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Nevezéktana
Nyelvészeti tekintetben sok vitát váltott
ki a tiszafa magyar nevének eredete.
Már egy 1250-ben kelt oklevél említi
„Tyzafa” néven, késõbb „Thysafa”,
majd „tiza fa” megjelölést is olvasha-
tunk. Erdélyben tiszafenyõ és ternyõfa
megnevezése is ismert volt, innen ke-
rülhetett Diószegi Sámuel és Fazekas
Mihály Magyar Fûvész Könyvébe
(1807) a ternyõ tiszafa név. (A ternyõ
kifejezés a székelyeknél száraz vagy
törpe növést jelöl.) Téves az az elkép-
zelés, hogy ez a fafaj a Tisza folyóról
nyerte a nevét, még ha közös szótõrõl
erednek is. Az etimológiai fejtegetések
szerint a faj szláv nyelvekben használt
megnevezése (tis) kerülhetett át a ma-
gyar nyelvbe. További magyar társneve
a méregfa, ördögfa, csapfa, halálfa,
amelyek a régóta ismert mérgezõ voltá-
ra utalnak, de mára már kikoptak köz-
nyelvünkbõl.

Tudományos nemzetségneve (Ta-
xus) vélhetõen a görög „taksos = rende-
zett” szóból eredeztethetõ, leveleinek
szabályos állása alapján. Más vélekedé-
sek szerint a nemzetségnév a szintén
görög „toxon = ív, íj” szóból vezethetõ
le, tekintve, hogy fájából íjakat, szám-
szeríjakat készítettek. A baccata latin
eredetû fajnév bogyós, bogyót termõ
magyar jelentéssel bír, utalván a bogyó-
hoz hasonlítható, de azzal össze nem
téveszthetõ magköpenyes magvaira.

A fajt 1753-ban Linné írta le a Species
Plantarum címû mûvében.

Alaktana
Manapság inkább csak 10–12 m magasra
nõ, de egykoron a 15–20(–30) m magas
egyedek sem voltak ritkák. A történelmi
Magyarország területén élõ legnagyobb
tiszafa-egyed átmérõje tõben 120 cm volt,
ennek tuskóját az 1885. évi budapesti ki-
állításon be is mutatták. Selmecbányán
több lakóház gerendáját tiszafából farag-
ták, úgyszintén a késmárki fatemplom
oszlopai között is megtaláljuk e fafaj egy-
korvolt egyedeinek feldolgozott törzsét.
Életkora meghaladhatja az ezer évet is,
bár e példányok egy része több törzs
összenövésébõl keletkezett. Szabad ál-

lásban a törzse többnyire földig ágas, és
sokszor elõfordulnak a többtörzsû példá-
nyok is. Ezek úgy jönnek létre, hogy az
idõsebb törzseken olyan sarjhajtások ke-
letkeznek, amelyek felfelé törnek, majd
megvastagodnak. Az is elõfordul, hogy
ezek a törzsek összenõnek, s így akár
méter átmérõjû törzskomplex is kialakul-
hat. E miatt is nehéz az idõsebb egyedek
korát meghatározni. Törzse a tartóágak
eredése alapján támbordás felépítésû. A
nyitvatermõkre kevésbé jellemzõ a jó re-
generálódóképesség, viszont a tiszafa
törzs- és ágtörések, sebzések, fagykárok
után elemi erõvel és nagy számban hoz-
za a törzsén, vastagabb ágain a hajtáso-
kat, így lombozatát hamar tudja kiegé-
szíteni. Termõre fordulás elõtt a fiatalko-
ri koronán egy törzs fut végig (ún. mono-
korm), az oldalágak szabályos örvökben
erednek, az örvök közötti törzsrészen
mellékágak lehetnek. Termõre fordulás
után – a fa- és cserjefajok között megle-
hetõsen ritka módon – kétféle korona-
szervezõdés figyelhetõ meg. Az egyik
esetben a törzs végig követhetõ a koro-
nában, amelyen egyesével álló törzssar-
jak jelennek meg, ezek fölfelé irányulók,
s a törzzsel többé-kevésbé párhuzamo-
san futók. Ekkor a korona ágrendszere
kevés ágú (ún. oligokorm). A másik eset-

ben széles, seprõszerû korona a jellem-
zõ, az ágrendszer sokágú (ún. polikorm),
a törzssarjak csokrosan jelennek meg.

Tûi a vezérhajtáson és a sarjhajtáso-
kon körkörösen helyezkednek el, míg a
többi hajtáson fésûsen állnak, s 4–8 évig
maradnak fenn. Jellemzõjük a szárra
hosszan lefutó levélnyél, a gyantajáratok
hiánya, valamint a tûk fonákán végigfu-
tó két nagyon halvány légzõnyílássor.

Tipikusan kétlaki faj, azaz külön egye-
den nyílnak a porzós és a termõs virágai.
A természetes populációkban a hímivarú
egyedek egyedszáma közel kétszer
annyi, mint a nõivarú egyedeké. Mindkét
ivar virágkezdeménye már õszre kialakul.
Az alig látható nõivarú virágok egyesével
egy 2–2,5 mm hosszú tengely végén ül-
nek, utóbbit 3 pár keresztben átellenesen
álló pikkelylevél borítja. Virágzási idején
a magkezdemény csúcsán csepp jelenik
meg, amely a pollent felfogja. A beporzás
és a megtermékenyítés között 6–8 hét te-
lik el. A porzós virágok apró, levélhónalji
hajtásokon találhatók. A fejecskeszerû, le-
felé hajló virág 6–14 porzólevélbõl és sok
alapi elhelyezkedésû pikkelylevélbõl áll.
Egy-egy porzólevél pajzs alakú és foná-
kán 5–9 egymással összenõtt pollenzsá-
kot visel. Az elvirágzás idején a magkez-
demény alatt a tengelyt körülölelõ gyûrû
képzõdik, amely csak a magkezdemény
alsó részével nõ össze, s késõbb elhúso-
sodván a magot részlegesen beborítja. Ez
a magköpeny a Taxus nemzetségnél pi-
ros színû és édes ízû.

Magját madarak és kisemlõsök (pl.
nyest, nyuszt) terjesztik, részben a csõ-
rükben, szájukban, részben a bélcsator-
nájukon áthaladva. A rigók sokszor fal-
repedésekbe dugják el a magot, ahon-
nan az kicsírázva fává nõhet. Így sok
várfalon, rakott kerítésen, de akár épü-
letfalon is megtalálhatók egyedei.

A magköpeny kivételével valamennyi
része egy taxin nevû alkaloidát tartalmaz
(még a fûrészpora és a pollenje is),
amely az emberre és a páratlan ujjú pa-
tásokra (különösen lovakra) nézve halá-
los mérgezéshez is vezethet. Ugyanak-
kor a páros ujjú patások (pl. õz, szarvas)
különösebb mérgezési tünetek nélkül
hántják e faj törzsét, rágják hajtását. A ta-
xintartalom a levelekben 0,6 és 2 % kö-
zött ingadozik, legmagasabb januárban,
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A tiszafa (Taxus baccata) botanikai
jellemzése

1. ábra: Jellegzetes habitusú, terebélyes
koronájú fafaj (Fotó: Vidéki Róbert)
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legalacsonyabb májusban. A kivonatá-
ból elõállított taxol az utóbbi évtizedben
a rákos megbetegedések elleni küzde-
lemben nagy jelentõségû.

A legnagyobb törzskörméretû egyed
talajszintben 11,4 m kerületû, s Francia-
országban Estry temploma mellett talál-
ható. A legidõsebb tiszafa-egyed Német-
országban az ún. hintersteini tiszafa,
amely Allgäuban Bärgündele mellett
1250 m magasságban él, s az 1 m törzs-
átmérõjû egyed életkorát kétezer évre
becsülik. (Érdekességként megemlíthe-
tõ, hogy mennyire képesek túlbecsülni
a faegyedek életkorát. A skóciai Pertshi-
re-i grófságban élõ ún. Fortingall-tiszafa
korát egyesek legkevesebb 5 ezer évre
teszik, míg mások a 9 ezer évet is elkép-
zelhetõnek tartják. A valóság azonban
jóval elmarad ezektõl.) Hazánkban a
legnagyobb törzskörméretû egyed a
Baranya megyei Varga község téglagyá-
ra mellett áll, s a többtörzsû egyed 422
cm kerülettel büszkélkedik. A legterme-
tesebb tiszafa a Somogy megyei Hencse
községben a volt Márffy-kastély parkjá-
ban található, 17 m magasságával, 389
cm-es törzskerületével, közel három-
száz éves korával valóban impozáns
képviselõje fajának.

Elterjedése
A tiszafa mai elterjedési területe szét-
szórt, pontszerû elõfordulásokból áll,
ugyanis keresett faanyaga, a díszítésre
szedett lombja, a tarvágásos erdõgaz-
dálkodás és a nagyvadállomány károsí-
tása miatt erõteljesen visszaszorult, s ma

már csak maradvány állományokban
lelhetõ fel. Areája Nyugat-, Közép- és
Dél-Európára (beleértve Korzikát, Szar-
díniát és Szicíliát), Észak-Afrika hegyvi-
dékeire (Atlasz-hegység), Kis-Ázsiára, a
Krím-félszigetre és a Kaukázusra korlá-
tozódik. Elterjedési területének északi
határa Norvégia déli részén 62o30’-nél
fut. Érdekesség, hogy a távoli Azori-szi-
getekre is eljutott, ahol kiterjedt állomá-
nyokban élt, de a rablógazdálkodás kö-
vetkeztében mára a Pico-szigeten mind-
össze két fa maradt belõle. Közép-Euró-
pában a jégkorszak után valamivel ha-
marabb jelent meg, mint a bükk, Német-
ország északnyugati sík vidéki táján Kr.
e. 3000 körül bukkant fel.

Ma Közép-Európában 7 olyan elõ-
fordulása ismert, ahol az egyedszám je-
lentõsebb, néhány törzs vagy facsoport
feletti. Ezek az alábbiak:

– az Eichsfeld területén Ershausen és
Witzenhausen között (Thüringia, Né-
metország),

– az Ibengarten Dermbach közelé-
ben a Rhön-hegységben (Thüringia,
Németország),

– Kelheim a Duna mellett (Bajoror-
szág, Németország),

– Paterzelli tiszafás Weilheim közelé-
ben (Felsõ-Bajorország, Németország),

– Hermánd (Harmanec) Beszterce-
bánya (Banska Bystrica) mellett (Szlo-
vákia),

– az Alpenvorland (Svájc),
– Déli-Bakony (Magyarország).
Elterjedési területén belül a párás klí-

májú üde termõhelyeket szereti, elsõ-

sorban meszes alapkõzeten (pl. mész-
kõ, dolomit) bukkan fel, de savanyú
mállástermékû kõzeteken (pl. gneisz,
gránit) is megjelenhet. Természetes elõ-
fordulásai bükkösökben, árnyas szikla-
erdõkben, szurdokerdõkben vannak,
ma már általában csak az ember és a
vad számára nehezen megközelíthetõ
árnyas, meredek lejtõkön, sziklás olda-
lakon találhatunk rá.

A Kárpát-medencében vertikális
megjelenését a sokszor idézett Fekete –
Blattny mûbõl (Az erdészeti jelentõsé-
gû fák és cserjék elterjedése a Magyar
Állam területén I-II.) tudhatjuk meg (1.
táblázat).

A tiszafa vertikális megjelenése a
Kárpát-medencében

Vertikális megjelenésének átlaga kö-
zel egy magasságban fut a hegyi szil,
korai juhar és mogyoró átlagos felsõ
megjelenésével. Legmagasabbra a Déli-
Kárpátok-beli Retyezátban a Borescu
hegyen emelkedik, itt eléri az 1500 m
tengerszint feletti magasságot.

Elõfordulása
Hazánkban a tiszafának ma már csak
két õshonos elõfordulása ismert. Az
egyik a Bükk-hegységben található
Ómassa és Lillafüred fölött, ahol a szik-
lás részeken mindössze néhány pél-
dány él. A másik viszont Közép-Európa
legnagyobb ismert tiszafa-állománya
volt, a Déli-Bakonyban Szentgál – Már-
kó – Bánd – Herend községek határá-
ban. 1975-ben Majer Antal professzor,
e faj legjobb hazai ismerõje és a „Ba-
kony tiszafása” c. könyv szerzõje itt
még közel 120 ezer törzset számlált
össze, viszont 1988-ra az egyedszám
már 25 ezerre csökkent (Gergely Zol-
tán). Sajnos a fogyás továbbra sem állt
meg, 2002-ben már csak 13 ezer pél-
dány élt itt (Frank Norbert). Országos
szintû megfogyatkozására már 1895-
ben Borbás Vince, 1929-ben Jávorka
Sándor botanikusok is felhívták a fi-
gyelmet, s nem csoda, hogy már õk is a
„vénhedõ tiszafáról” írtak. Esetenként
településeken kívüli elvadulásaival is

2. ábra: A tiszafa a piros magköpenyét
leszámítva minden részében mérgezõ
(Fotó: Korda Márton)

3. ábra: A tiszafa vékony, szabálytalan
cserepekben leváló, vörösesbarna kérge a
platánéhoz hasonlít (Fotó: Korda Márton)

Nagytáj Vertikális 
megjelenés felsõ 

határa (m) 
Közép-Kárpátok 1300  
Északkeleti-Kárpátok 1236  
Keleti-Kárpátok 1436  
Déli-Kárpátok 1500  
Dél-magyarországi-hegyvidék 1197  
Bihar-hegység 1199  
Horvát Alpok 1385 
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lehet találkozni (pl. Szelcepuszta, Mát-
raszentlászló, Pilisszentlászló).

Változatossága
A tiszafafélék (Taxaceae) családjába 4
nemzetséget sorolnak mintegy 20 fajjal.
Ezek közül a kaledóntiszafa (Austrota-
xus) egyetlen faja a déli féltekén, Új-Ka-
ledóniában honos, míg a fehértiszafa
(Pseudotaxus) szintén egyetlen faja Kí-
nában él. A szúrós levélhegyû nagy-
magvútiszafa (Torreya) 6 faja Észak-
Amerikában és Délkelet-Ázsiában ho-

nos, néhány fajukat parkokban nálunk
is ültetik.

A tiszafa (Taxus) nemzetségnek 7 fa-
ja ismert, java részük az északi félteke
mérsékelt övében él, de néhány egé-
szen a trópusokig is elér, sõt Délkelet-
Ázsiában az Egyenlítõtõl délre is elõfor-
dul egyetlen képviselõjük. Észak-Ame-
rikában az oregoni tiszafa (T. brevifo-
lia), kanadai tiszafa (T. canadensis),
floridai tiszafa (T. floridana) és mexikói
tiszafa (T. globosa) fajai ismertek, míg
Ázsia délkeleti felében a kínai tiszafa

(T. chinensis) és a japán tiszafa (T. cu-
spidata) található meg.

Morfológiai változatossága eredeti
termõhelyein meglehetõsen csekély. A
tiszafát viszont már régóta kertészeti
kultúrába vonták. Részben mutáció,
részben keresztezés útján számos kul-
túrváltozata keletkezett, amelyek fõleg
a tûszín, tûállás és koronaalak tekinteté-
ben különböznek egymástól. Ma több
mint 200 kertészeti változata ismert, kö-
zülük hazánkban az alábbiak kaphatók
a díszfaiskolákban:

cv. Aurea – Fiatal hajtásai sárga szí-
nûek, majd levelei a második évben
megzöldülnek.

cv. Fastigiata – Oszlopos növekedé-
sû nõivarú fajta, mereven fölfelé álló
ágain vaskos levelei körkörösen állnak.

cv. Fastigiata Aurea – Az elõzõ fajtá-
hoz hasonló habitusú, de aranysárgán
kihajtó hímivarú kultúrváltozat.

cv. Overeynderi – Fiatal korban osz-
lopos, késõbb gömbölyded koronájúvá
váló hímivarú fajta.

cv. Nissen’s Corona – Legfeljebb 1,2
m magasra növõ, földre fekvõ ágrend-
szerû kultúrváltozat, amelynél az ágvé-
gek felemelkednek.

cv. Barmstedter – Sötétzöld lombo-
zatú, erõteljes növekedésû fajta.

cv. Repandens – Lassú növekedésû,
elterülõ oldalágú nõivarú kultúrválto-
zat.

A tiszafa hibridet képez a japán tisza-
fával, melyet az Amerikai Egyesült Álla-
mokban állítottak elõ, s Taxus x media
néven szerepeltetik. Számos kultúrvál-
tozatát ültetik, ezekbõl hazánkban is
forgalmaznak 2 fajtát (cv. Hicksii, cv.
Hillii).

4. ábra: Az oldalhajtásokon a tûk két
oldalra, fésûszerûen rendezõdnek (Fotó:
Korda Márton)

5. ábra: Ritka, értékes faanyagából
szívesen készítenek dísztárgyakat (Farkas
Péter munkája) (Fotó: Farkas Péter)

A tiszafa elterjedési területe (a foltok nagyobb, az x-ek kisebb egyedszámú elõfordulá-
sokat jelölnek)
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