
Kósa Géza emlékére2 
 
„Rajtam a tavaszi szelek orgonálnak, talán 
azért hívnak engem orgonának” – hangza-
nak Várnai Zseni „Orgona” című versének 
sorai. Ki ne ismerné a  benne életre kelő 
májusi orgonát, a  szépséges és bódítóan 
kellemes illatú virágokkal pompázó dísz-
cserjét! Amikor a tél elolvad, s érkezik a ki-
kelet, lelkünk is kitárul, felemelkedik. En-
nek a fizikai–lelki–természeti kinyílásnak 
csúcspontja az orgonavirágzás. Ha hazánk-
ban nem is beszélhetünk orgonaünnepről, 
Közép -Európa-szerte a tavasz jelképes vi-
rága az orgona. Azt hinnénk mindig itt volt, 
de nem: nagyjából a törökkel egy időben je-
lent meg ezen a tájon. A 16. század óta ter-
mesztik, ma már több mint másfélezer faj-
tája van. A  Balkán- félszigeten őshonos 
májusi orgona (Syringa vulgaris L.) legésza-

kibb természetes előfordulása a  Kárpát-
medence délkeleti peremvidékein van, 
a Duna fölé magasodó Vaskapu szikláin va-
don is nő. E szép növény az olajfafélék (Ole-
aceae) családjába tartozó orgona (Syringa) 
nemzetség legnyugatabbra elszármazott két 
képviselőjének egyike. Carl von Linné 
(1707–1778), a botanika atyja által adott tu-
dományos nevében a vulgaris fajnév jelen-
tése latinul közönséges, míg a Syringa nem-
zetségnév görög eredetű és sípot, csövet, 
gégét jelent. Mitológiai történet is kapcso-
lódik hozzá, miszerint a kecskelábú pász-
toristen Pán elől menekülő Szürinx nimfa 
rémületében nádszállá változott. Pán ebből 
a nádszálból készítette első sípját (Pán-síp). 
A szintén üreges orgonavesszőből valóban 
kiváló síp faragható, de állítólag a  legjobb 
török pipák szára is orgonából készül. 
Az orgona magyar neve azért is költői, mert 
egyszerre idézi a gyönyörű, illatos virágot 
és a hangszer sípjaiból áradó muzsika szép-
ségét.3 

A májusi mellett Európa másik orgo-
nája a Jósika-, magyar vagy erdélyi orgona 
(Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb.). Ez 
az Erdélyi-szigethegység, a Keleti-Kárpátok 
és Galícia nyirkos, párás völgyeiben élő, 
május második felében nyíló, harmadkori 
bennszülött maradványfaj. A növényt báró 
Jósika Jánosné, született Csáky Rozália 
grófnő 1830-ban a Kolozs vármegyei Sebes-
patak közelében lelte, s küldte el Joseph 
Franz von Jacquin-nak (1766–1839), a bécsi 
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  1 Az  alábbi írás magva 2017-ben készült a  Savaria 
Múzeum „Műtárgyesetek” című többfejezetes is-
meretterjesztő kiadványának harmadik kötete szá-
mára, amely végül nem jelent meg. A kézirat 2022-
ben került kiegészítésre, némely adata frissítésre. 

  2 Tudományos ismeretterjesztő írásunkkal Kósa 
Géza (1950–2021), a vácrátóti Nemzeti Botanikus 
Kert néhai vezetője, a  dendrológiai gyűjtemény 
gondnoka, a Távol-Kelet növényvilága egyik legjobb 
magyar ismerője emléke előtt tisztelgünk. Vö. Rácz, 
István: Garden, culture, dendrology – remarks and 
thoughts following the unexpected passing away 
of Géza Kósa. Kert, kultúra, dendrológia – emlékek, 
gondolatok Kósa Géza váratlan halála nyomán. = 
Studia botanica hungarica (továbbiakban: Studia 
bot. hung.), 2021. 89–114. p.; Fráter Erzsébet: Em-
lékezés Kósa Géza (1950–2021) dendrológusra. In 
memoriam Géza Kósa (1950–2021), Hungarian 
dendrologist. = Kitaibelia, 2022. (közlésre elfo-
gadva); Pócs Tamás: Négy kirándulás Kósa Gézával. 
Four excursions with Géza Kósa. = Botanikai Köz-
lemények, 2022. (közlésre elfogadva). 

  3 A  nyelvi/jelentésbeli kettősség kapcsán egy régi 
tréfás gondolatom is eszembe jut: gyermekkorom-
ban tudtam orgonán játszani; fölnőve ez már nem 
megy, letörik alattam az ága. 
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Balogh Lajos 
Amuri fák Szombathelyen 

A város orgona- és parásfái történetéről1



egyetem botanikatanárának, aki tiszteletére 
őróla nevezte el azt. 

E faj legközelebbi rokonai Kínában és 
a Himalájában élnek, de a világ tucatnál is 
több orgonafajának4 zöme is Északkelet-
Ázsiában őshonos. Többnyire kisebb–na-
gyobb cserjék, de – ki gondolná – kisebb fa 
termetűek is vannak közöttük, mint ami-
lyen a  távol-keleti Syringa reticulata 
(Blume) H. Hara. E faj, illetve három alfaja 
az orgonák legnagyobbra növő képviselői. 
Közülük a japán orgona (S. reticulata subsp. 
reticulata) Japánban, a pekingi orgona (S. 
reticulata subsp. pekinensis (Rupr.) P. S. 
Green & M. C. Chang) Közép-Kína északi 
részén, az  amuri orgona (S. reticulata 
subsp. amurensis (Rupr.) P. S. Green & M. 
C. Chang) pedig Mandzsúriában, Koreában 
és Délkelet-Szibériában fordul elő. Virág-
zatuk a fagyalokéra (Ligustrum species) em-
lékeztet, ezért korábban külön alnemzet-
ségbe (Ligustrina subgenus) sorolták, sőt, 
külön nemzetségbe (Ligustrina genus) tar-
tozó fajokként (Ligustrina japonica, L. pe-
kinensis, L. amurensis) is kezelték őket.5 

Hazájukban 2–10(–15) m-es, felül ki-
szélesedő cserjék vagy inkább alacsony, 
néha többtörzsű fák; az idős egyedek tör-
zsének átmérője a 30–40 cm-t is elérheti. 
Krémfehér, erős illatú virágaik nagy, vé-
gálló bugavirágzatban, júniusban nyílnak, 
barna, száraz hasadó tokterméseik augusz-
tustól érlelik az apró, kétszárnyú magvakat. 
Ezek az  eredetileg kevert erdőkben, réte-
ken, hegyi patakok mentén, völgyekben elő-
forduló növények kései és igen dekoratív 
virágzásuk miatt olykor hazájukon kívül is 
ültetett értékes és nem túl igényes dísz-
növények. A májusi orgona népszerű fajtái 
mellett azonban sajnos háttérbe szorulnak: 
inkább csak gyűjteményes kertekbe ültetik 
őket, de ott is igen ritkák,6 noha a 20. század 
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  4 The Plant List, 2013. Version 1.1. Published on the 
Internet (továbbiakban: The Plant List, 2013.) 
http://www.theplantlist.org/ (Megtekintve: 2022. 
október 31.) szerint ezek: Syringa emodi Wall. ex 
Royle (himalájai orgona), S. inodora (L.) Mönch 
(szagtalan o.), S. josikaea J. Jacq. ex Rchb. f. (Jósika-
, magyar, erdélyi o.), S. komarowii C. K. Schneid. 
(turkesztáni o.), S. oblata Lindl. (kereklevelű o.), S. 
persica L. (perzsa o.), S. pinetorum W. W. Sm. (ko-
reai o.), S. pinnatifolia Hemsl. (szárnyaltlevelű o.), 
S. pubescens Turcz. (molyhos o.), S. reticulata 
(Blume) H. Hara, S. tomentella Bureau & Franch. 
(gyapjas o.), S. villosa Vahl (bozontos o.), S. vulgaris 
L. (májusi v. balkáni o.). Magyar neveik Priszter 
Szaniszló: Növényneveink. A magyar és a tudomá-
nyos növénynevek szótára. Bp., 1998. (továbbiak-
ban: Priszter, 1998.) 192–193., 516. p. nyomán, ki-
véve az alábbi fajok itt alkotott magyar neveit: S. 
inodora (L.) Mönch (szagtalan o.), S. pinnatifolia 
Hemsl. (szárnyaltlevelű o.), S. pubescens Turcz. 
(molyhos o.). 

  5 http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id= 
2&taxon_id=200017817 (Megtekintve: 2022. okt. 31.) 

  6 Díszfák, díszcserjék termesztése és felhasználása. 
Kertészeti dendrológia. Szerk. Nagy Béla. Bp., 1980. 
201. p.; Egyesek szerint még a budapesti nagy par-
kokban sem fordult elő. Pesti László – Tarjányi Fe-
renc: Budapesti nagy parkok növényjegyzéke. Kéz-
irat. [Bp., 2011.] (továbbiakban: Pesti – Tarjányi, 
2011.) 50., 82., 116. p. https://mek.oszk.hu/10000/ 
10092/ 10092.pdf (Megtekintve: 2022. október 31.) 
Ezzel szemben a Magyar Természettudományi Mú-
zeum (továbbiakban: MTM) Növénytára (Budapest) 
Kultúrnövény-gyűjteményében a Margitszigetről dr. 
Simonkai Lajos (1897), a Gellérthegyről dr. Jávorka 
Sándor (1936) és dr. Papp József (1948) nevéhez fű-
ződő herbáriumi példányok igazolják, hogy annak 
idején ott ültetve előfordultak.; A Syringa amurensis 
néhány további adata a fenti herbáriumból: Buda-
pest: Egyetemi Botanikus Kert, 1891, dr. Fekete Jó-
zsef, 1896, 1901, dr. Simonkai Lajos, 1901, dr. Má-
gocsy-Dietz Sándor, 1962, dr. Csapody Vera; Kertészeti 
Főiskola, 1964, dr. Csapody Vera. Szombathely: Ká-
moni Arborétum, 1963, dr. Csapody Vera. Vácrátót, 
arborétum, 1971, dr. Debreczy Zsolt és dr. Csapody 
Vera. S. amurensis var. japonica: Erdőtelek: Dr. Kovács 
József arborétuma, 1950, dr. Papp József. A Syringa 
pekinensis néven pedig: Budapest: Margitsziget, 1897, 
dr. Simonkai Lajos; MTM Kísérleti Kertje – a bostoni 
Arnold Arboretum-ból származó magból –, 1996,  
dr. Rácz István és Bede-Fazekas Róbert. Fertőd/Esz-
terháza: kastélypark, 1950, dr. Papp József. Szarvas: 
Botanikus Kert, 1947, dr. Máthé Imre, 1948, dr. Papp 
József. Szeleste: arborétum, 1957, dr. Papp József. 
Szombathely: Kámoni Arborétum, 1957, dr. Papp Jó-
zsef. Vácrátót: arborétum, 1966, 1968, dr. Csapody 
Vera, 1971, dr. Debreczy Zsolt és dr. Csapody Vera. 
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közepén még egyes faiskolák is forgalmaz-
ták, sok más fajjal és változattal együtt.7 

Talán nem is gondolnánk, hogy fater-
metű orgonák valaha térségünkben is éltek. 
Az  ősemberleleteiről világhírűvé vált Vér-
tesszőlős középső pleisztocén korú rétegei-
ből – levél- és termésmaradványai alapján – 
az amuri orgonával közeli rokonságot mu-
tató ősnövény maradványait jégkori orgona 
(Syringa pleistocenica Skoflek & Budó) néven 
írták le, amelynek virágpora is kimutatható 
volt a kor melegebb időszakaiban.8 

Az amuri orgona több mint 100 év 
előtti, kőszegi meglétéről tanúskodik 
az a Savaria Múzeum herbáriumában9 lévő, 
1908. május 15-én lepréselt gallyacska, 
amely a Piers Vilmos (1838–1920) botani-
kus, hivatásos katona, a kőszegi katonai al-
reáliskola természetrajztanára, az  ottani 
park létesítője által ültetett növényről szár-
mazik.10 

Szakirodalmi adatok szerint 1920-ban 
Saághy István kámoni kertjében is biztosan 
volt már amuri és japán orgona,11 miként e 
sorok arborétum mellett fölnőtt és lakó író-
jának születési évében, 1962-ben is, amikor 
31 orgonafaj és -változat nőtt ott. Amuri or-
gonafa ma a 7-es tagban áll, 66 cm törzs-
körmérettel.12 Pár 100 m-re innen észak-

nyugatra egy további, 100 cm törzskörmé-
retű példány alighanem Saághy és a  Got-
hard-testvérek kertépítészeti kapcsolatára 
utal Herényben, az ELTE Gothard Asztrofi-
zikai Obszervatórium kertjében.13 Dr. Sa-
ághy István (1865–1945) jogász, leghíresebb 
dendrológusaink egyike, a  Kámoni Arbo-
rétum alapítója (1891), ahol az  1930-as 
évekre hazánk leggazdagabb másföldi (eg-
zotikus) élőfa gyűjteményét hozta létre, kü-
lönös tekintettel a fenyőfélékre.14 Emlékét 
nem csak az  arborétum, de Szombathely 
egyes köztéri fái is őrzik. 

A város kertkultúrájának kezdetei Szily 
János püspökhöz köthetők, aki az éppen el-
készült püspöki szeminárium és az épülő-
ben lévő püspöki palota között 1780-tól dísz-
kertet alakíttatott ki.15 Szombathely belső 
zöldterületeinek kialakulása az  1860-as 
években lendült fel. Ekkor ültették a – helyi 
rendelettel védett, Gagarin út menti – Ez-
redévi park ma is szép hársfáit, vagy a 2017 
elején kivágott, tövén közel 2 m-es törzs-
átmérőjű óriás juharlevelű platánt. A  kö-
vetkező évtizedekben a  nagyszabású köz-
terület-építésekkel egy időben újabb 
zöldterületek jöttek létre. A város környé-
kének ma is híres kastélyparkjai – Kámon, 
Herény, Bogát, Olad – is ebben a korszak-
ban alakultak ki, amelyek a városi zöldte-
rületek továbbfejlesztésére is nagy hatást 
gyakoroltak. Az ebben kulcsszerepet vállaló, 

balogh lajos: amuri fák szombathelyen

  7 Schrikker Sándor faiskolájának árjegyzéke. Lep-
sény–Alsótekerespuszta, 1943. 70–72. p. 

  8 Skoflek István: Quarternäre Syringa-Arten von Vér-
tesszőlős und Mónosbél. = Acta Botanica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1968. 133–145. p.; Járai-
Komlódi Magda: A Kárpát-medence növényzetének 
kialakulása. = Tilia, 2000. 19. p.; Hably, Lilla: Cata-
logue of the Hungarian Cenozoic leaf, fruit and 
seed floras from 1856 to 2005. = Studia bot. hung., 
2006. (továbbiakban: Hably, 2006.) 116. p. 

  9 Additions to Index Herbariorum (Herbaria). Edi-
tion 8. Eleventh Series. Ed. Patricia K. Holmgren, 
Noel H. Holmgren. = Taxon, May 2001. 609. p. 

10 Balogh Lajos: Piers Vilmos (1838–1920) kőszegi ka-
tona és botanikus emlékére. = Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények (továbbiakban: VHHK), 
2014. 1. sz. 54–56. p. 

11 Gáyer Gyula: A Kámoni Arborétum. = Erdészeti Lapok, 
1920. 19–20. sz. (továbbiakban: Gáyer, 1920.) 475. p. 

12 Bánó István – Retkes József: A  Kámoni Arboré-
tum. Bp., 1965. (továbbiakban: Bánó – Retkes, 
1965.) 131–132. p. 

13 Arról is tudunk, hogy amuri orgonafa az 1960-as 
években a  Szigligeti Arborétum alkotóházában 
időző írókat is gyönyörködtette. Papp József: A Szig-
ligeti Arborétum monográfiája. 1. A Szigligeti Ar-
borétum története és dendrológiai értékei. In: 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 7. 
Szerk. Papp Jenő. Veszprém, 1968. 215. p. 

14 Horváth Ernő: Saághy István születésének 100. év-
fordulójára. = Vasi Szemle, 1965. 3. sz. 414–417. p. 

15 Sill Ferenc: A  püspöki kert. = VHHK, 1999. 3. sz. 
12–18. p. 
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1885-ben megalakult Szombathelyi Szépítő 
Egyesület kertészeti felügyelői tisztét 1913 
és 1945 között kisebb megszakításokkal  
dr. Saághy István – 1936-tól 1945-ig alel-
nöke is – látta el, aki nemcsak irányította, 
hanem saját nevelésű növénykülönlegessé-
geivel is segítette a  város parkosításának 
és utcafásításának tervezését, kivitelezését. 
Kiváló tudományos és baráti támogatója 
volt ebben dr. Gáyer Gyula (1883–1932) tör-
vényszéki bíró, botanikus, a Vasvármegyei 
(ma: Savaria) Múzeum Természetrajzi Osz-
tályának egykori vezetője is.16 Hazánk és 
a  külföld országainak parkjait, arborétu-
mait, botanikus kertjeit járva Saághy meg-
ismerhette a kertművészet legszebb reme-
keit. Drezdai tapasztalatai alapján 1928-ban 
javasolta, hogy városunk utcáit különböző 
másföldi fafajokkal díszítsék. Elsősorban 
neki köszönhető, hogy Szombathely a  két 
világháború között az ország legszebben fá-
sított városává vált, amelynek utcáin ma is 
találkozhatunk olyan növényekkel, amelyek 
a 20. század közepéig – némelyek még ma 
is – országos ritkaságnak számítottak. 

Közülük számos egyedi fasor sajnos 
már eltűnt, mint például a  Szelestey utca 
hosszúfürtű aranyesői (Laburnum ×wate-
reri), a  Nádasdy Ferenc utca díszalmafái 
(Malus sp.), a Paragvári utca májusfái (Pru-
nus padus), és a  Főtér fává nevelt nemes 

(amuri?) orgonái (Syringa sp.) is.17 Az utókor 
– Kertészeti és Parképítő Vállalat, Prenor, 
SzomPark – megbecsülésének köszönhe-
tően szerencsére többnyire megvannak 
még – illetve a  foghíjakban pótlódtak –, 
a Széll Kálmán utca észak-amerikai ősho-
nosságú nyugati ostorfái (Celtis occidenta-
lis), a Wesselényi utca szintén észak-ame-
rikai fényeslevelű galagonyái (Crataegus 
lavallei), a  Horváth Boldizsár körút kínai 
páfrányfenyői (Ginkgo biloba), a  Jáki út  
– helyi rendelettel védett – japán gyertyán-
szilfái (Zelkova serrata), a Batthyány tér ja-
pán díszcseresznyefái (Prunus serrulata) 
és a  Paragvári út feketefenyői (Pinus 
nigra).18 A  Mátyás király út és a  Rumi út 
amuri parásfái (Phellodendron amurense) 
közül még négy dacol az idővel. Az 1990-es 
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16 Gáyer Gyula: Vas vármegye kerti kultúrája. Die 
Gardenkultur des Eisenburger Komitates. In: An-
nales Sabarienses. Folia Musealia. A Sectione Hist.-
Natur. Musei Comit. Castriferrei. Szombathely, 
1932. 12–15. p.; Balogh Lajos: Gáyer Gyula, 1883–
1932. In: Szombathelyi tudós tanárok. 2. Szerk. Kö-
bölkuti Katalin. Szombathely, 2002. 63–101. p. 
Gáyer a Vasvármegyei Múzeum Természetrajzi Tá-
rának könyvtárát kertészeti dendrológiai tárgyú 
szakkönyvekkel is gyarapította, például Ernst Graf 
Silva Tarouca és Camillo Schneider munkájával, 
amelyben a  Phellodendron és a  Syringa nemzet-
ségek fajai is szerepelnek. Silva Tarouca, Ernst – 
Schneider, Camillo: Kulturhandbücher für Garten -
freunde. Bd. 2. Unsere Freiland-Laubgehölze.  
2. Aufl. Wien–Leipzig, 1922. 463 p., 16 Taf. 

17 Dobri Mária – Mayer László – Pásztor Ágnes: 
A Szombathelyi Szépítő Egyesület története, 1885–
2000. Szerk. Mayer László. Szombathely, 2002. 77. p. 
Hasonló veszteségek a peremkerületeket is érték. 
Példának okáért e helyütt állítunk emléket a Csók 
István utca nyugati végének déli oldalán állt év-
százados fehér szederfa (fehér eperfa, Morus alba) 
fasornak; 5 év előtti kivágása, amely – a városhoz 
1950-ban csatolt szűkebb pátriámat – Herényt egy 
a régi, hagyományos falura emlékeztető szép, élő 
tájképi elemétől fosztotta meg. Gyermekkorom óta, 
fél évszázada kísértem figyelemmel ezt a valószí-
nűleg anyai nagyapám, Szekér István (1889–1956) 
nemzedéke által ültetett fasort, amely kb. harmad 
évszázad előtt csonkolásos koronamegújításon is 
átesett, amit jól viselt, igazolván, hogy e faj jó visz-
szaszerzőképességgel bír. Miként Ambrus Lajos 
írta „... a magyar falvak és tanyák ismert és kedvelt 
gyümölcsfája ... Ma is sokfelé látni, országúti sze-
gélyfaként is – tanyaudvarokon kedvelt gyümölcsfa 
volt, folyamatosan érő édes és hulló gyümölcsét 
az aprójószágok, különösen a kacsák nagyon ked-
velik ...” Ambrus Lajos: Tabáni szeder. = Magyar 
Nemzet, 2019. aug 31. https://magyarnemzet.hu/lu-
gas-rovat/tabani-szeder-7241900/ (Megtekintve: 
2022. okóber 31.) 

18 Horváth Ernő – Juhász László: Szombathely zöld-
területei és utcafái. In: A  fák és a  város. Szerk. 
Terpó András. Szombathely, 1978. 171–172. p. A Pre-
nor, majd a SzomPark tevékenysége nyomán ezen 
és más fajokkal, fajtákkal az utóbbi évtizedekben 
is folyatódott városunk változatos utcafásítása, 
amelyek elősorolása terjedelmes volna. 
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Amuri orgonafa préselt hajtása a Deák Ferenc utcából, gyűjtötte 2016. június 6-án Balogh Lajos. 
Savaria Múzeum Herbáriuma (Fotó: Dankovics Róbert, 2017.)



évek elején három–négy, évtizede kettő,19  
5 éve még egy utolsó mohikánja élt a Deák 
Ferenc utca egykori amuri orgonafa- 
(Syringa reticulata subsp. amurensis) sorá-
nak. „Eleven csoda számba menő, gyönyörű 
fácska, különösen júniusban, mikor virágba 
borulásától szinte leveleit sem lehetett látni. 
Szép még úgy is, hogy eredendően tojásdad, 
vízszintesen terjeszkedő koronája teljes va-
lójában ki sem bontakozhatott, hiszen az út-
test és a  járda között állt fa alsó ágait  
a XX. század utolsó éveiben a növekvő au-
tóforgalom miatt le kellett vágni. Kerülete 
mellmagasságban 90, tövénél 100 cm, ma-
gassága 6 m, aszimmetrikus koronájának 
átmérője 4 m, 3 m magasan lévő ötös ágel-
ágazásából a keleti, déli és nyugati csonkolt, 
már csak az  északi van meg. Törzsén régi 
sérülések nyomait őrző számos kisebb–na-
gyobb heg látható.”20 A napilapcikk Balogh 
Lajostól idézett növényleírása sajnos már 
csak emlék, mert az orgonafát 2017 nyarán 
egy nagy vihar tőből kicsavarta. 

Nem tudunk róla, hogy napjainkban 
hazai települések közterületein állna amuri 
orgonafa. Arborétumokban és botanikus -
kertekben is ritka, de például a tápiószelei 

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési 
Központ parkjában 43 cm-es törzskörmé-
retű egyede él.21 

Az amuri parásfát (Phellodendron 
amurense Ruprecht) és az amuri orgonafát 
(Syringa reticulata (Blume) H. Hara subsp. 
amurensis (Ruprecht) P. S. Green & M. C. 
Chang) a  tudomány számára eredetileg 
Franz Josef Ivanovich Ruprecht (1814–1870) 
német származású botanikus írta le 1857-
ben,22 aki Oroszországban is működött. 
Előbb az  Orosz Tudományos Akadémia 
herbáriumának gondnoka (1839), majd 
a  Szentpétervári Botanikus Kert vezetője 
(1851–1855), később a Szentpétervári Egye-
tem botanikaprofesszora lett, ebben a vá-
rosban is hunyt el. Sok új növényfajt fede-
zett fel, gyűjtött be, és írt le a  tudomány 
számára az orosz Távol-Keletről és az akkor 
még orosz Alaszkáról.23 

Az általa leírt – városunk utcáin is kép-
viselt – fák közül az amuri orgonáról már 
szóltunk. A másik, az amuri parásfa (Phel-
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19 Dr. Maráczi László ny. növényvédelmi és kertész-
mérnök e-mail közlése 2017. március 27-én a szer-
zőnek. 

20 Ölbei Lívia: Mindenki látja, senki nem tudja. Or-
szágos ritkaság a  Deák Ferenc utcában virágban 
álló, magányos japán orgonafa. = Vas Népe, 2016. 
jún. 14. 1., 7. p. http://vaol.hu/hirek/orszagos-rit-
kasag-a-japan-orgonafa-mindenki-lathatja-szinte-
senki-nem-tud-rola-1773217 (Megtekintve: 2022. 
október 31.) A Deák Ferenc utcai fák az utolsó mo-
hikánjuk méretadatai alapján lehetséges, hogy in-
kább a  pekingi orgona (Syringa reticulata subsp. 
pekinensis) egyedei lehettek. Vö. Flóra. A világ leg-
nagyobb kertészeti enciklopédiája. 1–2. köt. [Fő-
szerk. Janet Parker, Margaret Malone; ford. Algeier 
Wendy.] Bp., 2006. (továbbiakban: Parker – Malone, 
2006.) 1388. p.; http://www.efloras.org/florataxon. 
aspx?flora_id=2&taxon_id=200017817 (Meg-
tekintve: 2022. október 31.) 

21 Málnási Csizmadia Gábor csoportvezető (Genetikai 
tartalékok osztálya) e-mail közlése 2022. október 
6-án a szerzőnek. 

22 Ruprecht, Franz Josef Ivanovich: Phellodendron 
amurense sp. nov., Syringa amurensis sp. nov. = 
Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de 
l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Péters-
bourg, 1857. 353., 371. p. 

23 https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Rup-
recht (Megtekintve: 2022. október 31.); A távol-keleti 
orgona- és parásfa-fajok magyar kutatók által ott 
gyűjtött szárított–préselt példányaival is találkoz-
hatunk az MTM Növénytárának (nemzetközi rövi-
dítésjele: BP) Herbarium generale-gyűjteményében, 
amelyek az alábbi helyekről, időből és személyektől 
származnak: Orgona-fajok (Syringa spp.): Szovjet -
unió: Kelet-Szibéria, Usszuri-vidék, 1919, dr. Kiss 
Árpád; Kína: 1959, dr. Zólyomi Bálint, 1986, dr. Rácz 
István, Fráter Erzsébet és Kósa Géza. Észak-Korea: 
1985, Kósa Géza.; Parásfa-fajok (Phellodendron 
spp.): lelőhely nélkül, 19. sz. vége, Staub Móric. Szov-
jetunió: Kelet-Szibéria, Usszuri-vidék: 1918–1919, 
I. Izsák Gy., 1918, 1920, dr. Kiss Árpád, 1920,  
dr. Hoffer András, 1920, dr. Nagy Endre. Észak-Ko-
rea: 1985, Kósa Géza. Japán: Honshu, 1997, dr. Deb-
reczy Zsolt, dr. Rácz István és Rozsnyai Aladár. 
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lodendron amurense Ruprecht) a citrusfé-
léket is magában foglaló rutafélék (Ruta-
ceae) családjába tartozó parásfa (Phello-
dendron) nemzetség legismertebb faja.24 
A nemzetség Délkelet-Ázsia szubtrópusi er-
dőségeiben elterjedt, de észak felé messzire 
behatol a  mérsékelt égövbe is, egészen 
az  Usszuri folyó vidékéig és Szahalinig. 
A parásfák lombhullatók, lombjuk aromás 
illatú, kérgük gyakran parafaszerű. Miként 
a  rutaféléknél ez nem ritka, bőrallergiát 
okozhatnak. Arborétumokban és ritkán 
parkokban dísznövényként is ültetik őket. 
A forró nyarat és a szárazságot jól viselik, 
de lombjuk érzékeny az erős szélre.25 Hazai 
gyűjteményes kertjeink, igen ritkán városi 
parkjaink némelyikéből ismeretesek 
az amuri (Ph. amurense),26 kínai (Ph. chi-

nense),27 japán (Ph. japonicum),28 vastagkérgű 
(Ph. lavallei) és a szahalini parásfa (Ph. sa-
chalinense).29 Példának okáért a Kámoni Ar-
borétumban 1958-ban hét parásfa-faj és vál-
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24 The Plant List, 2013. szerint a nemzetség öt faja: 
Phellodendron amurense Rupr. (amuri parásfa), Ph. 
chinense C. K. Schneid. (kínai p.), Ph. japonicum 
Maxim. (japán p.), Ph. sachalinense (F. Schmidt) 
Sarg. (szahalini p.), Ph. sinii Y. C. Wu. Megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy Ma, Jinshuang – Brach, Anthoni 
R.: The identity of cultivated Phellodendron (Ruta-
ceae) in North America. = Journal of the Botanical 
Research Institute of Texas, 2007. No. 1. 357–365. p. 
csak két fajt tartanak érvényesnek, a  többit ezek 
alá sorolható rendszertani egységeknek (taxonok-
nak), ezek: Ph. amurense Rupr. (amuri p.),  
Ph. chinense C. K. Schneid. (kínai p.). Az újabb kínai 
flóramű is így jár el, vö. http://www.efloras.org/flo-
rataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=124944 (Meg-
tekintve: 2022. október 31.). Magyar neveik Priszter, 
1998. 202., 452. p. nyomán. 

25 Parker – Malone, 2006. 1023. p. 
26 Az amuri parásfa városi parki előfordulásaira példák 

Budapest esetében: Városmajor, Vérmező, Gellért-
hegy–Tabán, Margitsziget, Népliget. Pesti – Tarjányi, 
2011. 15., 24., 48., 80., 180. p.; Kevély László – FŐKERT 
Nonprofit Zrt.: A Margitsziget nevezetes fái, 2020. 
https://www.fokert.hu/margitsziget/_14/ (Meg-
tekintve: 2022. október 20.). A Phellodendron amurense 
néven az MTM Növénytára (BP) Kultúrnövény-gyűj-
teményében található herbáriumi példányok: Alcsút: 
1897, dr. Simonkai Lajos, 1948, dr. Jávorka Sándor, 
1959, dr. Pénzes Antal, 1961, dr. Jávorka Sándor, dr. 
Csapody Vera és dr. Papp József. Budapest: Egyetemi 
Botanikus Kert, 1897, dr. Simonkai Lajos, 1898, Anony-
mus, 1905, Fekete J.; Margitsziget, 1934, dr. Jávorka 

Sándor; Városliget, 1954, dr. Papp József, 1963, Gellei 
András, 1964, Csapody Vera; MTM Kísérleti Kertje (a 
bostoni Arnold Arboretumból származó magból), 
1996, dr. Rácz István és Bede-Fazekas Róbert. Erdő-
telek: Dr. Kovács József Arborétuma, 1950, 1961, dr. 
Papp József. Fertőd: Eszterházy-kastélypark, 1949, 
1950, 1955, dr. Papp József. Gödöllő: Erdészeti Kísérleti 
Telep, 1936, Krassay László, 1949, dr. Papp József; Má-
riabesnyő, arborétum, 1948, dr. Jávorka Sándor. Isa-
szeg: erdőben ültetve, 1949, dr. Boros Ádám. Szarvas: 
Botanikus Kert, 1947, dr. Máthé Imre. Szombathely: 
Kámoni Arborétum, 1963, dr. Csapody Vera, 1964,  
dr. Retkes József, Pelikán park, 1965, dr. Csapody Vera. 
Vácrátót: 1967, dr. Csapody Vera. 

27 Például: Kámon. Németh Gábor: Körséta. Az arbo-
rétum meghatározó növényei. In: Kámoni Arbo-
rétum, Szombathely. Szerk. Szendi Zsuzsa. Sár-
vár–Szombathely, 2013. 43–66. p.; Pannonhalma. 
Arborétumok országszerte. Szerk. Mészöly Győző. 
Bp., 1984. (továbbiakban: Mészöly, 1984.) 148., 350. p. 
A  Kámoni Arborétum 10. tagjában ma élő, nem 
nagytermetű, terebélyes, 77 cm törzskörméretű fa 
hasonlatosságot mutat a szahalini parásfával (Phel-
lodendron sachalinense), amely az 1962. évi adat-
felvételezéskor szintén jelezve volt e kertrészletből. 
Bánó – Retkes, 1965. 115. p.; vö. Parker – Malone, 
2006. 1024. p. 

28 Budapest: Gellért-hegy–Tabán, Népliget. Pesti – 
Tarjányi, 2011. 48., 180. p. A Phellodendron japoni-
cum néven az  MTM Növénytára (BP) Kultúrnö-
vény-gyűjteményében található herbáriumi példá-
nyok: Budapest: 1891, dr. Filarszky Nándor; 
Egyetemi Botanikus Kert, 1897, 1898, dr. Simonkai 
Lajos, 1898, Anonymus, 1905, Fekete J., 1935, 1948, 
1955, dr. Papp József. Fertőd: 1955, dr. Papp József. 
Gödöllő: Erdészeti Kísérleti Telep, 1949, dr. Papp 
József. Sopronhorpács: park, 1964, dr. Csapody 
Vera. Szarvas: Állami Dendrológiai Kísérleti Kert, 
1949, dr. Jávorka Sándor. Szombathely: Kámoni 
Arborétum, 1971, dr. Debreczy Zsolt és dr. Csapody 
Vera. Vácrátót: 1966, dr. Csapody Vera, 1985, Kósa 
Géza és dr. Rácz István. 

29 A Phellodendron sachalinense néven az MTM Nö-
vénytára (BP) Kultúrnövény-gyűjteményében ta-
lálható herbáriumi példányok: Budapest: Egyetemi 
Botanikus Kert, 1965, dr. Csapody Vera. Erdőtelek: 
Dr. Kovács József Arborétuma, 1950, dr. Papp Jó-
zsef. A  hazánkból korábban jelzett öt faj még 
a  Krüssmann-féle nemzetségfelosztáson alapul. 
Krüssmann, Gerd: Handbuch der Laubgehölze.  
Bd. 2. Hamburg–Berlin, 1962. 608 p. 
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tozat élt, míg 1962-ben hat fajt jeleznek.30 
Érdekesség, hogy parásfa magok ismertek 
Európa közép-oligocéntől a pliocén földtör-
téneti korig terjedő ősnövénytani leletanya-
gából is; hazánkban Tállya és a Balaton mel-
léki Déllő felső-miocén rétegeiből.31 

Az amuri parásfa vagy bársonyosfa 
(Ph. amurense) 10–15 m magas, erős oldal -
ágakat, egyenes törzset, és széles (12 m-ig), 
laza, kissé szabálytalan, sátorozó koronát 
képező fa. Kérge világosszürke, vastag, mé-
lyen repedezett, rugalmas pararéteget fej-
leszt. 20–35 cm-es, átellenes állású, párat-
lanul szárnyasan összetett, illatos leveleik 
9–13 széles levélkéből állnak, felül fénylő 
sötétzöldek, alul kopaszok, kékesek, csak 
a főér mentén ± szőrösek, élük pillás, szélük 
áttetszően pontozott. Ősszel szép sárgára 
színeződő leveleit korán, rendszerint már 
szeptemberben hullatja. 5–6 mm-es, nem 
feltűnő, zöldes- vagy sárgásfehér, kétlaki 
virágai végálló, dús bugavirágzatokban, 
kora nyáron – június közepén – nyílnak, 
ilyenkor jó méhlegelő. A levélzet fölött cso-
portosan megjelenő, 8–10 mm átmérőjű, 
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30 Phellodendron amurense, amúrmenti parásfa,  
23. tag, ma nincs meg; Ph. chinense, kínai p.,  
10. tag, ld. az előző jegyzetet; Ph. japonicum, japán 
p., 18. tag, 1960. végén 45 éves, 42 cm törzs-
átmérőjű, 12 m magas és 13–9 m koronaátmérőjű, 
amely a  ma amuri parásfaként nyilvántartott, 
280 cm-es törzskörméretű, nagy fára vonatkozhat; 
Ph. lavallei, dústermésű p. és Ph. pyriforme fais-
kolában; Ph. sachalinense, szahalini p., 10. tag, lásd 
az előző jegyzetet. Bánó – Retkes, 1965. 115., 187. p. 

31 Rásky, Klára: Die obermiozäne Flora von Tállya 
(Ober-Ungarn). = Paläontologische Zeitschrift, 
1958. H. 3–4. 181–189. p.; Andreánszky, Gábor: Die 
Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn. Bp., 1959. 
150–151. p.; Hably, 2006. 78. p. 
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Amuri parásfák a Rumi úton, 2016. június 13-án (Fotó: Balogh Lajos, 2016.)



öt kemény héjú magot tartalmazó, éretten 
fekete bogyói (húsos csontártermései) zöl-
des húsúak, keserű ízűek, erős terpentin-
szagúak. Hazája Északkelet-Kína (Man-
dzsúria) és Korea, az Usszuri és az Amur 
térsége, ahol a folyó menti üde, jól szellőzött 
talajú erdők jellemzőjeként más lomblevelű 
fákkal elegyesen fordul elő. Árnyéktűrő, kö-
zepes vízigényű faj, Közép-Európában is 
télálló. Fiatalon gyors növekedésű, bár kissé 
fagyérzékeny. Magas kőrisére emlékeztető 
lombja mindig egészséges, mert erős éte-
rikusolaj-tartalma miatt a  rovarok nem 
bántják. Későn hajt ki, s levelei már szep-
temberben élénksárgára színeződve hamar 
lehullanak. Lombtalan állapotában repede-
zett, szürke kérgével díszít.32 A Távol-Kelet 
egyik értékes, jó minőségű faanyagot adó 
lomblevelű fája, parás kérge azonban ipari 
feldolgozásra nem, de sárga festék nyeré-
sére alkalmas.33 A 20. században erdészeti-
leg már széles körben telepítették Orosz-
országban, Romániában és az  egykori 
Csehszlovákia területén.34 Természetközeli 
élőhelyekre való ültetése azonban nem 
ajánlott, ugyanis Észak-Amerika közép-at-
lanti térségében (New England) az  amuri 
parásfa már inváziós tulajdonságokat mu-
tat, erőteljes terjeszkedésével kiszorítva 
az őshonos fafajokat.35 Cukrokban gazdag 

termését ugyanis a  madarak és emlősök 
szívesen fogyasztják, hatékonyan terjesztve 
így magvait. Javára írható viszont, hogy 
az amuri parásfa egyike a hagyományos kí-
nai orvoslás félszáz alapvető gyógynövé-
nyének.36 A parásfafajok újabban élénk tu-
dományos érdeklődést keltenek, mivel 
kérgük és termésük különböző hatóanya-
gainak baktérium- és gombaellenes, mu-
tációgátló, immunelnyomó és értágító ha-
tását feltételezik.37 

Ami azonban bizonyos, hogy szép 
alakjával, mélyen repedezett, parás kérgével 
igencsak mutatós parkfa. Hazánk arboré-
tumaiban és kastélyparkjaiban is többfelé 
látható, például Agostyán, Budapest: Város-
liget, Fertőd, Kámon, Sopron, Szigliget, 
Vép38 és Zirc településéken.39 Az amuri pa-
rásfa Saághy kámoni kertjében való régi 
meglétét bizonyítja a Savaria Múzeum her-
báriumában található két préselt növény-
példány is, amelyeket Gáyer Gyula gyűjtött 
ott 1919-ben, illetve 1927. június 1-jén.40 Egy 
ma a  18-as tagban álló hatalmas egyed  
280 cm törzskörméretű.41 Szombathelyen 
méltó párja a  Pelikán park északi szélén 
álló fa, 200 cm törzskörmérettel. Városunk-
ban a Mátyás király út 33/b. és 37., valamint 
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32 Tóth Imre: Díszfák, díszcserjék. Bp., 1956.  239–240. p. 
33 Gencsi László – Vancsura Rudolf: Dendrológia. Er -

dészeti növénytan. 2. Bp., 1992. 554. p.   
34 Mitchell, Alan: Die Wald- und Parkbäume Europas. 

Übers. u. bearb. v. Gerd Krüssmann. 2. Aufl. Ham-
burg–Berlin, 1979. 323. p. Egy az MTM Növénytára 
(BP) Kultúrnövény-gyűjteményében található her-
báriumi példány – Phellodendron amurense, Comit. 
Pest, culta in silvis prope Isaszeg, versus Gödöllő, 
1. sept. 1949, Alt. cca. 200 m s. m., dr. Boros Ádám 
– arra vall, hogy erdészeti célú termesztésével ha-
zánkban is kísérleteztek. 

35 Morgan, Eric C. – Borysiewicz, Jon A.: The invasion 
of Phellodendron amurense into the urban and su-
burban woodlands of the New York City region. = 
Urban Habitats, March 2012. http://www.urban-
habitats.org/v07n01/phellodendron_full.html 
(Megtekintve: 2022. október 31.) 

36 Bensky, Dan – Gamble, Andrew – Kaptchuk, Ted: 
Chinese Herbal Medicine. Materia Medica. Seattle, 
1986. XIV, 723. p. 

37 https://en.wikipedia.org/wiki/Phellodendron 
(Megtekintve: 2022. október 31.) 

38 A Somkuthy – Tóth szerzőpáros az amuri parásfát 
Vépről az Erdődy-kastély parkjából jelzi, míg Szent-
gotthárdról a ciszterciták kertjéből meghatározat-
lan parásfa fajt (Phellodendron sp.). Somkuthy Fe-
renc – Tóth József: Vas megye arborétumai és 
kúriakertjei. Szombathely, 2000. 116., 95. p. 

39 Mészöly, 1984. 350. p. 
40 Vö. Gáyer, 1920. 474. p. A herbárium dísz-, kerti, 

termesztett, ültetett növényeket tartalmazó gyűj-
teményrészében (herbarium hortense) további la-
pok is találhatók Vas megye arborétumaiból, (kas-
tély)parkjaiból. 

41 A 18-as tagból az 1960. végi nyilvántartás japán parásfát 
(Ph. japonicum) jelez. Bánó – Retkes, 1965. 187. p. 
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a Rumi út 4. számú házak előtt áll még egy–
egy kis fa az egykor sorfaként hosszan ül-
tetett parásfákból. Kerületük mellmagas-
ságban 117 cm, 107 cm, 120 cm (északi) és 
152 cm (déli fa). Magasságuk 5,5 m; 6,5 m; 
8 m és 8 m. Egészségi állapota a Mátyás ki-
rály útiaknak rosszabb, sok száraz és kevés 
ép ággal, a  Rumi útiaknak jobb, de azok 
lombkoronája a villanyvezeték miatt felül, 
az út miatt pedig keleti oldalukon részben 
csonkolt.42 

A város rejtőző értékeinek tekinthető, 
részben utcai sorfaként a legutóbbi időkig 
fennmaradt, közel évszázados amuri orgo-
nafák és amuri parásfák a Távol-Kelet eg-
zotikus növényvilágát idézik meg Szombat-
helyen, mint Saághy István és Gáyer Gyula 
munkásságának élő tanúfái. A Jáki út gyer-
tyánszilfáihoz hasonlóan a még élő parás-
fák megérdemlik a helyi természetvédelmi 
oltalmat is, egy–egy tájékoztató táblát, az is-
meretterjesztés szellemében. Noha a köz-
területen ajánlott sorfák jegyzékein egyik 
sem szerepel,43 kivéve az amuri parásfát,44 
mindkettőt, különösen a  kipusztult orgo-
nafát érdemes lenne ültetni a városban, hi-
szen utóbbi kis lombkoronájával sokhelyütt 

elférne.45 Azért is, mert különösen ez a fa 
az eleven csoda, amelyet Japánban is igen 
nagyra becsülnek. Sokféle baj – például 
az arrafelé gyakori földrengés – elhárítá-
sára is alkalmasnak tartják. Lóczy Lajos 
(1849–1920), híres Ázsia  utazónk, egy tibeti 
templom parkjában látott idős orgonafákat. 
Ezeket a  buddhista szerzetesek szentként 
tisztelték, mert kérgükön állítólag tibeti 
írásjelek tűnnek elő. Sőt, az  is előfordult, 
hogy a zarándokoknak ritka ajándékul a le-
velek rajzolatában Buddha képmása is meg-
mutatkozott. A közel évszázados Deák Fe-
renc utcai amuri orgonafácska köztéren 
alighanem egyedülálló tünemény volt Ma-
gyarországon. Kívánjuk, hogy térjen vissza 
városunk utcáira és sok június öltöztesse 
pompás virágpalástba! 
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42 Dr. Papp József dendrológus korabeli mérései alap-
ján a Phellodendron amurense alábbi törzskerület-
adatai ismeretesek: Fertőd, 1955: 250 cm; Budapest, 
1972: 250 cm, 1959: 260 cm; Zirc, 1959: 160 cm. 
Magyarországi faóriások és famatuzsálemek. Nyu-
gat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar. 
Sopron, 2011. http://oregfak.emk.nyme.hu/ (Meg-
tekintve: 2022. október 31.) 

43 Orlóczi László: Közterületi sorfák jegyzéke. Út- és 
utcafásításra alkalmas fák. Kézirat. [Bp.], 2014.  
7 p. http://www.garden-kerteszet.hu/ma_files/koz-
teruleti_sorfak_jegyzeke_2014_09_27.pdf (Meg-
tekintve: 2022. október 31.); Szabó Krisztina: Köz-
területi sorfák jegyzéke. [Bp.], 2018. 40 p. 

44 Szabó Krisztina – Bede-Fazekas Ákos: A forgalom-
ban lévő fásszárú dísznövénytaxonok szárazság-
tűrésének értékelése a klímaváltozás tükrében. = 
Kertgazdaság, 2012. 4. sz. 62–73. p. 

45 Dr. Maráczi László ny. növényvédelmi és kertész-
mérnök e-mail közlése 2017. március 27-én a szer-
zőnek. Egyes nagyobb kertészetek külföldön és ide-
haza is forgalmazzák, pl. Vannucci Piante (Pistoia, 
Olaszország), Megyeri Szabolcs Kertészete (Buda-
pest).
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Amuri orgonafa a Deák Ferenc utcában, 2016. június 9-én  
(Fotó: Vas Népe, Szendi Péter, 2016.)



Amuri parásfa préselt hajtása Saághy István kámoni kertjéből, gyűjtötte 1927. június 1-jén  
Gáyer Gyula. Savaria Múzeum Herbáriuma (Fotó: Dankovics Róbert, 2017.)




