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A pompás virágú rododendronok (ha-
vasszépék), hortenziák és liliomfák 
(magnóliák) fajai és fajtái kevés ki-

vétellel csak savanyú talajokon élnek meg 
vagy díszlenek megfelelően. sok ráfordítás-
sal és költséggel (talajcsere) némelyek ide-
ig-óráig megtarthatók a meszes talajú ker-
tekben is. A nemzeti Botanikus Kertben, 
Vácrátóton meszes (pH 8) a talaj. sok li-
liomfafajjal és -fajtával kísérleteztem az el-
múlt évtizedekben, többségüket így meg is 
öltem. néhány közülük azonban kiválóan 
szerepelt ilyen viszonyok között is és min-
den évben nagyszerű virágpompával aján-
dékoz meg.

A liliomfafélék (Magnoliaceae) családja a 
kétszikű növények között a legősibb. A csa-
lád mintegy 220 tagja a két amerikai föld-

részen, Dél- és Kelet-Ázsiában, valamint 
Indokínában, többnyire szubtropikus terü-
leteken honos.
A liliomfák (Magnolia) nemzetségébe 45 fás 
szárú faj tartozik, többségük a Himalájá-
ban, Dél- és Kelet-Ázsiában, néhány faj 

észak-Amerikában honos. Vannak köztük 
lombhullatók és örökzöldek, nyáron nyílók 
vagy még rügyfakadás előtt virágzók.

A kobusi liliomfa 
lombhullató a kobusi liliomfa (Magnolia 
kobus). 10-15 méter magasra nő, a törzs 
körmérete elérheti az 1 métert. Fiatalon 
kúpos, később terebélyes koronájú. Ágai 
megdörzsölve kellemes illatúak, levelei 
visszás tojásdadok, ékvállúak, röviden ki-
hegyezettek. Illatos, hófehér virágai a nem-
zetségen belül kicsinek számítanak, teljes 
nyílásban is mindössze 10 cm átmérőjűek. 
Hengeres termései rózsaszínes zöldek, 
bütykösek, éretten felnyílva kibukkannak 
skarlátszín magjaik.
őshazája Japán, ahol dombvidéki és hegylá-
bi, nedves lombos erdőkben gyakori. A Ko-
reához tartozó Csedzsu-szigeten is él.
Talajokban kevésbé válogat, csak száraz és 
tömör ne legyen. Gyakran használják alany-
ként fajták szaporításánál.
szoliterként, parkfának, utcasorfának egy-
aránt kiváló. Japánban lepelleveleit és bim-
bóit főzve fogyasztják, fiatal leveleiből tea 
készül, kifejlett, aromás illatú leveleit szá-
rítják, porrá őrölve fűszerként szolgál. Kér-
géből fejfájáscsillapító szert készítenek. 
Könnyű, világos faanyaga értékes. 

A jülan liliomfa 
A gömbölyded, terebélyes koronájú jülan li-
liomfa (Magnolia denudata) 20-25 méteresre 
is megnő. Durván repedezett kérgű törzsé-
nek átmérője az 1 métert is elérheti. Hegyes 
csúcsú, visszás tojásdad levelei élénkzöldek. 
Porcelánfehér, felálló, bódító illatú, 10-16 cm 
átmérőjű virágaiban a 9 lepellevél spirálisan 
áll. lombfakadás előtt virágzik. tüszőter-
mései bizarr alakú megnyúlt, bütykös ter-
méscsoportban fejlődnek. Közép- és nyugat-
Kína nyirkos lombos erdeiben 500-1000 méter 

Magyarország kifejezetten alkalmas kertművelésre, legyen az szőlős-, gyümölcsös-, 
zöldséges-, avagy díszkert. Körülményeinkhez képest azonban szűkében vagyunk 

a látványos, nagy virágú cserjéknek és fáknak.
 Az ország legnagyobb részén a talajok meszesek, pH-juk magas, és ezt sok, számunkra kívánatos 
dísznövény nem szereti. több évtizedes kísérletezés eredményeként azonban találtam kivételeket.

MészTűrő lIlIoMfák

NEM TulIpáNfA
A liliomfák rendkívül népszerű dísz-
növények. Gyakran tévesen tulipán-
fának nevezik őket, jóllehet az a velük 
azonos családba tartozó valódi tuli-
pánfák (Liriodendron) neve. tudomá-
nyos nevüket Pierre Magnol francia 
botanikus, a montpellier-i botanikus 
kert igazgatója után kapták.

Kobusi liliomfa (Magnolia kobus) virága 



A tIsZtAsÁg 
jelképe

Már a Tang dinasztia idején (618–906) ültették a 
kertekben. Hazájában nagy tiszteletben tartják, hó-

fehér virágai a kínai virágszimbolikában a tisztaság, 
egyenesség jelképei, számtalan öreg famatuzsálem vi-
rít ma is a régi templom- és palotakertekben. Buddhista 
szerzetesek honosították meg Japán kertjeiben is. Pom-
pás virága drága selymek, gyönyörű porcelánedények 

gyakori díszítőeleme, festmények, tusrajzok ked-
velt, örök témája. Vastag szirma lisztben forgat-

va, olajban kisütve ropogós, illatos, édeskés 
csemege. Manapság Kínában gyakori ut-

casorfa. Hazájában a faanyagát 
is nagyra becsülik.Jülan liliomfa (Magnolia denudata) 

virággal borított fája
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magasságban honos. A mérsékelt éghajlatú 
területeken világszerte népszerű díszfa fia-
tal korában is dúsan virágzik.

A hegyeslevelű liliomfa 
sudár törzsű, 25-30 méterre megnövő, vi-
szont a kertekben csak 10-15 méteres ma-
gasságot ér el a hegyeslevelű liliomfa (Mag
nolia acuminata). lombhullató fa, a kérge 
világosszürke, repedezett, törzsátmérője 
az 1 métert is meghaladhatja. A vessző fé-
nyes vörösbarna. A szórt állású levelek szé-
les tojásdad elliptikusak, hosszúkás tojás-
dadok, kihegyezettek, fonákuk világosabb 
kékeszöld. Az aromás illatú virágokban a 
lepellevelek fölfelé állnak, zöld, hamvas-
zöld, sárga vagy ritkábban narancssárga 
színűek. termései hosszú hengeresek, éret-
ten vörösek, a szív alakú lapos magok köpe-
nye narancsvörös. lombfakadás után, késő 
tavasszal, kora nyáron nyílik. Virágai nem 
feltűnők, de nagyon különlegesek, nagy le-
velei miatt nyáron igen hatásos a lombja. 
őszi lombszíne a sötétbarnától a fénylő vaj-
sárgáig terjed. Gyakorlatilag kórokozó- és 
kártevőmentes. nagyobb kertekben és par-

kokban kiváló díszfa, a légszennyeződést is 
jól tűri. Könnyű, tartós, szépen polírozható 
fájából bútorokat, belső burkolatokat ké-
szítenek, korábban edényeket, teknőket 
vájtak belőle. Különleges virágszíne miatt 
sárgásvirágú hibridfajták nemesítéséhez 
használják. szép fajtái is vannak.

kertészeti fajtái
William Kosar az UsA nemzeti Arborétumá-
ban számos kiváló kerti dísznövényfajtát, 
többek közt liliomfákat is szelektált. Két 
igen sikeres hibrid is született ott 1963-ban 
a bíbor liliomfa ’Nigra’ és a vudang liliomfa 
’Diva’ fajtáinak keresztezéséből. Így mond-
hatni testvérfajták. Azóta mindkettő el-
nyerte a brit Királyi Kertészeti Társaság 
„Award of Garden Merit” (Kertészeti Kivá-
lóság díj) igen rangos minősítését.
A szülő alapfajok, a bíbor liliomfa (Magnolia 
liliiflora) és a vudang liliomfa (Magnolia 
sprengeri) a természetben Közép- és nyu-
gat-Kína hegyeiben fordulnak elő, hazájuk-
ban mindkettőt gyakran ültetik dísznö-
vényként. A vudang liliomfa 20 méter ma-
gas, a bíbor liliomfa viszont csak 3 méterig 
megnövő cserje, világszerte kedvelt és el-
terjedt a mérsékelt égöv kertjeiben.

A ’Galaxy’ szabályos, kúpos koronájú, lomb-
hullató fajta, 7-12 méter magasra is megnő-
het. lombfakadás előtt élénk, sötétbordó 
virágbimbóiból 12-20 cm hosszú, kehely 
alakú, enyhe illatú virágok fejlődnek. Az 

fogfájásrA, 
wHIskybe
A hegyeslevelű liliomfa eredeti élőhe-
lyén az UsA-ban, főként az Appalache-
hegységben üde elegyes lombos er-
dőkben, szurdokokban, vízfolyások 
mentén nő a tengerszinttől 1400 m 
magasságig. Az irokéz és cseroki indi-
ánok a kérgéből fájdalomcsillapító, fog-
fájást enyhítő, féregűző szereket, izzasz-
tó, hashajtó, élénkítő, erősítő teákat 
készítettek. zöld termésének keserű 
kivonatát a korai telepesek whiskybe 
keverték és lázcsillapításra használ-
ták. Angol neve uborkafa, ami az éret-
len hengeres terméseire utal.

Jülan liliomfa (Magnolia denudata) virágai

Hegyeslevelű liliomfa (Magnolia acuminata) zöld virága
Hegyeslevelű liliomfa (Magnolia acuminata) ’Daphne’ fajtája 
(Belgium, 1992), a Kertészeti Kiválóság díj birtokosa (2003)



enyhén csavarodott 12 lepellevél rózsás-
vöröses bíbor a külső, fehéres rózsaszín a 
belső oldalán. 
A ’Spectrum’ fajta sokban hasonlít rá, de 
míg a ’Galaxy’ egysudaras habitusú, ez sza-
bálytalanabb, kuszább koronájú. Virágai 
valamivel nagyobbak, a lepellevelek szá-

ma kevesebb, viszont élénkebb a színük. 
Bimbója sarlósan, sokszor erősen görbült. 
Fiatal korban akár 40-50 cm-t is nőhetnek 
évente. napfényre, félárnyékba, városi 
parkokba, házikertekbe szoliterként ültet-
hetők, törzsesnek nevelve vagy bokorfa-
ként.

ültessük bátran
A liliomfák igényes növények, de szépsé-
gükkel meghálálják a törődést. A jó víz-
gazdálkodású, tápanyagokban gazdag, in-
kább laza talajokat kedvelik. Az itt bemu-
tatott növények – ellentétben a liliomfák 
többségével, amelyek kifejezetten csak a 
savanyú kémhatású talajokon érzik jól 
magukat – meszes talajokon is kiváló 
eredménnyel nevelhetők. Rendszeres met-
szést nem igényelnek, az esetleges formá-
zó, alakító beavatkozás nyár közepén vé-
gezhető. Gyakorlatilag kórokozó- és kárte-
vőmentesek.
nyár elején zölddugvánnyal, a nyár má-
sodik felében félfás dugvánnyal szaporít-
hatók. A szárazabb és melegebb időben 
meghálálják a mulcsozást és a rendszeres 
öntözést. Parkokban, kertekben szoli-
terként ültetve, sok törzzsel nevelve a leg-
hatásosabbak. Magas törzsre nevelve ut-
casorfának is alkalmasak. Mindenkinek 
melegen ajánlom kertjébe a bemutatott  
liliomfákat.

Kósa Géza
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TUdTA, 
HoGY…

…a hegyeslevelű liliomfa 
a legtermetesebb és a leg-
hidegtűrőbb liliomfák egyi-

ke, és csak 10 éves kora 
után kezd el virá-

gozni?

Hegyeslevelű liliomfa (Magnolia acuminata) 
’Miss Honeybee’ (USA, 1972)

A Magnolia ’Spectrum’ virágai

 A Magnolia ’Galaxy’ virágai

Hegyeslevelű liliomfa (Magnolia acuminata) ’Daphne’ fajtája 
(Belgium, 1992), a Kertészeti Kiválóság díj birtokosa (2003)
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