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A kertészeknek, parkfenntartóknak vég nélküli 

munkát ad, hogy szélsőséges nyarainkat tűrő vi-

rágágyakat alakítsanak ki városainkban. A tuda-

tos, átgondolt munka sok helyen meghozza a gyümölcsét. Gyula városát idén másodszor 

választották a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny legszebb városának. Be-

számolónkban „hét nyelven beszélő” virágágyak köszönnek vissza a képekről.

A szép virágágy azonban nem csupán egy, hanem sok-sok év, esetleg évtizedek munká-

járól „beszél”: a nemesítők munkáját is dicséri. Nemcsak külföldi, hanem jóval szerényebb 

költségvetésből született hazai fajták is versenyre kelnek a virágágyakért vívott harcban, 

évről évre nagyobb sikerrel.

Az árutermelő kertészeknek szóló hetilapunkban, a Kertészet és Szőlészetben éppen arról 

számoltunk be legutóbb, hogy a kakastaréj, a kúpvirág és sok más növény után most a li-

geti zsályát is bevonták a nemesítő munkába. Már sok-sok év fáradságos munkája van a 

szakemberek háta mögött – az országot bejárva útszélekről, árokpartokról, legelőkről gyűj-

tötték be a legszebbnek ígérkező egyedeket –, de a munka java még hátra van: egyöntetű 

állományt adó fajtákat kell „faragni” belőlük.

Ez a kedves, valóban igénytelen virág induló cikksorozatunk egyik képén is felbukkan, 

most éppen olyan növényként, ami akár a zöldségeskertben is megfér. Szerzőnk újszerű 

(vagy régies?) kertészkedési módot ajánl. Talán a legmeglepőbb – amit várhatóan sokan 

vitatni fognak –, hogy az ásás hanyagolására buzdít, mert azzal elmozdítjuk a talaj hasznos 

élő szervezeteit a nekik megfelelő mélységből. Talajlazítás helyett vastag mulcsréteget ja-

vasol, ami a gyomosodás ellen is véd, illetve tápanyagot juttat a növényeknek. A természe-

tet utánzó veteményesben egészségesebb zöldségeket termelhetünk, ráadásul mindezt 

kevesebb fáradsággal, ígéri szerzőnk.
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A fenyőfát néhány országban a 
ráhangolódás jegyében már jó-
val karácsony előtt feldíszítik, 
nálunk viszont hagyományosan 
épp karácsony napján „toppan 
be” a lakásunkba, s válik az ün-
nep legmeghatározóbb díszé-
vé.
A fenyő mellett több hagyomá-
nyos növényi dísz – adventi ko-
szorú, karácsonyi kopogtató – 
segít a ráhangolódásban. Ezek 
sorát cserepes növényekkel is 
kiegészíthetjük. A jellegzetesen 
karácsonyi növények – mikulás-
virág, karácsonyi kaktusz – 
mellett más virágos-, vagy le-
véldísznövényt is kipróbálha-
tunk. Képeinken dán virágkötők 
néhány egyszerű ötlettel öltöz-
tettek ünnepi díszbe egy-egy 
cserép rododendront, fásköviró-
zsát (Eche veria), illetve kará-
csonyi kaktuszt. 

Ünnep 
előtt
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kössünk VIráGot!

BeMutAtjuk

Hol van már az az idő, amikor a mikulásvi-
rágot csak piros színben vásárolhattuk 
meg? Az utóbbi néhány évben a fellevél-
színek szinte végtelen változata jelent meg 
a kereskedők kínálatában: a zöldesfehértől 
a vajszínűn át a mélybordóig széles a ská-
la. Lazacszín és különféle rózsaszín ár-
nyalatok is föllelhetők, és akkor még nem 
beszéltünk a tarka és pöttyös fajtákról. Vá-
logassunk közülük kedvünre.

Az egyágas, kiscserepes tövek különféle 
változataiból vegyes tálat is összeállítha-
tunk. Legyünk azonban óvatosak: a levelek 
sokat párologtatnak, a csészényi cserép 
közege e miatt könnyen kiszárad, amire na-
gyon kényes a mikulásvirág. A levelek és a 
fellevelek száradásával, hullásával jelzi a 
bajt. Naponta ellenőrizzük, hogy szom-
jas-e. A vízhiányhoz hasonlóan a pangó vi-
zet sem szereti. Az öntözést követően fél-
egy órával öntsük ki a cserép tálkájában, 
vagy kaspójában visszamaradó vizet.

A nagyobb cserépben nevelt, elágazó tö-
vek kevésbé igényesek, de még mindig 
nem tartoznak a könnyen tartható szoba-
növények közé. Szellőztetéskor legyünk 
körültekintők, óvjuk őket a hirtelen bezú-
duló hideg levegőtől.
Ne bánjuk túlságosan, ha néhány hét után 
megcsúnyulnak. A fenyőfához hasonlóan 
az ünnep meghatározó, de múlandó nö-
vényei a mikulásvirágok.

Ezerféle mikulásvirág
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Cakkos, 
   rojtos
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A magyar névvel nem illetett loropetalum chinense a varázsmogyorófélék családjának tagja. 
A levelek hónaljában, az előző évi vesszőkön, 3-4-es csomókban hozza szíjra emlékeztető szirmú virágait

A tűlevelű szegfű (Dianthus 
spiculifolius) szőnyegképző sziklakerti 
évelő. illatos, mélyen szeldelt virágai 
fehérek, vagy rózsaszínűek

A japán juhar szeldelt levelű változatának (Acer palmatum Dissectum) lombja a finoman szeldelt levelek 
tömegétől szinte csipkeszerű. légies hatását fokozza a kihajtáskori és őszi lombszíne. 
szépsége sajnos igényességgel párosul: forró nyarainkon levelei megperzselődhetnek, illetve az erős szelek is kárt tehetnek benne 

A kerti klemátisz egyes fajtáinál a porzószálak keskeny, kihegyesedő végű 
sziromlevelekké alakultak, így a virág szinte tűpárnaszerű hatást kelt

A trópusi fán lakó vesszőkaktusz (rhipsalis cereuscula) sok, 
egymásba fonódó, csüngő hajtást hoz. A rajtuk fejlődő rövidhajtások 
csoportosan, sűrűn állnak, ettől bozontos-rojtos külsőt ölt a bokor



   

9

Nem tudjuk pontosan miért – valószínűleg 
a természet játékosságának, sokszínűsé-
gének köszönhetően –, a levelek és a virá-
gok szirmai egyes fajoknál szokatlan kül-
sőt öltenek. Ép, sima szélű levéllemez he-
lyett a levélerekig szabdalt, szinte csipke-
szerű levelek bólogatnak a hajtásokon. 
Legjellegzetesebb példáik a szeldelt leve-
lű japán juharok. A virágok szirmai szinte 
fonalassá keskenyednek, és bozontos, 
vagy éppen felhőszerű, cizellált virágzatok 
jönnek létre.
A szeldelt levelű növények sok esetben 
szárazságtűrőbbek, mint az ép levelű tár-
saik, hiszen kisebb a párologtató felüle-
tük. A szeles idő viszont könnyebben kárt 
tesz bennük. E szerint válasszunk nekik 
helyet a kertben. A különlegességek ked-
velői a szobanövények és a vágott virágok 
kínálatában is találnak cakkos-rojtos nö-
vényeket. Közülük adunk közre egy cso-
korra valót.

Algeier Wendy
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A gerbera szirmai – valójában nyelves virágai –, 
ennél a változatnál a megszokottól 
eltérően kuszák, rojtosak

Az orchideákhoz tartozó 
sarkvirág (platanthera leucophaea) 
sallangos-rojtos ajaknyúlványai 
egyedivé teszik a virágot

A ciklámennemesítők képzelete nem ismer határokat: 
fogazott lepellevelű változat is létezik

A tulipa ‘Bulldog’ nemcsak nevével, hanem kinézetével is 
fenyegető: sűrűn fogazott szélű lepellevelei 
azonban a látszat ellenére bársonyosan puhák

A virágos kőris nálunk is honos fa. 
fehér, illatos, tömött bugáit májusban hozza. 
Az apró, de  tömegével fejlődő 
virágok pártái keskenyek, szálasak,
ettől a virágbuga rojtos hatást kelt

A találóan elnevezett hópehelyfa 
(Chionanthus virginicus) tömegével 
hozza rojtos szirmú virágait. 
virágnyíláskor szinte felhőszerűen 
borítják az ágakat. 
Észak-Amerika keleti részén honos. 
sajnos hazánkban ritkán találkozhatunk 
vele a kertekben, mert savanyú, 
vagy semleges kémhatású talajt igényel
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Szelíd tájakon kanya-
rog az út a Balaton 
partján. Alattunk a tó 
ezüstkék tükre, fölöt-
tünk az őszi napsütés-
ben sütkérező dom-
bok, gondozott sző-

lők. Kertmustrára indultunk, de Xavér azt 
telefonálja: „Gyertek, nézzétek meg előbb 
a koncerttermemet!” Így a Tapolca melletti 
Csigó-kastélyba érkezünk, ahol a műem-
lék épületben rögtönzött orgona bemutatót 
is meghallgatunk, amúgy virtuóz-módra, 
Xavérosan. Az új magán-hangversenyte-
rem külön érdekessége, hogy a Kassai 
Dóm egykori karorgonája szól benne. A 
művész a lecserélt történelmi hangszert 
megvette, rendbeho zatta, megmentette.                                                      
Követjük a házigazda elegáns sportkocsi-
ját, autózunk fel a Keszthelyi-hegység el-
dugott szőlősébe. Amikor már nincs föl-
jebb és nincs tovább – megérkezünk a 
borostyánfutotta téglakerítéshez, ahol a lá-
togató nem is sejti, miféle legendákkal, iz-
galmas történetekkel teli birodalomba lép.

A kert históriája

– Az 1880-as években Eötvös Károly és 
baráti társasága egy év alatt körbejárta a 
Balatont, és vándorlásukból könyv szüle-
tett – kezd a történetbe Xavér.                                                                   
• Eötvös kötete, az „Utazás a Balaton körül” 
máig érdekes anekdotagyűjtemény, s egy
ben pontos és hangulatos korabeli útleírás. 
– A hajdani társaság tagja volt Ranolder 
János veszprémi püspök, és néha barát-
ja, a bécsi angol követ is velük tartott. A 
hagyomány szerint, amikor feljöttek erre a 
helyre, a Kő-orrához, a püspök lenézett a 
dombról és az íróhoz fordult: „Tudod Ká
roly, én eddig sokfelé jártam, és a római 
Palatinusdombot tartottam a legszebb
nek, de most látom, hogy az én püspöksé
gemben van a világ legszebb helye.” Gya-
nítom, hogy ezt a történetet Eötvös szépí-
tette-kerekítette ilyenre, de tény, hogy az 
angol követ megvette a területet, és a régi 
házhoz viktoriánus stílusú nyaralót épített. 
Ezt a nyolchektáros birtokot vásárolta 
meg aztán 1916-ban a családom.

• Akkoriban hol élt a család?
– Megrögzött budapestiek voltak, de min-
dig akadt köztük elszántabb, aki felült a 
keszthelyi vonatra, aztán bérkocsival feljött 
ide, és élvezte a helyet. Így ment egészen 
a 40-es évekig. 44-ben bombatalálatot ka-
pott az épület, és a háború után sokáig ro-
mokban állt. Egyszer elhoztam ide Anyát, 
hisz ő se járt már itt évtizedek óta. Nehe-
zen találtuk meg, mert az épületet eltakar-
ta, szó szerint benőtte az elvadult csipke-

bokor. Akkor jöttem rá, hogy Grimm nem 
hazudott a mesében: létezhet olyan, hogy 
egy kastélyt elborít a vadrózsa. Anya kör-
benézett a tájon, és azt mondta, „Öcsi
kém, én még ilyen szép helyen nem vol
tam”. Nagyon anyás vagyok, ez hatott a lel-
kemre, eldöntöttem: megcsináltatjuk!
• Ezután következett a dolog prózai része.
– Három hónapra szabadságoltam ma-
gam a munkáimból, leköltöztem egy kö-
zeli kis szállóba. És bár cudar hideg tél 
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Hetvenéves 
csipkerózsa-álmából 

ébredezik Varnus Xavér 
Balaton-felvidéki kertje. 

A világhírű orgonaművész 
újjávarázsolta 

családja hajdani, 
elfeledett nyaralóját, 

s az elvadult bozótosból, 
a romos házból

egyéni ízléssel új otthont 
teremtett.
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togtatva” megjelentem, és közellenséggé 
tettem magam a környékbeli iparosok 
szemében – mondja csibészes nevetés
sel. Az első idők a tüskés vadonnal való 
viaskodásról szóltak, de mikor bejutottam 
a házba, és megláttam a faburkolatokat, 
az angolos hangulatú kis belső tereket, 
megcsapott a régmúlt világ illata. Szeren-
csére maradtak családi fényképek, így 
azok alapján helyre lehetett állítani. Ennek 
nyolc esztendeje, azóta élek itt.

A bűnbeejtő borostyán

A ház és a birtok éppoly különös, mint a 
gazdája. Az érzékeny, művelt, sokoldalú 
művészember, aki – bár külföldön két fel-
nőtt fia van –, örök gyerek maradt. Szóki-
mondó, polgárpukkasztó, megzabolázha-
tatlan és beskatulyázhatatlan. Otthona, ez 
az ódon hangulatot őrző, de rejtve minden 
rafinált modern kényelemmel felvértezett 
kúria, a képzeletéből vált valóra. A zegzu-
gos kis kabinetek, föl-le kanyargó szűk fa-
lépcsők, a toronyszoba orgonával és szí-
nes templomi rózsaablakkal, a könyvtárfül-
ke a patinás díszkiadásokkal, a titokzatos 
fények, a falakon a festmények és az ősök 
képei – mind-mind egy valószínűtlen, me-
sebeli világ valóságos kellékei. A dombte-
tőn a ház körül aránylag kevés hely jut dísz-
kertnek. Az igazi birtok – az idők során 
ugyan megfogyatkozott, de még így is há-
romhektáros terület – lenn a völgyben ko-
szorúzza a portát. Amerre a szem ellát, kör-
ben szőlő, gyümölcsös, fenyves, akác- és 
gesztenyeerdő.
• Orgonista kezébe nehezen képzelek kerti 
szerszámot. Fogtál már itt ásót, kapát? 
– Természetesen nem. Szakemberek gon-

ébredő Csipkerózsika-kert
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dozzák a telket, én az „agytröszt” vagyok. 
Eltervezek mindent, és – lehet, hogy bo-
garas öregúrnak fogsz tartani –, perisz-
kóppal időnként kinézek az ablakon, és 
ellenőrzöm, rendben megy-e munka. Ha 
kell, telefonon odaszólok.
• Ha nem munkálja, akkor legalább élvez
ze a kertjét az ember! Miben leled itt örö
möd?
– Több kedves zug is van. Ez itt a reggeli-
ző sarok a ház oldalában. Jó kiülni egy fi-
nom kávéval – mutatja a csobogós tavacs
ka partján, a sziklakert és a bélyeges tég
lafal tövében az asztalkát. Ebédelni viszont 
a pergolában kellemes, mert délre ott van 
árnyék, és szép a kilátás. De szeretem a 
kis sétautat is, ami körbevezet a ház körül. 
Illatos levendula és aranyvessző, termő 
barack, körte, alma, cseresznyefa szegé-
lyezi. Csak fölnyúl az ember, és leveszi az 
érett gyümölcsöt. Valódi bio, nem perme-
tezzük.
• Feltűnően sok nemes borostyán fut a 
ház körül. 
 – Ezeknek történetük van! A falon a vas-
tag törzsű, amelyiknek akkora a levele, 
mint a fejes salátának, a Fiumei útról, Ká
rolyi Mihály sírboltjáról származik. De van 
itt Velencéből, és Londonból is, a Highgate 
temetőből. Ha egyszer büntetni fogják a 
borostyánlopást, valószínűleg a Sing Sing-
be kerülök, annyi helyről szedtem már pici 
hajtásokat. Az európai borostyánszövet-
ségnek is tagja vagyok, levelezünk, külön-
leges sarjakat küldünk egymásnak. Még 
fiatal a kert, de remélem, idővel mindent 
falat befut majd a borostyán. 

furcsa kettősségben

Nagy tervekben sincs hiány. Xavér 280 főt 
befogadó szabadtéri színpad építésébe 
fogott a telek erdős részén. A ház előtti 70 
méter mély, kitéglázott kút fantasztikus 
akusztikáját kihasználva, hangszórókat 
akar leengedni 60 méterre, hogy onnan 
szóljon a zene. 
• Bő húsz esztendeje találkoztunk elő
ször, akkortájt tértél vissza Magyarország
ra. Azóta többfelé épült házad, nyaralód, 
de mindig fölkerekedtél, továbbmentél. Ezt 
végleges otthonnak szánod?
– Így, ötvenhez közeledve, egyre bizonyo-
sabb vagyok benne, hogy innen – ha csak 
nem géppuskával terelnek –, nem mozdu-
lok. Itt adva vannak azok a körülmények, 
amelyekben az ember embernek érezheti 
magát. Egyfajta búvárharangba bújok. 
Pesten megelégeltem, hogy a város a leg-
ellenségesebb arcát mutatja, amikor napi 
3 órás, reménytelen forgalmi dugókra ítéli 
a benne lakókat. Itt van vendéglakosztály, 
sok barátom érkezik, és látom rajtuk, hogy 
ebben a környezetben két nap alatt hete-
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napi politika is igen kevéssé szivárog be. 
Van viszont moziszoba, ahol filmeket vetí-
tek a vendégseregnek, és furcsamód éle-
tem leggyorsabb internetkapcsolata is itt 
működik. Így tudok dolgozni is. Televíziók-
nak, rádióknak, köztük a BBC-nek szok-
tam koncertműsorokat feltölteni.
• A Varnuscsalád francia eredetű. Prog
ramozó matematikus édesanyáddal és 
dzsesszzenész édesapáddal hosszú éve
kig külföldön éltél. Ilyen előélettel és művé

szi sikerekkel nyitva előtted a világ. Mi az a 
vonzerő, ami éppen ehhez a tájhoz húz?
– A két főgyökér már olyan mélyen van, 
hogy kihúzhatatlan. A szüleim itt öregedtek 
meg, és öreg fát már nem lehet áttelepíteni. 
Ez nekem borzasztóan fontos, meghatáro-
zó. A másik vonzerő, hogy bármily megle-
pő: az egész földkerekség legnagyobb or-
gona-törzsközönsége ma itt, Magyarorszá-
gon van! Párizsban, New Yorkban orgona-
hangversenyre jó esetben összejön 200 
ember. A kollégák is érzik, hogy a műfaj 
meghalt, sajnos ez világjelenség. Itthon vi-
szont teltházas koncerteket tudok adni, és 
a You Tube-on a saját csatornám most érte 
el a 2,5 milliós nézettséget. 
• Vendégbarátokkal és két kis kölyökku
tyával, derűs remeteként élsz ebben az ek
lektikus elvarázsolt kastélyban, és ráérsz a 
világ során tűnődni?
– Sokszor arra gondolok, hogy azok a he-
lyek, tájak, hangulatok, amiket annyira sze-
retünk az irodalomból, tulajdonképpen ép-
pen olyan köznapi helyek voltak, mint ez is, 
csak a bennünk élő „színszűrő” teszi őket 
oly széppé és költőivé. Mert nyilván ugyan-
ennek a hegyoldalnak más hangulatot köl-
csönözne, ha netán az ember „Bunyós Pi-
tyut” hallgatná itt, és mást, ha Vivaldi Ten
geri vihar című concertóját. A táj ugyanaz, 
de a „szemüveg”, amivel nézzük, borzasz-
tó sokat változtat rajta. Különös kettősség-
ben élek, mindig ott a világ hívó szava. Ka-
nadából, az egyik legkényelmesebb, leg-
szerethetőbb államból eljöttem, és élek itt, 
ebben a furcsa állapotban. Annyira ennek 
az országnak a „flóráját és faunáját” sze-
rettem és szoktam meg az eszmélet pilla-
natától kezdve, hogy nem tudok ettől elsza-
kadni. Máig kanadai útlevéllel élek, egyet-
len magyar papírom sincs. Vicces, hogy az 
ember ezt vágja zsebre, ha elmegy a sajt-
kereskedésbe – húzza elő az útlevelet, ami
nek lapjai közül hirtelen kicsúszik a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztjé
nek kísérő oklevele.
 
Eltelt a délután, búcsúzunk, de távozóban 
még megállít a bejárat melletti falon látha-
tó szép márvány-emléklap. Ovális plaket-
ten a római arcélű női portré Aelia Sabinát 
idézi. Fölötte rövid latin nyelvű Seneca-
idézet. Xavér történetet fűz hozzá.
– Magát a plakettet még idős barátomtól, 
Veres Pali bácsitól, a híres szexológustól 
kaptam egykor ajándékba, a márványlapot 
én készíttettem hozzá. Aquincum romjai 
közt találták meg a 3. századból való híres 
víziorgonát, és nem messze tőle a fiatal or-
gonistanő kőkoporsóját. Ő volt Aelia Sabi-
na, egy római legionárius felesége. 25 éve-
sen halt meg. Ennyivel tartozom neki.

Sándor Mária
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GyulA

A híres, 31 ezer fős fürdőváros immár má-
sodszor találtatott a legjobbnak: legutóbb 
2007-ben érdemelte ki a legvirágosabb 
városnak járó díjat.
Bár a versenyben már jó ideje nem csak a 
virágkiültetések mennyiségét és minősé-
gét értékelik, Gyula városa ebben is elől 
jár: évenként mintegy 10-12 ezer tő ár-

vácskát és tulipánt ültetnek ki, nyaranta 48 
ezer tő egynyári virág díszíti a belvárost, 
és további 12 ezer tő a Várfürdő környékét.
A város bővelkedik fákban, legendásan 
szép a fűzfákkal szegélyezett Fehér-Körös 
partja. A közparkok faállománya az utóbbi 
két évben 800 facsemetével gyarapodott. 
Parkjaiban 19, uniós szabványoknak meg-
felelő játszótér működik.
Épített értékeikre is fokozottan ügyelnek.  
A közelmúltban újult meg Erkel Ferenc 

Az idén 20. alkalommal megrendezett Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyen 301 nevezett település közül 

Gyulát és Zebegényt találták a legszebbnek. 
Képeink segítségével e két településre látogatunk el.
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szülőháza, szállodák szépültek meg, foly-
tatódik a belváros rekonstrukciója.
Hamarosan megújul a Gödöcs-kert és az 
azzal szomszédos kastély. A Gyulai Vár-
fürdő területén új, családi élményfürdő 
épül. Megvalósításra vár a Szent Miklós 
park idén elkészült kertépítészeti terve.
A város szépítésében a lakosság is tevé-
keny részt vállal. Nagy tömegeket vonz a 
minden év május második vasárnapján 
megrendezett Gyulai Virágok Vasárnapja 
elnevezésű virágkiállítás és vásár. A Virá-
gos Gyuláért virágosítási versenyen virág-
vásárlási utalványokkal ismerik el a leg-
jobbakat. Számos környezetszépítő civil 
szervezet – Csigakertért Alapítvány, Gyu-
lai Kertbarátok Köre, Bodoky Baráti Kör – 
működik a településen.

Gyula



Sokan támogatják

A versenyt minisztériumok, az Ország-
gyűlés több bizottsága és számos civil 
szervezet, illetve cégek támogatják. A 
hazai verseny kapcsolódik az Európai 
Virágos Városok és Falvak Versenyéhez 
(Entente Florale Europe), ahol 11 ország 
települései versengenek egymással. Jö-
vőre a két nyertes település – Gyula és 
Zebegény – képviseli hazánkat az euró-
pai megmérettetésen.
Az idei nemzetközi díjkiosztót Belgium-
ban tartották. A tavalyi hazai nyertes Hé-
víz és Csopak méltó módon képviselte 
hazánkat: mindkettőjük igyekezetét 
ezüst fokozattal jutalmazta a nemzetközi 
zsűri.
A hazai és az európai versenyben az ér-
tékelés során a virágosítás mellett nagy 
hangsúllyal szerepelnek az ökológia, a 
környezettudatos oktatás, a természeti 
és épített örökség megőrzése, a korsze-
rű hulladék- és energiagazdálkodás, a 
tájvédelem szempontjai. A zsűritagok ki-
emelt figyelmet fordítanak a település 
tisztaságára és grafiti-mentességére.
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ZEBEGény

Az 1276 lelket számláló Zebegény egy év 
megszakítással öt éve vesz részt a kör-
nyezetszépítő versenyben. A Börzsöny 
déli vonulatára felkúszó, Duna menti tele-
pülés szervesen illeszkedik a tájba. A Kál-
vária dombról meseszép kilátás nyílik a fa-
lu központjára és a Dunakanyarra.
Kockaköves utcái, bájos falusi házai a régi 
idők hangulatát idézik.
Virágkiültetéseiket a hagyományos egy-
nyári virágok (pl. petúnia, begónia, bár-
sonyvirág) jellemzik. Sok muskátlit, kánnát 
és leándereket láthatunk a falu utcáin. A 
parkokat közfoglalkoztatottak és diákok 
ápolják.
A képviselő testület rendhagyó döntése 
alapján minden szakterülethez ún. szakér-
tői csoportot alakítottak ki. Így született 
például a Környezetvédelmi, a Mezőgaz-
dasági, illetve a Településfejlesztési cso-
port. Tagjai nem képviselők és a testületi 
bizottság munkájában sem vesznek részt. 
Mindannyian önkéntes alapon, szakértel-
mükkel járulnak hozzá a döntések előké-
szítéséhez. A Babapark kialakításával a 
kisgyermekes családokat vonták be a kiül-
tetések gondozásába. A Kálvária domb is 
a helyi lakosok munkájának köszönhetően 
szépül meg tavaszonként. A foci-, strand-
röplabda- és a sípálya karbantartására fia-
talokat mozgósítanak.
A civil szervezetek köréből meg kell emlí-
teni a Tettekkel Zebegényért Közhasznú 
Egyesületet, akik nemcsak a virágosítás-
ban tevékenykednek, hanem a rendezvé-
nyek kivitelezésében és sokféle társadal-
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mi munkában is oroszlánrészt vállalnak. A 
közeljövőben Virágos Kertek Hétvégéje 
címmel új programot indítanak, amivel 
kertrendezésre szeretnék ösztönözni a tu-
lajdonosokat. Meghirdetik a legszebb utca 
versenyét.
Sürgető feladat a települést átszelő patak-
meder rehabilitációja és hídjainak felújítá-

sa. A polgármesteri hivatal előtti park ren-
dezésével szabadidőparkot szeretnének 
létrehozni. Várhatóan jövőre kezdik meg a 
Kálvária domb tetején az Országzászló 
emlékmű felújítását. A Duna-part fölötti 
zöld terület parkosítását is beütemezték.

Algeier Wendy
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A	 sokak	 által	 méltán	 felkeresett	 Padova	
városától	 délnyugatra	 autózva	 kellemes	
mezőgazdasági	tájon	szőlőskertek,	gyü-
mölcs-	 és	 olajfaültetvények,	 szelídgesz-
tenye-erdők	közt	kanyargó	úton	mintegy	
20	 kilométerre	 érjük	 el	 Valsanzibio	 fa-
lucskát.	Eredeti	neve	Valle	di	Sant‘Euse-
bio,	vagyis	Szent	Eusebio	völgye.	A	szé-
les	 völgyet	 régente	 sok	 kilométer	 hosz-
szan	 elnyúló	 sekély	 vízrendszer	 töltötte	
ki,	ez	adott	megélhetést	a	környék	halá-
szattal	foglalkozó	lakosainak.	Ma	golfpá-
lyák	foglalják	el	a	területet.	A	környék	ős-
idők	 óta	 meleg	 forrásairól	 nevezetes.	 A	
Rua	hegy	lábánál	elterülő	település	köz-
igazgatásilag	 Galzignano	 Terme	 város-
kához	tartozik,	szélén	fekszik	a	lenyűgö-
ző	 atmoszférájú,	 kertművészeti	 gyöngy-
szem,	a	Villa	Barbarigo.

A	Villa	Barbarigo	a	legfontosabb,	eredeti	
állapotban	fennmaradt,	itáliai	stílusú	ba-
rokk	kertek	közé	 tartozik	a	világon.	Lét-
rejöttét	a	gazdag	velencei	nemes	Zuane 
Francesco Barbarigonak	köszönheti,	aki	
1665–1669.	között	építtette.	Fia,	Grego
rio,	a	később	szentté	avatott	bíboros	to-
vábbfejlesztette	 és	 ő	 határozta	 meg	 a	
kert	gazdag	 jelképrendszerét.	Luigi Be
rnini,	neves	vatikáni	 főépítész	és	szökő-
kút-szakértő	ezeket	nagyszerűen	meg	is	
valósította;	 60	 életnagyságú	 fehér	 már-
vány-,	és	további	60	különféle	más	szo-
bor,	 többségében	Enrico Merengo	 (ere-
deti	 nevén	 Heinrich Meyring)	 alkotását	
illesztették	 be	 a	 rafináltan	 megtervezett	
kertbe.	 Négy	 medence,	 tizenhat	 szökő-
kút	 teremti	 meg	 a	 víz	 jelenlétét.	 Bár	
mindössze	16	hektár	a	 területe,	minden	
megtalálható	benne,	ami	csak	 jellemez-
het	egy	igazi	barokk	kertet.	Különleges-
sége	a	mindent	átszövő,	ma	is	értelmez-
hető	 jelképrendszere,	 amelynek	 eredeti	
célja,	 hogy	 a	 kert	 különböző	 részeit	
érintve	bemutassa	az	ember	útját	a	töké-
letesedés	és	a	megváltás	felé.

A	mai	látogató	nem	a	kert	hajdani	főbe-
járatán	léphet	be,	hanem	a	délkeleti	sar-
kon	nyíló	kapun.	 Induljunk	hát	 izgalmas	
felfedező	sétára	a	kertben!	Először	a	fák	
és	 cserjék	 segítségével	 kialakított	 Zöld 
Csarnokba	jutunk,	a	közepén	lévő	tisztá-
son	impozáns,	rusztikus	kőasztal	áll.
A	következő	látványos	kertrészlet	a	szom-
szédságban	 elhelyezkedő	 Labirintus,	
amely	 egyetlen	 korabeli	 barokk	 kertből	
sem	hiányozhatott.	A	négyzet	alakú,	bo-
nyolult	útvesztő	falait	puszpángból	alakí-
tották	ki	és	gondosan	nyírják.	A	Labirin-
tus	területe	1	hektár,	útvonala	több	mint	
másfél	kilométer	hosszú!	A	 labirintus	az	
ókori	mitológiában	és	a	középkorban	az	
emberi	léttel	kapcsolatos	bonyolult	spiri-

Villa Barbarigo
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A politikailag nagy hatalmú, 
gazdaságilag erős

 Velencei Köztársaság gazdag 
és befolyásos családjai 

előszeretettel építtettek nyaraló 
villákat és gyönyörű 

kerteket a „szárazföldön”, 
hogy oda vonuljanak vissza 

a lagúnaváros zajos világából. 
érdemes fölkerekedni 

a mai Olaszország Veneto 
tartományában, hogy a megszokott 

turistalátványosságokon túl 
gyönyörű, sokszor eldugott, 

de nagyszerű állapotban 
megmaradt és fenntartott 

kerteket fedezzünk fel. 
A Villa Barbarigo a világon 

a legfontosabb, eredeti állapotban 
fennmaradt, itáliai stílusú barokk 

kertek közé tartozik.
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A Diana kapu, 
a kert hajdani
 főbejárata

A pila szökőkút 
a fő-allé tengelyében. 

A távolban 
a villa felett 

kettős ciprussor fut 
föl a dombra

Az idő 
emlékműve

A négyzet alakú labirintus részlete

Márványpad 
a tréfás szökőkutaknál
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tuális	tartalommal	bírt;	a	nehézségek	le-
győzése	 után	 elérni	 a	 központi,	 maga-
sabb	 rendű	 célt,	 a	 tökéletességet	 vagy	
éppen	 az	 örök	 üdvösséget.	 A	 barokk	
kert	viszont	már	csak	a	kikapcsolódás	és	
a	játék	színtere.

A	labirintus	a	kert	tengelye,	a	Fő	allé	irá-
nyából	 nyílik.	 A	 kert	 szerkezetét	 három	
párhuzamosan	 futó	 allé,	 a	 Fő,	 a	 Szivár-
vány	 és	 az	 Árnyas	 allé	 határozza	 meg.	
Ezeket	merőlegesen	keresztbe	futó	utak	
és	egy	medencesor	köti	össze.	A	magas	
nyírott	 sövényekkel	 szegélyezett	 Fő-allé	
északi	végén	 feltűnik	a	Villa	épülete.	Az	
allé	 és	 a	 medencesor	 metszéspontjá-
ban,	 nyolcszögletű	 talapzaton	 áll	 –	 sok	
keresztelő	 medencéhez	 hasonlóan	 –,	 a	
Pila	szökőkút.
Jobbra	fordulva	a	Szelek	medencéjének	
tükre	 tűnik	 fel,	 végében	 a	 szobrokkal		
díszített,	 kőívekből	 álló	 Vízi	 színpad		
lát	ható.	A	vízben	jókora	aranyhalak	úsz-
kálnak,	a	felszínen	fehér	és	fekete	haty-
tyúk	 ringatóznak.	 Az	 ezután	 következő	
medencét,	a	Diána	fürdőjét	a	Diána	pa-
vilon,	mögötte	pedig	a	gazdagon	díszí-
tett	hajdani	főbejárat,	a	Diána	kapu	zárja	
le.	 Oda	 valamikor	 a	 völgy	 összefüggő	
vízrendszerén	 át	 csónakkal	 is	 el	 lehe-	
tett	jutni.	
A	 medencék	 közt	 csobogó	 Szivárvány	
szökőkútnál	 északra	 folytatva	 utunkat,	
boszkék	 (ligetek)	 közt	 betérhetünk	 az	
Idő	emlékművéhez.	Visszatérve	a	Fő	al-
léra,	elérjük	a	barokk	kert	különleges,	jel-
legzetes	játékát,	a	márványpadokkal	kö-
rülvett	Tréfás	szökőkutakat.	Váratlan	idő-
közökben	és	váratlan	helyekről	előszök-
kenő	 vízsugarak	 lepik	 meg	 a	 gyanútlan	
sétálókat.	Ahogy	az	200	éve	is	lehetett,	a	
látogatók	ma	is	vidáman	sikoltanak	a	hű-
sítő,	nedves	meglepetésektől.
A	Lonze	vagy	Szonett	lépcsőn	felsétálva	
a	villa	épülete	előtti	tágas,	sokszögű	Villa	
térre	(Villa	Piazzale)	érünk,	aminek	köze-
pén	áll	az	Extázis-szökőkút.	A	tér	oldalai	
mentén	nyolc,	allegorikus	jelentésű	már-
ványszobor	a	kertnek	és	urának	kiváltsá-
gos	 helyzetére	 utalnak.	 A	 kétemeletes	
szép	 arányú	 Villa	 mögött	 hirtelen	 emel-
kedő	 dombra,	 lenyűgöző,	 karcsú,	 öreg	
ciprusokkal	szegett	út	fut,	a	természetes	
folytonosságot	szimbolizálva.

A	nyugati	oldalon	visszaindulva	a	bejárat	
felé,	 az	 ovális	 medence	 közepén	 meg-
nézhetjük	 Nyulak-szigetét,	 ami	 az	 ókori	
római	kerteket	 idézi.	A	Vörös	halak	me-
dencéjének	 víztükre	 fölött	 visszatekint-
hetünk	 a	 Diána	 kapura.	 Egy	 ligetecske	
közepén	 a	 Szent	 Gregorio	 életére	 utaló	
Remete-tó	 és	 grotta	 (barlang)	 rejtőzkö-
dik.	Onnan	árnyas	ösvényen	sétálva	ha-

marosan	a	bejáratnál	 találjuk	magunkat.
A	Villa	Barbarigo	nemcsak	tiszta	barokk	
kertstílusáról,	 érdekes	 szimbólumrend-
szeréről,	hanem	igen	gazdag	növényze-
téről	is	híres.	Mintegy	800	fa-	és	cserjefaj	
található	benne,	köztük	különösen	neve-
zetesek	 a	 csodálatos	 matuzsálem	 korú	
példányok.	 A	 barokk	 kert	 fontos	 sövé-
nyeinek	 meghatározó	 fajai	 a	 puszpáng	
(Buxus sem per virens),	 a	 tiszafa	 (Taxus 
baccata)	 és	 a	 gyer	tyán	 (Carpinus be tu
lus).	Sok	a	nyitvatermő	fa,	köztük	a	me-
diterrán	 kertek	 meghatározó	 elemei,	 a	
ciprusok	(Cupressus),	a	cédrusok	(Ced
rus),	 a	 mandulafenyő	 (Pi nus pinea)	 és	
más	 hosszútűs	 fenyők,	 mamutfenyők	
(Sequoia sem per virens, Sequoia dendron 
gigante um).	 Nevezetes	 fa	 az	 igen	 öreg	
gyan	tás	ciprus	(Libocedrus decurrens).	A	
lombos	 fák	közt	sok	a	különféle	 liliomfa	
(Mag no lia),	 tölgy	 (Quercus),	 bükk	 (Fa

gus),	 juhar	(Acer),	vad-
gesz	tenye	 (Aesculus),	
olaj	fa	 (Olea euro pea),	
magyal	 (Ilex),	 babér-
meggy	 (Pru nus lauro
ce rasus).	 Mindezt	 igen	
változatos	 cserjeanyag	
egészíti	ki.

Kissé	irigykedve,	de	va	-
ló	jában	 igazából	 nagy	
megelégedéssel	 és	 jó-
érzéssel	 nyugtázhat-
juk,	hogy	vannak	Euró-
pának	 olyan	 területei,	
ahol	a	nem	igazán	bol-
dog	 történelmű	 ha-
zánktól	eltérően	erede-
ti	 állapotban	 maradtak	
fönn	kertek.	A	Villa	Bar-
ba	rigo	 annak	 köszön-

heti	mai	állapotát,	hogy	a	Barbarigo	csa-
lád	kihalása	után	birtokló	 főrendi	csalá-
dok	 (Michiel, Martinengo, Dalle Rose)	
mindig	nagy	gondot	 fordítottak	 rá.	Költ-
séget	 nem	 kímélve	 kijavíttatták	 a	 há-
borús	 károkat,	 fölújították	 a	 kert	 műtár-
gyait	és	vízrendszerét.	A	kert	ma	is	ma-
gántulajdon,	 birtokosa	 nemes	 Pizzoni 
Ardemani.

Akit	jó	sorsa	Itália	ezen	vidékére	vezérel	
és	 vonzódik	 a	 kertművészethez,	 ne	 fe-
ledje	 el	 meglátogatni	 a	 Villa	 Barbarigo	
kertjét.	Velencéből	indulva	kitűnő	egyna-
pos	kirándulás,	főleg	ha	meglátogatjuk	a	
közeli	szelídgesztenye-erdőkkel,	meleg-
kedvelő	 tölgyesekkel,	 sziklagyepekkel,	
mediterrán	 bozótosokkal	 ékeskedő,	 18	
ezer	 hektáros	 Colli	 Euganei	 Regionális	
Parkot,	természetvédelmi	területet.

Kósa Géza
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A fő-allé 
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százados, óriási gyantásciprus 
(libocedrus decurrens)
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Geoff Hamilton az angliai kertészeti műso-
rok egyik alapító atyja, tévés pályafutása a 
‘80-as, ‘90-es évekre tehető, amíg teljes 
szakmai munkássága több mint 30 évet 
ölel föl. 1936-ban Kelet-Londonban szüle-
tett, és családjával nem sokkal később vi-
dékre költöztek Lea Valleybe. Új családi 
házuk kertjében tette az első lépéseket a 
kertészkedés felé. Az iskolai szünetekben 
gyakorlati ismereteit a helyi kertészetek-
ben önkéntesként dolgozva gyarapította, 
majd 1959-ben az essexi Writtle Mezőgaz-
dasági Főiskolán szerzett szakképesítést.
Főiskolán szerzett tudásával és gyakorlati 
ismereteivel szabadúszó tájkertészként 
dolgozott, közben tovább tanult. Tudását, 
hatalmas, a terepen szerzett gyakorlatával 
együtt három fiának is átadta. 1970-ben 
Ketteringben talált magának és családjá-
nak megfelelő otthont és telket, ahol a leg-
frissebb elgondolását valóra válthatta: egy 

félig romos épületet felújítva kertcentru-
mot nyitott. Vállalkozását siker koronázta. 
Geoff Hamilton növényszeretete ott fejlő-
dött ki igazán, ami aztán egész élete fo-
lyamán elkísérte.

Abban az időben kezdett a Garden News 
hasábjain publikálni, amit hamarosan az 
Anglia Television felkérése követett, a Gar-
dening Diary adásainak műsorvezetője 
lett. 1975-ben a Garden News Team tagjai 
közé került, két évvel később pedig a 
Practical Gardening magazin főszerkesz-
tői állására kérték fel, és ott kezdte szinte 
hittérítői buzgalommal hirdetni és átadni 
mindazt az örömöt és ismeretanyagot, 
amit a kertészkedésben ő addig szerzett. 
Akkorra már a Barnsdale Hall területén ta-
lálható egyik házban lakott családjával, és 
a domb tetőn lévő parcellákat bérelte az 
uradalomtól. Azon a földdarabon készül-

Barnsdale 
     kertjei

Barnsdale Gardens 39 kisebb-nagyobb 
parcellából álló bemutatókert laza együttese. 

némelyikük egymás hátának támaszkodik, 
mások saját kis mezővel körülvettek, 

megint mások egy-egy sarokban helyezkednek el
 a nyolc angol holdnyi területen. 
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csupán néhány tíz négyzet-
méteresek. Ha ezt tovább daraboljuk, 
mint éppen itt fa lécvázas 
térelválasztó-rendszerrel, akkor  
a kapott három helyiség mind-mind 
más hangulatú lehet. A központi tér 
téglaburkolata a két szélső 
kertrészletben is folytatódik

2 falusi virágoskert, cottage garden. 
A lombhullató évelők szinte 

egyeduralkodók a szűkre szabott 
térben, ami mind növény-
használatában, mind zsúfoltságában 
tökéletes lenyomata az elmúlt száz  
év hagyományos vidéki kiskertjeinek. 
A lágyszárúak közé mutatóban 
rózsafélék is vegyülnek: az obeliszkre 
és a kertkapu takarásában 
elhelyezkedő kis kerti pihenő oldalába 
egyszer nyíló „rambler” rózsákat 
futtattak

3 A hármas osztás ebben a városi 
kertkialakításban is tetten érhető.  

A szabályos téglalap alakú térbe a 
pergolarendszer és a négy hármas 
csoportba rendezett, formára nyírt 
oszlopos tiszafák visznek rendet.  
A kovácsoltvas, rózsabimbót formázó 
modern szobor mögött sárga lombú 
komló (Humulus lupulus ‘Aureus’) 
kapaszkodik a fehértarka loncra 
(Weigela florida ‘variegata’).  
Az évelők közül az árnyliliomok 
(Hosta) a meghatározók. Június végén 
még mindig nyílnak a haranglábak 
(Aquilegia)

4 Újabb, pergolával tagolt kert, 
ahol a nagy, unalmas gyepnégyzet 

közepét feltörték, az emelt ágyásokban 
pedig zöldség terem. A pergola alatt 
méhkaptárak kaptak helyet.  
A virágoskert és a haszonkert egységet 
alkot, ahol meglepően jutott hely  
a modern esztétikának egymásra 
halmozott gyümölcsösládákat idéző 
talapzatra állított szobor alakjában 

5 A meztelen csiga talán a legtöbb 
kárt okozó puhatestű Angliában.  

A több tucat fajtát számláló Hosta-
gyűjtemény is emelt ágyásban, 
fakaloda tetején található, 
mechanikusan így védekeznek a 
hatalmas étvágyú meztelen csigák 
ellen

6 A bemutatókerteket kötetlen 
kiültetés fűzi egybe. Az árnyék-

kertben a téli időszakban a jobban 
igénybe vett részeken csúszós,  
sáros-tocsogós foltok alakulhatnak ki. 
Méhsejtes műanyag vagy fém hálót 
fektetnek le a biztonságosabb 
közlekedés érdekében

7 Az árnyékkertek laza láncolatát 
választották ki e formabontó, 

időszakos festészeti tárlat bemutató 
helyszínének. Az egyik hosszúkás kert 
fókuszpontjába, szobor vagy urna 
helyett tökéletesen illeszkedik  
az impregnált kortárs festmény
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tek az akkori publikációiban megjelent ké-
pek, és az idő tájt kérték föl vendégsze-
replésre a BBC 1 csatorna Gardeners‘ 
World adásába, amiben „Az Eredeti Barns-
dale”-ként ismerté vált, legelső kerteket 
mutatták be.
 
A kamera előtt is természetesen mozgó 
Hamilton hamarosan állandó helyet foglalt 
el a Gardeners‘ World adásaiban, hivata-
losan 1979-ben csatlakozott a csapathoz. 
Hatalmas sikert hozott, hogy az eredeti 
helyszínen filmeztek, ám Geoff úgy találta, 
kevés helye jut a kísérletezésre, így meg-
felelő alternatíva után nézett. Egy mérföld-
re otthonától 1983-ban találta meg azt a 
viktoriánus farmépületet a hozzátartozó 5 
angol holddal, ahol a későbbi Barnsdale 
megszültetett. Két év elteltével a Garde-
ners‘ World folyamatos programmal je-
lentkezett az új helyről, Geoff Ha milton 
pedig a közvetlen, hétköznapi stílusával a 
nézők szívébe lopta magát.
Finom humorral átszőtt előadásmódjával 
átütő sikereiről éppolyan szívesen beszélt, 
mint a néha elkerülhetetlen kudarcairól. 
Gyakorlatias hozzáállása, kézzelfogható is-
meretei, költséghatékonyan megvalósítha-

tó ötletei tették őt népszerűvé. A környezet-
tudatos kertészkedés egyik úttörőjét is 
benne tisztelhetjük olyan korszakban, ami-
kor ez a megközelítés még különcségnek 
számított.

Az Amateur Gardening szaklap az évezred 
kertészévé választotta, 1994-ben az Anglia 
Polytechnic University tiszteletbeli műszaki 
tudományok doktora címet adományozott 
neki, David Austin nemesítő rózsát nevezett 
el róla, de az máig érthetetlen, hogy elévül-
hetetlen érdemei és népszerűsége dacára 
a Royal Horticultural Society-től nem kapott 
soha semmilyen elismerést életművéért.

Geoff Hamilton szellemi és kerttörténeti ha-
gyatéka viszont mind a mai napig él 
Barnsdale-ben, ahol bronzszobrát a róla 
elnevezett rózsák veszik körül. Egyik fia, 
Nick Hamilton viszi tovább a kertet. Az em-
lékére létrehozott – Geoff Hamilton New 
Gardeners‘ Foundation – alapítvány támo-
gatásából azok a diákok részesülhetnek, 
akik a régi alma mater, a Writtle College fa-
lai között kertészeti szakképzést kapnak.

F. Gergely Ágnes

Barnsdale Gardens, 
The Avenue, Exton, Oakham,

 Rutland LE15 8AH 

Bemutatókertek és kertészet 
nyitva tartása: 

Karácsony kivételével, évszaktól függően 
naponta 9 (10)-16 (17) óráig

Belépődíj: okt.–márc.: £5,00,
 márc.–okt.: £6,50 

Weboldal: 
http://www.barnsdalegardens.co.uk/

Id
eG

en
 t

á
jA

ko
n

Id
eG

en
 t

á
jA

ko
n 1 A termetes rózsatövek között lomb-

hullató évelők hada: jobbra  
csatavirág (polemonium) és palástfű 
(Alchemilla mollis), balra a virágzó 
nyuszifülek (stachys byzantina) mögött 
később nyíló gólyaorrok (Geranium) 
csoportja

2 A mediterrán hangulatot idéző 
szárazságkedvelőkkel beültetett 

kertben a korbácsliliom (eremurus) 
halványsárga fáklyáit sárga vagy 
jószagú cickafark (Achillea filipendulina) 
és ligeti zsálya (salvia nemorosa) veszi 
közre, előterükben bimbóban  
levendula és curry (Helichrysum)

3 A két tenyérnyi kerti tó: a mocsári 
növényekből mocsári írisz  

(iris ensata), vízilófark (Hippuris 
vulgaris), gyékény (typha) került  
a vízbe, az ágyásban pajzslevél 
(Darmera peltata), a tó legmélyebb 
pontján pedig tündérrózsa (nymphaea) 
gondoskodik a vízparti hangulatról  
a mind sűrűsödő évelődzsungel  
szorításában. Mélyebb meder ásásával, 
vízforgatással vagy a tónak árnyat  
adó fa közelébe helyzésével vissza-
szorítható az algásodás

4 A formális kerté a legnagyobb 
össze függő vízfelület az egész  

kert-együtteshez. Az angol kertekre  
a víz szempontjából – nagyon kevés  
kivételtől eltekintve – a végletek  
érvényesek: másfélszer két méteres, 
fél méter mély, „két tenyérnyi”  
vízfelületű kerti tavat létesítenek, vagy 
ugyanakkora, de szabályos körvonalú, 
emelt medencét húznak fel tégla vagy 
kő oldalfallal. A főúri birtokokon pedig 
az angol tájképi kertben elengedhetetlen, 
halastó méretű tavak találhatók

5 A kései kialakítású, talán legszebb 
kertek egyikében a gólyaorrok 

(Geranium psilostemon) mögött meg-
húzódó kis tavat a bejáratból csak  
sejteni lehet a nádi boglárkavirágok 
(ranunculus lingua) sárgájából.  
A bal oldali pavilon már közvetlenül  
a tópartra épült. ebben a kertben sem 
gondolták szükségesnek a gyep-
felületet, helyette évelők és rózsabokrok 
színkavalkádja uralkodik a 3-4 méter 
magas, ódon téglafallal körülvett,  
rendkívül hangulatos térben

6 Gyep nélkül is van élet az angliai 
kiskertben, ahol a formára nyírt 

puszpáng-spirálok óriási fagylaltokat 
mintáznak. A kőburkolat merevségét  
a közkedvelt palástfű (Alchemilla)  
és baracklevelű harangvirág (Campanula 
persicifolia) oldja. A kert téli zöldjéről  
a formára nyírt bokrok mellett  
a határoló tiszafa-sövény gondoskodik

7 A minta-haszonkert egyik 
érdekessége a friss lótrágyával  

töltött fakaloda, ahol üveg alá vethetők 
a legkorábbi zöldségfélék. A trágya  
természetes bomlásakor keletkező  
hő fűti, enyhébb éghajlaton pedig  
fagymentesen is tartja az ágyást
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Fontos, hogy összhang-
ban legyen az épület és a 
kert. A lakóépület stílusa, 
a tulajdonosok igénye is 
meghatározza a burkola-
tok minőségét, anyagát. 

Amikor kertünk burkolatá-
nak anyagát keressük, először nézzünk kö-
rül a lakóhelyünk környékén. Figyeljük meg, 
hogy természetes közegben mely anyagok 
fordulnak elő a leggyakrabban, és igyekez-
zünk azokat használni. A természetes 
anyagok köréből a kő, a kavics vagy a fa 
közül választhatunk. Ezek jobban illeszked-
nek a kertbe, mint a beton, vagy a műkő. A 
beton térkövek is fontos burkolóanyagokká 
váltak, időtállóságuk, könnyű tisztíthatósá-
guk, egyszerű és gyors lerakásuk miatt 
népszerűek és kedveltek.

Az utak igénybevétele, terhelése alapvető-
en befolyásolja a lerakásnál használt mű-

Burkolatok
A kertben a közlekedéshez, 
a pihenéshez adnak helyet 

a burkolatok. 
Az utak teremtik meg 

a kert és a lakóház közötti 
összeköttetést, 

a terek, a pihenők pedig 
a közösségi élet, vagy 

az elvonulás helyszínei. 
érdemes előre megtervezni 

a tavaszi burkolási munkákat. 

A burkolólapokat szorosan egymás 
mellé, azaz zártan, vagy egymástól 

kisebb-nagyobb távolságra, 
azaz nyitott hézaggal fektethetjük. 

ez utóbbi módszernél a kövek közti 
távolság, a hézag szélessége változó. 

Úgy kell fektetni a burkolólapokat, 
hogy azok ne billegjenek. 

Gumikalapács segítségével 
a megadott, zsinórral kijelölt szintre 

ütögethetjük a lapokat. 
Hézagolásra komposztföldet 

használjunk, szórjuk be 
a kövek közti területet fűmaggal, 

vagy ültessünk köré párnás 
növekedésű sziklakerti évelőket

A megépítését követő években 
a gyep megerősödött, a burkolólapok 
közé ültetett sziklakerti növények is 
befedték a rendelkezésükre álló 
területet. A szilárd burkolatot 
kiegészítő kavicskertet puszpángok 
(Buxus sempervirens suffruticosa), 
levendulák (lavandula angustifolia), 
tűzesők (Heuchera), díszfüvek,
virágos cserjék és örökzöld liliomfa 
(Magnolia grandiflora) díszítik

A burkolatok kialakításának 
első lépése a szegélyvonalak,
a szegélykő helyének kitűzése. 
Murva, gyöngykavics, vagyis 
nem szilárd felületeknél 
a szegélykő az útfelületnél 
magasabban legyen, hogy a víz 
ne moshassa el az anyagukat. 
Más esetben a szegélykő 
a gyeppel azonos szintbe kerüljön. 
A gyomosodás csökkentésére 
a kerti murvás, gyöngykavicsos utak 
alá terítsünk geotextil réteget, 
ami átengedi a vizet, de gátolja 
a gyomok növekedését

A kerti utak vonalvezetésénél 
bátran használjunk íveket. 

Érdekesebbé, izgalmasabbá, 
természetesebbé tesszük

 vele a kertet

előtte

utánA

A burkolólapok tömörített zúzott
kő alapra kerültek, a hézagait homokkal töltik ki
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szaki megoldást. Mások a szempontok ha 
gyalogos és ha gépkocsi-közlekedésre 
szánjuk az útfelületet.

Már a kert tervezésénél pontosan gondol-
juk végig, hogy melyik kertrészben milyen 
tevékenységet végzünk majd. Ez az idők 
folyamán természetesen változhat. Ahová 
kerti asztalt szeretnénk, oda válasszunk 
szilárd burkolatot, különben gyakran elő-
fordul majd, hogy megbillen alattunk a 
szék a süppedő területen. A gyakran járt 
útvonalakra is szilárd burkolatú utat ter-
vezzünk. Tipegő olyan helyekre vezes-
sen, ami várhatóan csendes pihenő, elvo-
nuló sarok lesz, vagy kevéssé fogjuk 
használni.

A kerti utak szélességének tervezésekor 
személyenként 60 centiméterrel számol-
junk. Amennyiben az út az épület fala mel-
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fából készült burkolatnál 
párhuzamosan elhelyezett párnafákra 

rögzítjük a hosszanti elemeket. 
A párnafák egymástól 

50-100 centiméteres távolságban
 legyenek, attól függően, 

hogy milyen méretű deszkát, 
pallót használunk. A párnafák hézagait 

töltsük fel kaviccsal, 
ami majd drénrétegként működik, 

a vízelvezetés lesz a feladata. 
A faburkolatok védelméről,
 kezeléséről rendszeresen 

gondoskodnunk kell, különben 
néhány év alatt elveszítik a színűket, 

és az élettartamuk jelentősen csökken

kőzúzalék, homok, vagy homokos 
kavics ágyazat kerül a mérsékelt 
használatnak, terhelésnek kitett 
burkolatok alá. képünkön 
épp a terasz burkolata készül, 
ahol kétféle anyag, kő és fa 
közvetlenül kapcsolódik

faburkolatot teraszoknál, 
medencék körüli területeknél 

használunk magukban, vagy más
 anyagokkal, például beton térkővel, 

kerti murvával kiegészítve

lett halad, legalább 30 centiméterrel nö-
veljük ezt, hogy a fal mellett kényelmes le-
gyen a séta. A kertben ritkán van szükség 
arra, hogy sok ember egy időben halad-
jon ugyanazon az úton, ezért 120 centimé-
ternél ritkán alakítunk ki szélesebbet, jel-
lemzőbb a 80-100 centiméteres út. Az en-
nél szélesebb már nagyon tagolná, meg-
osztaná az összképet.

Az utak kialakításakor a vízelvezetés kér-
dése is fontos. Beton térkő burkolatoknál 
2%, murvás, kavicsos utaknál 4%-os ol-
dalirányú lejtéssel számoljunk. Fontos, 
hogy az út ne lejtsen az épület felé, hi-
szen onnan a vizet mindenképp el kell ve-
zetni. A közvetlenül az épületek mellett  
futó járdák kifelé 2-4%-os lejtéssel készül-
jenek.

Megyesi Éva

A burkolatok alsó földrétegének 
szilárdságától függ, hogy milyen  lesz 

a későbbi terhelhetősége. 
Hengerezéssel, döngöléssel 

érhetjük el a megfelelő tömörségét. 
erre az alapra kerül a zúzottkő réteg 

(képünkön), aminek vastagsága 
az igénybevételtől függ. 

ez a réteg segíti a vízelvezetést,
 valamint mérsékli a hőmérsékleti 

ingadozásokból eredő talajmozgást

A zúzottkő fölötti homokos kavics,vagy kis szemcseméretű (1-5 milliméteres) 
kőzúzalék ágyazati rétegre kerülnek a burkolóelemek. 
A változatos formáknak, méreteknek köszönhetően a lerakási minták sokfélék. 
igényünknek, ízlésünknek megfelelően választhatunk közülük
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Az elkészült burkolat tömörítése

Kényelmes és praktikus női viselet stílusos kertbarátoknak!
A Garden Girl termékeket keresse a Budai Kertcentrum kínálatában!

www.gardengirl.hu
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Őszutó, télelő

Az időjárás napról napra 
alakítja a természet képét, 

csodás folyamatoknak, 
a természet visszavonulása 

látható jeleinek lehetünk tanúi. 
A hajnali fagyoktól megtört 

szárakon bókolnak a virágfejek, 
vékony zúzmara telepszik meg 

a fán hagyott gyümölcsön. 
Amikor már alig van lomb 

a fákon, bokrokon, hirtelen
 átláthatóvá válik, kitágul a kert, 

előtűnnek az ágvillák közé 
épített madárfészkek. 

A szél seprűként rendezi 
kupacokba a faleveleket.

lomb, lomb, lomb

Mindent beborít a lehulló lomb. Lassan, 
folyamatosan hullik, főképp ha sokféle 
fát ültettünk a kertbe. Amíg az összes le 
nem potyog, addig minden nap olyan 
vastagon borítja a gyepet, mintha még 
egyszer sem gereblyéztük volna össze. 
Az avar illata semmivel sem téveszthető 
össze. Amikor a fű növekedése megállt, 
még egyszer, utoljára nyírjuk le.
A rigó eleség után kutatva ügyesen tol-
ja szét csőrével a vastag avart. A virá-
gos- és zöldségeskert téli ásását a fa-
gyokig ütemezzük be. A talajból kifor-
dított kártevők igazi csemegéi az éhes 
madaraknak
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A jég és a hó előtt

Az első hó esetenként a vártnál előbb hul-
lik le. Bár tudjuk, hogy minden csepp csa-
padék fontos a növényeknek, a korai hó 
most hátráltatja a téli felkészülést. A ta-
vasszal elővett és mindig kéznél lévő szer-
számokat, vödröket, talicskát, a nem fagy-
álló cserepeket, kerti bútorokat és a fűnyí-
rót vigyük fedél alá és megtisztítva tegyük 
el. Készítsük elő a hólapátot, az erősebb 

söprűt, a hóolvasztó vagy síkosság men-
tesítő anyagot. A jeges eső burokként von-
ja be az áttelelő zsálya leveleit. A nagy 
edénybe ültetett fák, bokrok, esetleg tűle-
velű növények érzékenyek a téli fagyra. Le-
gyen kéznél fátyolfólia a nagyon fagyos éj-
szakákra, vagy húzzuk őket szélárnyékos 
helyre, szorosan egymás mellé. 

Az ablakpárkányok virágosládáiba árvács-
kát ültettünk. Megnyugtató a rendezett lá-

dák és a hidegben is meleg színekkel virító 
növények látványa. A kinti asztal vázáját a 
kertben szedett varjúhájcsokor díszíti.
Minden kerti szezon után érdemes végiggon-
dolni, hogy mi volt szép vagy mi nem tetszett. 
Aki sok időt töltött a kertjében, az ismeri a 
kert megannyi rezdülését. Eljött a kandalló 
melletti tervezgetés és olvasgatás ideje.
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Összeállította: merényi Alexandra

Őszi metszés

A hosszúra nyúló ősz oly pompásra színe-
zi a lombot, hogy alig telünk be a látványá-
val. Emiatt az őszi metszést is halogatjuk, 
jóllehet jobban járunk, ha a napsütéstől 
fölmelegedő órákban mégis nekilátunk. A 
vékony ágakat a komposztra visszük, a 
vastagabbakat felaprítjuk mulcsnak, a ki-
vágásra ítélt fából pedig tüzelőnek valót 
készítünk. 

Visszavághatjuk

Leveleik is mutatják, hogy az évelő növé-
nyek is lassan behúzódnak a földbe. Elér-
kezett a tövek visszavágásának ideje. A 
tavaszi virágzásra ültetett virághagymák 
csapadékszegény őszutón, fagymentes 
időben öntözést kívánnak.
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Törzsmeszelés, 
kötözés

A téli fagyoknak kitett helyen a gyümölcs-
fák és a sötét kérgű díszfák törzsét érde-
mes meszelni. Ezt megelőzően kéregka-
parással, drótkefés átdörzsöléssel szaba-
dítsuk meg a törzset a repedésekben meg-
bújó kártevőktől.

A fák törzsének védelmére 5-7%-os tö-
ménységű mésztejet használjunk. A fehér 
színű mészbevonat visszaveri a nap suga-
rait, így azok nem melegítik föl a törzset. 
Emellett a mész fertőtlenít is. Fontos, hogy 
a mészbevonat ne legyen túlságosan vas-
tag. A fa nyugalmi állapotában, enyhe idő-
ben, az őszi lemosó permetezést követő-
en fessük le a fákat. A meszezés nem he-
lyettesíti teljes mértékben a réztartalmú 
szerrel történő permetezést.
A fiatal, újonnan telepített fák törzsét 3-4 
éves korukig nemcsak a fagytól, de a té-
len táplálékot kereső őzektől és nyulaktól 
is védenünk kell. Gazdaboltokban kapha-
tó törzsvédő háló, de zsákvászonból, juta-
szövetből vágott bandázzsal, vagy több 
rétegű hullámpapírral is betekerhetjük a 
törzset. A fiatal fák érzékenyek a mészre, 
ezért jobb a takarás.

Búzafűlé nem csak luca-napkor

A búzacsíráztatás a karácsonyi ünnepkör egyik ősi hagyománya. A búzafű az új-
jáéledés jelképe, régen ott zöldellt minden magyar család ünnepi asztalán kará-
csonykor. A hagyomány szerint Luca-napkor (december 13.) kellett elvetni egy 
cserép földbe. Az ünnep elmúltával a tyúkoknak adták, hogy minél többet tojja-
nak. A Luca-napi búzafűből a következő év termését is megjósolták: ha kará-
csonyra kicsírázott, akkor jó termésre lehetett számítani.
A friss búzalevelekből préselt lé, a búzafűlé ősidők óta fogyasztott, ásványi anya-
gokban és vitaminokban gazdag egészségvédő ital. A téli vitaminszegény időben 
hasznos táplálék-kiegészítő, méregtelenítő. A búzafű magas klorofilltartalma miatt 
oxigénnel dúsítja a vért, ezzel javítva a sejtek vérellátását. Komoly szerepe van a 
gyulladások megszüntetésében.
A búzafűlének semmilyen káros mellékhatása nincs, de mindenkire másképpen 
hat. Hatóanyagai révén az egész szervezet működését kedvezően befolyásolja, a 
káros anyagokat lebontja, méregtelenít.
A búzafűlé fogyasztását 1 evőkanálnyi mennyiséggel kell elkezdeni, majd az ada-
got fokozatosan emelve legfeljebb napi 1-1,5 decilitert igyunk belőle. A kipréselt lé 
gyorsan romlik, még egy napig sem tárolható. Csak frissen és éhgyomorra igyuk. 
Fél óra múlva ihatunk tiszta vizet, és 1 óra múlva ehetünk szilárd ételt.
A búzafűlé akkor is hat, ha nem változtatunk az étrenden. A méregtelenítési folya-
mat azonban segíthető és gyorsítható ha a kúra alatt csökkentjük, vagy elhagyjuk 
az állati fehérje fogyasztását.

Zöldségfélék tárolása

A zöldségfélék tárolására a 4-5 °C körüli 
hőmérséklet és a 80-85%-os páratartalom 
a legmegfelelőbb, amit a tárolás teljes ide-
je alatt tartanunk kell. Az ettől eltérő hő-
mérséklet  és páratartalom segíti a betá-
rolt  termények érését, rothadását. 0 °C 

alatti  hőmérsékleten elfagy a termés, ha 
melegebb van, akkor túlérik, száraz leve-
gőben  megfonnyad, párásabb viszo-
nyok  között fellépnek a gombás eredetű 
tárolási betegségek. Ilyen körülményeket 
a korszerű háztartásokban általában ga-
rázsban, fűtetlen pincében tarthatunk.
Sajnos a leggondosabb válogatás ellené-
re is kerül beteg  káposzta, sárgarépa 
vagy karalábé a betárolt termények közé, 
ami gyorsan romlásnak indul, és a többi, 
egészséges  termést is megfertőzi. A tél 
folyamán rendszeresen ellenőrizzük a tá-
rolót és a betárolt növényeket, szükség 
esetén, válogassuk át őket. A romlás biz-
tos jele a melegedés, amit hőmérőkkel 
könnyen  ellenőrizhetünk. Ha a szabad-
ban 0 °C körüli a hőmérséklet és száraz az 
idő, akkor nyissuk ki az ajtókat,  ablako-
kat, szellőztessünk. A sérült, beteg ter-
mést távolítsuk el a helyiségből és a 
szomszédait is alaposan vizsgáljuk át.

Hajtatás

A sárgarépa és a petrezselyem hajtatását fűtetlen fólia alatt már a téli hónapokban 
elkezdhetjük. Ezek a zöldségfélék jól tűrik a hideget, és a kisebb fagyokat is elvise-
lik. A magok már 3-4 °C-on csíráznak, a lombfejlődés 10-15 °C-on megindul.
A hajtatott sárgarépa és petrezselyem vízigénye ezekben a hónapokban minimá-
lis, csak a csírázás idején igényel folyamatosan nedves talajt. Túlöntözés hatásá-
ra a lombozat kivilágosodik, kisárgul, majd idővel az egész tő kipusztul. Fényigé-
nyük viszonylag nagy, azért, hogy a fény a téli hónapokban kevés veszteséggel 
átjusson a fóliákon, folyamatosan tisztán kell tartanunk a felületüket. Ne használ-
junk több rétegű, használt, piszkos fóliákat! A fény hiányát jól jelzi a megnyúlt, tö-
rékeny, sápadt levélzet, és az így legyengült növényeket nagyobb eséllyel támad-
ják meg a gombás betegségek.
A sárgarépából a gyorsan színesedő, 100 nap körüli tenyészidejű, nanti típusú 
fajtákat érdemes hajtatni. November elejénél korábban azonban nem szabad el-
vetni, mert korai vetésnél a megfázás miatt nagyobb a termés nélküli magszár-
kép zés veszélye. Petrezselyemből legtöbben a Félhosszú fajtát hajtatják. Sok 
gond adódik a nem megfelelő tőtávolságból: a sűrű vetésből kelő répa (petrezse-
lyem) összecsavarodik. 20-25 cm-es sortávolságot tartsunk, de a kényelmesebb 
ápolás érdekében ágyásos rendszerben is vethetünk, 15 cm-es sortávolsággal. 
A végleges  növényszámot a második lomblevél megjelenése  után, de legké-
sőbb négy-lombleveles korig egyeléssel állítsuk be. Egyelés után a talaj nedves-
ségtartalmától függetlenül mindig alaposan  öntözzük be az állományt, hogy a 
fellazult talaj visszatömődjön a gyökerekhez, és a megszaggatott gyökerek job-
ban eredjenek.
A hajtatott sárgarépa és petrezselyem a csekély öntözésen és szellőztetésen kívül 
nem igényel különösebb ápolást.

3736

 

Id
Ő

sz
er

ű

Id
Ő

sz
er

űBevackoltunk
Az ősz végi, tél eleji hónapokban az időnk javát a lakás melegében töltjük. 

legszívesebben az ablakból nézzük, ahogyan az énekesmadarak 
az etetőbe szórt napraforgómagból csemegéznek, 

és utolsó leveleiket is elhullatják a gyümölcsfák. A szépen felásott kert hantjait
 reggelenként dér lepi be, mi pedig kinyitjuk az első üveg idén eltett szilvalekvárt.

Összeállította: Pap edina

Mustár házilag

A mustár a mustármag (fehér, sárga, fe-
kete) lisztjéből kevert vizes pép, amit 
sokféle adalékkal ízesíthetünk. Leg-
gyakrabban bort, ecetet, citromlevet, 
sót, borsot, tárkonyt, szegfűborsot, chi-
lit, tormát, fokhagymát és cukrot szok-
tak keverni hozzá.
Nagyon sokféle mustár létezik. A ma-
gyar ízlésnek a kevésbé csípős mustár 
felel meg, amit a Romváry Vilmos-féle 
fűszeres receptkönyv szerint így készít-
hetünk el: 10 dkg mustárliszthez 0,5 dl 

vizet és 0,5 dl borecetet keverünk, majd 
4-5 órát érleljük, közben időnként fel-
rázzuk. Hozzáadjuk 15 g 
borsfű, 5 g kakukkfű, 5 g 
koriander és 5 g petre-
zselyem őrölt keverékét, 
megsózzuk, majd felönt-
jük 0,1 dl édes borral, és 
annyi fűszeres ecettel, 
hogy jól kenhető pépet 
kapjunk. Az alapos keve-
rés után üvegekbe, vagy 
cserépedénybe tesszük, 
s lezárjuk. A fehér mustár 

magja önmagában is jó tartósítószer, 
így elég, ha az edényt légmentesen le-

zárjuk, s hűvös helyen, 
fénytől védve (hűtőszek-
rényben) tartjuk. A mus-
tárt nem csak virsli mel-
lé adhatjuk, rendkívül fi-
nom pácok készíthetők 
belőle.
A mustár gyógyhatású, 
javítja a vérkeringést, az 
őrölt feketemustármag-
borogatás reumás bán-
talmak esetén javasolt.
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A közönséges tiszafa vagy tiszafenyő 
(Taxus baccata) a tiszafafélék családjába 
tartozó, Magyarországon védett, örökzöld 
faj. Nyugat-, Közép- és Dél-Európában, 
Északnyugat-Afrikában, Észak-Iránban és 
Délnyugat-Ázsiában honos. Magyarorszá-
gon is őshonos, középhegységi faj. Megta-
lálható például a Bükkben Ómassa és Lilla-
füred, a Bakonyban Szentgál, Herend és 
Bakonybél területén. Természetes élőhe-
lyén ma már alig néhány helyen találkozha-
tunk vele.
A leglassabban növő és legárnyéktűrőbb 
fenyőféle. Mészkedvelő bükkösök, gyertyá-
nos tölgyesek második koronaszintjében 
fordul elő. Hazánkban igazi különlegesség-
ként tartják számon a szentgáli tiszafást. A 
Bakonyban található Miklós Pál hegyen 213 
hektár fokozottan védett területen található 
Közép-Európa legnagyobb tiszafása. Bár a 
tiszafák száma csökken, még most is több 
mint tízezer példány él ott. A Bükk-hegység-
ben is él vadon, de közel sem ekkora terüle-
ten. A fák pusztulásának oka egyrészt a nö-
vekvő vadállomány, illetve a bükk gyorsabb 
növekedése, s bár a tiszafa árnyéktűrő, 
mégis szüksége van fényre. Magyarország 
legnagyobb tiszafája Hencsén, Somogy 
megyében él, törzskörmérete 437 cm, és 
majdnem 17 méter magas!
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A tiszafa nagy kultúrtörténeti
 hagyományokkal rendelkező, 
igen hosszú életű örökzöld fa. 

Már a kereszténység előtti időkben 
kivívta az emberek tiszteletét, 

évezredek óta a halál 
és az újjászületés körforgásának 

jelképe.

A tiszafa

Kérge vékony, vörösesbarna, cserepesen le-
váló. Fája vörösesbarna, igen kemény, tömör. 
Hajtásai vékonyak, hajlékonyak, szép rajzo-
latú fájával a fafaragók és az intarziakészítők 
dolgoznak. Rugalmassága miatt remek íjak 
készíthetőek belőle. (A magyarok félelmetes 
visszacsapó íjának is ez volt az alapanyaga, 
és Ötzi mellett is tiszafaíjat találtak).
Levelei lándzsásak, sötétzöldek, a vezérhaj-
tá son körkörösen, az oldalhajtáson fésűsen 
állnak. A magköpeny kivételével a növény 

A
 s

z
e

r
z

ő
 F

e
lv

é
te

le

Matuzsálemek

A tiszafák pontos korát igen nehéz meg-
állapítani: a fa igen kis része olyan idős, 
mint az egész példány, az ágak pedig 
idővel üregesednek, ami lehetetlenné te-
szi az évgyűrűkön alapuló kormeghatá-
rozást. Állítólag 5000–9500 éves fák is 
léteznek, de a növekedés sebességéből 
és a környező területek régészeti vizsgá-
latából arra lehet következtetni, hogy a 
legidősebb fák – mint például a skóciai 
fortingalli tiszafa –, is inkább „csak” 2000 
év körüli. Még ezt az alacsonyabb be-
csült életkort figyelembe véve is, a kö-
zönséges tiszafa a leghosszabb életű 
európai növényfaj. Egy másik öreg pél-
dány – a Llangernyw-i tiszafa –, ugyan-
csak Nagy-Britannia területén él, Észak-
Wales-ben, egy kis templomkertben. 
Nagyjából 4000 éves lehet, a bronzkor-
ban eresztett gyökeret, és még mindig 
nő. Kerülete majdnem tizenegy méter.

minden része mérgező. Többnyire kétlaki, 
de egyes példányok egylakiak is lehetnek, 
sőt ivart is válthatnak. A porzós tobozok 
gömbölyűek, kora tavasszal szórják pollen-
jüket. A magot részben fedő pikkelyekből 
augusztus-szeptemberben húsos, élénkpi-
ros, bogyóra emlékeztető, felül nyitott mag-
köpeny (arillus) fejlődik. Az édes ízű mag-
köpeny nem mérgező, így a madarak meg-
eszik, és a magokat emésztetlenül elpoty-
tyantják.

Természetes úton, vagy keresztezéssel szá-
mos kultúrváltozata keletkezett, amelyek 
főleg a tűszín, tűállás és koronaalak tekinte-
tében különböznek egymástól. Ma több 
mint 200 kertészeti változata ismert, közü-
lük hazánkban mintegy tucatnyi fajtája kap-
ható a díszfaiskolákban. Az oszlopos, kú-
pos növekedésű fajták kiválóan alkalmasak 
nyírt sövénynek.

Molnár Péter 
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A korallvirág A korallvirág (Kalanchoë) a varjúhájfélék 
családjának tagja, ami mintegy 125 pozs-
gás fajt ölel föl. Néhány fajuk virágos cse-
repes dísznövényként, mások pedig levél-
dísznövényként kerültek kereskedelmi for-
galomba. Most a kereskedelemben kap-
ható virágos fajokat mutatjuk be.

A vörös korallvirágot (Kalanchoë blossfel
dia na) vonták a legrégebben termesztés-
be, zömmel e faj hibridjei kaphatók a virág-
boltok kínálatában. Madagaszkáron ho-
nos, bokros, évelő pozsgás faj. Nagy, ke-
rekded, sötét levelei húsosak, sötétzöldek. 
Legjellemzőbb virágszíne a korall piros, de 
fehér, sárga, narancssár ga és rózsaszín 

fajtái is kaphatók.
Rövidnappalos növény, azaz akkor vi-
rágzik, amikor 6-8 hétig legalább napi 
14 óráig sötétben hagy juk. Természe-

tes körülmé nyek között az esti világí-
tás nélküli szobákban kora tavasz-
szal nyílik. A termesz tőüze mek a 
nappalhosszak mes ter séges vál-
toztatásával (sötétítéssel) „be-

csapják” a növényt, így egész 
évben kínálhatnak virágzó tö-
veket. A kísérletező kedvű nö-

vénykedvelők otthon is megvaló-
síthatják ezt, ha a növény méreténél na-

gyobb kartondobozt borítanak rá kora es-
tétől reggelig.

A hőmérséklettel szemben nem igényes: 
10 és 25 C-fok között megél, de a 16-20 
C-fokos hőmérsékletet kedveli a legin-
kább.
Télen elviseli a tűző napot, de nyáron vá-
lasszunk inkább a déli naptól védett helyet, 
mert levelei vörösesre színeződhetnek a 
túlzott napsugárzástól. Tavasztól őszig a 
balkonon, teraszon is tarthatjuk, félárnyé-
kos helyen.
Pozsgás növény lévén, nem szereti a túl-
öntözést. Tartós túlöntözés és pangó víz 
hatására szártőrothadás támadja meg, il-
letve túlzottan megnyúlnak a hajtásai. Az 
öntözések között hagyjuk a közegét kissé 
kiszáradni. Ne érje víz a leveleket, inkább 
alulról, tálkából öntözzük. Hagyjuk, hogy 
felszívja a szükséges mennyiséget, majd 
fél óra elteltével öntsük ki a fölösleget.
Két-három leveles szárdugványokról köny-
nyen szaporítható. Perlittel és homokkal 
kevert virágföldbe (vagy készen kapható 
palántanevelő közegbe) tűzdeljük a dug-
ványokat. Legyünk türelemmel: lassan 
ereszt gyökeret.

A különlegességek kedvelői más korallvi-
rág-fajokra is „vadászhatnak” a virágbol-
tok kínálatában. Az alábbi fajok és fajták 
időközönként föllelhetők a széles válasz-
tékot tartó virágboltokban.
A Kalanchoë manginii ‘Tessa’ fajtájával is 
találkozhatunk a kínálatban. Sűrűn elága-
zódó bokrán tömegével hozza a virágszá-
rakat. Harang alakú, korall színű, vagy la-

A korallvirág egész évben 
kapható cserepes 
dísznövényünk. 

Sokféle virágszínben, 
méretben, telt és egyszerű 
virágú változatai kaphatók. 

Hálás szobanövény, 
hosszú hetekig dísze 

a lakásnak.

változatos virágok 
és levelek

napos helyen 
hosszú hetekig virágoznak

kalanchoë manginii ’tessa’
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zacszínű virágai vékony virágzati szárakon 
csüngenek.
A márványos korallvirágot (Kalanchoë 
mar morata) a különlegességek kedvelői-
nek ajánljuk. Északkelet-Afrikában honos 
pozsgás évelő. Piszkosszürke levelei bar-
nával márványozottak. Apró, fehér virá-
gokból álló virágfürtjeit magasan a levelek 
fölé emeli.
A fehér korallvirág (Kalanchoë pinnata) al-
só levelei hármasan összetettek, a fölsők 
egyszerűek, fogazottak. Hosszú virágszá-
rain bókoló, világoszöld virágok fejlődnek. 
Valójában a csővé forrt csészeleveleket 
látjuk, a narancssárga, vagy korallpiros vi-
rágok belül rejtőznek.
Nagyon bájosak a Kalanchoë ‘Pearl Bells’ 
virágai. Fényeszöld, húsos leveleivel sok-
ban hasonlít a közismert korallvirág-fajták-
hoz, de ennek virágai merőben mások. 
Élénklila szirmai csővé forrtak, hordósze-
rűen kiszélesednek, a végük pedig sárgás-
zöld szegélyű.

A. W.

kalanchoë miniata 
’pearl Bells’

Márványos korallvirág 
(kalanchoë marmorata)

A fehér korallvirág 
(kalanchoë pinnata) 
és a polc tetején 
kalanchoë 
’lucky Bells’
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tAAz ájtatos manó

Találkoztam egy ájtatos manóval. Ez nem mese, 
valóban létezik egy rovar, amit ájtatos manónak hívnak. 

Több neve is ismeretes: buzgó manó, táltos sáska, ájtatos sáska, 
imádkozó sáska, bár nem a sáskákkal, 

hanem a csótányokkal van legközelebbi rokonságban.

Az ájtatos manónak megnyúlt, hosszú az 
előtora, az első pár lábát jellegzetesen 
meghajlítva tartja, az égnek emeli, mintha 
imádkozna, „ájtatoskodna”. Ezek a lábak 
fogólábbá alakultak, a belső részükön éles 
tüskékkel. Természetesen nem imádkozik 
velük, hanem azokkal ragadja meg az ál-
dozatát, majd a tüskékkel át is döfi azt. Ra-
gadozó életmódot folytat, táplálékát szöcs-
kék, sáskák, nagyobb rovarok teszik ki. 
Jellegzetes testtartásban órákig mozdu-
latlanul várja, és ha megjelenik valami „fo-
gára való”, akkor hirtelen támad.
A nőstények hossza elérheti a 7 cm-t, pot-
rohuk kövér, a hímek kisebbek, 4-5 cm-
esek, karcsúak. Színük zöld, sárgászöld, 
vagy barna, ugyanazok a példányok éle-
tük során színt változtathatnak. Alakjuk és 

színük miatt jól beleolvadnak a környeze-
tükbe, levélnek, hajtásnak vélhetjük őket. 
Fejük háromszögletű, könnyen mozgatha-
tó, ez az egyetlen rovar, ami a „vállán” ke-
resztül hátra tud nézni. A nőstények nem 
tudnak röpülni, a hímek viszont igen.
Meleg, száraz, bokros területek lakója. Az 
ember elől lassan menekül, meg lehet fog-
ni, de vigyázzunk, mert belekaphat az 
ujjunkba. A fogságban tartott ájtatos ma-
nók nőstényei felfalják a hímeket, bár ez a 
természetben is gyakran előfordul párzás 
után. A fajtársaikat – éppúgy mint más ro-
varokat –, a tarkójuknál kezdik el felfalni, 
mert az a rész puha, könnyű átharapni.
A tojásokat a nőstény habos váladékkal 
együtt tojja, kőhöz, vagy ághoz ragasztja 
őket. Ez a „bölcső” a levegőn gyorsan 
megszilárdul. A külső része jó szigetelő, 
abban telelnek át a tojások, majd nyár ele-
jén kelnek ki belőlük a kis manók, amik 
hasonlók a kifejlett egyedekhez, csak 
nincs szárnyuk és ivarszervük. Eleinte ki-
sebb rovarokkal, pl. levéltetvekkel táplál-
koznak, majd 7-8 vedlés után érik el teljes 
méretüket.

Molnár Mária

nem mindennapi
Az ájtatos manó hazánkban véde-
lem alatt áll. A Magyar Rovartani Tár-
saság 2012-ben az év rovarának vá-
lasztotta, hogy ráirányítsa a figyel-
met erre az igazán nem mindennapi 
megjelenésű élőlényre. Színezd ki!
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Barna ruhában szöcske lesz ebédre
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Sokunknak fontos, hogy a tányérunkra ke-
rülő zöldség méregmentes, friss és finom 
legyen. Nem baj, ha csak díszkertünk van, 
látványos, ízléses megoldással ott is meg-
valósítható a zöldségtermesztés. Ráadá-
sul kikapcsolódás és a stresszoldás leg-
jobb színtere a kert.

Békebeli ízek

Mindannyian vágyunk azokra a békebeli 
ízekre, amelyeket gyermekkorunkban meg-
ízleltünk. A nagymama kertjében szedett 
paradicsomnak vagy földiepernek bizony 
olyan színe, íze és illata volt, amire most is 
összeszalad a nyál a szánkban. Nem volt 
annak a zöldségnek más titka, csak friss 
volt, és tiszta, vegyszermentes talajban 
termett, ezért volt ízletes és egészséges.

Az üzletekben vásárolt zöldségek is lehet-
nek frissek, ez azonban másfajta frisses-
ség. A zöldségek, gyümölcsök ásványi-
anyag- és vitamintartalma óráról órára 
csökken, egyes esetekben néhány óra 
alatt akár a felére is. Az egy-két napos 
utaztatás, a műanyag csomagolás és hű-
tőtárolás nagymértékben megváltoztatja 
az ízüket és a beltartalmi értékeiket.
Ahol nagy mennyiségben termelnek zöld-
séget értékesítésre, ott más módszerekkel 
kénytelenek dolgozni, mint a nagyanyáink, 
hisz a nyereség mozgatja a termelést. Az-
az minél rövidebb idő alatt, minél súlyo-
sabb és nagyobb zöldségeket termessze-
nek. A talajnak gyorsan kell termékeket 
adnia, ehhez műtrágyával etetik, a kárte-
vők megjelenésekor pedig vegyi anyagok-
kal védekeznek. A természetes összete-
vők mellé sok mesterséges anyag épül a 
termésekbe, így az ízük sem lesz „termé-
szetes”.
Természetes ízeket tehát jó és vegyszer-
mentes talajban termett zöldségektől vár-
hatunk. Nézzük, hogyan maradhat a talaj 
természetes és vegyszermentes!

Az erdők, rétek – a természet háborítatlan 
részei – úgy élnek és virulnak, ahogy év-
ezredeken keresztül. Hatalmas fák és bok-
rok nőnek és élnek hosszú ideig anélkül, 
hogy bárki felszántotta vagy felásta volna 
a talajt, bárki műtrágyát szórt volna ki, 
vagy permetezett volna a kártevők ellen. 
Ha ennyi ideje képes az önfenntartásra és 
a megújulásra, akkor minden bizonnyal 
működőképes rendszer.
Van tehát másolható modellünk arra, hogy 
mi kell a talajnak ahhoz, hogy fennmarad-
jon, és akár olyan hatalmas növényeket is 
eltartson, mint az erdő fái.

tetőtér és földszint

Az erdő megújulásának kulcsa a talajfel-
színre hulló szerves anyagokban rejlik. 
Ezek a lehulló levelek, korhadó növényi 
maradványok, apró ágak, gallyak táplálék-
ként szolgálnak a talajlakó élőlényeknek.
Egy maroknyi földben több élőlény él, mint 
a föld teljes lakossága. Vannak, amik a ta-
laj felső szintjén, a „tetőtérben”, az úgyne-

Másoljuk a természetet

Korunk sokasodó
élelmiszer-botrányai 

és az egészségtudatos 
táplálkozás iránti 
igény miatt mind

többen gondolkodunk el azon, 
hogy zöldségeket termeljünk 

a kertünkben. 
Most induló cikksorozatunkkal 

ehhez szeretnénk 
segítséget nyújtani. 
Egyszerű, időkímélő  

termesztési módszereket 
ajánlunk.

A takart veteményesben 
megfér egy-egy tő zsálya
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vezett korhadási szinten élnek, vannak el-
ső emeleten lakók és vannak földszintiek. 
Senki senkivel nem cserélhet helyet, kü-
lönben nem juthat hozzá ahhoz az éle-
lemhez, amire szüksége van.
Az erdőben senki nem háborgatja a talajt. 
Nem jönnek a traktorok és nem fordítják 
fel az élőhelyüket, hogy a tetőtérből a 
földszintre költöztessék a lakókat, a föld-
szinten lévőket pedig a tetőtérbe szállít-
sák. Az erdőben így ezek az apró élőlé-
nyek vidáman élhetnek, és életműködése-
ikkel olyan talajminőséghez járulnak hoz-
zá, amit mesterséges úton senki nem tud 
megtermelni nélkülük.
A talaj felső öt centiméterében korhad el 
minden, ami a földre hullott: levelek, szal-

ma, széna, papír stb. Ebben a baktériu-
moknak, a gombáknak, az algáknak és 
más, szabad szemmel láthatatlan apró 
élőlények milliárdjainak van fontos szere-
pük. Felaprítják, „megrágják” a fedett ta-
lajon lévő növényi maradványokat, hogy 
az a következő szinten lakók számára fel-
használható legyen.

Az alatta lévő szinten, a humuszréteg-ben 
újabb mikroorganizmusok az „előrágott” 
anyagokat úgy alakítják át, hogy az a nö-
vények számára tápoldatok formá jában 
fölvehető táplálék legyen. A mélyen fekvő 
tartós humusz szintben a talaj finommor-
zsás szerkezetűvé válik, és nitrogénrak-
tárként szolgál a növények számára.

fedjük a talajt

Nem kevésbé fontos lakók ezen a szinten 
a földigiliszták, méteres járatokat hoznak 
létre a talajban, ezzel szellőztetik azt, így 
egyen letessé válik a csapadékvíz eloszlá-
sa. Vándorlásuk alatt magukba tömik a 
földet és minden szerves hulladékot, amit 

azután termékeny humuszként hagynak 
hátra. Ürülékük az egyik legjobb minősé-
gű humusz.

Az erdők, rétek tehát azért termékenyek, 
mert a lehulló levelek, korhadó növények 
maradványai folyamatosan takarják a talajt, 
ezzel táplálják a talaj élőlényeit, amelyek 
megtermelik a növények számára az élel-
met. Ezt a konyhakertben is megtehetjük!
Szép késő őszi napokon vagy télen, ami-
kor arra alkalmas az idő, fedjük be a vete-
ményes ágyásokat a kertben összegyűj-
tött levelekkel, növényi maradványokkal. 
Ezek akár a konyhakertben megtermelt 
zöldségek szár- és levélmaradványai is le-
hetnek, de a dió- és tűlevelek kivételével 
szinte bármilyen összegyűjtött zöldhulla-
dékkal befedhetjük, mulcsozhatjuk az 
ágyásokat. A folyamatos mulcsozás hatá-
sára puha és morzsalékos lesz a talaj.

Ha tehát a természetet másoljuk, és a tör-
vényeit használjuk a konyhakertben, ak-
kor kis időráfordítással is gyönyörű ker-
tünk lehet, hiszen nem kell majd ásnunk, 
kapálnunk, ahogy az erdőben sem. Nem 
kell műtrágyát vásárolni és kiszórni, ahogy 
az erdőben sem, és nem kell vegyszerek-
kel permetezni, ahogy az erdőben sem. 
Helyette az erdőben látotthoz hasonló ve-
gyes életközösséget alakítunk ki.
A zöldségek és gyümölcsök mellett virá-
goknak, gyógy- és fűszernövényeknek is 
adjunk helyet a kertben. A sokszínű nö-
vényvilágra a kertünkbe telepednek az ál-
latok: szöcskék, sünök, szitakötők, éne-
kesmadarak, mindannyian a kert termé-
szetes egyensúlyának kialakításában lesz-
nek a segítségünkre.

Krumpach Erzsébet

A mulcsozás titka

A mulcsozás hatására gyarapszik kertünk humusztartalma, miközben a pénztárcán-
kat is kíméli, hiszen nem kell tápanyagokat vásárolnunk a kert növényei számára. Ke-
vesebbet kell öntöznünk, mert a takarás a szárító forróságtól is védi a növényeinket. 
Kevesebbet kell gyomlálnunk is, mert a mulcsozott talajon kevésbé bújnak ki a vad-
növények, amelyik mégis, az olyan gyenge, hogy két újjal is könnyedén kihúzhatjuk.

A zöldségek mellett virágoknak, gyógy- 
és fűszernövényeknek is adjunk helyet a kertben
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Közelednek a karácsonyi ünnepek és a 
forralt bor, a sült kolbász, a narancs és a 
mézeskalács mellett a gyömbéres keksz 
illata tölti be a levegőt. Különösen Nyugat-
Európában és a skandináv országokban 
népszerű ez az egzotikus ízesítésű süte-
mény.
A gyömbérfélék közel 1200 faja közül jó 
néhányat hasznosítanak fűszer- és gyógy-
növényként, és sok szép dísznövény is 
akad köztük. Legismertebb képviselőjük a 
gyömbér (Zingiber officinale). Oly nép-
szerű, hogy neve (ginger) az angol nyelv-
ben köznyelvi jelentést is kapott: a „to 
ginger up” jelentése fellelkesíteni, felélén-
kíteni, és arra az ismert hatására utal, 
hogy felmelegíti a szervezetet, a „ginger-
haired” kifejezést pedig a vörös hajú, tem-
peramentumos emberekre használják.
A gyömbér legfeljebb 1,5 méter magas, 
évelő növény. Vöröses tövű, üreges szá-
rán két sorban állnak hosszúkás, lándzsás 
levelei. Illatos virágai tobozképű füzérvi-
rágzatban nyílnak. A „gyömbérgyökér” – 
vagyis talajban kúszó, sárgás, húsos, 
agancsszerűen elágazó, aromás gyöktör-
zse –, az egyik legfontosabb keleti fűszer. 
Szárítva, őrölve az egész világon elterjedt, 
de frissen, zöldségként is használják, a 
délkelet-ázsiai hús- és halételek, levesek 
egyik legfontosabb alapanyaga. Keményí-
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Gyömbér, 
   kurkuma 
és galanga

A hazai gasztronómiai kultúra felvirágzásának és a zöldség-
kertészkedés, a konyhakertek újraéledésének korát éljük. 

Ma már többen eljutnak mediterrán és trópusi országokba, 
egzotikus piacokra, és a világ minden tájára 

elkalauzoló ismeretterjesztő filmek is sok furcsa 
élelmiszernövényt mutatnak be. 

Sokan divatból, mások étrendjük változatossá tétele miatt 
érdeklődnek a különleges zöldségek és gyümölcsök iránt, 

amelyek közül sok egzotikus termény a nagyobb zöldségüzletekben, 
bevásárlóközpontokban és ázsiai boltokban megvásárolható. 

Sorozatunkban különleges zöldségeket mutatunk be.

tőt, cukrot, gyantát, illóolajokat és ginge-
rolt tartalmaz. Ez utóbbiak adják a gyöm-
bér enyhén csípős aromáját, jellegzetes 
átható ízét és illatát. Fűszerként pácokat, 
csatnikat, curryt, valamint édességeket, 
különböző likőröket ízesítenek vele, sört 
főznek belőle, savanyítva tartósítják. Kíná-
ban cukorral összefőzve bonbon készül 
belőle. A szárított, őrölt gyömbér pékáruk, 
sütemények, mézeskalács, kenyerek jel-
legzetes aromájú ízesítője.
Gyógyászati felhasználása legalább olyan 
ősi, mint konyhai megjelenése. Főzete 
gyomorerősítő, étvágyjavító, segíti az 
emésztést, enyhíti az émelygést, a tenge-
ribetegséget. Gyulladás- és lázcsökkentő 
hatása miatt a gyömbérteával meghűlést, 
légúti panaszokat kezelnek, illóolaját inha-

láló szerekbe teszik. Illóolaját bedörzsö-
lésre is használják reuma, izomgörcs, 
lumbágó, fáradtság esetén. Malária és 
migrén esetén is fogyasztják.
Pontos származása nem ismert, Délkelet-
Ázsiából terjedt el a trópusokon. Kínában 
már 3000 évvel ezelőtt termesztették. A 
föníciaiak közvetítésével elkerült Egyip-
tomba, majd Görögországba és Itáliába, 
és az ókorban népszerű fűszer volt. Né-
hány százados hanyatlás után, az arab 
kereskedőknek köszönhetően a 13. szá-
zadtól ismét közkedvelt fűszer- és gyógy-
növény lett Európában is.

Rokona a szintén Dél-Ázsiából származó 
kurkuma (Curcuma longa), íze mellett 
színanyagai miatt lett fontos kultúrnövény. 

Az aromás, húsos „gyömbérgyökér” 
az egyik legfontosabb keleti fűszer. 

frissen, szárítva és őrölve is 
árulják a kelet-ázsiai 

piacokon 
(Hanoi, vietnam)

A friss „gyömbérgyökér” 
hűtőszekrényben sokáig 
eltartható. egy-egy szelete 
dobva-rázva sült zöldség- 
és húsételekbe való, 
vagy főzve teának
nemcsak zamatos, 
hanem egészséges is

A kurkumát szépsége miatt dísznövényként is ültetik. 
széles, sárga ajkú virágai végálló, tobozszerű fürtvirágzatban nyílnak, 

a virágzati fellevelek halványzöldek, zöldesfehérek, a felsők rózsás árnyalatúak

Az őrölt gyömbér 
és a kurkuma többféle 

fűszerkeverék fontos 
alkotórésze. fűszerdomb 
az iráni iszfahán piacán: 
zöldesszürke kakukkfű, 

vörös szumák, sárga 
kurkuma, sötétszürke 

feketebors, fehér gyömbér, 
piros paprika, halványbarna 
citrom, barna fahéj, piszkos-

fehér csicseriborsó rétegei

Az őrölt gyömbér és a kurkuma többféle fűszerkeverék fontos alkotórésze. 
fűszerdomb az iráni iszfahán piacán: zöldesszürke kakukkfű, vörös szumák, sárga 
kurkuma, sötétszürke feketebors, fehér gyömbér, piros paprika, halványbarna citrom, 
barna fahéj, piszkosfehér csicseriborsó rétegei

A kurkumát a középkorban „indiai 
sáfránynak” is hívták, az isztambuli 

piacon ma is ilyen néven árulják



Fűszeres lencseleves

Nagy lábasban 4 kanál olívaolajon meg-
párolunk 1 nagy, apróra vágott hagymát. 
Beleteszünk fél-fél kávéskanál őrölt 
gyömbért, fekete borsot, kurkumát, gö-
rögszénát, kassziát, 1 kanál rómaiköményt 
és egy kevés szegfűszeget, valamint  
1 citrom reszelt héját. 2-3 perc pirítás után 
beleteszünk 3 gerezd zúzott foghagymát 
és 20 dkg lencsét, majd 2 zeller levélnye-
let és 30 dkg paradicsomot, felaprítva. 
Felöntjük zöldségleves alaplével és 1 órá-
ig főzzük, amíg a lencse megpuhul. A le-
vest pürésítjük, majd sóval, citromlével, 
petrezselyem zölddel és őrölt csilivel íze-
sítjük.
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Az őrölt kurkuma a legismertebb ételfesték, 
gyakran helyettesítik vele a nagyon drága 
sáfrányt. Élénksárga színanyagaival ha-
gyományosan textilt is színeznek, a budd-
hista szerzetesek ruhájának festésében a 
szintetikus festékek korában is fontos sze-
repe van. Aromás, a narancsra és a gyöm-
bérre emlékeztető illatú, kissé csípős, ke-
sernyés ízű, vaskos gyöktörzse, főzött, szá-
rított, porított formában 4000 éve fontos fű-
szer, a hindu és buddhista szertartások 
fontos növénye. A híres indiai fűszerkeve-

rék, a curry egyik alapanyaga. Dél-Ázsiá-
ban bab- és lencseételek, mártások, leve-
sek, raguk, nyugaton elsősorban mustárok 
ízesítője és élelmiszer-ipari színezék.
A kínai gyógyászatban kenőcsökbe kever-
ve a vérkeringés javítására, élénkítő- és fer-
tőtlenítőszerként, Thaiföldön kobramarás 
ellen használják. Hatóanyaga gyulladás-
csökkentő, gátolja a vérrögök kialakulását, 
ezért csökkenti a trombózisveszélyt, epe-
hajtó és erősíti az epehólyagot. Fiatal hajtá-
sait helyenként zöldségként fogyasztják. 
Több csendes-óceáni szigeten varázserőt 
tulajdonítanak neki, és szelleműzőként, va-
lamint fáradság ellen használják.
A kurkuma egy méter magas évelő növény, 
nagy, fényes, szárölelő levelekkel. Végálló, 
tobozszerű fürtvirágzatban nyíló, tölcséres 
virágai sárgák, egy széles ajakkal. A virág-
zati fellevelek halványzöldek, zöldesfehérek, 
a felsők rózsás árnyalatúak.

Nálunk legföljebb csak az ázsiai piacokon 
kapható a nagy galanga (Alpinia ga lan
ga), jóllehet  már az ősi Egyiptomban és a 
középkorban Európában is használták 
füstölőben, fűszernövényként, baktérium-
fertőzések esetén és a testszag elfedésé-
re. Kétméteres évelő növény. Vaskos gyök-
 törzse világosabb vagy narancsvörös ár-
nyalatú. Virágai fehérek vagy halványzöl-
dek, bíborvörös csíkos ajakkal, és látvá-
nyos, nagy, általában elágazó virágzatban 
nyílnak. Kínában, trópusi erdőszéleken ho-
nos növény.
Gyöktörzse keleten gyakran használt, gyöm-
bérre, borsra, citromra emlékeztető ízű fű-
szer, de azoknál csípősebb. Szárított, sze-
letelt gyökerét levesbe, húsételekbe főzik, 
de a fás, szívós darabok nem ehetők. Cit-
romlével keverve frissítő italt készítenek 
belőle. Fiatal hajtásait és virágait nyersen 
eszik és savanyítják is. Gyógyhatása is is-
mert, emésztési és légzési rendellenessé-
gek, gyomorrontás, kanyaró, kolera, bőr-
betegségek, hurutok esetében használ-
ják. Gyöktörzséből kivont illóolaját a koz-
metikaipar hasznosítja.

Fráter Erzsébet

A kardamom

A kardamomot (Elettaria 
car damomum) a többi gyöm-
bérfélétől eltérően nem gyök-
törzséért, hanem aromás ter-
méséért és magjaiért ter-
mesztik. Dél-India, Ceylon 
monszunerdeiben honos, 
2-3 méter magas, lándzsás 
levelű évelő növény. A leve-
leknél rövidebb szárú fürtvi-
rágzatokban nyílnak fehér, li-
lán erezett virágai. Aromás 
illatú, zöldes, egycentis, ová-
lis toktermésében 12-20 fe-
ketésbarna, erős, citromos il-
latú, ragadós mag fejlődik.
A világ egyik legrégibb fű-
szere, India ősi kultúrnövé-
nye, ott a fűszerek királynőjé-
nek tartják. A sáfrány és a va-
nília után a harmadik legdrá-
gább fűszer. Karavánutakon 
jutott el a római birodalom-
ba, ahol illatszerek és gyógy-
szerek alapanyaga volt. Ter-
mését zölden szedik, majd 
napon szárítják. A magból kivont éterikus olajok édességek, likőrök ízesítője. Híres 
indiai fűszerkeverékek, a curry és a garam masala egyik alapanyaga. Skandináviá-
ban főleg süteményekbe, kenyerekbe teszik. A beduinok a gazdagság és a tekin-
tély szimbólumaként ismert kardamomot a kávéjukba teszik. A magokat emész-
tést serkentő, élénkítő, görcsoldó hatásuk miatt rágják, gyöktörzséből lázcsillapító 
készül. Termésfalának illóolaja az illatszergyártás alapanyaga.

régebben a közel-keleten teve hajtotta malomkővel őrölték 
a kurkumát, ma az őrlés munkáját villanymotor segíti 

a iráni kashan egyik fűszerkereskedőjének műhelyében

A kurkuma világosbarna, 
narancssárga húsú, a gyömbérnél 

valamivel kisebb gyöktörzséről 
vékonyabb ujjak ágaznak le. 

A legjobb minőségű fűszert a vaskos fő-
ágak adják, és minél sötétebb sárga, 

annál értékesebb

A galanga ma már ritkán kerül európai piacra, 
jóllehet a középkorban fontos gyógynövény volt

A kardamomot a többi gyömbérfélétől eltérően 
nem a gyöktörzse miatt, hanem aromás terméséért termesztik. 
nagyra értékelt fűszer, az arabok a kávéjukba, az indiaiak a currybe teszik

olykor a virágboltok 
zöldnövény-kínálatában is rábukkanhatunk
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Nagy kedvenceim a gyertyánok. Az elmúlt 
évtizedekben a Nemzeti Botanikus Kert-
ben, Vácrátóton – ahol 19 változatuk él – le-
hetőségem volt jobban megismerni őket. A 
gyertyánok kertészeti értékelésénél az 
összhatás mellett a részletekben való el-
mélyülést is nagyon fontosnak tartom!
Jó minőségű, kemény, fehér fája sokféle 
célra használható (bútor, szerszám, tüze-
lő, faszén stb.), de kertészeti felhasználá-
sa is régi időkre nyúlik vissza. Valamennyi 
történelmi kertstílus használta, ehhez jó 
nyírhatósága, árnyéktűrése és kiváló 
megújuló képessége is hozzájárult.

Az északi félteke mérsékelt égövén elter-
jedt gyertyán (Carpinus) nemzetség a nyír-
fafélék családjába tartozik. A hozzátartozó 
közel 50 faj közül kettő Európában, egy 
Észak-Amerikában, a többi a Himalájá-
ban, Kelet-Ázsiában él, csak Kínában 33 
fordul elő. Első ránézésre ugyan igen ha-

sonlónak tűnnek, pedig termetben, méret-
ben, a termések alakjában, az őszi lomb-
színben nagy változatosságot mutatnak. 
Jellegzetes termésük kicsi, kemény makk, 
ami változatos alakú, karéjozott vagy foga-
zott fellevelekből alakult kupacsok tövé-
ben ül. Azok „szárnyai” egyúttal repítőké-
szülékek is. A kupacslevelek alakja jó ha-
tározó bélyeg.

A japán gyertyán (Carpinus japonica) 15 
méter magasságig megnövő, terebélyes 
koronájú, íves ágrendszerű fa. Szürke, si-
ma kérge később pikkelyekben leválik. 
Fia tal hajtásai erősen szőrösek. Kihajtás-
kor vöröses színű levelei hosszúkás tojás-
dadok vagy lándzsásak, 8-10 cm hosszú-
ak és 2-5 cm szélesek. Csúcsuk kihegye-
sedő, szélük élesen, egyenlőtlenül foga-
zott. A levél felszíne sötétzöld, 20-24, jól 
látható érpár fut rajta. A durván fogazott 
kupacslevelekkel körülvett makkok ter-

mésfüzérei 6 cm-esek, tömöttek, hengere-
sek. Őszi lomb  színe élénksárga.
Japán bennszülött növény, a három déli 
nagy szigeten él vegyes erdőkben, a sík-
ságokon és hegyvidékeken egyaránt.
Az egyik kedvenc gyertyánom, Vácrátóton 
talán már a kelleténél kicsit több, eredeti ja-
pán származású példányt ültettem. Nagyon 
szeretem különlegesen szép, sok erű levelei 
és bájos, tömött terméságazata miatt, rá-
adásul jól is érzi magát. A korona ha bitusa 
bókoló ágvégeivel nagyon mutatós.

A szíveslevelű gyertyán (Carpinus cor
data) 15-18 méter magasságig megnövő, 
terebélyes koronájú fa. törzse sötétszürke, 
idősen lapokban hámlik. fiatal hajtásai és 
ágai szőrösek, molyhosak. Feltűnően na-
gyok a csúcsrügyei. Levelei tojásdadok, 
vagy hosszúkásak, 8-15 cm hosszúak és 
5-7 cm szélesek, a levélváll erősen szíves, 
a levélcsúcs kihegyesedő, a levélszél 

egyenlőtlenül vagy kétszeresen fogazott. 
A levélfelszín élénkzöld, sima, A 15-20 ér-
pár feltűnően hangsúlyos. A zöld kupacs-
levelekkel körülvett makkok termésfürtjei 
10 cm hosszúak, tömöttek, hengeresek. 
Hazája Kína északi és keleti fele, Man-
dzsúria, Amurvidék és Korea. Lombos er-
dők elegyfája 200-2500 méteres magas-
ságban. Hazájában bútor- és szerszámfa.
A másik kedvenc gyertyánom, a Nemzeti 
Botanikus Kertben kiválóan érzi magát, fő-
leg Koreából származó példányaim van-
nak. Gyönyörűen formázott, sűrű, tojás-
dad a koronája, hengeres, nagy termés-
ágazatai különösen látványossá teszik. 
Őszi lombszíne óarany, korán színeződik.

A lazavirágú gyertyán (Carpinus laxiflo
ra) 15-18 méter magas fa. A fiatal hajtások 
először molyhosak, később gyorsan meg-
kopaszodnak. A levelei tojásdadok vagy 
oválisak, kerek vagy kissé szíves levélvállal. 

Alkalmazkodók

A gyertyánok edzett, tág tűrőképessé-
gű növények, sokféle termőhelyhez, 
környezeti viszonyokhoz alkalmazkod-
nak, felhasználásuk ezért igen sokrétű. 
A talaj kémhatására nem érzékenyek, 
laza, szárazabb talajoktól a nyirkos hi-
degebb talajokon is jól fejlődnek, a ma-
gasabb talajvizet is tűrik. Teljesen télál-
lók. Mivel szép a koronaformájuk, kivá-
lóak szoliternek vagy fasorok kialakítá-
sára. A kisebb koronájú fajok vegyes 
szegélyágyakba is beilleszthetők. Szi-
getszerű facsoportokba, szegélyekbe, 
teljes napra, de nagy fák alá, félárnyék-
ba is ültethetők.

Díszértékük mutatós koronaformá-
jukban, szépen mintázott kérgükben, 
gyönyörű lombozatukban, érdekes for-
májú terméseikben rejlik. Nagyszerű 
őszi lomszínük is figyelemre méltó. 
Metszést ugyan nem igényelnek, de 
tetszés szerint alakíthatók sövénynek, 
alakfának.

Gyakorlatilag nincs komolyabb kór-
okozójuk és kártevőjük. Magvetéssel 
könnyen szaporíthatók, bár az éretten 
szedett makkok a nedves rétegzéses 
kezelés ellenére gyakran egy évig is el-
fekszenek. A viaszérésben szedett 
makktermések sokszor jobb csírázási 
eredményt adnak. A zölddugványozás 
is eredményes lehet, június végén, júli-
us elején szedett hajtásokkal. Oltással 
(párosítás, kecskelábékezés) is szapo-
ríthatók tél végén az üvegházban, cse-
répben előnevelt alanyokra. Alanynak 
kiválóan megfelelnek a közönséges 
gyertyán magoncai. A gyertyánok a 
szabad gyökeres átültetést gyakran ne-
hezen viselik, a tavaszi telepítést job-
ban szeretik. Célszerű konténeresen 
nevelt vagy többször átiskolázott növé-
nyeket vásárolni és ültetni.

A jövő fái 
a gyertyánok 

A közönséges gyertyán 
(Carpinus betulus)

 európai elterjedésű fafaj, 
így hazánkban, a Kárpát-
medencében is őshonos. 

Bár elsősorban 
hegyvidéki növény, 

helyenként a síkvidékekre is 
leereszkedik. 

Ez tág tűrésére utal 
és valóban kitűnően 
alkalmazkodó, edzett 

és talajokban sem válogat. 
érdekes módon 

zöldfelületi felhasználása 
kevésbé jelentős. 

Csak néhány oszlopos fajtája, 
esetleg csüngő változata 
kapható a faiskolákban, 

az alapfaj sem igen terjedt el. 
néhány, a hazai 

termesztésben nem ismert, 
nálunk legfeljebb 

egy-két gyűjteményeskertben 
föllelhető fajt veszünk sorra.
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A japán gyertyán terméságazatai 
keskeny hengeresek, levelén sok érpár fut

A szíveslevelű 
gyertyán jellegzetes, 

kissé átfedő 
szíves vállú levele

A szíveslevelű gyertyán 
sárga őszi lombja

A szíveslevelű gyertyán vaskos, 
hosszú, hengeres terméságazata

A lazavirágú gyertyán levelei fényesek, 
viszonylag kicsik
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A kopasz levéllemez kihegyezett csúcs ban 
végződik, a levélszél kétszeresen fogazott; 
a levelek 4-9 cm hosszúak, 2,5-4 cm szé-
lesek, fonákuk is kopasz. A kupacslevelek 
1,3-2 cm hosszúak, általában három karé-
júak az alapjukon fogazottak. Japánban és 
Koreában őshonos, hegyvidéki lombos er-
dők elegyfája.
A vácrátóti példányok Koreából származ-
nak, termetük kecses, laza, vékony ágú-
ak, ritkán teremnek. Őszi lombszínük jó 
években meleg narancsvörös, rozsdavö-
rös. Jól tűrik az árnyékot.

A Tturczaninov-gyertyán (Carpinus 
tur  czaninowii) természetes állományban 
körülbelül 10-15 méter magas fa, mint 
minden gyertyán, szürkés, sima törzzsel. 
Fiatal hajtásai enyhén szőrösek, majd ko-
paszodók. Levelei kicsik, 2-6 cm hosszú-
ak, 1,5-4 cm szélesek, tojásdadok, rom-
busz alakúak, hegyesek, kerek levélalap-
pal. A levélszél kétszeresen fogazott; a 
levelek felszíne sötétzöld, a fonákon a  
fő ér és a mel lékerek molyhosak. Észak-
Kínában, Mandzsúriában, Koreában és 
Japánban őshonos, ligetes erdőkben, 

cserjésekben 500-2400 méter magas-
ságban gyakori. Fája igen kemény, sűrű 
szemcsés, szerszámkészítésre és bútor-
nak kiváló.
A Pekingi Botanikus Kertből érkezett mag-
ról nevelt 45 éves példányok is élnek 
Vácrátóton. Kis termetű, gömbölyded, sű-
rű koronájú fák, szép sárga, sárgásbarna 
őszi lombszínnel.

Az amerikai gyertyán (Carpinus caro
liniana) 10-12 méteres magasságig meg-
növő kis termetű fa. Szürke, sima, rövid 

törzse az európai gyertyánhoz hasonlóan 
gyakran ezüstös rajzolatú és csavarodott, 
ágai szétterülők, hajtásai vékonyak. Tere-
bélyes koronát nevel. Kihajtáskor vöröses 
színű levelei 3-12 cm hosszúak, 3-6 cm 
szélesek. A termésfüzérek 7,5 cm hosszú-
ak. Hazája az USA keleti fele, helyenként 
Közép-Amerika hegyvidékein is föllelhető, 
ahol nyirkos erdőkben, folyópartokon, mo -
csarakban honos, de szárazabb erdők-
ben is nő. Az amerikai őslakosok sokféle 
gyógyászati célra használták. Fája fehér, 
súlyos, szívós és kemény.

Viszonylag lassú növekedésű, a Nemzeti 
Botanikus Kertben élő példányok ameri-
kai botanikus kertekből kerültek hozzánk. 
Koronájuk kissé lapított, legfőbb díszérté-
kük melegsárga, narancsvörös, vörös lomb-
színük.

Nyugat-európai faiskolákban valamennyi 
bemutatott faj kapható. Edzettségük, sok-
féle felhasználhatóságuk miatt a jövő fái, 
barátkozzunk meg velük!

Kósa Géza

A Csonoszki-gyertyán 

(Carpinus tschonoskii) 25 méter ma-
gasra növő, sötétszürke törzsű fa. Bar-
na vesszői finom szőrrel borítottak. To-
jásdad, lándzsás, kihegyezett csúcsú 
levelei 5-12 cm hosszúak, és 3-5 cm 
szélesek. A levélszél szabálytalanul 
vagy kétszeresen fogazott, a levél fel-
színe sötétzöld, molyhos vagy rásimuló 
szőrökkel. A levél fonáka is szőrözött. 
Őszi lombja kezdetben sárga, majd 
barnára vált, a hazai fajhoz hasonlóan. 
Hazája Kelet- és Délnyugat-Kína, Ko-
rea, Japán. Hegyi lombos erdők elegy-
fája, 1100-2400 méter magasságban.
Japán botanikuskertekből érkezett ma-
gokból neveltem belőle fákat a vácrátóti 
kertben. Selymesen szőrözött levelei 
miatt mutatós, a lombozata kissé kékes 
hatású. Formás, sudaras, fölfelé törő 
növekedésű.

Be
M

u
tA

tj
u

k

Be
M

u
tA

tj
u

k

54

A lazavirágú gyertyán terméságazatai

A csonoszki-gyertyán 
terméságazata 

sarló alakú kupacslevelekkel

A turczaninov-gyertyán laza terméságazata

A turczaninov-gyertyán tarka őszi levele

Az amerikai gyertyán vöröslő őszi levele

Az amerikai gyertyán terméságazata
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Az egyik legfinomabb téli desszert, ami 
látványnak sem utolsó. Igaz, az almák ki-
vájása némi időbe telik, de megéri a fárad-
ságot.

Hozzávalók: 4 nagyobb alma, 15 dkg 
aszalt áfonya, 10 dkg darált dió, 4 evő
kanál méz, kevés őrölt fahéj, szegfű
szeg, csillagánizs (esetleg forralt bor 
vagy mézessüteményfűszerkeverék),  
1 evőkanál citromlé, 5 dkg vaj

Az almák tetejéből levágunk egy szeletet, a 
belsejükből a magházat kivájjuk. Ezután 
karalábévájóval kiszedjük az almák húsát 
úgy, hogy kb. 1 cm vastag faluk maradjon. 
A kivájt almahúst apróra vágjuk, hozzáad-
juk az aszalt áfonyát, a fűszereket, a mézet, 
meg a durvára összetört diót, és a töltelé-
ket az almák üregébe töltjük. A megtöltött 
almákat kivajazott tűzálló tálba állítjuk, 
meglocsoljuk citromlével, és a tetejükre va-
jat morzsolunk. Forró sütőben 10-12 perc 
alatt megsütjük. Azon melegében kínáljuk. 
Forró vaníliamártással még különlegesebb 
és laktatóbb!

Ötlet: Kedvünk szerint másféle aszalt 
gyümölccsel is megtölthetjük!

A citromfű nagyon hálás fűszernövényünk. 
Ha kis cserépben a konyhaablakba állítjuk, 
egész télen szüretelhetjük a hajtásait. A 
gazdaságos és egyszerű desszert különle-
ges aromát és üde színt kap a citromfűtől.

Hozzávalók: 4 nagyobb alma, 1 citrom 
leve, 1012 dkg méz, 1 evőkanál búza
keményítő, 15 dkg zsemlemorzsa, 3 
dkg vaj, a tálaláshoz citromfű és kris
tálycukor

Az almát megtisztítjuk, felkockázzuk. Annyi 
vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi. Méz-
zel, citromlével és reszelt citromhéjjal ízesít-
jük, felforraljuk. Néhány percnyi főzés után 
a levét búzakeményítővel besűrítjük. A 
zsemlemorzsát vajon aranyszínűre pirítjuk. 
A citromfűvel apróra vágjuk, két evőkanál-
nyi cukorral elkeverjük, és kistányérba önt-
jük. A poharak szélét kb, 5 mm mélyen víz-
be vagy citromlébe mártjuk, majd a citrom-
füves cukorban megforgatjuk. Ezután az 
almakompótot a pirított morzsával válta-
kozva óvatosan a cukros poharakba réte-
gezzük.
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Gyerekeim boldogan vitték 
az óvodába a kertünkben 
termett almát, mindig maguk 
választottak közülük, és 
büszkék voltak rá. Imádták 

az almanapot, mert sok almaszelet jutott ne-
kik. Jó néhány gyerek viszont hozzá se nyúlt: 
ők banánt meg narancsot szoktak otthon enni.
Az alma a legsokoldalúbb gyümölcsünk: cso-
dálatos élő táplálék, vitaminokban, ásványi 
anyagokban, rostokban gazdag. Egyensúlyt 
teremt a bélrendszerben, részt vesz a kolesz-
terin anyagcserében. Változatos színekben, 
ízekben a mindennapjaink gyümölcse.
Almás receptjeinket melegen ajánljuk!

Halmos Monika
www.rozsakunyho.hu

Almanap

Az őszi ízek kelnek egybe ebben a „fazék” 
ételben: az almahagymakáposzta mester
hármasa ötvöződik a karakteres kacsaízzel, 
s ráadásként egy érintésnyi rozmaring: egy
szerűen fenséges!

Hozzávalók: 1 evőkanál zsír (vagy olaj), 
4 kacsacomb, 50 dkg savanyú káposz
ta, 2 alma, 1 nagy fej vöröshagyma, só, 
őrölt bors, 23 ágacska rozmaring, 23 
babérlevél, 1 dl száraz fehérbor

A tűzálló tálat zsírral vagy olajjal vékonyan 
kikenjük. Elterítjük benne a káposztát, rá
tesszük a felszeletelt fél hagymát, és az 
egyik, karikára vágott almát. Rárakjuk a ka
csacombokat, amelyek bőrét előzőleg be
vagdostuk, és a húsát sóval, borssal bedör
zsöltük. Néhány kis ágacska rozmaringot és 
babérlevelet tűzünk bele, befedjük a mara
dék almával és hagymával. Meglocsoljuk 
borral, megsózzuk, és lefedjük az edényt. 
Előmelegített sütőbe toljuk, és 200 Cfokon 
5055 perc alatt megsütjük. Ha a hús meg
puhult, néhány percig fedő nélkül süssük 
készre. Azon forrón tegyük az asztalra, pirí
tott burgonyát kínálhatunk mellé.

Elzászi káposztás kacsacomb

Citromfüves almadesszert

Töltött alma a tél ízeivel
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 Szabó János 

rovata

Ö t l e t

Advent

ünnep az üzletben

A keresztény családi ünnepek legszebbje 
az advent, majd az azt követő karácsony. 
A virágkötők és magunk is ekkor készítjük 
az ünnepi hangulatot teremtő adventi ko-
szorúinkat, asztaldíszeinket, virágdíszein-
ket. A tavalyi Advent kiállításon a virágkötő 
szakos diákok a szakma és a nagyközön-
ség elé tárták adventi koszorúikat. Ötlet-
adóként a Néprajzi Múzeumban kiállított 
alkotásokból mutatunk be néhányat.

Az adventi és karácsonyi ünnepek nemcsak a vásárlóknak, hanem a 
virágüzlet munkatársainak is a szépséget jelentik. Szebbnél-szebb, öt-
letes adventi díszekkel, karácsonyi alkotásokkal várják az érdeklődő-
ket. Így teszi ezt a Budapest környéki település ízléses virágdíszeket 
kínáló mester virágkötője is. Az üzlet választékából sok jó ötlet merít-
hető.

1 A különböző levelű és színű 
örökzöldekből kötött koszorúalapon  

a természetes tobozok kapnak hangsúlyt. 
száraz terméshéjak és kevés díszítő elem 
varázsolja ünnepivé

2 ág- és fahéjdarabokkal körberagasztott 
szalma alapból készült a koszorú.  

Az összeerősítés helyét ugyanazzal  
a szalaggal takarta el a virágkötő, mint 
amivel a gyertyákat is díszítette. A koszorú 
tetejét barnára festett izlandi zuzmóval 
fedte le, majd narancshéjjal, tobozokkal 
és karácsonyfadíszekkel egészítette ki

3 A koszorúalap tűjét nem hullató 
jegenyefenyőből készült, így biztosan 

szép marad karácsonyig. A virágkötő  
tanuló az alapra négy kis kuglófot készített, 
amibe a gyertyákat állította. A gyertyák 
közötti részeket pedig édességgel,  
süteménnyel, tobozokkal és a karácsonyi 
illatot árasztó ánizzsal, fahéjjal, dióval  
ragasztotta tele

4 A különleges színek mindig 
meglepők. A tartós jegenyefenyő  

alapot fahéjjal, csillagánizzsal, szárított 
naranccsal és tobozokkal díszítette  
a leendő virágkötő. A gyertyák köré ha-
sonló színű, festett izlandi zuzmót tett, 
ami megszáradva is megőrzi díszértékét

1 Már az üzlet 
bejáratánál adventi  

koszorúk és ajtódíszek  
várják a vásárlókat

2 A leegyszerűsített, 
ám mégis látványos  

díszítés jellemző  
az üzlet kínálatára

3 Apró ötletekkel, például 
gombok felragasztásával 

tehetjük érdekessé az adventi 
koszorút

4 A fehér, barna és fekete 
színösszeállításban készült 

gyertyás alkotás a modern  
lakás dísze lehet

5  Ajándékot is rejthetünk 
az adventi díszbe

6  Az esthajnalcsillag itt 
gyertyaként jelenik meg

7 A készen kapható ovális 
kosár nagyszerű alap  

az adventi díszhez. Újabban 
nem a hagyományos három lila 
és egy rózsaszín 
gyertyaösszeállítást vásárolják  
a vevők, hanem inkább  
a lakásbelsőhöz illő színűeket
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Az elmúlt év adventjén különös eseményre került sor a Bocskai István Oktatási Központ-
ban, Halásztelken: 24 virágkötő óránként egymást váltva 24 órán át adventi, karácsonyi 
díszeket készített. Az izgalmas nap alatt számos kedves, szép virágdísz született.

karácsonyi ötlettár 1 Megyer Éva műve a kis fenyőket 
és manót tartalmazó dísz. 

karácsonyra gyerekszobába tehető

2 nyírfakéreg alapba rögzített 
fiolákba tette a virágokat tóth 

György, így teremtett télies hangulatot

3 Albert Marianna mester virágkötő 
egyszerű anyagokból, egyszerű 

ötlettel készített karácsonyi 
„életképet”. A lakást díszítő alkotás 
természetes anyagokból készült

4 Az üveg mécsestartóba tett gyertya 
nem gyújthatja meg a kellékeket, 

ezért is használta egyszerű díszében 
Albert Marianna

5 keil krisztina fali dísze száraz 
növényszárból, tartós 

jegenyefenyőből, cserépdarabokból  
és kockacukorból állt

6 Csányi eszter csupán gömbökkel 
és ággal díszítette az adventi 

gyertyatartót

7 A nyújtott ajtódísz szatmári nikolett 
munkája

8 fehérre festett ágak adnak alapot 
a mécsestartós adventi díszhez 

Megyer Éva munkájában. sikerült a téli 
havas táj hangulatát megteremteni

9 Horváth Győző virágkötő tanár 
örökzöld gallyakból szalaggal, 

üveggömbökkel díszített karácsonyfát 
készített

10 Divatos kőtálba állította össze 
karácsonyi alkotását keil 

krisztina mester virágkötő

1
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KiSpESTi 
KErTBAráT KluB 

Kispest, Fô u. 42. 
Tel.: (+36)-(70)-627-8100

november 25., hétfő, 17 óra
Kertbarátok Görögországban

Mester Jolán

Országos kertbarát találkozó 
Pomázon
Péntek Ica

December 2., hétfő, 17 óra
Adventi Szent növények

Bencze Györgyné

December 9., hétfő, 17 óra
A Tó urai
DVD-film

Kothencz Ida

December 20., péntek, 
8 óra

Karácsonyi asztali díszek 
készítése

December 23., hétfő, 
17-21 óra

Karácsonyi bál

2014. január 6., hétfő, 
17 óra

A Madarak Élete
DVD-film

Kothencz Ida

Január 13., hétfő, 17 óra
Vezetőségválasztó közgyűlés

MiSKOlCi BOnSAi KluB

Ifjúsági és Szabadidő Ház
3531 Miskolc, Győri kapu 27. 

Az időpontról érdeklődni 
a (06)-(46)-412-508-as 
telefonszámon lehet

november 29., péntek
Szubtrópusok fás szárú 

növényei

SZEnTEnDrEi SZABADTéri 
néprAJZi MÚZEuM

Szentendre, Sztaravodai út
Tel.: (06)-(26)-502-500. 
Fax: (06)-(26)-502-502

www.skanzen.hu
Nyitva: keddtől vasárnapig 

9-17 óráig

FÜVéSZKErT

Budapest VIII., Illés u. 25.
Tel.: (06)-(1)-210-1074, 

(06)-(1)-314-0535
www.fuveszkert.org

Nyitvatartás: 9-16 óráig
Üvegházak nyitvatartása:
9-12 és 13-16 óra között

MAGyAr MEZôGAZDASáGi 
MÚZEuM

Budapest XIV., Városliget, 
Vajdahunyadvár

Tel./fax: (06)-(1)-363-2711
E-mail: info@mmgm.hu 

– www.mmgm.hu
Nyitva: naponta 10-17 óráig. 

Hétfôn zárva

november 22-24.
Advent kiállítás
(virágkötészet)

Budapesti Néprajzi Múzeum
Tel.: (06)-(1)-473-2423

www.neprajz.hu

December 13-15.
Flora Kecel

(virágkötészeti verseny)
Kecel

Tel.: (06)-(78)-420-211
www.kecel.hu

A kertbarát Magazin 9-10-es számában 
megjelent előfizetési akció nyertesei, akik egyenként 
2000 ft-os oázis vásárlási utalványt kapnak:
A Kertbarát Magazin 9-10-es számában megjelent előfizetési akció 
nyertesei, akik egyenként 2000 Ft-os Oázis vásárlási utalványt kapnak:
Hangyási Sándor, Budapest; dr. Nagy Viltold, Budapest; Nyikos Gábor, 
Babót; Nyitrai János, Paks; Csapóné Gyarmati Irén, Tamási; dr. Csáki 
Ferencné, Törökbálint; Hertelendy Zsolt, Körmend (Horvátnádalja); 
Naszradi Lajosné, Piliscsaba; Stefanics Beáta, Győr (Gyirmót); Wehofer 
Ágota, Szigetszentmiklós; Csépány Zsoltné, Érd; Győrné Horváth Ilona, 
Érd; Novák János, Sátoraljaújhely; Orvos Mária, Budapest; Bálint Imre, 
Tiszavasvári; Hajgató László, Győrvár; Pozsgai Károly, Budapest; 
Hlogyik Zsuzsa, Tatabánya; Pákozdi Dezsőné, Tápszentmiklós; Letenyei 
Alajosné, Dunakeszi; Szerecz János, Piliscsaba; Nagy Ildikó, Törökbá-
lint; Gál Ildikó, Öttevény; Mikola Kálmánné, Pálosvörösmart; Kovács-
Mesterházy Zoltán, Őrimagyarósd. 
Gratulálunk a nyerteseknek!

A programajánlat elkészítéséhez 
a rendelkezésünkre álló adatokat 

dolgoztuk fel, a legjobb tudásunk szerint. 
Mielôtt útnak indulna, érdeklôdjön 

a nyitvatartási idô és a helyszín felôl.
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Kér dé sei ket, öt le tei ket, 
javaslataikat 

és észrevételeiket 
továbbra is várja 

a szerkesztôségben: 
Algeier Wendy 

algeier.wendy@
kerteszetesszoleszet.hu

A Kertbarát Magazin 
legközelebbi száma 

január 24-én jelenik meg.

Pos	ta	cí	münk:	Bu	da	pest,		
Pos	ta	fi	ók	294.	1591	

Faxszá	munk:	273-2285.
E-ma	il	cí	münk:	

szer	kesz	to	seg@
ker	te	sze	tesszo	le	szet.hu

Az ábrában minden szám egy-egy betűt jelöl. 
A kitöltés után a betűket soronként összeolvasva 
Weöres sándor téli verséből kap megfejtésül néhány sort.

   

A megoldásokat küldje be címünkre! 

A helyes megfejtést beküldők között egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: Kertbarát Magazin, 1591 Budapest Pf.: 294. Beküldési határidő: 2014. január 15.
A Kertbarát Magazin szeptember-októberi számában közölt rejtvény helyes megfejtéséért 
felajánlott könyvet Garan Marcell miskolci olvasónk nyerte.
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Balkon aranya

A Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti karán a Rerrich 
Béla Tájépítész Szakkollégium 
ösztönözni szeretné a fővárosi 
házak virágosítását, környeze-
tük zöldítését. Idén tavasszal in-
dított Balkon Aranya pályázatu-
kat korábbi lapszámunkban mi 
is közreadtuk, most a nyerte-
sekről számolunk be.
Erkély-balkon, ablakpárkány 
és körfolyosó-gang kategóri-
ákban lehetett nevezni. A kiírók 
azt kérték, hogy a zöldíteni kí-
vánt részről előtte és utána is 
készítsenek felvételeket. Az ér-
tékelés során többek között fi-
gyelembe vették a növénykiül-
tetés szépségét, az egyedi 
meg oldásokat, illetve a hely 
gazdaságos kihasználását.
A zsűri döntése alapján ablak-
párkány kategóriában első he-
lyezést ért el Szurovecz Ro
land, második lett Szalai Niko

lett Laura, harmadik díjjal pe-
dig Márkus Orsolyát jutalmaz-
ták. Körfolyosó-gang kategó-
riában a következők lettek a 

nyertesek: Tóth Eszter (1. he-
lyezés), Pesti Judit és Bodor 
Péter (2. helyezés), Karasz Ka
talin (3. helyezés). Lapunk Len

gyel Barbara munkáját egy-
éves Kertbarát Magazin előfi-
zetéssel jutalmazta. A nyerte-
seknek gratulálunk!

Baje, ha a mostani állapotá
nál mélyebbre ültetem a Pha
lae nop sis orchideát, és a föld 
alá kerülnek a léggyökerei? – 
tette fel a kérdést a képen lát
ható orchidea átültetésére ké
szülő olvasónk, Tóth Anna. Az 
északkeleti tájolású irodaab
lakban tartott orchidea rend
szerint dúsan és hosszú ideig 
virágzik, de körülbelül hét éve 
él a képen látható cserépben, 
amelyet időközben láthatóan 
kinőtt.
Marczika András hivatásos or-
chideakertészhez fordultunk 
tanácsért. Tapasztalata szerint 
nyugodtan a föld alá kerülhet-
nek a léggyökerek, mert ha 
megfelelő közegbe ültetjük az 

orchideát, akkor onnan is ké-
pesek tápanyagot fölvenni. Ha 
a cserépből kivéve kiderül, 
hogy elrohadt a gyökérzet ta-
lajban lévő része, akkor bátran 
visszavághatjuk azt az egész-
séges részig.
A fotók alapján a szakember 
19 cm-es cserepet javasolt, 
viszont felhívta a figyelmet, 
hogy minden átültetés stresz-
szel jár, ezért érdemes virág-
talan állapotban sort keríteni 
rá. A képen látható tövön már 
megjelent a virágszár, vagyis 
ha nem sürgős, akkor várni 
kellene néhány hónapot, amíg 
elvirágzik. Addig még van idő 
jó minőségű orchideaföld be-
szerzésére.

Sikerült, lefotózták!

Lapunk idei, 9-10-es számában meghir-
detett „Ha sikerült, fotózza le!” virágköté-
szeti pályázatunk sok Olvasónknak 
meghozta a kedvét a virágkötéshez.  
A beérkezett képek alapján Krajcsik Ani
kó és Deák Zsuzsa munkáját tartottuk a 
legszebbnek. 
A díjakat – Szabó János Virágkötő iskola 
című könyvét – postán juttatjuk el az 
érintetteknek.

nagy istvánné budapesti ol
vasónk levélben osztotta meg 
velünk bánatát.
„Szeretettel ápolom kertemet, 
és ez alól a ház előtti keskeny 
zöld sáv sem kivétel. Napos, 
délnyugati fekvésű terület lé
vén díszfüvek is helyet kaptak 
benne, főszerepben egy pam
pafűvel. Évről évre megörven
deztet minket 2030 magasba 
szökő virágbugájával, helye
sebben szólva csak megörven
deztetne. Idén ősszel, alighogy 
kihozta virágait, egyik reggel ar
ra ébredtünk, hogy metszőolló
val sorra levágták mindet. A tol
vaj felkészülten jött, korábbi (si

kertelen) próbálkozásaiból jól 
tudta, hogy törnitépni lehetet
len a szárat. Időközben – gon
dolom – rájött, hogy rossz lóra 
tett, hiszen csak a tövön muta
tós a bugája, vágva hullik, sze
metel, semmire sem jó. Sze
gény hányatott sorsú pampafű 
néhány évvel ezelőtt egy még 
gorombább csínytevést (?) is 
kénytelen volt elviselni: ugyan
csak az éj leple alatt felgyújtot
ták dús virágzatát, így az szén
né égett. Csodákcsodájára 
túlélte (csak a tő közepe pusz
tult ki), mi nehezebben. Férjem
mel nem tudunk napirendre tér
ni az értelmetlen emberi rongá

lás miatt. Pedig mi nemcsak a 
magunk, hanem a járókelők 
gyönyörködtetésére is ültettük. 
Hiába.”
Nehéz biztatót hozzászólni az 
esethez. Inkább nézzük, mi 
most a teendő a tő megmenté-
se érdekében. Valószínűleg ol-
vasónk jól tudja, hogy a pampa-
fű fagyérzékeny növény. Meg 
kell óvni a tövét attól, hogy a téli 
csapadék közé folyjon, és ott 
megfagyva a tő vesztét okozza. 
Ezért szokták szorosan össze-
kötözni a lombját az ép virág-
szárakkal együtt a fagyos idő 
beállta előtt. A visszavágott vi-
rágszárakon keresztül sajnos 

leszivároghat a víz a tő belsejé-
be, a tő részleges, vagy teljes 
kifagyását okozva. Ezt megelő-
zendő azt ajánljuk, hogy a szo-
kásosnál szorosabban kösse 
össze a lombot, hogy az kupo-
laként megakadályozza, hogy a 
közte megbújó szárcsonkokba 
szivárogjon a víz. Mindemellett 
fokozottan ügyeljen arra, hogy 
havazáskor leveregesse a bo-
kor tetejéről a havat, mert ha 
megolvad és újra visszafagy, 
kárt tehet a tőben.
Kitartást és sok örömöt kívá-
nunk a kertje ápolásához, 
ahogy a növény, úgy Önök se 
adják fel!

krajcsik Anikó Deák zsuzsa

tóth eszter

szurovecz roland szalai nikolett laura Márkus orsolya

pesti Judit és Bodor péter
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A magkérô leveleket a BCE KETK 
Dísznövény termesztési és Dendrológia 
Tanszék címén, 1518 Budapest, Pf.: 53. 
Sütöriné dr. Diószegi Magdolna várja. 
A 105 Ft-tal fölbélyegzett válasz-
borítékra írják rá: „Magot küldünk”.

            Csinos
             madárbirs

Szeptember-októberi számunk megfejtése: Weöres Sándor: Vázlat. A jó vers élőlény, akár az alma, / Ha ránézek, csillogva visszanéz, / Mást mond 
az éhesnek s a jóllakottnak / és más a fán, a tálon és a szájban. / Végső tartalma, vagy formája nincs is, / csak él és éltet.
A felajánlott könyveket Kenderessyné Csenár Éva budapesti; dr. Táncsics Aladár veszprémi; Wolf Henrik gyönki rejtvényfejtőinknek postázzuk.

Korábbi számaink egyikében már szól-
tunk a madárbirsekről, köztük a szépen vi-
rágzó dúsvirágú madárbirsről (Cotoneaster 
multiflorus). E gazdag nemzetség fajai Eu-
rópából, Észak-Afrikából, Elő-Ázsiából, 
Kínából, Szibériából és a Himalája hegy-
vidékéről származnak. A Budai Arborétum 
gyűjteményében számos madárbirssel is-
merkedhetünk meg.
A kecses, lombhullató, mintegy 2-3 méter 
magas Cotoneaster multiflorus néha ki-
sebb fává is nőhet, Nyugat-Kínában, ille-

tőleg e hatalmas ország déli, Jünnan tar-
tományában honos. Ott fedezte föl Geor
ge Forrest skót növénygyűjtő és felfedező 
1904-ben, s mintegy hat esztendővel ké-
sőbb pedig már az európai kertekben is 
ültették.
A Cotoneaster hebephyllus kerekded 
vagy ovális levelei 2-4 cm hosszúak, vé-
konyak, kissé bőrneműek. Színi oldaluk 
kopasz, fonáki részük kékeszöld, kezdet-
ben sűrűn szürkén molyhos, majd leko-
paszodó.

Különösen látványos a 
nö vény virágzás idején, 
májusban, június elején. 
Dúsan díszlő, viszonylag 
nagy, 5-6 mm széles, öttagú, fe-
hér, eset leg rózsaszínes virágai a rövid 
oldalhaj tásokon 5-15 tagú virágzatot al-
kotva nyílnak.
Ugyancsak mutatós a termésérés idején. 
A bordó, illetve sötétvörös termések szep-
tember-októberben gyönyörű látványt 
nyújtanak. A tömegesen megjelenő bor-

sónyi, mintegy 8 mm átmérőjű, kétmagvú, 
gömbölyded almácskák szinte lehúzzák 
az ágakat.
Pompás virág- és termésdíszű, szép lom-
bozatú díszcserje. Napos vagy félárnyé-
kos fekvésben érzi jól magát, magányo-
san vagy nagyobb foltba is telepíthetjük. 
Savas és enyhébben meszes kémhatású 
üde talajban nevelhetjük, nem különöseb-
ben kényes növény. Ahol kedvező körül-
ményekre talál, ott enyhén gyomosíthat is, 
a Budai Arborétumban találkozhatunk a 
magoncaival. Különösebb kártevője és 
kórokozója még nem jelent meg nálunk.

Sütöriné Diószegi Magdolna

A lombhullató madárbirsek 
szép képviselője 

a Cotoneaster hebephyllus, 
aminek a rengeteg 

tagot számláló 
madárbirsfélék 
nemzetségében 

nincsen találó magyar neve.

A legegyszerűbben magvetéssel szaporíthatjuk. Az ősszel begyűjtött terméseket a 
tenyerünk között kissé nyomkodjuk szét, a magokat azonban nem kell a termések-
ből eltávolítani. A terméshússal együtt keverjük nyirkos homok közé, majd a keveré-
ket töltsük nagyobb cserépbe vagy ládába, s télire helyezzük védett helyre a sza-
badba, és tartsuk nyirkosan. Vékony falevélréteg védelmében a cserép esetleges 
átfagyása sem okoz gondot.
Kora tavasztól vethetjük. A magokat szórjuk kerti talajjal háromnegyed részükig töl-
tött cserepek vagy ládák földjének tetejére, majd takarjuk mintegy egy centi vasta-
gon földdel. Alapos beöntözést követően az edény tetejére helyezzünk átlátszó mű-
anyag fóliát vagy üveglapot. Rendszeres öntözéssel védjük a kiszáradástól. A kelő 
növények már az első telet is a szabadban tölthetik. A magokat akár végleges he-
lyükre, a kertbe is vethetjük.

akár végleges helyre
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