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GRAHAM STU ART THOMAS

A szép ség nyo má ban
A ró zsa a kert pom pá ja,
Ki rá lyok és sze re lem vi rá ga,
A hó do lat és nász má mo rí tó vá gya ko zá sa.

Thomas Campion

Ré gi ró zsák a kert ben
Ko ra ta vasz tól kezd ve fi gye lem mel kí sér jük ked venc 

vi rá ga ink rügy fa ka dá sát. Lel ke sen szem lél jük a hó vi rá go-
kat, me lyek bõl hat kü lön bö zõ faj tát ül te tünk, hogy meg-
hos  szab bít suk vi rág zá si idõ sza ku kat. Az tán ott van még a 
sár ga nár cisz – mert me lyik vi rág is le het ne a ta vasz iga zi
hír nö ke? – és a tu li pán, amely két szer an  nyi erõt su gá roz, 
ami kor a nap su gár vis  sza ve rõ dik gaz dag szín pom pá ban 
úszó vi rág kely he i rõl. És per sze ne fe led kez zünk meg a 
ra gyo gó, kris tá lyos íri szek rõl sem. Az év min den új vi rá-
ga egy re gaz da gabb szín- és faj ta vá lasz ték ban pom pá zik. 
A vi rág zó cse resz nye fák és vad al mák a má jus elõ fu tá rai. 
A té li ál má ból hir te len éb re dõ arany ves  szõ rõl (Forsythia)
át té rünk a bangita (Viburnum carlesii) édes il la tá ra, és 
mi e lõtt vég képp ha tal má ba ke rít ben nün ket az ér zé kek 
bi ro dal ma – ker ti uta zá sun kat meg ko ro náz va –, a ro do-
dend ro nok né pes csa lád ja fe lé ves  szük utun kat. Az egész 
kert szín pom pá ban és il lat ár ban für dik. 

Min den év ben iz ga tot tan vá rom, hogy ked venc vi rá ga-
im élet re kel je nek, s kö zü lük is a ró zsák je len tik szá mom-
ra a leg töb bet. Pá rat lan szép sé gé vel a ró zsa – a fi no mabb 
vi rá gú hal vány sár ga faj ták tól a skót ró zsá kon és a fa lak ra 
fel fu tó Cherokee- és Banksia-ró zsá kon át egé szen az õszi 
vi rá go kig – iga zán el bû vö lõ. A vi rá gok irán ti von zal munk-
ra rá éb red ve el káp ráz tat nak min ket a floribundaró zsák és 
az elõ ke lõ hib rid tea ró zsák tö ré keny vi rá gai. Ér zé ke ink 
nyi tot tab bá vál nak, és ha tal muk ba ke rí tik egy ki fi no mult 
és ne mes kor szak tö ké le tes ró zsá it. A mo dern ró zsák mel-
lett vis  sza tér he tünk az ere de ti fa jok el ra ga dó kel le mé hez 
is. Egy biz tos, a ró zsák közt min den ki meg ta lál ja az íz lé-
sé nek leg in kább meg fe le lõt. 

A ró zsák a „tel jes ség” im po záns kép vi se lõi. Ha a meg-
fe le lõ faj tá kat te le pít jük és jól gon doz zuk õket, duz zad nak 
az ener gi á tól. A le ve lek sû rû jé bõl elõ buk ka nó göm böly-
ded vi rá gok üdí tõ kont rasz tot al kot nak. A szir mok bu ja 
szer ke ze te se lyem ta pin tá sú, a bim bók pe dig fen sé ges il la-
tot árasz ta nak. A ró zsa kül le me és tu laj don sá gai ki fo gás-
ta la nok, nem cso da, ha a szá za dok so rán a ker té szek ked-
venc nö vé nyé vé vált. Fi gyel jünk csak M. Cochet-Cochet 
meg ál la pí tá sá ra: sze rin te „a ró zsa a leg fon to sabb bo kor, 
ame lyet a kert dí szí té sé re hasz nál nak”.

A de rék fran cia mû ker tész di csõ í tõ sza vai né mi ki egé-
szí tés re szo rul nak. A ró zsák min den bi zon  nyal nap ja ink 
leg ked vel tebb vi rá got ho zó bok ros nö vé nyei, de né hány
ki vé tel tõl el te kint ve a ker tek szer ke ze ti fel épí té sé ben még-
sem meg ha tá ro zó ak. Az örök zöl dek adott he lyen, adott 
ta laj ban jól fej lõd nek. A ró zsák leg in kább az elõ kert
szí nes for ga ta gá ba il le nek; fa rön kök, sö vény ke rí té sek és 
hos  szú gya log út men ti árok part ok be fut ta tá sá ra ki vá ló an 
al kal mas nö vé nyek. Mi nél kö ze lebb ke rül nek hoz zánk, 
an nál job ban meg ra gad ják ér zé ke in ket. A ja pán ró zsa 

és a hib rid „Nevada” a té li le vél hul la tás tól el te kint ve 
dús vi rág zá sú bok rok. A kert ben az ágyá sok kö ze pé be 
szok ták he lyez ni õket, hogy alap ve tõ en meg ha tá roz zák 
a vi rág ágyak és ágy sze gé lyek el ren de zé sét. A leg több
ró zsa faj tö ré keny és ke cses, ami so ka kat ar ra ösz tö nöz, 
hogy az épü le tek tõl tá vol, elõ nyö sebb hely re rak ják õket. 
A mo dern és a ré gi ker té sze tek ró zsá it fal, ös vény vagy 
sö vény ke rí tés tár sa sá gá ban ér de mes al kal maz ni. Ha a fal 
a hí res szür ke Cotswold-kõ bõl épül, vagy ma gyal, pusz-
páng és kö zön sé ges bükk ke ve ré ké bõl ül te tik a sö vényt, 
a kont raszt egy sze rû en nagy sze rû. A Gloucestershire-i 
Hidcote-bir to kon tett lá to ga tás bi zo nyá ra meg gyõz né a 
le en dõ sö vény ül te tõ ket ar ról, hogy a bok rok ve gyes ül te-
té sé vel mind ezt ma guk is kön  nye dén meg va ló sít hat ják. A 
ke vés bé sza bá lyos sö vény sor szá má ra a ró zsák szá mos
ér té kes faj tát kí nál nak.

Nem két sé ges, hogy az olyan kert, ame lyet egy fé le 
ta laj ta ka ró nö vény bo rít, egy idõ után még a lel kes gyûj-
tõk szá má ra is unal mas sá vá lik. Ter mé sze te sen jo gunk-
ban áll azt ten ni ker tünk kel, amit sze ret nénk, még is 
na gyon fi gyel jünk oda a ré gi ró zsák te le pí té sé re. Öt és fél 
mé ter tá vol ság ból a ré gi ró zsák szí ne és le vél min tá za ta 
el ké pesz tõ be nyo mást kelt, tá vo labb ról szem lél ve vi szont 
a ki csiny le ve lek és a sok szí nû vi rá gok tar ka ké pet ered-
mé nyez nek. Szük sé ges te hát, hogy más vi rág faj ták kal és 
le vél min tá za tok kal meg te remt sük a meg fe le lõ kont rasz-
tot. A gyû szû vi rág, il let ve en nek fe hér és kö zön sé ges 
va don ter mõ faj tái, vagy né hány sutton-i kan ka lin a sö tét 
bí bor vö rös ré gi ró zsa faj ták mel lé he lyez ve si ker rel el éri 
a kí vánt ha tást. A tüs kék alak ja tö ké le tes kont rasz tot 
te remt, míg a szí nek vi dá man har mo ni zál nak. A fe hér 
li li o mot (Lilium candidum), a vi lá gos szí nek ben pom pá-
zó ke cses ker ti szar ka lá bat és a ke le ti fek vé sû te rü le tek 
ma gas szá rú íri sze it is elõ sze re tet tel hasz ná lom. A le vél és 
a vi rág szir mok fel tû nõ kont raszt ja kel lõ hang súlyt és len-
dü le tet biz to sít. A dal mát nõ szi rom (Iris pallida), a sás-
boskor (Sisyrinchium striatum), az óri ás irin gó (Eryngium
giganteum), az ezüst szür ke két nyá ri ten ge ri irin gó, a 
kö zön sé ges ker ti zsá lya és a bor dó le ve lû or vo si zsá lya, 
az egye dül ál ló hamvaskék ár nyék li li om (Hosta sieboldi-
ana), a gyap jas tisz tes fû (Stachys byzantina), és a cip rus-
fû (Santolina pinnata neapolitana és chamaecyparissus)
tün dök lõ nö vé nyek, ame lyek ré gi ró zsák kal ve gyes ül te-
tés re és ki vá ló alj zat nö vény zet te le pí té sé re al kal ma sak. A 
cip rus fû (Santolina) arany sár ga vi rá gai nem te szik tönk re
az össz be nyo mást, ha feb ru ár ban vis  sza vág juk õket. Fel tû-
nõ sar kok ba, fõ ként a ki kö ve zett gya log utak elõt ti tér be a 
Bergenia bi zo nyul a leg jobb vá lasz tás nak, hi szen szé les, 
bõr sze rû sö tét zöld le ve le ik re me kül il le nek a kö vek tö mör-
sé get su gár zó han gu la tá hoz.

Ezek a nö vé nyek har mo ni kus egés  szé ko vá csol ják 
ös  sze a le ve lek és vi rá gok egyéb ként na gyon is ku sza 
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tö me gét. A ró zsák és a kü lön bö zõ fe hér vi rá gok együt-
tes hasz ná la tát azon ban ne vi gyük túl zás ba. A vis  sza fo-
gott ha tás ér de ké ben ül tet he tünk gyû szû vi rá got, íriszt 
(Iris orientalis), és rá adás kép pen pom pás jezsáment 
(Philadelphus). A vi rá gok szé les vá lasz ték ban be sze rez-
he tõk: a fél, il let ve egy mé ter ma gas bok rok tól egé szen 
a négy és fél, öt mé ter ma gas óri á so kig. Édes aro má juk a 
ró zsá é val együtt min dent be bo rít egy nyu godt nyá ri es tén. 
A szeg fû, a fe hér víz par ti nõ szi rom és más fa jok so ka sá ga 
a leg jobb kor bû völ el ben nün ket me se szép lát vá nyá val. A 
szeg fûk kö zül a ren ge teg szín ár nya lat ban lé te zõ mag ról 
ne velt ker ti faj ta a leg ide á li sabb, amely re rá buk kan ha tunk 
a skót fel vi dé ki hib ridfaj ták ban. A fe hér vi rá gok ki eme-
lik a vö rös szí ne ket, és gaz da gít ják a ró zsa szín ró zsák 
szín vi lá gát, míg a hal vány li la ha rang vi rág (Campanula
lactiflora) kis sé vis  sza fo gott ha tást köl csö nöz a ró zsa szín 
ró zsák nak. A lágy szõ rû pa lást fû (Alchemilla mollis) csil-
lag ala kú vi rá gai, bár so nyos le ve lei és a toszkán ró zsa
közt ha son ló a vi szony, kö rü löt tük azon ban vis  sza fo gott 
ker ti lég kör ural ko dik. A tö ré keny egy nyá ri nö vé nyek és 
kö zön sé ges száz szor szé pek gyak ran ké pe zik egy át la gos 
ágy sze gély meg ha tá ro zó ré szét, bár ta lán jobb len ne sza kí-
ta ni ez zel a gya kor lat tal.

Ré gi ró zsá im mel lé szí ve sen te le pí tek más nö vé nye ket, 
nem sze re tem ugyan is, ha egye dül ár vál kod nak az ágyá-
sok ban. Egy ma guk ban is sze met gyö nyör köd te tõ mó don 
fej lõd nek, de a vi rá gok és le ve lek szí nes egy ve le ge sok kal 
fenn köl tebb. Ah hoz, hogy a nyár de re kán is éde ni han gu-
lat ural kod jon ker tünk ben, olyan nö vé nye ket ér de mes 
ül tet ni, me lyek kü lön bö zõ idõ pont ok ban vi rá goz nak. Ha 
a ta va szi vi rág hagy má kat meg fe le lõ en cso por to sít juk, és 
ké sõ nyá ron újabb nö vé nye ket ül te tünk mell éjük, mint 
pél dá ul já cin tot, sze re lem vi rá got (Agapanthus campanu-
latus), „arany kard” pál ma li li o mot (Yucca flaccida) és 
fé nyes szé lû pál ma li li o mot (Yucca filamentosa), a fi gye-
lem egész év ben ga ran tál tan ker tünk fe lé fog irá nyul ni. 
Ro bosz tu sabb ró zsa faj tá i mon kí vül most ül tet tem né hány 
szí vós kis olasz isza la got (Clematis viticella) is. Min den 
év feb ru ár já ban aján lott meg met sze ni eze ket a nö vé nye-
ket, hogy ké sõ jú li us–au gusz tus ban a fuk szi ák kal és a sze-
re lem vi rá gok kal együtt bí bor- mály va- és fe hér szín ben
ra gyo gó lom bo za tot al kos sa nak. A ré gi ró zsá kat te hát 
szív bõl aján lom más nö vé nyek kel kö zö sen te le pí te ni, 
hogy áp ri lis tól ok tó be rig élénk szín folt ként gaz da gít sák 
ker tün ket.

Rose Kingsley a Rose and Rose-growing (Ró zsa és 
ró zsa ter mesz tés, 1908.) cí mû mun ká já ban hoz zá ér tõ en 
fo gal maz za meg ez zel kap cso la tos vé le mé nyét:

A ká posz ta ró zsa, a mo ha ró zsa, a bár sony ró zsa és a 
da masz ku szi ró zsa jól mu tat a ré gi stí lu sú ve gyes ágy sze-
gély ben, a gya log út men tén a kony ha kert ben, ahol a sár ga 
 vi o lák, a sár ga nár ci szok és a polyantha ró zsák el nyí lá sát 
kö ve tõ en, a li li o mok kal, szeg fûk kel és vi o lák kal egyidõ-
ben vi rág za nak. Az el bû vö lõ, ap ró és il la tos nö vé nyek az 
egész kert fel épí té sét meg ha tá roz zák.

Az egyes nö vé nyek ré gi ró zsák kal ve gyes ül te té-
se kü lön le ges té ma. Fej te ge té se met An Eng lish Rose 
Garden (Egy an gol ró zsa kert) cí mû pa za rul il luszt rált 
köny vem ben to vább bon col ga tom. A mû 1991-ben 
je lent meg Lon don ban. Az Egye sült Ál la mok ban, 
New York ban The Art of Gardening with Roses (A 
ró zsa ker tész ke dés mû vé sze te) cí men 1991-ben ke rült 
for ga lom ba.

Ré gi ró zsák ké pe ken

A ró zsa szá za do kon át mû vé szi áb rá zo lá sok és kü lön-
bö zõ tár gyak dí szí tõ mo tí vu ma ként funk ci o nált. A ré gi 
val lá sos ké pe ken sok eset ben az adott ró zsa faj tá ról al ko-
tott ál ta lá nos el kép ze lést áb rá zol ták. A fa jo kat azon ban 
ak kor is mer het jük fel kön  nye dén, ha át érez zük a kor han-
gu la tát, amely ben a vi rá gok szép sé gét va ló ban egye dül ál-
ló nak te kin tet ték. Ez a meg ál la pí tás leg in kább a 17–18. 
szá za di Né met al föld re vo nat ko zik, ahol a vi rág fes té szet 
ek kor in dult el hó dí tó út já ra. 

A hol lan du sok eb ben az idõ ben nagy be fo lyás sal 
bír tak. A le gyõz he tet len nek hitt Ar ma da 1588. évi ve re-
sé gé vel és a spa nyol iga el le ni hol land lá za dás so rán 
Spa nyol or szág nagy ha tal mi po zí ci ó ja meg gyen gült. Ezt 
kö ve tõ en Ang lia és Hol lan dia ver sen gett to vább a ten ge-
rek fe let ti ki zá ró la gos ha ta lom és el len õr zés meg szer zé sé-
ért. A hol lan dok szí vé ben erõ sö dött a nem ze ti ér zés, így 
nem cso da, ha a mû vé sze ti ágak is vi rág ko ru kat él ték. A 
Né met al föld ön vé gig söp rõ tu li pán má nia a hol lan dok vi rá-
gok irán ti lel ke se dé sét je lez te. Fes tõ mû vé sze ik sok ré gi 
ked velt vi rá got meg örö kí tet tek. A kü lön le ges min tá za tú 
tu li pá nok, a ró zsák (a dup la vi rá gú já cint, a dup la vi rá gú 
ker ti mák, a ba zsa ró zsa, a bog lár ka, a li li om, a hi bisz kusz, 
a csá szár sza káll és a mály va ró zsa) gyü möl csök kel, ro va-
rok kal és ma dár fész kek kel együtt rend kí vü li vál to za tos sá-
got vit tek a té má ban va la ha fes tett ké pek be.

Eu ró pa-szer te mú ze u mok, ma gán gyûj te mé nyek és 
ke res ke dõk tu laj do nát ré gi vi rág fest mé nyek szá zai gaz-
da gít ják. Kö zü lük ren ge teg Nagy-Bri tan nia ber ke in be lül 
ta lál ha tó. A Ki rá lyi Szép mû vé sze ti Aka dé mi án 1952-ben, 
1953-ban és 1954-ben meg ren de zett hol land és fla mand
ki ál lí tás ke re tei közt szá mos fest ményt meg te kint he tett a 
kö zön ség. A be mu ta tott ké pek több sé gét a 17. szá zad ban 
fes tet ték. A tár lat lá to ga tás so rán jó ma gam a tisz te let be li 
Hen ry R. Broughton õr nagy tu laj do nát ké pe zõ fan tasz ti-
kus gyûj te mény meg te kin té sét ré sze sí tet tem elõny ben, 
amely je len leg a camb rid ge-i Fitzwilliam Mú ze um ban 
lát ha tó. 18–19. szá za di al ko tá sok is he lyet kap tak a gyûj-
te mény ben, de még is két ség te len, hogy a 17. szá zad te kint-
he tõ a vi rág mû vé szet leg cso dá la to sabb idõ sza ká nak. 

Hol lan di á ban az ap ró lé ko san ki dol go zott vi rág áb rá zo-
lá sa i val Jan van Huysum (1682–1749) mes  sze ki ma gas-
lik mû vész tár sai kö zül. Át tet szõ vi rág szir mai mû vé szi en 
tö ké le tes al ko tá sok. Az eny he túl zás nak tû nõ ki je len tés, 
hogy „vi rá gai an  nyi ra va ló di nak lát sza nak, hogy az em ber
úgy ér zi, bár mi kor le ve het né õket a fes tõ vá szon ról”, el csé-
pel tnek hang zik ugyan, még is igaz. Mun kás sá ga a szá zad
vi rág fes té sze té ben a leg ki emel ke dõbb, mi köz ben más 
hí res egyé ni sé gek is ki bon ta koz tat ták szár nya ló te het-
sé gü ket. Kö zé jük tar to zik Jan Brueghel (1568–1625), 
a vi rág fes té szet leg el sõ kép vi se lõ je; Balthazar van der 
Ast (1590–1656), Ambrosius Bosschaert II (1612–1645), 
Jan de Heem (1606–1684), Jacob Marrell (1614–1681), 
Si mon Verelst (1644–1721), akit cso dá la tos fény ha tá sai 
és vis  sza fo gott szín hasz ná la ta tett is mert té; Rachel Ruysch 
(1664–1750), Jacob van Walscapelle, aki 1667 és 1716 
kö zött ké szí tet te ké pe it, és Jan van Os (1744–1808).

Fland ri á ban to váb bi ki vá ló sze mé lyi sé gek gaz da gít ják 
a re per to árt. Bár a nem ze ti füg get len sé get csak ké sõbb 
si ke rült ki vív ni, a re ne szánsz szé les kö rû ter je dé se 
ön ma gá ban is fel erõ sí tet te a nem ze ti ér zé se ket. Roelandt 
Savery (1576–1639), Daniel Seghers (1590–1661), Jacob 
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Jordaens (1593–1678) és Nicolaes Verendael (1640–
1691) né hány név, amely majd nem olyan hí res, mint a 
hol land mû vész tár sa ké. 

 Mély tar tal mú, ap ró rész le tek re is ki té rõ köny vé ben 
(The Art of Botanical Illustration – A nö vény ta ni il luszt rá-
ció mû vé sze te) Wilfrid Blunt el be szé li, hogy van Huysum 
ha lá la után Gerard van Spaendonck és má sok ho gyan vit-
ték to vább a ha gyo mányt. Spaendonck ta nít vá nya, Pierre-
Joseph Redouté fes té sze té ben a szik ra új ra láng ra ka pott,
de a ki vá ló mes ter mun kás sá gát nem si ke rült fe lül múl ni. 

A vi rág mû vé szet ef fé le di csõ í té se sem mi lyen más 
for má ban nem je lent meg új ra, bár né hány fes tõ mû vész 
ké sõbb is ki vé te les mû ve ket al ko tott. Kö zé jük tar to zik 
pél dá ul Hen ri Fantin-Latour (1836–1904) ne ves fran cia 
fér fi, aki na gyon sze ret te vá szon ra vitt vi rá ga it ös  sze zsú-
fol va el ren dez ni az edé nyek ben. A vi rá gok ez ál tal tel je-
sen ös  sze pré se lõd tek, de fest mé nye it még is a kön  nyed, 
szin te lé gi es ecset ke ze lés nek kö szön he tõ en a ter mé sze tes 
lágy ság jár ja át. Ró zsá i ban a tea ró zsák és a Noisette-ek 
ko rai vál to za ta fel is mer he tõ ugyan, de nem ér zem ma gam
kom pe tens nek a faj ták meg ál la pí tá sá ban. Azt ta lál gat tam, 
hogy né hány hal ványró zsa szín telt vi rá gú ró zsa a „So u ve-
nir de la Malmaison”, vagy in kább a fes tõ je után el ne ve-
zett ró zsa, a „Fantin-Latour” le he tett.

A már em lí tett ki ál lí tá so kon kí vül a lon do ni Nem ze ti 
Ga lé ri á ban is meg te kint he tõ a hol land és fla mand mû vé-
szet né hány im po záns re mek mû ve. Fantin-Latour kom po-
zí ci ói Lon don ban és az ox for di Ashmolean Mú ze um ban is 
fel lel he tõk. A tár lat lá to ga tá sok mel lett Ralph Warner kö te-
te, a Dutch and Flemish Fruit and Flower Painters of the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries (A 17–18. szá zad 
hol land és fla mand gyü mölcs- és vi rág fes tõi) gaz da gon 
il luszt rált be te kin tést en ged a té má ba. Jó ma gam Colonel 
Maurice H. Grant Flower Painting through the Centuries
(Szá za dok vi rág fes té sze te) cí mû köny vét is ol vas tam. A 
kor lá to zott pél dány szám ban meg je lent kö tet Broughton 
õr nagy kol lek ci ó ját ve szi nyil ván tar tás ba. Az Ashmolean 
Mú ze um szin tén ki adott egy kö te tet az ott ta lál ha tó fest-
mé nyek il luszt rá lá sa cél já ból (A Catalogue of Dutch and 
Flemish Still-life Pictures in the Ashmolean Museum, 
Ox ford – Az ox for di Ashmolean Mú ze um hol land és fla-
mand csend éle te i nek ka ta ló gu sa). Szá mos egyéb kö tet is 
nap vi lá got lá tott, de e szû kös ke re tek közt a fent em lí tett 
mun ká kat ta lál tam a leg hasz no sabb ol vas mány nak a té má-
ban. Fény ké pe ken ke resz tül is mély be nyo mást gya ko rol-
nak ránk a fest mé nyek, de ere de ti szín ös  sze ál lí tás ban még 
él ve ze te sebb meg cso dál ni õket. 

A né met al föl di fes tõk höz vis  sza tér ve: úgy tû nik, 
be vett do log nak szá mí tott ak ko ri ban a vi rá gok kö zül csak 
bi zo nyos faj tá kat le fes te ni. Sok olyan fest mény ké szült,
ame lyen a szo ká sos tól el té rõ nö vé nyek lát ha tók, de több-
nyi re ugyan azok a vi rá gok tûn nek fel új ra és új ra. Ez a 
meg ál la pí tás ter mé sze te sen a ró zsák ra is vo nat ko zik. 

A ró zsák kö zül a száz szir mú ró zsát (Rosa centifolia)
elõ sze re tet tel áb rá zol ták, ezért szép szám ban ké szül tek 
ró la ké pek. Verelst és Verendael pél dá ul fé lig ki nyílt 
élet te li vi rág ként fes tet te meg, míg a ké pek közt – ami ket
lát tam – egye dül van Aelst áb rá zol ta a tel je sen ki nyílt 
vi rá got úgy, hogy a fest mé nyen an nak csu pán a ne gye-
de lát ha tó. A fé lig ki nyílt vi rá gok ke cses haj la do zá sa a 
fest mény kis sé hát tér be hú zó dó köz pon ti ele mét al kot ja. 
Nem meg le põ, hogy a száz szir mú ró zsa el sõ szá mú ked-
venc nek szá mí tott. Nép sze rû ség ét hol land gyö ke re i nek is 

kö szön het te. Gyak ran ez volt az egye dü li vi rág, amely a 
fest mé nyek gyü mölcs dí szí té sét ki egé szí tet te, és a hi he tet-
le nül át tet szõ szõ lõ sze mek kel és cse resz nyék kel kö zös 
kom po zí ci ó ban ös  sze forr va meg örö kí tet ték ezt a túl sá go-
san is élet hû fris ses sé get. A ró zsa szir mok mel lett a le ve lei 
is ter je del me sek és kis sé cak ko sak, s ez a tény to váb bi 
te ret en ge dett a fes tõk fan tá zi á já nak. 

 Van Huysum, Walscapelle és má sok gyak ran áb rá zol-
tak egy nagy fe hér ró zsát, ame lyet – ha son ló for má ja és 
le vél min tá ja alap ján – a száz szir mú ró zsa egyik vál to za-
tá nak (Rosa centifolia ‚Unique Blanche’) vé lek. Mi vel
ez a ró zsa faj ta egé szen 1778-ig egy fel jegy zés ben sem 
sze re pel, meg ál la pí tá som va ló szí nû leg még sem helyt ál-
ló. Ké sõb bi mû vé szek mun kái közt lát tam né hány ké pet,
ame lyen min den két sé get ki zá ró an ez a ró zsa faj ta vi rít. A 
hí res hol land fes tõ, Arnoldus Bloemers (1792–1844) és  
Johann Christian Roedig (1751–1802) csend éle tei közt is 
rá buk kan ha tunk né hány ra. A fe hér vi rág szir mok vö rö ses 
sze gé lye ki ve he tõ a ké pe ken, amely na pos idõ ben ma gán
a nö vé nyen sza bad szem mel is lát ha tó. El kép zel he tõ, 
hogy ko ráb ban lé te zett egy má sik, ‚White Provence’-nek 
ne ve zett fe hér ró zsa is, de nem va ló szí nû, hogy a ko rai 
ké pe ken ezt örö kí tet ték meg. Ezek a száz szir mú pél dá-
nyok rö vid éle tû nek bi zo nyul tak ak ko ri ban, és nem vál tak
szé les kör ben is mert té.

Fel té te lez het jük te hát, hogy a ré gi fest mé nye ken ki ve-
he tõ dup la vi rá gú fe hér ró zsa nem más, mint a Rosa Alba
‚Maxima’. A csend éle tek egy ré szén a fris sen nyí ló vi rá-
gok szir ma krém szí nû, míg má so kon a hal vány szir mo kat 
egy száz szir mú ró zsá hoz ha son ló faj tá val pó tol ták. 

Egy szer elõ for dult ve lem, hogy egy vi rág kom po zí ci-
ót meg örö kí tõ fest mé nyen lát tam egy ró zsát, mely ta lán
par la gi ró zsa (Rosa gallica), il let ve en nek egy vál to za ta, 
a pa ti kus ró zsa (Rosa gallica officinalis), az az ecet ró zsa 
vagy ká posz ta ró zsa le he tett. A ké pet Marcellus fes tet te, 
és je len leg Broughton õr nagy tu laj do nát ké pe zi. A Rosa
gallica ‚Versicolor’ szá mos mû vészt meg ih le tett, név sze-
rint Baptiste, Denysz és Hardime 17. szá za di fes tõ ket, 
il let ve a már em lí tett Verelst-t. A ké pek egy azon gyûj te-
ményt gaz da gít ják. 

A bü dös ró zsa (Rosa foetida) és két szí nû vál to za ta 
– amely kön  nyen fel is mer he tõ egy sze rû, élénk szí nû
vi rá ga i ról – al kal man ként fel buk kan egy-egy vi rág fest mé-
nyen, de a leg gyak rab ban vá szon ra vitt sár ga ró zsa faj ta, 
a telt vi rá gú kén ró zsa (Rosa hemisphaerica). Ezenkí vül
egyet len dup lavi rá gú ré gi sár ga ró zsa lé te zik, a per zsa
bü dös ró zsa (Rosa foetida ‚Persiana’), ame lyet 1837-ig 
nem áb rá zol tak. En nek a sze szé lyes vál to zat nak az iga zán
kü lön le ges göm böly ded vi rá gai és élénk kén sár ga szí nei
szá mos fes tõt kész tet tek ar ra, hogy ecse tet ra gad jon, és 
vá szon ra vi gye a lá tot ta kat. A fes tõk kép ze le tét idõn ként a 
provinsi ró zsa sár ga vál to za ta is meg ih let te. Van Huysum 
ké pei közt ta lá lunk er re né hány ki tû nõ pél dát.

Van Huysum és Verendael ké pe in a dup la vi rá gú 
fe hér pézs ma ró zsa (Rosa moschata) bá jos rü gyecs kéi 
szin tén lát ha tók. Egy va ló szí nû leg Jean François Bony 
(1760–1825) ál tal ké szí tett port rén pe dig a ‚de Meaux’ 
ágacs kái tün dö köl nek. 

Mint egy száz év vel ké sõbb, Redouté mun kás sá gá nak 
ide jén, a fes tõk a ró zsák sok kal na gyobb vá lasz té kát vit-
ték vá szon ra, mint ko ráb ban, de nem sza bad meg fe led-
kez nünk ar ról sem, hogy Redouté egy ró zsa gyûj te mény 
ki fe je zett el ké szí té sé re vál lal ko zott. Fi gye lem re mél tó 
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to váb bá, hogy a provinsi ró zsa szép sé ge ál tal ösz tö kél ve 
a mû vé szek a ró zsák né pes csa lád já ban nem igen ke res tek 
to váb bi el ra ga dó fa jtá kat. A ‚Tuscany’ és más bí bor szí nû 
faj ták gaz dag tó nu sai is ren del ke zés re áll tak, de va ló-
szí nû, hogy szí nük mi att nem ked vel ték õket. A Van 
Huysum és má sok ál tal fes tett kom po zí ci ó kon in kább a 
bri li áns, vö rös és sár ga pél dá nyok lát ha tók. A mû vé sze tek 
fej lõ dé sé vel és a fes tõk si ke re i nek nyo mán a száz szir mú 
ró zsa vis  sza fo gott tó nu sai he lyett ta lán ha tá ro zot tabb 
vo nal ve ze tés vált szük sé ges sé. 

Te kint sük át is mét a fest mé nyek gyûj te mé nyét, il let ve 
kö zü lük is azo kat, ahol a vi rá gok el ren de zé se nem ép pen
ter mé sze tes! Az egy azon edény be he lye zett ta va szi és nyá-
ri vi rá gok egy ve le ge nyil ván va ló vá te szi, hogy a mû vész
nem ös  sze tar to zó egész ként fes tet te meg a kom po zí ci ót. 
Mi vel a vi rá gok hi te les áb rá zo lá sa így el kép zel he tet len, 
az ala pos és idõ igé nyes mû vé szi mun ka fel tét ele it sem 
le het tö ké le te sen meg te rem te ni. Ezt le szá mít va a vi rá-
gok meg je le né se egye di, és úgy tün dö köl nek a vász non,
mint ha most pat tan tak vol na ki meg al ko tó juk fe jé bõl. A 
vi rá gok úgy él tek a fes tõk fan tá zi á já ban, mint az ere de ti 
fa jták ból ál mo dott di csõ iko nok. Meg kell te hát bo csá ta-
nunk a mû vé szek nek, hogy ked venc ré gi ró zsá ink kö zül 
csak oly ke ve set vit tek vá szon ra, és el na gyolt for mák kal, 
fel cse rélt min ták kal sa já tos kül sõt köl csö nöz tek a vi rá gok-
nak. Bo ta ni kai ta nul má nyok he lyett cso da szép csend éle-
tek lát tak nap vi lá got, ame lyek kor szak okon át für ké szõ 
te kin te tek mil li ó it ej tik ra bul új ra meg új ra.

Ré gi ró zsák Pá rizs ban

Azt hi szem, nem szük sé ges is mé tel nem, hogy ré gi 
ró zsá ink ha zá ja Fran cia or szág. Né hány ki vé tel tõl el te kint-
ve fran cia ne vük van, a Pá rizs kö rü li ker tek ben tett lá to ga-
tás pe dig pá rat lan él mén  nyel ke cseg tet. 

Ang li á ban a ré gi ró zsá kat új raül te tik, mert be le il le nek 
a bo korker tész ke dés mo dern ten den ci á já ba. Az an gol par-
kok ba és ker tek be nem igen te le pí tik õket, míg az ama tõ-
rök kö ré ben nõ a nép sze rû ség ük. Pá rizs ban pon to san az 
el len ke zõ je tör té nik. Az ama tõ rö ket ke vés bé ér dek lik, 
míg két köz kert ha tal mas ré gi ró zsagyûj te mén nyel is 
büsz kél ked het.

Pá rizs nagy kert je i ben, pél dá ul a Bagatelle-ben vagy 
a Roseraie de l’Haÿ-ben tett lá to ga tás fel ér egy tör té nel-
mi uta zás sal. Sa ját ker té sze tük höz vi szo nyít va leg alább 
ki lenc ven év vel ko ráb bi érá ban ta lál juk ma gun kat. Az 
Ang li á ban sza ba don nö võ vi rá gos bo kor ró zsá kat Pá rizs-
ban kö rül te kin tõ en tör pe cser jé vé met szik, így min den
nö vé nyen csu pán egy tu cat vi rág ta lál ha tó, öt ven vagy 
akár száz bim bó he lyett.

A Roseraie de l’Haÿ és a Bagatelle ró zsa kert je it olyan 
mér ta ni lag pre cíz tér el ren de zé si tech ni ká val ala kít ják ki, 
me lyet ál munk ban sem gon dol nánk. Az ös vény rend sze-
rint gon do san vá lo ga tott ka vi csok ból ké szül, ame lyet 
gyep szõ nyeg vagy pusz páng sö vény sze gé lyez. A so rok 
ki fo gás ta la nok, a sze gé lyek tö ké le te sek, és a leg ap ró lé-
ko sabb gond dal alak ra nye sett bok rok ki vá ló mi nõ sé gû 
nö vé nye ket ered mé nyez nek. 

A pá zsit sze gél  lyel öve zett ágyá sok gon do san ápolt ter-
mõ ta la jon fek sze nek. A pusz páng sö vén  nyel kör be ke rí tett 
vi rág ágyás okon meg le põ, de gyak ran fû nõ. Ezt ka szá val 
vagy sar ló val nyír ják. A fû ágyá sok kö rül be lül egy mé ter

szé le sek, míg a köz pont men tén fél mé ter szé les ki csi
föld ágyá so kat ala kí ta nak ki. Az ágyá sok ba egy-egy, fél 
mé ter ma gas ra nyírt pi ci ró zsa bok rot ül tet nek. A kis 
ró zsa ágyá sok so ro za tát idõn ként osz lop ra fel fu tó ró zsák 
vagy egye nes szá rú stan dard fa jták ke resz te zik, rend sze-
res sor köz-tá vol sá gon ként pe dig bolt ívek hi dal ják át az 
ös vé nye ket.

Vi tat ha tat lan, hogy a Roseraie de l’Haÿ ren del ke zik a 
leg na gyobb ró zsa gyûj te mén  nyel. A kert kö zép pont ja – a 
mel lék épü le tek és a mú ze um közt fél úton – egy szim met-
ri kus ta vacs ka; kö rü löt te de ko ra tív, mo dern ró zsák kal öve-
zett hos  szú vi rág ágyak kal. A ró zsák közt olyan hib rid éve-
lõ faj tá kat is ta lá lunk, mint pél dá ul a ‚Frau Karl Druschki’ 
és az ‚Ulrich Brunner’. A hát tér ben nyi tott ker ti lu gas és 
köz pon ti fek vé sû vi rá gos kert hú zó dik, amely nek egé szét 
át szö vi a Wichuraiana ró zsa ‚Alexandre Girault’ vál to za-
ta. A rend sze re sen meg nyírt pá zsit tö ké le tes össz kép ét az 
élénk ró zsa szín, kis sé pi ros Wichuraiana ró zsa bim bói
to vább szí ne sí tik. A Rosa multiflora x wichuraiana fu tó-
ró zsák, mint pél dá ul az ‚Excelsa’ és a ‚Dorothy Perkins’ 
nép sze rû ség ének nö ve ke dé sé vel az elõb bi faj ták mel lõ zöt-
tek ké vál tak.

A kert kö zép pont já ból ki in dul va, su gár alak ban ös vé-
nyek há lóz zák be az egész te rü le tet, s né mely irány ban
fa sor ok sze gé lye zik az utat. Az ös vé nye ket ke resz tül-
ka sul újabb mel lék utak vág ják át, ame lyek ta lál ko zá si 
pont ján dí szes épít mé nyek, pél dá ul ká pol na, sír vagy 
pa dok áll nak. Bár mer re né zünk, bár mer re já runk, amíg 
a szem el lát, ró zsák nõ nek. Ap ró ró zsa bok rok, osz lo pok 
közt kö té len len gõ ró zsák és gömb ko ro ná jú stan dard 
ró zsák. A gon dos ápo lás nak és a bok rok rend sze res alak-
ra met szé sé nek kö szön he tõ en szín or gia és pa ra di cso mi 
il lat ár bo rít min den te ret. 

A ró zsák közt ta lá lunk teahibrideket, hib rid éve lõ ket, 
tör pe polyantharó zsát, floribundát, kí nai ró zsát, tea ró zsát, 
Noisette-eket, Bour bo no kat, Wichuraiana és Multiflora 
fu tó ró zsát, kú szó ró zsát, ja pán ró zsát és il la tos csip ke ró-
zsát, va la mint sok is me ret len hib ri det és faj tát, ame lyek
tu laj don kép pen egyik ker té sze ti vál to zat ba sem tar toz-
nak.

Bi zo nyos vi rág ágyás ok ba mo dern egye de ket te le pí te-
nek, de nagy ál ta lá nos ság ban azt le het mon da ni: a kert a 
ró zsa tör té ne lem tö ké le tes pa no rá má ja. Az újon nan te le pí-
tett tö vek a ró zsa kert tõl tá vol, a nagy pá zsi ton lát ha tók, 
míg szá mos meg ho no sí tott bo kor és hib rid ke rül azok ba a 
sze gé lyek be, ame lyek a szûk ér te lem ben vett ró zsa ker tet 
öve zik. 

Az ös vé nyek ál tal há rom szög le tû re for mált par cel lák 
egyi ké ben ré gi ró zsák ból ül te tett ágyá sok ta lál ha tók. A 
kül sõ ágyá sok a par la gi ró zsa, a mo ha ró zsa, a provinsi és 
a da masz ku szi ró zsa ter je del mes gyûj te mé nyét tar tal maz-
zák, míg a nagy, köz pon ti fek vé sû ágyá sok ba egyet len 
fajta ke rül. A ré gi ked vel tek mel lett olya no kat is ter mesz-
te nek, ame lyek mi fe lénk csak nem is me ret le nek. Ez az 
ál lí tás leg in kább a ti zen két portlandró zsa-gyûj te mény re 
vo nat ko zik.

A ker te ket a vi lág há bo rú alatt tel je sen el ha nya gol ták, 
az egyes nö vé nye ket je lö lõ cím kék pe dig el kal lód tak. Egy-
sze rû en cso dá la tos, hogy a bé ke és a há bo rú utá ni ös  sze-
fo gás mi lyen ered mé nyek hez ve zet. Hi szem, hogy nem 
is olyan so ká ra a Roseraie de l’Haÿ is mét a ró zsa kul tú ra 
fel leg vá ra lesz. A gyûj te mény egye dül ál ló, és a nö vé nye-
ken, va la mint a 19. szá za di épí té sze ti konst ruk ci ón felül, 



19

itt ta lál ha tó a Ró zsa Mú ze um és a hí res ‚Malmaison’-i sze-
gély ágyás. Eb be az ágyás ba a 19. szá zad ele jén Jo ze fi na 
csá szár né malmaisoni kas tély kert jé ben ter mesz tett ró zsa-
faj ták ból an  nyi vi rá got ül tet nek, amen  nyi csak le het sé ges. 
A so rok közt jár va pe dig úgy érez zük, mint ha Redouté 
cso dá la tos fest mé nyei kel né nek élet re. 

 A Bagatelle-ben ne ve lik a fran ci ák az új kí sér le ti ró zsa-
faj tá kat. A Roseraie de l’Haÿ-tól el té rõ en ez egy ha tal-
mas köz park, amely ben üveg ház, tó, ki tû nõ min ta fák, 
pusz pángla bi rin tus, egy kú szó ró zsák kal és kle má tis  szal 
sû rûn be nõtt hos  szú fal és egy ki csi, bá jos nõ szi rom mal 
te le ül te tett dísz kert ta lál ha tó. A l’Haÿ-hoz ha son ló an a 
Bagatelle-ben is a leg fõbb ró zsa ker tet szi go rú mér ta ni 
el vek sze rint ala kí tot ták ki, amely nek sza bá lyos rend jét 
egy-egy szo bor vagy kú pos ra nyírt ti sza fa tö ri meg. A 
ka vi csos gya log utak nagy ré szét pusz páng sö vény sze-
gé lye zi és az ágyá sok csak nem mind egyi két fû vel ve tik 
be. A kis ró zsa ágyá sok szá má ra a zöld kör nye zet iga zán 
meg nye rõ, de ki ala kí tá sa vé get so ha nem érõ mun ká val 
jár. A kü lön fé le ágyá so kat félstan dard és ma gas stan dard 
faj ták egy aránt éke sí tik. Né hány ki vá ló ré gi Bour bont 
(‚Duhamel Dumonceau’ és ‚Giuletta’), szá mos par la gi 
ró zsát és mo ha ró zsát is ter mesz te nek. Mind egyi ket kis 
bok rok ká nyír ják. 

A geo met ri ai el vek alap ján ki ala kí tott vi rág ágyak kö rül 
olyan ró zsa faj tá kat és rit ka bo kor ró zsá kat ül tet nek, mint 
pél dá ul a Rosa Macrophylla-ából ke resz te zett ‚Auguste 
Roussel’.

A ker tek meg te kin té se ér té kes idõ töl tést je len tett szá-
mom ra. Kí ván csi sá go mat, ész re vé te le i met a kert igaz ga tók 
elõ zé ke nyen és se gí tõ ké szen fo gad ták. Lá to ga tá som ide jén 
(1953 ko ra jú ni u sá ban) a szak nyel vi ter mi no ló gia elég gé 
le han go ló ké pet fes tett és csu pán hé be-hó ba buk kan tam rá 
a he lyes szak mai el ne ve zé sek re ked ven ce im ese té ben. A 
ré gi ró zsák he lyes szak nyel vi név jegy zék ének tisz tá zá sa 
ko moly, de nem át hi dal ha tat lan aka dá lyok ba üt kö zik. A 
prob lé mák ki küsz öbö lé se ér de ké ben sa ját pél dá nya i mat 
és a sangerhausen-i né met gyûj te ményt ala pos vizs gá-
lat nak ve tet tem alá, az tán vis  sza tér tem a fran cia or szá gi 
ker tek be. A té ve dé se ket fel is mer tük, és a vizs gá la tot új 
szem szög bõl kezd tük el. Az egyez te té sek so rán ap rán ként 
rend be tet tük a be so ro lá so kat.

Ré gi ró zsák a ház ban

A ré gi ró zsák elõ nyös tu laj don sá gú ak a Bour bo nok kal 
és egyéb faj ták kal szem ben. Ami kor le vág juk a vi rá gát, 
hogy vá zá ba te gyük, a bim bók kal és vi rá gok kal te li ágak 
el tá vo lí tá sa nem te szi tönk re a bok rot. Ez nem más, mint 
a met szés ki fi no mult hasz ná la ta, mi vel így nem nõ olyan 
sarj, amely kár ba vész.

A ró zsák vá gott vi rág nak szé pek ugyan, de nem tar tó-
sak. A vi rág zá si idõ ben ki nem sze re ti, ha a la kás és a kert 
hat-nyolc hé tig gaz dag szín pom pá ban és il lat ár ban úszik. 
Az ét ke zé sek alatt bol do gan gyö nyör kö döm az asz tal ra 

tett ró zsa cso kor ban. Két-há rom fé lig vagy tel je sen ki nyílt 
vi rá got te szek egy szer re a kis vá zá ba, így a bá jos vi rá go-
kat egy re kö ze lebb érez he tem ma gam hoz. 

A hal vá nyabb ár nya la tú, fe hér és ró zsa szí nû ró zsák 
ke cses bim bó it nyu god tan le vág hat juk és víz be te het jük. 
Ah hoz vi szont, hogy a li la és sö tét bí bor szí nû ró zsák in ten-
zív szín ár nya la ta it iga zán él vez ni tud juk, a vi rá gok nak a 
kert ben kell ki nyíl ni uk. Csak a tel je sen ki nyílt vi rá go kat 
ér de mes be vin ni a ház ba, hi szen a mély szí nek nem fej lõd-
nek meg fe le lõ en a szo ba ár nyé ká ban. 

So ha sem fo gom el fe lej te ni azt az él ményt, ami kor
elõ ször lát tam vá gott vi rá gú ré gi ró zsát. Ez ak kor tör tént, 
ami kor Kent be lá to gat tam a Constance Spry-gyûj te mény 
meg te kin té se vé gett. Mi e lõtt be bo csá tást nyer tem a kert-
be, kí sé rõ im a ház ba ve zet tek, ahol egy hal vány fû zöld szí-
nû sza ténab ros  szal le te rí tett, ová lis már vány asz tal állt. Az 
asz tal kö ze pén, egy kis sé túl zsú folt edény ben eg zo ti kus 
lát ványt nyúj tó li la, mály va- és sö tét bí bor szí nû ró zsák 
so ra koz tak. A ha tás le nyû gö zött. A bár so nyos vi rág szir-
mok sö tét tó nu sai a csil lo gó sza ténab ros  szal hi he tet len 
kont rasz tot al kot tak. A bá mu la tos ‚Tour de Malakoff’, 
‚Charles de Mills’, ‚Cardinal de Richelieu’ és más ne ves 
faj ták nak a mo ha ró zsa né hány ki vil la nó bim bó ja köl csön-
zött gyen géd vo ná so kat.

E ki te kin tés bõl is lát szik, hogy a kont raszt ba ál lí tott 
le ve lek hasz ná la tát min den kép pen hang sú lyoz ni kell. A 
pa lást fû (Alchemilla) és az ár nyék li li om (Hosta) le ve lei 
a mály va szí nû ró zsák kal kont raszt ba ál lít va ki emel ke dõ 
sze re pet vál lal nak eb ben. Ró zsák tu cat jai bir to kol nak 
olyan kü lön le ges le vél ze tet, amel  lyel a szilvavörös 
szín nel fut ta tott szür kés zöld ere ze tû vöröslevelû ró zsa
(Rosa glauca) vagy a Bour bo nok kö zé tar to zó ‚Mme 
Ernst Calvat’ ren del ke zik. Ez utób bi ké sõ nyá ron hoz za 
leg szebb fi a tal szil va kék haj tá sa it. Né me lyek nek iga zán 
ke cses a le vél ze te is. Nem sza bad meg fe led kez nünk a 
de ko ra tív csip ke bo gyót ter mõ faj ták ról sem. Ré gi ró zsá-
ink kö zül né hány fajta, mint pél dá ul a pa ti kus ró zsa (Rosa
gallica officinalis), a da masz ku szi ‚Gloire de Guilan’ és a 
york-i fe hér ró zsa (Rosa alba ‚Semi-plena’) lé leg zet el ál lí-
tó lát ványt nyújt, de mind kö zül a Rosa moyesii és ro ko nai 
vi szik a pál mát.

Ha há zun kat han gu la tos sá kí ván juk ten ni egy cso kor 
fris sen sze dett ró zsá val, a vá gást ta ná csos ko ra reg gel 
vagy az es te fo lya mán vég hez vin ni. Mi u tán víz be ke rül-
nek, né hány na pig vi rí ta nak a vá zá ban. Az egész la kást
át jár va be szip pant juk a ter mé szet gaz dag aro má ját, ami 
nem cso da, hi szen „a jú ni u si le ve gõ bár so nyos, szín vi lá ga 
pe dig bûbájos.”1 Azt hi szem, ma gam sem mond hat nám 
szeb ben. 
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