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Kis történelmi visszatekintés: a híres budai bor-
vidék részeiként Óbuda, Várhegy, Tabán, Nap-

hegy, Gellért-hegy, Sashegy lankáin valaha össze-
függő, gondosan megművelt szőlőkultúra dísz lett. 
Egy korabeli, alig ismert 1850-es feljegyzés alapján 
a Gellért-hegyen (ami régente Pesti-hegy, Ke-
len-hegy néven szerepelt) Európa-szerte ismert, 
1400 fajtát számláló szőlőbemutató pompázott.
Az 1880-as évek második felében teljesen el-
pusztította a borvidéket az egész Európán 
végigsöprő filoxéravész. A nagy hatalmú Köz-
munka Tanácsnál felvetődött a hegy teljes erdő-
sítésének terve, de a 19-20. század fordulóján 

megkezdődött a terület felparcellázása, így alakul-
tak ki kezdetben az elszórt házak, később villasorok, 
sőt paloták is, legtöbbjükhöz nagyméretű kertek 
tartoztak.

Az utókor emlékoszloppal adózott a Kemenes—
Kelenhegyi út sarkán a régmúlt, főleg sváb szőlő-
mívelők emlékének. A Gellért-hegy mintegy 29, tá-
gabb értelemben 41 hektárnyi területét 1997-ben 
természetvédelmi övezetté nyilvánították. 

A 2020-ban országos versenyen is induló kert 
elődeim idején francia kertként díszlett, majd a II. 
világháború és az azt követő évek mindent elsodor-
tak. Szokásjog alapján és felmenőim iránti tisztelet-
ből 1972 óta művelem a semmiből létrehozott, kö-
zel 2000 négyzetméteres területet. Tudatosan, de 
főleg ráérezve igyekeztem a területet egy mai diva-
tos, de fontos szónak, a biodiverzitás szellemének 
megfelelve kialakítani. Így a lombos haszonfák, 
fertődi bogyósok, tűlevelűek, díszbokrok, díszfák 
mellett jut némi terület az idény szerinti zöldségfé-
léknek, de nem marad el némi virág, ahogy a híres 
Gellért-hegyi orgona sem. Az összes fajták számát 
tekintve 40-50 növényem van, ezért pályázatom 
címeként megadhattam a Hóvirágtól a naspolyáig 
elnevezést. 

A kertészkedők életét ebben az évben is vé-
gigkísérték a kirívóan szélsőséges időjárási viszo-
nyok, amelyek a klímaváltozás irányába mutatnak. 
Felcserélt évszakok, januári, februári tavasz, majd 
átmentünk ismét a télbe a május végi fagyokkal. 
Helyenként hónapokig tartó aszály, özönvízszerű 
esők, szélviharok, többszöri jégesők tették próbára 
a munkálkodókat. 2020. június 14-én lecsapott az 
év zivatara, sokórás esővel kísért puha szemcsés jég 
kíséretében, majd még két alkalommal volt jégeső.

Zöld sziget a Gellért-hegyen
AZ IDÉN ORSZÁGOS DÍJAT KAPOTT GELLÉRT-HEGYI KERTJÉRE MOLNÁR ISTVÁN MIHÁLY, CIKKÜNK SZER-
ZŐJE. FAJTÁKRÓL ÉS NÖVÉNYVÉDELEMRŐL OSZTJA MEG TAPASZTALATAIT.
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