
Egyszer a feleségem azt mondta: az 
én anyósom zöldujjú. Nála a kert
ben fittyet hánynak a növények a 
biológiára, az éghajlatra. Ha hozzá
ér valamihez, az szaporodik, reme
kül fejlődik, virágzik. Csak hogy 
néhány példát említsek, a ciklá
men évről évre ontja a virágot, a 
vénuszhajpáfrány hibátlanul fejlő
dik. Saját szaporítású, mára már 
formára nyírt tiszafákban gyö
nyörködünk, az arasznyi Bougain
villea két év alatt nehezen mozdít
hatóvá cseperedett, a citromfa ro
gyásig terméssel, és még sorolhat
nám. Mondhatnám, már bosszantó, 
látva egyikmásik hasonló növé
nyünket.
Szóval édesanyám, de továbbme
gyek, a nagymamám révén a gének 
adottak voltak, amit megspékelt az 
egykori szakközépiskolás osztály
főnökömtől kapott szakmaszere
tet. Ezzel az édes teherrel a válla
mon kezdtük építeni a 3600 négy
zetméteres kertünket 30 évvel ez
előtt egy kukoricaföld helyén.

Hogyan lettem 
zöldujjú kertész?
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A kertészkedés, kerttervezés és -épí-
tés mellett a virágkötészet is min-
dig központi teret töltött be az éle-

temben. Hiszem azt, ha növényekkel ve-
szem körbe magam, sokkal jobb a közérze-
tem, nyugalmat árasztanak, még a mai na-
pig is örömet okoz egy-egy növény fejlődé-
se, rácsodálkozom évről évre, évszakról év-
szakra ugyanazon apró csodákra.
Az elmúlt héten az ősz igazán csúnya arcát 
mutatta, esett rendületlenül, csak halogat-
tam a hét elején megvásárolt növények be-
ültetését, a teraszon kint lévő szobanövé-
nyek behozatalát. de még ebben a morc idő-
ben is voltak szép pillanatok: párás, ködös 
reggelek, vízcseppek a leveleken és a pók-
hálón, aranysárgára színesedett a kőris…
Az időjárás pedig pár nap múlva megkö-
nyörült rajtam, végre utolértem magam, és 
minden növény a helyére került. A bentiek 

nem dideregnek tovább, a teraszra szánt 
növények pedig beültetésre kerültek a ce-
mentedényeinkbe. olyan lendületet kap-
tunk, hogy feleségemmel elkészítettünk 

néhány őszi díszt, melyekkel szinte ünnepi 
hangulatba öltöztettük a kerti kis házat, 
ami egy nyári pihenőhelyiség és nagyon 
szeretjük.

Advent első hírnöke
A kerti kis ház ajtajára készítettem egy 
ajtódíszt. szeretem a formabontó elren-
dezéseket. Az idei díszem fő alkotóeleme 
egy aloé, amit egy általam fenntartott 
kertben dobtak ki a komposztra, ott 
mentettem meg az enyészettől. Fejjel le-
felé lógatva akasztottam az ajtóra, és eh-
hez az őszi kertből begyűjtött termése-
ket használtam fel: chili- és pritamin-
paprika, valamint a fehér nyárfa leve-
leiből készített füzér került rá díszítő-
elemként.

szeretek térben gondolkodni, ezért készí-
tettem egy függesztett térkompozíciót is. 
Vékony spárgára kötöztem a növényi része-
ket, terméseket, ezeket egymás mellé fogva 
egy hatalmas fürtöt alakítottam ki. Az ősz 
igazán izgalmas évszak, sok-sok termést 
biztosít a lakásdekorációk készítéséhez, 
ezért irány a kert. Amit én gyűjtöttem: 
éretlen naspolya, zöldparadicsom, szeder, 
paprika, vadszőlő-, ecetfa- és borostyán-
termés, csipkebogyó, a boróka hamvas kék 
bogyóval berakodott hajtásvégei, és vág-
tam néhány hajtást a párnacserjéről is. 
Ezenkívül fehérre festett erdeifenyő-tobo-
zokat használtam, és néhány antik rézcsen-
gőt az adventi időszak előhírnökeként.

Készült 
két stilizált fenyő 

is. nem volt még olyan év, 
amikor a divatos és trendi virág-

kompozíciók között ne szerepeltek 
volna természetes anyagokból készült 

alkotások, ez az én terepem, nagyon szere-
tem az ilyen megoldásokat. szóval a mi két 
stilizált fenyőnk két klasszikus formájú ön-
töttvas edénybe került, a csúcsaik egy-egy 
pálma-terméságazat, a teste az egyiknek a 

boróka terméses hajtásaiból, a másik-
nak pedig mindössze mohából ké-

szült, amit jelképesen egy ezüst-
színű fémszarvassal dí-

szítettünk.
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közönséges CsArAb 
(Calluna vulgaris)
norvégia nemzeti virágát üdvözöl-
hetjük benne, de nagy csarabmezők 
díszítik Írország és skócia hegyvidé-
keit is. nekem is egyik kedvencem. A 
hangafélék családjába tartozó örök-
zöld cserje 25-40 cm magas, és fehér, 
rózsaszín vagy lila virágokkal vásá-
rolhatjuk meg. Hosszan díszít, egész 
tavaszig gyönyörködhetünk benne. 
savanyú talajt és állandó nedvességet 
igényel. tavasszal az edényből kiülte-
tem a kertbe.

PárnACserje 
(Calocephalus brownii)

Fagyérzékeny, hazája Ausztrália. ter-
mészetes környezetében örökzöld törpe-

cserje. Hazánkban kifejezetten az őszi idő-
szakban kezd tömegesen megjelenni a kereske-

delemben, teleltetést igényel. Enyhe telet – mint 
amilyen a tavalyi is volt – védett helyen átvészel. 
A szakirodalom szerint jelentéktelen, kis díszí-

tőértékű növény. no, én ennek ellentmondok, 
szerintem egyedi megjelenésével igen kü-

lönleges, ezüstös hajtásrendszere iga-
zán szép látvány. Ebben a beton-

edényben pedig pompásan 
mutat.

kerti hortenziA 
(Hydrangea macrophylla)
Egyszer azt olvastam, hogy egy valamire való 
kertész kertjében ott a helye. Küzdöttem én 
érte: árnyékba ültettem, savanyítottam a 
talaját, öntöztem, tápoztam rendületle-
nül. de ő fittyet hányt a gondoskodás-
ra. Mégsem adtam fel, a két éve vá-
sárolt hófehér hortenziát egy 
nagyméretű cementedénybe 
ültettem. Azóta hatalmas-
ra fejlődött a 16-os cse-
répméretből. A te-
rasz félárnyékos 
részén iga-
zán jól ér-
zi ma-
gát.
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kúszó rozmAring 
(Rosmarinus officinalis prostratus)
A rozmaring csüngő változata. Mi közvetle-
nül a teraszajtó mellé helyeztük el, így elég 
közel került a grillhez és a konyhához egy-
aránt. A birka- és a vadételekhez elenged-
hetetlen fűszer. A rendszeres nyirbálást ő 
még erősebb növekedéssel hálálja meg. A 
ház a közvetlen közelében lévő edény ré-
szére éppen elegendő kisugárzó meleget 
biztosít ahhoz, hogy további téli védelemre 
évek óta nem volt szükség. A földje homo-
kos, kavicsos, cseréptörmelékkel tovább la-
zított, vizet gyorsan áteresztő és könnyen 
felmelegedő talajkeverék. láthatóan a nö-
vény kedvére van, mert október közepén 
még gazdagon virágzott.

gombás Attila

jAPán dérbAbér 
(Skimmia japonica)
szívós, árnyék- és fagytűrő örökzöld cser-
je, téli virágzattal. Gyönyörű látványt 
nyújtanak a téli skarlátszínű bimbói, ame-
lyek tavasszal krémszínű vagy halvány 
rózsaszín szirmokká nyílnak. A meszet 
nem szereti, de a semleges kémhatású 
talajban jól érzi magát. A mi növényünk 
is szépen fejlődik, a hajtásvégei ismét te-
le vannak az apró, vöröslő bimbókkal.

ezüstös Pázsitszulák 
(Dichondra argentea)
leomló hajtásrendszerű évelő, hazája 
Mexikó. Magyarországon jellemzően egy-
nyáriként nevelt ezüstös, bársonyos ta-
pintású növény, amely szerintem méltán 
lett sztár az elmúlt években, legalábbis az 
én szememben mindenféleképpen. ő is a 
rozmaring mellett kapott helyet, csak 
halkan jegyzem meg, ez a példány min-
den takarás nélkül gyűrte le a tavalyi te-
let. tavaszra tőig száradt, majd újrahaj-
tott. de érdemesebb fagymentes helyen, 
5-10 °C-on próbálkozni az átteleltetésével.

Kőangyal 
HarmoniKus Kert

A kertépítés során számunkra a legfontosabb, 
hogy olyan teret alkossunk,

ami harmonizál a lakóépülettel, 
a kertet használók személyiségével 

és a használat céljaival.
www.koangyal.hu
info@koangyal.hu

kúszó fAjdbogyó 
(Gaultheria procumbens)
Fénylő piros termésű talajtakaró cserje, 
a bogyók egész télen a növényen marad-
nak a madarak nagy örömére, ezért a téli 
terasz igazi éke. Kártevők ritkán támad-
ják meg, de savanyú talajt, félárnyékot, 
nedves helyet szeret. Ha az előzőek bizto-
sítottak, akkor könnyen nevelhető, és jö-
vőre újra gyönyörködhetünk termései-
ben. Már tudom is, hová fogom kiültetni 
tavasszal, de ez egy újabb történet lesz. 
Alkalmi összeültetésként idén egy hun-
garocell félgömböt jegenyefenyő-pikke-
lyekkel ragasztottam le, amit egy fémáll-
ványra helyeztem. savanyú földdel feltöl-
töttem és ebbe kerültek a fajdbogyók. Je-
lenleg a teraszt díszíti, de advent idősza-
kában a lakás éke lesz, azaz ezzel kicsit 
meg is kezdtük az ünnepre hangolódást.

Fénykép aláírás:
Gombás Attila
Kertészmérnök

Virágkötő mester
info@koangyal.hu
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