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KERt- És VIRáGstÍLUs

1 Az utóbbi években divatos a na-
gyobb, hangsúlyos levelek és zöldezés 
használata a virágkötészetben. A 

csokor virág- és zöldhasználata bár klasszi-
kus, a levelek festése miatt izgalmasabb ha-
tást kelt. A nagy- és kisfejű (spray) rózsák-
ból készült tömör csokorközép körül hosz-
szan kihajlanak a macifüvek és a pálmale-
velek. A csokor bordóvörös színét kiemeli 
az élénkzöld áttört csokorpapír.

2 A kompozíció a Pantone Intézet által 
az idei év színének kikiáltott Ulti-
mate Gray szürkét és az Illumination 

sárgát jeleníti meg. Ezek a színek az élni 
akarást és a stabilitást szeretnék erősíteni 
a mostani nehéz helyzetben. A tűzött négy-
szögletes dísz letisztultságát a határozott, 
szigorú mértani formavilága adja. A szögle-
tes alap illatos fa héjrudakból készült, a 
szürke színt a festett fátyolvirágok tömege 
alkotja, a kompozíció közepén látható szív-
alakba pedig sárga kisfejű (spray) rózsafe-
jek és santini krizantémok kerültek. Ez a 
modern, kellemes színvilágú készítmény 
bárki számára szép Valentin-napi ajándék.

3 A bordó, szív alakú csokor telt virá-
gú gerberából, nagyfejű rózsából és 
orbáncfű (Hy pericum) terméséből 

készült. A szívalak kialakítását csirkeháló 
használatával értem el, a háló könnyen ala-
kítható és tartást ad a csokornak. A virágok 
között pici, vörösre festett tobozok hármas 
csoportjai is megbújnak. A csokrot vissza-
hajtott és harmonikaszerűen hajtogatott 
suszterliliom-levelek (Aspidistra) ölelik kö-
rül. A klasszikus forma és a bordó szín mi-
att szerelmes ajándéknak ajánlható.

4 Az ezüstös csillogású kerek csokor 
alapja hasított tobozokból készült, 
melyeket spirális alakban hajlítot-

tam meg. A tobozpikkelyek között gyöngy-
házszínű műtermések bújnak meg, és színe-
sen csillogó üvegkristályok teszik előkelő 

Hazánkban a Valentin- (bálint-) napot jelenlegi formájában az 1990-es évektől ünnepeljük. 
római-kori pogány ünnepekből eredeztethető, és persze a történelem során többször meg is változott. 
angliában és az usa-ban terjedt el később, majd tért vissza a német nyelvterületekre, és vált európa-

szerte a szeretet és a szerelem ünnepévé. többen feleslegesnek tartják ezt az ünnepet, de ahogy 
minden, az emberi életben fontos személy és történés kiemelésére áldozunk egy különleges napot, 
talán a szeretet is megérdemel egyet az év során. Manapság főleg a fiatalabb generációk körében 

terjed február 14-én az izgatott ajándékozás hagyománya a szerelmesek között. a szeretet és szerelem 
általános jelképe a szívforma, ami ezen a napon uralkodóvá válik az összes virágüzlet kirakatában. 

erre az alkalomra hagyományos és újszerű kreációkat is készítettem. 
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A. Készítsük elő a virágokat és a kellékeket! szükség 
lesz apró levelű hajtásokra, például eukaliptusz, madár-
birs, esetleg borostyán hajtásaira; virágként pedig 
nagyfejű vörös rózsákra. Ragasztópisztolyt, metszőol-
lót és papírvágó ollót használunk a készítés során.

b. A rózsákról a tüskéket, és a szárak alsó részéről a le-
veleket éles késsel eltávolítjuk. Utóbbi munkafolyama-
tot a zöldeken is elvégezzük.

C. A gyapotterméseket egyesével és többesével dró-
tokra rögzítjük, a súlyuk miatt vastagabb szálas drótot 
használjunk.

D. A csokrot a csúcsától az alja felé készítjük el. ügyel-
jünk arra, hogy egy-egy szál rózsa elhelyezése után a 
vörös hajlított vesszőkből, a leveles ágakból is egyenle-
tesen tegyünk a csokorba.

e. A megdrótozott gyapotterméseket a már átkötött 
csokorba húzzuk a rózsák közé. A csokor alja felé halad-
va egyre nagyobb csoportokat helyezzünk el. A drótok 
alját tekerjük fel egy-egy rózsa vagy zöld hajtás szárára.

F. A selyemmel bevont vörös szívet egy hurkapálcára 
rögzítjük ragasztópisztoly segítségével úgy, hogy látvá-
nyos helyre, a csokor közepébe vagy a tetejére kerüljön.

g. Két natúr színű papírt négyszög alakúra vágunk. Az 
első papír egyik csücskét kicsit felhajtjuk, ezt majd a 
csokor hátához helyezzük. A másik papírt kétcsúcsúra 
hajtjuk, ez lesz az elülső csokorpapír. A natúr papírokat 
a csokor szárán bordó szalaggal átkötjük, majd masnit 
kötünk az első szalag segítségével.

H. Végül levágjuk a virág és a zöldek szárát, lehetőleg 
ferdén, hogy minél nagyobb felületen tudják a vizet fel-
venni. A vázában a víz ne érjen el a csokorpapírig!
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megjelenésűvé a kompozíciót. A csokor fő 
elemét három fej halvány rózsaszín lepkeor-
chidea (Phalaenop sis) alkotja. A csokor szé-
léről ezüstösen csillogó, mart levelekből vá-
gott szívek csüngenek alá. Mivel esküvői 
csokorhoz is hasonlít, Valentin-napi leány-
kérés hatásos eleme lehet.

5 A színes, vidám csokor már a téli év-
szak végével kecsegtet. A stílusa 
alapvetően struktúra, ami az egyes 

színek és virágfajták csoportos alkalmazá-
sával jár. A lila fréziák és tulipánok már a 

tavasz hangulatát idézik, a kétféle rózsa-
szín kisfejű csoportos (spray) rózsa és a 
zöld színű, kisfejű santini krizantém pedig 
élénk színeikkel vidámmá teszik a csokrot. 
Csoportosan alkalmazott kasmírgolyók, il-
letve a keresztülvezetett, mart levelekből 
készült szívek egészítik ki a virágokat.

6 A készítmény mattfekete, kerek alap-
ját a közepére mutató, rusztikus szö-
vetháromszögek alkotják, melyet csil-

lámspray-vel fújtam le. Ezek több sorban he-
lyezkednek el. A fekete szín neutrális tulaj-

donsága miatt minden más színt, így ebben 
az esetben a középrózsaszínű mini csónak-
orchideákat (Cymbidium) is kiemeli. Az aján-
dékozás alkalmára a középen lévő, drótból 
hajlított szív utal. Elegáns és tartós dísz.
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A kompozíciókat tervezte és készítette: 
dr. Fekete Szabolcs 

okleveles kertészmérnök, virágkötő
Fotózás helyszíne: 

Budapest, Szirom Virágüzlet 
(Podmaniczky utca, www.szirom.hu)
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