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az oszlopos tölgy
Van a kertemben egy oszlopos növekedésű 
„öreg” tölgy. Amúgy, ha egy tölgy életében 
gondolkodunk, akkor még éppen tini, 28 éve 
ültettem, akkor lehetett 10-12 éves, így most 
éppen negyven lehet. Már kivívta a tisztele-
tet ebben a kertben, hiszen ő a legtermete-
sebb. szinte tőből elágazó koronát nevel, a 
központi törzsét már nem tudja átölelni egy 
ember, és 13-14 méter magasra nőtt. Jó érzés 
felnézni rá, olyankor elindulnak a gondola-
taim. A kérge olyan, mint egy idős ember te-
nyere, évtizedekről mesél nekem.
Mesél a kertészről, aki elültette, öntözte, 
gondozta több mint tíz éven keresztül. Az-
tán eszembe jut, amikor idekerült hozzánk, 
mi hogyan ültettük el, hárman tudtuk csak 
becipelni a kertbe. Az elsők között telepí-
tettük ezen a területen, ahol még előző év-
ben kukorica termett. Első három évben 
szinte egyhelyben topogott, alig fejlődött, 
majd úgy döntött, meghódítja az eget és 
mindenki fölé emelkedik ebben a kertben. 
Egy vele éppen egyidős másik példány is 
növekszik a ház egyik ablaka előtt, a faltól 
alig három méterre. sokakkal ellentétben 
én azt vallom, nagyon hasznos, ha a házhoz 
közel – persze a növény fejlődését figyelem-
be véve – ültetünk lombhullató fákat. En-
nek az elrendezésnek köszönhetően a há-
zunk megbújik a kertben, mintha erdőben 
élnénk, ezért a mai napig nem kell klímabe-
rendezést telepíteni. A két fa árnyéka, ter-

mészetes hűtése legalább 5 °C-kal csökken-
ti a ház nyári hőmérsékletét, hiszen egy ek-
kora fa 300-350 liter vizet párologtat el na-
ponta, a lombhullást követően pedig éppen 
elegendő fény jut a nappaliba és a szobákba.
A tölgyem még mesél a vadgalambok há-
nyaveti fészkeiről, az ott felnőtt fiókákról. 
Egy cinkeodú is ring rajta, amiben néha a 
széncinege, máskor a veréb költ. De ebben a 
történetben még főszereplő lehet a kis fa-
kopáncs, a fa árnyékában eltöltött idő, és a 
sok beszélgetés.

ágak és kérgek
Azt gondolom, a magyar éghajlatot figye-
lembe véve egy kertben a lombhullató fák-
nak, cserjéknek kell dominálni. Mutatok 

néhány fát, érdekes növekedésű növényt, 
amit a kertembe ültettünk. A fotók télen 
készültek, mert így lombjukat levetkőzve 
láthatjuk izgalmas ágrendszereiket. sze-
retek beállni egy fa alá és felnézni, megfi-
gyelni az ágrendszerét. Az idős fák kérgé-
ben is gyönyörködöm, télen nagyon szépek 
a rajtuk lévő moha- és zuzmótelepek.
A kertemben két fa törzsére apró levelű bo-
rostyánt futtattam, amit évente 3-4 méter 
magasságban visszanyírok. Ugyan az erdé-
szek élősködő növénynek tekintik a boros-
tyánt, de számomra éppen azt fejezi ki a bo-
rostyánindákkal takart törzs, hogy én már 
nagykorú vagyok. Olyan érzést kelt, mintha 
nagyon régóta itt növekedne ez a fa. Ezért 
ültettem izgalmas formájú növényeket a 
kertembe.

szeretem a meséket, 
így kicsit gyermek maradhatok. 

lehetnek álmaim, 
szárnyalhatnak a gondolatok, 

szabad elrévedni, 
kicsit merengeni. 

Most a fák mesélnek nekem. 
Izgalmas egy fa meséje. 

Minél idősebb, 
annál hosszabb, sokrétűbb, 

tanulságosabb ez a történet.

Mesélő fák
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Mesélő fák

oszlopos Korai Juhar
(Acer platanoides ’Columnare’)
Az oszlopos növekedésű juhar jó város-
tűrésű fa, kiváló sorfa, és kisebb alapte-
rületű kertekben is javasolható. ág-
rendszere felfelé törő, levelei nagyok, 
ötkaréjúak. A levéllemez fényeszöld, 
gyönyörű aranysárga őszi levélpompá-
val színesíti a kertet. A mészben gazdag 
talajt kedveli, éppen ezért könnyen ne-
velhető fajta.

GömbJuhar 
(Acer platanoides ’Globosum’)

Ez a fajta nem igényel metszést, termé-
szetes növekedésével megtartja zárt, kissé 

lapított gömbkoronáját. Ezt a fát egy alapfajra 
oltják, az oltási magasság lehet változó, általában 

2 méter magasságban történik, de ettől eltérő, ala-
csonyabbra oltott példányok is beszerezhetőek.  
Kiváló sorfa, főként olyan helyeken, ahol légveze-

tékek miatt fontos a maximális magasság be-
tartása. Én gyakran ültetem ezenkívül ki-

sebb kertekbe, vagy szoliter faként is, 
de nagyméretű edényben is ne-

velhetjük terasz díszíté-
sére.

oszlopos tölGy 
(Quercus robur ’Fastigiata’)
Lassú fejlődésű fa, akár 15-18 méter 
magasságot is elér. Bokorfa formában, 
azaz tőből elágazódva, vagy ritkábban 
törzset nevelve is beszerezhető. ültet-
hetjük sorfának vagy szoliterként, 
egyedi szépségét élvezve.

Csavart moGyoró 
(Corylus avellana ’Contorta’)
A növény fő díszítőértéke a vonalas, csava-
rodó ágrendszere, éppen ezért a téli idő-
szakban nyújtja a legszebb látványt. ültes-
sük egyesével, szép szoliter növény lesz a 
kertben. Lassú növekedésű, én már egy 12-
13 éves növényt dédelgetek, ami most két 
méter magas. Igénytelen, könnyen nevelhe-
tő. Érdekesség, hogy a növény egy oltvány, 
ezért ha tőből felfelé egyenesen kitörő haj-
tást látunk, akkor azt mindig gondosan ki 
kell vágni, minél mélyebben, tőből.

KözönséGes nyír 
(Betula pendula)
Laza, csüngő habitusú pionír díszfa, mely 
a nyírfafélék családjába tartozik. Gyors 
növekedésű, akár 25-30 méterre is meg-
nő, élettartama pedig 60 év is lehet. 
Latin neve az alakjából ered, a pendula 
a „pendere”, azaz lecsüngő, lelógó szó-
ból származik. Közkedvelt, rendkívü-
lien alkalmazkodó fa, tűri a légszeny-
nyezettséget, és a talaj iránt sincs nagy 
igénye. Díszítőértéke a szép törzs, a szép 
vonalvezetésű csüngő ágrendszer, és 
az ősszel sárgára színeződő levelei.



Van három vastag falú kerámiavázánk, ebbe is készítettem egy díszt. sokszor alkalmazom azt a módszert, hogy két-három vázát vagy 
kaspót egy virágkötészeti alkotással összekapcsolok, ez történt most is. száraz tűzőhabból összeragasztottam két téglát, ezt száraz tölgy-
levelekkel ragasztottam le, minden negyedik-ötödik levelet dekorspray-vel rézszínűre fújtam. A leveleket előre lefestettem, és így ragasz-
tottam le a felületet. A tél folyamán ki vagyunk éhezve a fényre, ezeket a terméseket éppen a finom csillogás teszi vidámmá. A hosszú, le-
ragasztott téglatestet átszúrtam vastagabb somvesszővel, és a vázákba helyeztem az alapot. Vörösgyűrűs sommal sűrűn teletűztem a 
téglatestet, végezetül zuzmós ágakat fűztem közé. Ez a látványos dísz egy keskeny beton posztamensen díszíti a lakást.



Egy zuzmós, mohos ág mindig elvarázsol, 
igazi szépségét mindig télen, a hideg, párás 
időben lehet megcsodálni. Ha tehetem, eb-
ben az időszakban gyűjtök ezekből. A kerti 
asztalra a téli forralt borozáshoz teremtet-
tem hangulatot: zuzmóval gazdagon benőtt 
ágakból összekötöztem egy ágrendszert, 
ami végigfut a háromméteres asztal köze-
pén. üveg gyertyatartókkal, üvegedények-
kel tettem még hangulatosabbá. Ehhez a 
munkához egy öreg, kivágott meggyfa vas-
tagabb mohos ágait, és zuzmós bodzaága-
kat használtam.

A kökény ágrendszere nagyon szép, hideg 
napokon vastagon borítja a zuzmó. Eze-
ket az ágakat vastag alumíniumdróttal 
tekertem be, így még jobban kifejezik a 
tél hangulatát. Egy nagyméretű üvegváza 
alját törpefenyő tobozaival töltöttem fel, 
és ebbe állítottam az andalúziai jegenye-
fenyő (Abies pinsapo) ágát, ami igazi kuri-
ózum, mert merev, kemény tűlevelei telje-
sen körkörösen borítják. Mellérendeztem 
a kökényágakat, így egy nagyon mozgal-
mas vonalvezetésű kompozíció az ered-
mény.

Mindig van egy kedvenc, ez most akár a „fé-
nyes nap” címet is kaphatná. Két fémkarika 
közé drótoztam a vesszőket, és a külső ívére 
kerti holdviola (Lunaria annua) szintén réz-
színű dekorfestékkel színezett terméseit ra-
gasztottam. A szerkezetet egy ovális kerámia-
tálba állítottam, és végezetül a tűzőhab fel-
színét a kert északi részéből frissen gyűjtött 
mohapárnákkal takartam. nagyon szép, ami-
kor a nap sugara éppen a holdviolákon csil-
lan meg, élvezzük a látványát nap mint nap.

Gombás attila
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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
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Van három vastag falú kerámiavázánk, ebbe is készítettem egy díszt. sokszor alkalmazom azt a módszert, hogy két-három vázát vagy 
kaspót egy virágkötészeti alkotással összekapcsolok, ez történt most is. száraz tűzőhabból összeragasztottam két téglát, ezt száraz tölgy-
levelekkel ragasztottam le, minden negyedik-ötödik levelet dekorspray-vel rézszínűre fújtam. A leveleket előre lefestettem, és így ragasz-
tottam le a felületet. A tél folyamán ki vagyunk éhezve a fényre, ezeket a terméseket éppen a finom csillogás teszi vidámmá. A hosszú, le-
ragasztott téglatestet átszúrtam vastagabb somvesszővel, és a vázákba helyeztem az alapot. Vörösgyűrűs sommal sűrűn teletűztem a 
téglatestet, végezetül zuzmós ágakat fűztem közé. Ez a látványos dísz egy keskeny beton posztamensen díszíti a lakást.
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