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Még egyetemi évei alatt, 1982-ben kez-
dett el a bambuszok felé fordulni 
Nagy  László érdeklődése, megtet-

szett neki e növények habitusa, különleges-
sége, az, hogy fűféleként akár 30 méteresre 
is megnőhetnek az eredeti élőhelyükön.
– Van egy egzotikus kisugárzásuk, ami töb-
bek között a bütykös szárszerkezetüknek 
is köszönhető, ez pedig nagyon idegen a ná-
lunk megszokott növényektől. titokzatos, 
rejtelmes növények, nem véletlenül gyakori 
dizájnelem a bambusz a lakberendezésben 
is – mondja a kert tulajdonosa.

Egy	tanár	szenvedélye
nagy László szenvedélye a gyakori debre-
ceni füvészkert-látogatásokból indult, majd 

idővel komoly gyűjteményre tett szert. A 
növények a városon belül a hosszú évek so-
rán kétszer is költöztek, de ma már végle-
ges helyükön, egy 2000 négyzetméteres fo-
lyóparti kertben leltek otthonra, távol ha-
zájuktól. ám ennek ellenére igen jól érzik 
magukat tulajdonosuk nagy örömére, aki 
választhat, hogy épp milyen bambuszfaj al-
kotta erdőben múlassa az idejét. A gyulai 
történelem–néprajz szakos tanár az elmúlt 
évtizedekben már eddig is sokat tett a bam-
buszok meghonosításáért hazánkban, ám 
úgy véli, még lenne tennivaló.
A mintegy 16 bambusznemzetség 102 
bambuszfajával és változataival Európa 
legnagyobb gyűjteményeinek egyike ez, 
ahol kísérőnövényként megtalálhatók ba-
nánok, pálmák, fügék, télálló citromok, és 

a keleti hangulathoz szintén kötődő ló-
tusz. Körülbelül 1200 bambuszfajt írtak le 
világszerte, ezeknek a tíz százaléka jelen 
van itt a gyulai kertben, tehát ennyi meg-
élne hazánkban bárhol. Főleg ázsiai fajok, 
de afrikai, észak-amerikai bambuszok is 
növekednek a kertben.
– A kínaiak szerint kreatív energiafelhők 
lengik körül a bambuszt – mondja a tulajdo-
nos, aki az American Bamboo society első 
kelet-európai tagja. A fajtaválaszték bővül, 
szerencsére sok taxon képes elviselni az al-
földi telek és aszályos nyarak viszontagsá-
gait. A gyűjtemény legmagasabb növénye 
15 méteres, a kisebbek bokor nagyságúak, 
a fűnyíróval nyírt bambuszgyep pedig 7-8 
centiméter magas. Az itt megtalálható 
bambuszok közül a Phyllostachys  vivax  nő 

a néhány centiméteres bambuszgyeptől a több mint tíz méter magas példányokig 
jól megférnek egymás mellett, és láthatóan jól érzik magukat 
a gyulai bambuszkert eredeti hazájuktól messzire került lakói. 

tulajdonosuk közel negyven évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni e növénycsoporttal.

A növény 
agresszív terjedé-

se a kertben néha hát-
rány, máshol viszont előny. 

Megújuló papíripari alapanyag-
ként, vagy mindig újratermelő-
dő energiaerdőként is lenne 

létjogosultságuk hazánkban 
ezeknek az óriás fűfé-

léknek.

BAMBuSzERdő Gyulán
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leggyorsabban, tavasszal naponta 24 centi-
métert nyúlik. néhány helyen be lehet sé-
tálni a „fatermetű füvek” birodalmába, de 
sok az áthatolhatatlan, dzsungeles rész is. 
A bambuszok különös növények, tavasszal 
például hallani lehet a növekedésüket, 
olyan serényen hajtanak a föld alatt. Ha be-
lépünk a bambuszerdőbe, ott körülbelül 3 
fokkal hűvösebb van, mint kint árnyékban.

az ezerarcú bambusz
A bambusz a mindenség egyfajta ígérete, 
amit alátámaszt, hogy rengeteg módon fel-
használható. nagy László mutatott bam-
buszból készült pálinkáspoharat, olyan 
bambuszpipát, melynek egyik fele pipa, 
másik oldala pálinkáspohár, vadászatra al-
kalmas fúvócsövet, különféle hangszere-
ket, például pánsípot, okarinát, de nyílvesz-
szők és azok tartójának készítésre is alkal-
mas a növény szára. sőt, „esőcsináló” bot is 
készül belőle, melyet, ha lassan forgatunk, 
esőkopogásra hasonlító hangot ad, és állí-
tólag bevonzza a csapadékot. A bambusz 
építőanyagnak, horgászbotnak, sétapálcá-
nak is jó, sőt, kiváló a fűtőértéke is, de ke-
verni kell más faanyagokkal, mert olajtar-
talma miatt belobbanásakor hirtelen túl 
nagy hőt ad.
Egyik fajának bársonyos szőrözöttségét 
régen lekaparták és naranccsal illatosítva 
púderként használták. A bambusznak több 
mint ötezerféle felhasználási lehetőségét 
ismerik, egyebek között még lambéria, le-
gyező, préselt tálak is elkészíthetők belő-
le. Utóbbiak valószínűleg az egyszer hasz-
nálatos vendéglátóipari műanyagokat 
váltják majd le hamarosan. India papír-
gyártásának a 40 százalékát bambuszer-
dők irtásával fedezik, ami csak nevében ir-
tás, hiszen gyorsan megújul a terület nö-
vénytakarója. A kisebb fajokat darálják, 
áztatják, ebből készülnek például a bam-
buszalapú zoknik.
Fogyasztása is régi időkre vezethető visz-
sza. nagy László is szereti a bambuszrügy-
ből készült ételeket, és mint említi, akár a 
növény üreges szárába töltve is készíthe-
tők finomságok. A Földön élő bambuszok 
közül nagyon sok ehető, vannak kifejezet-
ten jó ízűek, meg kevésbé ízletesek is. A 
gyűjteményében 19 ehető bambuszfaj ta-
lálható. Egyesek zsenge hajtásai nagyon 
jól puhulnak a konyhai feldolgozás során, 
mások rostosabbak, kissé próbára teszik a 
fogakat. áprilisban lehet a rügyeket fel-
szedni, mielőtt 30 centisre nőnének. né-
hány perces főzés után szójaszósszal, pa-
radicsomszósszal leöntve nagyon jó egy-
tálétel vagy köret készülhet belőlük. Kele-
ten a bambuszt rendszeresen fogyasztó 

Európa legnagyobb 
bambuszgyűjteményeinek egyikét 
tartja fenn Nagy László

Bambuszból készült 
„esőcsináló” bot

Két költözés után 
egy 2000 négyzetméteres 
folyóparti kertben 
lelt otthonra a gyűjtemény

Pánsíp készítésére is 
alkalmas a növény szára
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embereknél a vastagbélrák kockázata mi-
nimális, lévén ez egy rostokban nagyon 
dús táplálék.

a keleti óriás
A bambusz a föld egyik legnagyobb növé-
nye, hiszen az egész bambuszerdő egyetlen 
növény, mivel a feljövő szárak a föld alatt 
kapcsolatban vannak egymással. Erre bizo-
nyíték az az algériai bambuszerdő is, mely 
egy folyótól indulva és 200 méterre eltávo-
lodva attól, a sivatag irányába növekszik. 
Ez csak úgy lehetséges, ha a folyóból vizet 
felvevő rész ekkora távolságra továbbította 
az éltető nedvességet a telep azon részeire 
is, ahol ebből hiány van. A bambusz igyek-
szik minden területet elfoglalni. Japánban 
egész völgyeket beborít egyetlen növény. 
Közép-Kínában a bambusztenger nevű he-
lyen a Phyllostachys pubescens fajhoz tarto-

zó bambuszerdő igen híres, hiszen ameddig 
a szem ellát, ezt a területet gyakorlatilag 
egy darab növény rengeteg hajtása uralja. 
Ennek az óriási kiterjedésű növénynek a 
hajtásai combvastagságúak és 27 méter 
magasak. Ez a faj Olaszországban két vil-
lanyoszlop magasságúra nő, és ezt nálunk 
is tudni fogja hamarosan, hiszen az egyre 
enyhébb teleink miatt hamarosan itt is el-
éri majd ezt a méretet. A Bambusa vulgaris 
pedig kozmopolita faj, mely a legtöbb konti-
nensen megtalálható, de hogy miként tu-
dott ennyi felé elterjedni, az máig rejtély.
A bambusz nagyon jól alkalmazkodó nö-
vény, örökzöld lombja fajtól függően a mí-
nusz 15-20 °C-ot is kibírja, de van, amelyik-
nek a mínusz 40 °C sem árt. A legtöbb faj a 
forró nyarakhoz is jól alkalmazkodik. Van 
olyan, amelyik csak 60-120 évente virágzik.

könnyen	tartható
A bambuszokat sokan trópusi, szubtrópusi 
fajnak tartották, ezért nem is próbálkoz-
tak korábban meghonosításukkal a kuta-
tók. nagy László honosítási tevékenységé-
nek köszönhetően ma már sokféle bam-
busz él hazánkban, kapható a kertészetek-
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a sötét oldal
némelyik fajjal embereket is kínoztak régen. Például a belőle készült, 
növényi szőrökkel dúsított ital a gyomorba beleragadt és nagy kínokat 
okozott. Egy kegyetlen kínzás pedig a bambusz gyors növekedésén 
alapult. A bambusz terjedő gyöktörzse nagyon erős, a hajtása hegyes, 
kovasavtartalma miatt pedig kemény, valamint egy nap alatt akár 20-
25 centimétert is képes nőni. Az áldozatot a földre lefektették, kikötöz-
ték, és hagyták, hogy a növekvő bambusz hajtásai átszúrják a testét.

Phyllostachys 
aureosulcata 
’Aureocaulis’
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ben. A bambuszok szinte bármilyen talaj-
ban megélnek, nagyon tág tűrésűek, köny-
nyen alkalmazkodnak a környezeti körül-
ményekhez. E növénycsoport egyik érde-
kessége, hogy ültetés után egy-két évig úgy 
tűnik, nem csinál semmit a növény, nem 
fejlődik. Ez azonban csak a látszat, a föld 
alatt nagy hódítóhadjáratot folytat, és egy-
szer csak megjelennek a hajtásai, majd év-
ről évre több és magasabb hajtásokat hoz. 
A bambusz 6-10 év alatt növi ki magát, ad-
digra éri el az adott faj a mi klímánkon el-
érhető magasságát.
sok gondozást nem igényel, lényeges a 
kordában tartás, amit például úgy oldha-
tunk meg, hogy 70 centiméter mélyre le-

nyúló palával, gumival, műanyag lemezzel 
körbevesszük azt a területet, amit neki 
szánunk. Ha nagyon terjedni kezdene, a ki-
bukkanó hajtások kiszedésével jelezhe-
tünk a növénynek, hogy arra ne terjesz-
kedjen tovább, mintha a „kezére ütnénk”. 
Ha talál egy vakondtúrást, abban halad a 
hajtása. Arra is van példa, hogy a határoló 
szélén kibukkan a hajtás, átnövi a határo-
lót fölülről, majd újra lemegy a földbe. A 
növényi intelligencia egyik bizonyítéka-
ként a bambuszok növekedésében logika 
figyelhető meg.
A nagy növésűek szeretik a napot, az ala-
csonyak pedig erdei aljnövények eredeti 
élőhelyükön, így ezek árnyéktűrők.

A kordában tartás mellett gyéríteni is ér-
demes: 20-30 centiméternyire kell ritkíta-
ni a hajtásokat, így azok nem konkurálnak 
egymással, és nagyobbra nőnek. Egy-egy 
hajtás 10-16 évig él, és örökzöldként teljes 
oxigéngyárnak tekinthető. A bambuszok 
vízigényesek, öntözött körülmények kö-
zött intenzívebben nőnek. Egyes kisebb 
növésű fajaik akár cserépben is tarthatók, 
ilyenek a Pleioblastus és a Fargesia nemzet-
ség tagjai. nagy László tőosztással szapo-
rítja a növényeket, mert bár található né-
melyiken mag, azok a mi éghajlati körül-
ményeink között nem érnek be.

nagy z. róbert

Phyllostachys angusta

A Pleioblastus pygmaeus
bambuszfajt gyepnek nyírják

Phyllostachys dulcis


