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elnevezése mitológiai eredetű: narcissus, egy bátortalan, de gyönyörű ifjú visszautasította 
az érte epekedő nimfa, ekho szerelmét. A nimfa a viszonzatlan érzelmek miatt belehalt a szerelembe, 

csontjai sziklákká váltak, és csak a hangja – a visszhang – maradt meg. 
Aphrodité, a szépség és a szerelem istenasszonya úgy büntette meg narcissust, 

hogy amint az erdei forrás vize fölé hajolt és a víztükörben meglátta saját képmását, beleszeretett. 
ez a reménytelen szerelem végül a halálát okozta, és a holtteste virággá változott. 

Ahogy a mitológiai narcissus is tiszavirág-életet élt, éppen úgy a róla elnevezett hagymás virág is 
sajnos viszonylag rövid virágzási idővel örvendezteti meg a kertért rajongó embereket.

nárcisz

tUdtA, 
HOGY…

…a duna-dráva nemzeti 
Park Igazgatóság védetté nyil-

vánította a Basa-kertet, mert 
egész Európában nincs akko-

ra kiterjedésű összefüggő 
nárciszmező, mint 

Babócsán?

A	TiszAvirÁg-éleTű
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Csak zárójelben jegyzem meg, szegedi 
születésű vagyok, ezért úgy érzem, 
joggal  használhatom  a  tiszavirágú  

jelzőt. nem tudom megmondani, miért, de a 
rövid nyílási idejű virágok iránt erős von-
zódást érzek. Ha valami közöset kellene le-
írnom ezekről, akkor a következők jutnak 
az eszembe: törékenyek, kecsesek, nőiesek, 
érzékenyek, virágaik finomak, sokszor illa-
tosak, egyszóval imádni valóak.

A	babócsai	csoda
több hektárnyi hófehér virágszőnyeg bo-
rítja a mezőt a tavasz derekán Babócsán: a 
Basa-kertben virágba borult a nárcisz. A fa-
lu mellett található Basa-rét 13 hektáros 
területének  legnagyobb  nevezetessége  és  
látványossága  a  csillagos  nárcisz.  A  törté-
net  szerint  a  helyi  basa  ültettette  be  nár-
cisszal háremhölgyei gyönyörködtetésére 
ezt a nem kis birtokot. A virág évszázadok 
óta minden tavasszal kibontja szirmait.
A babócsaiak a virágzás idején minden év-
ben megrendezik a nárcisznapot, amire fel-
tétlen  el  kell  látogatni  annak,  aki  kicsit  is  
vonzódik a hagymás virágok iránt. Ez leg-
alább akkora élmény, mint Hollandiába 
utazni a tulipánfesztiválra (idén feltehetően 
elmarad az esemény – a szerk.). A nárciszme-
ző eredeti növénye a csillagos nárcisz (Nar
cissus stellaris), amely a török idők óta virág-
zik a területen. Évszázadok során kevere-
dett, hibridizálódott a közönséges fehér nár-
cisszal, így a részaránya csökkent, de üsse 
kavics, azt gondolom, igazán gyönyörű így is.

nárcisz	a	kertben…
Véleményem szerint az egyik legigénytele-
nebb  kerti  hagymás  növényünk,  nem  cso-
da, hogy szinte minden kertben találkozha-
tunk vele. Ha a kertésztudományt tartjuk 
szem előtt, akkor a visszahúzódást követő-
en,  legalább  két-háromévente  a  hagymáit  
fel kell szedni, a sarjhagymákat leválaszta-
ni  és 10 × 10 cm-es térállásba ültetni újra.  
általános szabály, hogy legalább a hagyma 
magasságának a kétszerese legyen az ülte-
tési mélység. Szereti a napos, tápanyagban 
gazdag, de nem frissen trágyázott földet. 
Évelőágyásokba ültessük. A rendszeresen 
nyírt gyepbe nem való, mert fontos, hogy a 
leveleit  csak  akkor  vágjuk  le,  amikor  már  
sárgulnak, elszáradnak. Viszont ha termé-
szetes  rétet  szeretnénk  létrehozni,  akkor  
annak  kiváló  növénye  lesz.  A  kiültetett  
hagymák még ősszel begyökeresednek, de 
már nem hajtanak ki.
Megjegyzem, nekem vannak olyan nárcisz-
foltjaim,  amelyek  már  több  mint  húsz  éve  
nincsenek háborgatva, és még mindig  

Egy bambuszból ké-
szült nagyméretű tálba 

ültettem hajtatott nárciszokat, 
Narcissus  ’Minnow’  és Narcissus 

’Bridal  Crown’  fajták  kerültek  egy-
más mellé, ezért hetekig fognak díszí-
teni. Egy szép mohos kő, zuzmós ág, 

mohapárna díszíti az összeülte-
tést.  A  tyúktojások  már  a  kö-

zelgő húsvétra utalnak.
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A csokor alapja fe-
ketefenyő (Pinus  nig

ra) tűiből készült, a benne 
lévő nárciszvirágok a ’Gigan
tic Star’ fajta képviselői, ame-

lyeket a kapcsos korpafű 
(Lycopodium) hajtásai la-

zítanak.

A végtelen egysze-
rű összeültetéshez Nar

cissus  ’Minnow’  és  Nar cissus 
’Holland Sensation’ fajtákat hasz-

náltam,  a  talajt  mohával  takar-
tam. Ebben az esetben a nö-

vény és a saját készítésű ke-
rámia  összhangja  nyújt  

izgalmas látványt.

Ez a spirális szálelrendezésű laza csokor eukaliptusz, 
Narcissus ’Ziva’, ’Gigantic Star’ és Helleborus orien talis 
’Queens Red’ felhasználásával készült. Az ilyen csokor 
örökké divatos, szerethető, a virágok szinte azt kiált-
ják, hogy tavasz van!

Egy diófatönkbe zuzmós ágakat fúrtam, ez az ágrendszer-szer-
kezet lett a virágdísz alapja. Az ágakra üvegfiolákat rögzítettem 
dekordróttal, amelyekbe eukaliptusz, Narcissus  ’Ziva’,  ’Gigantic  
Star’  és  Helleborus  orientalis  ’Queens  Red’ került. Ez a nagyon 
mozgalmas, szép vonalvezetésű kompozíció egy régi gerendák-
ból készült konzolasztalra került.
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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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ontják a virágokat. de ha a virágmennyiség 
csökken, akkor elkerülhetetlen a felszedés 
és a szétültetés.  Mivel a hagymák a felsze-
déstől függetlenül minden évben újra- és 
újragyökeresednek, a gyökerek húzóerejé-
nek következtében egyre mélyebbre kerül-
nek. tehát aki úgy tesz, mint én, ne lepőd-
jön meg,  ha akár két  ásónyom mélységben 
kell a hagymát keresni felszedéskor.

…és	a	lakásban
A nárcisz könnyen hajtatható. Ha már télen 
szeretnénk  magunkat  kényeztetni  egy  kis  
tavaszi  hangulattal,  akkor  szeptember  kö-
rül kell cserépbe ültetni a hagymákat, úgy, 
hogy a hagyma egyharmada kilátszódjon a 
földből. Annyi hagyma mehet egy-egy cse-
répbe, amennyi kényelmesen belefér. Ha fo-
lyamatosan szeretnénk benne gyönyörköd-
ni, akkor érdemes több cseréppel ültetni, és 
kéthetente újabb és újabb cserepeket vinni 
a lakásba. Néhány hét alatt kihajt, és illatos 
virágokkal hálálja meg a gondoskodást.
Ha virágüzletben vásárolunk hajtatott nár-
ciszt,  akkor  is  inkább  válasszuk  az  éppen  
kihajtott hagymát, így élvezhetjük, hogyan 
fejlődik napról napra. A lakásban elvirág-
zott nárciszt tegyük minél hűvösebb hely-
re,  mérsékelten  kell  öntözni,  és  tavasszal  
kiültethető a kertbe. A nárciszból sosem 
elég, ezért én ezt évente megismétlem.

Csokorban és tálakban
Ha a nárciszok virágkötészeti értékéről 
gondolkodunk, akkor ez a hagymás növény 
januártól már elérhető, ugyan nem túl 
hosszú a vázatartóssága, de a szikrázó sár-
ga, vagy éppen a hófehér szirmok látványa, 
bódító illata a téli szürkeségben igazán fel-
tölti a lelket.
Érdemes olyan virágot választani, amelyik 
éppen mutatja a színét, mert a vázában szé-
pen ki fog nyílni. szárából nyálkás nedv fo-
lyik a leszedést követően, ezért huszon-
négy órán át hideg vízbe állítjuk, és csak ezt 
követően készítünk belőle csokrot.
 

gombás attila

Ezt az összeülte-
tést saját készítésű 

kosárba rendeztem ösz-
sze.  A  kosarat  zuzmós  al-
ma- és bodzaágakból épí-

tettem fel a vesszők egy-
másba fonásával, dró-

tozásával.


