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A holland Mien (Wilhelmina) Ruys (1904–
1999) kerttervezőnő – aki saját bon-
mot-ja szerint csak teát és kertet tu

dott csinálni – fedezte fel a talpfát, mint 
nagyszerűen használható kertépítészeti 
alapanyagot.
ruysnek éppen egy homokdűnés területre 
kellett kertet terveznie, ahol az instabil tala
jon a hagyományos támfalak építése nehéz
ségbe ütközött, amikor megpillantott egy 
kupac talpfát az út mentén... A sikeres kísér
let  nyomán  az  ötveneshatvanas  években  
aztán olyannyira beleszeretett a talpfákba, 
hogy  emblematikus  anyaghasználata  miatt  
egy időben „talpfás Miennek” nevezték a kert
építészetben a modernizmus meghatározó 
alakjaként számon tartott innovatív terve
zőnőt. A modern geometrikus formákat és a 
korszakban újszerűnek számító anyagokat 
(talpfa, beton) laza évelőcsoportokkal kom
binálta máig frissnek ható kertjeiben.

Külön érdekesség, hogy Mien ruys egykori 
saját kertje, amely 30 egymásba kapcsolódó 
kísérleti kerti teret foglal magába, ma jórészt 
nemzeti műemléknek minősül és kertmúze

umként működik (www.tuinenmienruys.nl) 
a hollandiai dedemsvaartban.
számos kertépítő – magamat is beleértve – 
rajongása ide vagy oda, a patinás, rusztikus, 
ám meglehetősen büdös bontott vasúti talp
fa jelenleg veszélyes hulladéknak minősül, 
alighanem világszerte. A tartósságát bizto
sító kezelés, a nagynyomású kátrányos, ola
jos, kreozotos telítés során az újabb kutatá
sok szerint veszélyes, rákkeltő kondenzált 
vegyületek kerülnek a fába. Ezért a közleke
dési társaságok a felszedett régi talpfákat 
kötelesek speciális ártalmatlanító telepekre 
szállítani, ahol a külső, kátrányos réteg eltá
volítása és megfelelő megsemmisítése után 
a megmaradt részeket aprítják és erőművi 
fűtőanyagként hasznosítják. Mindebből adó
dóan immár nem lehet a kertekben sem bon
tott vasúti talpfát használni. Élelmiszerek
kel való érintkezése, például asztalként való 
alkalmazása különösen veszélyes.

vasúti talpfa a kertben
leHetőségek	a	veszélyes	Hulladéknak	Minősülő	bontott	talpfa	Helyettesítésére

A holland Mien Ruys kerttervezőnő briliáns ötlete nyomán az 1950-es évektől kezdve a bontott 
vasúti talpfa népszerű kertépítési alapanyaggá vált – elsősorban a nyugat-európai kertekben. 
A nagyméretű fahasábokkal könnyen lehet kisebb-nagyobb szintkülönbségeket létrehozni, 

készülhet belőlük ágyásszegély, emelt ágyás, vízmedence, híd, lépcső, terasz. 
A bontott talpfa további térhódításának azonban gátat szab, hogy újabban veszélyes hulladéknak minősül 

– alighanem világszerte –, mivel a tartósságát biztosító nagynyomású kátrányos, 
olajos telítés során egészségre ártalmas kondenzált vegyületek kerülnek a fába. 

Mégis hogyan helyettesíthetjük ezt a nagyszerű és olcsó, ám egészségre ártalmas kertépítészeti alapanyagot?

Mien Ruys, aki saját bonmot-ja szerint 
csak teát és kertet tudott csinálni 
(Forrás: www.tuinenmienruys.nl)

Mien Ruys egykori saját 
kertjének részlete, 
az ún. „süllyesztett kert” 
a Mien Ruys Kertmúzeumban. 
Hollandiában különösen 
nagyra értékelik a kisebb 
szintkülönbségeket is 
(Forrás: www.tuinenmienruys.nl)

Zöldségeskertben semmiképp se használjuk
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mégiS mivel lehet helyetteSí-
teni ezt a multiFunkCióS kert-
építéSi alapanyagot?
Az elsődleges válasz a kezeletlen új talpfa. 
Elsősorban tölgyből, bükkből, valamint kő
risből gyártanak talpfákat, azonban beszer
zésük többnyire nem egyszerű, áruk pedig 
többszöröse a bontottnak. Ezzel szemben 
nem ártalmasak az egészségre, nem büdö
sek, természetesek és úgy kezeljük őket, 
ahogyan szeretnénk.
A legegyszerűbb és legegészségesebb a nap
raforgó- vagy lenolajjal átkenés, de természe
tesen egyéb, például bio impregnálószeres 
felületkezelést is alkalmazhatunk a céljaink
nak megfelelően. A napraforgóolaj nem szá
radó olaj, ezért kissé ragacsos-csúszós ma
rad a felülete. A lenolajkencét kifejezetten pó
rustömítésre ajánlják, ugyanakkor némiképp 
szürkíti a felületet, egyúttal kiváló alapozó 
az esetleges festés alá. Fontos, hogy vala
mennyi oldalt, illetve a vágott élt is kezeljük.
Angol nyelvterületen komoly hagyománya 
van a talpfa kertépítészeti használatának, 

így a felületkezelésének is. A patinás szür
kés, ezüstös szín eléréséhez uV-szűrő nél
küli fakezelő olajokat ajánlanak. Ezek táp
lálják és vízlepergetővé teszik a fát, ugyan
akkor átengedik a faanyagot szépen öregítő 
napsugarakat.

Ha viszont a bontott talpfák sötétebb tónu
sainak elérése a célunk, színezett olajokat 
vagy egy bizonyos Creosolve nevű kencét 
ajánlanak, ami a talpfa telítése során hasz
nált, egészségre ártalmas kreozot (angolul 
creosote) lakossági használatra is engedé
lyezett, környezetbarát alternatívája.
Kár lenne nélkülözni a talpfát a kertjeinkből, 
hiszen hallatlan előnye, hogy a segítségével 
könnyen tudunk kisebb-nagyobb szintkü
lönbségeket  létrehozni,  mozgalmasságot  vin
ni a kerti terekbe. Hihetetlenül multi funk-
ciós, hiszen készülhet belőle emelt ágyás, 
megfelelő béleléssel vízmedence, híd, lépcső, 
terasz, ágyásszegély, támfal, pad, kerti csap 
burkolata, vagy éppen pergola, szaletli.
ráadásul a talpfa sokféle stílusregiszterben 
megállja a helyét. Leginkább rusztikus és er
dei kertekbe illik – ez különösképp a bon
tottra volt igaz –, de modern, kortárs hatás 
is elérhető vele, mint azt a párizsi szajna-
part extravagáns talpfa padjai mutatják.

istvánffy zsófia

A nagyméretű elemek mozgatása nem 
egyszerű feladat, a megmunkálásukhoz 
kör- vagy láncfűrész, fúró, a rögzítésük
höz nagyméretű csavarok, esetleg ács
kapcsok szükségesek. bizonyos fokú ve
temedésre, repedésre viszont számít
sunk – régen ezt vaspántok felhelyezésé
vel gátolták. szintén jó tudni, hogy esős 
időben, télen a fa meglehetősen csúszós 
lehet, ezért utak, lépcsők, hidak esetén a 
drótkefés síkosságmentesítésre is fordít
sunk megfelelő figyelmet, ezeken a felü
leteken az olajos felületkezelés helyett is 
érdemes mást választani. 
Ha az öreg fa patinás textúrájára vá
gyunk, régi bontott faanyagok, például öreg gerendák felhaszná
lása jöhet szóba, amiket a leírthoz hasonló módon, például len- 
vagy étolajjal kezelhetünk. tartósságuk azonban többnyire így is 
korlátozott.
szintén szóba jöhet az akácdeszkák, rönkök használata, amelyek 
különösebb kezelés nélkül is meglehetősen tartósak, ugyanak

kor kisebb méretüknél fogva kevésbé adják vissza a talpfák 
masszív, robusztus hangulatát, és vetemedésük, repedésük is 
látványosabb lehet. Felmerülhet még a Velence cölöpjeit is adó 
vörösfenyő használata, amely kezelés nélkül is jól bírja, nagyobb 
deszka, gerenda is vágható belőle, kevésbé reped, vetemedik, és 
a vizes közeget is jól tolerálja. 

Extravagáns talpfa padok 
a párizsi Szajna-parton
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