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Olyan telket keresett húsz évvel ez-
előtt, ahol van víz, és kutat tud fúrat-
ni, hiszen szép kert nincs rendszeres 

vízellátás nélkül – mondja. Egy pilisi falu szé-
lén rá is talált a megfelelőre, sőt később még 
a mellette lévő, hasonló méretű használatlan 
telket is kibérelte az önkormányzattól. öt-hat 
méter mélyen ott a víz, és hosszabb öntözés 
után sem fogy el. öntözőrendszer nincs, de szá-
razabb időben még az utcafronton is öntöz, 

tömlővel. A látogatónak vagy arra járónak 
már itt leesik az álla. Gyönyörű, termetes vi-
rágos cserjék pompáznak a széles, füves sáv-
ban a kerítés előtt. Úgy válogatta össze őket, 
hogy  minden  évszakban  színes,  változatos  
látványt nyújtanak, ha nem a virágaikkal, hát 
a lombjukkal vagy vesszőikkel. Amikor a fa-
lu másik végén élő bádogosmesternek elma-
gyarázta, hová kéne jönni csatornát javítani, 
ez volt a válasz: „ja, ahol az a szép kert van?”.

A kertben lévő nagy, színes virágszigetek-
nek saját ültetésű termetes fenyőfélék adnak 
szép hátteret, és a hátsókertben élő kis kecs-
kék látják el trágyával. A hatalmas méhbal-
zsam-foltokon nyár közepén nyoma sincs 
lisztharmatnak. Pali  bácsi  szerint  azért,  
mert bőven kapnak komposztot, kecske- és 
baromfitrágyát. Van ugyanis madárház is a 
kertben, mindenféle színes-díszes tyúkfé-
lékkel, indiai futókacsákkal, akiket gyakorta 

Úgy kell kertészkedni, 
hogy száz évig élünk 
– mondja Marton Pál, 

aki idén ünnepelte 
nyolcvanadik születésnapját, 

de az utóbbi 17 évben, 
amióta ismerem, 

nem változott semmit. 
Ugyanolyan erős, életvidám, 

kétezer négyzetméteres 
kertjében mindent 

egyedül csinál, sőt, még
 a szomszédnál is 
ő kaszálja a füvet, 

ami jól jön a kis kecskéknek. 

Kert
két tóval

Az utcafront
„A kert tó nélkül olyan, mint a lakodalom 
zene nélkül” – vallja Marton Pál



kienged csigacsemegére. Legutóbb, amikor 
beléptünk a kapun, éppen a gyöngytyúkok 
sajátos trombitakoncertje fogadott.

virágok tömkelege
A  kert  mindenféle  terv  nélkül  készült,  
„ahogy jött”, de igen jó ízléssel és magas fo-
kú növényismeret birtokában. Kétségtelen, 
hogy a gyepben kialakított és szép fenyők-

kel tűzdelt nagyméretű virágos ágyások te-
szik különösen látványossá. pali szereti a 
termetes évelőket, és ezekből sosem egy-
egy darabot, hanem sokat ültet nagy foltok-
ba.  Sokféle  sásliliom  (Hemerocallis)  virít,  
valódi  liliomok (Lilium) tömege illatozik, a 
kedvenc méhbalzsam (Monarda) is több 
színben, réti füzény (Lythrum salicaria), ha-
muvirágok  (Ligularia  dentata  és L. ste no-
cephala),  kasvirágok (Echinacea),  nagy mar-

garétafoltok gyönyörködtetnek. nyár ele-
jén hatalmas korbácsliliomok (Eremurus) 
törnek az égbe, már magról is terjednek. 
Mindezeket olyan, dél-Afrikából és a medi-
terráneumból származó virágok tömkelege 
színesíti,  amelyeknek  nem  is  mindegyike  
télálló.  A  szerelemvirágok  (Agapanthus) 
nagy része, és a hatalmas ernyősliliomok 
(Crinum × powellii)  takarással télire is kint 
maradnak a kertben. A többféle kálát 
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(Zante de schia) vagy a leandereket (Nerium 
oleander) azonban nem lehet kint hagyni.
Pali  nem  átallja  minden  tavasszal  besüly-
lyeszteni őket a talajba, mintha csak onnan 
nőttek volna, ősszel pedig fölszedni és a 
pincébe hordani téli álomra. Hatalmas 
munka ez, s évről évre megfogadja, hogy 
csökkenti a számukat, aztán mégsem tudja 
rászánni magát, hogy megváljon tőlük. né-
ha elajándékoz egyet-egyet kertes barátai-
nak, mint ahogy más növényeit és tapaszta-
latait is szívesen megosztja.

kecskék	és	békák
A kecskék tanyája mellett kis konyhakert is 
helyet kapott, paradicsommal, cukkinivel, 
vörös levelű spenóttal, és néhány más zöld-
séggel,  amelyeket  néha  megdézsmálnak  a  
kis kecskék, ha szerét ejthetik, hogy a nekik 
szánt – nem kicsi, de zárt – területről kisza-
baduljanak. Igazi kedvencük mégis a száraz 
kenyér. És hogy mi végre tartja őket? Egy-
szerűen kedvtelésből. Holland törpekecs-
kék, szépek, kedvesek, és jó trágyát adnak.  
„Figyeld meg – mondja –, hogy ha bemegyek, 
az a kicsi odajön hozzám egy simogatásra.” 
És odament, pedig nem volt száraz kenyér a 
gazdánál. 
„A  kert  tó  nélkül  olyan,  mint  a  lakodalom  
zene nélkül” – mondta már sokszor, s ő ket-
tőt is épített a kertjébe, szintén saját kezű-
leg. nincs kertészeti vagy kertépítői vég-
zettsége, csak hatalmas lelkesedése, kíván-
csi természete, és szép szenvedélyét kiéli a 
lehetséges  határokig.  Nem  ijed  meg  sem  a  
fizikai munkától, sem a technikai vagy nö-
vényszaporítási  kihívásoktól.  A  kert  a  ház  
két  oldalán  terül  el,  tehát  mindkét  oldalra  
kellett tó, az egyikben egy kis csobogóval. 
„Nekünk,  laikusoknak  akkora  tavat  kell  
építeni, hogy a tófóliát ne kelljen hegeszte-
ni. A többi házilag könnyen megoldható”, 
vélekedik. A tavakban nincs semmiféle szű-
rő- vagy tisztítóberendezés, pláne vegy-
szer. A bennük élő vízi és mocsári növény-
zet ezt teljes mértékben megoldja.
A vízből pedig kíváncsi szemek pislognak a 
látogatóra. A brekusok gondoskodnak róla, 
hogy nyáron a kertben összejövő család 
nyugalmát ne keserítsék meg a szúnyogok.
Palinak még vannak tervei a kerttel, az ere-
detileg húsz évre tervezett bérletet is meg 
szeretné  hosszabbítani.  Akkor  bosszanko-
dik csak, ha nem jut eszébe egy-egy nö-
vénynév.  Fákat  ültet,  hagymásokat  nevel  
magról, hiszen úgy kell kertészkedni, hogy 
száz évig élünk. szívből kívánom neki, hogy 
ilyen  egészségben,  szellemi  és  fizikai  álla-
potban érje meg.

Józsa Kata

A ház cicája rendkívül 
barátságos és kíváncsi

A holland törpekecskék

A sásliliomok mögött tarka levelű kála, amelyet ősszel fölszed, és a pincében teleltet

inkaliliom és méhbalzsam  
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a kertészettel kapcsolatos bővebb tartalomért 
keresse fel naponta frissülő hírportálunkat,

a magyarmezogazdasag.hu-t!

Érdekességek a kertészet világából

Depressziósabbak volnának a vegetáriánusok?

Tovább göngyölítik a vegetáriánus étrend és a húsevés előnyeit 

és hátrányait boncolgató vitát. Ezúttal a depresszióra való hajlam 

szemszögéből vizsgálják a kérdést. A vegetáriánus és vegán étrend 

előnyeiről és hátrányairól szóló vita széles területet ölel fel, amely során 

szinte mindig etikai és ideológiai kérdésekről van szó. Emellett kézzel-

fogható egészségügyi tényeket is felhoznak a húsmentes étrend ellenzői 

és támogatói egyaránt.

Szamócafa

Az Arbutus nemzetség tizenkét faja közül háromnak van nagyobb 

jelentősége, részben pomológiai, részben díszítőértékük miatt. A kis-

ázsiai térségben a görög szamócafa honos, a nyugati szamócafa pedig 

a Földközi-tenger partvidékén és Írországban. Talán arab természet-

tudósok honosították meg a 12. században többfelé a természetes 

előfordulási helyein kívül is.

Ahol megáll az idő – a kaptárlevegős ház

Amikor kezembe került Báró Ambrózy Béla könyve, nagyon rácsodál-

koztam, milyen csodálatos pavilonokat építettek méhész eleink. Abban 

az időben még megélt a méhész, ha nem vándorolt, hiszen nem is állt 

rendelkezésére a mai korban használt vándorlási eszközpark. Az 1800-as 

évek végén épített pavilonok nemcsak a méheknek épültek, hanem a 

méhészek pihenőhelyei is voltak, tehát már akkor tudták, mi a jó.

Érdekességek a kertészet világából


