
50

Romantika íRoRszágban

Kettős 
évelő-borderágy 
a bejáratnál

A rododendronokkal 
szegélyezett azáleasétány
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A Mount usher magántulajdonban lé-
vő pompás kert, és már a megszüle-
tésének is érdekes története van. 

Helyén, az ördög-szurdokban (devil’s Glen) 
eredő, és az oda mindössze négy kilométer-
re  a  tengerbe szakadó Vartry folyó mellék-
ága, a Killiskey völgyében valamikor vízi-
malom működött, ami gabonát őrölt. Ahol 
most az udvarház áll, ott csak egy egyszerű 
kis épület volt félhektárnyi krumplifölddel 
körülvéve. A gazdag dublini üzletembernek, 
Edward  Walpole-nak  az  1860-as  években  
kedvelt időtöltése volt a Wicklow-dombság 
kellemes vidékére kirándulni. Ezeken az al-
kalmakon mindig a Hunter’s Hotelben szállt 
meg, a szomszédos newrathbridge község-

ben. Megjegyzendő, ez a szálloda ma is vál-
tozatlan kényelmet nyújt a vendégeknek. Itt 
ismerkedett meg és került közeli barátság-
ba a malom akkori bérlőjével, Sam Suttonnal. 
így azután a későbbi kirándulásain már 
mindig  a  molnár  házában  szállt  meg.  Ami-
kor sutton szerződése lejárt, megvásárolta 
a malmot és a környező területeket. A kert 
kialakításához Sir Frederick Moore,  Edward 
Augustus Bowles, és a híres Augustine Henry, 
a  kor  legkiválóbb  botanikusai  és  kertész  
szakemberei adtak tanácsot. A Walpole csa-
lád öt generáción keresztül adózott itt ker-
tészeti szenvedélyének. A következő tulaj-
donos, Madelaine  Jay  1980-ban  vásárolta  
meg Mount ushert a Walpole-októl.

változatos hangulatban
A csendes és védett völgyben a Vartry két 
partján robinsoni stílusban alakították ki a 
kertet,  a  stílus  a  szép  kort  megélt  William 
Robinson (1838–1935) zseniális és nagy ha-
tású ír kerttervezőről kapta a nevét. A ter-
mészetes  kert  elvének  híve  volt  és  elvetett  
minden  formális  megoldást.  A  kert  szinte  
hibátlan példája ennek a paradicsomi szép-
ségű, romantikus stílusnak, kiválóan ki-
használva a folyó és a völgy adta lehetősége-
ket, és ma is őrzi az eredeti tervezés szerke-
zetét. A jelenlegi tulajdonos is szigorúan 
tartja az elvet, így Mount usher rendkívüli 
növénygazdagsága mellett sem vált agyon-
ápolt látványossággá vagy öncélú botanikai 
gyűjteménnyé. A világ minden tájáról ideke-
rült növények harmonikus együttessé vál-
tak a folyót követő árnyas ligetekkel.
írország többi nagyszerű kertjéhez hason-
lóan a nyolc hektárnál alig nagyobb Mount 

Írországot gyakran emlegetik zöld szigetként, 
igaz, azt nem mondhatjuk, hogy tájképileg lenyűgözően 
változatos lenne, emellett nincs egyetlen négyzetmétere, 

amit természetes vegetáció borít. 
nos, azért növénykedvelő utazóként mégsem maradunk 

élmény nélkül, mert az ország bővelkedik nagyszerű kertekben. 
Példa erre Mount Usher, az édenkert a vartry völgyében.

Romantika íRoRszágban
mount usHer kertje

vad és Híres, mint a kertje
Madelaine Jay gazdag amerikai–svájci családban született zürich-
ben. Lánykori neve Röntgen, apja a róla elnevezett sugárzást fel-
fedező nobel-díjas fizikus unokatestvére volt. Madelaine nagy ló-
kedvelő és sikeres díjugrató volt. Fiatalon hosszabb időt töltött 
Hannoverben, a világhírű lovasiskolában. Az önálló lánynak any-
jával igen viharosan alakult a kapcsolata. A háború alatt a Vörös-
keresztnél dolgozott, majd közvetlen ezután férjhez ment felső-
pulyai Rohonczy Imre magyar báróhoz, akitől hamar el is vált, és 
ezt követően összeházasodott a nála 27 évvel idősebb Hans  Jay 
kapitánnyal, aki oktatója volt Hannoverben. A német tiszt, a Hit-
ler-ellenes összeesküvés egyik résztvevője annak idején sikere-
sen menekült Írországba, ahol a házaspár birtokot vásárolt és ló-
tenyésztéssel foglalkozott. Az excentrikus, tehetséges, rendkívü-
li asszony, Madelaine a férje halála után birtokba vette a Mount 
usher kertet és 30 éven át építette, szépítette, fejlesztette azt. 
Élete olyan színes és vad volt, mint híres kertje, regényes lakóhá-
za a kert közepén áll. Meseszép kertjétől 2016-ban, 94 évesen 
vett örök búcsút.

Tavaszi kertrészlet 
a Vartry folyóval. 

A parton jobbra brazil 
óriáslapu nő, amely 

elérheti a négyméteres 
magasságot, levelei-
nek átmérője pedig 

a három métert
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a roBinsoni romantika
William robinson tette le az alapjait a ma világhírű angol kertstílusnak. Fő 
vezérelve a viktoriánus kertstílus elleni harc volt az egyszerűség és a termé-
szetesség  jegyében.  Nem  kedvelte  a  korának  angol  kertjeiben  megszokott  
magas törzsű rózsákat, a túl sok szobrot, az itáliai kertstílust utánzó eleme-
ket. Mindent felhasznált, ami a formális merevséget feloldhatta. Az általa 
tervezett alkotásokban először alkalmazta a falusi „cottage” kertek kötetlen 
ültetésmódját, ő alakította ki az első vegyes évelő-szegélyágyakat (border), 
elkötelezett terjesztője volt az úgynevezett „vadonkerteknek” (wild garden). 
A havasi növényekkel beültetett sziklakertek kigondolása, a talajtakaró éve-
lők és a honos vadvirágok kerti alkalmazása szintén az ő találmányai.

A kínai kenderpálmák 
jól megférnek a rododendronokkal

A szubtrópusi hangulat a déli kordilíne 
termetes példányainak is köszönhető

A csöves rododendron szokatlan virágai

A kelet-ázsiai emeletes vagy kandeláber-
kankalinok a nyirkos helyeken díszítenek



usher is más-más arcát mutatja a váltakozó 
évszakokban. tavasszal a földön és az ága-
kon is töméntelen a látnivaló, és a robinsoni 
stílust ilyenkor érezhetjük legjobban.  A pá-
zsitban,  az  utak  mentén  hagymás  virágok  
milliói nyílnak. A pálmasétányt lila és hófe-
hér sáfrányok tömege szegélyezi, a fák alatt 
a talajt kékre színezi az angol kékcsengő 
(Hyacinthoides  non-scripta)  tengernyi  virá-
ga.  A  magnóliák  is  ilyenkor  mutatják  meg  
teljes pompájukat.  A tavasz végét és a nyár  
elejét  azután  a  rododendronok  határozzák  
meg,  és  ennek  eredményeképpen  nagyot  
változik a kert hangulata. Heteken keresztül 
egymást váltják a színben, méretben és for-
mában rendkívüli változatosságot nyújtó 
rododendronfajok és -fajták. Megduplázza 
hatásukat a folyó vizében tükröződő képük. 
Különösen elragadó ilyenkor az azáleasé-
tány. Még a melegebb nyári napokon is min-
dig láthatunk virágozni valami különleges 
vagy ritka fát és cserjét. Augusztusban a 
nagyszerű, fehér virágú hófák (Eucryphia) 
zárják a sort. Az ősz az átlagosnál is ragyo-
góbb színkavalkádot hoz, köszönhető ez 
többek közt az itteni mikroklímában magu-
kat kitűnően érző juharok sokaságának. Fő-
ként a juharsétány mentén sorakozó japán- 
és  ujjasjuhar-fajták  tesznek  ki  magukért.  
Igen látványosak a narancssárga, vörös és 
bíbor  színre  váltó  ámbrafák  (Liquidambar 
styraciflua),  a  skarlátszín  tupelófák  (Nyssa 
sylvatica) vagy a narancsvörösen lángoló kí-
nai aranyfenyők (Pseudolarix amabilis).

ritkaságok sokasága
A kedvező, kiegyenlített klímájú kert mint-
egy ötezer különféle, főleg cserje- és fafaja 
és -fajtája között nagyon sok a ritkaság és 
különlegesség. A gazdag nyitvatermő-gyűj-
temény 28 fajt tartalmaz a déli féltekéről, 
ugyanezen részéről a Földnek 16 délibükk- 
(Nothofagus), 16 hófa- (Eucryphia) és 50 eu-
kaliptuszfaj (Eucalyptus) tekinthető itt meg. 
A ritkaságok közül feltétlen említésre méltó 
a finom lombozatú patagóniai fuinque-fa 
(Lomatia  ferruginea), a kaurifenyő (Agathis 
australis), az új-zélandi szépséges rimu-fa 
(Dacrydium cupressinum)  és a szintén innen 
származó, szokatlan megjelenésű kawaka-
fa (Libocedrus plumosa). Nagyon sok fajjal és 
fajtával  képviseltetik  magukat  a  kaméliák  
(Ca mellia)  és  a  rododendronok  (Rhodo-
dendron). Láthatunk itt többek közt nagy-
szerű példányokat a Himalája és Kelet-Ázsia 
mutatós fáiból is, például a bódító illatú 
dolcapafát (Michelia doltsopa),  vagy a hima-
lájai virágsomot (Cornus capitata). Az utóbbi 
18 méter magas egyede a legnagyobb mére-
tű a brit-szigeteken. számos más növénynek 
is itt található a „bajnok” példánya.

Az örökzöld nyitvatermők döbbenetesen 
szép egyedeit is megcsodálhatjuk, híres kö-
zülük a mexikói, feltűnő, boltozatos koroná-
jú, 20 méter magas montezuma-fenyő (Pinus 
montezumae) vagy a hatásos, termetes csün-
gő ágú boróka (Juniperus  recurva)  Délnyu-
gat-Kínából, és a kecses, kékes lombú, bóko-
ló ágú kasmír ciprus (Cupressus cashmeriana). 
A szálas ausztrál eukaliptuszfák (Eucalyptus) 
foszló kérgükkel, kékes lombjukkal járulnak 
hozzá a változatossághoz. A mi közép-euró-
pai szemünknek szokatlan látványt nyújta-
nak a karcsú törzsű kínai kenderpálmák 
(Trachycarpus  fortunei)  és  az  óriás  hópáf-
rány fák (Dickso nia antarctica).  A  védett  

völg y fekvés, a változatos növényzet és fő-
ként a kristálytiszta vizű folyó az állatok 
számára  is  nagyon  vonzó  lakhelyet  kínál.  
Főleg a madárvilág gazdag.

A Mount usher kertet most az Avoca Hand-
weavers kézműves-szövetkezet bérli. Ma ez 
a világ egyik legrégebbi, magánkézben lévő 
vállalkozása, kiváló minőségű gyapjútermé-
kei nagyon kedveltek. A főbejáratnál műkö-
dő kávéháza jó szokás szerint helyi ételeket, 
házi készítésű süteményeket, lekvárokat, 
csúcsminőségű kávét és frissítőket kínál a 
sok  látnivalótól  megfáradt  vendégeknek,  
mielőtt a völgy peremére felsétálva elhagy-
ják a kertet. Ez a völgyben megbúvó, vi-
szonylag kicsi kert egyedi hangulatával, ra-
finált szerkezetével, ritka és változatos nö-
vényzetével felejthetetlen élményt nyújt az 
ide zarándokoló növénybarátoknak. 

Kósa géza
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A chilei tűzfa a proteafélék 
családjának egyedüli fagytűrő tagja

A montezuma-fenyő látványos, 
hosszú, kékes tűlevelei

A fehérkérgű liliomfa pompás, illatos virága

Delavay-rododendron

A Brit-szigetek jellegzetes látványa 
tavasszal a közönséges kékcsengő
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