kertek-emberek

Angolkert itthon
Kata naplót ír a kertjéről
a világhálón.
Hetente új képekkel,
tapasztalatokkal bővíti
az évek során terjedelmesre
növekedett oldalt.
A képek sokaságát nézegetve,
és a sorokat böngészve
nem mindennapi
– nálunk eddig szokatlan,
leginkább angol-, talán kicsit
mediterrán hangulatú – kert
bontakozik ki előttünk.
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• A naplódat olvasva egy percig sem volt

kérdés, hogy „szakmabelivel” állok szemben, csak azon töprengtem, vajon kertépítész vagy kertész lehetsz.
– Igazán hízelgő, de egyik szakmát sem
tanultam, pszichológus vagyok. Bár a növények iránti rajongásom a gyermekkoromra nyúlik vissza, valójában nem olyan
rég, a kertünk és a házunk építésekor,
1996 táján kezdtem mélyebben beleásni
magam e tudományokba.
• Különleges adottságú méretes kert a
tiétek.
– Telekként meglehetősen rémisztően nézett ki. 2500 négyzetméternyi „gödör”,
négy méterrel az utca szintje alatt, ráadásul északi tájolással. Évek óta felhagyottan állt, a bozóttól sokáig csak sejtettük,
hogy hol a vége, megközelíteni nem lehetett.
• Mégis mi fogott akkor meg benne?
– Tamással, a férjemmel akkor éppen nagy
házvásárlási csalódáson voltunk túl, jobban mondva egyáltalán nem voltunk túl
rajta lelkileg. Pilisborosjenőn véltük megtalálni álmaink otthonát. Már kitakarítottuk,
tervezgettünk, amikor az eladó visszalépett. Összeomlottunk, és már-már feladtuk
a keresést. Akkor vetődtünk ide, ebbe a
Pesthez közeli, de mégis csendes, nyugodt faluba. Már két éve árulták a telket
sikertelenül, a tulajdonos teljesen reményvesztett volt, tudva a telek előnytelen
adottságait. Mind a ketten első látásra beleszerettünk, elbűvölt a domboldal, a telket
két oldalról körbeölelő patak, és az azt
szegélyező hatalmas nyárfák.
A sors fintora, vagy még inkább a gondviselés bizonyítéka, hogy a majdnem megvett pilisborosjenői ház szomszédságába
azóta többemeletes sorházat építettek.

Erdélyi mintára
Templom kata felvételei

• Hogyan láttatok neki az építéshez?

– Már a bozótos kiirtásakor elkezdtük fizetni a tanulópénzt. Akit felfogadtunk, csak
lenyakalt mindent, a tönkök, a gyökerek a
földben maradtak, jócskán megnehezítve
a további munkát. Már a ház építésekor
ültettünk néhány fát, hadd növekedjenek.
Ezt persze nem nézték jó szemmel a mindenhová maltermaradékot dobálni akaró
kőművesek, de sikeresen felvettük velük a
harcot.

Eredetileg az volt az elképzelésem, hogy
erdélyi mintára füves gyümölcsöskertet telepítek. Tízéves koromig falun gyerekeskedtem. Agrármérnök édesapám kicsiny
kertjéből az egész családot ellátta zöldséggel, gyümölccsel. A növények iránti
alázatot, odafigyelést tőle tanultam.
A tapasztalatlan kertész lelkesedésével
gyümölcsökből és szőlőből is fajtasorokat
telepítettünk és már szinte a szánkban
éreztük a termésük zamatát. De abból
semmi nem lett: az Othello csak november
tájékán kezdett színesedni, és a többi fa is
csak sínylődött. Se a talajt, se a párás,
hűvös levegőt nem szerették. Jó néhány
év küzdelem után beláttuk, hogy ez így
nem megy. Tavaly az utolsó barackot is
kivágtuk, és amit még lehetett, elajándékoztuk.
• Milyen új ötlet született?
– Még a telek megvásárlása előtt fél évet
Rómában töltöttünk, az ott vásárolt, angol
kertekről íródott könyv adta az indíttatást.
Persze egyetlen könyvnyi tudnivaló nem
elég a kert megépítéséhez. Utána már tudatosan kutattam a szakkönyvek után itthon és külföldön egyaránt. Abban az időben jelentek meg John Brookes könyvei
magyar fordításban, azokból is sokat okultam.
Közben Angliában is jártam, elvarázsolt
Beth Chatto kertje. Próbáltam megfejteni,
mi a titka.

A rózsabarát kalauz
• Hogyan sikerült az elméletet a gyakorlat-

ba átültetni?
– Nehezen, sok-sok sikertelen próbálkozás
árán. Előfordul, hogy egy-egy növény az
egész kertet bejárja, mire megtalálja a helyét, illetve a neki való társnövényeket. De
az is lehet, hogy meg kell válnom tőle, mert
egyáltalán nem szeret itt. Le kellett például
mondanom a napfényigényes növények
többségéről. A szemközti szomszédom
kertje naposabb, ott minden két héttel
előbb nyílik és érik, így semmi sem vész
kárba, és ő is örül neki.
• Honnan szerzed be a nálunk még egyáltalán nem, vagy alig ismert növényeket?
– Az angol kertekben az évelő növények az
uralkodók. Amikor a kertünket építeni
kezdtük, itthon még gyerekcipőben járt az
évelőtermesztés. Külföldi útjainkról csentük haza ami megtetszett, akkor ugyanis
még nem volt szabad. Emlékszem, a Rosa
glauca tövet mérete miatt nem lehetett elrejteni a vonaton. Szerencsére rózsabarát
kalauzzal hozott össze a sors, úgyhogy
csak egymásra mosolyogtunk, és ment
tovább.
Aztán 2003-tól már szabad volt a vásár, mi
ezzel éltünk is. A tullni kiállításon nyomták
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Templom Katával Hortus Carmeli (Kármel
Kertje) néven ismerkedhetünk meg internetes naplójában. Lelkesedése a kertje és
a növények iránt nem mindennapi. Sok
százféle növényét egytől egyig pontos
névvel említi, igényeikről kertészeket megszégyenítő jártasságot szerzett az évek
során.
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Ücsörgő kövek
• A kert érdekessége, hogy hatalmas mé-

rete ellenére talpalatnyi gyep sincs benne.
Ez nem nehezíti meg a fenntartását?
– Nem, épp ellenkezőleg, napi két-három
óra munkával rendben tartható, természetesen ez évszakonként nagyon változó. A
gyepnélküliséget azonban csak évek múltán mertük felvállalni. Eleinte küzdöttünk
vele, locsoltuk, nyírtuk rendületlenül. De
sajnos nem hálálta meg. A rossz víztartóképességű talajon leszaladt a víz, és a fű
folyton szomjazott, nem volt igazán szép.
Évente fokozatosan számoltuk fel, a helyére ágyások és növények kerültek, közöttük terméskőből rakott, vagy kaviccsal
szórt utakon közlekedünk, amit itt-ott pihenők, leülő helyek szakítanak meg. Két
padunk és 20 ücsörgő kövünk van, amikhez már csak egy párna kell a kellemes
időtöltéshez.
Azért nem mondtam le teljesen a füvekről,
láthatod. Rajongok a díszfüvekért. Ebben
döntő szerepe volt a Kertbarát Magazinnak.
Jó néhány évvel ezelőtt jelent meg cikk
benne a díszfüvekről Prérikert Angliában
címmel, és ugyanabban a számban Piet
Oudolf Bury Courtban épített kertjéről is
olvashattunk. Mind a kettő magával ragadott, azok hatására kezdtem el díszfüveket
ültetni, és Oudolf munkásságának is utánajártam.
• Örülünk, hogy valamivel mi is hozzájárulhattunk kerted épüléséhez. Mégis hogyan
győzöd, hiszen az ágyás köztudottan munkaigényesebb, mint a gyep?
– Nem feltétlen. Úgy ültettem be az ágyásokat, hogy mindenütt talajtakaró évelők –

például borostyán, meténg, illatos galaj,
erdei szamóca, indás ínfű – vagy talajtakaró cserjék fedjék a talajt. Azok közül bukkannak ki a magasabb termetű évelők,
vagy cserjék. Így alig kell gyomlálni, és
öntözni is kevesebbet, mert a lombjuk árnyékolja a talajt, és visszatartja a nedvességet. Természetesen ez csak az ültetést
követő harmadik évtől igaz, addigra nőnek
össze. Addig óvatosan gyomirtózom a növények közeit, illetve kapálok, ha az már
kockázatos lenne.

Gyümölcsök mindenkinek
• Látom, a kezdeti kudarcok ellenére nem
mondtál le teljesen a gyümölcsökről.
– Azért van bőven, ami itt is megterem.
Sok huzavona után lett málnánk, a többször termő, gyerekkori emlékeket idéző
Autumn Bliss fajta, ribizli, legutóbb pedig
szilva. Hiszen piros lekvárhoz való gyümölcsnek mindig lennie kell. Nemcsak a
látvány a fontos, a hasa irányából is kertészkedik az ember.
A kert építésekor úgy gondoltam, a gyümölcsök nem férnek össze a dísznövényekkel és mindent kiirtottam, csak a diófának, a nyárfáknak és a két törökmogyoró
fának kegyelmeztem. Azóta már bánom,
hogy a szilvafát is kivágattam, de még
mennyire. Csak nehezen találtam rá arra
az ellenálló, permetezést nem igénylő, de
zamatos gyümölcsű fajtára külföldön, amihez hasonló valószínűleg itt nőhetett a
kertben. Mennyi időt takaríthattam volna
meg, ha körültekintőbb vagyok! Most ott
tartunk, mint tíz évvel ezelőtt, illetve még
ott se.
A német szakirodalom alternatív gyümölcs
ként említi a vad fajokhoz közelálló, ellenálló, házi kertbe való gyümölcsöket, amik
nálunk még nem terjedtek el. Nem kell őket
permetezni, elhúzódóan teremnek és finomak. A fanyarka (Amelanchier Ballerina)
például finomabb, mint az áfonya. A berkenye (Sorbus Titán) is finomnak ígérkezett,
el is határoztam, hogy befőzöm, de néhány óra alatt az utolsó szemig eltüntették
a rigók.
A mogyorót sem mi esszük. A patak melletti kerítésünk tövébe ültettük, hadd legyen természetes az átmenet a kertből a
természetbe. Olyan lett, amilyennek elképzeltük, de a termését még nem kóstoltuk,
mert szemfüles mókusok évről évre elhordják. De nem bánom, ez így teljes.
Templom Kata kertjéről az idei lapszámainkban még tudósítunk, naplójába a www.
kertinaplo.blogspot.com címen olvashatnak bele.
Algeier Wendy
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a kezembe a Bécs melletti Praskac kertészet katalógusát. Elbűvölve lapozgattam
és álmodoztam, úgy éreztem, hatalmas
kincsestárra bukkantam. Azóta is vásárolok tőlük néha-néha. Bevallom, a kiállítás
nem is igazán hagyott mély nyomokat
bennem.
A növények többségét természetesen itthon vettük. Sok olyan növény van a kertünkben, ami kimondottan olcsó és sokhelyütt kapható. Sokan azt hiszik, hogy a
drága és egzotikus növényeken múlik a
kert minősége, pedig közönségesnek
mondott növényekből is lehet gyönyörű
összeállításokat létrehozni. Néhány hazai
termesztőhöz bekönyörögtem magam,
akik amúgy nem szolgálnak ki kis tételben, de némelyikük elfogadta, hogy növénymániás megszállott vagyok.
Valójában az internet nyitotta ki a kapukat
a növényvásárlást és a tudnivalókat illetően is. A növények igényeiről, kifejlett méreteiről pontosabb, elfogulatlanabb adatokat
találok ott, mint a katalógusokban.

