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(1.FEJEZET)  

ELŐSZÓ

„Ilyenkor látszik mög a tanult embör.  
Azt is tudja, ahun ott se vót…” 

(Tömörkény István: Disputa)

Régi kertészeti könyvek tanúsága szerint Magyarországon  több száz éves múltja van a 
kiskerti, saját használatra nevelt gyógynövények, fűszerek termesztésének, minden-

napi használatának.  Itt az ideje a  hagyományt újraéleszteni és visszahozni őket a kertbe, 
konyhába, a kamra polcára!

Amikor elkezdtem keresgélni, szaporítani a fűszernövényeket, jó pár könyvet végig-
böngésztem, hogy alaposan megismerjem őket. Bőséggel  vannak a gépesített nagyüze-
mi gazdálkodás kézikönyvei, a gyógynövények gyógyhatásairól szólók, a biotermesztés 
elméletében és gyakorlatában előttünk járó, német, angol szakirodalomból fordított,  de 
az ő éghajlatukon gyűjtött tapasztalatokra épülő  kiskerti útmutatók, a régi magyar szak-
könyvek, néprajzi gyűjtések.

Mégis, amikor az ember ott áll egy cserepes kakukkfűpalántával a kezében, és helyet 
keres neki a kertjében, hamar kiderül, hogy minden eddig összeolvasott  tudománya ke-
vés, ha magával a Kakukkfűvel, a növény mögött megbúvó lelkes kis lénnyel nem tud 
szót érteni…  Van itt még valami, a tapasztalásra, kísérletezésre építő tudomány tézisein  
túl, amit néha, töredékesen,  a költőknek sikerül szavakba foglalni, és egy verssorban, 
pár mondatban  felragyog a fanyar illatfelhő mögé rejtőzködő növényke valóságos ter-
mészete. Ezért vannak tele a könyveim versidézetekkel… 

ELŐSZÓ
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A TÁJBA ILLESZKEDŐ KERT
(2.FEJEZET) 

A TÁJBA ILLESZKEDŐ KERT 

 „Ahol az ember megjelenik, a földet megváltoztatja, olyan 
újat hoz, amire a föld sohasem gondolt. A föld az ember 
számára hely. De ez a hely  daimonikus tér, mert sorsának 
itt kell teljesülnie…  A geológiai alap, a talaj sajátos ásványi 
szerkezete, az uralkodó szélirány, a pára, a napbesugárzás 
nemcsak az ember életviszonyait szabályozza, hanem 
befolyásolja a növényzetet, s így mint táplálék az ember 
közvetlen testiségébe is beépül. ” 

(Hamvas Béla:  Az öt géniusz)

Ma a városi ember tápláléka már annyira messziről jut az asztalra, olyan sokféle ter-
mőhely géniuszát hordozza, hogy nem csodálkozhatunk a „gyökértelenség”, a „ta-

lajvesztettség ” ma olyan gyakori életérzésén. Milyen bölcsen árulkodik a nyelv ezekről 
a dolgokról!  

Magyarország éghajlati adottságai, a talaj ásványi összetétele, a napsütéses órák 
nagy száma, változatos domborzata kiváló minőségű gyógynövények nevelésére adnak 
lehetőséget. A ház körül szinte minden fűszert, háziszerként használható gyógynövényt 
megtermelhetünk magunknak, de csak akkor, ha türelmesen megkeressük számukra az 
eredeti termőhelyükhöz leginkább hasonlító helyet, a megfelelő szomszédokat, társ-
növényeket. Persze nem az árutermelés szempontjai szerint, mert ez is egy olyan terü-
lete lehet az életünknek,  mint a gyereknevelés, amit vissza kell helyezni régi rangjára, 
elismerni, mint értékteremtő munkát, és ahogy a legjobb bölcsőde se ér fel egy anya, 
nagymama gondoskodásával, úgy a saját kertben nevelt, gondosan szedett, szárított 
fűszerek, gyógynövények tápláló ereje is messze felülmúlja a nagyüzemi módon termelt 
tömegárú minőségét.  

Ám mielőtt ültetni, telepíteni kezdenénk, nézzünk körül, a kert őshonos növényei mi-
ről árulkodnak!

A természetes kert, biokert kialakítása mindig úgy kezdődik, hogy megfigyeljük a tájat, 
a kert, az épület tájolását, és a környékbeli kertek szépen fejlődő növényeit. „Teremt-
setek jó élőhelyeket, a növények maguktól odajönnek.” – mondták régen a kertészek. 
Nagyon sok vadon élő gyógynövény magától is megjelenik a kertben, ha neki tetsző he-
lyet talál. Ha ezeket megismerjük, meghatározzuk, sok segítséget kapunk az új növények 
kiválasztásához is, hiszen a növények jellegzetes társulásokat alkotnak, ami az adott hely 
klimatikus viszonyainak tökéletesen megfelel, és jelzi a talaj kémhatásától kezdve a nap-
sütéses órák számát, a csapadék mennyiségét is, csak meg kell ismerni a nyelvet, amin 
szólnak hozzánk!
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A TÁJBA ILLESZKEDŐ KERT
 A Balaton-felvidék vagy a Budai-hegység száraz, napos lejtőin a levendula, a zsálya, 

a kakukkfű nagyszerűen fog fejlődni, ha megtaláljuk a sokféle vadkakukkfüvet, ligeti 
zsályát, csenkeszt, hölgymált a környéken, de egy ilyen kertben a lestyán, a nadálytő, a 
macskagyökér árnyékot, öntözést, különleges figyelmet  kíván majd. Az Északi- közép-
hegység hűvös erdeiben a turbolya, a vad mentafajok maguktól is megjelennek, de itt a 
levendula csak akkor telel át, ha egy napsütötte fal déli oldalán, jó vízelvezetésű helyre 
telepítjük, és télire kissé betakarjuk. 

A Kárpát-medence növényföldrajzi szempontból (is…) csodálatos hely, kis területe 
ellenére nagyon sokféle igényű növénynek ad otthont. Tőlünk nyugatra nem terem meg 
a kajszibarack, északra fordulva hamar eltűnik a füge, az őszibarack, a gesztenye, a man-
dula. Ez a fűszernövényekre is igaz, a mediterránból származó izsóp, zsálya, rozmaring 
jól megfér a kertben az erdélyi tárkonnyal, borsfűvel, az Angliából érkező borsmentával, 
és a bennszülött  kamillával, szurokfűvel, turbolyával! (Van itt minden, mi szem-szájnak 
ingere, de néprajzkutatóink szerint őseink szállásterületei észak, nyugat felé mindig csak 
odáig terjedtek, ahol a búza és a szőlő is otthon érzi magát. Némi leegyszerűsítéssel, tő-
lünk északra van a krumpli és a pálinka, nyugatra a káposzta és a sör hazája. A kenyér és 
a bor tehát a magyarság számára történelme során mindvégig nélkülözhetetlen volt…)

De még  a legkisebb kertben is különböző élőhelyek sokasága alakul ki! Az épület észa-
ki, árnyékos oldalán az örökzöldek, sűrű cserjék között üde erdei klíma kínálja az élette-
ret a mentának, turbolyának, csalánnak. A délnyugati, száraz, szeles oldalon, ahol egész 
délután tűz a nap, molyhos, ezüstös levelű fűszercserjék élnek és szaporodnak vidáman. 
A déli fal tövében, szélvédett sarokban a füge, a gránátalma mellett a rozmaring, a ruta, 
a zsálya idéz mediterrán hangulatot. A keleti oldal a magas évelő virágoknak a legjobb 
hely! A kora reggeli napfényen kinyílt virágok délután már árnyékot kapnak, tartósabbak, 
élénk színűek maradnak. Az évek múlásával, a fák növekedésével is alakulnak a lehetősé-
gek, az élőhelyek, változik a kert képe.
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(3.FEJEZET) 

A KERT ÉLŐ KÖZÖSSÉGE.

 „Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk, 
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk, 
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal élénk”

(Szent Ferenc :Naphimnusz. Dsida Jenő fordítása )

Ha kertre gondolunk, elsősorban fák, füvek, virágok  jelennek meg a szemünk előtt, 
hiszen azok adják a táplálékot, gyógyító erőt, árnyékot, párás, üde levegőt, csupa 

hasznuk van hát számunkra. De ha  csöndben szemlélődve figyeljük a kert életét, feltű-
nik, hogy a növények közösségben, kölcsönös egymásrautaltságban léteznek a rovarvi-
lággal, a madarakkal, emlősökkel. 

És ez még a látványosabb része a dolognak, hiszen a szemünk előtt zajlik, a virágok illat-
párájában mozgó rovarok világa fölé borul a madarak által belakott fényes levegőréteg, 
de lefelé, a gyökerek között, a talajban is nagy a mozgás! Ez már a gombák, csigák, ászkák 
nyirkos, korhadó, számunkra kevésbé barátságos világa, és ha a virág kelyhében mesebeli 
tündért vélünk ücsörögni, akkor  lent, a nyirkos homályban már a törpék, manók motosz-
kálnak. Itt már nincsenek színek, és az illatok is inkább fanyar, kesernyés zamatúak. 

A mai „konvencionális” módon gazdálkodó kertészek ezekről a haszontalan lényekről 
nemigen vesznek tudomást, csak  ha a haszonnövényekben kárt okoznak, viszont akkor 
kíméletlenül elpusztítják a kártevőnek, kórokozónak kikiáltott rovart, gombát, baktériu-
mot. Ezt az eljárást tartja a közmegegyezés növényvédelemnek…   

Igaz, a madár is megöli a hernyót, de nem ellenség, eleség  a számára, az életét elveszi, 
de elsajátítja energiáját, rendezettségét, beépíti saját testébe. Nincs hulla, nincs hulla-
dék a rendszerben, csak egymásba átalakuló élet-alakzatok vannak. Az egyed pusztulása 
nem érinti a faj fennmaradásának esélyeit, a Természet nagy tartalékokkal dolgozik. A 
madár soha nem irtja ki az összes hernyót, mert „tudja”, hogy jövőre is kell táplálék, a 
következő nemzedéknek. A növényevő, legelésző állatfajoknak is szükségük van az őket 
tizedelő ragadozókra, hogy ne szaporodjanak túl, mert akkor esetleg felélik az összes 
táplálékot, és az egész populáció összeomlik. Ha ragadozó nincs, belső élősködök je-
lennek meg, szaporodnak föl, állandó törekvést figyelhetünk meg tehát  egy dinamikus 
egyensúly fenntartására.  

Egy faj, legyen az növény, állat, gomba, egyedszámában soha nem a maximumra tö-
rekszik, hanem a számára ideális optimumra. Az árutermelő kertész logikája más, ezért 
a kiegyensúlyozó erőket, gombabetegségeket, állati kártevőket vegyi fegyvereivel visz-
szaszorítja a terméstöbblet, a növényből kipréselhető maximális hozam érdekében. Ez 
persze minőségromlással, sőt, a szermaradványok miatt egészségünk veszélyeztetésé-
vel jár, de a piac, az árverseny diktál.  

A KERT ÉLŐ KÖZÖSSÉGE
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Az ember tápláléka sem más, mint növény és állat, ha erős mérgekkel, pusztító szán-
dékkal avatkozik bele a harmóniába, ő maga is megbetegszik. Hogy termelhetné éppen 
gyógyításra szánt növényeit műtrágyával megzavart, gyomirtótól halottá vált talajban?  
Teremtsünk hát számukra egészséges, élettől nyüzsgő biokertet! 

MITŐL MÁS A BIOKERT?
 A helyesírás-ellenőrző azonnal aláhúzza a biokert szót, amint felbukkan a szövegben, 
de a tanult, diplomás kertészek hasonlóan szkeptikusak a fogalommal  kapcsolatban. 
Mi fán terem hát ez a különös szerveződés? Tényleg létezik a mai világban még biokert, 
vagy a szennyezett levegő, a kemikáliákkal átitatott talajok már lehetetlenné teszik a 
vegyszermentes gazdálkodást? Csak jól hangzó vevőcsalogató lenne az organikus, öko-
lógiai gazdálkodásból származó biotermék védjegy?

A biokert, ha ellenőrzött, minősített, hivatalosan is elismert tanúsítvánnyal rendel-
kezik, bizonyos szabályok, megkötések  szerint művelhető. Vannak tiltások, nem hasz-
nálhat a kertész gyomirtót, műtrágyát, és erős hatású, felszívódó „növényvédő” sze-
reket. A tápanyag-visszapótlás szerves trágyával, zöldtrágyázással, pillangós növények 
segítségével történik, és a vetésforgó következetes alkalmazásával. A csávázószerek, 
a raktározás során használható, erősen mérgező  kártevőirtók, riasztószerek is részben 
tiltottak, de minden évben újra kiadnak az ellenőrző szervezetek egy pozitív listát, amely 
tartalmazza a gazdálkodásban megengedett vegyszerek, talajjavító, növényvédő anya-
gok listáját. Ezek a szűken vett ajánlások, de a valódi megújulás a gondolkodásmódban, 
szemléletben kell, hogy megtörténjen. Ez már nem ellenőrizhető hatóságilag…   

FAIR TRADE, MÉLTÁNYOSSÁG ÚJRAGONDOLVA…

„Nos, a bér, amelyet a földeteket learató 
munkásoktól levontatok, felkiált, és az aratók 
szava felhatolt a Seregek Urának fülébe.” 

(Jak. 5.4)

 A „Fair trade”, magyarul méltányos kereskedelemből származó  termékek már elég 
régóta ismertek világszerte, és a fogalom azt jelenti, hogy a termék  árából jelentősen 
több jut vissza az értékesítési  lánc végén kullogó termelőhöz, mint a „normál” kereske-
delemben ez szokásos. Talán jut pénz belőle a gyerekek iskoláztatására, esetleg nyug-
díjra, magasabb szintű egészségügyi ellátásra, a munkakörülmények javítására is. Ezért 
kerül többe a védjeggyel megjelölt kávé, csokoládé, kézműves termék, mint a konvenci-
onális áru. Ébredezne a fogyasztói társadalom lelkiismerete? 

A méltányos kereskedelem révén tehát a vásárló az ártöbblet erejéig hajlandó ember-
számba venni, felebarátjának tekinteni  a világ másik végén élő termelőt. Ez valójában 
mélyen keresztény hozzáállás. 

A KERT ÉLŐ KÖZÖSSÉGE
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A biogazda  a méltányosság fogalmát kiterjeszti  felebarátján túl az egész teremtett 
világra, a növényekre, az állatokra, és magára a termőföldre is. A méhész nem veszi el 
az összes mézet a kaptárból, hogy helyette olcsó cukorral teleltesse a méheit, ezzel 
megbetegítve, végletesen kizsarolva  őket. A tyúkok kijárnak az ólból, szabadon kapir-
gálnak, a kecske, a tehén  mellett ott marad az utódja, még  az anyatej is megilleti. A 
föld pedig komposztot, szerves trágyát kap vissza, termékenysége megmarad a jövő 
nemzedék számára is.

„Versenyképes”vajon ez a szelíd bánásmód az intenzív nagyüzemi technológiával 
szemben? Nálunk, itt és most, elérhető támogatások és fizetőképes kereslet híján, 
nem. De talán már nem is akar versenyezni… A „megélhetési” termelők, kereskedők, 
akik csak a magasabb profit reményében fordultak évekkel ezelőtt a biogazdálkodás 
felé, lassan kikopnak a piacról. Aki marad, azt mély meggyőződés, elköteleződés tartja 
csak meg.  

Az elköteleződés különös lelki folyamatokban alakul ki. Először a természetben szem-
lélődő ember felismeri a teremtett világ harmóniáját, zseniális megtervezettségét. Ehhez 
elég csak rácsodálkozni egy mustármag kicsinységére, és meglátni benne a hatalmassá 
fejlődő növényt, ágai között az ég madaraival. Ezután végtelen hála ébred az emberben, 
hogy ő is ennek a világnak része, és egyben  részese ajándékainak, ha beleharap egy 
almába, vagy hallgatja a madarak énekét. Aztán meglátja  a ketrecben sínylődő állat sze-
mében a szenvedést, az ipari technológiákhoz nyomorított növény kínlódását, a csírázó 
életet mérgező vegyszerekkel átitatott termőföldet, és megszánja  őket. 

 A biogazdálkodás feltételrendszere csak a kereteket jelöli ki, a minősítő tanúsít-
vány, a védjegy a külvilágnak szól. De az ilyenformán „megtért”embert valójában már  
a teremtett világ iránti méltányosság, a tevékeny szeretet vezérli. Nem is tudna  más-
ként gazdálkodni, beszédes, szép magyar kifejezéssel, nem vinné rá a  Lélek…

A BIOKERT KÜLÖNLEGES TARTOZÉKAI
 Száz évvel ezelőtt Magyarországon gyakorlatilag csak biokertek voltak. De amit ma 
olyan nehezen fogadunk el, gondolkodásunk beszűkülése, civilizációs önhittségünk mi-
att,  akkoriban még szoros közösségben, kölcsönhatásban élt a kert  a környező tájjal, 
erdők, legelők, patakok élővilágával.  Ma sem tudjuk elzárni a külvilágtól saját kis biro-
dalmunkat, de a természetes növénytakaró visszaszorulása, a mezőgazdasági területek 
intenzív túlhasználata miatt a gyógyító, kiegyensúlyozó erőknek sokszor a kerten belül 
kell helyet biztosítani.  Élősövények, komposztáló, farakások, gallykupacok, madárodúk, 
madárfürdők, virágzó növények, szárazságtűrő, természetes gyepek, gyógynövények 
színesítik a biokert világát, és ettől válik kissé rendetlenné, de élhetővé, minden részé-
ben egészségessé, kiegyensúlyozottá. 

A biokertben így nemcsak az ember és haszonnövényei  kapnak helyet, hanem az 
önkéntes segítők, hasznos rovarok, madarak, pókok, sünök, csigák  és más, szemmel 
láthatatlan apró lények, akik a szerves anyag lebontását végzik, a föld termékenységét 
építik újra. Táplálék, szaporodásra, pihenésre alkalmas menedék kell csak nekik, és szé-
pen, észrevétlen  élik világukat mellettünk. De csak velük együtt épülhet  egészségessé  
a kert életközössége .
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NÉZZÉTEK AZ ÉG MADARAIT! 

„Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár 
Szólal, szólal, szólal már. 
Pittyen a fészek, zörren az ág, 
moccan a hegyeken a hajnali láng.”

(Weöres Sándor) 

 A madárbarát kertben egész nyáron  van szabad vízfelület az iváshoz, fürdéshez, 
legcélszerűbb egy nagyméretű,  lapos, mázas cserépedényt tenni a csepegőre állított 
kerti csap alá, így mindig friss vizet talál a kutya is, a feketerigók pedig a közeli fákon 
reggelenként „sorban állnak,” hangosan sürgetve egymást . (A darazsak se kóstolgatják 
az éretlen szőlőt, gyümölcsöt, ha elegendő vizet találnak. Milyen csodálatos megfigyelni, 
ahogy egy darázs leszáll a napfényt tükröző vízre! Nem süllyed el, a víz a felszínén  hat 
apró kerek párnát gyűr készségesen a lábai alá. Amikor a napfényes, szélcsendes nyári 
délelőttön a szomjas darázs végre belekortyol a vízbe, Szent Ferenc himnusza zendül 
meg a szárnya elégedett rezdülésében: „Áldjon, én Uram, hugunk a Víz, oly hasznos, tisz-
ta, jóleső, alázatos és kedves ő...”)

A madarak gyakran választják fészkelőhelynek is a kertet övező élősövényt, de sok-
szor csak azért húzódnak ide, hogy nyugodtan elfogyasszák a túlságosan nyílt, vesze-
delmes helyen talált bodzabogyót, galagonyát, fagytól omlóssá érett csipkebogyót. A 
tüskés ágak sűrűjéből a ragadozók se tudják őket könnyen kiemelni.  De innen, a bizton-
ságos kilátóból  nem kell messzire szállni a fiókák táplálására szánt hernyókért, rovaro-
kért, amik éppen a kertész haszonnövényeit dézsmálják gyanútlanul. 

Az odúlakóknak, cinegének, rozsdafarkúnak persze nem elég a sövény fészkeléshez, 
ezért nekik mesterséges madárodút helyezzünk ki a fákra. 

A kert sarkában, a bokrok között, a sövény alatt  az avart sem kell összegyűjteni, ne-
hogy a sündisznókat megzavarjuk. A nyirkos levelek közt rovarok, pókok tanyáznak, a 
rigók, a vörösbegy számára táplálékot rejtenek. A fészkén ülő madárnak  az avar zörgése 
figyelmeztető jel, hogy macska, vagy más ragadozó settenkedik a környéken. És hogy mi 
„haszna” van a kertésznek a madarakból? Elsődlegesen persze a rovarvilág féken tartá-
sa, de télen a gyommagokat is lecsipegetik a kórókról, a fák, cserjék magjainak terjesz-
tésében is segítenek,  és még az ürülékük se haszontalan, hiszen a magvak, a rovarok 
testének szerves anyaga sokkal könnyebben feltárul, a növények számára újra hasznosít-
hatóvá válik, ha előbb átmegy a madarak emésztőcsatornáján! A tavaszi madárének már 
csak ráadás a sok jótéteményre… 
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tatárhagyma citromfű kerti ruta

 keskenylevelű kasvirág levendula bíbor kasvirág

orvosi zsálya muskotályzsálya snidling

borsmenta francia tárkony izsóp lestyán
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