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Az elmúlt közel egy év nagy 
részét a természettől elszakítva, 
zárt terekben töltöttük, ami mi-
att még inkább felértékelődtek 
a lakás zöld ékei. A csíkszeredai 
születésű Török Csongor egy 
éve foglalkozik növényszapo-
rítással, mostanra pedig több 
mint ötszáz példánnyal osztozik 
lakásán. A fi atal tájépítész a 
zöld falak népszerűségéről, a 
növényápolás alapfeltételeiről 
és a növénytartás jótékony 
pszichológiai hatásairól beszélt 
lapunknak.

 » OLÁH ESZTER

– Hová nyúlnak vissza növények iránti 
szenvedélyed gyökerei, és mióta vagy 
tudatos gyűjtő?
– A növények iránti szeretetem gye-
rekkoromba nyúlik vissza. Erdélyi 
gyerekként szoros kapcsolatom volt 
a természettel, úgy nőttem fel, hogy 
az időm kilencven százalékát a sza-
badban töltöttem: az erdőben, me-
zőn vagy a nagyszüleimnél. Az első 
emlékem a növények iránt érdeklődő 
Csongiról egy biológiaórához köt-
hető, ahol már ötödik osztályosként 
a növényekről és a gyökereztetésről 
faggattam a tanárnőt. Valószínű, 
hogy a kertészmérnök édesapámnak 
– akivel sokat jártunk a természetbe, 
gyümölcsfákkal foglalkoztunk – is 
köszönhető, sokat tanultam tőle a nö-
vényekről. Ugyanakkor mivel tájépí-
tész vagyok, a szakmámhoz is szoro-
san kapcsolódik. Az első növénytani 
vizsgáimat Budapesten tettem le, és 
több száz latin növénynevet kellett 
felismerni, ennek köszönhetően ma 
a legtöbb szobanövény latin nevét 
ismerem.

– Egyre több beltérben kapnak kitün-
tetett helyet a növények, a te nappalid 
falát is egy saját tervezésű és kivitele-
zésű zöld fal díszíti. Minek tudható be 
a növényfalak népszerűsége?
– Tavaly az emberek idejük nagy ré-
szét a lakásban töltötték, ezért sze-
retnék valamilyen formában közel 
érezni magukat a természethez, és 
ez most leginkább a beltéri növé-
nyekkel oldható meg. A zöld falak 
népszerűsége a növények trendjé-
hez köthető, melyeket az emberek 
szeretnék rendezettebb formában 
a lakásuk részévé tenni. Sokaktól 
hallom, hogy megnyugtató, jó érzés 
tölti el őket a növények közelében. 
Egy zöld fal ennek a hatványozott 
verziója. Saját fejlesztésű falakkal 
pár éve kezdtem foglalkozni: olyan 
szerkezettel kísérleteztem, amely-
ben egészségesek maradnak a nö-
vények. A legfőbb szempont az volt, 
hogy elérhetőbb áron hozzájussa-
nak a magánszemélyek is, nem csak 
a cégek. Ennek eredményeként jött 
létre a lakásomban levő zöld fal, 
amihez még kapcsolódni fog egy 
akvárium, fl orárium, egy automata 
öntözőrendszer és a növények is be 
kell még nőjék.

– Mit tanácsolsz a kezdő növénygyűj-
tőknek, milyen fajokat ajánlasz nekik?
– Kezdésnek a kaktuszokat és filo-
dendronokat ajánlom, mivel elég-
gé igénytelenek, könnyen túlélnek 
bármit. A kezdők esetében a leg-
gyakoribb hiba a túlöntözés, ami 
a túlgondoskodásból adódik. Azt 
tanácsolom, kevesebbet öntözzék 
a növényeiket. Sokkal jobb, ha 
keveset öntözzük és száraz a föld-
jük, mert ha elrohadnak a gyöke-
rei, onnan nincs visszatérés. A 
növény mutatja majd, amikor már 
szüksége van vízre: ha megpöc-
köljük a levelét, és az erősen visz-
szaugrik, valószínűleg jól van. A 
másik tanácsom, hogy két-három 
havonta tápoldatozzák őket, mert 
a talaj egy idő után kimerül, így 
nem jutnak megfelelő tápanyag-
hoz. A szubtrópusi és trópusi nö-
vényeknek teljesen más földre 
van szükségük, aminek érdemes 
utánajárni. Próbálom is rávezetni 
az embereket, hogy ismerjék a nö-
vényeik származási helyét. Lehet 
keverni saját, kókuszrostos, aktív 
szenet tartalmazó földkeveréket 
is, amiben a beltéri növények na-
gyon jól érzik magukat. A gondo-
zás része az is, hogy havi rendsze-
rességgel átnézzük a leveleket az 
esetleges kártevők miatt, illetve 
időnként érdemes letörölni a port 
róluk, mert gátolja őket a foto-
szintézisben. Ha csak egy irányból 
kapnak fényt, nem árt időnként 
picit elforgatni őket. A gyűjtés a 
megőrzés szempontjából is fon-
tos: sok olyan növényünk lehet a 
lakásban, ami a természetben már 
kihalt. Számomra nagyon izgal-
mas, hogy az emberek növénysze-
retete révén bizonyos fajok fenn-
maradhatnak.

– Milyen pozitív hozadékait tapaszta-
lod a növénytartásnak?
– Számos pszichológiai kutatás szü-
letett a pozitív hatásokról. A biofília 
– ami az élő rendszerek szeretetét 

jelenti – rámutat, hogy az ember-
nek evolúciós kötödése van a termé-
szethez. Bizonyíthatóan csökkenti a 
stresszt, így ellazítja és feltölti az em-
bert. A zöld szín önmagában nyugtató 
hatással bír, nem véletlen, hogy egyre 
több kórházban próbálnak minél több 
növényt elhelyezni. Nem feltétlenül 
lesz oxigéndúsabb a levegő általuk – 
egy ember napi oxigénszükségletét 
ugyanis egy hektár erdő teszi ki – de 
mindenképp javítják a beltéri levegő 
minőségét. Megfogják a szállóport, 
párásítanak, bizonyos mennyiségű 
oxigént is termelnek, és számos nö-
vény létezik, amely képes felvenni 
a levegőben található káros vegyü-
leteket. Sokan nem tudják, hogy a 
különböző műanyagokból kipárolgó 
anyagok miatt a beltéri levegő tízszer 
annyira szennyezett, mint a kültéri. 
A jótékony pszichológiai hatásuk még 
a laikusok számára is egyértelmű: 
amikor a barátaim beülnek a növé-
nyekkel belakott kis dzsungelembe, 
hátradőlnek, megnyugszanak, és 
azt mondják, nem tudják miért, de 
annyira jó itt ülni. Ez tulajdonkép-
pen a mostani generációk hiány-
érzetét tükrözi. Eltávolodtunk a 
természettől és ezt ilyen formában 
próbáljuk pótolni.

BELTÉRI NÖVÉNYEKKEL PRÓBÁLJUK PÓTOLNI A TERMÉSZETTŐL VALÓ ELTÁVOLODÁST – TÖRÖK CSONGOR TÁJÉPÍTÉSZ TANÁCSAI 

Egyre többen vágynak dzsungelhangulatú lakásra

Természetes tapéta. Török Csongor szerint a zöld falak népszerűsége a növények trendjéhez köthető
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– Egy éve növényszaporítással is fog-
lalkozol.
– Azzal indult, hogy megtanultam, 
milyen földkeveréket érdemes hasz-
nálni, így sikerült bizonyos növé-
nyeket szaporítani, gyökereztetni. A 
szaporítás során kiemelten oda kell 
fi gyelni az egyes fázisokra: meddig 
gyökereztetjük vízben, mikor ül-
tetjük át földbe, ha az megtörtént, 
milyen környezetben erősödik meg, 
mert a növény át kell hogy szokjon 
a vízben való nevelésről a földben 
való nevelésre. A különleges felté-
telek inkább az odafi gyelésben és 
a különböző fázisoknak a pontos 
megértésében rejlenek. Eleinte csak 
magamnak csináltam, egy adott 
ponton viszont annyi növény lett, 
hogy el kellett gondolkodnom, mit 
kezdjek velük. A régi lakásban öt-
száz darabom volt, az új lakásban 
valószínűleg ennél több – már csak 
a zöld falban legalább százötven 
növényem van. Volt, amit elaján-
dékoztam, volt, amit aprópénzért 
adtam el, és egyszer csak nagyon 
sokan kezdtek érdeklődni irántuk. 
Nagyon jó látni, hogy egyre többen 
magukénak érzik azt a bensőséges 
viszonyt, amit a növényekkel lehet 
kialakítani. Egyre többen akarnak 
olyantól vásárolni, akinek van egy 
ilyen vonzódása a növények iránt, 
és ebből inspirálódva ők is elindul-
nak ezen az úton.

– Hol húzódik a határ, hány növényt 
bír meg egy szoba vagy lakás?
– Ha valaki a barátnőmet kérdezi, 
valószínűleg van, én viszont nem 
ismerek ilyen határt, minden a ki-
alakítástól függ. Azt tartom szem 
előtt, hogy rendezetten legyenek 
elhelyezve. Ugyanakkor igyekszem 
a növények természetes élőközegét 
mímelni. Ha földközeli a növény, a 
talaj közelébe helyezem el, ha pe-
dig fára kúszó, adok neki valamit, 
amire „felmászhat”. A lényeg, hogy 
mindenképp legyenek csoportosít-
va, ne szétszórtan a lakás külön-
böző pontjain – ennek a modern 
megoldása a zöld fal. Meg szeret-
ném mutatni az embereknek, ho-
gyan lehet megfelelő körülmények 
között elhelyezni a növényeket a 
lakásban úgy, hogy közben jól néz-
zenek ki, és meglegyen az a dzsun-
gelhangulat is, amire mostanában 
egyre többen vágynak.

 » A gyűjtés 
a megőrzés 
szempontjából is 
fontos: sok olyan 
növényünk lehet 
a lakásban, ami 
a természetben 
már kihalt. Szá-
momra nagyon 
izgalmas, hogy 
az emberek 
növényszeretete 
révén bizonyos 
fajok fennmarad-
hatnak.

Zöld iroda. A növények bizonyíthatóan csökkentik a stresszt, így ellazítják és feltöltik az embert




