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A szakmai gyakorlatomat Francia ország szívében, az egyik Loire menti kastély kertjében, Villandryban töltöttem. 
Villandry Tourstól 15 kilométerre, nyugatra helyezkedik el és az egyik legutolsó nagy reneszánsz kastélyok 
egyike, melynek építése 1536-ban fejeződött be. Első tulajdonosa 1. Ferenc király pénzügy minisztere Jean Le 
Breton volt, aki később olasz nagykövetként sok időt töltött olasz reneszánsz kertek tanulmányozásával. A kert 
1908ig több tulajdonos ízlése alapján változott, végül a jelenlegi tulajdonos dédapja, Joachim Carvallo 19. század 
elején megkezdte az eredeti reneszánsz kert visszaalakítását. Így született meg a mostani kert, amely 4 teraszból 
áll: legfelső teraszon a napkert, a harmadik szinten a „vízkert”, a második teraszon a díszkertek, végül a legalsó 
szinten a zöldségeskert helyezkedik el. 

A legelején el kell, hogy mondjam, hogy nem magamtól jelentkeztem ebbe a programba, az évfolyamtársaim 
beszéltek rá. Tudták, hogy van egy biztos angoltudásom és ez elég arra, hogy külföldön kipróbálhassam magam. 
Tehát az ő segítségükkel jelentkeztem, bár az angol anyanyelvű országok csak a 3., 4. helyen szerepeltek a 
listámon. Engem már nagyon régóta foglalkoztatott Franciaország, a parfümipara és nem utolsó sorban a 
kultúrája miatt. Aztán az angol nyelvű hivatalos elbeszélgetés után realizálódott bennem, hogy magamnak kell 
megtalálnom a helyemet, mert az egyetemnek nem voltak ennyire speciális kapcsolatai. Szóval leültem az 
Internet elé és elkezdtem különböző francia kerteket /arborétumokat bogarászni és körülbelül 200 bemutatkozó 
e-mailt küldtem el, mind angolul. 

Aztán az első pozitív választ Villandryból kaptam és innen indult egy hosszú levelezés, kb. fél évvel a szakmai 
gyakorlatom megkezdése előtt.  A kastély tulajdonosa Henri Carvallo - aki a kert, kastély, boutique, étterem 
működéséért felel – minden kérdésemre készségesen válaszolt és segített mindenben, amiben tudott. A 
nehézséget az jelentette, hogy én nem tanultam franciául ezelőtt és tudtam, hogy kint szükségem lesz erre a 
nyelvre. Szóval egy alapfokú tanfolyamot tudtam elvégezni és így egy igen alacsony francia és egy megbízható 
angol nyelvtudással vágtam neki az útnak. Az utazást Párizsba, onnan Toursba, majd Villandryba mind saját 
költségen oldottam meg. Az Eurolines buszjegyemet minél hamarabb megvettem és regisztráltam a Couchsurfing 
c. weboldalra, hogy találjak ingyen szállást és nem utolsó sorban új emberekkel ismerkedhessem meg. Így 
könnyen meg volt oldva az első hétvégém és leutazásom Villandryba és mivel Tours csak 15 km-re van, a 
hétvégeket is sokszor abban a csodálatos városban töltöttem.  

 

Villandry híres reneszánsz zöldséges kertje, kilenc, kívülről ugyanakkora, de belülről 
különbözően kialakított négyzetből áll. 

Mindegyikbe speciális fajtájú zöldségeket ültetnek, a különleges dekoráció érdekében. 
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Pergolákon szőlőt futtatnak végig a kertek mellett az erős napsugárzás ellen. 

A „vízkert”, ahol naponta fűnyírás és igazítás zajlott. 

 
Az első munkanapom előtt egy nappal érkeztem Villandryba, ahol az egyik dolgozó várt, megmutatta a 
szállásomat és elmondta a szükséges tudnivalókat a másnapról. A házat változó számú diákkal osztottam meg, a 
15 hét alatt 3 kanadai lány, egy francia lány és két francia fiú lakott ott. Mr. Carvallo nagyon a szívén viselte az 
otthonunkat, például az érkezésünk előtt újra bútorozta a házat és bármilyen problémával fordulhattunk hozzá. 
  
Szóval, május legelején kezdtem el dolgozni a kertész csapattal, aminek kilenc állandó tagja van, élén Laurent 
Portuguez főkertésszel. Minden reggel fél hétkor egy megbeszéléssel kezdtük a napot, utána a kis létszámú, 
minimum két emberből álló csapatok a megfelelő felszereléssel elindultak a különböző kertekbe. A kert részei, 
ahol állandóan dolgoztunk: a zöldségeskert, a szerelem kert, a zene terasz, a vízkert, napkert, a gyógy-, és 
fűszerkert, az üvegházak, ezeken kívül a teniszpálya, a labirintus és az összes kerti út.  

 
A díszkert egyik része: itt a zeneterasz május elején narancsos színben. A jobb képen július 

végére lila színben pompázott a levendulák, Salviák és Perovskiák miatt. 

A díszkertek legszebb része: a szerelem kert, amit 
a felette lévő erkélyről lehet megcsodálni. 
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A teniszpálya, ahol ugyanúgy naponta fűnyírás és igazítás zajlott. 

A diákok – így én is- mindig nagyobb létszámú csoportba voltunk beosztva, hogy legyen mellettünk egy 
gyakorlott kertész, aki elmagyarázza, felügyeli a munkánkat és válaszol minden felmerülő kérdésünkre. 
Szerencsére a közvetlen főnökömön kívül, két másik kertész is beszélt angolul, így az első heteimben mindig 
velük együtt dolgoztam. A francia nyelv eleinte nehezen ment, de a kollégáim türelmesen tanítottak. Az is fontos 
volt, hogy látták rajtam az igyekezetet. Az 5. hét környékén már bátran válaszoltam – a napi 8 órában tömegével 
érkező - kíváncsi turisták kérdéseire.  A nyári időbeosztás miatt minden nap három órakor fejeztük be a munkát, 
így délben csak egy fél óránk volt megebédelni. 

A legtöbbet a reneszánsz zöldségeskertben dolgoztam, ami a legalacsonyabb szinten helyezkedik el, 
zöldségekkel, gyümölcsfákkal és évelő ágyással díszítve. A kert kilenc különböző négyzetből áll, amit más - más 
zöldségek ültetésével és más formájú buxus sorokkal értek el. A nyári szezon eleje miatt itt a legtöbb munka a 
zöldség palánták ültetése volt, például: padlizsán, hagyma, sárga és piros mángold, arany zeller, spanyol 
paprika, póréhagyma, sárga és zöldpaprika, fekete retek, paradicsom és több fajta káposzta. Minden négyzetet 
oldalról évelő ágyások díszítettek, ahova több ezer begóniát, Verbena verosát, Helycrisumot, Bidenst és 
Gaillardiát ültettünk, meghatározott sorrendben.  

 

Bal képen, 3 kertész ületi be a bazsalikom palántákat, a jobb oldali képen a beültetés előtti két 
fontos lépés: az ibolyák kiásása és a föld felszántása zajlik. 

 

Itt a futórózsákat rögzítem a pergolákhoz és 
az elvirágzott ágakat metszettem le május 
végén. 
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Az egyik legkülönlegesebb munkám az elvirágzott rózsabokrok formára vágása volt és a sarkokon lévő 
futórózsák rögzítése a pergolákhoz. Ezeken a munkákon felül, az egyik állandó munka a gyomlálás volt a 
buxusok között, amit közvetlenül a buxusok alatt kézzel a közöttük pedig speciális eszközzel csináltunk, annak 
érdekében hogy ne sértsük a gyökereket. 

A szerelem -, és zenekertben a legfőbb munka a tavaszi tulipán hagymák kiásása és színek szerinti 
csoportosítása, a föld előkészítése, majd a közel 13 ezer fehér, rózsaszín és piros begónia kiültetése volt. 
Természetesen előzetes terv alapján tettük a megfelelő színű növényeket a formák közé és köré. 

 

A begóniák előtt május végére elvirágzott tulipánokat és nefelejcseket kiástuk, majd 

szántottunk és úgy ültettük be a palántákat. 

 

A begóniák közvetlen ültetés után, jobb oldalon pedig 1 hónappal később július végén. 

A szerelem kertben különleges munkám volt a tiszafák (Taxus bacchata) speciális formára vágása. A forma neve 
’Villandry’, mivel ott találták ki és csak ott használják. 
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Két kollégám Veronique és Guiallume az első képen, középen Melika az egyik kanadai diák, 
jobb oldalon Guiallume és Melika a negyedik napi Taxus nyírás után;) 

 

A „vízkertben” a pázsit állandó ápolása volt a legfőbb feladat. A napi fűnyírás mellett én a pázsit szegély vágását 
csináltam, ami az egyik legnehezebb munkám egyike volt.  

 

Oswalddal és Antonival gyomlálás a 

vízkertben.  

 

 

 

 

A kerteken kívül sok időt töltöttem az üvegházakban és fóliasátorban is, ahol a dísznövény és zöldségpalánták 
50%-t maguk állítják elő. Én segítettem újra ültetni a palántákat mindig a megfelelő méretű cserepekbe. Egy 
egész napon át pedig az üvegház falát tisztítottuk. 
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Fóliasátor öntözés után. Jobb oldalon egy látkép a fóliasátorra az egyik üvegház tetejére és a 
dísz pavilonra, ez a kert legtávolabbi sarka. 

 

A fűszerkertben a bazsalikom, sóska, snidling, 
medvehagyma, citromfű, angyalgyökér, tárkony, 
édeskömény, borsfű és a többféle menta pontos formára 
vágása volt az állandó munkánk. Május elején a három 
fűszerkör szélére begóniákat ültettünk és természetesen az 
általános kerti munkákat is végeztük, például gyomlálás, 
gereblyézés és pázsitszegély vágása.  
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A sorfák alsó ágainak levágását hetente kellett végezni, ami a munka - kocsik és a turisták könnyebb 
közlekedése miatt volt szükséges. Ugyanúgy a zöldségeskertben lévő 4 reneszánsz szökőkút kitisztítása is 
hetente elvégzendő munka volt, amit általában a diákok csináltak. 

Balra a két kollégám: Jean-Michel és Guiallume a hársfasornál, jobbra az utolsó 
munkanapunkon Melikával minket osztottak be a szökőkutak kitakarítására. 

 

 

A napkert a kert legújabb része 2008-ben készült el, 
különlegessége, hogy sárgás narancsos és vöröses 

színárnyalatú évelőkkel, kétéves növényekkel és cserjékkel díszítik. 

A hétvégéken is megpróbáltam felfedezni a környék más híres kastélyait és kertjeit.  

La Chatonniére, egy Villandry melletti kis kastély 12 fajta kerttel. Jobb oldalon a gyógy- és 
fűszerkert, ami egy levél alakot formál. 
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A híres Versailles nem annyira híres zöldség- és gyümölcsös kertje.  

Chateau de Jallanges kertjében ugyanúgy megvoltak a reneszánsz jegyek, de modern elemekkel 
vegyítve. 
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Chateau de Chaumont, ahol egész évben egy állandó kert – kiállítás várja a turistákat, 25 
különböző kialakítású kert egy témában. 

 

 

 

 

 

 

 

Chenonnceau, a leghíresebb Loire-menti kastély a Cher folyó felett, kertjei: Diane de Poiters kertje 
(jobb oldalon) amelyben nyaranta több mint 100 hibiszkusz virágzik. Medici Katalin kertje (lent), 
amely kifinomult és bensőséges a gömbalakra nyírt puszpángokkal szegélyezett medencével, 
parkrózsákkal és levendulafüzérekkel. 

  

Chateau de Valmer, az egyedi elrendezésű és fajokban gazdag zöldségeskertben a menta, zsálya és 
gourd gyűjtemény is jelentős. 
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Tours- i Botanikus kert, ahol a trópusi növényeken a kétszáz éves 
cédruson és mamut fenyőkön felül különleges a gyógy- és 
fűszernövény állomány is. 

    

Balra - Nantes melletti – „szórakoztató” és 
botanikus kert, Terra Botanica. Fent – Párizstól 
pár km-re lévő – Gyógy- és fűszernövény 
konzervatórium, ahol több mint 170 féle menta és 
levendula fajtát tartanak számon.  
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Ez a 15 hét Villandryban hatalmas élmény volt számomra. Szerencsére egy nagyon jó csapatba kerültem, akikkel 
egyik napom sem volt unalmas és közben mindig felelősségteljes munkákat végeztünk. Jó volt megismerni a 
különböző szokásaikat: például a nap végén mindig tartottak egy rövid beszélgetést egy – egy üdítő mellett 
(amiről mindig Mr. Carvallo gondoskodott), a rövid ebédszünet után mindig volt egy kis szieszta a kútnál és 
péntekenként a helyi étteremben ebédeltünk. 

 

Két különleges kép Villandryból, felül az automata 
öntözőrendszer működés közben, reggel 7 órakor a 
zöldséges kertben. 

Jobbra, az „ezer fény éjszakája” ünnepség, amikor két 
estén át az egész kert több mint 1000 gyertyával volt 
kivilágítva és az est megkoronázása a „vízkert” feletti 
tűzijáték volt. 
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Az egyik pénteki ebédünk. 

Az itteni gyakorlat nagyban épült az egyetemi tanulmányaimra, de szinte minden nap tanultam valami újat, 
amiben legtöbbet a kollégáim segítettek. Nagyon jó érzés volt naponta kapni pár elismerő szót a turistáktól és 
együtt dolgozni különböző nemzetiségű emberekkel, mert úgy érzem sikerült megállnom a helyem és barátokra is 
szert tennem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csapat (balról jobbra) Laurent a főkertész, Laurent, Aurelien, Thomas, Jean-Michel. A felső 
sorban, Veronique, Antoni, Guillaume, Oswald. 


