
Baji Béla: Akác és egyéb nehezen korhadó

rönkök előkészített darabjainak felhasználása 
építményekben I. 

Ezzel én úgy vagyok, ha már csinálok valamit, szeretném, hogy legalább 

addig kitartana, amíg jómagam. Ezért föld alatti építményekhez nedves 

környezetben lévő, vagy talajba szúrt, ásott karóknak idős, vagy 

koravén akác, eperfa, vagy narancseper ágat, rönköt használok, ha 

szükséges, olyan módon átalakítva, felhasogatva, hogy az építménybe 

beilleszthető legyen. 

Az egyik ilyen építményem, a szivattyúakna volt. Különösen erősnek 

készítettem, mert úgy terveztem, hogy akár 1m vastag földréteget el 

tudjon hordozni. A szerkezet elvi rajzát az 1. képen, a tényleges 

megvalósítást a 2. képen láthatjuk. 

2. kép: A megvalósított szerkezet.1. kép: A szerkezet elvi rajza 

A vázat azután többszörös rétegben használt linóleum, autógumi 

külső darabokkal, használt fóliasátor darabokkal, valamint két réteg 

ép fóliával takartam. Az ép fólia került legalulra, a többi réteg ennek 

védelmét szolgálta. Ennek több, mint húsz éve, azóta sem ázott be 

sehol sem. (3. kép). Végül ágakkal és földdel takartam (4. kép).  



3.kép: A vázszerkezet borítása.      4. kép: Takarás további rétegekkel.

Később a hátsó részt tovább erősítettem egy boltív szerkezettel, 

amely sokszorosan összedrótozott görbült narancseperből készítettem 

(5. kép). Egyébként az egész szerkezetet 3mm vastag un. fekete 

feszítődróttal, dupla hurokkal (6. kép) sokszorosan összekötöztem. A 

horganyzott drótok nem alkalmasak kötözésre, mert merevek, 

kemények. 

5.kép: Boltív görbe ágakból. 6. kép: A dupla hurok készítése.

Arra még nem jutott időm, hogy a vázszerkezetre olyan magas 

dombot hordjak, mint a 2. képen látható betonhordók alatt van. 



Támfal, emelt ágyak. 

Tápiószele területén lévő kertünk hátsó részén létesítettem egy kb. 

1,20m magas támfalat használt vasrudakból, faágakból. A vasak a 

szétflexelt gödi üvegházunk darabjai, a faágak a kertünkben, és a 

szomszédoknál termett különféle elágazó darabok melyeket nagy 

mennyiségben, földdel rétegezve fokozatosan helyeztem el a leendő 

támfal vonalában. A 7. kép előről, a 8.kép támfal mögül mutatja a 

lerakott ágakat, melyekhez a fal előtti földtömeg támaszkodik. A 

vasrudakhoz fektetett csuklóvastag, egyenes mogyoró ágdarabok, 

bambusz botok, ugyancsak támasztják a melléjük rakott ágakat, és a 

földet. Az egy régebbi tapasztalatom, hogy a földbe temetett ágak bár 

szilárdságuk nagy részét elvesztik, annyi tartás mégis marad bennük, 

hogy kellően sűrűn elföldelve a domboságy, vagy támfal szélét sokáig 

megtámasztják. Különösen, ha a támfal széléhez, és alul a tövéhez 

telepített növények gyökerei később megfogják a falat. A 9. és 10.kép 

a mostani, kb 6 év utáni állapotot mutatja, azután, hogy a támfalat 

elborították sűrű gyökerű növények. 

 

   

9. és 10 kép: a támfal hátulról nézve most. 

  



Lakóházunk kertje egy homokbucka tetején van. A viszonylag hosszú, 

keskeny terület közepe tája van a legmagasabban, az utca felé eső 

rész, és a hátsó vége csüng. A talaj aranysárga futóhomok, a tetején 

helyenként van egy kis barnás bemosódás. A hátsó részt feltöltöttem 

részben a közepéről, és a hátsó kerítés tövéből szedett földdel, 

részben máshonnan hozott fekete komposztos földdel feltöltöttem. 

Így keletkezett a 9. képen mutatott árok, amelynek oldalát az előbb 

leírt támfallal támasztottam meg A ház mögötti első részre pár éve 

kezdtem el emelt ágyakat készíteni. Leginkább árnyéktűrő, erdei 

növényeket termesztek rajta (11.Kép) 

 

11 kép: Emelt virágágyás  

Az elkészítés menete lényegében ugyan az, mint a támfalé, két eltérés 

van: A támasztó oszlopok karvastag, vagy olyanra hasított, kihegyezett 

akác, és narancseper ágakból készültek. A kereszrudak akácból 

vannak. A másik, hogy a falába több bambuszt tettem. 



Még egyszer: Az emelt ágyás elkészítésének menete: 

 

   

 

12. kép ágak felhalmozása              13.kép:  Föld ráhordás, újabb ágak. 

   

14.kép:Újabb föld…                              15. kép: Végül belocsolás. 

 

 

 

Folytatás következik. 


