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A TÁJ, mint élettér, tudatos és tudattalan emberi tevékenységek együttes 
következményeként alakult ki, egy adott hely és az ott élő emberek szellemiségén 
alapszik. Értelem és érzelem alkotta fogalom, és így az emberi tényező nélkül 
tájról nem beszélhetünk. A táj egyrészt megfogható, materiális, másrészt kevésbé 
tapintható, de jól érzékelhető szellemi összetevők időbeni és térbeni folyamata; 
olyan területi és kulturális egység, mely nem csak egyéni megítélésünk, hanem az 
adott helyen élő, tevékenykedő közösség memóriája révén létezik.

A táj a társadalom tükre.  S míg egy egészséges, öntudatos, jövőképpel rendelkező 
társadalom virágzó arcú tájat teremt, addig a beteg, reményvesztett, elöregedett 
közösségek eróziós erőktől szabdalt, lepusztult tájakban tengődnek.

A táj formálása a kiűzetés pillanatában kezdődött el. Akkor kaptuk a legnagyobb 
és legnehezebb feladatot: saját igényeink szerint alakítani, művelni, tájjá 
változtatni a teremtett, természeti világot. Elrendeltetett ily módon, hogy egy 
tájjá lényegült, fizikailag és szociálisan is megművelt földi térbe szülessünk bele. 
Elválaszthatatlanul a táj részévé váltunk. A tájformálás maga az Oikosz – a kreáció 
és a kreativitás között kialakítható egyensúly legkézenfekvőbb példája. 

A KERT a táj mikrokozmosza. A kert és annak céltudatos kialakítása – 
elhelyezkedése, térszerkezete, természeti és művi elemei, kapcsolata tágabb 
környezetével – létrehozója környezetideáljából táplálkozik. A kert életstílust, 
szemléletet, filozófiát, gazdasági-társadalmi fejlődést tükröz. A kert a táj 
esszenciája, amelyben a teremtőerőt az ember alkotókészségével ragadja meg, 
sajátságos jellé formálva azt. A kert az élő és a holt anyag mesteri összekapcsolása, 
szimbolikus tartalmak hordozója. A kert az ember személyes, csoportos és 
nemzeti önazonosságának forrása. „A kert az emberiség egyik legjobb találmánya 
és eszköze arra, hogy önmagát otthon érezhesse ebben a világban”.1  A kert: HELY 
a tájban. Kertörökségünk ezért megismételhetetlen, pótolhatatlan.

A kert: HELY a tájban

A legtöbb nyelv különbséget tesz a táj részeként megjelenő HELY materiális létezése 
(„in situ”) és annak emberi érzékelése („in visu”) között: „land – landscape” (GB), 
„pays – paysage” (F), „paese – paesaggio” (I), „Land – Landschaft” (D). A Le Notre 
által kialakított Versailles-i kert létezik, mint fizikai valóság - allékkal, parterrekkel, 
vízfelületekkel és jól megkomponált látványtengelyekkel - de ugyanakkor létezik, 
mint eszme, mint kulturális hagyaték is, mint a barokk életérzés szimbóluma. 2

1. BEVEZETÉS: KERT, TÁJ, HELY

01. Shazdeh Mahan Garden, Iran

02. Nagycenk, Széchenyi kastélykert

 1 Hankiss, E. 1997. Az emberi kaland. Budapest, 66.
 2 Fekete, A. 2004. Hagyományok, tájszemlélet, tájfejlesztés. Budapest. Ökotáj, 33-34. szám, 87-92.
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A táj látványértékének felfedezése reneszánsz gyökerekkel bír, s a tájkép esztétikai 
értékének felismerése a reneszánsz táj- és kertleírások esetében tetten érhető. 
A reneszánsz ember világról alkotott képe a természet felfedezése, tudatos 
megfigyelése révén új fejezetet jelent az ember és környezete viszonyában: nem 
csupán szemléli a tájat, hanem átérzi hangulatát, szavakba, képekbe önti a táj 
nyújtotta élményt. A kert a táj részeként, valós élettérként, a szépség, a harmónia 
megtestesítőjeként, hozzátartozik a humanista életszemlélethez. Megtörténik 
a kert határainak virtuális kiterjesztése: a humanisták a táj látványát tudatosan 
kapcsolják be a kerti képbe, s ettől kezdve ez a továbbiakban – a barokk kastély-
kert együttesek majd a tájképi kertek esetében is – következetesen alkalmazott 
tájkompozíciós eszköz. 

  
 

A nagy léptékű (táji) látványkapcsolatok tudatos alakítása már a barokkban 
elkezdődött, de a Kárpát-medencében a 19. század tájképi kertjeiben teljesedett 
ki. 

A festői tájképi kert („pictoresque”) a korai felvilágosodás eszményeit idézi 
meg, jelképként értelmezett része a világnak. A művészi töltettel is bíró tudatos 
térszervezés ebben a korszakban számos olyan térkompozíciót eredményezett, 
amelyek kevésbé funkcionális, mint inkább festői megjelenésű művi elemet 
(plasztikát, építményt, dísztárgyat stb.) alkalmaztak látványelemként, staffázsként 
és hangulathordozóként. Ezek a kompozíciós központként alkalmazott hangsúlyos 
látványelemek – amelyek jelzésként is szolgáltak, szimbolikus jelentéssel bírtak 
– látványtengelyek fókuszpontjait jelölték. Később, a romantika időszakában 
(„gardenesque”) a táj idealizált képének megteremtése a cél. 

2. TÉMAFELVETÉS

03. Munka a reneszánsz kertben
„The Grete Herball’ címlapja, 1526, London 

04. Heidelberg. Hortus Palatinus.
Reneszánsz kert és táj kapcsolata
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Korszak-függetlenül kijelenthető azonban, hogy az újkori kerttörténet során 
mindvégig a kerti kép, a kerti látvány feltárásának időbeni és térbeni megtervezése, 
a kert és a táj közötti ideális vizuális kapcsolatok megteremtése, azaz a lenyűgözés 
érdekében létrehozott LÁTVÁNY az alkotók legfontosabb kompozíciós célja.

A tájkert, erőteljes komponáltsága ellenére is a környező tájelemekből 
inspirálódott, melyek a maguk idejében a több évtizedes, évszázados építészeti 
hagyományoknak, tájhasználatnak köszönhetik megjelenésüket. A táji léptékű 
kompozíciók sok esetben szomszédos nemesi rezidenciákat, birtokokat szerveztek 
egységbe.

Egy helyhez/kerthez/tájhoz kötődő legerősebb és legtartósabb viszony az 
identitásteremtés és megőrzés révén valósulhat meg. Nem véletlen, hogy a 
Történeti kertek 1981-es firenzei kartája is a kert típusát, stílusát, alkotóját, 
egy adott korszak eszméjét a történeti kertek fő meghatározóiként nevesíti. Ez 
indokolja a kert történetének és a tájban elfoglalt helyének kutatását. 

A kert, mint sajátságos művészeti produktum, és mint a táj szerves része - bár 
konstruált látványok halmaza – mégsem értelmezhető úgy, mint építőművészeti 
vagy képzőművészeti alkotás, vagy térben és időben lehatárolt látványfolyamat 
(mint pl.  a színház, film, táncelőadás, performansz, koncert). A kert és a táj, 
növényi és más természeti alkotóelemeinek köszönhetően egy élő rendszer, amely 
az idő múlásával folyamatosan változik. Szerkezeti elemei, amelyek pillanatnyi 
megjelenését, időbeni fejlődését, természeti és esztétikai értékeit meghatározzák, 
számosak. A különböző tájszerkezeti elemek vizuális összekapcsolásában a 
tervezett látványtengelyek, látványkapcsolatok fontos szerepet töltenek be, s 
így a térszerkezet valamint a tájjelleg meghatározói. Az egyes látványelemek 
kultúrtörténeti értéke – többnyire épített jellegükből adódóan – eltérő, s így a 
társadalom különböző rétegei felé eltérő üzeneteket közvetítenek. Éppen ezért 
szükséges tájesztétikai értékelésüknél a körültekintő, gondos interpretáció: a 
fizikai megjelenés vizsgálata mellett a kialakítás gondolati háttere, a látvány 
keltette érzelmi hatások, hangulatok elemzése is elengedhetetlen. 

05. Tattoon Park, Manchester (UK). Japánkerti 
részletek
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3.1. Kutatási célkitűzés
 
A disszertáció első része egy folyamat feltárását tűzi ki célul, amely a tervezett 
kerti kép, a megkomponált látvány, a táji keret tudatos kialakítására vonatkozó 
folyamatra világít rá az újkori kertek történetében. Ez a kutatási célkitűzés egy 
kertművészet-történeti tanulmány – KERTI KÉP, TÁJKÉP, LÁTVÁNY – amely angol, 
európai és magyarországi példákon keresztül mutat rá arra, hogy a kertalakítás egyik 
lényegi eleme a reneszánsztól kezdve a megtervezett látvány volt, illetve a látvány 
keltette művészi, érzelmi hatások és szimbolikus üzenetek. Az európai áttekintés 
elvi keretet képez ahhoz a kertművészeti értékeléshez, amelyet 2004-2017 között 
megkutatott 100 erdélyi kastélykert komponált látványkapcsolatainak elemzése 
nyomán végeztünk. Az átfogó, történeti feltáráson és helyszíni vizsgálaton alapuló 
kutatás a kastélykertek belső és külső vizuális kapcsolatainak meghatározására, 
ezek kompozíciós jelentőségére irányul, mert értelmezésem szerint a kert és a 
környező táj viszonya, a kertet és a tájat összekapcsoló – az esetek többségében 
épített – hangsúlyos látványelemek határozzák meg a fő kitekintési irányokat, 
látványtengelyeket s befolyásolják a tervezett látvány mindenkori szerepét és 
üzenetét. 

A kastélykertek belső és külső látványkapcsolatainak, térszerkezetének, táji 
léptékű kompozícióinak, regionális tájtörténeti összefüggéseinek feltárása 
mellett az erdélyi kastélykert kutatások lényeges eredményeiként említhetők a 
következők:

• több mint 100 történeti értékű kastélykert kutatási és felmérési 
dokumentációjának valamint értékkataszterének elkészítése;

• újabb adalékok a magyar és európai kerttörténethez;
• magyarországi, erdélyi és nemzetközi tájépítész hallgatók és oktatók, 

műhelyek és civil szervezetek bevonása a kutatásba, helyszíni 
felmérésekbe;

• a kutatási eredmények beépítése a magyarországi és erdélyi tájépítészeti 
és építészeti oktatásba3,   örökségvédelmi gyakorlatba;

• több mint 50 magyar és idegen nyelvű publikáció (könyvek, konferencia 
kiadványok, folyóiratcikkek) a témában, a műemléki kertvédelem, a 
tájépítészet és a kertművészet népszerűsítése, társadalmasítása;

• a történeti kertfelújításokhoz szükséges adatbázis megteremtése, a 
történeti kutatásokon alapuló erdélyi kastélykert-megújítás ösztönzése és 
elindítása.

3. CÉLKITŰZÉSEK

3 Kerttörténet 1-2 (SZIE, TÁJK, Kertépítő és tájrendező mérnök BSc); Kertművészet és örökségvédelem (SZIE, TÁJK, 
Tájépítészmérnök MSc);Történeti tájak és kertek helyreállítása 1-2 (SZIE, TÁJK, Tájépítész és kertművész MA); 
Design of historic landscapes and sites (SZIE, TÁJK, Master of Landscape Architecture MLA); Landscape Identity 
Landscape Design (SZIE, TÁJK, Erasmus); Történeti kertek (Sapientia EMTE, Marosvásárheyi Kar, Tájépítész Szak); 
Műemléki kertvédelem (Babes Bolyai TE, Műemlékvédelmi szakmérnöki képzés).
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3.2. Mestermunka célkitűzése 

A kastélykert ezernyi szállal kötődik környezetéhez. Kialakulása idején nem 
egyszerű díszkert volt, hanem kiszakíthatatlan részét képezte egy összetett, 
kulturális-történeti, ökológiai és nem utolsó sorban gazdasági (birtok)rendszernek. 
Éppen ezért volt, lehetett hosszú távon működőképes és fenntartható. Tudatosan 
komponált, történelmi és művészeti töltetű ökológiai-műszaki rendszert 
tanulmányozunk tehát, amely csak tágabb környezetébe ágyazva értelmezhető. A 
kastélykertek kialakításánál a látványokban, vizuális tengelyekben rejlő potenciált 
olyan adottságként kezelték, amely nagymértékben meghatározta a kastélypark 
tágabb környezetét képező kistáj arculatát. Szabó T. Attila megállapítása, miszerint 
„a főúri kastély–park együttesek olyan modellhelyzetnek tekinthetők, melyből 
a palota–kastély–udvarház–polgárház–parasztház vonalán a modell növényi 
és tudáselemei demokratikusan szóródtak”4, ugyancsak a kastélykert táj- és 
településjelleget és – szerkezetet meghatározó szerepét hangsúlyozza.

Régről fennmaradt kertjeink megújításánál – tisztelve azok kialakulásának 
körülményeit – újra kell értelmeznünk tehát nem csak magát a kertet, nem csak 
belső összefüggéseit, hanem viszonyát és bonyolult kapcsolatrendszerét a tájjal, 
a társadalommal.  

A mestermunka a dolgozat első részében ismertetett kutatási eredmények 
konkrét alkalmazási lehetőségeit mutatja be saját tervek alapján megvalósult 
példák segítségével. A mestermunka – rendhagyó módon – nem egyetlen 
megvalósult terv részletes kifejtése, hanem több, különböző helyszín (történeti 
értékű kastélykert) látványkapcsolatainak helyreállítását ismerteti. Ily módon 
bizonyítható leginkább, hogy a történeti tájkompozíciókat meghatározó látványok 
és tengelyek helyreállítása a történeti kert – és tájszerkezet megújításának 
egyik legfontosabb eszköze. A mestermunka célja megfelelően szemléltetni és 
hangsúlyozni a LÁTVÁNY helyreállításának lényegét, s bemutatni, hogy a témában 
végzett több évtizedes kutatás eredményei konkrét tervezési helyzetekben, 
különböző adottságokkal rendelkező helyszíneken alkalmazhatók. 

4  Szabó T. Attila (2000): Erdélyi történeti kertek egy biológus szemével In: Galavics G. (2000): Történeti kertek, 
Budapest, 76.
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Mind a kutatási, mind a mestermunka eredményeinek megértése érdekében 
szükséges egy rövid bevezetés a műemléki kertvédelem fogalomtárába, a történeti 
kertek és tájak védelmének és megújításának általános elveibe.

4.1. Történeti kert, történeti értékű kert, történeti táj

A történeti kert védett intézmény. A történeti kertet első ízben a Firenzei Karta  
definiálta műemléki kategóriaként 1981-ben. Ennek értelmében a történeti kert 
„olyan építészeti és növényi elemekből álló alkotás, mely történeti vagy művészeti 
szempontból közérdekű. Mint ilyen műemléknek tekintendő”. 

Ezt a meghatározást ma is a kertművészeti kutatások és a műemléki kertkategória 
alapvető megfogalmazásaként tartjuk számon. Mindemellett a történeti kertek 
helye a tájépítészetben és a műemlékvédelemben napjainkra némiképp 
átértékelődött, jelentőségteljesé vált. Míg az ENSZ Nevelési, Tudományos és 
Kulturális Szervezetének 1972-es párizsi konferenciáján a kulturális és természeti 
örökség védelmében megszületett első megállapodás  táji és kertművészeti 
vonatkozásokat alig tartalmazott, addig az 1992-es Santa Fe-ben ülésező 
Világörökségi Tanács táji léptékre terjesztette ki a műemlék („monuments”) és 
műemléki helyszín („sites”) fogalmakat.  A nyolc évvel később, 2000-ben aláírt 
Európai Tájegyezmény a történeti tájat („Historic Landscape”) és kultúrtájat 
(„Cultural Landscape”) is definiálta, s ezeket a negyven aláíró európai állam közül 
napjainkra már harmincnyolcnak a parlamentje elfogadta.  

4. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

06. Duero–völgy kultúrtáj és UNESCO 
Világörökségi helyszín, Portugália

5 A történeti kertek kartája (Firenzei Karta). Műemlékvédelmi dokumentumok gyűjteménye. ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottság, 2002.
6 The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization meeting in 
Paris from 17 October to 21 November 1972, ConventioConcerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage. In: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Convention concerning the protection of 
the World Cultural and Natural Heritage, World HeritagCommittee, Sixteenth session, Santa Fe, United States 
of America, 7-14 December 1992 In: http://whc.unesco.org/archive/repcom92.htm
8 European Landscape Convention In: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/176
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A paradigmaváltások következtében az utóbbi években a kert- és táji örökség 
kezelésének és főként megújításának nemzetközi metodikája lendületes 
fejlődésen ment át. A kertművészeti tevékenység nyomán létrejött kertörökséget 
– egyes kérdőjelek és szakmai viták ellenére9 – a történeti táj és a kultúrtáj 
fontos összetevőjeként értelmezzük. Az Európai Tájegyezmény elfogadása 
egyértelműsítette, hogy a történeti tájak megóvása része a kertművészetnek, 
s a táj- és kerttörténeti kutatások differenciálódása nyomán a kertművészeti 
kutatások és tervezési feladatok a tájépítészet és a műemléki kertvédelem 
speciális témaköreivel bővültek. Új, korábban egyáltalán nem kutatott, vagy 
határterületként számon tartott feladatok – ipari műemlékek, történelmi 
emlékhelyek, posztkommunista tájreliktumok, világörökségi helyszínek, 
kultúrtájak megőrzése, helyreállítása, kialakítása – is megjelentek a táji örökség 
megőrzését felvállaló szakmai és tudományos szervezetek célkitűzéseiben. 
Magyarországon az örökségvédelmi jogszabályok közül elsőként az 1997-es 
műemlékvédelmi törvény10, foglalkozott a történeti kertek kérdésével. A 2001-
ben elfogadott örökségvédelmi törvény – hasonlóan az 1997-es jogszabályhoz – 
szintén a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolja a történeti kerteket:

„36. § (1) A történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy 
más műemlékhez kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként 
megjelenő kertépítészeti alkotás, zöldfelület, illetőleg park.
(2) A kiemelkedő jelentőségű történeti kert általános védelemben részesíthető, 
műemlékké nyilvánítható.
(3) A történeti kertet lehetőleg eredeti rendeltetésének megfelelően, teljes 
eredeti területére kiterjedően kell védelem alá helyezni”.11

07. Dég, Festetics kastélypark: sziget a hollandi 
házzal. Egyike kevés, alanyi jogon védett 
kastélykertjeinknek.

9  Mőcsényi, M. 1993: Bevezető. In: Kultúrtáj - történeti táj - műemlékvédelem nemzetközi tudományos 
tanácskozás Budapest - Keszthely, 1993. június 7-11. Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 59–60. vö. Fatsar, K. 2010: 
Reconsidering Cultural Landscape definitions – are Historic Gardens really Cultural Landscapes? In: Yildizci, A.C. 
& Seckin, Y.C., Güler, G. 2010. Cultural landscape, 27’th ECLAS Conference in Istambul, 29 September-2 October, 
2010, Istanbul Teknik University, Turkey, 851-856. vö. Fowler, P. 2003. World Heritage Cultural Landscapes, 1992-
2002: a Review and Prospect. In: Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation, Ferrara, 11-12 November 
2002. Paris: UNESCO, 2003, 16-32. vö. Mitchell, N. & Rössler, M., Tricaud, P-M., 2009. World Heritage Cultural 
Landscapes – A Handbook for Conservation and Management. Paris: UNESCO, 2009. vö. Prieur, M., 2003. Legal 
provisions for Cultural Landscape Protection in Europe. In: Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation, 
Ferrara, 11-12 November 2002. Paris: UNESCO, 2003, 150-155
10 2007. évi LXIV. törvény a műemlékvédelemről 
11 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 
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Jelenleg történeti kertként védett alkotás Magyarországon mindössze tizenöt 
van. Védett történeti kertjeink különböző jellegű és jelentőségű zöldfelületi/
kertörökségi elemként határozhatók meg, hiszen olyan helyszínek tartoznak ezek 
közé, mint például a Margitsziget, a Füvészkert, a dégi Festetics-kastély parkja, a 
csákvári Eszterházy-kastély kertje, a tatai Angolpark, vagy a kaposvári Rippl-Rónai 
villa kertje. 

Szakmai szempontból a hivatalosan is védetté nyilvánított, történeti kertek mellett 
szükség van egy másik, nem kevésbé fontos kategória meghatározására is. Ez a 
történeti (vagy műemléki) értékű kert,12  s ebbe a kategóriába kertörökségünk 
azon elemei tartoznak, amelyek pillanatnyilag nem élveznek közvetlen 
műemléki védelmet, de művészeti és/vagy történeti értékük vitathatatlan. A 
magyar vonatkozású történeti értékű kertek száma több százra tehető a Kárpát-
medencében, s ezek megóvása, helyreállítása, fejlesztése komoly szakmai feladat 
és kötelesség.

4.2. A műemléki kertvédelem és megújítás általános elvei 
Történeti kert bármilyen típusú zöldfelület lehet: kastélypark, villakert, 
intézménykert, közpark, temető, botanikus kert stb. A történeti kert műemléki 
értéke nem méretéből, hanem tartalmából, összetevőiből adódik. Egészen kis 
kertek is minősülhetnek tehát történeti értékű helyszínnek. 

A kerttörténeti kutatás

A történeti értékű kertek felújítását, tervezését történeti kutatásnak kell 
megelőznie. A kutatás során feltárt különböző rétegek együttesen képezik a 
helyszín történeti értékét, teljes ismeretük segít megérteni a kert mondanivalóját, 
üzenetét. A kerttörténeti tudományos dokumentáció (KTD)13  elkészítése képezi 
a műemléki kert helyreállításának a kiindulópontját. A KTD kitér a helyszín 
alapadataira (kert kiterjedése, típusa, stílusa, jellemző datálása, eszmei értékei, 
jelentősége, további védelem), a történeti kert épített elemeire, fragmentumaira 
(kert vagy kertrész szerkezeti és tagoló elemei, önálló kertrész, tájépítészeti 
elem, kerti építmények vagy műalkotások, egyéb kerti alkotások, kerti műszaki 
műtárgyak), a kert jelentős történeti növényállományára. 

A KTD nem kizárólag kutatás vagy vizsgálat, hanem egyben elemző-értékelő 
dokumentáció, amely lefekteti a megújítás alapelveit, hozzásegít a kertek 
történeti-műemléki értékének megállapításához, vizsgálva a következőket: 

• a kert történeti értéke, mely egyrészt műemlék épület környezete, másrészt 
eszmei-szellemi vonatkozású (pl. jelentős történelmi eseményekhez, 
családokhoz köthető) helyszín;

• a kert kora, illetve az az első dátum, mely bizonyíthatóan meglévő, az 
együttes részét képező kertet jelöl;

12 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről alapfogalmaival összhangban: műemléki érték minden 
olyan építmény, kert, temető, temetkezési hely vagy sírjel, terület (illetve ezek maradványa), valamint azok 
rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, 
tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.
13 A kerttörténeti tudományos dokumentációra vonatkozó előírásokat a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról tartalmazza.
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•	 a	 kert	 egyedisége,	 amely	 a	 kert	 különleges	művészi	 értékére	 vonatkozik	

(például	az	alkotónak	vagy	a	kornak	jelentős	műve);
•	 a	kert	tipikussága,	mely	a	szóban	forgó	alkotás	típusteremtő	jellege	(vagy	

ha	például	 a	 kert	 a	 kialakítás	 korára	 jellemző	típus	első	 képviselője	 vagy	
jellegzetes	formája);

•	 a	földrajzi	kontextus,	amelybe	a	kert	beágyazódott.

Nem	csupán	az	érdekes	a	kertörökség	szempontjából,	hogy	hogyan	 is	nézett	ki	
egy	kert,	mikor	épült,	ki	tervezte,	ki	volt	a	tulajdonosa.	Azt	is	meg	kell	tudni,	hogy	
mit	várt	az	alkotó	a	kertjétől,	milyen	céllal	hozta	azt	létre,	és	hogyan	értékelték	
e	 hatalmas	 anyagi	 és	 szellemi	 befektetést	 utódai.	 A	 miért	 tehát	 ugyanolyan	
izgalmas,	 mint	 a	 hogyan,	 vagy	 a	 mikor.	 A	 kert	 jelentései,	 üzenetei,	 hogy	 mit	
tolmácsol	számunkra	a	kert	jelenlegi	állapota,	a	kertörökség	felmérésének	fontos	
mérföldköveit	jelentik.	

A	 kutatásban	 fontos	 szerepet	 játszanak	 a	 családtörténeti	 adatok	 is,	 hiszen	
ezek	 sok	esetben	közvetlenül	 csatolhatók	a	parkok,	 kertrészek	vagy	egyes	kerti	
elemek	 kialakításához,	 átalakításához.	 A	 birtokos	 családok	 a	 hely	 szelleméhez,	
identitásának	 kialakulásához	 és	 a	 rezidenciakertek	 létrehozásához	 szükséges	
szellemiség,	 kulturális	 töltet	 hordozói.	 Számos	 esetben	 a	 tulajdonosok	 saját	
elképzeléseik	 szerint	 alakították	 a	 kerteket,	 vagy	 közvetlenül	 befolyásolták	
ezek	 kialakítását.	 A	 nemesi	 rezidenciák	 és	 kertek	 tulajdonosai	 tehát	 bizonyos	
értelemben	a	műemlékek	alkotóiként	is	számon	tarthatók.

Fontos	része	a	felmérésnek	továbbá	az	építészettörténeti	részletek	bemutatása,	
valamint	 egyes	 településszerkezeti	 adottságok	 ismertetése,	 hiszen	 a	 történeti	
kert	szétválaszthatatlan	egységet	képez	egy	épülettel	és	szervesen	illeszkedik	egy	
adott	település	szerkezetébe,	a	környező	tájba.

A történeti kert rétegei

A	történeti	értékű	kert	bármely	történeti	korban	létrejöhetett,	s	ennek	megfelelően	
számtalan	 korszak	 lenyomatát,	 kertművészeti	 jellegzetességeit	 hordozhatja.	
Ezeknek	 az	 idő-tényező	 által	meghatározott	 rétegeknek	 köszönhetően	 sok	 kert	
nem	is	csak	egyetlen	stílustörténeti	korszak	jegyeit	őrzi,	hanem	az	egymást	követő	
újabb	 és	 újabb	 korok	 kertépítészeti	 elemeit	 és	 ideológiáit	 halmozva,	 ezeket	
fedvényszerűen	egymásra	építve	képez	történeti	értéket.	Az	egyes	korokra	utaló	
elemek,	maradványok,	emlékek	sok	esetben	–	megrongálódott,	 lepusztult	vagy	
teljesen	megsemmisült	állapotuk	miatt	–	nem	szolgálnak	egyértelmű	információval	
származásukra	vonatkozóan,	megtévesztőek.	Mindegyik	réteg	értéket	hordoz.	A	
megújítás	 során	 a	 rendelkezésre	 álló	 információk	 alapján	 kell	 eldönteni,	 hogy	
az	 adott	 kert	 vagy	 kertrész	 esetében	 melyik	 stílustörténeti	 korszakra	 jellemző	
állapotot	 lehet/szabad	 helyreállítani.	 A	 helyes	 döntést	 megalapozó	 tervezői	
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magatartás egyrészt a rendelkezésre álló történeti adatokra, a helyszínen 
megmaradt emlékekre, értékekre támaszkodik, másrészt a jövőbeni hasznosítást, 
fenntartást tartja szem előtt. A hely szelleme, adottságai, az örökségvédelmi 
elvek és az új megrendelői igények figyelembe vétele és összehangolása minden 
kerthelyreállítás esetében elvárás.

Helyzetértékelés és megújítási stratégiák

A kerthelyreállítás a kerttörténeti adatok ismeretén túl a jelenlegi helyzet 
alapos ismeretére, a még meglévő értékre, azaz részletes helyszíni kutatásra és 
felmérésre is épül.
A történeti érték felismerése, interpretálása környezeti tényezők függvénye is. 
Viszonylagos épségben fennmaradt, jól kutatható és dokumentálható kertek 
esetében egyértelmű tervezői állásfoglalás lehetséges. Területi integritásában 
csonkult, átalakult (beépített, beerdősült, letarolt stb), leromlott, történeti 
értékeket már csak részben tartalmazó helyszínek történetileg is hiteles felújítása 
összetett és felelősségteljes feladat, hiszen a hiányzó történeti adatokat műemléki 
szempontból is vállalhatóan kell pótolni, kiegészíteni. Egy kert, kertrész vagy kerti 
elem rekonstrukciója csak abban az esetben történhet meg, ha a rekonstrukció 
érdekében más emléket nem kell elpusztítani, és elegendő hiteles információ áll 

08. A történeti kert rétegei a Cahtsworth-i (UK) 
kastélykertben: barokk nyírottsövény térfalak, 
festői tájképi kert és romantikus sziklakert
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rendelkezésre. A Firenzei Karta erről a következőképpen ír: „nem szabad egy-egy 
korszakot másik rovására előnyben részesíteni, kivéve, ha a kert egyes részeinek 
leromlása vagy pusztulása alkalmat nyújt a maradványok vagy a vitathatatlan 
dokumentációk alapján készülő rekonstrukcióra.” 
Magyarországon a történeti kertek állapota és a rendelkezésre álló források csak 
ritkán teszik lehetővé a rekonstrukciót. Ha nem áll rendelkezésünkre elegendő 
hiteles információ, akkor kortárs eszközök alkalmazásával az egykori kert 
hangulatát tudjuk megidézni, vagy új alkotás létrehozására nyílik lehetőség.

A felújításnak a kert értékét növelnie kell, biztosítva a helyreállítás hitelességét. 
A történeti értékű kertek esetében a helyreállítás során meghatározó az eredeti 
térstruktúra, tér- és tömegarányok, a korabeli egységes kompozíció visszaállítása. 
Az épített elemek (utak, burkolatok, kerti építmények, berendezési tárgyak stb.) 
helyreállítása során az anyaghelyesség, a hagyományos technológiák alkalmazása 
fontos. Az eredeti és a helyreállított elemek megkülönböztetése viszont azonos 
anyaghasználat esetén is elvárt, hogy a műemléki hitelesség elve ne sérüljön. A 
történeti kertek helyreállítási munkái során az eredeti növényfajok alkalmazása 
nehézségekbe ütközhet az újonnan megjelent kórokozók, vagy a rendelkezésre 
álló, sokszor korlátozott növényválaszték miatt. Ilyenkor megengedett helyettesítő 
növényfajok használata.

Interdiszciplinaritás a megújítási folyamatokban

A történeti értékű kertek koruk, növényállományuk, kerti építményeik, hajdani 
birtokrendszerük gazdasági viszonyai és még számos egyéb összetevőjük folytán 
több tudományághoz és -területhez kapcsolódnak (építészet, urbanisztika, 
botanika, közgazdaságtan stb). A kertek felújítását – még ha gyökeresen meg is 
változott a történeti kontextus – befolyásolják a kastély-kert együttes komplex 
kialakulási, fejlődési folyamatai, jelenlegi állapota, de a feladat interdiszciplinaritása 
ellenére a végleges megoldás eldöntésében a tájépítész tervező személye, 
látásmódja alapvető fontosságú.

A történeti kerthelyreállítás egyre több résztvevővel, egyre komplexebb feladattá 
válik. Az új használói igények, a társadalmi részvétel, a demokratikus tervezési 
elvek érvényesítése olyan helyzetet teremt, amelyben a történeti előzmények, 
a kertművészeti analógiák, a hiteles helyreállítási szempontok mellett a kreatív, 
absztrahálásra képes, művészi tervezői hozzáállás, a kerthez, mint helyhez fűződő 
viszonyok változása ugyancsak előtérbe kerül és befolyásol a tervezői munkában. 
Olyan elvi módszertani iránymutatásra van szükség tehát, amely az új kihívásokra 
is megfelelő tervezői válaszokat képes adni. Minden kert más, így egy adott kertről 
helyszínre szabottan kell döntést hozni. Egy kert egyes részterületein más-más 
tervezői hozzáállás alkalmazása is indokolt lehet. A tervet széleskörű egyeztetésre 
alapozva kell elkészíteni, amely ideális esetben a tulajdonos, a fenntartó, a kutató, 
a tervező, a szakági tervezők, a kivitelező, a hatóságok és a társszakmák képviselői, 
valamint közhasználatú park esetén a civil lakosság bevonásával történik.
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Integrált kezelés

A műemléki kertvédelem a megújított kertek szakszerű fenntartása, kezelése. A 
kezelési terv a történeti kert megőrzését, majd értékalapú fejlesztését szolgáló, 
hosszú távú, ütemezett cselekvési program. A tervkészítés első lépéseként össze 
kell állítani egy megalapozó dokumentációt, amely tartalmazza a kertre vonatkozó 
történeti kutatást, a geodéziai felmérést, esetleges régészeti feltárást, a jelenlegi 
állapot rögzítését, valamint ezek értékelését. Erre a dokumentációra épül a 
kertre készülő fenntartási és fejlesztési terv. A kezelési terv a jövőbeli célok között 
prioritási sorrendet jelöl ki, ütemezi az elérésükhöz szükséges lépéseket, valamint 
anyagi forrásokat rendel az egyes lépésekhez. Tartalmazza a kert fenntartási tervét 
is, amelynek a megfelelően történő elvégzése már önmagában hozzájárulhat a 
kert megújulásához. A kezelési tervet rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, 
amelynek során, a megalapozó dokumentációra építve, a fenntartási és fejlesztési 
lépéseket módosíthatjuk.

A kezelés része a gazdasági háttér és menedzsment, hiszen a történeti kertek 
fenntartása költséges feladat. Sok esetben azért nem történik meg a műemlék 
együttes felújítása, mert a további fenntartásra, kezelésre nincs meg a megfelelő 
anyagi háttér.

A kertmenedzsment nem feltétlenül csak az anyagi háttér megteremtését jelenti. A 
jó menedzsment a kert hasznosításával, bemutatásával éri el a fenntarthatóságot, 
hozzájárulva a szemlélet és értéktudat formáláshoz, mely hosszú távon a 
kertek megbecsülésének a záloga. Egy kert szerkezete, stílusa, az adott korszak 
életfilozófiája, az egyedi növények és építmények komoly érdeklődést válthatnak 
ki, ha megfelelő módon történik a bemutatásuk.

Ha egy történeti kert helyreállítására egyelőre nincs elegendő pénz, az 
interpretációval sokat lehet segíteni a szomorú valóságon: a kert történetének 
ismertetése, régi alaprajzok, tervek, metszetek, netán fotók, melyek az 
egykori állapotokat illusztrálják, rendkívül értékes információkkal szolgálnak a 
látogatóknak, és jó benyomást tesznek rájuk. A tájékoztatáson túl jelzik, hogy a 
kerttel szakemberek foglalkoznak, és a szakszerű felújítás lehetősége fennáll.

Mivel a védelem leghatékonyabb formája a megelőzés, az integrált kezelés része 
a környezeti nevelés és a társadalmi részvétel ösztönzése. 
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5.1. A „Tájkép-Látvány” születése

A park határainak virtuális kiterjesztése, a táj látványának bekapcsolása a kerti képbe 
Európa-szerte a barokk kastély-kert együttesek esetében tudatosan alkalmazott 
tájkompozíciós eszközként terjedt el. Ennek ellenére a táj látványértékének 
felfedezése reneszánsz gyökerekkel bír, a tájkép esztétikai értékének felismerése 
a reneszánsz festményeken és leírásokban is tetten érhető. A több száz vagy ezer 
méter hosszú, növényekből épített reprezentatív barokk látványtengelyek számos 
esetben kifutottak a környező tájba, de ezek soha nem a táj festői szépségéről 
szóltak. Eszmei mondanivalójuk az alkotó, vagy a kényúrként ismert tulajdonos 
önmegvalósításaként értelmezhető. 

A reneszánsz ember világról alkotott képe a természet felfedezése, tudatos 
megfigyelése révén új fejezetet jelent az ember és természet viszonyában: nem 
csupán szemléli a tájat, hanem átérzi annak hangulatát, szavakba, képekbe önti a 
táj nyújtotta élményt. 

A táj látványa szükséglet. I. Rákóczi György (1630–1648) gyalui kastélyának 
középkori eredetű központi lakóépületét átalakíttatta, mert annak ablakaiból 
csak a várfalakra lehetett látni: „Gyalu vára amint régen építtetett volt a négy 
toronybástyák közt mind környül vártákra és lövőlyukakra s azon belől a házak 
egy kis szoros piacával, azokat, hogy a házak kiesebb éggel és nézeléssel 
lehetnének, éppen a várnak belső kőfalai mellé vetetvén, és a vár piacát nagyon 
megbővíttetvén, és az házakat körös-környül merőül mind alatt s fenn szép friss 
boltokra építtetvén, a házak ablakait mind a külső kőfalakon hagyatta …”14 

A kert a táj részeként, mint élettér, mint a szépség, a harmónia megtestesítője, 
s mint a mindennapi tevékenységek és munkavégzés helyszíne hozzátartozik a 
humanista életszemlélethez. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban tudatosult 
a munka értékteremtő szerepe, s az alapvető szükségletek ellátói mellett 
megjelentek a „tisztára luxusigények kielégítői is: madarászok, rákászok, kertészek, 
vadkertgondozók.”15

A humanizmusban kiteljesedő reneszánsz életfilozófia ellenére mégis a tájképi 
kert 18. századi megjelenéséig kellett várni azért, hogy a gazdasági hasznot is 
termelő táj szépsége megihlesse az alkotót, s a tudatos térképzés eredményeként 
a tájkép, mint látványelem, immár szervesen és széles körben is a kert részévé 
váljék.

5. KERTI KÉP, TÁJKÉP, LÁTVÁNY 

09. Kilátás a firenzei Boboli-kertből a 
környező tájra

10. Leírások alapján rekonstruált lugas rajza 
Mátyás budavári palotakertjében, kilátással a 
tájra (grafika: Kesselyák Rita)

14 Szakály F. (1980): Szalárdi János és siralmas magyar krónikája, Budapest
15 Köpeczi B. & Makkai L., Mócsy A., Szász Z . 1988. Erdély története I–III. Budapest II.758.
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A tájképi kertstílus megszületése a 18. század elejére tehető. Az 1730-as éveket 
követően kibontakozó angol tájképi kertmozgalom William Chambers, Alexander 
Pope, William Hogarth, William Kent, Lancelot ’Capability’ Brown és más jeles 
képviselői által formálta át az uradalmak nagy kiterjedésű vadasparkjait a művészi 
koncepció alapján alakított festői kertté, majd tájképi parkká.16  Charles Bridgeman 
– bár úgynevezett átmeneti stílusát már a szigetországban is maradinak ítélték – 
ugyancsak elévülhetetlen érdemeket szerzett a kertek tájképiesítésében, a tájképi 
kertek elterjesztésében. Ezt többek között azzal vívta ki, hogy „lemondott az 
Alexander Pope és mások által is bírált, bukszusból nyírt kerti díszek alkalmazásáról, 
a talaj növényzetének mintázatát leegyszerűsítette vagy sima gyepfelületekkel 
helyettesítette, s a kert lehatárolását helyenként áttörve, lehetővé tette a tájra 
való kitekintést.” 17 

5.2. A látvány megtervezése 

Az új tájképi kertstílus a tájképfestészet egyik válfajaként Angliában bontakozott ki, 
s szülőhazájának nevét viselve mind a mai napig angolkertként él a köztudatban. 
A tájképi kert célja és szándéka a képszerű látvány megteremtése a kerthasználó 
számára. Az 1730-40-es évek tájkertjeit (Stowe, Rousham, Stourhead) markáns 
képi megjelenés jellemzi. A művészi megformálás, a kompozíciós hangsúlyok, 
az erős képi hatások és a hatásos látványelemeket sokszor meglepetésszerűen 
feltáró látványtengelyek voltak azok az eszközök, amelyek miatt ezek a klasszikus 
helyszínek a mai napig ikonikus kertjei a szigetországnak. 

11. Claremont Landscape Garden (UK), 
amfiteátrum. Terv: Charles Bridgeman, 1722

16 M. Szilágyi, K. 2010. Az angolkerttől a városi parkig. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat. 43. szám 4D 
online, Journal of Landscape Architecture. http://4djournal.hu/?p=801&lang=en
17 von Buttlar, A. 1999. Az Angolkert. Budapest, 25.
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A kertművészet eszközeivel kialakított látványok kezdetben a 17. századi francia 
festők (Claude Lorrain, Nicolas Poussin) ideális vagy klasszikus tájképeihez 
igazodtak, amelyek többnyire antik bukolikus történeteket elmesélő, emberi 
beavatkozástól mentes természetet ábrázoló festmények. Herman Parret 
filozófus és esztéta szerint a tájképi kerteszmény kialakulása során transzpozíciók 
láncolatával állunk szemben: mivel Lorrain a reneszánsz kert nagy rajongója 
volt, elsősorban az itáliai kert hatott a 18. századi francia festészetre, amely az 
angolkert képi megjelenését befolyásolta.18

A tájképi kertek emberi beavatkozást nélkülöző természeti előképei a francia 
mesterek mellett többek között Salvator Rosa nápolyi festő vadabb tájakat 
ábrázoló képeit mintázták. A vadságuk, érintetlenségük által fenségesnek 
nevezhető motívumok alkalmazását a kerti képben a Jean-Jacques Rousseau 
írásai nyomán elterjedt természetkultusz is befolyásolta. Rousseau kortársa, az 
angol Edmund Burke is olyan természeti jelenségeket kapcsolt össze a fenséges 
fogalmával, amelyek felett az embernek nincs hatalma, amelyek félelmet és 
rettegést keltenek benne, és ezáltal erőteljes érzelmek átélését teszik lehetővé 
(vihar, vulkánkitörés, vízesés, mély szakadék és magas hegyek). Ezek egytől egyig 
is fontos témává, motívummá váltak úgy a tájképfestészetben, mint a tájképi 
kertek kompozícióiban.19 

A tájképi kert a természetet utánozza, de célja díszesebbé tenni azt, túlszárnyalva 
a természeti előképet, ahogyan az Madeleine du Scudéry Vaux-le-Vicomte-i 
kertleírásában olvasható: „Amint a nagy szögletes medencét elhagyva lejjebb 
ereszkedünk, egy rendkívül meglepő dolgot tapasztalunk. Valóban, a képzelőerő 
nem képes ennél hatalmasabbat, kellemesebbet és csodálatosabbat alkotni. 
A Természet, bármekkora hatalma is legyen, nem képes ily gyönyörűségeset 
létrehozni.” Amit itt látunk, az a művészet és a természet közös mesterműve.”20

A tájképi kert látványa, idilli vagy árkádiai tájak által megteremtett eszménye a 
művészi beavatkozást mindenképpen szükségesnek véli, amint ezt az alábbi, 
Addisontól származó idézet is alátámasztja: „A búzamezők kellemes látványt 
nyújtanak, és ha a közöttük futó utakat némi gonddal alakítanák, ha a rétek 

18 Parret, H. 1988. Le sublime du quotidien. Amsterdam, Benjamins/Hadés. 190.
19 Burke, E.  2008. Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően. Budapest. 
Magvető (eredeti kiadás 1756-ban)
20 du Scudéry, Madeleine.1661. Clélie. V. kötet, 3. rész. Idézi: Tarnay, L. 2011. Az esztétika tapasztalati alapjai. 
Pécsi Tudományegy. Bölcsészettudományi Kar http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/esztetika_tap_
alap/76_az_angol_kert.html

12. Claude Lorrain: Tájkép kecskenyájjal, 1636

13. Salvator Rosa: Sziklás táj a bűnbánó Szent 
Jeromossal, 17. század
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természetes ékességét egynéhány, a művészet birodalmából odaiktatott elemmel 
megnemesítenék és feljavítanák …, akkor mindenki tetszetős tájképet formálhatna 
birtokából.” 21

5.3. Tájkép és nemzeti identitás 

Tájkép, tájformálás és nemzeti identitás összefüggései kézenfekvőek a különböző 
nemzetek kultúrtörténetében. „Egy hely, egy vidék, bár fizikailag létezik, mint a 
helyhez kötődő emberi közösség élettere, önmagában még nem táj. Az ott élők 
memóriája, szellemisége: hiedelmei, hagyományai, kultúrája révén válik azzá.”22   
Ahhoz, hogy megértsük a tájat, az egymást követő generációk tájszemléletének 
alakulását is ismernünk kell: hogyan látta, érzékelte, értékelte az adott közösség a 
tájat és ennek függvényében, hogyan alakította azt. 

A táj tudatos formálása olyan tartós jelek tudatos kialakítását, elhelyezését is 
jelenti, amelyek jelképrendszerük segítségével egyértelműen megmutatja az illető 
tájrészlet (nemzeti) hovatartozását. A kert, a táj mikrokozmoszaként, erős jelképek 
és szimbólumok hordozója. A tájalkotás sok esetben a nemzetek közti versengés, 
rivalizálás tárgyát képezte és képezi, a nemzeti önkifejezés egyik eszköze. Amely 
nemzet ezzel bánni tud, az a helyhez, tájhoz való kötődését, társadalom és táj 
kapcsolatának folytonosságát a lehető leghatározottabban tudja megmutatni. 

21 Joseph Addison, 1712.  Idézi: Alkér, K. 2013. A tájképi kert hatása a kortárs angol építészetben. http://docplayer.
hu/33820830-A-tajkepi-kert-hatasa-a-kortars-angol-epiteszetben.html
22 Cros-Kárpáti, Zs. 2001. A táj: a hely memóriája. Táj 21 Konferencia előadásai, Budapest, Kiscelli Múzeum, 
Kézirat

14. A Versailles-i (F) barokk kastély-kert 
együttes alaprajza és részlete

15. A Stowe-i (UK) tájképi kastély-kert együttes 
alaprajza és részlete
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A tájképi kerteszmény kialakulásának kezdetén, 1712-ben, Lord Shaftesbury 
(Anthony Ashley Cooper, 3’rd Earl of Shaftesbury) „Letter concerning design” 
című művében, az építészetben és tájalakításban továbbá egyéb művészetekben 
is nagy fontosságot tulajdonít a „nemzeti íz” („national taste”) kifejezésének, 
képi megjelenítésének. Alexander Pope angol filozófus életművében az „Essay 
on criticism”-ben kertek segítségével von párhuzamot az angol és a francia 
nemzetek között.  Az angol tájképi kertmozgalom klasszikus példájaként említhető, 
Bridgeman, majd William Kent által Stowe-ban kialakított korai tájképi kertet az 
önkényuralmat szimbolizáló Versailles-i barokk kert ellenpéldájaként említi. 

Az összehasonlítás lényege: a természet győzedelmeskedik a művészet fölött, a 
szabadság a zsarnokság fölött, és végső soron az angol nemzet a francia nemzet 
fölött. Pope művében a Tájképi Kert (mint a nagy léptékű tájalakítás első tudatos 
példája) először azonosul Angliával, a felvilágosult brit életeszmével, mely felfogás 
a következő évszázadokban világszerte ismertté és elfogadottá válik. 

Mindezekkel szemben a korabeli német példa az útkeresés, a vívódás kézzelfogható 
bizonyítéka. Christian Cay Lorenz Hirschfeld a „Theorie der Gartenkunst” című 
művében sajátos német stílus, tájkarakter kialakításának lehetőségére és 
szükségességére céloz.23  Szerinte a német tájalakításban az arany középút lenne 
a helyes a francia természetellenes („Unnatur”) barokk és a brit természetközeli 
tájkert szolgai utánzása („sklavischen Nachahmung”) között.

Az angol tájképi kertekben (értsd angolkertben) alkalmazták először a gótikus 
stílusú építményeket, az angol nemzeti építészet jelképei gyanánt, a gótikát 
határozva meg angol nemzeti stílusként.  

Az angolkert a nemzeti öntudat fontos eleme. Az angolkertben – amely az 
avatatlan szem számára sokszor az érintetlen természet benyomását kelti – a 
látvány és a tájkép megtervezése jól meghatározott kompozíciós elvek szerint 
történik. Ebben a koreográfiában a súlypontokban elhelyezett, a szabadságot és 
a dicső nemzeti múltat megidéző gótikus stílusú építményeknek központi szerep 
jut. A mulandóság szimbólumaként, a nemzeti történelem emlékműveként, kerti 
panorámaként és staffázsaként egyaránt szolgált például a festői Stourhead terve, 
s az abban felállított Bristoli nagy kereszt.

16. A gótikus „bristoli kereszt” a Stourhead-i 
(UK) parkban

17. Római diadalív. Chambers tervezte rom a 
Kew Gardenben (UK)

23 „Ist es etwa mehr Empfehlung, wenn der deutsche Fürst einen englandischen, als wenn er einen deutschen 
Garten hat? Lasst sich nicht eine Manier  gedenken und einführen, die deutsch genug ist, diesen Namen 
einzunehmen?” In: Hirschfeld, C. L. 1985. Theorie der Gartenkunst II., Hildesheim, 142.
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Ebben a korszakban addig nem látott romkultusz bontakozott ki. Ahol 
rendelkezésre állt, ott valódi romok köré komponálták a kertet, ahol eredetileg 
nem voltak romok, oda műromot építettek. A „fenséges” érzés kibontakozását 
segítették ezek a tudatosan elhelyezett építmények, mint amilyenek többek között 
az 1760-as években a Kew Gardenben Chambers által tervezett római diadalív 
romjai. A drámai hatáskeltést a romos, sötét diadalív és a hátterében elhelyezett, 
napsütötte győzelem temploma közti kontraszt testesíti meg.

A kerti romokhoz hasonlóan látványelemként élték divatjukat a remetelakok, 
amelyekben „bérremeték” éltek.24 Kent épített először műromot, szintén a 
festői kompozíció és egyes itáliai emlékek tudatos megidézésének kedvéért. Így 
fordulhatott elő például, hogy a távlati hatásra tervezett hídon vagy viadukton 
nem lehetett átmenni, mert se eleje se vége, díszletként emelték a kertben.

A hangsúlyos látvány sokszor távoli tájak elemeinek integrálásában tárgyiasult. Jó 
példa erre a pagoda és a mecset Kew Gardensben (William Chambers, 1763). Ez 
utóbbinak hatása a kontinensen többek között a Lednice-Valtice kultúrtáj eleme, 
a 62 m magas, 1804-ben megépült török mecset. Szintén Kent által bevezetett 
elv: távolba vezetni a tekintetet az egységes tájkép illúziójának megteremtése 
érdekében.25

24 Alkér, K. 2013. A tájképi kert hatása a kortárs angol építészetben. http://docplayer.hu/33820830-A-tajkepi-
kert-hatasa-a-kortars-angol-epiteszetben.html
25 „… to create a satisfying visual continuity between house and the surrounding ’natural’ parkland”. In: Mansbach 
S.A: An Earthwork of Surprise: The 18th-Century Ha-Ha. Art Journal, Vol. 42, No. 3, Earthworks: Past and Present 
(Autumn, 1982), pp. 217-221.

19. Staffázs-elem Martonvásáron a Brunszvik 
kastélykertben (viadukt)

18. Hangsúlyos látványelemként alkalmazott 
díszletek a Lednice-Valtice-i kertben: viadukt 
és török mecset
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Kitűnő eszköz erre a számos helyszínen alkalmazott szárazárok („ha-ha” wall). 
Segítségével a kert és a táj egyetlen gyönyörű idilli festői látvánnyá egyesült, 
Horace Walpole, Strawberry Hill tulajdonosa szavaival élve a természet is egy 
nagy kertté változott.26

A tervező a kertet nem egy kiemelt vonatkoztatási pontra komponálta meg. A 
kertnek programja volt: a haladás időrendjében a tervező olyan helyeket alakított 
ki a kertben, amelyek ellentétes hatású, minden érzékszervet lekötő, váratlan 
látványokként tárultak fel a kertben sétáló néző előtt, aki önfeledten adhatta 
át magát az itt átélt élményeknek. A kert határai elmosódtak, a sétautak adott 
pontjaiból közvetlen távlatok és kilátások nyíltak a tájra, mintha az is a kert része 
lenne.

Az angolkert legnagyobb vívmánya: nem látni a konkrét határvonalat a kert és a táj 
között, azt legfeljebb érezni lehet. A kert egy komplex élmény. Csak a folyamatos 
helyváltoztatás, a mozgásélmény válthatja ki a harmónia érzetét, amelyhez 
az állandóan megújuló látvány mellett az érzékelés egyéb csatornáin keresztül 
érkező ingerek – a madárdal, a vízcsobogás, a lombsusogás, az árnyék, a napsütés 
és az illatok – is hozzátartoznak.

26 ‘’He leaped the fence and all nature was a garden.’  In: Horace Walpole 1771/1780: History of the Modern 
Taste in Gardening. Journals of visits to country seats, Reprint: New York: Garland, 1982.

21. A szerves kert-táj látványkapcsolat 
elősígítésére kialakított száraz árok (’ha-ha 
wall’) – Skócia, West Lothian-Hopetoun House

20. Korabeli ábrázolás és napjainkban készült 
fotó a Kew Gardenben 1763-ban épített kínai 
pagodáról.
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A 18. század angolkertje a kortárs tájépítészet számára is inspiratív - épp 
megtervezett tengelyei és kilátásai, térrendszerére felfűzött látványelemei révén. 
„A kert számos sétaútja számos izgalmas meglepetést tartogat: váratlan találkozás 
egy haldokló gladiátorral, Apolló elsuhanó képe, vagy egy gótikus malomépület 
lezárta hosszú látványtengely, ősi kőhíd vagy távoli facsoport, esetleg egy 
eldugott zugba rejtett pad”27 együttes hatása az, ami például Rousham kertjét 
a szakmabéliek számára napjainkban is feledhetetlenné, mondhatni Anglia 
legvonzóbb kertjévé varázsolja.

5.4. A festői kert és táj: a picturesque 

A tájképi kertstílust meghatározó eszmék, a kerti kép és táj újszerű formálása a 
18. században a felvilágosodás új emberképével és természetfelfogásával függtek 
össze. Új esztétikai minőségként jelent meg a tájképi kertben a szabálytalanság. 
Ez nem csupán a kertek alaprajzában, hanem tájjelleget meghatározóan, az egyes 
tájelemek formai megjelenésében is dominált. A cél a táj természetes jellegének 
megőrzése volt. Ebből származtatható a korabeli nagymester, Lancelot Brown 
ragadványneve, a „Capability” is: mindig a természet adta lehetőségekből indult 
ki, ezeket tökéletesítette.  A szabadságot megtestesítő, tudatosan tervezett ideális 
tájkép természetszerű ültetett növényzetet, fákat és bokrokat tartalmazott, 
amelyeket nem vágtak erőszakosan meg, hanem minden növény saját természete 
szerint növekedhetett. A festői szépséget a tájban felfedezni kívánó törekvések 
egyik szószólója William Gilpin volt, aki a „Festői szépségről, a festői utazásról és a 
vázlatkészítésről”  írt három esszéjében 1792-ben összehasonlító ábrákat is közölt, 
amelyek ezt az új eszményt szemléltették, szemben a szabályos, lekerekített 

27 “The many wandering walks through the gardens are full of delicious surprises, a sudden meeting with 
a dying gladiator, a glimpse of Apollo, or a long view of a Gothic mill, an ancient bridge or distant trees, or 
arrival at an unexpected seat in an alcove.” - Hal Moggridge angol kortárs tájépítész nyilatkozata egy 2014-
es felmérésben, amely arra kereste a választ, hogy melyik angol történeti kert a legsikeresebb napjainkban 
brit szakmai körökben. A versenyt látványtengelyeinek, jó kilátásainak, meglepetésszerű képi elmeinek 
köszönhetően egyértelműen a Rousham Garden, (Oxfordshire) nyerte In: Everton, S. 2014. Why is Rousham 
England’s most influential garden? Garden Illustrated, http://www.gardensillustrated.com/article/gardens/
why-rousham-england%E2%80%99s-most-influential-garden. vö. “At Rousham the views out into the 
countryside are as important as those in the garden.” (Roushamben a kert külső és belső látványkapcsolatai 
egyformán fontosak – ford. FA) Mavis, B. & Lambert, D. 1990. The English Garden Tour. London.  John Murray 
Ltd,. p. 156

22. Szobrok - hangsúlyos látványelemek - a 
Rousham-i kertben
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körvonalakat nyújtó látvánnyal.28 A kertépítészet terén hozzá hasonló felfogást 
képviselt Humphrey Repton is, aki a picturesque kertstílus egyik kiemelkedő 
művelője volt Angliában. Repton volt az első tájtervező, aki kuncsaftjainál 
alkalmazta az úgynevezett „előtte-utána” („before-after”) megjelenítés hatásos 
eszközét, ugyanabból a nézőpontból festve meg a kert vagy táj látványát 
illetve a tervezett állapotot. Repton a víztükröt a táj és a kert elengedhetetlen 
összetevőjeként fogta fel, amely szabad felülete fölött megfelelő rálátást biztosít a 
kihangsúlyozásra méltó – általában épített – látványelemeknek.

A picturesque – azaz a festőiség – a 19. század elejére vált a kertművészet elsődleges 
jellemzőjévé. A picturesque-ben a kezdeti eszmei mondanivaló, a tartalmi töltet 
háttérbe szorult a kert és a táj látványértéke mögött. A cél a természet tartalmi és 
érzelmi asszociációktól mentes, kizárólag kompozíciós törvényszerűségek szerinti, 
festői megformálása. Jól tetten érhető ezekben a kertekben a táj látványának 
megtervezése, képi megformálásukban pedig az előtér, a középtér és a háttér 
mesteri megjelenítése. 

Az európai kontinensre csak nyomokban került át a festői kert,29 mint a tájképi 
kerttípus kezdeti korszaka. A németországi Dessau-Wörlitz ’kertbirodalom”-nak 
(„Gartenreich Dessau-Wörlitz”) nevezett világörökségi helyszínen a festői tájképi 
kert elvei szerint komponált látványok – amelyekből ezen a helyszínen több száz 
kompozíciót tartunk számon  - jól felismerhetők ma is.

23. Vízfelület és épített látványelemek 
tervezése Wentworthban (UK),  a festőiség 
jegyében – Humphrey Repton

24. 200 éve komponált, máig megőrzött kerti 
látvány a Dessau-Worlitz-i (D) kastélykertben

28 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-11-evfolyam/az-angolkert-
fobb-jellemzoi-es-a-hozza-kapcsolodo-eszmek/tajkert-es-tajkep
29 Jámbor I. (2006.): Egy elveszett illúzió. Festői kertek a 18. század első felében. In: 4D Tájépítészeti és 
Kertművészeti Folyóirat, 1. szám, 2006., 15. 
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Bár klasszikus értelemben vett festői kertekről Magyarországon nem beszélhetünk, 
több közismert hazai helyszínen is megfigyelhetők a festői kert bizonyos 
jellemvonásai, általában szentimentális-romantikus elemekkel keveredve.   
Említésre méltó ebben a tekintetben többek között a dégi Festetich kastélykert. 
A Pollack Mihály tervezte klasszicista kerti kastélyhomlokzat kibontakozását 
nagyszerűen segíti az előtte kialakított hatalmas gyepfelület, amely szabadon 
hagyja a teret, s amelyen keresztül a kastély teraszáról több komponált 
látványtengelyt vezettek a kerten belül (pl. hollandi ház a szigeten) elhelyezett 
hangsúlyos látványelemek segítségével illetve a kerten kívülre is, belekomponálva 
a kerti képbe a falu templomtornyát. 

A pictoresque-hez sorolható hazai kertemlékeink közül említést érdemel a fóti 
Károlyi kastélykert, valamint a gödöllői Grassalkovich kastélykert is, s a távoli 
látványok megmutatására fekvéséből kifolyólag kiválóan alkalmas dobai Erdődy 
kastélykert. Heinrich Nebbien lübecki kerttervezőnek köszönhetően a pictoresque 
bizonyos látványelemei Erdélyben is megjelentek az 1810-es években, s máig tetten 
érhetők a soborsini (Savarsin, RO), egykori Forray-Nádasdy kastélykertben. 

A klasszicizmus építészetének kibontakozásával megszületett a palladianizmus 
erdélyi áramlata, teret hódított a természet szabadságát hirdető angolpark, a 
szentimentális kert divatja, s Bíró József is megerősíti az angol szellem Kárpát-
medencei jelenlétét: „Erdély szellemi élete a klasszicizmus korában különben 
is Anglia felé irányul; a főnemesség fiataljainak tanulmányútjai ugyancsak 
elősegítik az angolpark divatját. E stílus közel állt az erdélyiek szívéhez, hiszen ők a 
megregulázott természetet soha nem szívelték különösebben; szeretetük épp úgy 
a szentimentális kert felé irányítja őket. A költséges francia kertek fenntartására 
nincs pénz s talán a korszellem, a szabadságvágy, a bécsi abszolutizmus lerázásának 
vágya is jelképeződik e kötetlen, természetes kertstílusban.”32

25. Doba, Erdődy kastélypark, festői tájképi 
kert részlete

30 „Visual axes are the main design element of English landscape gardens. […] There are 300 of those here – and 
so every turn in the path brings a new view of the garden kingdom.” In: Edith KRESTA, “Nature by Design - Lush 
gardens and spacious parks characterize the garden kingdom of Dessau-Wörlitz,” The Atlantic Times, May 2008.
31 „A tájképi-festői kert – kompozíciós és ésszerű funkcionális okokból, s talán kegyeletből is – megőrizte a korábbi 
barokk kert néhány elemét… a Király-domb és a rajta álló pavilon a festői kert jellegzetes attrakciójaként, képi 
hangsúlyaként kapott megerősítést.” In: Szilágyi Kinga (2008.): A gödöllői királyi kastély romantikus kertjének 
rehabilitációja. In: 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 10. szám, 2008., 9-10. 
32 Bíró J. (é.n.): Erdélyi kastélyok, Budapest, 112.
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5.5 A gardenesque látványelemei 

A festői tájkert több mint egy évszázadon át volt – elsősorban a szigetországban 
– a természeteszményt megtestesítő, téri és időbeli dimenziókat kitöltő, élő, 
szinte kinetikus műalkotás.33 A 19. század folyamán az európai kontinensen 
megerősödve él tovább a tájképi kerteszmény, ám hangsúlyai fokozatosan 
eltolódnak a változatosabb növényalkalmazás irányába. A kertben egyre inkább 
a növényegyedek természetes szépsége a fő dekorációs szempont. A növények 
már nem elsősorban az emberi érzelmek jelképei (bár a szentimentális kertekben 
ez ma is érvényes), sokkal inkább önmaguk szépségének kifejezői, a tudatos 
térszervezés eszközei. 

A század első felében a kastélyépületek mellett ezek formai megoldásaihoz 
alkalmazkodó növénykompozíciókat hozott létre, amelyek az épület szerkezetéből 
adódó átmenetet képeztek a természet felé és önálló funkcióval nem rendelkezvén 
mesterséges mintává váltak és a gardenesque keverékstílushoz vezetett. Az új 
stílus elterjedésében, a szigetországban korábban a pictoresque képviselőjeként 
említett Repton mellet, John Claudius Loudon34,  míg a kontinensen Pückler 
Muskau neve feltétlenül említésre méltó. 

A cserjeszint bevezetése, s a kétszintes kerti tér magalkotása is Repton nevéhez 
fűződik. A 2-3 méteres cserjeszint az emberi látószöget takaró magasságával 
a gerdenesque idejében elterjedt, hatékonyan alkalmazható eszköz a 
látványkapcsolatok tudatos és tervezett alakításában. 

Míg a pictoresque-ben a hangsúlyos kompozíciós elemeket, amelyek a főbb 
kerten belüli látványokat meghatározták, tengelyeket lezárták szinte kizárólag 
épített elemek képezték, addig a gardenesque-ben nem ritkán egy-egy szoliter fa, 
karakteresen színeződő vagy változatos habitusú egyedekből kialakított facsoport 
vette át a kompozíciós hangsúly szerepét.

33  Jámbor 2006 Jámbor Imre: Egy elveszett illúzió. Festői kertek a 18. század első felében. 4D Tájépítészeti és 
Kertművészeti Folyóirat. 2006. 1. 9–17.
34 “Mere picturesque improvement is not enough in these enlightened times: it is necessary to understand that 
there is such a character of art as the gardenesque, as well as the picturesque.” In: Loudon, J. C. 1832: Gardener’s 
Magazine.  London. 701.

26. Bad Muskau (D), Pückler Muskau 
kastélypark. Kertrészlet a „gardenesque”-re 
jellemző növénykompozíciókkal
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A növénykompozíciók látványt és művészi hatást meghatározó szerepe jól nyomon 
követhető magyarországi kastélykertjeinkben is, példának okáért az Alcsúti 
Arborétum 19. századi fejlődéstörténetében, figyelembe véve a gardenesque 
hatására éppen divatossá váló különböző karakteres fafajok által meghatározott 
korszakokat. A Rapaics által „platán korszak”-nak nevezett időszakban, az 1830-as 
években (még pictoresque jellemzőket is hordozó kastélyparkban) a borítottság 
alacsony, a növényanyag kevésbé változatos, míg a későbbiekben, a gardenesque 
hatására a borítottság megnő, a növényállomány megsokszorozódik,35  a 
térszerkezet átalakul: ám ugyanazok a főbb belső látványkapcsolatok mindkét 
alaprajzon tetten érhetők.

A gardenesque megjelenése és erőteljes elterjedése az örökzöldek divatjával is 
összefüggésbe hozható. „Douglas David sok szép amerikai fenyőt fedezett fel, s 
ezek csakhamar a londoni növényhonosító kertekben is megmutatták szépségüket. 
… mindenütt igyekeztek exotikus fenyőcsoportokat ültetni és honosítani. Ezzel 
a divattal egyik szép külföldi fenyő a másik után kezdte meg hódító útját a 
kontinensen is.”36 – írja Rapaics. 

27. Az Alcsúti Arborétum alaprajzai a 
pictoresque (1820-as évek) valamint a 
gardenesque (19. század második fele) 
időszakából, valamint a tó irányából feltáruló 
kastélyhomlokzat látványa napjainkban.

35 Az Alcsúti Arborétumban például mintegy 320 olyan új fajt telepített József nádor és fia, József főherceg, 
amelyek korábban ismeretlenek voltak hazánkban. A növények festői elrendezésére Tost Károly kertépítő figyelt, 
aki a Margit-sziget első kertészeként már elévülhetetlen érdemeket szerzett.
36 Rapaics R. (1993): i.m. 218-219.
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Az örökzöldek divatja hamarosan megmutatkozott a magyarországi tájkertekben 
is. A fenyők alkalmazásában élen járó vépi Erdődy-kastélypark az 1850-es 
évekre már jelentős örökzöld gyűjteménnyel rendelkezett. A hatvanas-hetvenes 
években Nagycenken, Bogáton, Vácrátóton, Nádasdladányban is követték 
a vépi példát, értékes örökzöld-gyűjteményekkel gazdagítva az itt meglévő 
korábbi gyűjteményeket. Kiemelkedő példa ebben a tekintetben az akkoriban 
Szombathelytől közigazgatásilag még független Kámon, ahol Saághy István 
megteremtette a mai Kámoni Arborétum magját képező Öregpark értékes 
fenyőgyűjteményét. 

A 19. század közepétől kezdve az egzóta fajok honosítása egyre nagyobb teret 
hódít, és az annak előtte szenzációként számon tartott ritka növényegyedek 
rohamosan terjednek a magyarországi kastélykertekben is. A romantikus kertekben 
a karakteres növényi habitusok (különleges ágrendszerek, koronaformák, 
színkontrasztok, textúrák stb.) látványa ugyancsak kiemelt kompozíciós szerepet 
és szimbolikus tartalmat nyer, s ebben az értelemben az egzóta fafajok térszervező 
hatásuk mellett változatos külsejüknek köszönhetően ugyancsak meghatározó 
szerepet kaptak a látvány és kerti kép megtervezésében.

28. Hangsúlyos látványelemként megjelenő 
fenyőcsoport a dégi Festetich kastélykertben.
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Aktív tájépítész tervezőként és egyetemi oktatóként a táji valamint a kertörökség 
kutatása és a fennmaradt emlékek inventarizációja mellett több mint húsz éve 
foglalkozok a történeti tájak és kertek megújításának, kezelésének módszertanával. 
Disszertációm témájának kibontásához az elmúlt húsz évben kutatásvezetőként,37  
műemléki szakértőként és tervezőként végzett munkáim eredményeit és 
tapasztalatait használom. Téziseim megfogalmazásához a kastélykertek 
kutatásának koordinálása mellett a személyesen is vizsgált és bejárt több mint 
100 kárpát-medencei kastélykert és dendrológiai kert anyaga, továbbá a több 
tucat, vezetésemmel megújított történeti értékű helyszín tervezői munkássága 
szolgáltat megfelelő tudományos hátteret és hitelességet. 

6.1. Kutatási előzmények

Magyarországon a kerttörténeti kutatások fellegvára az Ormos Imre által 1939-ben 
alapított, jelenleg a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán 
működő Kertművészeti Tanszék. A Tanszék a kezdetektől fogva végzett kutatási 
feladatokat, s fennállásának majd nyolc évtizede alatt jelentős eredményeket ért el 
az oktatás mellett ezen a téren is, elsősorban a magyar kerttörténet témakörében. 

Az első kerttörténet-kutatási és tervezési megbízás 1947-ben érkezett a Tanszékre, 
és a Tolna megyei Lengyel kastélyparkjának történeti kutatására, felmérésére és 
rekonstrukciós tervének elkészítésére vonatkozott.

1952-ben Ormos Imre szervezett keretek között indította el a történeti kertek 
kutatását. A munka gyümölcsei néhány év múlva értékes diplomatervek 
formájában jelentkeztek, olyan táj- és kertépítészek alkotásaiként, akik a 
későbbiekben a magyar kerttörténet-kutatás és helyreállítás megalapozóivá, 
elismert szakembereivé váltak (Kiácz György, 1955: A nagytétényi barokk kastély 
parkja; Őrsi Károly, 1960: A siklósi vár környezetrendezési terve; Bozsó Irén, 1963: 
A visegrádi Salamon-torony környezetrendezése; Szentistványi Katalin, 1963: A 
gyulai várkert stb.). 

A kerttörténeti kutatások és a kertművészeti alkotások terén elért tanszéki 
eredmények első nagyszabású bemutatására 1965-ben került sor a Műcsarnokban. 
Ekkor nyílt meg a Balogh András szervezte „Kertépítészet a képzőművészetben” 
című kiállítás, amelyen a történeti kertek „Régi parkjaink” címmel külön szekcióban 
lettek bemutatva.

6. ERDÉLYI KASTÉLYKERT KUTATÁSOK 

37 Tanszékvezetői (SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék) és 
szakirány vezetői (Tájépítészmérnök MSc „Műemléki kertvédelem” szakirány) minőségben is.
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38 Csemez, A. szerk, 2003.: Száz éve született Ormos Imre. Szent István egyetem Tájépítészeti, -védelmi és –
fejlesztési Kar. Budapest
39 Fekete, A. & Gecséné Tar, I. 2016. Kertörökség típusai, fejlesztő kezelése. Kézirat. Tájgondok képzést előkészítő 
tananyag. Budapest, SZIE, Tájépítészeti és Településtervezési Kar
40 Stirling, J. 1995. Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században. Budapest. Enciklopédia Kiadó; 
Herczeg, Á. 2010. Szép és kies kertek. Csíkszereda. Pro Print Kiadó
41 Fatsar, K. 2008. Magyarországi barokk kertművészet. Budapest. Helikon Kiadó
42 Szikra, É. 1997. A magyarországi kertépítészet a 19. században és műemlékeink rekonstrukciós lehetőségei. 
Kandidátusi értekezés. Budapest; Szikra, É. 2011. (szerk.): Kertörökségünk. Történeti kertek Magyarországon. 
Budapest. MNM Nemzeti Örökégvédelmi Központ; Sárospataki M. 2014. Dendrológiai kertek a 19. századi 
magyarországi kertépítészetben. Doktori disszertáció. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai 
Doktori Iskola.

A Tanszéken folyó módszeres kerttörténeti kutatásról az 1960-as évek 
második felében Mőcsényi Mihály is beszámol egyik kutatási jelentésében: „A 
kutatócsoport megállapította, hogy Magyarországon megyénként hol vannak 
közkertek, parkok, kik voltak a régi tulajdonosok, ki a jelenlegi tulajdonos, mekkora 
a parknak a területe és hozzávetőlegesen milyen fekvésű. … Balogh András 
munkatárs Zemplén, Szabolcs-Szatmár megyében 42 parkot tett vizsgálat tárgyává 
stílustörténeti szempontból. …”.38 Ebben az időszakban a Tanszék kerttörténeti 
kutatásai beépültek az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség munkatársai (Őrsi 
Károly és Csorna Antal) által végzett módszeres kertösszeírásba: 431 db kertről 
készült felmérés, amely alapján 1969-ben összeállították a védett történeti kertek 
jegyzékét, 135 db tétellel.39

A diplomatervek, tanszéki kutatások tematikáiban a kutatói tapasztalat és 
módszertan fejlődésének köszönhetően az 1970-es évektől egyre inkább tetten 
érhetők az átfogó kerttörténeti tematikát feldolgozó kutatások (pl. Horányi Ágnes, 
1970: Korai magyar tájképi kertek), illetve a kiemelt jelentőségű kerttörténeti 
helyszínek hosszú távú, következetes kutatása (mint pl. a fertődi Eszterházy 
kastélykert kutatása, vagy a budavári belső udvarok kutatása és helyreállítása).

Az 1990-es rendszerváltást követően a kutatások nyomán monografikus 
feldolgozások – doktori disszertációk, kandidátusi értekezések valamint szakkönyvek 
– születtek a magyar kertművészet területén, a 16-17. századi reneszánsz40, a 18. 
századi barokk41  illetve a 19. századi tájképi kertek42 tekintetében. 

Magyarország történelméből és geopolitikai helyzetéből adódóan a magyar 
kertművészet kutatása határon túli területeket is érint. A határon túli műemlékek 
a Kárpát-medencében élők közös kulturális örökségét képezik. Fenntartásuk, 
gondozásuk a mindenkori tulajdonosok feladata, az adott országok jogszabályi 
keretei között. Ugyanakkor a személyi felelősségérzet és szerepvállalás is fontos 
motiváció ezeknek a kultúrtörténeti értékeknek a feltérképezésében, szakszerű 
kezelésében, helyreállításában. E tevékenység során arra törekszünk, hogy a táji 
örökség összetartó erő legyen Magyarország és a szomszédos országok között. 
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43 Pl. Balogh, P. I. & Fekete, A. et al. 2013. Székelyudvarhely, Hősök temetője – tájtörténeti kutatás és 
helyreállítási tanulmányterv. Budapest, BCE, Tájépítész és kertművész MA tervezési műhely; Eplényi, A. 2013. 
Magyarvalkó, Jékely Irodalmi Kert és református temető tájtörténeti kutatása és tájépítészeti terve; Eplényi, 
A. 2015. Kalotaszegi táj-elégia - A magyarvalkói Jékely-kiállítás tájépítészeti koncepciója In: Tanulmányok Jékely 
Zoltánról (szerk. Palkó Gábor) Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 204-225.; Fekete A. et al. 2016. Havadtő 
református temetőjének kerttörténeti kutatása és megújítási tanulmányterve. Marosvásárhely Sapientia EMTE 
Tájépítész Szak tervezési műhely. Szabó B. 2017. A székelyderzsi erődtemplom (UNESCO világörökségi helyszín) 
környezetrendezési terve, Marosvásárhely. Sapientia EMTE, Tájépítész szak, Diplomadolgozat.
44 Pl. Fekete, A. 2003. Városi közkertek revitalizációs lehetőségei. Doktori értekezés. Budapest. Szent István 
Egyetem; Fekete, A. 2004. Kolozsvári kertek. Kolozsvár történeti zöldfelületei. Kolozsvár; Vinczellér, Zs. 2017. 
A székelyudvarhelyi Sétatér kezelési terve, Marosvásárhely. Sapientia EMTE, Tájépítész szak, Diplomadolgozat.
45 Pl. Sárospataki M. (2014): Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben. PhD értekezés. 
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
46 Pl. Eplényi, A. & Fekete, A., Kabai, R. 2006. Örökségvédelmen alapuló vidékfejlesztés a Sztánai Völgyben 
In: Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás, Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben, MTA, 
Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, pp.65-74; Herczeg, Á. 2006. Székelyföldi kalákakrónika. Budapest. 
Az Országépítő 2006. téli számának melléklete; Hómann, J. & Sárospataki M. 2007. A sepsibükkszádi Mikes-
fürdők (Vallató, Hammas) helyreállítási terve. Budapest. BCE Tájépítészeti Kar, hallgatói tervpályázat, 1. helyezés; 
Eplényi, A. & Erwin, F. 2011. Lynchets – Ackerterrassenlandschaften in Rumänien – Die landschaftsprägenden 
Ackerterrassen in Kalotaszeg, Zoll+Österreichische Schriftenreihe für Landschaft und Freiraum, (21) pp. 62-66.; 
Fekete, A. & Szakács B. et al. 2013. Makkfalva településarculati vizsgálata. Budapest. BCE, Tájépítészmérnök 
MSc, Tájtörténeti szeminárium; Eplényi, A. 2015. Garden-fragments: Garden Design and Historical Landscape 
Heritage in Călata Region/„Kert-fragmentumok” - Kertművészeti és tájtörténeti értékek Kalotaszegen, Kolozsvár. 
Transsylvania Nostra, (1) pp. 20-32.; Eplényi, A. 2017. Description Methods of Kalotaszeg’s Landscape 
Character, Budapest. Acta Ethnographica Hungarica, 62(1), pp. 221–248.; Siklódi, Zs. 2017. Székelybere község 
utcaképi vizsgálata és a székelykapuk megőrzési stratégiája, Marosvásárhely. Sapientia EMTE, Tájépítész szak, 
Diplomadolgozat.

A Kárpát-medencei, és ezen belül az erdélyi örökségvédelmi tevékenység – amelyet 
Tanszéki kutatási programként tartunk számon – elsősorban a kastélykertek, 
temetők43, történeti közparkok44, dendrológiai kertek és arborétumok45, valamint 
a hagyományos tájelemek és tájkarakter46 kutatásához kapcsolódik.

Kiemelt kutatási projekt ezek közül a magyarországi és erdélyi kastélykertek 
felmérése, amely egy 2002-2004 között indult OTKA által is támogatott kutatásként 
indult. A kutatás keretében létrehozta a Tanszék a Magyar Kerttörténeti 
Archívumot, amely azóta folyamatosan bővül, és jelenleg 1555 történeti értékű 
zöldfelület adatlapját tartalmazza. 

6.2. Célkitűzés és kutatási módszertan

Jelen disszertáció téziseit az európai és magyarországi kert- és tájkompozíciós 
kutatásaim alapozzák meg, s mindezt az erdélyi kastélykert felmérések eredményei 
és látványkapcsolatainak elemzései támasztják alá.

Az erdélyi kastélykertek következetes kutatását az Állami Műemlékvédelmi és 
Restaurációs Központtal (ÁMRK) közösen kezdtem el 2004-ben, s vezetésemmel 
azóta is – különböző partnerségekben – folyamatosan végezzük. A munka 
során eddig 100 erdélyi kastélykert (1. melléklet) történeti kutatása, helyszíni 
bejárása, jelenlegi helyzetének elemzése, értékelése történt meg, több mint 120 
egyetemi hallgató, számos oktató és külső szakértő közreműködésével, jelentős 
eredményekkel gazdagítva az európai kerttörténeti ismereteket.

Az erdélyi kastélykertek felmérése régi adóssága kerttörténet kutatásunknak. A 
határainkon kívül rekedt nemesi rezidenciákhoz tartozó kertek vizsgálata nélkül az 
anyaország kerttörténete hiányos, összefüggései csonkák, s egyes stíluskorszakok 
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hazai megjelenése nem is értelmezhető e nélkül. Ilyen a török megszállás időszaka, 
amikor Erdély lett szellemi és anyagi örökségünk folytonosságának bástyája, így itt 
található legtöbb reneszánsz kertemlékünk.

A kutatás értékét növeli, hogy egy közel 400 éves időszak kert- és tájtörténeti 
áttekintését, és a nagyszámú helyszín összefogott dokumentálását tartalmazza. 
Az eredmények rámutatnak arra, hogy az erdélyi kastély-kert együttesek 
komplex művészeti-társadalmi-gazdasági rendszerként működő egységek voltak.  
Kialakulásuk, fenntartásuk, valamint a hajdani működésüket segítő sokrétű 
mezőgazdasági tevékenységek révén igen komoly tájformáló tényezők, alkotóik 
és használóik szellemi öröksége alapján a 18-19 századi erdélyi tájalakítás 
fontos eszközei és elemei, s a napjainkra kialakult, hagyományosnak nevezhető 
erdélyi tájkép erőteljes formálói. Felmérésük, kataszterezésük felbecsülhetetlen 
örökségvédelmi értékkel bír, s jövőbeni helyreállításukat tekintve elengedhetetlen. 
A munka 2014-ben Europa Nostra díjat kapott kutatás kategóriában, s a zsűri 
értékelésében kiemelte, hogy “a munka - a témakör eddigi hiányosságai miatt - az 
európai kerttörténet szemszögéből nézve is rendkívül fontos. Az eredmények az 
erdélyi kastélykertek hanyatlását és a táji örökség kritikus helyzetét szemléltetik, 
ugyanakkor általános útmutatásként is szolgálnak az elhanyagolt kastélykertek 
megmentésében és felújításában, a kert-táj kapcsolatok értelmezésében.”47

A kutatás aktualitását, indokoltságát több tény is alátámasztja. Az erdélyi 
kastélykertek állapotának gyors romlása mellett a kutatás egy átfogó 
művészettörténeti vizsgálatot is kezdeményez és pótol részben, amely soha nem 
készült el erre a kultúrkincsre vonatkozóan. A táj-, kert- illetve építészettörténeti 
szempontból is jelentős – többségükben épített – hangsúlyos látványelemek 
jelenlegi állapotának felmérése, katasztere nem állt rendelkezésre, s így az 
esetleges védelmi, felújítás stratégiák sem térnek ki ezeknek az értékeknek a 
védelmére. 

Az átfogó kutatás nem csak szakmatörténetileg fontos. Az eredmények társadalmi 
hatását, környezeti nevelési jelentőségét a projektben résztvevő partnerek 
és támogatók nagy száma és sokszínűsége is érzékelteti. Hazai és romániai 
felsőoktatási intézmények (ELTE Művelődéstörténeti Tanszék, Kolozsvári BBTE, 
Sapientia EMTE, USAMV Bucuresti), szakmai szervezetek (ÁMRK, MTSz, ASOP, 
ICOMOS Magyar Történeti Kertek Bizottsága), civil szervezetek, alapítványok 
(Ormos Imre Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, 
Transylvania Trust Alapítvány, Mikes Alapítvány, Kálnoky Alapítvány, Élő Erdély 
Alapítvány, Traditio Transylvania Alapítvány, Művelődés Egyesület, Ignitas 
Egyesület stb.), önkormányzatok, lelkészi hivatalok és plébániák, továbbá 
magánszemélyek csatlakoztak nagy számban, szakmai partnerként vagy 
támogatóként a felmérésekhez.

47 “The Jury were most impressed with the comprehensive approach adopted in this research. Considerable 
resources have been committed to it, but the subject is one of great importance, and has revealed something 
of a gap in our understanding of European garden history. The outcome provides the means not only to tackle 
the problems of decline and dereliction in the castle gardens themselves, but also to learn ways in which other 
neglected gardens and garden-landscape relationsin other regions can be rescued and restored.” In: http://
www.europanostra.org/awards/139/
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Az erdélyi kastélykert kutatás célkitűzései

A kutatás fő célkitűzése a kastélykertek belső és külső vizuális kapcsolatainak 
meghatározása, kiértékelése. A történeti kutatás, terepkutatás, helyszíni 
felvételezés, történeti érték-elemzés kiemelten tárgyalja és elemzi kerti képet, a 
megtervezett látványt, a tudatosan alakított térszerkezetet, vizuális tengelyeket és 
kapcsolatokat, a komponált látványokban szerepet betöltő épített objektumokat, 
ezek szimbolikus tartalmát, üzenetét. 

Munkamódszer

Az erdélyi kastélykert felmérések módszertana abból az alapgondolatból indul ki, 
hogy a vizsgált helyszíneket a környező településsel és tájjal együtt lehet és kell 
értelmezni, csak így érthetjük meg hajdani jelentőségüket és jelenlegi értéküket. 

A kastélykertek vizuális kapcsolatainak és hangsúlyos látványelemeinek módszeres 
feltárására a következő elvi koreográfiát jelöltük meg: 

• az összes szóba jöhető helyszín számbavétele, 
• a kutatás során elsőbbséget élvező helyszínek megjelölése (fontossági 

sorrend), 
• az egyes helyszínek részletes kerttörténeti kutatása, 
• az egyes helyszíneken jelenlegi állapotának általános tájépítészeti 

értékelése,
• az egyes helyszíneken megtalálható térszerkezet, tájkompozíciós törekvés, 

vizuális kapcsolat és tengely, hangsúlyos látványelem és jellemző kilátás 
felmérése és értékelése.

A kutatási módszertan a gyakorlatban két nagy részre osztható: a kerttörténeti 
kutatásra és a terepkutatásra.

1. Kerttörténeti kutatás

A fellelt elsődleges és másodlagos forrásanyag (levéltári források, könyvtári és 
múzeumi állományok, térképtárak, képeslapgyűjtemények, szakbibliográfiai 
áttekintés, internetes források stb.) történeti kutatása minden esetben igyekszik 
minél pontosabb képet adni a kertek kialakulásáról, fejlődéséről. Foglalkozik 
a helyszínek táj- és településjelleget és szerkezetet meghatározó szerepével, 
vizsgálja mindazokat a táji léptékű kapcsolatokat, amelyeket a kastélykert 
kialakításánál, mint adottságokat vettek figyelembe, és amelyek nagymértékben 
meghatározták a kutatott kastélyok tágabb környezetét képező kistájak arculatát. 
A kerttörténeti kutatás a kastély építészettörténetét, illetve a tulajdonos 
családtörténetét is érinti. A családtörténeti adatok különösképpen fontosnak 
bizonyultak, hiszen ezek sok esetben közvetlenül csatolhatók a parkok, kertrészek 
vagy egyes kerti elemek kialakításához, átalakításához. A birtokos családok a hely 
szelleméhez, identitásának kialakulásához és a rezidenciakertek létrehozásához 
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szükséges szellemiség, kulturális töltet hordozói. Számos helyen a tulajdonosok 
saját elképzeléseik szerint alakították a kerteket, vagy közvetlenül befolyásolták 
ezek kialakítását. A nemesi rezidenciák és kertek tulajdonosai tehát bizonyos 
értelemben a műemlékek alkotóiként is számon tarthatók. A kerttörténeti kutatás 
eredménye az értékleltár és a műemléki értékelés.

2. Terepkutatás 

Minden kastélykert esetében pontosan rögzíti a jelenlegi állapotot (rajzok, 
manuálék, GPS-koordináták, geodéziai felmérések, növényfelmérés, digitális 
fotótár stb.), a még fellelhető, menthető értékeket, így helyzetjelentésként és 
összehasonlítási alapként szolgálhat a védelmi stratégiához illetve a jövőbeni 
rekonstrukcióra, bármikor kerüljön is arra sor. A terepkutatás célja a kertépítészeti 
érték- és állapotfelmérés készítése is, amely a geodéziai alaptérkép (földhivatali 
térkép stb.) segítségével készül el. Fontos lépés volt a felmérési szempontoknak 
a meghatározása, rendszerezése. Ehhez kiindulási alapként a Magyarországon 
használatos műemléki felmérések szempontjait vettük, de szükségesnek tartottunk 
néhány helyi sajátosságon alapuló kiegészítést, átalakítást is. A felmérőlapokon 
műemlékvédelmi, tájképi, településképi és dendrológiai szempontok szerint 
rögzítettük a vizsgálati területre jellemző adatokat, elsődleges feladatként a 
területen fellelhető botanikai, építészeti és egyedi tájértékeket, valamint vizuális 
kapcsolatokat és térszerkezetet határozva meg. A felmérőlap az English Heritage 
valamint az Állami Műemlékvédelmi és Helyreállítási Központ ajánlásainak 
figyelembevételével készült, 2004-ben. (2. melléklet)

6.3. Kutatási eredmények 

A táj látványértékének felfedezése az erdélyi reneszánsz kertleírások esetében 
is tetten érhető. A park határainak virtuális kiterjesztése, a táj látványának 
bekapcsolása a kerti képbe később Európa-szerte a barokk kastély-kert együttesek 
esetében is tudatosan alkalmazott tájkompozíciós eszköz. Ez a törekvés 
ritkán ugyan, de már a kisszámú, visszafogottabb kialakítású erdélyi barokk 
kastélykertekben is megjelenik például a bonchidai Bánffy-birtok esetében. Az a 
tény, hogy Bíró József Bonchidát Erdély „Verszáliájá”-nak nevezte, jól érzékelteti, 
hogy a kastélyhoz valóban nagyszabású tájépítészeti beavatkozással, a korízlésnek 
megfelelő parkot is kialakítottak.  A barokk park szerkezetének gerincét három, 
sugárirányú, egyenként hozzávetőlegesen 1000 m hosszú hárs-allé adta. Ez a 
barokkos alaprajzi kompozíciót és nagyszabású látványtengelyeket meghatározó 
„lúdláb-sétány” a kastély nyugati homlokzatától indult, átszelve a tájat a Kis-
Szamos irányába, sőt azon túl is a szomszédos Válaszútig, bekapcsolva azt a 
kerti képbe, míg a lúdláb allé északi, hárs-sétánya a Teleki Pál által 1698-ra-ban 
felépített kendilónai régi kastély ma is álló, 35 m magas vadásztornyára, s az azt 
körülölelő kastélyparkra irányult.



35

A tájra való kitekintés reneszánsz gyökerekkel bír, de a kert, a park határainak 
virtuális kiterjesztése Erdélyben főként a 18. századi barokk (majd később a 
tájképi) kertekre jellemző. Ezeknek a megoldásoknak a következtében születhettek 
olyan tájképi kompozíciók, amelyek szomszédos nemesi rezidenciákat, birtokokat 
szerveztek egységbe. Szemléletes példák egész sora hozható fel erre Erdély-szerte 
a 17-18 század nagyobb nemesi rezidenciáit tekintve. A vajdaszentiványi Horváth-
Zichy kastély kertjéből kelet felé tekintve a távolban ma is látható a gernyeszegi 
együttes, tiszta időben a sáromberki és az abafáji kastélykertek is beazonosíthatók 
innen. A sárpataki Teleki-kriptától ugyancsak szépen látszik a gernyeszegi 
kastélypark és évszázados fái közül kiemelkedő Teleki-kastély tetőzete, ugyanakkor 
Sáromberke és Nagyernye kastélykertjei is látványelemként jelennek meg a tájban. 
Kutatásainkban feltárt konkrét helyszínek támasztják alá azt a feltételezést, hogy 
a Maros tere több kastélykertje között tudatosan kialakított vizuális kapcsolat állt 
fenn (3. melléklet). Ezek a táji léptékű látványtengelyek egyrészt a domborzati 
adottságokban rejlő lehetőségeknek köszönhetők, másrészt a viszonylag 
nagy kastélykert sűrűség („tájspecifikus kastélykert sűrűség”) is hozzájárult a 
kialakulásukhoz (4. melléklet). Nem zárható ki a tudatos tervezés lehetősége, a 
korabeli európai példák, illetve a tájképi potenciál, a látványélmény felismerése 
nyomán sem.

30. A gernyeszegi Teleki-kastélykert és a 
kastélyépület növénytömegből kiemelkedő 
kupolája a Sárpatakról nézve (2016)

29. A válaszúti Bánffy-kastély kerti homlokzata 
a bonchidai kastély kertjéből nézve (2012)
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Visszatérve Erras bonchidai parktervére, azon a díszkerti részeken túl 
mezőgazdasági hasznosítású birtoktestek jelzései is megjelennek, ami ugyancsak a 
kastélypark és a nemesi birtok, a mezőgazdasági hasznosítású táj összetartozására 
utal.

Az említett korai példák ellenére Erdélyben a látványkapcsolatok tudatos 
alakítása – Magyarországhoz és Közép-kelet Európa többi országához hasonlóan 
– elsősorban a 19. századi tájképi kertekre jellemző, ami egybeesik az erdélyi 
kastélykertek virágkorával. A tudatos térszervezés számos olyan tájképi 
kompozíciókat eredményezett itt, amelyek kevésbé funkcionális, mint inkább 
festői megjelenésű tárgyakat, díszítő építményeket alkalmaztak látványelemként, 
staffázsként és hangulathordozóként. Kiemelt szerepet, kompozíciós hangsúlyt 
kapott az erdélyi tájban is a „blikkfang” amelyre látványtengelyeket szerveztek, és 
amely adott esetekben jelzésként is szolgált, szimbolikus jelentéssel bírt. 
A táji léptékű kompozíciók sok esetben szomszédos nemesi rezidenciákat, 
birtokokat szerveztek egységbe, s ennek a tájtervezésnek kedveztek a helyi 
adottságok, az Erdélyre jellemző tagolt domborzat.
Nem véletlen tehát erdélyi felméréseinkben – amelyek végcélja egy minél 
átfogóbb erdélyi kastélykert kataszter összeállítása – a nemesi rezidenciák és 
környezetük között kialakított vizuális kapcsolatokat kiemelten vizsgálja. 

Az erdélyi kastélykertek komponált látványkapcsolatainak kutatása két lényeges 
komponens meghatározásához vezetett. Ezek: a hangsúlyos látványelemek 
illetve a tervezett kilátások.

6.3.1. Hangsúlyos látványelemek 

A hangsúlyos látványelemek48 („eye-catcher” angolul, illetve „Blikkfang” 
németül) olyan épített elemek49, amelyek távolról is felkeltik a figyelmet és vonzzák 
a tekintetet, egy látványtengely végpontjaként, lezárásaként, meghatározott 
vizuális kapcsolatok kialakítására alkalmazhatók.   A hangsúlyos látványelemek – 
markáns tájelemként – a tájképi kertek szerkezetének meghatározói. A 19. század 
szentimentális, majd romantikus stílusirányzatai nem csak funkcionális, hanem 
sok esetben eszmei, politikai és esztétikai okokból is elvárták, hogy hangsúlyos 
építmények, épületek is szerepet kapjanak a kertben.

A hangsúlyos látványelemek és a kilátások a kert határain belül és azon kívül is 
egyaránt megnyilvánulhatnak.50 Igen gyakran előfordul, hogy egyetlen tájépítészeti 
kompozíció kapcsán több markáns látványtengely és kapcsolat határozható meg 
úgy a kerten belül, mint azon kívül is. Ez főként a nagyobb kiterjedésű tájkertekre 
igaz.

48 Hajdu Nagy Gergely a „tekintetfogó” kifejezést javasolta a zárójelben közölt, és a nemzetközi szakmai 
terminológiában széles körben alkalmazott, de a magyarra le nem fordított angol illetve német elnevezések 
kiváltására. Hajdu Nagy G. (2011): Rusztikus építmények a magyar kertművészetben – romok, grották, 
remeteségek Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, pp. 
327. 61. 
49 Hangsúlyos látványelem nem csak épített objektum lehet. Szoliter fák, facsoportok, földtani, geológiai 
képződmények, vízesések és egyéb természeti elemek is képezhetnek hangsúlyos látványt egy kertben vagy 
a környező tájban. Jelen disszertáció kizárólag az építészeti-művészeti karakterű hangsúlyos látványelemeket 
tárgyalja.
50 EYE-CATCHER: „something that especially attracts one’s attention” In: Webster’s New World College Dictionary, 
4th Edition. Copyright © 2010 by Houghton Mifflin Harcourt. All rights reserved. v.ö. „Folly, ruin, temple, or 
other structure in a landscape, such as a gloriette, drawing the eye to a desired point.” In: James Stevens Curl 
2006. A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture  Second edition Oxford University Press.  
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A vizsgálatainkat képező erdélyi helyszínek esetében olyan hangsúlyos 
látványelemek és látványtengelyek valamint kilátások meghatározására 
törekedtünk, amelyek az adott helyszíneken elsőrendű szerepet játszanak a kerti 
kompozícióban vagy a tájképben.

Kutatásaink során a 100 helyszínből 61 helyszínen összesen 139 hangsúlyos 
látványelemet azonosítottunk, amelyek a kastélykert területén, vagy azon 
kívül helyezkedtek el. Ezek jelentős része (összesen 115 darab) jobb-rosszabb 
állapotban ma is megvan, a hiányzó 24 korábbi meglétét leírások, fotók és egyéb 
archív anyagok hitelesen bizonyítják. 

6.3.1.1. Kastélykerteken belül elhelyezkedő hangsúlyos látványelemek 

Olyan elemek (elsősorban épített objektumok), amelyek a kastélykert határán 
belül, a kert alkotóelemeiként definiálhatók. Markáns, legtöbb esetben művészi 
megjelenésük a kerti térszerkezet kialakításában, a belső látványtengelyek és 
kompozíciós hangsúlyok megtervezésében játszott kulcsszerepet.  

31. Kerten belül és kívül elhelyezett hangsúlyos 
látványelemek (Rousham House): szobor, 
farmépület, műrom
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Nyugat-európai előképeikhez hasonlóan, az erdélyi kastély-kert együttesekben 
látványelemként és kompozíciós hangsúlyként leggyakrabban alkalmazott 
művészeti alkotásokként a következő objektumok említhető: szobrok, 
szoborcsoportok, díszmedencék, szökőkutak, filegóriák, grották, műromok, 
sírjelek, obeliszkek illetve egyéb kerti építmények és berendezési tárgyak. 

Ezek a hajdan virágzó erdélyi kastélykertekben elszórt, s a kertművészeti 
kompozíciónak, a kerti hangulatnak valamint a kert stiláris jegyeinek karakteres 
elemeiként meghatározható önálló művészeti alkotások jelentős része eltűnt, 
megsemmisült vagy megrongálódott. Pedig a kertek művészeti alkotásai dekorációs 
értékükön túl jelentős mondanivalót hordoznak: jó részük szimbólumként 
értelmezhető, s egységes, művészettörténetileg kódolt jelentéstartalmaik 
segítségével hatásosan és egyértelműen képesek a gondolatok, mögöttes 
szellemi tartalmak közvetítésére. Jól meghatározott térszerkesztési elvek 
szerinti elhelyezésük, stílusuk, tömegformálásuk, anyaghasználatuk, méreteik, 
kitettségük stb. társadalomtörténeti információkat közvetít, és az emberi érzelmek 
kiváltásának egyik legfontosabb eszköze. 

Az egyes kastélykertek határain belül feltárt hangsúlyos látványelemek száma 
91 (ezek összesen 35 különböző kastélykertben helyezkednek el), s ebbe a 
kategóriába sorolt objektumoknak a jelentős része művészeti alkotás (5. 
melléklet)

Jelentősebb helyszínek

A hangsúlyos látványelemek megjelenése és elterjedése a nyugat-európai 
kapcsolatoknak köszönhetők. Példaként említhető a gernyeszegi Teleki család 
egyik sarja, Teleki (II) József gróf, aki a gernyeszegi új, barokk kastély felépítését 
követően az épület körüli kertet is jelentős mértékben alakította. A fiatal gróf 
nyugat-európai utazásai során meglátogatta korának híres kertjeit is, amelyek iránt 
- hasonlóan valamennyi képzőművészeti alkotáshoz - egész életében kimagasló 
érdeklődést mutatott. 15 évesen hosszabb időt töltött Bécsben, majd 1759-1761 
között, első nyugat-európai tanulmányútja során bejárta Ausztriát, Bajorországot, 
Svájcot, a rajnamenti fejedelemségeket, Hollandiát, és eljutott Franciaországba is. 
Útinaplójában leírást ad a versailles-i parkról, Saint Cloud, Meudon és Chantilly 
kastélyáról és parkjáról, a párizsi Tuilleries- és Montmorency-kertről, valamint a 
Marly-i kastély szobordíszes parkjáról. Német földön járva meglátogatta Rastatt, 
Karlsruhe, Mannheim kertjeit és a brühli Augustusburgot, Hollandiában pedig 
többek között Htiis ten Bosch kastélyát és parkját. 1769-ben négyhetes utazást 
tett Észak-¬Itáliába, ezúttal azonban nem készített feljegyzéseket élményeiről. A 
gróf a kertészkedés gyakorlati kérdéseivel foglalkozó munkákon kívül számos friss 
kiadású kertművészeti tárgyú kötetet őrzött pesti könyvtárában. Kertészeti téren 
tehát szerényen szólva is meglehetős jártassággal rendelkezett. 
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Teleki József gróf fiához, a Nagyszebenben51 tartózkodó Teleki Lászlóhoz (1764-
1821) írt, Gernyeszegen, 1789. szeptember 16-án kelt levele alapján feltehetően 
csak ekkortájt vetődött fel a kert nagyszabású megújításának ötlete: a gróf utasítja 
fiát a kertész szerződtetésére, akinek “kötelessége lészen egy ujj kertet a kastély 
körül elrendelni és felállítani”. Következő, október 7-én kelt levelében pedig 
felhatalmazza László grófot az egyesség megkötésére a kertésszel, akinek majd „az 
általa készítendő és általam helybenhagyandó delineatio szerint” kell kialakítania 
a gernyeszegi kertet, és „mind arra mind a régi kertre vigyázni, veteménnyel, 
gyümölccsel híven, igazán és az én hasznomra takarékosan bánni.”

A kertterv, amelyet az ismeretlen abafáji kertész, valószínűleg 1792 januárja 
előtt kevéssel készített Teleki József számára, sajátos kialakítású, a nyugat-
magyarországi barokk kertektől is nagyban különböző alaprajzot mutat. Az 
egyenetlen kiterjedésű, a kastély épületének sarkainál szabálytalanul kiszélesedő 
vizes árkok megmaradtak. A sáncok felső részén, ezek koronavonala és a kastély 
kőfala között hímzéses mintában ültetett virágágyak (hímzéses parterrek) 
láthatók, melyek formai kialakításukat tekintve a magyar népi díszítőművészet 
motívumaiból ihletődtek.

Fent ismertetett kerttervvel kapcsolatosan Teleki József fiához írt, 1792. február 
17-én kelt levelében nemtetszésének ad hangot: „A gernyeszegi kert delineatioja 
nem tzélom szerint valo, nem lévén benne se sziget, se az ugy nevezett tos kert, 
‘se az árokbeli forrás, folyamok és tók. Tsináltass vagy ha rá érkezel tsinály tréfából 
egy olyan, ha szinte durva delineatiot is, mellyben mindezek benne legyenek.”

32. Az ismeretlen abafáji kertész által 
készített gernyeszegi barokk kertterv az 1790-
es évekből, illetve egy 19. század második 
feléből származó kataszteri térkép (Kolozsvári 
Állami Levéltár, Teleki család archívuma, 154. 
csomó), a tájképi kert néhány hangsúlyos 
látványelemével (vízrendszer, empire obeliszk)

51 Akkoriban már készen áll Samuel von Bruckenthal gróf nyári rezidenciája a Nagyszeben melletti Feleken, 
melynek kertjét a bonchidai kert után Erdély második jelentősebb barokk kertépítészeti alkotásaként tartjuk 
számon. Az arisztokrata családok közti kapcsolatok alapján feltételezhető, hogy a feleki kastélykert is előkép 
lehetett a gernyeszegi kert kialakításánál.
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Csanak Dóra szerint a gróf egy tájképi kert jellemző elemeit hiányolja 
levelében, ami Teleki József ízlésére, Rousseau műveinek hatására megváltozott 
természetszemléletére vall. A gróf Rousseau-val személyesen is találkozott, 
munkáit élete végéig figyelemmel kísérte. 1792-es évben meglátogatott egy 
“anglus kertet” Münchenben. 1793. március 8-án ezt írja fiának: „Én Gernyeszegen, 
a kedves szigetemet és azt, hogy a szobámból szép kinézésem van, és a halaimat 
úszkáIni látom, nem tudom miért nem adnám ...”52

A kastélykertek hangsúlyos látványelemeit képező épített objektumok sok 
esetben a kastélykerten kívülről is megfigyelhetők. Bonchidán is a 19. század 
első felében történik meg a barokk kastélypark tájképiesítése. Az átalakítási 
terveket László János továbbá az a Hermann Sámuel készítette, aki többek között 
a kolozsvári Városi Tanács felkérésére a kolozsvári Sétateret is megtervezte 1838-
ban.53 A III. katonai felmérés térképszelvénye jelöl egy „Gloriett”-et is, amely 
a korábbi térképekről hiányzik, s amely feltételezéseim szerint a bonchidai 
Bánffy kastélykert esetében több volt, mint egyszerű emléképület vagy kilátó. 
A fácánoskert dombjának dél-nyugati oldalában elhelyezett építmény a Szamos 
mentén kanyargó országúton Kolozsvárról Szamosújvár felé haladó utazók 
számára tűnt fel, hangsúlyos látványelem szerepét töltve be, s a dombok által 
takart kastély látványának hiányában mintegy hirdetve: figyelem, ez itt már Bánffy 
birtok! Sajnos a gloriettről nem maradt fenn ábrázolás vagy leírás, s csak alapjait 
sikerült feltárni a hajdani fácánoskertben. 

Gloriett meglétét bizonyítják a Hallerek fehéregyházi kastélykertjében Kazinczy 
Ferenc áradozó sorai is, amelyeket 1816-os látogatása alkalmából vetett papírra: 
„kitekintvén az ablakon s megpillantván a tót a kastély előtt s a királyi hattyút rajta, 
s túl a tó tükrén tíz vagy tizenkét obeliszkekké nyírt fenyőt, s ezek között a kastély 
körlineájával átellemben a gloriettet három sor ablakkal s lapos fedéllel,”54 s a 
leírás a továbbiakban szökőkutat is említ. De a 19. század első felében II. Toldalagi 
Ferenc által kialakított 120 holdas koronkai tájképi parkban is „gloriette állott az 
egyik halom tetején, s elragadó kilátás nyílt a regényes vidékre”.55 Sem egyikből, 
sem másikból nem maradt mára semmi.

Kendilónán is állt gloriett valaha: „A park közepén óriási fatörzs és sátor alakú 
hatalmas ágai fölé épitett lépcsőzetes díszépület (gloriett) képezi Kendi-Lóna 
egyik nevezetességét. Egy kőrisfa romja, mely egykor egy őserdőnek is díszére 
vált volna.” Az emléktábla szövege: „Hat század zajlott el felettem, 1863 áldozatja 
lettem. Épült a nagy Kendiek emlékére, készité Csipszer István 1866.”56 A gloriettet 
már Biró is mint nem létező elemet említi.

Ugyancsak Bíró közléséből tudunk, a magyarfenesi (Vlaha, CJ) Jósika kastélykert 
művészi építményéről: a Csicsal-hegy tetején „finom arányú, hármas osztatú, 
oromzatos gloriette állott”.57 Kelemen Lajos erről így ír: „Ha körültekintünk a 
tágas udvaron, nyugatra csak a havasok tetejére, keletre a park egy darabjára, 
a háttérben a gloriette-koronás Csicsal hegyre van kilátás… Majdnem a tetőn, 

52 Fekete A. 2007: Az erdélyi kertművészet. Maros menti kastélykertek. Művelődés Műhely. Kolozsvár-Zilah, 27.
53 Fekete Albert (2007): i.m. 42.
54  In: Kazinczy F. (1944): Erdélyi levelek, Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt.
55 Bíró J. (é.n.): i.m. 114.
56 Hajdú Nagy Gergely (2011): i.m. 104.
57 Bíró J. (é.n.) 113.
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néhány fenyő között, fehér márvány síremlék alatt Jósika Aladár pihen. A sír fölött 
a tető romladozó gloriettje gyászol. Közelről látszanak meg teljességükben finom, 
nemes arányai”58 A Jósikák ezen a Kis-Szamos menti birtokán „messze kiterjedésű 
kertben feküdt a kastély, mely ódon várra, vagy a tekintettől ridegen elzárkozó 
zárdára emlékeztetett, pedig nem volt olyan rideg halastavával és kertjében 
«mindenféle ültetett sok különbféle gyümölcsfáival» s műbarlangjával, melyről 
patak zuhogott alá.”59

A grottán és kaszkádon kívül minden bizonnyal hangsúlyos kompozíciós 
elemekként szobrok is díszítették a magyarfenesi kertet a 19. első évtizedeiben. 
Ezt egyrészt onnan tudjuk, hogy a Bethlen Lajos által – annak kerlési (Chirales, BN) 
kastély-kert együttesének szobrait kifaragandó – 1815-ben Bécsből 400 forintért 
szerződtetett Schmelzer szobrász (keresztneve nem ismert) „kerti szobrokat 
készített még 1816-ban Jósika Miklós fenesi parkja számára is, mindez azonban 
már elenyészett.”60 Másrészt Kelemen Lajos leírása szerint a parkban két patak 
táplálta tó is volt, két szigettel, híddal, remeteházzal, kerti fürdőházzal, s a tó 
közelében „a park sétaútjai mellett több csinosan faragott, csonka, fejetlen női 
kőszobor áll, melyek 1848 őszén rongálódtak meg”61 s melyek feltehetőleg éppen 
Schmelzer alkotásai. Ugyancsak Kelemen „díszes, farostélyos festett filagóriá”-t 
is említ Magyarfenesen. A terjedelmes Jósika-birtok az első világháború utáni 
impériumváltozást követően legnagyobb részben kisajátítás alá került. A család 
is leszegényedett, s a megmaradt birtokrészeket el-eladogatta a falubélieknek. 
Balogh Edgár 1940-ben már nem találta a kastélyt.62

58  Kelemen Lajos (1984): A magyarfenesi Jósika-kastély In: Kelemen Lajos (1984): Művészettörténeti tanulmányok 
II Bukarest, 227-235. 229, 234
59 Dézsi L. (1916)
60 Bíró József (é.n): i.m. 91-92
61 Kelemen Lajos (1984): A magyarfenesi Jósika-kastély In: Kelemen Lajos (1984): Művészettörténeti tanulmányok 
II Bukarest, 227-235. 234
62 Balogh Edgár (1940): Íratlan történelem. In http://adattar.vmmi.org/cikkek/13578/hid_1940_01-02_01_
balog.pdf

33. A magyarfenesi gloriette Kelemen Lajos 
rajzán és fotóján, illetve egykori helye, a ma 
már üresen álló Csicsal-hegy
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Schmelzer és a szobrászat kapcsán érdemes a kerlési Bethlen kert művészi 
alkotásairól is szólni, melynek tulajdonosa a fentebb említett Bethlen Lajos volt. 
Kazinczy Ferenc szerint a kerlési angolkert szépsége „Erdélyben elsőnek találtatik”, 
s ezt az állítást Gyulai Pál is megerősíti. 63

Gyulai leírásában Diana-filegóriát, vadászlakot, műromot („csinált várrom”), 
fürdőházat, halászházat, Neptun-kútat és grotta-kútházat is említ. A grottában 
a legnagyobb boltív alatt foglalt helyet Neptunus egy nagy hal hátán, kezében 
háromágú szigonyával. A hal szájából előtörő vízsugarak egy négyszögletes 
medencét tápláltak, ahonnan a víz kis tóba folyt tovább.64 Szobordíszek is helyet 
kaptak a kertben, melyek közül Biró közöl egy kőből faragott oroszlánt (23. ábra), 
s ez a szobor méreteit és formajegyeit tekintve is nagyon hasonló a bonyhai 
(Bahnea, MS) Bethlen kertben ma is megtalálható két derékmagasságú talapzaton 
nyugvó oroszlános szoborral. Biró leírásából is tudjuk, hogy a kertben tó volt, 
melynek partján Vénusz képével díszített mulatóház, amolyan nyári lak állott 
„siste viator, ubi stare jubet, adstupenon artis, sed naturae delicis” felírattal.65  A 
gróf nagyon büszke volt kerlési rezidenciájára, s főként a kastélykertben kialakított 
sziklasírra, amint azt önéletrajzában is írja: „Kerlést minden látvágyóknak, 
barátaimnak gyönyörjére még nagyobb igyekezettel szépítettem, sziklámba egy 
orjási mívet véghez vittem, abba egy nagy pinczét bévésettem, egy harminczkét 
öles tunelt vágattam és annak mélyibe a kriptámat, a három Párkák szobrával 
nagy mesterséggel, külországi szobrászszal két és fél évek alatt bevégeztem. Ezen 
kripta rejti most a legjobb, legszentebb nőnek porait – kedves hitestársamat gr. 
Bethlen Clárát – elhalván 1839-be, 30-adik oct., negyvenkilencz éves korába.”66   
Magyarfeneshez hasonlóan a kerlési kertből sem maradt semmi. Csupán a 
barlangsír lelhető fel ma is, megrongálódott állapotban a Kerlésről Bethlen felé 
kivezető országút mellett.

Angolparkká alakult a Wesselényiek zsibói barokk kertje is. Bár a zsibói kert ma csak 
szánalmas töredéke a hajdaninak, amelynek grottáiról, mesterséges forrásáról, 
díszmedencéjéről és szökőkútjáról Kazinczy dicshimnuszokat zengett, a hajdani 
kert néhány szobra – köztük két kőoroszlán és két míves kőpad – valamint néhány 
faragott kőurna maradványai ma is megvannak még. A kert kialakítása az 1800-as 
évektől kezdődött el Zsibón: a szökőkutat Kováts Sámuel kolozsvári „vízi mester“ 

63 Kazinczyt idézi: Bíró József (é.n), 113. v.ö. Gyulai 1844, p. 199. 201
64 Pataky Ferencet és Jakab Ödönt idézi Hajdú Nagy Gergely (2011): Rusztikus építmények a magyar 
kertművészetben, BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI DOKTORI ISKOLA, Budapest 
111.. Pataky 1847, p.1137. Jakab 1880, p. 1014.
65 Bíró J. (é.n.): i.m. 115.
66 Gróf Bethlen Lajos önéletírása 30. 

34. A kerlési Bethlen kastély és környezete 
egy 19 századi ábrázoláson, amelyen a 
kastélyépület mellett egyéb épített, hangsúlyos 
látványelemek is megjelennek (templom, 
gloriett)
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szerelte. B. Nagy Margit levéltári kutatásaiban beszámol egy kínai filegóriáról, 
amely már Cserei Farkas 1800. június 16-án Krasznán kelt, Cserei Helénához írott 
levelében is megjelenik.67 1801-ben télikertet is építettek, s Wesselényi Károlyi 
József nagykárolyi (Carei, SM) kertjéből hozatott 120 darab citromfát.

A zsibói kastélykertben gloriett-szerű, hangsúlyos építményként jelent meg 
Gubernátor Bánffy György tiszteletére készített díszoszlop (diadalív).

A nagykárolyi kastélykertről Fatsar Kristóf közlése szerint csak a 18. század második 
feléből vannak adataink, amelyek dísz- és haszonkert együtteséről együtteséről 
tesznek említést, valamint üvegház meglétét is feltételezik.68

Carl Haberle erfurti botanikus 1830-ban Budán kiadott monográfiájában 
(Succinta rei herbariae Hungaricae et Transsylvanicae historica), a nagykárolyi 
Károlyi-kastélykertet Magyarország egyik legkülönlegesebb és legértékesebb 
angolparkjaként említi. A parkot díszítette Szent Flórián másfél tonnás homokkő 
szobra is, amelyet 2003-ban restaurálás céljából emeltek le megsüllyedt 
talapzatáról. A szobor felújítása időközben befejeződött, de a továbbiakban a 
Károlyi kastély belső terében, a lovagterem közelében lesz felállítva.

Más művészeti alkotások is emelték a nagykárolyi kastélypark esztétikai értékét: 
régi képeslapok tanúsága szerint a kastélyépület közelében kőből készült díszes 
virágurna és művészi igénnyel készített öntöttvas felépítményű, faragott kőkút 
kapott helyet. 

A Zsibón – s Erdély számos más kastélykertjében is – tevékenykedő Kováts Sámuel 
„hydraulikus” mester művészi munkát készített 1802-ben a mezőségi Cegén (Taga, 
CJ), Wass Ádám kastélyának előterében. A szökőkút cifra virágágyakkal körülvett, 
geometrikus alaprajzú díszmedencéjét egy 1908-as képeslap mutatja teljes 
pompájában. Biró leírásaiból tudjuk, hogy a kastély parkjában egy másik szökőkút 
is létezett, amelyről azonban nem sikerült semmilyen ábrázolást felkutatni. A 
terepen fellelhetők azonban Cege másik kastélyának, a Wass Jenő-féle kastélynak 
a kertjében kialakított hajdani szökőkút kőből faragott díszmedencéjének 
maradványai. 

Szökőkút található a klasszicizáló stílusjegyeket felmutató abafáji (Apalina, MS) 
Huszár-kastély tengelyében is, s rögtön mellette a Három Grácia szobra jelenik 
meg, mint művészeti alkotás. A három grácia – akik a görög mitológia szerint Zeusz 
lányai – az egység, az öröm és a kellem szimbólumai, a föld termőképességének 
védelmezői, az emberek jótevői. Kicsíráztatnak mindent, ami szemet-lelket 
gyönyörködtet, az ifjúságnak ők adnak testi-lelki szépséget. Ezért ők a szerelem 
védelmezői, a kegyesség, a hála pártfogói, s a múzsák mellett ők a költészet, zene 
és tánc patrónusai is.

67 B. Nagy Margit: A zsibói kastély 282. In http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf6226.pdf.
68 Fatsar Kristóf (2008): Magyarországi barokk kertművészet, Budapest 165.

35. A zsibói kastélykertben gloriett-szerű, 
hangsúlyos építményként jelent meg 
Gubernátor Bánffy György tiszteletére készített 
díszoszlop (diadalív). Kolozsvári Állami Levéltár, 
Wesselényi családi arhívum, 441. csomó
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Általában meztelenül és egymást érintve, ölelve ábrázolják őket. A három 
grácia szobormotívum egyik legjelentősebb közép-kelet európai kastélykerti 
képviselőjével a Lednice-Valtice-i (Lednice na Morave, CZ) Lichtenstein 
kastélyparkban találkozhatunk, ahol az 1820-as években állították fel a 
szoborcsoportot és az azt hátulról körülölelő Három Grácia Templomát.69

Az abafáji kastélyparkban, a tó partján egy romos kőépítmény is látható, amelynek 
eredeti rendeltetését – a rendelkezésre álló kerttörténeti források hiányossága 
miatt – csak találgatni lehet. A görgeteg- és terméskőből, valamint téglából 
készült építmény talán csónakház lehetett, de staffázs szerepet is betölthetett a 
kertépítészeti kompozícióban.

A középkori erdélyi várkastély legjellegzetesebb megtestesítője, a marosvécsi 
(Brancovenesti, MS) Kemény várkastély bejáratának piedesztálon ülő kapuőrző 
oroszlánjai sincsenek ma már a helyükön, a második világháborúban elpusztultak. 
Igaz, hogy ezek valószínűleg csak a 19/20. század fordulóján kerültek a kapuzat 
elé. Ezt a feltételezést támasztja alá Biró József megállapítása is: „szerte vannak 
még elszórtan szoborművek Erdély parkjaiban… a legújabbak között a vécsi vár 
bejáratának kapuőrző oroszlánjai.”70 (6. melléklet). 

A vécsi vár 1648 óta a Kemény család tulajdona. Ekkor adományozta II. Rákóczi 
György híres hadvezérének, Kemény Jánosnak, akit később, 1661-ben Erdély 
törvényes fejedelmévé választottak. A vár déli homlokzata előtt, a Marosra fordítva 
állt a fejedelem szakállszárítója, s a belső vár kiskapuja előtt egy nyolcszögű 
nyári lak, melynek alaprajzi formájából korabeli filegóriára következtethetünk.71  
Kemény János író 1926 júniusában meghívta otthonába az akkori irodalmi 
élet 28 legszámottevőbb képviselőjét, megalapítva ezzel az erdélyi Helikon 
társaságát, melynek találkozóit ettől kezdve a vécsi várkastély és kertje fogadta 
be. A kastélyparkban állították fel 1935-ben a kert egyik kiemelkedő művészeti 
alkotását, a Kós Károly tervezte Kuncz Aladár emlékasztalt. 

A reneszánsz gyökerekkel bíró görgényszentimrei (Gurghiu, MS) Rákóczi-
Bornemisza kastély parkját az 1840-es években már Leopold báró alakíttatta 
át a tájképi stílusúra, gazdagítva azt az angolkertek jellegzetes mitológiai 
témájú szobraival. A kertet s annak művészi alkotásait Székely Ferenc helybéli 
lelkész 1871-ben írt településtörténeti monográfiájából ismerjük: „Víztükrök, 
szökőkutak, művészien alkotott sziklák, kaszkádok, kioszkok, ermitageok sat. sat. 
A mytologia minden rangú és rendű istensége képviseltette magát. Itt-ott egy 
béna sfinx egy ritka pongyolába bújt faun, silen és najad megcsonkítva bár, egy 
csalitban rejtőzködik szemérmesen még most is. Flóra asszonyság egész virágzó 
gyermekhaddal volt körülvéve.”72

 

69 Firnigl Anett (2011): Sculptures in the Gardens – From the Historical Ages to the “Neo-embarrassing” Trends. 
Publication of the First International Conference “Horticulture and Landscape Architecture in Transylvania” 
Agriculture and Environment Supplement, 28-40. 37.
70 Biró József (é.n.): i.m. 92
71 Kőváry László (1866): i.m. 204.
72 Székely Ferenc (1871): Görgényszentimre leírása (monographia). Kézirat a Görgényszentimrei Református 
Egyházközség irattárában, 26.

36. Szfinx szobrok a görgényszentimrei Rákóczi-
Bornemisza kastélykertben (2016)
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A szobrok maradványai és töredékei ma is láthatók a kertben szerteszét: 
megkopott, csonka szfinxek, birkózó medvék, felismerhetetlen faragvány-
töredékek gyűjteménye a kastély belső udvara és a tízhektáros, arborétumként 
működő egykori kastélykert. 

A 19. század végi családi és nemzeti tragédiát követő Erzsébet-kultusz eredménye, 
hogy megfogyatkozott tölgyrondó közepén Erzsébet-padot is rejt a kastélypark, 
amely az utolsó magyar királyné emlékét őrzi. 

A Teleki család tulajdona Gernyeszegen (Gornesti, MS) a négy sarokbástyás 
reneszánsz várkastély helyén Mayerhoffer András tervei alapján a 18. század 
második felében épített barokk kastély. A kastély körül kialakított tájképi típusú 
park kiteljesítése Teleki József gróf Angliát megjárt kisebbik fia, Teleki (II.) József 
(1777–1817) nevéhez fűződik. Teleki (II.) József empire emléke a park egyik 
olyan fennmaradt plasztikai eleme, amely a gernyeszegi kert számára készült. A 
nagyméretű, párkánnyal lezárt talapzaton álló, füzérdíszes urnát a gróf özvegye, 
Teleki Zsófia állíttatta férjének, még annak halála évében, 1817-ben. (Zádor 
Anna szerint a kastélykertben gloriett és obeliszk is állt a 19. század első felében, 
amelyeket Zádor egy 1831-ben készült, két magyar mérnök szignójával ellátott 
kerttervre hivatkozva említ.

A gernyeszegi kert bővelkedik egyéb művészeti alkotásokban is. Teleki (IV.) 
Domokos (1880–1955) szenvedélyes műgyűjtőként számos másodlagosan 
elhelyezett plasztikával gazdagította kastélyának folyosóit és a parkot. Leghíresebb 
szerzeményei, a gernyeszegi mitológiai sorozat darabjai: hét szobor és talapzat, 
amelyeket Biró József Juno, Neptun, Pán, Venus, Ceres, Bacchus és Ganymedes 
ábrázolásaiként azonosít. A szobrokat dinamizmus, csavarodó formák, erős 
érzelmi telítettség, anatómiai hűség, életszerűség jellemzi, elhelyezésükből 
adódóan pedig mozgalmas fény-árnyék hatások teszik teljessé művészi értéküket.

Szintén Teleki Domokos szerzeményeiként kerültek Gernyeszegre a parkban álló 
törpefigurák: a várárok tavának északi partján, a kastélylyal szembefordulva áll 
Mirabeau szobra, a tó déli partján pedig XVI. Lajos és a „les dames des halles” 
egy-egy törpeként ábrázolt példánya.

37. Részlet a gernyeszegi mitológiai 
szoborcsoportból, illetve XVI. Lajos és a „les 
dames des halles” egy-egy törpeként ábrázolt 
példánya Fotók az 1930-as évekből (KÖH 
fotótár) illetve 2014-ből
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A 7. mellékletben bemutatott gernyeszegi urna 1817-es állítása nem véletlen. 
Meghatározó eszmei áramlat ebben a korszakban a szentimentalizmus, amely 
a tájképi kertek kialakításának ideológiáját is meghatározta. A szentimentális 
kertekben gyakori emlékművek illetve síremlékek festői elhelyezése, s melankolikus 
hangulatú kertrészek kialakítása, megteremtve a 19. századi emlékmű-kultusz 
alapját. 

Művészi értékű alkotás és hangsúlyos látványelem ugyanitt, a Margit forrás 
kőfoglalata és az azt díszítő faragott sarokkövek, valamint a forrást jelző obeliszk. 

A fűzérdíszes urna-emlékek máig fennmaradt, művészi értékű példája Gernyeszeg 
mellett az árokaljai (Arcalia, BN) Bethlen-emlékmű. Az árokaljai Bethlen 
kastélypark gyűjtményes kertként ismert, s napjainkban a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudomány Egyetem Földrajz-Biológia Karának kezelésében áll. A szóban forgó 
emlékmű a beerdősült domboldalban helyezkedik el. Jelenléte pillanatnyilag, a 
sűrű aljnövényzet miatt nehezen észlelhető, bár térkompozíciós szempontból 
épp az érdekes architektúrájú, hagymakupolás kastélyépület főtengelyében 
helyezkedik el, s a fő látványtengely meghatározására és egyben lezárására is 
szolgált hajdanán.

Érdekes helyszín a kompozíciós és látványértékük miatt kiemelt szereppel bíró 
művészi alkotások tekintetében a válaszúti (Rascruci, CJ) Bánffy kastélykert, 
amely a korabeli divat szerint a szentimentális angolkertek mintájára tóval, annak 
közepén keleties ízlésű madárházzal büszkélkedhetett. 

A kínai madárház megjelenése az európai tájképi kertekben jelentős 
művészettörténeti előzményekkel bír. A 18. században erőteljes kínai divathullám 
érkezett Európába. Építészeti, kertépítészeti vonatkozásait vizsgálva Sir William 

38. A válaszúti Bánffy-kastély kerti homlokzata 
a tóval és a kastély tengelyébe helyezett fontos 
látványelemekkel (szökőkút, madárház).
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Chambers, a távol keletet 1740-1749 között többször is beutazó építész befolyása 
említhető. Kína művészetéről írott könyveiben – „Design of Chinese Buildings, 
Furniture, Dresses, Machines, and Utensils” (1752) és „Dissertation on Oriental 
Gardening” (1772) – fejtette ki nézeteit a kínai építészet jellemző elemeinek 
fontosságáról a tájképi kertekben. Befolyásos építészként (III. György király udvari 
építésze volt), következetesen alkalmazta ezeket a kínaizáló kerti építményeket, 
hozzájárulva angliai és európai elterjedésükhöz. A kínai divathullám a Habsburg-
házat, s annak közvetítésével Magyarországot is elérte. Udvari mulatságokat 
rendeztek kínai módra, s a módi motívumai a korabeli magyarországi kertekben 
is megjelentek. Egyik legismertebb példa erre vonatkozóan a csákvári Esterházy-
kastély kertje, amelyben a 18. század végén épített staffázsépítmények között 
egy – Esterházyné Pálffy Anna névnapjára épített – kínai pavilon is található.73 
Bár a keleti (kínai) madárház, mint hangulati elem is fontos tartozéka a tájképi 
kerteknek, jelenléte a jelentős gazdasági szereppel bíró udvarházak hagyományos 
galambházaira is visszavezethető, amely számtalan erdélyi udvarház 
birtokleírásában megjelenik. Rendszerint az épületek közelében elhelyezett díszes, 
sokszor nagyméretű építmény. Bíró Vencel szerint már a 17. század második 
felében is főként hangulatkeltő szerepet töltött be.74

Válaszúton a kastély park felőli homlokzatát, oszlopos verandáját, széles erkélyét, 
az ebédlő, szalon és társalgó ablakait délkeleti tájolással építették. Ide, a kastély 
főbejáratának tengelyébe virágcsoportok közé szökőkutat, valamint két kőből 
készült sakkasztalt építettek, amelyek ma is állnak. 

Kapuőrző oroszlánokról már Marosvécs kapcsán tettem említést, s hasonló 
művészi oroszlános szobrok kaptak helyet a sárpataki Teleki-kastély bejáratánál 
is, itt azonban különleges és egyedülálló motívumként feltétlenül szólni kell 
a szentbenedeki (Manastirea, CJ) Korniss reneszánsz várkastélyt kapuőrző kő 
unikornisairól. 

73 Fatsar K. (2007): A Rivetti-album 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Budapest, 7. szám 8-15.
74 „A szentpéteri udvarházban egymástól távolabb két galambdúc is állott. Az egyik földbe ásott két lábfán. 
Zsindelyes galamblakó helye hat emeletre terjedt. A másik galambdúc alja tyúkolul szolgált, két oldalát 36 
szál fenyő borította. Felső része a galambokat fogadta be. Olyan módon oszlott két részre, hogy ott ember is 
eljárhatott. Az időben szép galambsereg népesítette be.” Bíró Vencel (1945): Az erdélyi udvarház gazdasági 
szerepe a XVII. század második felében. In Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly (szerk. 1986): Ódon 
Erdély I–II. köt. 287–288.

39. A szentbenedeki unikornis a Korniss-
várkastély főbejáratára vezető öreg gesztenye-
allé gyújtópontjában
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A kastélyépítést Szentbendeken Keresztúri Kristóf kezdte el 1593-ban, s a kastély a 
17-18. századok alatt folyamatosan alakult és bővült. Az újkori építkezések Korniss 
Zsigmond gubernátor nevéhez fűződnek.  Ő építtette 1720-ban a várkastély 
kaputornyát. A bejárat ünnepélyességét kívánták emelni a kaputorony előtti híd 
két oldalára elhelyezett, egymással szemben lévő két, kőből faragott unikornissal. 

A kastély eszményi tájbaillesztését az alábbi idézet jól szemlélteti: „Szamosujvártól 
egy órajárásnyira, a Szamos jobb partján, kellemes halmok magaslatán tünik fel 
a hajdankori emlék, mely valamikor kolostornak épült: hegyes tornyai, ódon falai 
magasra emelkednek ki a környező terepélyfák közül … az ebédlőből, melyet 
Mária Terézia királynő, Kornis Zsigmond erdélyi gubernátor s az erdélyi fejedelmek 
XVII. századi festésü képei díszitenek, veranda nyilik a szabadba, melyről pompás 
kilátás kinálkozik a Szamosvölgyére.”75

A szentbenedeki kastélykert egy másik díszes eleme a faragott kőpilléreken álló 
barokk kútház. Hasonló fedett építménnyel találkozunk csákigorbón (Garbau, SJ) 
a Haller-Jósika kastély udvarának közepén, amely a monográfia szerint „16 öl mély 
s a gorbói patak forrásával van összeköttetésben, a leszállásra berakott kövekkel 
van ellátva.”76 (8. melléklet)

Az „L” alaprajzú, templommal is egybefoglalt kastély építészeti érdekessége Bíró 
József szerint a „klasszicista ízű, háromszögesen lezárt udvari faoszlopos tornác s 
fő értéke az az udvarra vezető nagy díszkapu, melyet a gróf 1766-ban emeltetett, 
kétségkívül Bonchida hatása alatt”.77 A kastélyudvarba északnyugati irányból 
bevezető díszes kapuhoz vadgesztenye fasor vezet, s amely felett a Hallerek 
címere, s a homlokzat csúcsán kőből faragott Herkules-szobor állt, két szélén egy-
egy pánczélos vitézzel. Mára csak a címer maradt meg, amely alatt a következő 
felirat olvasható: K./ILLMVS D. C. /IOA: HALLER /A. MDCCLXVI.78 (94-95. ábrák)

„Alhambra ülése is elkészült római kövekből egybeállítva, mely is igen jól veszi 
ki magát ablakomból és mindenünnen, honnan látni lehet. Kertet csinálni nem 
mesterség, csak hely legyen arra való, s jó ízlés. Én kecsegtetem magamat, hogy 
minden drága és költséges kertész nélkül is csinos kertet fogok állítani ide. Amíg 
Párist meglátom, úgy is lesz még időm szaporítani kertemet.”79 – írja gróf Gyulai 
Lajos 1841. június 18-i naplóbejegyzésében Marosnémetiben (Mintia, HD). 

A különleges ülőalkalmatosság nem volt egyedülálló Erdély kastélykertjeiben. 
Művészien faragott kőpadot említettem a zsibói Wesselényi illetve a 
görgényszentimrei Rákóczi-Bornemisza kertek kapcsán korábban is, de minden 
bizonnyal a kerti kőpadok egyik legértékesebb darabja a keresdi (Cris, MS) Bethlen-
kertet díszítette, amely egyéb kőből faragott művészi díszekben – szökőkút, kőből 
faragott virágtartó urnák, családi sírbolt címere – is bővelkedett. 

75 Kádár József (2003) (szerk. 1901): Szolnok-Dobokavármegye monographiája, digitális kiadás: Arcanum 
Adatbázis Kft.
76 Kádár József (1901): i.m.
77 Biró József (é.n): i.m. 62.
78 Illustrissimus dominus comes Joannes Haller Anno 1766.
79 Gróf Gyulay Lajos (2004): Napló (1820-1848), Bukarest, 273.

40. Keresd, faragott kőpad, támlájában a 
Bethlen-címerrel (Bethlen Anikó családi 
fotótára)
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A marosvécsi Kuncz Aladár emlékasztalnál talán szerényebb kivitelű, s különleges 
művészi értékkel sem bíró, de a viszontagságos évszázadokat átvészelő, 
töredezetten ma is meglévő malomkő asztal áll a pusztakamarási (Camarasu de 
Campie, CJ) összeroskadt Kemény-udvarház kertjében.

A napjainkban különlegesnek és érdekesnek tűnő, de saját korukban igencsak 
elterjedt és divatos kerti művészeti építmények, staffázselemek közül még két, az 
árkosi (Arcus, CV) Szentkereszty-kastélykertben fennmaradt elemet kell kiemelni. 

A kastélyhoz tartozó hozzávetőlegesen 9 hektáros, gyűjteményes tájkertben 
Szentkereszty Zsigmond és Haller Anna időszakában sok kerti építménnyel 
gazdagodott. Egy 1871-ben készült inventárium80 részletesen leírja a kertet, 
melyben több rusztikus megjelenésű, művészi értéket képviselő hangsúlyos 
látványként megjelenő kerti építmény/elem is állt.

Az egyik a kertet átszelő csatorna fölötti domboldalban terméskőből kialakított 
Anna-grotta, egy kisméretű műbarlang, amelyet a kommunista éra évtizedeiben 
nagyon ’praktikusan’ kazánházként használtak. Ennek az újításnak köszönhető a 
szögletes, fa ablak- és ajtókeret. Eddigi kutatásaim alapján az egyetlen napjainkra 
is fennmaradt erdélyi grottaként tartjuk számon az árkosit. Bordás Beáta szerint 
volt a kertben még egy, úgynevezett „Schweizer grotta” is, amely egy 1857-
ben készített összeírásban szerepel, de ennek helyéről, kialakításáról nincsenek 
adataim, s maradványai sem lelhetők fel a helyszínen.

A másik elem a műszurdok, amelyet közvetlenül a kastély kerti homlokzatának 
bal oldalán alakítottak ki. Ez egy széles, magas, egymással párhuzamos, 
terméskövekből falazott rusztikus építmény, melynek alján ösvény vezet át.

Hajdú Nagy Gergely közlése szerint ugyancsak grottáról regél Döbrentei Gábor, 
Berzsenyi Dániel későbbi barátja 1812 nyarán özvegy Bethlen Ádámné grófnőnél 
tett bonyhai látogatása nyomán.  A „csinos tapintat”-tal berendezett „új izletű” 
kastély angolkertjében látta meg Döbrentei azt a grottát, amely később Berzsenyi 

41. Az árkosi grotta és a marosvécsi Kuncz 
Aladár emlékasztal

80 „Inventariuma Tabulae Assessor Vargyasi Méltóságos Dániel Elek Úr ns Három széki Árkosi Jószágának” Román 
Állami Levéltár, Kovászna Megyei Igazgatóság, Szentkereszty család fondja (48.), 3-as csomó, pp. 568-573.
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Dánielt versírásra ihlette. „A’ mint ebben tegnap délután járék, ’s mentemben 
az említett költvélyeket [költeményeket] ujra éldelem, a’ grottában találtam [a 
grófnét] virágaival.” Ha nem volnék alkalmatlan, kérém, Nagysáddal én valami 
szép verset közlenék. (…) Felolvastam a’ »Melanchóliát«. A grófné szeméből 
elandalodás könye csillant ki. »Ah! Ez nagyon szép, szóla, köszönöm közlését. 
Kőlapra fogom vésetni ’s ide tétetem tábláját e grottába, az éppen ide való« 
stb. Én pedig megörvendeztetem ezzel Berzsenyit, mondám. ’S íme teszem. 
A’ grófné azt hagyá meg, irjam tiszteletét, ’s ezennel azt is teljesítem” – írja 
visszaemlékezésében Döbrentei81. A grotta mára már megsemmisült, s a bonyhai 
kertből sem maradt sokkal több néhány idős fánál, s egy-két épített kerti elemnél 
(kút, oroszlános szobrok).

6.3.1.2. Kastélykerteken kívül elhelyezkedő hangsúlyos látványelemek 

Olyan (elsősorban épített objektumok), amelyek a kastélykert határán kívül, a 
környező táj elemeiként definiálhatók, s természeti környezetüktől többnyire eltérő 
megjelenésük révén tudatosan a kertből kivezető látványtengelyek lezárásaként 
szolgálnak. Ezeknek a kert-táj kapcsolatot erősítő hangsúlyos látványelemeknek a 
száma 48. Ezt a 48 objektumot 26 különböző helyszínen sikerült beazonosítani (9. 
melléklet). A kastélykerten kívül elhelyezkedő hangsúlyos látványelemek két nagy 
csoportra oszthatók:

 A.   Kastélykerteken kívül elhelyezkedő hangsúlyos látványelemek,  
 amelyek korábban a kastélykerthez tartoztak (9 objektum a   
 felkutatott 48-ból)

A nagy kiterjedésű, hajdanán egybefüggő birtokokon elterülő erdélyi tájkertek 
többsége a 20. század folyamán - a két ominózus földtörvényt követően – 
feldarabolódott. Az erdélyi történeti kertek, főként magyar (ritkább esetben szász) 
vonatkozásaik miatt az első világháború után csupán gazdasági jelentőségüket 
vesztették el, a második világháború után azonban – a háború szörnyűségeinek, 
a helyi lakosok fosztogatásainak, majd a román kommunista rendszer tudatos 
nemzetpolitikájának köszönhetően – sok helyen a kastélyépületekkel együtt 
megsemmisültek. Az 1921-es hírhedt román földtörvény célirányosan 
semmisítette meg a kastély-kert együttes fennmaradását garantáló erdélyi magyar 
földbirtokot. A szóban forgó törvény egyazon ország állampolgárai között megalázó 
különbséget tett: külön rendelkezett a régi román fejedelemségek (Moldva és 
Havasalföld), külön Dobrudzsa és külön Erdély vonatkozásában. Míg a rendelkezés 
a Regátban a nagybirtok további fennmaradását biztosította, akár 5-10000 holdas 
nagyságrendben szabva meg ennek terjedelmét, addig Erdélyben az egyénnek 
meghagyható legnagyobb birtoktest alföldi részeken 200 hold, hegyvidéken 100 
hold kiterjedésű lehetett. Ráadásként az 1946-os majd az 1949-es földreform 
(államosítás) teljesen megszüntette a magántulajdont ebben a tekintetben is, 
véglegesen pecsételve meg – sok egyéb történelmi érték mellett – a kastély-
kert együttesek sorsát Romániában. Ahol a kastély valamilyen új funkciónak 
köszönhetően, még évtizedekig – agonizálva ugyan, de mégis – fennmaradhatott, 
a kertek mérete ott is jelentősen megcsappant, állapotuk leromlott. 

81   Hajdú Nagy Gergely (2011): i.m. 22.
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A lecsökkent, feldarabolódott kastélykertek hangsúlyos látványelemeinek egy része 
így a birtok határain kívülre került. Az új telektulajdonos (az esetek többségében 
a Román Állam), ha a hangsúlyos látványelem kegyeleti vagy művészeti értékét 
nem is bántotta, azt a szerves egységet és tájképi beágyazódást, amelyet a 
korábbi, tervezett látványkapcsolatok és tájhasználatok révén valósult meg, az 
esetek többségében megszüntették. Így a kert művészi értéke is sérült, s hiába 
a csökkentett kertterület esetleges műemlékvédelmi vagy természetvédelmi 
szempontú oltalma, az eredeti kompozíciók, s ennek megvalósítását elősegítő 
látványkapcsolatok megszűntek. Ráadásul a telekhatáron kívül rekedt hangsúlyos 
látványelemek az esetek túlnyomó többségében nem élvezték a nekik egyébként 
kijáró védelmet sem, s gyors iramban pusztultak.

 B. A kastélykerteken kívül elhelyezkedő hangsúlyos látványelemek,  
 amelyek eredetileg is a kert határain kívül helyezkedtek el (39 objektum  
 a felkutatott 48-ből).

Az esetek többségében a templomok illetve a különböző, nagyméretű romok 
valamint egyéb épületek maradványai képezik ennek a kategóriának a képviselőit, 
amelyek „a mulandóság (vanitas) szimbólumai és történelmi képzettársítások 
hordozói.”82 Mivel az erdélyi táj az évszázados háborúskodások miatt bővelkedett 
várromokban (templomromokban, kastélyromokban stb.) ezeket helyi 
adottságként lehetett használni arra, hogy látványukkal gazdagítsák egy-egy kert 
művészi értékét, megemlékezzenek a történelmi múltról. 

Ezek mindegyike festői látványelemként válhatott a tudatos térszerkesztés folytán, 
látványelemként, a kerti kompozíció részévé. „A rom akkor fejti ki legelőnyösebben 
a hatását, ha a tájjal együtt szemléljük. A hiányos falazatok nagyon hatásos 
eszközei az építőművészetnek, hiszen szinte egy kiharapott metszetét mutatják 
meg az építménynek, de nem korlátoznak abban, hogy bemehessünk, és a külső 
tértől való elzártság élményét is megtapasztalhassuk. Az átszakadások miatt, 
kívülről szemlélve láthatóvá válik az épület horizontális-vertikális tagoltsága. Az 
ember képzelete, alkotókedve ekkor felébred, és gondolatai összefűzik azt, ami 
nincs összefűzve, felépítik újra azt, ami a rom helyén eredetileg állhatott.”83

Jelentősebb helyszínek

Különleges csoportot alkotnak ebben a kategóriában a Teleki-család gernyeszegi 
és sárpataki (Glodeni, MS), illetve a Kemény-család csombordi (Ciumbrud, AB) 
piramis-szerű kriptái. Ezek a formák kedvelt szabadkőműves szimbólumok voltak 
Anglia korabeli klasszikus tájképi kertjeiben (Chiswick, Stowe, Studly Royal stb.). Az 
univerzummal teremtettek kapcsolatot, folyamatosságot, erőt és halhatatlanságot 
jelképeztek.84 (10. melléklet) 

A temetkezési objektumok legtöbbje ma már a kastélykert határain kívül 
helyezkedik el, bár ezek egy része hajdanán a birtoktesthez tartozott.

82   Buttlar, Adrian von (1989): Az Angolkert. Köln, DuMont Buchverlag GmbH und Co. Kommanditgesellschaft, 
magyar kiadás, hasonmás címmel, Budapest, 1999. 74. 
83 Hajdu Nagy, Gergely (2001): A romok szerepe Magyarország tájképi kertjeiben (diplomadolgozat) Szent István 
Egyetem, Tájépítészeti Kar Budapest 26. old.
84 Szabadics Anita (2006): i.m. 61.
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42. A Kemény-család csombordi piramis-
kriptája a temetődombon, a református 
templom előterében, a kastélykertből nézve.

43. Nagyteremi – Bethlen Kamilló kastélya 
(maradványa) és Kripta-hegy, a nagy kőkereszt 
és a családi kripta látványával

A piramis formájú temetkezési helyek mellet művészi-műemléki értékkel bír 
egyebek között, mind építészeti, mind térkompozíciós szempontból, a nagyteremi 
(Tirimia, MS) Bethlen-síremlék, amely Bethlen Farkasnak és Bethlen Lipótnak 
szolgál örök nyughelyül. A Kápolna-dombon elhelyezett objektum-együttes (egy 
6 m magas obeliszk, tetején kőkereszttel és egy szabályos hatszög alaprajzú, 
mintegy 2 m oldalszélességű kápolnaépület) évszázadok óta uralja a Nyárád 
terét. Orbán Balázs leírása szerint az 1860-as évek vége felé „a hegy alján csinos 
díszkerttől övezett új modorú kastélya pompálkodik gr. Bethlen Kamillónak, mely 
nem annyira építészete, mint gyönyörű fekvése által nyer érdekességet, s nagyban 
befoly arra, hogy Teremi a Nyárád vidékének egyik fénypontjává váljon”.85

A késő jozefinista modorban épült egyemeletes kastély korabeli ábrázolásán 
már jól látszik a fölé magasodó Kripta-hegy, a rajta elhelyezett síremlékkel, s 
kilométerekről vonzza a tekintetet ma is. 

85   Orbán Balázs (1868/1876): A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból 
I–VI. Pest. Hasonmás kiadása két kötetben 1991, Szekszárd. IV. 45.
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A nürnbergi eredetű hallerkői Haller család kerelőszentpáli (Sanpaul, MS) kastélya 
mögött (a teremi elnevezéshez hasonlóan ugyancsak „Kápolna” hegy legmagasabb 
pontján) évszázadok óta egy szép arányú kápolna tömege látható. Erődszerű 
kőkerítésével és sok apró tornyával napjainkban is festői képet mutat az immár 
romos kastély, s a hajdan pompázatos, de napjainkra nyomtalanul megsemmisült 
kastélypark fölött. 

A szurdoki kastély az idők folyamán három nevezetes erdélyi család – a Csáky, 
a Kemény és a branyicskai Jósika család – tulajdonában volt. E családok 
generációinak élete alakította a kastély és a hozzá tartozó birtokok sorsát. Mai 
egyszerű, földszintes, tágas tornácos, a 19. század vége felé meghatározott 
formáját a kastély a Jósika családnak köszönheti: „erdélyi szerkezetre építteti 
fel, mint Ózd, Bonyha, Küköllővár kései rokonát Jósika Samu a… bájos szurduki 
kastélyt.”86 

Bár az újkori szurdoki kastélykertre vonatkozó konkrét forrásanyag szegényes, 
a kastélyleírásokban több utalást találunk jelentős, művészi értékű kerti 
építmények jelenlétére: „A szurduki kastély kertjében is van kápolna, kápolnája 
deszkatornyos, barokk. A kastély udvarában, parkjában épült kripta épület, hová 
az urak temetkeztek. Tempietto-szerű, kupolás mauzóleumot építtetett a szurduki 
dombtetőn Jósika Miklós, az író, 1827-ben atyja hamvai fölé, olasz mesterekkel.”87 

A fent említett temetkezési hely („Cripta”) jól látható a II. katonai felmérésen, és 
a Szilágy megyei Műemléki Jegyzékben a Jósika-kastéllyal együtt műemlékké van 
nyilvánítva. A kastélyparkból jól rá lehet látni a szemközti sziklán álló, művészi 
érzékkel tervezett, jó arányú „tempietto”-ra. (11. melléklet)

Biró idézete, miszerint „a Mithrás-kultuszra valló, művészi faragású szurduki 
kőoroszlán pár említésre méltó” művészeti alkotás ugyancsak a kastélykert 
művészi értékeit támasztja alá.88 Ez esetben valószínűleg ugyanazokról a 
kőoroszlánokról van szó, amelyek napjainkban már a zsibói kastélykertet (jelenleg 
botanikus kertet) díszítik.

A váralmási (Almasu Mare, SJ) kastélyhoz is tartozik temetkezési emlékmű, 
a Várhegy egyik lankáján, a kastéllyal szemközti dombon. Az emlékművet a 
Csáky család készíttette, az alatta lévő kriptába azonban senki sincs eltemetve. 
Az emlékművet a III. katonai felmérés térképe is jelzi („Denkmal”), amelyen a 
kastély és a hozzá tartozó, fasorral bekerített kert, valamint az ettől délkeletre 
elhelyezkedő várrom („R. Almásvár”) is látszik. 

A jelenleg erősen romos kastélyt a család 1808-ban kezdtem el építeni. A bejárat 
feletti címer kétoldalán az 1819-es évszám – feltehetőleg a befejezés éve – 
volt olvasható még 2006-ban is. Az almási várat és a hozzá tartozó uradalmat 
1594-ben Csáky (IX.) István erdélyi főgenerális kapta adományba Báthory István 
fejedelemtől.89  A várnak ma már csak a nyugati 5x5m-es közel 2 m falvastagságú 
négyemeletes tornya áll, beomlott tetővel.90 A várat mind a három katonai felmérés 

86 Biró József (é.n): i.m. 82. 
87 B. Nagy Margit (1973): i.m. 167. 
88 Biró József (é.n.) i.m. 92., 97. 
89 Bicsok Zoltán, Orbán Zsolt (2011): „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” Történelmi családok 
kastélyai Erdélyben. Csíkszereda, 217.
90 Kiss Gábor (1987): Erdélyi várak, várkastélyok, Budapest, 409.
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egyértelműen jelzi. A ma is álló öregtorony hangsúlyos látványelemként ma is 
táji léptékű művészi, térkompozíciós szereppel bír. Hasonló szerepet tölthetett 
be hajdanán a temetkezési emlékmű is, azonban kisebb mérete folytán ma már 
eltűnik az időközben beerdősült domboldalban, s csak az idősebb helybéliek 
tudnak létezéséről. 

A váralmási kastélykertben elszórva több helyen is kőfaragvány-maradványok 
hevernek a gazban (szökőkút és díszmedence maradványai, szobortöredékek), 
melyek a hajdani kert pompáját, művészi értékeit igazolják.

Szobor- és kőfaragvány-töredékeket találni a torockószentgyörgyi (Trascau, 
AB) hajdani Thoroczkay-Rudnyánszky udvarház kertjében is, s a főépület előtti 
virágágyak szegélyeibe jelenleg „beépített” oszlopmaradványok valószínűleg a 
kert egykori díszeinek csonkjai lehetnek. 

A kert történetéről keveset tudni. Területe egyes források szerint 7 ha nagyságú 
volt.91  A nemzeti identitás és tájkultúra összefonódásának tulajdonítható, hogy 
az erdélyi barokk kastély és kert – bár földrajzilag közvetlenül Béccsel állott 
kapcsolatban, épp e szerencsétlen politikai függőség következtében igyekezett 
megtagadni mindent, ami bécsi barokk, és ha szerényebb külsőségek között is, de 
a francia barokk elemeit vonultatta fel, a helyi visszafogott, vidéki stílusjegyeivel 
ellátva. Míg a 18. század második felének nyugat-magyarországi kertjei kevéssé 
követik a központi tengely nagy vízfelületeivel jellemezhető francia barokk 
kertmintát, addig az erdélyi barokk kastélykert kifejezetten kedveli a víztükröt. 
Egyértelműen megnyilvánuló törekvés ez Torockószentgyörgy esetében is: 

44. Napjainkban is hangsúlyos látványelem 
az Almási-vár öregtornya, míg a beerdősült 
domboldalban elhelyezett Csáky családi kripta 
építményét sűrű növényzet takarja.

91 Koppándi Botond helybéli unitárius lelkész szóbeli közlése
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„A nagy csatornató meg éppen régi erdélyi hagyomány, hiszenpéldául a 
torockószentgyörgyi grófi kastély egykori díszkertjének halastavához még monda 
is fűződik”.92

Az említett monda szerint a férjeik által elűzött rossz asszonyok ebben a tóban 
tündérekké váltak, s az út mentén elragadták a férfiakat, majd bosszú gyanánt 
felkeringőztek velük a torockószentgyörgyi várba, ahol addig táncoltatták őket, 
míg csizmájuk szárán ki nem csordult a vér.

A torockószentgyörgyi Thoroczkay vár 1253-1470 között, több részletben épült, 
s romjai a falutól keletre fekvő Várkő nevű magaslaton állnak. A várromok „a 
mulandóság (vanitas) szimbólumai és történelmi képzettársítások hordozói”93,  
látványukkal gazdagítva a torockószentgyörgyi kastélypark (és más helyszínek) 
művészi értékét. 

Az erdőszentgyörgyi (Sangeorgiu de Padure, MS) Rhédey kastélytól északra 
elhelyezkedő magaslaton már az I. katonai felmérés térképe „Cripta” felirattal jelöli 
1773-ban a gróf Rhédey család sírboltját. A szakrális építmény ma is a magaslatot 
hangsúlyozó, markáns látványelem. 

Az erdőszentgyörgyi kastélypark 1817-es ábrázolásán (acélmetszetén)94 egy 
vegyes kialakítású kert látható, mely architektonikus és tájképi elemeket egyaránt 
tartalmaz: a magaslaton álló Rhédey kastélyt kerítés választja el a templomkertől 
és a környezetében kialakult településtől. A fennmaradó oldalakon erdő határolja 
a kertet. Az épülettől távolabb, a domb alján csillagsétánnyal osztott boszké 
került kialakításra, közepén magas vízsugarat lövellő szökőkúttal. A délnyugati 
fenyvesből Pán-templom emelkedik ki. A szabályos formára nyírott növényekből 
formált boszké díszértéke még az ültetéssel és nyírással erőteljesen szabályozott 
növénytömeg révén díszít, szemben a tájképi növényalkalmazás elveivel, 
melyek szerint az egyes növények természetes formájuk, megjelenési módjuk, 
egyediségük révén a kert díszeivé válnak. A kastély körüli (valószínűleg) gyepes 
parterreket azonban már kanyargós, tájképi jelleget sugalló utak választják el 
egymástól, ami teljesen szokatlan vonalvezetés egy franciakertben. A barokk és 
tájképi elemek sokasága a két fő kerttípus közti átmenetet idézi, és az úgynevezett 
irreguláris kertek ismérve.

Ebben a korszakban Burey Ferenc brüsszeli kertész állt a család szolgálatában, 
akinek sírkövét máig megőrizték a templom kertjében. A sírkő felirata sajnos 
csak töredékesen olvasható: „Itt nyugszik megmult teteme Burey Ferencznek. 
Is született Bruxellesbe 1774. Vallására nézve katolikus. Sz: Házassági élet be 
34 éveket töltött és… gróf Rhédey Lászlónak kit is 36 évekig hűségesen és 
becsületesen szolgált. Meg holt az… hosszas betegsége után.”

92 Biró József (é.n.): i.m. 112.
93 Buttlar, Adrian von (1989): Az Angolkert. Köln, DuMont Buchverlag GmbH und Co. Kommanditgesellschaft, 
magyar kiadás, hasonmás címmel, Budapest, 1999. 74. 
94 Biró József (é.n.): i.m. LVI. tábla
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A cegei Wass Jenő kastélyparkhoz kapcsolódóan is hangsúlyos kompozíciós elem 
volt a mára romos, kifosztott családi kripta, hasonlóan a korábban már említette 
helyszínekhez. Cegén a gróf Wass és báró Blomberg családoknak egy – a családi 
címert formáló díszes faragású tumbája is megtalálható.

Vég nélkül lehetne sorolni azokat az erdélyi kastélykerteket, birtokokat, 
amelyekben a temetkezésnek és az emlékezésnek ezek a művészi értékű emlékei 
helyet kaptak. Művészi igényű megformálásuk, kiemelt tájkompozíciós szerepük 
miatt legalább említés szintjén név szerint meg kell azonban emlékeznünk ebben 
a tematikában a zabolai (Zabala, CV) Mikes kriptáról, a sáromberki (Dumbravioara, 
MS) Teleki-kriptáról, a székelyudvarhelyi (Odorheiu Secuiesc, HR) Ugron-kriptáról, 
a zsibói Wesselényi-kriptáról is.

A kastélykert határain kívül elhelyezkedő, de a kerti képbe belekomponált épített, 
hangsúlyos látványelemek jellemzően a következő épített objektumok közül 
kerültek ki: 

• templom                 15 db
• másik kastély                14 db
• síremlék (kripta, temetkezési kápolna, tempietto, imola stb.)         7 db
• rom (várrom, kastélyrom, templomrom stb.)            5 db
• egyéb hangulatkeltő/művészeti alkotás/funkcionális építmény      7 db

45. A torockószentgyörgyi Thoroczkay-
Rudnyánszky kastély a Thoroczkay vár 
látványával a háttérben,
az 1930-as években és napjainkban



57
6.3.2. Kilátások

A tájkert nagy léptékű komponálásának eredményeként kialakult, a környező 
táj domborzati vagy épített horizontja, vegetációja valamint vízfelületei által 
lehatárolt festői tájrészlet, mint kilátás (prospect 95) meghatározása.

A kilátás nem más, mint a kert határainak virtuális kiterjesztése, a környező táj 
látványának bekapcsolása a kerti képbe. A természeti világ felfedezésre, a táj 
szépségeinek meglátására, felismerésére, visszavezethető törekvés, amely a 
reneszánsz életeszme egyik legfontosabb jellemzője, s elterjedésének köszönhető, 
hogy a kép a perspektíva révén kilép a síkból, s a táji látványelemeknek – 
a kiemelkedő domboknak, hegyeknek, a völgyben kanyargó folyónak – a 
környezetformálásban, a kerti kép tudatos kialakításában jelentős szerepet szán. 

A tehetősebb, igényesebb magyar főurak a 18. század végén, 19 század elején 
elragadtatással számoltak be angliai utazásaikat követően a természetet idéző 
nálunk még idegen új tájképi kertstílusról, amely az angol táj szép és nyugodalmas 
karakterét meghatározta. Kazinczy Ferenc a hotkóci angolkert kapcsán írt 
értekezésében az egyszerű, cicomamentes, természetközeli kertkialakítás mellett 
tör lándzsát: „Az igazi szépség karaktere a nyugodalmas nagyság. Ez kevéssel jut 
el a maga céljához, néki nem kell pipere… A nagy stílusú angolkert az, midőn az 
idegen nem kertben, ha nem szép természetben véli magát.”96

Mi mást biztosíthatná ezt az érzést a kertben, mint a vizuális határok megnyitása 
a táj felé, a töretlenül csapongó, nagy távlatokat átívelő kilátás, s a kilátás lényegét 
képező nagyszerű látvány lehetőségének tervszerű megteremtése. 

A kilátás a kertből nem más, mint az idillikus vagy festői tájkép biztosította, fény 
és árnyékhatásokon, szín és formai kontrasztokon alapuló látvány, amely díszletet 
nyújt a kerti térnek s a kertben zajló tevékenységeknek.  A látvány megteremtése 
tehát nem más, mint a megfelelő vizuális táji kapcsolatok kialakítása, a jó 
kilátópontok meghatározása, s a kert határainak virtuális kiterjesztése adott 
irányba a kívánt hatások elérése érdekében.

Festői, tudatosan tervezett kilátásokat, amelyeknél a kastély előteréből 
feltáruló táj látványa egy vagy akár több irányba is megkapó, kutatásaim során 
53 alkalommal, összesen 38 helyszínen sikerült feltárni (12. melléklet).

Jellemző helyszínek

A terepadottságok kihasználásával és a térformálás segítségével tudatosan alakított 
kilátás magának a kastélyépületnek a megfelelő elhelyezésével önmagában is 
záloga a művészi kompozíciónak. A hatás kettős: a festői és stratégiai szempontból 
egyaránt fontos kilátás mellett a kastélyépület láttatása is megtörténik.

Orbán Balázs így ír a marosújvári Teleki-Mikes kastély kertjéről és a környező tájról: 

95 Az elnevezés Charles Bridgeman nevéhez fűződik, aki Angliában elévülhetetlen érdemeket szerzett a kertek 
tájképiesítésében, a festői kertek elterjesztésében, s „a kert lehatárolását helyenként áttörve, lehetővé tette a 
tájra való kitekintést (prospect).” In: von Buttlar, A. (1999): Az Angolkert. Budapest, 25.
96 Rapaics R. 1943. 196–7
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„Látók fennebb azon térbe kiszökellő hegyfokot…E hegyfok már önmagában 
is szép, de festőivé azáltal lesz, hogy tetőormát egy büszke gót kastély, annak 
szeszélyes melléképületei, ódon toronybástyája…koronázza, felmutatva a kis 
Erdély legszebb fekvésű s legimpozánsabb kastélyát…A kastély kertjéből s a kastély 
mindenik ablakából szép kilátás nyílik; elragadó körlátvánnyá lesz az, ha a kastély 
tetőerkélyére kilépünk. A hegyfok alját ezüst szegélyként hímezi körül a Maros…”97 

A marosújvári Teleki-kastélyról Jekel Frigyes is tudósít: „Székely-Kocsárdtól lefelé 
gyönyörű tájkép tárul elénk. A hegyek előtt terjedő fensíknak a Maros partjára 
lépő egyik fokán csinos kastély néz le a völgyre…”98 , s a leírásából következtethető 
táji kapcsolatról és nagyszerű kilátásról vall Hunfalvy János is: „A kastély felső 
emeletének éjszaki erkélyéről bájoló kilátás esik a kertre, mely hegyet, völgyet, 
síkságot, csergeteget, tavat és szigetet, fenyvesek és lombosfák csoportjait és 
sorait, gyep térségeket és szép virág ágyakat foglal magában, a városra s a túl rajta 
emelkedő fellegvárra, a környező szőlőhegyekre s az egész gyönyörű vidékre”.99

A kolozsvári klasszicista Mikó-kastély 14 holdas parkjának kialakításakor is fokozott 
hangsúlyt helyeztek a táji kapcsolatokra: „A kastély felső emeletének éjszaki 
erkélyéről bájoló kilátás esik a kertre, mely hegyet, völgyet, síkságot, csergeteget, 
tavat és szigetet, fenyvesek és lombos fák csoportjait és sorait, gyeptérségeket és 
szép virágágyakat foglal magában, a városra s a túl rajta emelkedő fellegvárra, a 
környező szőlőhegyekre s az egész gyönyörű vidékre”.100

46. A marosújvári kastély és tágabb környezete, 
táji kapcsolatai egy 19. századi gouach-on

47. A marosújvári kastély látványa a Maros 
jobb oldaláról a 20. század elején

48. Kilátás a koltói Teleki kastély kertjéből 
Nagybányára és a Máramarosi-havasokra

97 Orbán B. (1991): Székelyföld leírása I-VI. Szekszárd, V. köt. 104, 109.
98 Jekel Frigyes: Délkeleti Magyarország – Erdély és a szomszédos hegyvidékek (vö. Az Osztrák–Magyar)
99 Hunfalvy J. 1864. In Fekete A. 2004. 26.
100 ***(1864): Magyarország és Erdély eredeti képekben, Darmstadt, In: Fekete A. (2004): Kolozsvári kertek, 
Kolozsvár, 26.
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A marosvécsi kemény-várkastély esetében is meghatározó benyomást tesz 
a szemlélőre az épület és környezetének kapcsolata. A felül fenyvessel, 
gyümölcsösökkel övezett, alul a Maros égereseivel megtámasztott kastély 
lenyűgöző látványt nyújt a messziről közeledőnek, különösen a völgyből vagy a 
vonatról nézve.101 Karakteres tájelem évszázadokon át, egészen napjainkig. Nem 
csak a várkastély látványa impozáns, de az onnan nyíló kilátás sem elhanyagolható. 
Az eredetileg stratégiai fontosságú kilátás az idők folyamán esztétikai élménnyé 
vált. A Kőváry László által is említett „fedeles kiülő hely, Kemény János fejedelem 
szakáll szárasztója” a legkorábbi kerti építmény, amelyről a leírásokban szó esik.102 

Elhelyezése nem véletlenszerű volt. A kastély főhomlokzatától tárul fel a legszebben 
a Maros völgye. Az 1860-as évekből és a 19. század végéről is tudomásunk 
van a park végében található kilátópontról: „A vécsi vár gyönyörű parkján 
végigsétálva egy hegyfokra jutunk ki, ahonnan a keskenyedő völgyben falvakra 
esik tekintetünk”.103 A várkastély kertje az Erdélyi Helikon találkozóinak kiemelt 
színhelye volt, nem egy jegyzőkönyvben a tanácskozás helyszíneként első helyen 
a park szerepel, s csak ez után következnek a kastély termei. 104 „A tanácskozás, ha 
csak az idő engedte, a nagy park öreg fái alatt kezdődött és folyt le, mind a három 
napon keresztül. A nagy tölgyek között, alkalmas tisztáson hatalmas malomkő 
asztal állott, körülötte padok, s ezen a helyen folyt a tanácskozás… Vacsora után 
majdnem minden esetben kimentünk sétára a nagy parkba, melynek fövenyes 
útja világított. Onnét visszatérve, a kastély előtti padokon, az úgy nevezett kilátón 
üldögéltünk. Innét messziről csillogó kilátás nyílt a Maroson túli tájról.” 105

49. Rönkúsztató tutajosok a Maroson, 
háttérben sziklaszirtre épült vécsi várkastély 
festői tömegével illetve a Kelemen-havasok és 
az Istenszéke látványával.

101 Kelemen L. 1982. 187.
102 Kőváry L. 1866. 204–5.
103 Osztrák–Magyar 1901. VII. 300.
104 „A harmadik Helikoni találkozó jegyzőkönyve, Marosvécs, 1928. július 5–7. Felvettük az erdélyi magyar írók 
baráti munkaközösségének, az Erdélyi Helikonnak III. találkozóján, amelynek sorozatos ülései báró Kemény János 
áldozatos és kedves meghívására a marosvécsi várkastély parkjában és termeiben folytak le az 1928. év július 5., 
6. és 7. napján.” In Nemeskürty I. 1988. 156
105 Tamási Á. 1997. 31–2.
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50. A Kelemen-havasok és az Istenszéke 
látványa a vécsi kastélykertből

51. Kilátás a maroshévízi Urmánczy-
kastélykertből a Maros völgyére

Az 1860-as évek vége felé nagyteremiben fényképet is készített Orbán Balázs a 
kastélyról, melyen a kép előterében elhelyezkedő épület fölött jó kilátás nyílik 
a Nyárád völgyére. Sajnos a felkutatott forrásban106 a fotográfia nagyon gyenge 
minőségű.
A magyarózdi Pekry-Radák kastély a falu északnyugati szélén, kissé félreesve a 
településtől, egy erdő koszorúzta domboldalon épült, az országúttól mintegy 12 
méterrel magasabbra lévő kiugró földnyelven. Már messziről uralja a tájat. Innen 
az egész falu és az egész völgy látható, a kastély pedig észrevehető látható a falu 
bármely pontjáról. „B. Radák Ádámnak fenyveserdők közé foglalt ódon kastélya… 
karcsú, magas tornyaival nem csak szépíti e tájat, hanem történeti becsűvé is 
lesz”107  – helyezi el mind a tájban, mind a lelkekben Orbán Balázs a magyarózdi 
kastélyt. Rajzot is közöl az épületről, melyhez kanyargós, fasorral szegélyezett 
út vezet fel. A kastély közvetlen közelében fenyők ölelik körül, a háttérben a 
domboldalban megművelt szőlősdombok látszanak (13. melléklet).
Molnár József Károly református lelkipásztor visszaemlékezései szerint Cegén, a 
Wass Jenő féle birtokon is „gyönyörű kilátás nyílt a kastélyból a parkra, a sétányra, 
évszázados fákra, a közeli és távoli dombokra-hegyekre.” 108

A zsibói uradalomban Ujfalvy Sándor emlékiratai szerint az idősebb Wesselényi 
„építette a zsibói kastélyt, mellyel a történelmi nevezetességű tájképet 

kiegészítvén, pompás panorámává alakítá...”109 Az Ujfalvy emlékirattal egybecseng 
báró Kemény Zsigmond visszaemlékezése is: „A Szamos-völgyben, közel 
Magyarország határaihoz, s körülvéve Erdély álomszerűen kies tájképeivel, egy 
büszke kastély uralkodik a vidék fölött. Széles homlokcsarnoka, a fedélzet csillogó 
kupjai, a messzevetett szárnybástyázatok, a domb, melyen az épület főrészei 
felüsznek, parancsoló és aristokratikus tekinetetet adnak e kastélynak …”110

106 Erdélyi L. 1971. 38. kép, vö. „Kikeresvén Tereminek festői pontját, kipakoltam gépemet” Orbán B. 1868/1873. 
IV. 45.
107 Orbán B. 1868/1873. V. 58–9.
108 Molnár J. K. (2012): Egy ifjú teológus a Wass-kastélyban. Harangszó. A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület gyülekezeti lapja, 2012. augusztus, XXIII. évf. 15. szám
109 Ujfalvy Sándor emlékirataiból. Szemelvények «Emlékiratainak» Kolozsvárt, 1941-ben, Gyalui Farkas 
gondozásában megjelent kiadása 56 Idézi: Biró József (1942): A zsibói kastély, Budapest c. művében In: http://
bilet.go.ro/birokshu.htm#back29
110 Horváth Hilda (1998): Régvolt magyar kastélyok, Budapest, 190. idézi br. Kemény Zsigmondot
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52. A bethlenszentmiklósi loggiás Bethlen 
palota és a környező táj viszonya

1845-ben a zsibói Wesselényi kastély vendégei Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, 
Kemény Zsigmond és Beöthy Ödön, s Vörösmarty ugyancsak elragadtatással  ír 
a tájról és a kilátásról a kastélyból: „Zsibó gyönyörű helyen fekszik, a kastély, 
hol szállva vagyunk, emeletes, jó magas dombon a Szamos rétei felett, mely a 
kanyargó Szamossal s azon túl változatos alakú hegyekkel félkörüleg zárva van... 
A vidék itt gyönyörű. A kastély dombon van: előtte jókora térség, szántóföld, rét, 
ligetek, kerített rétek lovai számára, fácános kert. Ezen síkot a Szamos vize szegi 
be, a Szamoson túl igen szép hegyi róna, s azon túl közben hegyek.”111 

Kemény Zsigmond szavai hasonlóképpen magasztalják a kastély és környezete 
közti látványkapcsolatokat: „A Szamos-völgyben, közel Magyarország határaihoz 
s körülvéve Erdély álomszerűen kies tájképeivel, egy büszke kastély uralkodik a 
vidék fölött. Széles homlokcsarnoka, a fedélzet csillogó kupjai, a messzevetett 
szárnybástyázatok, a domb, melyen az épület főrészei feküsznek, parancsoló és 
arisztokratikus tekintetet adnak e kastélynak…”112

6.3.3. Látványkapcsolatok iránya, állapota

A komponált látványkapcsolatok – legyenek azok hangsúlyos látványelemek által 
meghatározott konkrét tengelyek, vagy szélesebb horizontot befogó kilátások 
– lehetnek egyirányúak, vagy kétirányúak. Ez utóbbi esetben a mindkét irányba 
kölcsönösen, tudatosan formált látványkapcsolatok nem csak esztétikai élményt 
nyújtanak, hanem üzeneteket is közvetítenek. 

Tekintettel a tájat és kertet formáló erőkre (természeti vagy humán) a 
megtervezett látványkapcsolatok az évek alatt módosulhatnak eredetileg 
megtervezett állapotukhoz képest. Kutatásaink arra is kitértek, hogy a hajdani 
látványkapcsolatok hogyan működnek napjainkban. 

A látványkapcsolatokat befolyásoló legfontosabb tényezők természeti vagy emberi 
eredetűek egyaránt lehetnek. Leginkább a hangsúlyos látványelem eltűnése, 
tehát magát a látványtengelyt generáló építészeti/művészeti alkotás megszűnése 
(eltűnés, rongálódás, áthelyezés) az ok. Esetenként természeti hatások (illetőleg 
az emberi beavatkozás hiánya) okozhatja a látványkapcsolatok megszűnését (pl. 
beerdősülés). Találtunk helyzeteket, amikor a látványkapcsolat megszűnése durva 
emberi beavatkozás következménye: új beépítések (épületek, kerítés stb.) révén, 
amelyek beékelődtek a látványtengelybe.

111 Galavics G. (1999)
112 Horváth H. (1998) 190.
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Kutatásaink során összesen 192 látványkapcsolatot tártunk fel, a következők 
szerint:

• hangsúlyos látványelem a kert határain belül vagy kívül: összesen 139 
esetben 

• kilátás a kertből/kastélyból (vagy rálátás a kertre/kastélyra): összesen 53 
esetben

A helyszínek elemzése nyomán készült tipizálás alapján három alaptípust 
határoztunk meg a látványkapcsolatok jelenlegi állapotára vonatkozólag:

a. mindkét irányba kölcsönösen működő látványkapcsolatok (kastélytól a 
tájba és a tájból a kastély felé): 138 a 192 esetből

b. egyik irányba működő látványkapcsolatok ható (kastélytól a tájba vagy a 
tájból a kastély felé): 22 a 192 esetből

c. teljesen megszűnt látványkapcsolatok: 32 a 192 esetből

6.3.4. Hangsúlyos látványelemek üzenete 

A hangsúlyos látványelemeket szimbolikus tartalmaik, üzeneteik alapján is 
osztályoztuk. Eszerint megkülönböztettünk:

a. Vallási töltettel rendelkező hangsúlyos látványelemeket: 
• templomok, kápolnák, kripták, keresztek – összesen 37 objektum;

b. Emlékhely szerepét betöltő hangsúlyos látványelemeket: 
• temetkezési kápolnák, kripták, keresztek, obeliszkek, gloriettek, 

tumbák, temetkezési helyek, stb. – összesen 49 objektum;

c. Kerttörténeti és/vagy kulturális üzenetet közvetítő hangsúlyos 
látványelemeket: 

• kerti berendezési tárgyak (filegóriák, szökőkutak, díszmedencék, 
kaszkádok, grották, kerti lakok, hangsúlyos lépcsők és egyéb 
építmények) és képzőművészeti alkotások (gloriettek, szobrok, 
nagyobb méretű urnák, faragványok, díszes berendezési tárgyak és 
egyéb művészeti alkotások) – összesen 78 objektum.

Az osztályozásnál előfordult, hogy egy adott objektum vallási, kert- és 
kultúrtörténeti, esetleg emlékmű/emlékhely szerepet is betölt(ött), ezért az 
összes objektumszám (164) meghaladja a kutatás során ténylegesen feltárt 
hangsúlyos látványelemek számát (139).
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A tájépítészet alkalmazott tudomány. Kutatási eredményeim a kerttörténeti 
tudományos dokumentációk elkészítési elveinek megfelelően átfogó kert- 
és tájtörténeti előtanulmányokra, több évtizedes kutatási eredményekre és 
tapasztalatra, továbbá hiteles történeti források feltárására és elemzésére, helyszíni 
felmérésekre, elemzésekre támaszkodnak. Erdélyi kastélykert-kutatásaink során 
összesen 192 konkrét látványkapcsolatot tártunk fel.

1. tézis
A Kárpát-medencében a kastélypark a legjelentősebb kerttörténeti érték, 
kertörökségi kategória. Ennek ellenére a hiányos kerttörténeti források miatt 
csak ritka esetben valósulhat meg kertrekonstrukció.

Ezt a megállapítást előtanulmányaim és korábbi kutatásaim alatt feltárt több 
tucat európai és magyarországi kastélykert története, táji kapcsolatai, valamint 
a disszertációban részletesen is ismertetett 100 erdélyi kastélykertre vonatkozó 
kutatási eredményem bizonyítják. 
Magyarországon, és különösképpen Erdélyben a történeti kertek jelenlegi 
állapota valamint a rendelkezésre álló archív – sok esetben egyelőre rendezetlen, 
hozzáférhetetlen – forrásanyagok sok esetben hiányosak, ezért az esetek 
többségében nem teszik lehetővé a rekonstrukciót, az eredeti állapot teljes 
mértékű visszaállítását. Ennek ellenére történeti értéket képviselő kastélykertjeink 
- táji beágyazódásuk, külső és belső látványkapcsolataik, hangsúlyos 
látványelemeik a máig fellelhető emlékek és a jelenlegi állapotok alapján komplex 
örökségi (művészeti, ökológiai, és gazdasági) jelentőségük révén – még mindig 
kertörökségünk leghitelesebben helyreállítható kertkategóriáját képezik. 

2. tézis
A kastélyépület, a kastély kertje és a környező táj együttesen képeznek 
szétválaszthatatlan művészi-kompozíciós egységet. 

Sem a kastélyépület, sem a kastélypark nem értelmezhető önállóan, egymástól 
függetlenül. Egységben léteznek, s ennek az egységnek a kastélypark összes 
művi és természeti eleme is része, sőt, gyakran a kastélykert határain kívül eső 
tájelemek is beletartoznak. A kastély-kert együttes olyan kompozíció, amely 
kiszakíthatatlan részét képezi egy összetett művészi, kultúrtörténeti, ökológiai és 
gazdasági alapokon nyugvó rendszernek. A kastély-kert együttesek kialakításánál 
a látványok, vizuális tengelyek a tájban rejlő potenciált használták, amit építő- és 
képzőművészeti eszközökkel és elemekkel hangsúlyoztak. 

7. TÉZISEK
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3. tézis

A kastélykertek tájkompozíciós léptékben alkalmazott vizuális kapcsolatai két 
fő csoportra oszthatók: hangsúlyos látványelemekre és a kilátásokra

A látvány, mint tájkompozíciós produktum, a vizuális eszközök segítette 
hatáskeltés, a szimbolikus tartalmak és üzenetek közvetítésével valósul meg. A táj 
és a kert kapcsolatrendszerében a komponált látványkapcsolatok két fő típusát 
határozhatjuk meg: a „hangsúlyos látványelemeket” és a „kilátásokat”.

4. tézis
A hangsúlyos látványelemek túlnyomórészt építőművészeti alkotások. 

A kastélykertek szerkesztett látványtengelyeinek lezárásaként alkalmazott 
hangsúlyos látványelemek olyan építőművészeti vagy képzőművészeti alkotások, 
amelyek távolról is felkeltik a figyelmet és vonzzák a tekintet. 
A vizsgált 100 helyszín esetében 61 helyszín összesen 139 hangsúlyos látványelemet 
sikerült kimutatni, amelyek közül 115 esetben a hangsúlyos látványelemet jelentő 
építőművészeti objektum ma is megtalálható.

A kastélykertek leggyakrabban használt hangsúlyos látványelemei a következők: 

• templomok,
• síremlékek/emlékhelyek (kripta, gloriett, temetkezési kápolna, tempietto, 

imola, obeliszk stb.), 
• romok (várrom, kastélyrom, templomrom stb.), 
• kertberendezési tárgyak és művészeti alkotások (filegória, szökőkút, 

díszmedence, kaszkád, grotta, lépcsősor, ballusztrád, szobor, viadukt vagy 
egyéb, staffázs jellegű építmény stb.), 

• egy másik kastély.

5. tézis
A tudatosan formált látványkapcsolatok üzeneteket közvetítenek. 

A hangsúlyos látványelemek nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem 
elhelyezkedésükkel, funkcióikkal üzeneteket közvetítenek, a szimbolikus 
térfoglalás eszközei, a nemzeti identitás kifejezői. A közvetített üzenetek a 
hangsúlyos látványelemek osztályozhatók. A kastélykertek vizuális kapcsolatainak 
kialakításánál megkülönböztethetünk vallási töltettel rendelkező (templomok, 
kápolnák, kripták, keresztek), emlékhely szerepét betöltő (temetkezési kápolnák, 
kripták, keresztek, obeliszkek, gloriettek, tumbák, temetkezési helyek, stb.) illetve 
kerttörténeti és/vagy kulturális üzenetet közvetítő hangsúlyos látványelemeket.
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6. tézis
A táji léptékű látványkapcsolatok kialakítását a kastélykert sűrűség és a 
domborzat nagymértékben befolyásolják 

A kastélykert sűrűség (GD = Garden Density) egy számszerű adat, ami egy adott 
1000 km2-es tájegységben előforduló történeti kertek számát jelöli. A kastélykert 
sűrűség erdélyi átlagban 5.00, Partium és Bánát esetében 1.66, Olténiában 
0.83, Moldvában 0.59, Munténiában 0.17, Dobrudzsában pedig 0.11. Kutatott 
térségeinkben, ahol a látványkapcsolatok különösen nagyszámban fordultak elő 
(pl. a Felső-Maros terén, a Szilágyságban, A Küküllők mentén vagy Háromszéken) 
ez a sűrűség jóval az átlag feletti, 11.00-16.00 között helyezkedik el, s ezzel a 
Nyugat-magyarországi átlaghoz közelít.
A terepadottságok kihasználásával és a térformálás segítségével tudatosan 
alakított több  km hosszú vizuális tengelyek, kastélykert-kapcsolatok számos 
ismert európai példa alapján a Kárpát- medencében is, előre megfontolt építési 
szándék, tervezés eredményei. 

7. tézis

A kerthelyreállítások során, a rendelkezésre álló információk, az örökségvédelmi 
elvek és a használói igények alapján a következő típusú történeti értékű 
kertmegújítási kategóriákat határoztam meg:

I. Kertrevitalizáció: a rendelkezésre álló történeti forrásokon, a helyszín 
még azonosítható műemléki értékein, egy adott stílustörténeti korszak 
formajegyein illetve analógiákon alapuló kertmegújítás; a helyszínre leginkább 
jellemző korszak stílusjegyeit markánsan alkalmazva, az új igényeknek 
megfelelő funkcióbővítéssel újul meg a park.

II. Kertregeneráció: rendelkezésre álló történeti források és analógiák 
alapján újul meg az értékeitől nagymértékben megfosztott park; az alkalmazott 
megoldások a megidézendő történeti korszak elemeit, egyértelműen kortárs 
megoldásokba illesztik; a módszer adott esetben akár új alkotás létrehozására 
teremt lehetőséget. 

III. Kertrekonstrukció: archív forrásanyagok felkutatásán, régészeti 
feltárásokon, reliktum elemek felhasználásán stb. alapuló kertmegújítás; 
a fennmaradt kerttörténeti értékek és a rendelkezésre álló archív anyag 
együttesen lehetővé teszi a teljes kastélykert vagy egyes kertrészek eredetivel 
nagymértékben megegyező helyreállítását.
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II. MESTERMUNKA
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A mestermunka feladata bemutatni a témában végzett kutatásaim eredményeinek 
konkrét alkalmazási lehetőségeit és megvalósult példáit. Több tucat műemléki 
értékű helyszínre készült vezetésemmel tudományos kert-helyreállítási 
dokumentáció, s ezeknek a munkáknak a látványelemeit megmutatva, kiemelve 
világítok rá a táj és a benne elhelyezett kert szerves kapcsolatának fontosságára.
A mestermunka ezért nem egyetlen megvalósult terv részletes bemutatása, 
hanem több, különböző történeti értékű kertben helyreállított vizuális 
kompozíció, látványkapcsolat ismertetése. Ily módon bizonyítható leginkább, 
hogy a tájkompozíciókat meghatározó látványok és tengelyek helyreállítása a 
történeti kert- és tájszerkezet megújításának egyik legfontosabb eszközei. Ennek 
megfelelően a mestermunka esettanulmányai a LÁTVÁNY helyreállításának 
lényegét szemléltetik és hangsúlyozzák úgy, hogy a kutatási eredményekre 
támaszkodva fogalmaznak meg a történeti hitelességgel is összeegyeztethető 
válaszokat konkrét megrendelői, használói igényekre. 

A mestermunka bemutatásánál két alapvetésből indulok ki:

1. Magyarországon, és különösképpen Erdélyben a történeti kertek állapota 
valamint a kerttörténetre vonatkozó szegényes archív forrásanyagok az esetek 
többségében nem teszik lehetővé a rekonstrukciót, az eredeti állapot teljes 
mértékű visszaállítását. Ennek ellenére történeti értéket képviselő kastélykertjeink 
megújítására, helyreállítására reális igény és szükség mutatkozik. 
A kastélykert nyújtotta festőiség és képi megfogalmazás, a kastély-kert együttes 
és a környező táj látványkapcsolatai történeti tájaink, kultúrtájaink megőrzése, 
helyreállítása miatt fontosak. A történeti értékű kertek látványaik, művészi 
kompozícióik, századokat átívelő folyamataik, üzeneteik révén jelentős érzelmi 
töltettel bírnak. Helyreállításuk az élő folyamatok megtapasztalásának élménye 
miatt is fontos. Társadalom és örökség, ember és táj viszonyának újradefiniálása 
minden kornak saját feladata, s erre minden körülmények között meg kell találnunk 
a megfelelő eszközöket.
A sokszor nehézkesen felkutatható emlékek ellenére, a jelenlegi állapotokat 
is vizsgálva megállapítható, hogy a történeti értékű kastélykertek még mindig 
kertörökségünk leghitelesebben helyreállítható kertkategóriáját képezik. A 
kerthelyreállítások során, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő hiteles 
információ az eredeti állapotokról, kortárs eszközök alkalmazásával az egykori kert 
hangulatát lehet megidézni, esetleg új alkotás létrehozására nyílik lehetőség.
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2. A történeti kertek és tájakhoz kapcsolódó több évtizedes elméleti kutatásaim 
eredményeit konkrét tervezési helyzetekben lehet és kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően a mestermunkát olyan válogatott példák (megvalósult 
terveim) képezik, amelyek esetében a kert és környezete közti komponált 
látványkapcsolatok történetisége kimutatható, a látványtengelyek és távlatok 
kompozíciós értéke magas, a kastélypark és a környező táj értékét esztétikailag 
növeli, s jelentéstartalmat, üzenetet hordoznak.

A különböző magyarországi és erdélyi helyszínekhez kapcsolódó munkák 
olyan konkrét kertfelújításokat mutatnak be, amelyeknél a helyzet által éppen 
megkövetelt különféle tervezői hozzáállások valósulnak meg.
Mindegyik általam meghatározott kategóriából egy kerthelyreállítást 
részletesebben mutatok be, ezen kívül pedig több más saját munkára is hivatkozok, 
az alábbiak szerint:

I. Kertrevitalizációs esettanulmány: 
  - Miklósvár (Miclosoara, RO), Kálnoky kastélykert

II. Kertregenerációs esettanulmány: 
  - Zabola (Zabala, RO) Mikes kastélykert,

III. Kertrekonstrukciós esettanulmány: 
- Gödöllő, Királyi Kastély felső kertje 

A mestermunka példáin keresztül sikerülhet a 20/21. századfordulós hazai 
történeti kertmegújítások fő ideológiáinak összefoglalása, rendszerezése és 
értékelése, valamint új megállapítások és javaslatok megfogalmazása napjaink 
műemléki-kerthelyreállítási és tervezési alapelveinek fejlesztésre vonatkozóan.
A mestermunkában ismertetett megvalósult helyreállítások bemutatása nem 
teljes körű: részben terjedelmi korlátok miatt, részben pedig a disszertáció 
témakörének – a helyreállított kerti képnek és a komponált látványnak – 
célirányos bemutatása érdekében a munkákból csak a témához kapcsolódó 
részleteket emeltem ki. Ennek megfelelően a kertfelújítások során egyébként 
fontos funkcionális, műszaki-infrastukturális (utak, burkolatok, közművek, 
világítás, tereptárgyak), ökológiai-dendrológiai (növényföldrajz, dendrológiai 
jellemzők, növénytársulások, alkalmazott növényfajok stb.), talajtani, vízrajzi, 
tereprendezési, felszíni vízelvezetési, arculati kérdéseket csak az egyes példák 
megértéshez szükséges mélységben ismertetem.
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A miklósvári Kálnoky kastélypark helyreállítási terve - látványkapcsolatok 
megújítása, visszaállítása
(Portfólió, 6. kiemelt tájépítészeti projekt) 

Alapadatok
Helyszín: Miklósvár (Miclosora, CV), Románia
Megbízó: Kálnoky Alapítvány, Miklósvár
Kertépítészeti tervezés: Fekete Albert okleveles tájépítész mérnök, vezető 
tervező, Sárospataki Máté, okleveles tájépítész mérnök; munkatársak: Rudd 
Mátyás, okleveles tájépítész mérnök; Weiszer Ádám, okleveles tájépítész 
mérnök
Tervezés időpontja: 2014-2015
Megvalósulás időpontja: 2015-2017
Terület mérete: 14 ha
Műemléki jegyzék száma:113  

• kastély: Castel - CV-II-m-A-13241

A miklósvári Kálnoky kastély a 17. században, reneszánsz stílusban épült. A 
későbbiekben több alkalommal átalakították, de a klasszicista jellegű átépítések 
ellenére sem vesztette el a kastély késő reneszánsz jellegét, szerkezete, díszítése 
révén érdekes emléke Háromszéknek, híven tükrözi a 17-18. századi székely főúri 
udvarházak reprezentációs törekvéseit. Az építtető Kálnoky család kezelésében 
lévő kastély műemlék.  

I. KERTREVITALIZÁCIÓ

A miklósvári Kálnoky kastély főhomlokzata és a 
homlokzat előtt megtisztított, átláthatóvá tett 
gyepes tér
(2016)

113 Lista Monumentelor Istorice. Judetul Covasna. Ministerul culturii. In: http://www.cultura.ro/sites/default/
files/inline-files/LMI-CV.pdf
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Az erdélyi kastélykertek jelen disszertációban ismertetett kerttörténeti értékelési 
szempontjai alapján vizsgált 14 hektáros kastélypark történeti értékű kert, 
amelynek északi részében a kastélyépülethez kapcsolódóan a 17. század végi 
(1698) és 18. század eleji (1716) leírások, számadások szerint a korízlésnek 
megfelelő reneszánsz kert létezett, tipikus, épített kerti objektumaival. Ezek közül 
egyértelmű leírást illetve említést találtunk a tóról, a tó szigetén/félszigetén 
elhelyezett filegóriáról, a fahídról valamint a táblákra osztott virágoskertről 
(tábláskertről): 

„Innen kijövén dél felé, vagyon az megírt házok mellett lévő … tónak az közepin 
egy filegória, nyolc szegre deszkábul csinálva, hegyessen szarvazott, új, cifrázott 
sendelyezés alatt. Régi, tölgyfábul való rá járó hídja vagyon….  A megírt filegóriából 
kijövén, a tó mellett lévő virágos kertre nyílik egy félszer, fa sarkokon forgó, vastag 
fenyő deszka ajtó… Ezen kertben 4 tábla puszpánggal virágokra megrakva. Ezen 
négy tábla körül szilvafákkal sűrűn meg vagyon ültetve.”114

Jellemző a tárgyalt időszak erdélyi kertművészetére a négy táblára osztott kert, 
az (általában) nyolcszögű alaprajz szerint kialakított, zsindellyel fedett filegória, a 
lugas, a fahíd illetve a halastó. 115

A látványkapcsolatok helyreállításánál a fókuszpontban a miklósvári helyszínen is 
a fent említett, épített kerti elemek álltak. 

A kertrevitalizációt a következő tényekre és megállapításokra alapoztuk:

• a kastély-kert együttes megújítást követő hasznosítása az eredeti családi 
lakófunkciótól eltérő lesz; 

• az együttes a jövőben reprezentációs célú, kettős funkciót tölt be: részben 
kulturális központként és rendezvény helyszínként („Az erdélyi falu 
múzeuma”) részben pedig szállodaként fog működni;

• az új funkciók meghatározta használatok egy megnövekedett szezonális 
illetve alkalmi (rendezvények) terhelést generálnak, amelyet a kertnek 
tudnia kell kezelni;

• a kastélykertnek, az első helyreállított erdélyi késő reneszánsz 
kastélykertként, a 17. századra jellemző késő reneszánsz korhangulatot 
kell hitelesen megidéznie és példával szolgálnia az elkövetkező hasonló 
helyreállítási munkákhoz.

Az új funkciók kiszolgálása mellett a megrendelővel közösen kialakított tervezési 
program fontos kitétele volt a késő reneszánsz erdélyi kertjeiben tetten érhető 
kerti funkcióknak, térszerkezetnek, látványkapcsolatoknak a visszaállítása, és 
ezekkel szoros összefüggésben a kerti tó, valamint az ehhez kapcsolódó kerti 
építmények (filegória, gyalogos fahíd) és a tábláskert megújítása.
A kerttörténeti kutatás során feltárt források alapján az eredeti 17. századi 
funkciók, a korabeli térszerkezet és a látványkapcsolatok helyreállítása, az új 
funkcionális igények kiszolgálása mellett is, megtörténhetett. (14. melléklet – 
Általános kertépítészeti terv).

114 Inventarul castelului din Micloșoara întocmit în anul 1698, lb. maghiară; Arhiva fam. Kálnoky. Fasc. 31. In: 
Fehér J. 2014: Castelul Kálnoky din Micloșoara (jud. Covasna), studiu de istoria artei, Sfantu Gheorghe
115 Fekete Albert (2008): Lugaskert, filegória, halastó  Korunk, 3. folyam, 19. évf. 7. sz.
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Az egyes funkcionális egységek illetve belső hangsúlyos látványelemek 
helyreállításánál az alábbiak szerint jártunk el.

TÓ és TÁMFALAK
A TÓ helyének beazonosítása a leírások mellett a helyszín vizsgálata során a 
terepalakulatokból is egyértelműsíthető volt. A tó a telken átfolyó patak mellett, a 
telek legmélyebb pontján volt kialakítva, vizét a patak táplálta. 
A tó, mint nyitott, átlátást biztosító, szabad felület a kert térszerkezetének 
fontos eleme, amely a hangsúlyos épített elemek kiemelését és a komponált 
látványok kialakítását nagymértékben elősegíti. Tükröződő vízfelülete révén 
a vizuális effektusok, látványhatások fokozásához is hozzájárul. A korabeli 
igényeknek megfelelően a tó ugyanakkor gazdasági hasznot is hajtott, halastóként 
(haltartóként) használták számos más korabeli helyszínen kialakított halastóhoz 
hasonlóan.

Miklósvár – A helyreállított tó, háttérben a 
vízfelület felett feltáruló kastélyépülettel
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A kastély tó felöli homlokzata a 
támfalrendszerrel 1912-ben, 2014-ben illetve 
a helyreállítás után, 2016-ban

A régészeti ásatás során feltárt támfalak 
(2014); a támfalrendszer újjáépítés alatt (2015) 
és után (2016)

A kastély épülete a mögötte elhelyezkedő tóhoz képest kiemelkedésen, egy 
hozzávetőlegesen 2m-rel magasabb platón terül el. Ez az elhelyezés nem csak ár- 
és belvízbiztonsági illetve épületstatikai okokból logikus, de a kerti kép, a látvány 
szempontjából is előnyös: kiemeli a kastélyt környezetéből, a kerten kívülről is 
láttatja azt.

A kastély és a tótükör szintjeinek összekapcsolása egy dupla, párhuzamosan 
futó TÁMFALRENDSZER segítségével történt meg. Az idők során – a kiszáradt 
tómederhez hasonlóan – a támfalak is feltöltődtek, betemetődtek, de nyomvonaluk 
a terepalakulatoknak köszönhetően feltételezhető volt. A támfalak és a tómeder 
eredeti helyéről és szerkezetéről régészeti kutatóárok illetőleg régészeti feltárás 
segítségével bizonyosodtunk meg, s a föld alatt szépen megőrzött támfalak 
szerkezetét feltárva és tanulmányozva történt meg azok helyreállítása.

FILEGÓRIA
A nyolcszögű alaprajzú FILEGÓRIA leírása szegényes. Ennek ellenére – más késő 
reneszánsz erdélyi és felvidéki helyszínek filegória-leírásaira támaszkodva, illetve 
a 17. század erdélyi építészet jellegzetes elemeként számon tartott és máig több 
helyen épségben fennmaradt fa haranglábak (15. melléklet) tanulmányozása 
segítségével sikerült egy anyaghasználatban, méretben, formai kialakításban és 
szerkezeti megoldásokban is autentikus filegóriát tervezni.
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A filegória pavilonszerű, fedett kerti építmény, amelyet Észak-Magyarországon, 
Délvidéken és Erdélyben is számos helyszínen említenek a 16-17. századi 
kertleírásokban. 116

• Csetnek (Štítnik, SK) – 1636: „... veteményes kertecskében zsindelyes 
filegória ...”;

• Terjékfalva (Teriakovce, SK) – 1712: négyoszlopos filegória („Hortus unus 
culinae deserviens in cuius meditullio est filagoria lignea in quattuor 
columnis ligneis”);

• Lengyelfalva (Košická Polianka, SK) – 1672: zöldségeskertben lévő 
filegória;

• Felsőmicsinye (Horná Mičiná, SK) – 17. század vége: gyümölcsöskertben 
(„Sub castelli cinctura immediate Hortus, puteum, fructifens arbores et 
filegoriam habens”);

• Vágbeszterce (Považská Bystrica, SK) – 1689: festett falú filagória;
• Tiszaújhely (Nove Szelo, UKR) – nincs datálás: „Az udvarban két kert, egyik 

virágos, meggyes kert, melyben egy kis filegória az közepin …”;
• Munkács (Munkacevo, UKR) – nincs datálás:„... két filegória, az egyik kerek 

alaprajzú, folyosós kiképzésű...”;
• Zétény (Zatín, SK) – 1672: virágoskerti filegória;
• Csáktornya (Čakovec, HR) – 1692: háromemeletes filagória Újhelyi Pál 

kertjében.

Erdélyi viszonylatban különösképpen elterjedt, közkedvelt a filegória, többek 
között az alábbi helyszíneken:

• Vajdahunyad (Hunedoara, HD) – datálás nélkül: „A kert közepe eránt penig 
vagyon egy filegóriásnak való, kőből rakott láb...”;

• Búzásbocsárd (Bucerdea Vinoasa, AB) – datálás nélkül: szőlőben építet 
filegória (nagyon ritka előfordulási hely a szőlőskert!);

• Szilágycsehi (Cehul Silvaniei, SJ) – datálás nélkül: virágoskertben épített 
filegória;

• Görgényszentimre (Gurghiu, MS) – 1652: „Az filagória tizennégy, kötéses 
deszkával borított lábakon áll, oldala gyalult deszkás, pártázatos. Vagyon ez 
filagóriának hat kinyíló ablaki, betolyó táblái mindeniknek...”;

• Fogaras (Fagaras, BV) – 1637: „Vagyon egy szép új festékes ablakaival, 
kötéses deszkás folyosójával, deszkás pádimentumával, jó módjával 
kötésekre épített, sendelyes nyolcszögletű nyári ház, tetején szép pléhes 
vitorla…”;

• Uzdiszentpéter (Sanpetru de Campie, MS) – 1679: „Tetejébe bádoggal 
burított gomb, bádog vitorlával, holdjával, csillagával… Oldalai gyalult, 
kívül veresen festett, pártázatos, deszkával borított… karfás grádics, külső 
folyosójának három oldala zölddel, veressel festett, orsós karfás …”;

116 B. Nagy Margit (1973): Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Bukarest, Kriterion Kiadó v.ö. 
Stirling János (1996): Magyar reneszánsz kertművészet a XVI-XVII. században, Budapest, Enciklopédia Kiadó



74
•	 Gerend	 (Grindeni,	 CJ)	 –	 1653:	 „Az	 haltartó	 tók	 előtt	 vagyon	 egy	 jó	
sendelyes	héjazatú	filegória,	melynek	egymáson	két	háza	kerekdedden	épéttetve,	
körös-környül	 gyalult	 deszkákkal	 deszkáztatot	 és	 párkányoztatott…	 Ez	 filegória	
mennyezetes	és	körös	környül	szép	rózsafákkal	plántáltatott	bé...”;
•	 Magyarbükkösön	gyerőmonostori	Kemény	Péter	udvarházának	kertjében	
az	1646-os	leltár	egy	filegória-rendszert	említ.	Itt	a	filegóriák	nem	csak	szabadon	
álló	 építményként	 jelennek	 meg:	 “Filagória	 és	 lugas	 kapcsolódását	 mutatja	 a	
Magyarbükösi	(Alsó-Fehér	vm.)	udvarház	leltára,	ahol	a	lugaskertbe	épült	a	nyári	
ház”
A	 filegória	 jelentőségét	 a	 korszak	 erdélyi	 kertjeiben	 Thoroczkai	Wigand	 Ede	 is	
kihangsúlyozza,	 aki	 a	 „turriculum	 voluptarium”-nak	 nevezett	 filagóriát	 a	 késő	

reneszánsz	kertek	legjellemzőbb	elemeként	határozza	meg.	A	felkutatott	leírások	
alapján	 általánosítható,	 hogy	 a	 korabeli	 filegória	 többnyire	 faszerkezetű,	 kör	
vagy	 szabályos	 sokszög	 (négy-,	 hat-	 vagy	 nyolcszög)	 alaprajzzal	 rendelkező,	
esetenként	emeletes	kerti	építmény.	Néha	kőalapzatra	épül,	héjazata	zsindelyes,	
csúcsdíszként	 bádogvitorlával	 vagy	 bádoggömbbel.	 Esetenként	 faragott,	 festett	
díszítésekkel	ellátott.	Oldalai	nyitottak,	félig	nyitottak	vagy	zártak.	
A	 leírások	 összegzését	 összevetve	 a	 miklósvári	 filegória	 leírással,	 sikerült	 egy	
hangulatában	és	arányaiban	is	a	helyszínhez	illő,	a	tóparton	elhelyezett,	hangsúlyos	
látványelemként	is	működő	filegóriát	tervezni	(16.	melléklet).

A leírások és analógiák alapján megépített, 
hangsúlyos látványelemként is használt 
miklósvári filegória és szerkezeti részletei.
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FAHÍD
Ugyanígy jártunk el a FAHÍD esetében, amelyet a tervezés során puhafából meg 
is modelleztünk. 

Modellek, műszaki tervek és a megépült fahíd
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TÁBLÁSKERT

A tábláskert hasonlóképpen tipikus reneszánsz kori kertépítészeti elem, amely 
esetében a díszkerti és haszonkerti funkció keveredhet. A tábláskertet is számos 
helyszínen említik a 16-17. századi kertekben, úgy Észak-Magyarországon, mint 
Erdélyben:

• Sepsikőröspatak (Valea Crisului, CV – ugyancsak Kálnoky tulajdon!): „Ezen 
kertnek némelly része vagyon Táblákra fel osztva, Pusztpángal és Gyümölcs 
fákkal körül ültetve, más része pedigh külömb-külömb fele veteményeknek 
van fel Szagatva…”

• Kézdiszentlélek (Sanzieni, CV): „… jobb kéz felöl vagyon egy leczes Tamaszos, 
Sendelezés alatt egy Szőlős, a’ vagy virágos kért, mellyre nyilik fenyő 
deszkából való vas Sarkokon, pántokon forgó retezes, retezfejes felszer 
Aitó.”  

• Gyulafehérvár (Alba Iulia, AB): fejedelmi kert amelyben “igen szép virágos 
ágyat rendezének, melyek számára ritkább és drágább külföldi növényeket, 
tulipánokat, nárciszokat rendeltek”. 

• Gernyeszeg (Gornesti, MS): „az ut mellett ket agyban fel folyo szines 
sarkantyu virág. Ez mellett egy tablaban negy Agyra osztva Szekfü, egyikben 
ültetet az haromban vetet: It(em) Mezei Lilium 1 Agyal, Szines Viola magh 
wetes 6 Agyal, Barsony Viragh 2 Agy, Csokros Sarkantyu 4 Agy, Szederjes 
Viola  1 Agyal, Basallikum 2 Agy, Sarga Viola 4 Agy, Martius 2 Agy …A kert 
közepin lewö ut ket felen egy egy rend feir lilium….Ket rend rosa fa, de az 
hideghben igen el weszet”. 

• Siménfalva (Simonesti, HR): a virágos kert „négy részben van szakasztva… 
Az második táblát az kapitan uram címere és titulusa, neve szép virágokkal, 
deák bötükre kirajzolván ékesíti.” 

• Görgényszentimre (Gurghiu, MS), 1652: „Káposztás kert. Vagyon egy 
négyszegre font káposz ás, avatag sövényű, lészás kert, egyik oldalán vagyon 
egy széles ajtóhely sövénnyel befonva, most palánt van beleültetve. Onnan 
elébbjüvén, az vár alatt van egy szilvás kert, ki ben alma-, körtvély-, szilva-, 
meggyfák vadnak. ... Ezen kert mellett vagyon más egy kis szilváskert. ... 
Vannak benne szilva és meggyfák promiscue.”  

• Nagyteremi (Tirimia, MS), 1647: „Az istálló fara mellett vagyon egy kilenc 
táblából álló lugasos veteményes kert, melyben szép szőlőtők és kevés 
gyümölcsfa is vagyon, sövénye alkolmas. Az udvarház fara mellett más, egy 
nagyobb veteményes kert, ebben is vannak gyümölcsfák. Item az pincén 
felyül egy gyümölcsöskert.“

• Radnót (Iernut, MS): A kert közepén,  “a négyszögletű táblák közös sarkában 
állott a nyolcszögletes, szabályos alaprajzon emelt, lépcsős és alápincézett 
filagória... A kertben gyógyhatású növények, izsóp, zsálya, fehér és 
kékliliom, több jó füvek mellett egeres és tengeri szőlőfák, egyéb hasznos 
gyümölcsfák zöldelltek.”
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•	 Magyarbükkös	(Bichis,	AB)	–	1655:	Kemény	János	javainak	inventáriuma	az	

udvarház	kertjében	 is	egy	a	korszaknak	megfelelő	kialakítású	és	tartalmú	
tábláskertre	 utal	-	 „szegfü	 és	 rózsa	 2	 tő,	 4	 bokor	 basarózsa,	 sallia	 izsóp,	
Istenfája	 külön	 50;	 ...	 a	másik	 kertben	 tárkony,	 csillagvirág,	 harangvirág,	
Boldog	Asszony	mentája“	

A	 miklósvári	 tábláskert	 –	 tekintve	 az	 együttes	 újszerű	 hasznosítását	 –	 teljes	
egészében	 díszkertként	 újult,	 meg:	 növényalkalmazását	 tekintve	 dísz-	 és	
fűszernövények	 kaptak	 benne	 helyet,	 kifejezetten	 haszonkerti	 részt	 nem	
tartalmaz.	A	növényanyag	megtervezésénél	a	gazdaságos	fenntarthatóság	mellett	
figyelembe	vettük	a	látványhatásokat:	a	tábláskert	a	kastély	közelében	kialakított	
vízszintes	platón	helyezkedik	el,	 így	alacsony	növényalkalmazása	 révén	a	birtok	
főbejáratától	a	kastélyt	megközelítő,	vadgesztenyékkel	szegélyezett	alléról	rálátást	
enged	a	felújított	kastélyépületre	és	a	mögötte	elhelyezkedő	tóra,	valamint	annak	
partjára	tervezett	egyéb	látványelemekre.

A tábláskert alaprajza és látványa
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A szombathelyi Saághy-kastélykert (Kámoni Arborétum) helyreállítási terve, 
belső és külső látványkapcsolatainak megújítása 
(Portfólió, 5. kiemelt tájépítészeti projekt) 

Alapadatok

Helyszín: Szombathely
Megbízó: ERTI Sárvár
Kertépítészeti tervezés: Fekete Albert okleveles tájépítész mérnök; 
munkatársak: Sárospataki Máté, okleveles tájépítész mérnök, Czermann 
Katalin, Szabó Franciska 
Tervezés időpontja: 2006-2008
Megvalósulás időpontja: 2008-2009
Terület mérete: 26 ha

A kámoni Öregpark kerttörténeti jelentősége
A Gyöngyös-patak partján, egy mélyfekvésű, viszonylag vizenyős területen a Saághy 
család 1855-ben épített kastélyához tartozó kastélypark szakszerű kialakítása dr. 
Saághy István nevéhez fűződik, aki nagyszámú egzóta fafaj alkalmazásával, mintegy 
4 ha-os területen alakította ki a gyűjteményes kertet. Ezt az arborétumrészt 
„Öregpark”-ként tartjuk számon. Bár a 19. század második fele Magyarországon 
elsősorban a gyűjteményes kertek időszakát jelöli, a Saághy park megmaradt 
növényeiből, a korabeli leírásokból és ábrázolásokból arra következtethetünk, 
hogy a kertet nem pusztán a gyűjtőszenvedély formálta. A térkompozíció, a tájképi 
kertekre jellemző keretezett látványtengelyek, a hangsúlyos kompozíciós elemként 
alkalmazott szoliterek tudatos tájképi kertet formáló stilisztikai elemekként jelen 
voltak, és még ma is sokhelyütt tetten érhetők a kertben. 

Megújított látványtengely az Arborétumban
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Mindemellett a Saághy által 1901-ben közölt fajlista jól illusztrálja a kert gazdagságát: 
„Pinus sabiniana, coulteri, koraiensis, thunbergii, densiflora, bungei, lambertiana, 
balfouriana, pungens, parviflora; Abies amabilis, firma, magnifica, numidica, 
cilicica; Picea morinda; Juniperus drupacaea, excelsa; Keteleeria fortunei; Tsuga 
mertensiana; Scyadopitis verticillata; Pseudolarix kaempferi; Chamaecyparis 
obtusa, sphaeroides; Cedrus atlantica, libani; Magnolia macrophilla, freseri, 
parviflora; Idesia polycorpa; Acanthopanax ricinifolius; Hovenia dulcis; Stuartia 
pseudocamellia; Kalmia latifollia…”117

A Szombathely város közigazgatási területén lévő 26 hektáros park országos 
jelentőségű természetvédelmi terület. Az arborétum tudományos alapokon 
nyugvó, természetvédelmi, erdészeti, kertépítészeti jelentőségét az Országos 
Természetvédelmi Tanács már 1950-ben elismerte.118  
Az arborétum a világ botanikus kerti hálózatának ismert állomása, mely hírnevét 
elsősorban nagy taxonszámának köszönheti: 26 ha-on mintegy 2900 fás növényfaj 
és fajta található119 (más források szerint az arborétum állománya 2500 fa- és 
cserjefajt számlál 120). Az arborétumban található különösen értékes fák és cserjék 
listája Dr. Debreczy Zsolt és Dr. Rácz István 1986-ban készült tanulmánya szerint 
43 taxont tartalmaz. 

A park rendeltetése a védetté nyilvánítás óta elsődlegesen természetvédelmi 
terület, mely a kutatásnak, az oktatásnak és az ismeretterjesztésnek ad helyszínt.  
Mindemellett azonban egyike a jelentős 19. századi magyarországi dendrológiai 
tájképi kerteknek, amelyek kialakításánál a kerti kép megformálásának művészi 

és térkompozíciós elvei, a látvány, a vizuális kapcsolatok elsődleges szerepet 
játszottak.
A gyűjteményes kert a tervezés kezdetén a kívántnál jóval nagyobb cserjesűrűséget 
és lombkorona borítottságot mutat. A növényzet besűrűsödése a gyomnövények 
jelenléte mellett a gazdag állomány jelentős részének lassú, de folyamatos (több 
éven, akár évtizeden keresztül tartó) összenövésével, elvadulásával magyarázható. 
Az arborétum mára nehezen fenntarthatóvá vált, az eredeti taxonok faj- és 
fajtaazonosságának biztosítása nehézkes. Esetenként éppen az eredetileg 

117 Saághy I. (1901): Tapasztalatok újabb és ritkább díszfák és cserjék edzettségéről az idei télen, A kert, 7. évf., 
Budapest, 305-306.
118  Az 115/010/1950-es rendelettel nyilvánítva védetté a területet; később, a 182/1957-es határozattal, a 
védettséget az újabban az arborétumhoz csatolt területekre is kiterjesztette.
119  Debreczy Zs. - Rácz I. (1986): i.m. 16.
120  www.homes.col.hu/botanikus

A térrendszer és a vízrendszer visszaállításának 
általános kertépítészeti terve
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telepített fafajok kihalása következtében foglalták el a jövevény növények a 
terepet, ami a térrendszer visszaállítását könnyítheti.

Az arborétum tájképi jellegét erősítő hajdani - kisebb-nagyobb kerti terek szerves 
kapcsolatából álló - térrendszer maradványai csak helyenként lelhetők fel. 
Hiányoznak a park feltárása, a kompozíció időbeni kibontakozása szempontjából 
lényeges vizuális kapcsolatok, tengelyek, átlátások. A vizuális kapcsolat hiánya a 
tájképi értéket, a parkhasználat esztétikai minőségét jelentősen csökkenti.

A rehabilitáció ideológiája
A Kámoni Arborétumot sokféleképpen lehet értelmezni, értékelni. Jóllehet – 
tekintettel az arborétum-jellegre - az értékelésnél a biológiai érték és diverzitás 
a fő szempont, az Öregpark eredetét figyelembe véve annak történeti értéke, 
díszértéke vagy stiláris értéke is figyelemre méltó. Ugyanakkor az urbánus 
környezetben országszerte egyre erősödő szociális és rekreációs-turisztikai 
igényeket is figyelembe kell venni, melyek az arborétum jelenlegi kezelője szerint 
a fejlesztés egyik alappillérét jelentik.

Az Öregpark térrendszerének, főbb vizuális 
kapcsolatainak visszaállítására irányuló 
kertépítészeti tervlap
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Olyan komplex rehabilitációs szemléletre van tehát szükség, mely integrálja 
mindazokat az elveket, melyek a természetvédelmi és a műemlékvédelmi 
szempontok mellett a használók igényeit is messzemenően kielégítik. Ez a 
szemlélet azonban nem új keletű a szakmában. Ideillő példaként idézhető a 
bostoni Arnold Arborétum, melynek kialakításánál – az 1870-es évek végén 
– két alapvető szempont vezérelte Charles Sprague Sargent és Frederick Law 
Olmsted tervezőket: az ismeretterjesztés és az esztétikum121,  valamint az, hogy 
az arborétum a települési zöldfelületi rendszer szerves része legyen, a rendszer 
szomszédos zöldfelületi egységeihez közvetlen módon kapcsolódjon, biztosítva a 
rekreációs igények kielégítését, a „zöld folyosó” jelleget. 
A rendelkezésre álló történeti forrásokra, a helyszín még azonosítható műemléki 
értékeire, és egy adott stílustörténeti korszak (dendrológiai tájkert) formajegyeire 
támaszkodva s az új igényeknek megfelelő funkcióbővítéssel egy kertrevitalizációs 
tervezői hozzáállás mellett döntöttünk.
A fentiek fényében a kertrevitalizáció három kiindulási tétele a Kámoni Arborétum 
esetében:
• A helyszín egyedi vonásainak, értékeinek mérlegelése: mint különösen 
gazdag élőfa gyűjtemény, tűlevelű géncentrum és magyarországi Rhododendron 
gyűjtemény, a Kámoni Arborétum számottevő jelentőségű. Ehhez társul a 
történeti kert jelleg122, a térkompozíció, a látványtengelyek, amely értékét tovább 
növeli. Ezeket az eredeti adottságokat a revitalizáció során maximálisan helyre kell 
állítani.

121 „ a visitor driving through the Arboretum will be able to obtain a general idea of the arborescent vegetation 
of the north temperate zone … it is hoped that such an arrangement, while avoiding the stiff and formal lines of 
the conventional botanic garden, will facilitate the comprehensive study of the collections, both in their scientifc 
and pictoresque aspect.” In: Cynthia Zaitzevsky (1992): Frederick Law Olmsted and  the Boston Park System. 
Cambridge, Massachusets and London, 62.
122 ICOMOS-IFLA Történeti Kertek Nemzetközi Bizottsága “Firenzei Karta” -jának 1.§.-a kimondja: „A történeti 
kert olyan építészeti és növényi alkotás, amely történeti vagy művészi szempontból közérdekű. Mint ilyen, 
műemléknek tekintendő.”

Az arborétum tórendszerének, víztükreinek 
visszaállítása nem csak ökológiailag volt fontos, 
de a kerti kép, a látványtengelyek visszaállítása 
miatt is elengedhetetlen.
A felső fotó a meder-revitalizáció után rögtön 
készült (2008-ban), a bal oldali fotó 8 évre rá, 
2016-ban
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•	 A	 kastélypark	 és	 arborétum	 vízrendszerének	 helyreállítása.	 Ez	 mind	
ökológiai	szempontból,	mind	a	taxonszám	megőrzése	és	fejlesztése	szempontjából,	
mind	pedig	a	kerti	kép,	a	látványok	helyreállítása	szempontjából	elengedhetetlen.
•	 A	 szükségszerű,	 illetve	 a	 reálisan	 elvárható	 fejlesztések	mérlegelése:	 a	
felújítás	szempontjai	között	fontos	helyet	kell	kapniuk	azoknak,	amelyek	a	jövőbeni	
hasznosítási	módokat,	így	egyben	tehát	magának	a	kertnek	a	fenntarthatóságát,	
túlélési	feltételeit	is	meghatározzák.	
A	7-es	tag	térszerkezeti	rehabilitációs	terve

A	

fejlesztési	 stratégiát	
tehát	a	következő	irányok	határozzák	meg:	
•	 a	dendrológiai	értékek	és	szempontok,	az	arborétum	és	a	történeti	kert	
stiláris	elemeinek	maradéktalan	megőrzése	és	fejlesztése;
•	 az	 oktatás,	 a	 környezeti	 nevelés,	 az	 ismeretterjesztés	 kereteinek	
fejlesztése;
•	 a	 közpark,	 nyilvános	 kert	 jelleg	 erősítése,	 a	 rekreációs-kondicionáló-
turisztikai	funkció	fejlesztése;
•	 az	 üzemeltető	 céljainak	 kiszolgálása,	 az	 értékes	 fajtagyűtemény	
megőrzése.

Beavatkozás után (B)Beavatkozás előtt (A)

Nyolc évre a vízrendszer helyreállítása után a 
beállt növényállomány eszményi keretet nyújt 
a kert belső látványtengelyeinek, átlátásainak, 
a festői hatású kerti képnek
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A zabolai Mikes kastélypark helyreállítási terve, belső és külső 
látványkapcsolatainak megújítása 
(Portfólió, 11. kiemelt tájépítészeti projekt) 

Alapadatok
Helyszín: Zabola (Zabala, CV), Románia
Megbízó: Mikes család (Gregor Roy Chowdhury Mikes de Ulpur)
Kertépítészeti tervezés: Fekete Albert okleveles tájépítész mérnök; 
munkatársak: Sárospataki Máté, okleveles tájépítész mérnök, Jávori Krisztina, 
okleveles tájépítész mérnök
Tervezés időpontja: 2008-2012
Megvalósulás időpontja: 2012-2016
Terület mérete: 36 ha
Műemléki jegyzék száma: 123 

• kastély: Castel - CV-II-m-A-13331.01
• kastélypark: Parc - CV-II-m-A-13331.02

A zabolai Mikes kastélyt a 17. század húszas éveiben Mikes Zsigmond építette 
reneszánsz stílusban, négyzet alaprajzú, kétszintes épületként. A kastély az idők 
folyamán, több átalakítást ért meg. Jelenlegi formáját 1867-ben nyerte el, amikor 
Mikes Benedek a régi épületet neoklasszicista stílusban átalakította, s az épület 
újabb szint ráépítésével háromszintessé bővült. A kastélyépület és az épületet 
körülvevő 36 ha-os dendrológiai park, amelyet a kései tájképi kertek időszakában, 
az 1880-as években létesítettek ma egyaránt műemlék. Az ingatlant 1949-ben 
államosították, s a 20. század második felében mind az épületállománya, mind 
a kastélypark erősen leromlott, műemléki értékei maradandóan sérültek. A 
2002-es restitúciót követően a rezidencia visszakerült jogos tulajdonosaihoz, s a 
kastélyfelújítás és a park helyreállítása realitást nyert.  A szakszerű parkfelújítás 
reményében készítettem el a zabolai tájképi kert kerttörténeti kutatását, 
terepkutatását és műemléki értékelését.

A kerttörténeti kutatás során sikerült olyan forrásokat feltárni, amelyek alapján 
az eredeti, a 21 század elejére csak részben megőrződött térszerkezet és a külső 
és belső látványkapcsolatok helyreállítása az új funkcionális igények kiszolgálása 
mellett is megtörténhetett.
A kerttörténeti források közül két tervlapot emelnék ki, amelyekre a 
látványkapcsolatok megújítása épült. A tulajdonos gróf Mikes Benedek által a 
19. században megkezdett parkrendezést fia, Mikes Ármin folytatta és fejezte 

II. KERTREGENERÁCIÓ

A régi kastély előtt megtisztított gyepes felület 
térszerkezet, látvány és funkció szempontjából 
egyaránt előnyös beavatkozásnak bizonyult.

123 Lista Monumentelor Istorice. Judetul Covasna. Ministerul culturii. In: http://www.cultura.ro/sites/default/
files/inline-files/LMI-CV.pdf
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be. Ebből a századfordulós időszakból maradt fenn a „Blatt zur Konzeption II.” 
elnevezésű 1:1000 méretarányú kertterv, amelyből ugyan több részlet sohasem 
valósult meg, egyes megvalósult részei azonban napjainkban is hirdetik a koncepció 
helyességét. A megnevezés egyben utal arra is, hogy volt egy első számú fejlesztési 
koncepció (feltehetőleg „Blatt zur Konzepzion I.”), mely azonban nem került elő. A 
kastélypark kialakításának egyik kulcsfigurája Achille Duchene (1866-1947) ismert 
francia kertépítész volt. Őt kérte fel gr. Mikes Ármin a kastélykert fejlesztésére, s a 
kert jól megkomponált, máig fennmaradt térszerkezete minden kétséget kizáróan 
nélkül egy hajdani szakember gondos munkáját sejteti.

Duchene a francia, mértani kertek alkotója a 20. század első évtizedeiben. 
Munkái szerte a világban megtalálhatóak. Formális tájképi kerteket tervezett, 
hosszú átlátásokkal, keretezett látványokkal. Fontosabb tervezési helyszínei: The 
Wigwam Garden, Villa Ephrussi de Rotschild, The Carolands, Courances Garden, 
Vaux le Vicomte Garden, Champs sur Marne, Courances és mások. Az ő nevéhez 
fűződik az angliai Blenheim palota vízi parterrjeinek rekonstrukciós terve is. Azt a 
tényt, hogy Zabolán is dolgozott nem csupán a Mikes család közlésére alapozom. 

A zabolai kertregeneráció alapjául szolgáló 
egyik tervlap (Achille Duchene) a 19/20 
század fordulójáról,  amelyen fontos belső 
látványkapcsolatokat is jelöl a tervező
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Egy Franciaországban 2000-ben megjelent katalógus, melyben Achille Duchene 
munkássága, fontosabb művei is megjelennek, Zabolát is megnevezi a neves 
kertépítész munkásságának egyik helyszíneként.

A műemléki értékelés során bebizonyosodott, hogy a zabolai helyszín 
messzemenően kimeríti a történeti kert fogalmát, s mint ilyen esetekben a 
helyreállítás során itt is az örökségvédelmi elvek érvényesítendők. 
A döntést, amelynek értelmében Zabolán egy kertregenerációs helyreállítás a 
legjobban alkalmazható megoldás, a következő tények támasztják alá:

• a kastélykert-együttes a 2002-es visszaszolgáltatást követően csak részben 
működik az eredeti funkció szerinti családi lakóhelyként (régi kastély); 

• a hosszú távú gazdasági fenntarthatóság érdekében egy jelentős új 
funkcionális igényt (turisztikai szálláshely) kell kielégítenie; a kastélykertben 
elhelyezkedő számos felújított épületben (egykori kazánház, istálló, csűr, 
gépház, svájci-lak) illetve az új-kastélyban turisztikai célú szolgáltatás 
folyik.

• a felújítási források elérhetősége további új funkciók (rendezvényhelyszín, 
kulturális központ) elhelyezését tették szükségessé;

• az új funkciók meghatározta használatok egy megnövekedett szezonális 
illetve alkalmi (rendezvények) terhelést generáltak, amelyet a kertnek 
tudnia kell kezelni;

• a családi élettérnek és a vendéglátásnak a kastélykerten belül térben 
is el kell határolódnia egymástól, ami megfelelő kert- és térszerkezeti 
beavatkozásokat feltételez.

Az új funkciók kiszolgálása mellett a megrendelővel közösen kialakított tervezési 
program fontos kitétele volt többek között a kései tájképi kertek hiteles 
térszerkezetének, hangulatának, látványkapcsolatainak visszaállítása, és ezzel 
szoros összefüggésben a kert vízrendszerének megújítása, valamint 20. század 
első éveiben kialakított, a régi kastélyhoz kapcsolódó geometrikus teraszrendszer 
megújítása.
A fennmaradt tervlapokra hivatkozva hitelesen készítettem el azt a megújítási 
tervet, amelynek egyik fő pillére a belső és külső látványkapcsolatok 
rekonstrukciója.

A TERASZRENDSZER 
A TERASZRENDSZER megújítását megelőző tanulmányokban egyrészt a családi 
archívumban fennmaradt régi terveket elemeztük, beazonosítva ezeken a 19. 
század második felében illetve a 20. század első felében a teraszrendszerhez 
kapcsolódó fő látványtengelyeket, térszervező elveket.

A tervi előzményeket összevetve a korabeli fotókkal kialakult a teraszrendszer 
részletes szerkezete, amely a teraszokon kialakított korabeli funkcionális 
egységeket (teniszpályák, pihenők), díszítőelemeket (rózsakert, szőnyegágyak) 
illetve látványkapcsolatokat helyezi el a térben.
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Részletek a zabolai Mikes kastélykert 
tájépítészeti tervének (Duchene) illetve 
átalakítási tervének (Stöckli) teraszrendszerre 
vonatkozó elemzéséből

Részletek a zabolai Mikes kastélykert 
teraszrendszerének funkcióit és korabeli 
térszerkezetét elemző tanulmányból

A korabeli helyzetet összevetve a jelenlegivel, meghatározhatók a térszerkezet 
megmaradt értékei, illetve felújítandó elemei. Tekintettel az új használói 
igényekre a terepbe illesztett, geometrikus teraszrendszer felújítása, eredeti 
kubatúrájának, látványkapcsolatainak visszaállítása száz százalékban megtörtént, 
viszont a hajdani kertépítészeti díszítőelemek (rózsakert, szőnyegágyak, 
formára nyírt örökzöld illetve lombhullató sövények) visszaállítása helyett egy 
minimalista stílusú kertregeneráció, egy díszítésektől mentes, vízszintes és rézsűs 
gyepfelületekkel kiképzett teraszrendszert regeneráltuk, felhasználva és megújítva 
a régi lépcsőelemeket (tömbkő lépcsőfokok, tömbkő oszlopok és ballusztrádok).
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A legfelső terasz a 20. század elején illetve a 
helyreállított murvás utakkal és a szőnyegágyat 
nélkülöző gyepfelületekkel (2014)

A helyreállított teraszrendszer madártávlati 
képe (2015). Az ó-kastély északi homlokzatához 
csatlakozó geometrikus teraszrendszer 
kitisztításával és visszaállításával ez a látvány-
irány is újra él.

A kerti vízrendszer visszaállításának végső terve 
(részlet) ütemezéssel az egyes vízfelületek 
visszaállítását tekintve 
(I. ütem – kék; II. ütem – szürke)

A VÍZRENDSZER és kapcsolódó látványai

A 20. század első felében a kastélykertben egy vizes élőhely-rendszer létezett 
(több tó, ezeket összekötő vízfolyások, és a vízrendszer fenntarthatóságát 
segítő műtárgyak). A század második felére a megfelelő fenntartás hiányában 
a vízrendszer jelentős része kiszáradt, az egykori tavak helyét bozótos, erdős 
részek vették át. A tórendszer és vizes élőhelyek újratervezése révén nem csak 
az ökológiai egyensúly és a biodiverzitás állt vissza, hanem a kastélykert belső 
látványkapcsolatai is megújultak a nyílt víztükrök fölött. A vízrendszer visszaállítását 
tekintve több tervváltozat készült (17. melléklet)
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A bozótos, elvadult vegetáció irtása – amely a kert térszerkezetének megújulásához 
vezetett – a teljes kertterületen szükséges mértékben megtörtént. A fásszárú 
vegetáció szakszerű kezelésének eredményeként egyrészt a dendrológiai 
értékeket képező faegyedek kiszabadultak az özönnövények szorításából, másrészt 
a tájképi kertekre jellemző nagyvonalú látványok helyreállítása is megkezdődött, 
s rég megszűnt vizuális folyosók, kompozíciós és térszerkezeti szempontból 
egyaránt jelentős kiltások éledtek újra. Példának okáért a régi kastély déli oldalán 
elhelyezkedő, többhektáros Nagyrét kitisztításával újra megnyílt a kilátás a Bereczki 
havasok irányába. A kert-táj kapcsolat zökkenőmentes, a határok elmosódnak, a 
kilátás zavartalan.  

Helyreállított vízparti látványok és 
látványtengelyek a zabolai Mikes 
kastélykertben
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A Pannonhalmi Bencés Főapátság Gyógynövényes-kertjének és Arborétumának 
megújítása
(Portfólió, 7. kiemelt tájépítészeti projekt) 

Alapadatok
Helyszín: Pannonhalma
Megbízó: Pannonhalmi Bencés Főapátság
Kertépítészeti tervezés: Fekete Albert okleveles tájépítész mérnök, vezető 
tervező; Vajda Szabolcs, okleveles tájépítész mérnök, Szilágyi Klára, 
építészmérnök
Tervezés időpontja: 2008-2010
Megvalósulás időpontja: 2011
Terület mérete: 22 ha

A munka az apátsághoz tartozó, két karakterében és használatában eltérő kertrész 
megújítását tűzte ki célul. A Szent Márton hegy északi lejtőjén az Arborétum 
mintegy 12 hektárnyi területét eredetileg szőlőskertként és gyümölcsösként 
használták, majd a levéltári források szerint az 1820-as években megkezdték a 
tervszerű kertépítési és dísznövény telepítési munkálatokat. Az Arborétumtól 
keletre található tíz hektáros Levendulást illetve az ahhoz kapcsolódó 
gyógynövényes kert.
Az Arborétum területén végzett beavatkozások célzottan az épített elemek 
környezetének megújítására irányultak. Ennek alapján megújult a kerti tó, a Szent 
Benedek és a Szűz Mária grotta környezete, a barokk kerti pavilon környezete. Az 
itt álló legrégebbi épület, a barokk pavilon eredeti funkciója ismeretlen, egy 1824-
es ábrázoláson kuglizó szerzeteseket láthatunk a közelében. A Szent Benedek és a 
Szűz Mária grottát a 20. század első felében szakrális pihenőhelyként alakították 
ki. A vár csapadékvizeinek kezelésére szánt beton medence pedig egy ideig 
fürdőmedence volt, majd később kerti tóvá alakították.
A megoldások során megnyitott új terek az eddig növényzettel sűrűn körbevett, 
nehezen megközelíthető épített elemek vizuális kapcsolatait élesztették újjá, s 
barokk pavilon hasznosításának is új perspektívát adtak. 

Kilátás a felújított gyógynövénykertből az 
apátsági templom kupolájára
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Az Arborétum szánkózó dombjának tetején 
kialakított társas pihenő/kilátó padjainak 
elhelyezése és objektumterve

A megújító munkákon túl a kert adottságait kihasználva, s a megnövekedett 
látogatói igényekre is válaszolva a szánkózó pálya felső végében - amely egyedülálló 
kilátásával és kedvező terepviszonyaival ideális helynek bizonyult - egy csoportos 
pihenőhely kialakítását terveztük. Az ovális terület sugárirányban elhelyezett 
padjai akár negyven fő részére is ülőhelyet biztosítanak: a völgynek háttal ülve 
akár egy kisebb előadás is megtartható, a bevágás felőli rézsű kellemes hátteret ad 
az előadónak, ellenkező irányba tekintve pedig a szánkópálya nyiladéka gyönyörű 
rálátást enged a szemközti tájra. 

A levendulás és gyógynövénykert rendezése céljából két területhasznosítási 
koncepció is készült, amelyek különböző szempontok szerint javasolták a 
funkcionális egységek elhelyezését, egymáshoz viszonyított kapcsolatát illetve 
tájba illesztését.
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Területhasznosítási koncepció 1 

A levendula-lepárló és bio-fűtő komplexumához az Arborétum felé eső 
területrészen, a meglévő bevezető úttal párhuzamosan kapott helyet a 
gyógynövénykert. Befoglaló mérete: 30 x 30 m. A díszudvarhoz gyepen átvezető 
kőlap járdával kapcsolódik. Az egyes gyógynövény csoportok lehatárolása 
történhet:

• gyümölcsfa-kordonnal, ami vizuális zárást is biztosít, és illeszkedik a 
„kolostorkert-hangulathoz”; ajánlott fajok az alma, körte, esetleg szőlő;

• élő sövénnyel, amely lehet magas (1.20 m feletti) vagy alacsony; ezt 
elsősorban nyírható díszcserjékből javasoljuk kialakítani (pl. tisza, puszpáng, 
borbolya)

• kőfallal, mely ugyancsak lehet alacsony (átlátni felette, de mégis markánsan 
határol, meghatároz egy bizonyos – a környezetétől elütő, magasabb 
minőségű teret) vagy magas, teljesen zárt. 

Levendulás területhasználati koncepció 1 Levendulás területhasználati koncepció 2

A barokk pavilon megtisztított környezete és az 
egykori tekepálya helyén kialakított pihenő és 
petangue pálya
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Területhasznosítási koncepció 2
Ebben az elképzelésben a gyógynövénykert tengelye elfordul, mérete is nagyobb 
(40 x 40 m). A gyümölcsös elhelyezése és alaprajzi formája ugyancsak változik. 
A gyümölcsöst nem feltétlenül gazdasági haszna miatt javasoljuk (bár szakszerű 
kialakítás és fenntartás mellett az sem elhanyagolható), hanem kompozíciós 
szempontból kívánatos növénytömeg, határoló felület és hangulati elem is 
egyben. 

Pannonhalmán, hasonlóan más rendek kolostorainak történeti hagyományaihoz, 
mindig kapott szerepet a gyógynövénykert is.  Ennek értelmében a fejlesztés során 
kiemelt hangsúlyt kapott a pannonhalmi bencések évszázadokra visszavezethető 
gyógyítási kultúrájának és gyógynövény termesztési hagyományának bemutatása, 
amely az utóbbi évtizedekben a levendulaolaj gyártásával is kiegészült. 

Az apátság kertészeti célú épületeinek környezetrendezése során a hagyományos 
majorsági udvarok hangulatának felidézésére törekedtünk: alacsony kőfalakkal 
határoltuk az udvart, és határozottan elválasztottuk a benti és kinti, az épített 
gazdasági és a művelt területeket. A gyógynövény bemutatókertet is ennek a 
koncepciónak rendeltük alá: az alaprajz szigorú geometriája, az ültető kazetták 
kiosztása, a kerti medence statikus vízfelülete mind a funkcionalitás érzését 
kívánják erősíteni, arányai pedig az egykori kolostorkertek hangulatát idézik. 

A gyógynövényes kert minimalista alaprajza 
és a megvalósult alkotás az új lepárlóépület 
szomszédságában
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Növénykazetták és díszmedence – részletek – 
gyógynövényes kert

A kert alaprajza és összes építménye és berendezési tárgyai geometrikus 
szerkesztésűek: a kerti padok tömbszerűek, a térburkolatok esetében az apátság 
területén általánosan alkalmazott kiskockakő és zúzott kő köszön vissza. A támfalak 
egységesen Balatonszőlős környékéről származó szürke mészkő burkolattal és 
fedlappal készültek.

A tervezési folyamat során a belső és külső hangsúlyos látványkapcsolatok 
(apátsági torony, lepárló új épülete) valamint a kilátások (arborétumra, tájra) 
erősítése, hangsúlyozása elsőrendű szempont volt. A megfelelő kertépítészeti 
eszközök és kompozíciós hangsúlyok segítségével – a történelmi hagyományokhoz 
híven – a kert bizonyos részeit (gyógynövénykert) markánsan az apátsághoz, más 
részeit (levendulaföldek) pedig a tájhoz rendeltük.

Gyógynövényes kert részlet a díszmedencével 
és a pergolával

Anyaghasználatában és az épített elemek (pergola, díszmedence) formai 
kialakításaiban azonban a kortárs – és egyben a turisztikai hasznosítással járó 
terhelést is elviselő – megoldásokhoz folyamodtunk. A gyógynövénykertről olyan 
hiteles ábrázolások, amelyek alapján az egyértelműen visszaállítható lett volna 
– sem terjedelmét, sem pontos helyét sem formai megoldásait tekintve – nem 
álltak rendelkezésre. Így szükségszerűvé vált a kert analógia-alapú regenerálása. A 
zabolai geometrikus teraszrendszer felújításához hasonlóan itt is egy minimalista 
terv készült. 
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A Gödöllői Királyi Kastély (Grassalkovich kastély) Felső-kertjének helyreállítása
(Portfólió, 4. kiemelt tájépítészeti projekt) 

Alapadatok
Helyszín: Gödöllő
Megbízó: Királyi Kastély Kht
Kertépítészeti tervezés: Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és 
Szabadtértervezési Tanszék (Fekete Albert okleveles tájépítész mérnök, 
vezető tervező, Jámbor Imre, okleveles tájépítész mérnök, vezető tervező, 
M. Szilágyi Kinga, okleveles tájépítész mérnök, vezető tervező; Sárospataki 
Máté, okleveles tájépítész mérnök; munkatársak: Gerzson László, okleveles 
kertészmérnök, Szabó Teodóra okleveles tájépítész mérnök)
Tervezés időpontja: 2014-2015
Megvalósulás időpontja: 2015-2017
Terület mérete: 24 ha/megépült 7 ha

A gödöllői kastély-együttes a magyarországi barokk kultúra egyik legértékesebb 
gyöngyszeme. A gödöllői uradalomban 1735-ben láttak hozzá Mayerhoffer András 
vezetésével a kastély építéséhez, amely a kertet két részre osztotta: a Felső és az 
Alsó kertekre. A gödöllői kastély érdekessége a „fordított” beépítési mód, ahol a 
cour d’honneur nem a fogadóteret adja, hanem befelé, a kert felé, a Felső kert 
felé fordul. A díszudvart körülölelő kastély U alakú tömbje a kert felől a barokk 
téralakításban megkívánt konkáv térformát eredményezte. 

III. KERTREKONSTRUKCIÓ

A Gödöllői Királyi Kastély kerti homlokzata a 
helyreállított központi látványtengellyel



95
Tekintettel az együttes kerttörténeti jelentőségére, egy rövid kerttörténeti 
összefoglaló szükségesnek tartok a kertrekonstrukció megértése szempontjából.

Kerttörténet
A barokk kastélyokhoz a politikai és gazdasági hatalmat jól reprezentáló kert és táj 
tartozott, tehát Gödöllőn is ilyen nagyvonalú alkotás létrehozása lehetett a cél. A 
kastély második építési periódusának (1740-es évek) kertjeiről hiteles ábrázolások 
szintén nem kerültek elő, bár ismerünk három, időközben elpusztult kerttervet, 
amelyek esetleg Gödöllőre készülhettek124. A három kertterv mindegyike 
hossztengelyre szervezett kompozíciót mutat.125  A három tervlap közül az V. sz. 
kert tervezőjeként Andreas Kneidinger jelölhető meg, aki tanult földmérőként a 
Kamara alkalmazásában állott,126 s akiről nagybátyja, Feszler Ignác egy írásában 
megemlíti, hogy a gödöllői mulatókert alakításán dolgozott.127 Ez a kertterv 
feltehetően a helyszín pontosabb ismeretében készülhetett, s érdekessége, hogy 
a kastély díszterméből indított hosszanti szimmetriatengelyt átvezeti a parteren, 
és kinyitja a kert felé is, s ezzel a barokk szerkesztés fontos elemeként a végtelen 
perspektívát hozza be a kertbe.
Hiteles leírás és ábrázolás hiányában nem állítható teljes bizonyossággal, hogy 
a terv ebben a formájában megvalósult volna. A nagyvonalú és gazdagon 
berendezett, a fényűző barokk főúri életmódhoz méltó keretet nyújtó kert-
együttes létezésének tényét igazolják azok az egykorú leírások, amelyek Mária 
Terézia 1751. évi gödöllői látogatását örökítették meg
A Király-dombot és pavilont a leírások még nem említik, ezért valószínűsíthető, 
hogy ezek a későbbi átalakítások során, épp az 1751. évi vizit emlékére 
épülhettek. Vályi András tesz először említést a „nevezetes Király hegyéről”128. A 
pavilon a korábbi délnyugati kerthatár vonalában129 és a Pesti országút túloldalán 
telepített, a kálváriára vezető fasor tengelyében épült. A Király-domb és a pavilon 
elhelyezése feltételezhetően arra utal, hogy a barokk kert területét oldalirányban 
megnövelhették.  A hossz- és kereszttengelyekkel tagolt Felső kertről az 1770-
es években Magyarországon utazgató Rotenstein (gróf Pálffy János) leírásából 
kapunk nem túl részletes képet: „A kertben parterek és egy narancsház, mögötte 
egy dombon álló kerti lakban miniatűrképek láthatók, amelyek a magyar 
királyokat ábrázolják.”130 Bár a barokk kert léte ásatási eredményekkel és levéltári 
kutatásokkal egyértelműen bizonyítható, hiteles rekonstrukciója azonban több 
ok miatt is nehezen képzelhető el (a teljes körű, hiteles kutatási dokumentációk 
és felmérések hiánya, az a tény, hogy a barokk kert a jelenleginél lényegesen 
kisebb méretű volt, a jelenlegi Felső kertnek csak egy része, szinte a magterülete, 
amely szigetként jelenne meg a kert tájképi karakterű térrendszerében; az egykori 
barokk kert területén számos idős, értékes fát kellene feláldozni az architektonikus 
térszerkezet felépítése érdekében stb.)

124 Az egykori Khuen-Héderváry levéltárban őrzött Grassalkovich-családi tervrajz gyűjtemény kertábrázolásait 
Zádor Anna az 1745-1750 közötti időkre datálja, de teljes bizonyossággal nem állítható, hogy ezek Gödöllőre 
készültek volna. Zádor Anna: A Grassalkovich-levéltár kerttervei, Magyar Művészet, 1931/7.
125 Z. A. cikkében III., IV. és V. számmal jelzett tervrajzok
126 Fallenbüchl Zoltán: Grassalkovich Antal, Gödöllői Városi Múzeum, 1996. p. 76.
127 Dávid Ferenc: A gödöllői kastély kutatása. Dokumentáció 1987/88. p. 25.
128 Vályi András: Magyarország leírásai, 1790-99. I. kötet
129 Dávid Ferenc ásatásai csak a délnyugati határt képező barokk falra terjedtek ki, a hosszanti falak nyomai nem 
kerültek elő.
130 G. Győrffy Katalin: Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon (Idegen utazók feljegyzései). 
Művészettörténeti Füzetek 20. Akadémia Kiadó. p. 99. 
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A 19. század elejétől tájképi formában átépített kertről több hiteles ábrázolás 
maradt fenn. Az írásos közlések, grafikák, később pedig a képeslapok segítségével 
jól felidézhetők a kert, a táj karaktere és hangulata, egyes kertépítészeti részletei, és 
értékelhető a kert kultúrtörténeti jelentősége. Az átépítés III. Grassalkovich Antal 
feleségének, Esterházy Leopoldinának a kívánságára történt, nem kis mértékben 
az Angliában tett utazások hatására. A hercegné megbízására készített angolkert a 
II. katonai felmérés és egy az 1840-es évekből származó ábrázolás tanúsága szerint 
megőrizte a korábbi barokk kert néhány elemét, a királydombot a pavilonnal, 
a Lövőházat (bár eredeti funkcióját a szabad lőpálya elvesztése miatt már nem 
tölthette be), valamint a majorudvart a Felső kerttől elválasztó vadgesztenye allét. 
A fasor majd 400 méteres egyenes vonala azonban túl merev szerkezeti elem lett 
volna egy tájképi kertben, ezért a lágyan ívelt sétaút és a fasor között telepített 
dús növényzettel oldották az allé architektonikus jellegét. A fasort ekkor még csak 
egy ligetes facsoport zárta (amint azt egy 1843-as kertalaprajz és a II. katonai 
felmérés is igazolja). Ugyanakkor a hátsó kerítést, a barokk kőfalat lebontották és 
a magaslaton túli szántóterületeket is bevonták a kertbe, jelentősen megnövelve 
ezáltal a Felső kert területét. 

Az egykori vue, a középtengely továbbra is nyitott maradt, széles átlátással, a 
szegélyen többségében örökzöldekkel, melyek változatossá, gazdaggá tették a kert 
fő nézetét. Az úthálózat lágyan ívelt vonalban tárta fel a tágas kertet, amely immár 
egész a pesti országútig, annak szegélyező fasoráig tartott. A kastély főhomlokzata 
előtt két oldalt örökzöldekkel gazdagon beültetett kerteket alakítottak ki, itt álltak 
az első herceg által emelt őrbódék. 

A Grassalkovich család 1841-ben kihalt. A gödöllői birtok több tulajdonos kezén 
fordult meg, míg 1864-ben a magyar kormány visszavásárolta, és 1867-ben a 
királlyá koronázott Ferencz Józsefnek ajánlotta fel rezidencia céljára. A gödöllői 
kastélyt és kerteket ekkor újból jelentősen átalakították, de a Felső kert esetében 
a század eleji angol kert térszerkezete, ligetes jellege nagyrészt megmaradt. Az 
útvonalvezetés alapvetően nem változott, csak az új funkciók és a kerti építmények 

A gödöllői kert felújítása után karakterében is, 
funkciójában is megmaradhatott annak, ami a 
tájképi kertek sajátja: a szemlélődésre, sétára 
hívogató természet egy darabja.
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feltáró útjai tagolták tovább a kertet. A meglévő idős lombos fák és fenyők alkotta 
növénycsoportok jó keretet adtak a tágas kerti tereknek. A királydombi pavilon, a 
gesztenye allé, a Lövőház és az 1885-ben épült, az allét lezáró kerti pavilon adták 
a látvány fő hangsúlyait.131 

Konklúzió
A barokkal ellentétben a tájképi kert hercegi és királyi korszakáról jócskán maradtak 
fenn hiteles ábrázolások, a növényalkalmazásról is igen sok adat és leírás ad képet, 
illetve sok, ma már idős fa idézi a 19. századi telepítést. A Felső kert területe 
viszonylag egységben maradt meg, a raktárépületek telephelye visszacsatolható 
idővel a parkhoz, az óvoda kiköltöztetésére is vannak önkormányzati javaslatok, 
így a Felső kert összefüggő területe lehetővé teszi az egységes koncepció szerint 
való felújítást. A meglévő idős fákból álló növénycsoportok felhasználásával 
helyreállítható a 19. századi romantikus tájképi kert. A barokk kert egyes elemei 
megjelenhetnek a rekonstruált tájképi kertben is, hiszen ezeket a 19. század eleji 
átépítésnél is felhasználták, beillesztették a kerti képbe (Király-dombi pavilon, 
gesztenyefasor). 
A kerttörténeti elemzések alapján megállapítható, hogy a barokk kert visszaállítása 
nem lehet reális célja a rekonstrukciós tervnek, mert levéltári dokumentációk 
hiányában semmiképp nem tervezhető meg hitelesen. A barokk kert, az 

eredetileg kisebb alapterület miatt sem építhető vissza, mert idegen elemként 
tűnne fel az alapvetően tájképi formálású Felső kertben. A barokk kert sziget-szerű 
megépítése áldozatokat jelentene a növényállományban és az építési, fenntartási 
költségekben. A barokk kori kertépítészeti elemek közül is csak azokat szabad 
megtartani, amelyek a későbbi romantikus tájképi kertbe is beilleszthetők voltak.

Ezzel szemben a tájképi korszak kertjének visszaállítása reálisnak tekinthető. 
A kert térszerkezetének, útvonalhálózatának, növényállományának és egyes 
elemeinek időbeni változása az 1843-1905-ös időszakban a fennmaradt alaprajzi 

131 Ripka Ferenc: Erzsébet királyné Gödöllőn 1867-97. Budapest, 1901. p. 16.

A látványkapcsolatok helyreállítása a kerti 
térrendszer rekonstrukciójának sikerén múlik. 
A kerti térrendszer három meghatározója 
a növényzet, az útvonalvezetés és a 
terepalakulatok.
A rekonstrukciós terv úthálózata teljes 
mértékben megegyezik a 19. század második 
felének (1867-es és 1897-es alaprajzok) 
romantikus tájképi úthálózatával.
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ábrázolásoknak köszönhetően jól nyomon követhető. Amint azt a mellékletekben 
egymásra illesztett különböző periódusokból származó alaprajzok is mutatják, 
a szóban forgó időszakban a kert térszerkezete minimális változásokon ment 
keresztül. A tájképi korszaknak nem csak az eredeti tervanyaga lelhető fel, de a 
helyszínen meglévő értékes idős növényállomány is adott. Ugyanakkor a tájképi 
időszak a kastély és a kert történetében is fontos szerepet játszott, mint Erzsébet 
királyné kedvelt nyaraló és pihenő helye, s ez a szerep nyomokat is hagyott a kert 
szerkezetében, arculatában. 

A barokkba gyökerező, ám a kert festői 
és romantikus tájképi korszakaiban is 
megtartott központi látványtengely – és az 
arra felfűzött szökőkút – visszaállítása.
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A rekonstrukciós stratégia
Mindezek fényében, a kert helyreállítása – jelenlegi és jövőbeni funkcióját tekintve 
– a 19. századi reprezentáció és rekreáció által igényelt térrendszer és hangulat 
visszaállítását célozza meg. A tájképi kert közel két évszázados történelme 
során többször is átépült, de a 19. század eleji, első, festői kert periódusának 
térszerkezetét és a térformálását döntő mértékben megtartotta. Ahogy a festői 
kert is ésszerűen és tapintatosan megőrizte a korábbi barokk, késő-barokk kert 
néhány meghatározó elemét, mint a királydombi pavilont, a gesztenye allét, a 
lövőházat. A század utolsó harmadában királyi rezidenciává előlépett Gödöllő egy 
egész ország kulturális-művészeti példaképe is lett az adott korszakban. Az ekkor 
létrehozott romantikus tájképi kertben tovább élt a természetelvű térszerkezet és 
térformálás, s a növényalkalmazásban is egyfajta mértékletesség érvényesült a 
gyűjteményes kertek gyakran túlburjánzó változatosságával szemben. 

A tervezés során tehát egyedi módon szükséges túllépni a gyakran sablonszerűen 
alkalmazott kertrekonstrukciós kliséken, a messzemenően funkcionális 
szempontokat előnyben részesítő koncepción. Művészi igényű, a korabeli 
növényanyagot és kompozíciós megoldásokat felhasználó megújításra volt 
szükség. 

A gödöllői Felső kert romantikus tájképi visszaállításánál a végsőkig ragaszkodni 
kell a rendelkezésre álló képi és írott forrásokhoz. A kastélyépület impozáns 
tömegének a hozzávetőlegesen 300 m hosszú látványtengellyel ellátott, gyepes 
„pleasure ground” biztosít megfelelő kifutást. A kastélyhoz közelebb eső 
kertrész tehát szabadon áttekinthető, mert ez a térszerkezet és a tömegarányok 
érzékeléséhez feltétlenül szükséges. A terv a kert további részeit feltáró, a történeti 
útrendszert teljesen megőrző úthálózat visszaállítását javasolja. A romantikus 

Hangsúlyos látványelemek: Mária Terézia 
bronzszobra, valamint háttérben a királydombi 
pavilon
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hangulatú, helyenként berkes, zegzugos, máshol tágas kilátásokat biztosító kerti 
térrendszert, melyet hajdanán „a legfinomabb angol ízlés” jellemzett, a szintezett 
növényi térfalak, dekoratív hatású kiültetések segítségével idézi meg a terv.
A belső látványkapcsolatok szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a barokk 
eredetű királydombi pavilon, amely egy keresztirányú látványtengelyt határoz 
meg. Ebbe a tengelybe kapott helyet hangsúlyos látványelemként Mária Terézia 
teljes alakos, ülő bronzszobra.

Az ugyancsak barokk eredetű, teljesen megújított vadgesztenye allé 120 példánya 
közel 400 m hosszú, a főtengellyel párhuzamos közlekedési irányt és látványt jelöl 
ki, amelynek lezárását (felújítása után) a buzogányt tartó Herkules szobor adja. Az 
allé indító eleme egy alacsony poffallal tervezett gránit-porfír tömbkőből épített 
lépcső.

A barokk eredetű, lecserélt vadgesztenye fasor 
tengelyének látványa a kiültetést követő első 
tavaszon.

A gránit-profír tömbkő lépcső.

A virágzó évelőágyakkal keretezett, 
teknőszerűen kialakított gyepes „pleasure 
ground” egy részlete.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A táj történetiségével, a kultúrtáj és a történeti táj meghatározásával, valamint 
ezek védelmével kapcsolatosan az elmúlt évtizedek során számos nemzetközi 
egyezmény született
Az Európai Táj Egyezmény aláírójaként Magyarország is elkötelezte magát egy 
olyan tájpolitika kialakítása mellett, amelynek célja a táj védelme, kezelése és 
fejlesztése. A nemzetközi egyezmény 5. cikkelyében leírtaknak megfelelően 
minden csatlakozó ország törvényben rögzíti, hogy a tájak elengedhetetlen 
összetevői az emberi környezetnek, kifejezik közös kulturális és természeti 
örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezik.
A művészeti alkotások, és a táji léptékű művészi térformálás a történeti tájak, 
kertek és parkok, s ezeken belül a kastély-kert együttesek, nemesi rezidenciák 
és birtokok esetében is meghatározó táji értéket képviselnek. A kastélyok és a 
környező táj viszonya tudatos környezetalakítás következménye, a táj történetiségét 
markánsan meghatározó elemek, mint a művészeti alkotások, tartós kulturális 
hatások eredményeként jöttek létre. Bár ezeknek a felbecsülhetetlen értékeknek 
csupán töredéke maradt fenn, ezek megőrzése közérdek. 
Jelen kutatás – bár messze nem nevezhető teljesnek – arra mutat rá, hogy 
művészi igényű környezetformálásnak a messzi múltba nyúló gyökerei vannak 
kertművészetünkben. Ezek az értékek feltárásra és védelemre érdemesek, 
kultúrtörténetünk, évezredes Kárpát-medencei jelenlétünk ékes bizonyítékai.
A munka üzenet próbál közvetíteni a társszakmák felé: a táj mindannyiunké, 
közösen kell kezelnünk, óvnunk és védenünk; a kastély-kert együttes és tágabb 
környezete, a táj, elválaszthatatlan egységet képez; ugyanígy a kastély-kert 
együttesben az épület és a kert összefügg, külön-külön egyik sem értelmezhető. 
Ezernyi szállal kötődnek egymáshoz. E kötődésre a dolgozat elsősorban a művészi 
látvány, a tudatosan alakított kerti kép létrehozásában szerepet játszó eszközök 
és elemek, s ezek közül is a térkompozíciós szempontból is fontos hangsúlyos 
látványelemek illetve a kert és a táj közötti egyik legfontosabb kapcsolat, a 
kitekintés révén mutat rá.
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1. melléklet – Kutatott erdélyi 
kastélykertek listája
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2. melléklet – A terepmunkához 
kidolgozott TÖRTÉNETI KERT 
FELMÉRŐLAP

99 
 

2. melléklet – A terepmunkához kidolgozott TÖRTÉNETI KERT FELMÉRŐLAP 

 
1. Kert neve  
2. Település neve  

 magyar név  
idegen név  

3. Megye  
 vármegye  

jelenlegi megye/közig. egység  
4. Elhelyezkedés  

 GPS koordináta  
Országon belüli elhelyezkedés (térkép)  
Településen belüli elhelyezkedés (térkép)  

5. Helyrajzi számok  
6. Műemléki védettség  
7. Természet (táj-) védelmi határozat  
8. Kert jellemző stílusa  
9. Kert egyéb stílusai  
10. Táji adottságok  

 morfológia  
vízrajz  
növényföldrajz  
talajtan  
klimatikus adottságok  
fekvés, elhelyezkedés  
egyéb  

11. Tulajdonosok  
 egykori tulajdonosok  
 jelenlegi tulajdonosok  

12. Kezelők (bérlők)  
13. Jelenlegi használat módja  
14. Főépület  

 műszaki állapota  
15. Vázlatos kerttörténet  
16. Kert jelenlegi állapota  

 általános állapota  
építőművészeti és képzőművészeti elemek 
(kerti objektumok) 

 

infrastrukturális elemek  
növényzet  
vízrendszer  
természeti képződmények  

17. ÉRTÉKLELTÁR  
18. Források  
19. EGYÉB  
20. Felvételt készítő neve/ Felvétel dátuma  
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3. melléklet – A Maros tere 
kastélykertjei között tudatosan 
kialakított vizuális kapcsolatok 

1. Vajdaszentivány-Zichy kastélykert
2. Gernyeszeg-Teleki kastélykert
3. Sáromberke-Teleki kastélykert 
4. Sárospatak-Teleki kastélykert
5. Nagyernye-Bálintitt kastélykert 
6. Marosszentgyörgy - Máriaffy 
kastélykert

1 2 3 4 5 6
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4. melléklet – A Maros tere 
„Tájspecifikus kastélykert sűrűsége” 



112
5. melléklet - Kastélykerten 
belül elhelyezkedő hangsúlyos 
látványelemek listája

(35 helyszínen összesen 91 hangsúlyos 
látványelem/objektum)
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6. melléklet – Oroszlános szobrok 
erdélyi kastélykertekben - 
szemelvények

1. Kerlés (Chirales, BN)
 Bethlen kastélykert

2. Bonyha (Bahnea, MS)
 Bethlen kastélykert

3. Zsibó (Jibou, Sj)
 Wesselényi kastélykert

4. Marosvécs (Brancove-nesti, MS)
 Kemény kastélykert

1 2

3

4
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7. melléklet – Fűzérdíszes urnák, 
mint hangsúlyos látványelemek - 
szemelvények

Gernyeszeg, Teleki-kastélykert

Árokalja, Bethlen-kastélykert
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8. melléklet – Kútházak, mint 
hangsúlyos látványelemek az erdélyi 
kastélykertekben - szemelvények

Csákigorbó, Jósika-kastélykert

Szentbenedek, Kornis-kastélykert
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9. melléklet - Kastélykerten 
kívül elhelyezkedő hangsúlyos 
látványelemek listája

(26 helyszínen összesen 48 hangsúlyos 
látványelem/objektum, ebből 
eredetileg is a kert határain kívül 
elhelyezett objektumok száma: 39)
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10. melléklet – Piramis formájú 
kripták, mint hangsúlyos 
látványelemek az erdélyi 
kastélykertekben (A), és nyugat-
európai előképeik (B). 

A

B

1. Gernyeszeg, Teleki-kripta

2. Sáromberke, Teleki-kripta

3. Csombord,  Kemény-kripta 

4. Pückler Muskai Park,  Branitz, DE

5. Parc Monceau, France

6. Iszkaszentgyörgy,  Pappenheim  
 birtok

7. Machern,  DE

1

3

4 5

76

2
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11. melléklet – A kerelőszentpáli 
Haller kápolna (imola) és a szurdoki 
Jósika kápolna (tempietto) hangsúlyos 
látványelemként is szolgáló építményei
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12. melléklet - Festői kilátások listája

(amelyeknél a kastély előteréből és/
vagy a kertből feltáruló táj látványa – 
egy vagy több irányba is – megkapó)

38 helyszínen összesen 53 festői 
kilátás
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13. melléklet – Látványkapcsolatok 
kialakításához előnyös fekvésű erdélyi 
kastély-kert együttesek korabeli 
(19. századi) ábrázolásokon illetve 
napjainkban - szemelvények

1. Magyarózd, Pekry 
	 kastély-kert	együttes

 2. Aranyosgerend, Kemény  
	 kastély-kert	együttes

3.	Küküllővár,	Bethlen	
	 kastély-kert	együttes

4.	Bonchida,	Bánffy	
	 kastély-kert	együttes
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14. melléklet – A miklósvári Kálnoky 
kastélykert kertépítészeti terve – 
részlet
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15. melléklet - A filagóriák 
modellezéséhez előképként szolgált 
erdélyi haranglábak
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16. melléklet – A miklósvári filegória 
műszaki tervei (részlet)
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17. melléklet – A zabolai Mikes 
kastélykert vízrendszerének 
helyreállításához készült vázlatok – 
szemelvények


