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Manapság diva
tos „reneszánsz” 
vacsoráról jö
vet ülök a szá

mítógép elé, írnom rendeltetett. Ha ko
rábban kertekrôl kellett beszélnem, plá
ne reneszánsz kertekrôl, a teoretikusok 
Leon Battista Alberti (De Architettura), 
Francesco di Giorgio (Trattato) értekezé
sei, az álmait képekbe metszô Francesco 
Colonna (Hypnerotomachia Poliphili) 
könyve és a kertépítôk, Michelozzo, Guliano 
da San Gallo, Raffaello kertjei mellett a vá
rosi kertek Pienzában II. Piusz, Urbinóban 
Monefeltro, Mantovában Bentivoglio, 
Ferrarában I. Herkules kertje, a Mediciek 

Poggio Reale és a nápolyi hercegnô kert
jei a kor elsô felmutató gesztusai jutottak 
eszembe.

Balassi Bálint fordításának kö szön he
tôen a reneszánsz kertépítô pápa, II. Pius 
(Aenes Sylvius Piccolomini) fiatalkori sze
relmes verse repít haza minket Itáliából; az 
érzékiség, a szellem, a fényûzés utáni szen
vedély kikötôibôl a fényben olvadó toszkán 
táj ciprusillatú kertjein át a Róma körüli vil
lakertek és a bel canto emlékével a szívünk
ben, a szépkiszámíthatatlan zempléni táj
ra, a „Bodrogparti Athén” városába, ott is 
a Gombosnak nevezett kertbe. 

Mindez történik: „Mikoron írának 
másfélezer után hetvenhét esztendôben,  

Aeneas Sylvius írásából szerzék az éneket 
versekben, Bodrog vize mellett Patak váro
sában, az úr Gombos kertjében”.

Ott a tömjénezett pompa közt, itt a 
szûken mért örömök közt: de mindig és 
mindenütt jelen lévô kertek világában; a vi
rágaiban legalább közös Európában. Ak
kor és ott a kertek iránti szenvedély licitá
lásra késztette az uralkodóházakat. Ott a 
Mediciek, a Gonzagak, a Sforzak, a d’ Es
ték rafináltan varázslatos kertjei, itt meg a 
szép és szerény termékeny „kerteczkek”: a 
szérûskert, a szôlôs, a „Mogioros kert”, a 
„sulymos too” a mandulás, üde pasztell szí
neivel, és a legemlékezetesebb a „Gombos”, 
melyet Perényi özvegye, Országh Ilona tele

73 72 

e:R K E R T K U L T Ú R A

A KERTEK

M
„EZ VILÁG MINT EGY KERT,  

MIT KÔESÔ ELVERT”

ÉDES ÍZEI

Örökzöld „topiariumok” a Nemzeti Színház hajóhídján
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pített, s melyet évszázadokon át a Rákócziak 
fejedelemasszonyai tartottak fönn, a fôúri 
reprezentáció igényével. Mondják, hogy a 
„fejedelem urficskát” is talán épp e kert 
ápolásával tanították meg az uralkodás 
felelôsségére. Csak ajánlani tudjuk effajta 
kertek újraálmodását. Egy próbát megérne!

A számítógépem fölött a budai várkert 
régi metszete Münster Cosmográphiajából, 
„Hortus amoeni, Lust Garten” olvasom a 
rajz feliratát, mely számunkra sorvezetô, ha 
e kertek revitalizációjáról gondolkodunk. 

A budai várhegy nyugati oldalán is re
neszánsz kertek voltak. R. Várkonyi Ág
nes történészprofesszor ajánlotta is e törté
netileg hiteles helyszín tervünkben szereplô 
kertjeinek újraálmodását. A régi várhegy 
szépségét a középkorban Velencéhez és Fi
renzéhez mérték, és Nápoly vagy az urbinói 
Palazzo Ducale soksok, a várkerttel, a 
függôkertekkel kapcsolatba hozható ana

lóg kertkapcsolatát is idézhetnénk. De a 
„hivatalban” ezt másképp látják: marad
jon a libalegelô.

A fôúri figyelem és becsvágy tartot
ta mindig életben e kerteket, legutóbb a 
Monarchia idejéig. Igaz, Ferenc Józsefnek 
nem kellettek tanácsadók, elegendô garan
cia volt Ybl Miklós, majd Hauszmann Ala
jos. A Monarchiában a budavári kertek a ki
rályi kertészethez tartoztak éppúgy, mint 
Schönbrunn vagy Gödöllô vagy Laxenburg. 
Érdemes körülnézni e kertekben: most leg
inkább a varázslatos Schlosshofot ajánla
nám. Savoyai Eugénnek a semmibôl pár év 
alatt újjáépített kertjét Pozsony és Bécs kö
zött, ugyanígy a tündöklô prágai várhegy 
déli kertjeit.

Ha a ma kertalkotásairól kell beszélnem, 
Balassi helyett tanítványának, Rimay János
nak sorai állnak közel napjaink valóságához: 
„Ez világ mint egy kert, mit kôesô elvert.”

A virtuális világ kertjei az interneten 
bejárhatók. Amitôl teljes lenne az élmény, 
a tér megtapasztalása, a teret kipontozó 
instal lá ciók, a növények, szobrok érintése, 
a tükrözôdô vizek halk illata, a mozgásban 
megtapasztalt izomérzékelés, a fényárnyék 
effektusok, az évszakváltás színei, de legin
kább a találkozások öröme azonban kima
rad a csupán a képéhséget csillapító netes sé
tákból. „Elhalasztott” lehetôség lenne a kert 
nélküli világ – a szó mindkét értelmében?

„KERTBENJÁRÁS”  
− JELEN IDÔBEN
Toronyházakkal körbekerített az ember: el
takart égbolt, ahová nem látszik a nyers táj, 
a friss földszag sem ér el, ahol a deformált 
tereken hömpölyögô szmog kapaszkodik a 
haldokló növényzet gyomfáinak aszfaltra 
rajzolt árnyékába − itt cseperedik a város
lakó gyermekek új generációja.

AZ ESTE IS MEGVILÁGÍTOTT 
FÉNNYEL KONTÚROZOTT 
VÍZESÉSFAL

TÁJMETAMORFÓZIS: 
PSEUDOBONSAIOK 
HONFOGLALÁSA 
AZ ÉPÜLÔ MILLENNIUMI 
VÁROSKÖZPONTBAN
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A SZÍNHÁZKERT A DUNA FELÔL 
HAJÓT FORMÁZ, MELYET FESZÍTETT 
TÜKRÛ VÍZPARTERRE KAROL ÁT, 
BENNE A RÉGI „VÍZBEDÖNTÖTT 
SZÍNHÁZ” PORTIKUSZÁVAL
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Arcuk a „kôesô elverte kertekhez”, a 
lélek sivatagi tájához idomul, ez az örök
ségük, ebben szocializálódnak. Mi még el
hittük, hogy a kert a földi paradicsom ígé
rete. Mi Európa híres kertjei közt látni vél
tük a Gombos kertet vagy a kertjeivel teljes 
középkori budai Várat.

A kertértés európai tradíciója szá
munkra kánont közvetít, közelebb hozva 
a káldbabiloni, a görögrómai hagyomá
nyokban, a zsidókeresztény apokalipszis
ben, a Koránban, az Ezeregyéjszaka mesé
iben, Buddha némavirág prédikációjában, 
a távolkeleti parabolákban megjelenô bol
dogságmotívumot, a teljességet, az antikvi
tás aranykorát, az Elíziumot, mely minden 
kultúrában, a kertekben is manifesztálódott.

A mai gyerekek már a földmûvelésbôl 
is vajmi keveset tapasztaltak, ôket nem az 
„aranyban nyíló versaillesi kertektôl” kell 
félteni. Nem tudják, mi is a földmûvelés 
rendje, melybôl megszületett az elsô dísz
kert. Nem is oly régen a parasztember  
– hazánk utolsó földmûveseirôl szólok – 
egy marék földbôl fölismerte, mi terem meg 
abban. Kosztolányi meglátta a mosdótálban 
a teljes égboltot. De mi vajon látjuke a fá
tól az erdôt? Vagy már a fát sem? Amit lá
tunk: mûanyag pálmákat egy alföldi fôtéren 
vagy az Alföldrôl a pesti belvárosba átbuk
fenceztetett gömbakácot a bazilika elôtt. 
Vesszôparipánk ma is aktuális, ha a „Thuja 
Magyarország mennyország” idilljére gon
dolok, vagy a nyírfa és ezüstfenyôk „báljára”.

Örüljünke, hogy az eszkimók 
(valószínûleg holland) paradicsomot ter
melnek kétszáz kilométerre az Északisark
tól, hogy vasbeton alapú pálmafaszigetek ci
pelik hátukon a kalifák luxusvillakertjeit az 
arab világ közepén, miközben az indiánok 
helyüket keresik a kivágott ôserdô helyén? 

Ma már nem dús kertek zöld labirin
tusaiban szervezzük utunk. Mintha mind
annyian egy hitehagyott szomorú világ 
útvesztôjében haladnánk el egymás mellett. 
Utunkat nem kíséri fa, ami gyümölccsel ven
dégelné a vándort, a nemes építôanyag, mely 
valamikor a bölcsôtôl a koporsóig elkísért.

BALRA: „GOMBOS KERT VARIÁCIÓK” A SÁROSPATAKI VÁR  
KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA TERVSOROZATBÓL (2004)
JOBBRA: RÉSZLET A NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS A MÛVÉSZETEK PALOTÁJA 
KÖZTI PARK TERVSOROZATÁBÓL. A FÖLDBE SÜLLYESZTETT   
„HALHATATLANOK KERTJE” ÉS A TERVEZETT CÉDRUSOK  
HELYETT MURVÁS PARKOLÓ ÉPÜLT.

RÉSZLET A SÁROSPATAKI VÁRKERT 
TERVSOROZATBÓL, 
BALASSI „SZERELEM KERTJE” 2004.
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A kert jó ideje nem része a diskurzus
nak. Amirôl nem beszélünk, az nincs. Magát 
a szót is kerüljük. Pedig a kert etimológiá ja 
is szép. A kert héber neve a „gan” (gánan) a 
megóvni szóból ered. A paradicsom a perzsa 
eredetû pardesz szóból ered, jelentése kerí
tett liget. A kerítésépítésben már nagyon jók 
vagyunk, ligeteket, kertet, parkot egyszerût 
se tud vagy nem akar a mai kor építeni, hát 
még „paradicsomit”...

Ma zöld felületekrôl beszélnek, ez a 
hívószó: belépôkód a szakmai érvénysülés út
ján. Aggódunk a zöld felületekért, kimutatá

sokat készítünk fogyásáról, ha sikerül, terve
zett növekedésérôl. Az építési engedélyezési 
terv egy fejezete a zöld felületi terv, a zöldfelü
letszámítás. Itt cselezgetünk a legtöbbet, hogy 
a zöld felület többnek látsszon, mint amekkora 
az valójában. Az építész hatóságok is megelég
szenek a zöld felületi mutatók hamis adataival. 

A terveken a fák számok, mögöttük is 
csak újabb számok a törzsátmérôk. A nö
vényeknek nincs megadott karakterük, ar
cukhabitusuk, latin nevüket a beavatotta
kon kívül kevesen értik. Bedôlünk a zöld 
felületek 3Ds látványterveinek, szolgáljuk 

a hiszékenység vámszedôit, megaposzterek 
zöld felületein oázisok, ligetek, kertek hamis 
illúziójával kerítjük be magunkat a szolgá
latkész grafikusokkal.

Kertrôl beszélgetni, zöld felületrôl tár
gyalni lehet. Kertben lehet sétálni, zöld fe
lületen aligha. Mint ahogy fellegajtót lehet 
nyitogatni, nyílászárót csak becsapni lehet. 

EUs projektírás idején a hozzáértôk 
visszatérô kérdése a „mennyibe kerül egy m2 
kert”.  Számukra érdektelen, hogy mi jut az 
egy m2re: fû, fa, bokor, fény, szobor vagy 
cascade.

„AKI TUDJA,  
UGYANAZT TUDJA”
„A Mindenható Isten elôször is ker
tet ültetett. És valóban ez a legtisztább 
gyönyörûség. Ez a legnagyobb felüdülés az 
ember lelkének; nélküle az épületek és pa
loták csak durva kézmívesmunkák. Min
dig azt látni, hogy mûveltebb és csiszoltabb 
korok bekövetkeztével az emberek hama
rabb tanulnak meg pompázatosan építkez
ni, mint szépen kertészkedni: mintha csak 
a kertészkedés jelentené a nagyobb tökélyt”.

Francis Bacon sorai felmentik a 
palotaépítôket, engedve ôket is az idô mögé 
bújni, ha kertépítésrôl esne szó. A kert a kul
túra része. S mint a kultúra általában, lassan 
épül, mint Déva vára a balladában. A kert
hez idô kell. A fákat fölnevelni idô kell. Az 

adott térhez, kerthez leginkább illeszkedô 
fákat felkutatni idôigényes, a tervezés so
rán „megspórolható”, sôt megspórolan
dó munka. A megbízó ma már nem is ér
ti a növénykiválasztásra vonatkozó tervezôi 
igényt. Mindeközben Európa boldogabbik 
felén megszállottak egy életen át formázzák, 
metszegetik, nyírják eladásra szánt bokrai
kat, fáikat abban a reményben, hogy méltó 
helyre kerülnek.

DE MI IS A KERT?
A természet profán összefüggéseinek meg
találásán túl, vizuálisan, lelkileg vonzó, illôn 
dekoratív idealitás. A kert a földi paradi
csom, a mûvészet édene, ihletô forrás, me
tafora. Parabolák születtek róla és általa. 
Szent és profán kertek a Bibliától a Korá

non, a Mahabharatán és Dante sûrû erde
jén át. A kert „tökéletesített természet, a táj 
mikrokozmosza”. 

Land art, öko art „produktum” ki
állítóterek falaira szegezve idôtlen vagy 
performancejelenségként, kétségkívül 
lélekemelô. Az élô kert viszont a befeje
zetlen múlt, hisz aki fát ültet, a jövôvel köt 
szövetséget.

Divatja és sikere a katalógustervezésnek 
van, a steril „civilizált” környezet kialakítá
sának. De kulturálte ez a környezet? Ma a 
spiritus locit nélkülözô ikertervek készül
nek, függetlenül, hogy Berlinben vagy Nyír
egyházán adaptálják. A tervezôprogramok 
ugyanazon rajzi elemekkel manipulálnak.

Nálunk az „életmûdíjas”, diploma nélkü
li fiatal sztárokat ismerik, Ludoviko Pollack 

EZ A FÁKKAL ÖVEZETT BARÁTSÁGOS PROVANCEI HELY VOLT A FESTÔ 
CEZANNE EGYIK KEDVENC HELYE: GYAKRAN SÉTÁLT ÉS FESTETT ITT. 
TALÁN 1885ÖS FESTMÉNYÉT (JOBBRA) IS EZ A HELY IHLETTE.
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vagy Schickedanz Albert kertaquarelljeit 
nem. Ki ismeri Renoir, Kahlo, Rubens, Cé
zanne, Noguchi, Pietro Porcinai, Stróbl kert
jeit? Pogány Frigyes gondolatai a kertre is ér
vényesek: „a múlt is volt egyszer jelen, a jelen 
is lesz múlt, s ami egyszer megtörtént, ami 
kôbe vésve hirdeti születésének egykori való
ságát, az egyúttal a jövô ígérete is”.

Déjà vu érzés és bizonytalanság van a 
trendi kertek körül, leginkább ott, ahol a 
történelmi belvárost verik szét, helyet szo
rítva a helyfüggetlen elképzeléseknek. Ke
vés a jó kivétel.

A római villa Medici kertjében megfér
nek színes parterrek újraosztott geometriai 

játékai, de ezzel nem sérül a kert alapkoncep
ciója. A szétszakított történelmi belvárosok
ban megjelenô katalógusinstallációk, zöld fe
lületi mutatókkal megtámasztott suhángok, 
sebzô látványok és végtelenül hitvány ügyek.

Vannak pici kertjeink (épp akkorák – 
mondanák a zenkertészek –, hogy a „Hold 
rájuk süssön”), nekem „érzelemkertjeim”: 
nagynéném halott szilvafája, Gabi néni ró
zsái Caslanóban, Lídia körtefája, Morcote 
temetôkertje Moore szobrával, Monet víz
be szédült kertjei a tavirózsákkal és Keatsé, 
„ki vízre írta nevét”.

Vannak „hiánykertjeim”: Ilyen az Ep
reskert, ami hitehagyott szomorú méltó

ságával a halasztott lehetôségnek maradt 
Kô Pállal közös álmainkban. Itt ahol nem 
is oly rég Stróbl lélekkertje fogadott, ahol 
még Benczúr Gyula is méltatlankodott, 
ha a szobrok közt a temérdek fa és liá
nok közt utat kellett vágjon mûterme fe
lé. Beteljesületlen munkánk Balassi Szere
lem kertje Sárospatakon, a Liszt tér a Ze
neakadémia elôtt, a szegedi vár környeze
te és a pannonhalmi hospodár.

Mára maradnak a retrolakomák, eltûnô 
kertek maradék édes ízeivel. 

Török Péter tájépítész, c. egyetemi docens 
Fotók: Sánta Zoltán  

A budavári palotakertek – déli várszoknya, nyugati dombhát,  

várbazár függôkertjei – megújításának terepmodell-kompozíciója (2008)

A kertkompozíció  „kiemelt” eleme 

a középkori kertek maradék helyére 

tervezett „reneszánsz kert  

fantázia”

A nyírt növényekkel keretezett 

lépcsôs lelátó, zöld lugasok, grotta, 

opeion a reneszánsz kertépítészeti 

kánont követik, mai meg-

formálásban

A „Vízesés kert” az Ybl várbazár 

fölé tervezett kertrészlet a budai 

várkertben


