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Bevezetés 

A Kárpát-medence kastélykertjeinek felmérése régi adóssága kerttörténet-kutatásunk-
nak. A határainkon kívül rekedt nemesi rezidenciákhoz tartozó kertek vizsgálata nélkül az 
anyaország kerttörténete hiányos, összefüggései csonkák, s egyes stíluskorszakok hazai 
megjelenése nem is értelmezhető e nélkül. Ilyen a török megszállás időszaka, amikor 
Erdély, Észak-Magyarország és a Felvidék jelentették szellemi és anyagi örökségünk foly-
tonosságának bástyáit, így itt található a legtöbb reneszánsz kertemlékünk. 

A Kárpát-medence történeti kertjei, s azon belül is a kastélykertek következetes kutatását 
az erdélyi kastélykertekkel kezdtük el 2004-ben, az Állami Műemlékvédelmi és Restaurá-
ciós Központtal (ÁMRK) közösen. A munkát, különböző partnerségekben azóta is folya-
matosan végezzük, további határon túli területekre is kiterjesztettük s eddig több mint 
száz magyar vonatkozású kastélykert történeti kutatása, helyszíni bejárása, jelenlegi hely-
zetének elemzése, értékelése történt meg. A kutatásokban és helyszíni felmérésekben 
több mint 120 egyetemi hallgató, számos oktató és külső szakértő közreműködésével, 
jelentős eredményekkel gazdagítva a hazai és az európai kerttörténeti ismereteket. 

Célkitűzés 

A kutatás fő célkitűzése a Kárpát-medence kastélykertjeinek alapos és módszeres szak-
irodalmi áttekintése a késő reneszánsz (17. század) időszakától napjainkig, különös tekin-
tettel a határon túli területekre. A levéltári, illetve másodlagos irodalmi források 
felkutatása és elemzése mellett a kutatás a vizsgált kastélykertek karakteres elemeit és 
funkcionális egységeit helyszíni bejárások, felvételezések és terepmunka során vizsgálta,  
s a témában megjelent eddigi eredményeket újabb kertemlékekkel és felkutatott érté-
kekkel egészíti ki.  

A kutatás időszerűsége 

A kutatás aktualitását, indokoltságát több tény is alátámasztja. A határon túli kastélykertek 
gyakran bizonytalan tulajdonviszonyai és folyamatosan változó kezelői háttere a történeti 
érték gyors romlásához, esetleg eltűnéséhez vezet. Emellett a kutatás egy átfogó művé-
szettörténeti vizsgálatot is kezdeményez és pótol részben, amely soha nem készült el 
erre a kulturális értékre vonatkozóan s így az esetleges regionális szintű vagy interdisz-
ciplináris fejlesztési stratégiák sem térnek ki ezeknek az értékeknek a védelmére. 
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Az átfogó kutatás nem csak szakmatörténetileg fontos. A munka társadalmi hatását,  
a környezeti nevelésben betöltött szerepét a projektben résztvevő partnerek és támo-
gatók nagy száma és sokszínűsége is érzékelteti. Hazai, romániai és szlovákiai felsőoktatási 
intézmények (SZIT TTK Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék, ELTE Művelődéstörté-
neti Tanszék, Kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem, Sapientia Erdélyi Magyar  
Tudományegyetem, Bukaresti Agrár- és Állatorvostudományi Egyetem, Nyitrai Agrár-
egyetem), szakmai szervezetek (Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurációs Központ, 
Magyar Tájépítész Szövetség, Román Tájépítész Szövetség, Szlovák Tájépítész Szövetség, 
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), önkormányzatok, lelké-
szi hivatalok és plébániák, továbbá magánszemélyek csatlakoztak nagy számban, szakmai 
partnerként vagy támogatóként a felmérésekhez. 

Munkamódszer 

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

A kastélykertek kutatására és jelenlegi helyzetének módszeres feltárására a következő 
elvi koreográfiát jelöltük meg: 

̶ az összes helyszín számbevétele, ami szóba jöhet, 
̶ a kutatás során elsőbbséget élvező helyszínek megjelölése, 
̶ az egyes helyszínek részletes kerttörténeti kutatása, 
̶ az egyes helyszínek jelenlegi állapotának általános tájépítészeti értékelése, 
̶ az egyes helyszíneken megtalálható növényállomány, térszerkezet, tájkompozíciós 

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

A kutatás a gyakorlatban két nagy, jól elkülönülő részre osztható: a kerttörténeti kuta-
tásra és a terepkutatásra. 

1. Kerttörténeti kutatás 

A fellelt elsődleges és másodlagos forrásanyag (levéltári források, könyvtári és múzeumi 
állományok, térképtárak, képeslapgyűjtemények, szakbibliográfiai áttekintések, internetes 
források stb.) történeti kutatása minden esetben igyekszik minél pontosabb képet adni a 
kertek kialakulásáról, fejlődéséről. Foglalkozik a helyszínek táj- és településjelleget és szer-
kezetet meghatározó szerepével, vizsgálja mindazokat a táji léptékű kapcsolatokat, ame-
lyeket a kastélykert kialakításánál mint adottságokat vettek figyelembe, és amelyek nagy-
mértékben meghatározták a kutatott kastélyok tágabb környezetét képező kistájak arcu-
latát. A kerttörténeti kutatás a kastélyok építészettörténetére, illetve a tulajdonos csalá-
dok történetére is kitér. 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, identitásá-
nak kialakulásához és a rezidenciakertek létrehozásához szükséges szellemiség, kulturális 



Fekete Albert – Kastélykert felmérések a Kárpát-medencében,  

különös tekintettel a határon túli területekre 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

56 

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 számontarthatók.  

2. Terepkutatás 

Minden kastélykert esetében pontosan rögzíti a jelenlegi állapotokat (felmérési vázrajzok, 
manuálék, GPS-koordináták, geodéziai felmérések, geofizikai felmérések, drónfelvételek, 
növényfelmérések, digitális fotótár stb. segítségével), a még fellelhető, menthető értéke-
ket, így helyzetjelentésként, kordokumentumként és összehasonlítási alapként szolgálhat 
a védelmi stratégiához, illetve a jövőbeni helyreállításhoz, bármikor kerüljön is arra sor.  

A terepkutatás célja kertépítészeti értékleltár és állapotfelmérés készítése, amely a geo-
déziai alaptérkép (ennek hiányában földhivatali térkép) segítségével készült el. Fontos  
lépés volt az egységes felmérési szempontok meghatározása, rendszerezése. Ehhez kiin-
dulási alapként a Magyarországon használatos műemléki kertfelmérések szempontjait 
vettük, de szükségesnek tartottunk néhány helyi sajátosságon alapuló kiegészítést, átala-
kítást is. A felmérőlapokon műemlékvédelmi, tájképi, településképi és dendrológiai szem-
pontok szerint rögzítettük a vizsgálati területre jellemző adatokat, elsődleges feladatként 
a területen fellelhető botanikai, építészeti és egyedi tájértékeket, valamint vizuális kapcso-
latokat és térszerkezetet határozva meg. A felmérőlap az angol gyakorlat (English 
Heritage), valamint az ÁMRK ajánlásainak figyelembevételével készült, 2004-ben. 

A kastélykert felmérések tizenöt éve alatt három nagyobb hullámban, tematizálva tör-
téntek, az alábbiak szerint:   

1. Erdélyi kastélykert-kutatások (2004-től) 
2. Magyarországi dendrológiai kertek kutatása (2008-tól) 
3. A Kárpát-medence reneszánsz kertjei (2010-től) 

A tematikák között természetesen vannak átfedések, hiszen számos olyan helyszínt ku-
tattunk, amelyek, különböző mélységben ugyan, de mindhárom tematika kapcsán érin-
tettek.  

Eredmények  

A kutatási eredmények egyik vagy másik tematikához illeszthetők, illetőleg vannak átfogó, 
a három kutatás együttes tapasztalataiból összeadódó általános eredmények és követ-
keztetések is. Jelen dolgozat – korlátozott terjedelme miatt – elsősorban a kutatás fon-
tosabb általános eredményeinek rövid összefoglalását ismerteti.  

1. A kutatás a Kárpát-medence egy hozzávetőlegesen 400 éves időszakának kert- és 
tájtörténeti áttekintéséhez nyújt segítséget. 

2. A kutatás nagyszámú helyszín (több mint 200 kastélykert) összefogott dokumen-
tálását tartalmazza. 

3. A kutatás során egységes felmérési módszertant dolgoztunk ki, amely a jövőben 
bármilyen hasonló helyszínen használható vagy adaptálható.  

4. A kutatás számos adalékkal gazdagította a magyar és európai kerttörténetet  
(24. ábra, 25. ábra és 26. ábra). 
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5. A kutatás publikált, illetve feldolgozásra váró adatai kordokumentumok, amelyek  
a 21. század első évtizedeinek helyzetképét rögzítik a határon túli kastélykertek 
állapotát illetően (27. ábra). 

6. A kutatás részeredményeinek széles körű ismertetése22 hozzájárult a történeti 
kertek értékeinek tudatosításához a határon túli területeken, s ennek eredmé-
nyeként a kutatásban résztvevő személyek közreműködésével 22 határon túli 
kastélykert újult meg szakszerűen, vagy van megújítás alatt (23. ábra) 

7. A kutatás eredményei és részeredményei beépülnek a hazai és határon túli 
területek tájépítészeti képzéseibe.23  

Terv készült, a kert részben vagy telje-

sen megújult 

Zabola (Zabala, Cv)  

Nagykároly (Carei, Sm)  

Soborsin (Savarsin, Ar) 

Kelementelke (Calimanesti, Ms)  

Dálnok (Dalnic, Cv) 

Miklósvár (Miclosoara, Cv) 

Mikes kastélykert  

Károlyi kastélykert  

Forray-Nádasdy kastélykert  

Simén kastélykert  

Gaál kúriakert  

Kálnoky kastélykert  

Terv készült, a kertben kisebb munkák 

történtek vagy/és jelenleg is dol-

goznak rajta 

Bonchida (Bontida, Cj)  

Fugad (Ciuguzel, Ab) 

Gernyeszeg (Gornesti, Ms)  

Görgényszentimre (Gurghiu, Ms) 

Marosvécs (Brancovenesti, Ms) 

Maroshévíz (Toplita, Hr)  

Székelyhíd (Sacueni, Bh) 

Erdőszentgyörgy (Sangeorgiu de Padure, Ms)  

Koltó (Coltau, Mm)  

Nagyvárad (Oradea, Bh)  

Bánffy kastélykert 

Bánffy kastélykert  

Teleki kastélykert 

Rákóczi-Bornemisza kastélykert 

Kemény kastélykert 

Urmánczy kastélykert  

Stubenberg kastélykert  

Rhédey kastélykert 

Teleki kastélykert  

R.k. Püspöki Palota kertje 

Terv készült, de nem történt a kertben 

semmiféle munkálat 

Zsibó (Jibou, Sj)  

Zsibó (Jibou, Sj) 

Keresd (Cris, Ms) 

Magyarbükkös (Bichis, Ab) 

Bonyha (Bahnea, Ms) 

Béldy kastélykert  

Wesselényi kastélykert  

Bethlen kastély  

Kemény kastélykert  

Bethlen kastélykert 

Terv készülőben Odvos (Odvos, Ar) Konopy kastélykert 

23. ábra – A kastélykert kutatásokra visszavezethető határon túli helyszínek megújításának  

áttekintése 

8. A kutatás nemzetközi szinten is tudatosította a Kárpát-medence kert- és tájtörté-
neti értékeit, s részeredményeiért 2014-ben „Europa Nostra díj”-at kapott kutatás 
kategóriában. A nemzetközi zsűri értékelésében kiemelte, hogy „a kutatás – a 

 
22 A kutatás eredményei eddig több mint 50 magyar és idegen nyelvű könyv, folyóiratcikk, konferencia kiadvány, valamint PhD és DLA disszertációk formájában 

érhetők el, továbbá több mint 20 hazai és nemzetközi konferencián illetőleg 14 szakmai kiállításon lettek bemutatva. 
23 Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar: Tájépítészmérnök mesterképzés („Kertművészet és örökségvédelem” c. tárgy), Tájépítészeti és 

kertművészeti mesterképzés („Történeti kertek és tájak helyreállítása 1-2” c. tárgyak), Master of Landscape Architecture angol nyelvű képzés („Design of 

Historic Landscapes and Sites” c. tárgy); Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Tájépítészeti képzés  („Műemléki kertek” c. 

tárgy) 
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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.” 24 

Összefoglaló 

A kutatás rámutat arra, hogy a kastélykert-együttesek a Kárpát-medencében komplex 
művészeti – társadalmi – gazdasági rendszerként működő egységek voltak. Kialakulásuk, 
fenntartásuk, valamint a hajdani működésüket segítő sokrétű mezőgazdasági tevékenysé-
gek révén ugyanakkor igen komoly tájformáló tényezők is. Alkotóik és használóik szellemi 
öröksége alapján ezek a történeti értékű zöldfelületek a 16. századtól kezdődően a táj 
lényeges elemei és a tájalakítás fontos eszközei, s a táj történetiségét markánsan megha-
tározó elemek. 

A kutatás alátámasztja azt a hipotézist, hogy a művészi igényű környezetformálásnak a 
messzi múltba nyúló gyökerei vannak kertkultúránkban. A kutatás eredményei ugyanak-
kor azt az üzenetet is megfogalmazzák, hogy a táj mindannyiunké. Közösen kell kezelnünk, 
óvnunk és védenünk; a kastélykert-együttes, a történeti kert, tágabb környezete és a táj 
elválaszthatatlan egységet képez; ugyanígy a kastélykert-együttesben az épület és a kert 
összefügg, külön-külön egyik egység sem értelmezhető.  
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Albert 

Pénzes Hanga (2016): Magyar kertek késő reneszánsz elemeinek modellezése korabeli leírások alapján. Szakdolgozat. Szent István Egyetem, 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék. Konzulens Fekete Albert  

Fekete A (2018): Komponált látványok. PTE Breuer Marcell Doktori iskola, DLA disszertáció 

Fekete A, Katarzyna Hodor (2019): Historic Gardens’ Mosaic in Carpathian Basin. A Transylvanian case study  IOSR Journal of Engineering 

(IOSRJEN) www.iosrjen.org ISSN (e): 2250-3021, ISSN (p): 2278-8719 Vol. 09, Issue 5 (May. 2019), ||S (III) || PP 41-51. 

 

 
24 „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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24. ábra – A fejedelmi kastély és környezete Radnóton  

Forrás: „Geometrischer Plan der Radnoter Dominalgrundes …”, 19. század S 84 No 0099 jelzet, MOL – S Térkép-
tár S84 Erdélyi Főkormányszéki Térképek 

 
25. ábra – A nagysurányi kastély épületeinek és 

kertjének alaprajza, 1789 
„Grundriss und Prospekt der Inspektors-Wohnung aud der 
Herschat der Excellenz Grafen von Karoly in Suran”, S 82 

No 0049 – MOL térképtár 

 
26. ábra – A bályoki Dégenfeld kastély és környe-

zete Forrás: „Méltóságos gróf Dégenfeld Ottó ő nagysága 
bályogi uradalma belső udvarának térképe”, S 82 No 

0121 jelzet, MOL – S Térképtár S84 Erdélyi Főkormány-
széki Térképek  

27. ábra – Kőből faragott unikornis a bethlenszent-
miklósi Kornis-kastély előterében 

Forrás: szerző fotója, 2013 
 




