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Frof. Dr . Li . I.~Ó CJ iTYi 

~2r Beru.~ des Lands cha!tgestalters besteht da-

r i n , dass e r cio.s Pot2:1tial der Bi osphare Zl..L'J :·Tutzen 

de r :.}es el l;:; ch a _ t , die .'/o hl :t'ahrts'.'Jir~;:un;::;en der Land.-

s c ~o.f t zu G·unstc;n , zur :!.l'reud.e des ~ . ~ens chen A.ufr e cht 

e rnLll:; und vergrössert; zu:rJ. G·estal t en einer har o oni-

s c hen ~oos~hire b e i hilft . 

G es e ll :::: c haf t u.:l'.'Jandel t s ich die Biospiliire, e s ensteil t 
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d::.:. ra us die Uo os Jlú r e , s o b al d. d i e ;.:e ~1s chhe i t die l ~ <J. t'..lr-

0 esetze s ich ane i t;nend und die Tech...11.ik fö r d ernd d ie ~Ta-

tur ::rrehr u.I~d :;nec...r d en e i gene n Bedürf n isse11. g e;:éss u:.:1 ge -

s~altet . 

~)ewusste ~'":l ens chliche 1.I'atigl-::e it 2rob er te Oberfla che u:1-

s eres :?l aneten. 

·~'lenn sich an he is:::en Semmertagen das ,.mi2l&ub 

e inrol l t , w enn das l~ürb islaub - s eine Turgescens v er-

lierend - ersc ' l afft , p ausiert d ie Photosynthese • ..:!; s 

ist anzQ~elli~en , dass diese Zustandsanderung durch ste 

t o Laubteml)eratur:o.essung definierbar wáre . Denn parallel 

rnit der:J. Rückóan2; de r Trans_?iration müsste s ich die Kor 

pertemp eratur bedeutcnel stei3e r n . 
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c;e:::e: "":J , dies es Zlillla i st das KorJi'ort ~'.:lima . 

:. ~it :. une h.;7lenC.. er 18::-:._.?e ra b ur , vo r al l e m. o. b e :2 b ei 

.::o C ~l·.~e rer ;;hysi:::: c ile r A:.c'be it stci c;t de r Ja'..lers t offver-

brau.c :.1 , die I ntensitiit des ;.::J t off'.'Jechsels . Di e durch 

d:i. e Jiand st r öm.e nde - die ;·/arne ~::;ur ' :örpc robe:2flach e 

f ördernde - Bl utillen0 e e r höht sic h oft auf d a s Dr e i s -

sigfache , die in der LJe iteinhe it v erdw."lstet e 1.'/asser-

menge sogar auf das Eundertfache . Der Warme- Arbeiter 

verdu..l"!stet in 8 Stu..l'J..den öfter 12 Liter ::vasser . 

·:fenn die 2flanze als exzeptionel l er .l:Ia:x:imalwert 
- l 

l , 3 gcal/~2/nin Sonnenenergie trifft , so kann nur ein 

Ante il dieser 3 nergie zur Photosy:::1these, G.as heiss t 

zur Erhöhung des Energieniveaus der Ausgangs:nateria-

lien benutzt werden . Solche und viel s chwi:ic ;:1ere Strah-

lun gsintensitat erret:,t e ine ·.Tari!l.e - Bewegung der :.:ole-

k~ · le , d ie oi.me .Kühlung le i ch t zur Gerinnilll3 des :;?ro -

t o:Jlasmas führt . 

Die \'Jar .m.e r eóulierungszent :ro.le der \'J'ár:Je - und 

Sc ~1.'.'Je rai'beiter stellt die GrunQ.temrJeratur des Xör -

:;7 C0 :pe rs v on ..-

von übe r 3d C 0 . 

n icht selte~ a rrhaltend auf einen .7 ert 
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Each de::1 ur2lten Volkse ~) OS , der Bi bel : 

ll nah.:n der Herr den L!ensche!1 und set zte i h.:a in ... 
das .:.Jetra clies ••. " und n:: cb.de:"1 er dns v erbotene Obs t 

des " :Do. l...l:aes d.er ~rl:::enntnis : r 00~:::ostet hatte , " ... L'J. 

Sch~eis ~e ~eines AnGes ic~ts so l1s t Du dein Drot v ~r-

zehr en ••• '' . 

De r :8n e r ;:; ieh: .. ms h.:ü t der •:iüste n wird ciurch phy -

si s c.Lle Ge set zm:..: ss i skei ten c;ere[:;e l t . Di e Luftte:npera-

turu...'1.ters c hiede z·-_r is che~1 Tat:; und :Ta ch t s lnC.. se:n~ sr o s s . 

Der ~'l i cht i s ste GrtuJ.d l i egt d.a rin , d ass das ~.7a sser an 

dem .i!.lnergie ::aushalt _-;;:>raxtis c fl. n ic O.t teilni:::J....T"1t o Als 

s c h...J.e ll verdunstender Tau s ·Jiel t es allerd-i D.gs eine 

nich t über s ehbare Rolle . 

Das l eb end i ge " Wer.r.zeug :r der Sklavenhalterge

sellschaft , der unter g l ühender Sonne hart arbeitende 

1-!Iens ch , war s chne l l ausgedörrt . An der Gesamtwarmeer

zeugung se ines KÖrJ?ers 1/Jar e n se in e L1uske ln mi t 70 %, 

se i n Gehi r n dagegen ganz gering bet e iligt . Sein Herr 

lebte i:n konditionierter U:m.gebung , gesch.ützt vor Licht

strahlu."YJ.g und Hitze . Heben den Or ganen seiner Bauch

höhle hat sein Nervensys t eD , in erster Lini e sein Ge

hirn d ie meiss t e :J;nergie v e:rbraucht . 

Das r eine ~hotosynt hes eprodclct ist die w~ d en 
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D i ~ s ir:il:J.t ions - Anteil v cr winJ.e :I:"te Lenge des Ge:::e.::ilt -

:Produ:\:tes . An he i ssen .,OilliJ.erta(.;G:l i::::t die .LJ l~o toak-

tive Eeriode in der 2 GGG l kurz . An solch en Ta gen 

·.r~· i ~d ··urc ll d i c ~is~ i:1ilat ion v on. OT'SGllis chen Cftof-

fe_ .. öfters ~:1ehr v e.1'bro.ucht , al s eiure n d i e ..:..'hot o-

~ynthese erzeuct ~ ird , denn das ~ ichti;s te 3lement 

r...cnoner2; ie - i s t üocrmassig inter::.s iv. 

:Uie in der '.'Jüste \ror .• .nende 'J. .Arnber tr 'gen Jicht -

:I:"ef le::r::: i ve Burnusse und i'JOh.l1te:1. i:a l ich.treflexiven 

:íünde , ZUI.'l :úuf t zu g hin ;;eöi'J.:nete Tore s ind c ha:cak te-

r..:. s tis cü . 2ine - ins tin~·<::t iv o~er be'l:usst - auf :ohy

si'~alisc:l8 Jrscheinungen s e ! r J.:G.c1 ete .. mer:.;ieq irtsc :.~nft . 

I-e r .0nergie l1aushalt der .::J. it ~?flan ~:ien bede c~clJen 

JJ' L:ichen i st ne ben _9 hys is c .::le n auc h nüt biol o · i s ch en 

G~setzmiss i;ke iten geregelt . Die Ff lanzen haushalten 

:mi t der Sonnenenergie und wi t d em ·.'iasser dur c h phy-

s iol oó ü:che :.Iechani smen. Ein gross er Teil der Son..Ylen

energie geht arn ·rag wTCJ.rend der Verdu.."1.stung i n laten

te .. /arr.J.e übe r . Die v erduns tet e :lass ernenge kühl t den 

P.f lanzenxörper und den Boden. , verringert die I3esto.ndes 

temp e ratur und. erhö ht die relat i ve Feucht i gxei t . Der 

en tstandene Dm1st absoroicrt einen Te i l des infraroten 
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Be r e ich es der Sonnens trahlung , da durch v e r ml ndert 

:c: i c :::t d i e Er ,v :-·r.._, ung de r Bodenoberfli:ic :1e . In der nacht 

verri~1c;ert der Dunst clurch die se l be '.'f irl~une; cti e lc_-;_n~lv ell i

r;e Au::~ t rél ~ll unc; lL.'l.d die exzes ~ive :Reduktion der ·.-iiir:J.ebe

VJeGun·:- . Be i .L'o..;esanbruch ~<::onde:J.s iei't ein Te il d es Duns t es 

a l s 1i'au , detdurcü ·r; ird d i e a.:.'l v12rgan~enen T'age ges_peicher

te :::.;nc r 3 ie fre i . Dami t •:v ird das Ab nel.2nen d er Luf tte:1:9e 

r atu.r gehemEJ.t . Die ~? fl anzen 1rönn en deswe gen d ie Sor.!..L'1en

strai1lung frühe r zur :Pho tosynt h ese benut zen . W~nn d ie 

i n t e r::rro l ekul a r e Be ·," e gung d er :?fl anz en - gemass der o_ 

timalen - zu i ntens iv wi rd , EJ.ass i g t d ie VerdlL.'l.S t mlg des 

rna ues d ie Int ens it--t d e r ~Tcir!J.eb e '.'; egung . 

Di e i beri s che u Pa l aste de r Kal i fen standen i n 

grossen Gúr ten mi t ü pp i s cr Ve ge t at i on und r e iche r Be 

wasse r ung , r e iche 'I'ran s _p iration und Ev a po:ration s ich ernd. 

Di e hohen U::::lzawllL.'l.gs rJaucrn s taut en d i e ab ge :-\:ü;ll t e Luft . 

Eine - i nstinl-:t iv oder b ewusst - auf biophy s i s c ~1e Vor

gang e ge gr ündet e Energ ie\'7 irt s ch aft. 

:Nenn die Umgobungst er;'lp e r a t ur u nt e r di e Komfort 

Zone ab s i n :.t, wachst de r 1.1uske l t onus lL.YJ.d i n J!'om von 

Gans e haut, Zi t t e r n , Fr ös t eln d ie L1u ske l akt i v i tiit , da

mit de r Sa ue r s t offve rbra uch , d i e St offwe ch s elintensi

tat , der Gr unds toffums a tz a uf das Vi e l f ache. 

Gott und Ifie rrs c h d er Volks ep opöen d es No;rdens sind 

i n Arbe it m1d Kampf geboren. 
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In de n m.it e vv i g e, Sc r.w.J.ee bedec ~(ten Teilerr der 

~rde k an n die Sonncne~ergie für das p lan~l iche Le-

ben ke i n e e nt s:.:,;, rec hen cl i nte:1s i ve ./iinne - Bo'.'W gung er-

r ege n ; für eli e Atom e und i'.ioleküle i st es u..Ylill.Ö -" l ich 

3egenseitiG ~o e ine prQs i s ch e Lage zu erreichen, dass 

c he;;ü s c lle , Eo ch \7 e n i ge r photoc:1.er.li s c üe Vorgan~e e n ts te -

. , .. 
1en J.connen. 

Die op tir.1ale Körpe rt enperatui· des i . ~en.s chen muss 

auc n u.nter der Komfort zone ges ic:1e rt 'Jerden. Da s ~< ar-n 

e iners e i ts durc~l ·Jii. r::1eerzeugun.g i i'l I nner :.1, durch Ar-

b e it , andere-'-~eite d cl l" C.h Ia e i dung , 
., , • o 

a urcn eln ln ge -

s c i:llose ene n PJ:iwnen g e s c haffenes Iü~croklina err eicll.t 

'Ne rden . 

I n C..e r Zon e des - o:::J.:f:' or tgef\ilües v er:::1ag der ~.:ens ch 

pr ... y s i ::o c wie c;e ietig :1el1r z·u. l eisten als unt cri:lalo o-

der oberhalb derselben . 

Die :::1ecl i t erranen Sklavenhal tersesellschaften ha-

ben iLrbe i tsmittel, Technik und Arbeitsm.et 1oden eritw ickelt , 

durch de ren Anwe ndu..J.g der I:!íensch de r gemass i g ten Zone , 

- i m Besitz der fortgeschritteneren Produl;;: tions mittel 

das 5 ünstigere Haturpotential besser nu"czen konnte . 

Oberhalb des 35- 40- sten Breitengrades der n ör d-

lichen Ha lbkugel i st ke i ne s:{lavenha l t ergesell s c haft 

entst anden. 
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Der mcns c h:L ichc ;rörpe r UIJ.cl die .'/oh.nunc; l a s se 1 

sic ü l e ichter v or ~~alte als v or ' .. ~i:inae ::: c ~:~ t zen. Es 

is t le ichtcr zu he izen als zu kl.ihle.:J. , e inf<lC .. w r die 

kJ.hlenden IJuft ::::trJ:ne abzuwelJ.rcn alG :1crvor zurufcn. 

Ei n .Arbe i ter aus .3üditalien produz i ert i m IJor-

den G nausovie l wie sein einhe i mi s che r Kollegc . Das 

Pr odu :<t ionsni ve au Süd i to.l ien~ ents ) r ich t ge:rressen 

ar:l Horden - de1::1 des XIX. Jahrhu_"l'J.dert s . 

Die As s Lüla tion s p rod ulcte des tropL.: c he:l R e gen-

Daldes betragerr brutto 80 , 0 t / ha , netto 4 , 0 t/ha ; der 

' ífl' r ' ·un c . ."·"'·Pe ' -+- l. c: "- 5 ·;1 
·; J..\.. 6 ..::J \.;:;.l- .:.\. v ....... Lt ;O• Di e Gesantassi:!::l. ilat ion der Som-

w.ergr üaen Laubwalder liegt b e i 20 , 0 t / ha , der nutzba-

re Hachhaltsertrag be i 4 , 6 t / ha ; der 'dirkunss effekt 

bei 23;~. 

l.- ,..., 
l~ der gemass igten Zone v; ird durc h l m2 V e ge-

t a tion an h e issen Sannertagen durch Trans p iration 

mehr ':Tar::J.eenergie in latente ','/ar~e um.gewandel t , als 

in der gleic hen Zeit i m Winter - bei 2 0 C0 Tempera-

turstufe - z~ti Heizen von l m2 Treibhaus nötig ist . 

0 , 5 m.m - 500 gr/m2 - Taubildung "heizt " - an kühlen 

:lorgenstUJ."lden - s ovi el , als wür de man j e 10 m2 l kg 

Kahle v on 3 OOO Kal , mi t v ollern Wirkm1gs gr ad verbr en-

nen. Di e Luft enthalt - n ormal e rweise - nur 1 0 gr 

Wasserdunst j e m3 •••• 
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Vom Biosphar enp ot ential einer ge,sebenen ge oc-;ro. 

phischen Flac hcnein:eit hBr gesehen i s t nicht nur di e 

Prop ort ion z•.v i r::: ch en HieJerschlagsnen.;e und Jallros -, 

LTonats - oC.er r:i:ages','Jar~JesurruJ.e rJi c:l.tie:, , sondern auch , 

ob d i es er Uieccersc illa8 in frac,lic ~1en Hau:n seinen Ag_:;re

gat zusts n d we c hsel t , mehr noc ' : ','jie oft . 

U:J. die land•.virt s c haf t lichen Frodtú tionsere;eb r is -

se zu för<.lern , mi t gel~inger Auf·.vendtmg gr össe re Ertra-

g e zu erre i cllen , :wuss m.an so lche waldar tigen Gehöl z 

pflanzunge n a nlege n , d.ie den ·.7i n t er - und. Sorane rnieder

s c t'~ag voll b eh;llt en , und die einen e il des Wassers 

i n i hrem BestanC. mehrfach nutzen . Derart ige f'f lanzun-

gen sollte n in erster Linie auf solchen Fl a c hen vor

genominen werden , welche ungünsti ge Ne i 0 ung und Boden

be s c haffenhe iten auf\veis en und auf denen land·.'Jirt~cha:ft

lich e Pflanzen mit d em Jasse.r n ich t gut haushalten k ön

nen. Die auf solchen Fl3.chen ange l egt en wal a artig en 

Pflanzungen v eroesse rn nic ht nur das Klima des Bestan

des , sonder n li10dif i z i eren auch i n der t;c\'Jüns c hten g;insti

gen Ri chttmg den Enor g ie - und Wasserhaushe. l t i hres me

soklioatischen Raumes . 

Forste , Flurholz u..Yld Sc hutzpflanzungen 11kühl en 11 

die N~tzpflanzen Südeuropas und " Wi?,rmen " d i e i n Hor

de n gedeihe nden . S ie verringe r n - lüer wie d ort - die 

Evaporation. Das im Boden bl e ibende Wass e r ~ ird in 

den }~ühleren Gebieten durch kul turtech..Yl i s ch es Ver-
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fahr en bcseit i~t , dr~niert ; in de n w~r: eren Reg i onen 

- einen KCó lun;::;sef f c;J...;: t i.:; rod uzierend - dure ll die Pflan -

zen trans2:;iriert . Da der Ií' lurhol zanbD..u die I_Juftb ewe -

{;"'lmcsers che inungen - Adve ~\t i on , Konvek t i on - i.indert , 

ve r he s sert s ic á der :.:echa n i s n us der :í{ ohle'J.di m~id-Ver-

so r 0 L!.ng. :2;in ha Saatflüc he v e r z ehr t ti:i glic ~1 200- 1+00 kg 

:i:<:ohlend iox id. E i ne darüberliegende 40- 80 n star l<e LUJ""':t -

s ch i cht enthiilt i ns ge s ant sov iel. ••• 

I n de~1. niede rs c ~ll ags ar:1en med. iterranen- und ·~:J iis -

t engebieten rnüs s en die P...: lanzen mit ·:;asser und d ie 

I,Iens c he :l mit einer kühlenden , n egative "Clo- -.hrt un(.) r' 

erzeugenden Kl eidung und ni t kon d i t :Loniert en ',7ohnune;en 

gegen die s ch~dliche Son neneners ie ges chützt werden , 

daBit die dort i gen Gesell ~chaften ein der gemiissis ten 

Zone iiiml iches :rra t e r i e l les J:' roduktionsniveau erre i chen . 

Der Mens c ü der gem.~s s igten Zone dag e gen selmt 

sich zur Erholung na c h d em Sü den - i n das Land , VJ O di e 

Zitronen blühn ••• dah in ••• dahin ••• - vv eil er unta tig 

und unbekl eidet sein Kolllfo rtk lir1a dort findet . Durc D. 

Sc h'.v i :::L.rnen befriedigt er sein Be·ne gungsb e dürfnis , se i -

nen H~rmeübers chuss v er l iert er im Nasse r nicht durch 

Transpirieren , sonder n d ur ch ~·Tarr1e l e i tung. 
i 

Die Finnen gehen , w:1 Vtra..'1.sp i rieren zu ~::önaeq. in 

die Sa lli'1.a . 

+ 
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:~inc n i t tel et l t c r l ic !:1e euro] ai s c h e Stc.::U.t \'J ar se l -

ten s o s ross , do_ss sie durc ~1 ihre 'J::1gebu;:1s • 1 -l , l . 
ll lCilC :\:..Ll -

mati s ie ~ t werden ~onnte . · ~rten kamen erst auf , al s 

sie so c ross ~e~orden Dar , dass ma n ihre Pflanzen p~ l e-

ge n nus s t e , U.'TI sie at1 Leb--.. n zu erhalten. 

Von den zu 801~ bcbauten , ,ep.1..lastcrte11 Fliic{len 

unserer heut i c;en Grossst2· d te fl i csst SO'Ji e l :::~ ieder-

s c hlag in die Kanalise.tion , dass die an der Oberflache 

verbl e ibene ·Y7asserme nge f-J. r die Pflan zen der Ealbr:üsten 

ni c.lt a usr eic!en wtirde . 

Fa s t 80% der Bevölkeru..."lg der enh'Jic~::el teYl. Indus tri e -

staaten wohnt in Gr ossstadten . Die 11 Zivilisat i onskra....Yll:: -

heiteY1. 11
, der Eerzinfarlct und sei:..1.e Gefi.illrte!.1. holen ihre 

O!. fer in der Grossstadt . Nie Geschichte und 3tati:::tL.<: 

z e igen , setzte sich die Bev ö lkerun g der Gross stadte je-

weils aus den Zm·Jandere r n vom Le.nd zusam:tJ.en . ':lelches 

Sc l1ic "lcsal ',v e r den nun die so gut wi e nur aus Grossstad-

ten besteherrden Staaten der Neuz e it haben? 

Di e Archiiologen graben die Gro :::: sstiidte des Alter-

t ums m.e i st a us de:n Sand der \Nüsten aus . Die Existenz 

diese r Staaten basierte auf eine~ einzi~en Faktor , dem 

küns tlich geleiteten Wasser . Und wenn die rani.ile zu-

grunde gingen? ••• 
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H2rr IJains , I.T in i s ter der Vorrat s anc;c lc c;enho iten 

v on Kano.da ...,c1 ~t: 11 das ~o.nd b ...: f inde t s ich zur Ze it nicht 

n en :as se:cex:yort aufzu.ne11L1en " . 

Nu.r derjen i se 'rc il de r ·.'Johnun;; , e i ncs Arbe i tsrau-

mes , ocler c iner Stadt i s gesund zu n ennen , i n del ci ie 

Pflan ·?e~ gedeihe E i v; o s ie dah _;_ns i eci1.en , rnus s der 2.rbei-

t ende i·:íensch Sc hutz s)e i sen , n ·' 2ÚJ.llrenzulage " 

er hal t en. 

Im Genschen ha t sic h im Verlaufe seirres jahrtau-

sendelangen Zus a~:l.ne nlebens mi t den Pfl anzen - ein un-

b edin gter Reflex: ile:.causgebi l det ; die Abscüatzt.mg der 

Biotop~egebenűc it en a n Blatterfo.rben ULd f en ol os i s chen 

~rs cheinuncen der P:flanzen. Do.mi t i st jenes biops y chi-

sc~1e :Se dürfnis de s i.:íenschen zu erklaren , dass e r sich 

i :J. drüc ~wnd he issen Som..r:1cr n ach cle c.1 c hara ~rteristis c i:1 en 

Ver·treter der lrü.hlen Gebirgs ge gende n mit reiner Luf t 

lli."ld erfris c hendem K.l i ma , nac h der ÍI:lJ:J.ergrünen Fichte 

sei:mt . Bei nebeli~er .vinterkalte schmach tet e r nach 

der fris c ~1en :Laubfarbe , de1:1 f a rbenp r a c htig en Blurnen 

der wolkenlosen , s om1igen SiJ.dland~r . Der Iviensc t.i.. fol 6 t 

s einen Re f lexen , seinerr atavist i s chen I n s tinKten wenn 

er eine Ficl:1te i n sei1:1en Garten set z t und üppig 5 r üne , 

blühende , a n den Fr üh l ing gemahn ende Fflanzen a u ch i m 

Winter in seiner :lohnung , a n seinem Arbe its platz :pflegt: 
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Der Pl acebo de r noJernen I.Iedizin karu1 v orüberge 

hend do.s e c h te :.'ic dikanent e::."'s et zen , psychi s c lle Fnk to

re:: haben in vie l en li'üllen bioloc; i s c he .1ir \:ung . 

De r fi ne i ge ·.iensch der Grossstacit , hat auch den 

Placebo des ? lacebos l i:int,st er:í:\.:.:1de.n : die lcünstliche 

Bl un e . 

den F:2iedhöfen g ibt es iL':.:'J.e::: ueb...r kÜ..Ylstliche Blur:J.en. 

Die t e c~nüs c ~1en 1 nla.;en und hy~i enischen Einr ich 

tungen ~·1erden l n der :vo~1m.1 ... "'1g , irl der St adt , i ll der 

Lo.ni::: c~1aft immer volll· oLwener·. Und der I'liensch entfre ::J.

det sich vo::J. der ·ratur , von seiner Gesellscha:ft und 

v on s ich selbs t . 

+ 

Die 3ntwicklung der Gesellscho.ft ist nur durch 

die Ie:clebunf:s de r je·.veiligen 11 :Parad i ese '' , durch Schaf-

füng und 1.'1oll en des Nemen vorstell bar . Die Land·,7irt 

schaft , der zur neuen Lebenswe is e auffordernde e~ ige 

Ka in , hat s chon vi el e , viele Abels geoi?fert , we il der 

a n die alten Ü.J?fe r n gewö~nt e .. ott , an dem r! euen keine 

Freude fand . Un der e11; i 0 e Abraham gab für das Leben 

Isaa:-:s i mmer wieder , das oft rohe und Opfer fordernde 
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Neu e f tir das s che i nba r v orteil haftere Al -e auf . Die 

\a i ns a ber e r .t: ande n - ::;ez\'Jungener:;mE::Js en - de n Pfl ug 

w1d wü hl ten J.:'u r clwn , z oc:;en Gerade n i n die Lan ds chaf t . 

Die vi e l en , v iel en Ge r aden e r gab en d ie '~uo. drate und 

I?.echtec ~ce . Du rch die Quadra t e wur d e die JJan :.: ~:: c haft 

anfangs er:: t a uf den b a uml osen 
~ . ....,.., 
.i.:J oe nen 

dann kroc :.~..en 2 i e a uf -:Iüge l und Be r ge ; Ja l d'e r und vie -

le s a ndere v e r n icht end . 

So w":l'.vancle lte , v erande r t e d e r I'Jens cil mit s e i n em 

Pf lug di e ·velt f un kti onell und s trulcttiTell. Di e Ord-

nung der (2uadra t e , der Geometrie i s t d i e Ordnu..>J.g des 

I;íensch en , nicht der lifatu r . Und da nlit a n d ieser Ord-

nwJ.g weder LTensch , noch :Natur ande r n , h a t s ie Pharao 

Sesostris verdop)elt . Di e v erkl e inert e , abstrah i e rte 

~ir~l ic lili eit ist - durch d ie Geometr i e - zun Ka t a s ter-

bogen , zur Steu er unt er l a g c gerv or de n . Se itdcíJ. sind d er 

~.Te n3 ch U11d se in Zu gvi c h Gefange ne d e r Geraden , H8 c ht -

ec":e wJ.d "s clL.J.alen Ha ndtüc hera . I m ·verlauf e cler J ahr -

tausG n de hab en d ie ·Quadrat e zwar i0...ren Be s itzer gewG c hselt , 

sin d um- lL.'1d ne u gest al t e t worden , ein Quadra t abe r hat 

- bis zu.:11 heutigen Ta g e - iminer nur Quadrate herv or-

gebracht. 

Di e fun~tionelle Or ilillL.'1g der Quadrate und geo-

metrische n · Fl tic h en haben in vielen Me nsc hen das Ge -

fühl des Schönen erwec~t. Deshalb und weil die Ord-
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nunG der Geo:netr i e unverct.n:::;l ic:_ i st , dicntc c ie 

vom Fh.::trao b i s zu::::1 Sonne~~-öni c; d ie Ide e : "l ' :2;tat c ' est 

r:1 oi '1 • Jncl die nt auc ~1 heu te noch . Alle Gc'.'! al therrs c i.taf -

t e 1 suggerierten ::li t G.er in dea v om ;." e ns c hen gez o ~e-

n en Ge raden und .:: e c h tec:.;:en r uhenden s t atü: c ;::er Ord-

nung - dure ll c1.ie s tra~f e neben- oder untergecrdnete 

~(ora~ osit i o::J. der se 8lenlosen I•'ormen - ii.ITG ::J. Untcrta-

nen G.en ewi gen Bes t and i hrer eiagebi l d eten oder tat-

sac: l iche.:l i'.Tnc ht . 

Die Kr aft e der t~atur schafferr ke i ne Geraden , ke i -

ne Re chtc c ke a uf der Erde . ' ' Di e Kuh:O.erde z,2·i.üt v on der 

·Je ide zu.,-:1 ! .. li ttagss t and der H:ö:1enl i ni en cn t lang , ke i n 

Baca , kein J?us mv e g odei' l facl durchs c11ll.e i l et di e Le.nd-

schaft sernd linig • 

.Auc h eine 3tadt mi t (Seonetrü: c~l e a Grundriss ist 

nic'1t von selbst entst.::tnden. Die Stadto r dnun3 d es Hi :?PO-

da:1os ha t noch vielen :Jun~:t ioneí.l gcdi t~nt , eb enfe.lls der 

De c u.rnanus und Cardo de s r ön i s c i1en CG.s trur:ls . Das geo-

metrL::c~1e d tra ss enne t z der 2!'1Grilcen i s c ~l.en Gross s t udt 

d i ent aber nur der gr e.:1ze:1lose n E:c.) <:Lsion und einer 

öden , einer s eelenlos en und s c lb s tbc zwe c~enden Ord-

n ung . 

Die An s c hauung des schaffenderr Mens chen nuss sic h 
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F~ hi;ko it en , uuc h v on ~einer jewe lligen plzys ioloGi~ che~ 

u.cJ.C. psyc~1ol o:_; i ::: che a K:)rHii t ion ab . Be i i h r er .::.:nt \': i cl:lun c; 

S ~) i e lt - L8 0 Crl [;8S8ll ::.: chaft lich.en :2;in:fLJ_ssen. - d ie 
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A FERTŐDI TÁJ - , PARK -, KASTÉLY-EGYÜTTESRŐL 

(Els6 rész, megjelent aMaemlékvédelem 1966. 4. számában.) 

A XVIII. század második felének "Eszterház"-a, lenyagö

z6 méreta, impozáns barokk ma. 

Esterházy "Fényes" Miklós gazdag fantáziájd, sokoldald

an képzett barokk f6dr, zseniális "díszlettervez6", aki kö

zönségének ízlését, vágyait jól ismeri. Tudja, hogy a szín

pad és díszlet akkor jó, akkor szolgálja kifogástalanul cél

ját, ha a valóság illdzióját kelti . Az egykori szemlélők pe

dig, az "eszterházi vigasságok" sok-sok előkelő meghívottja 

az illuziókat valóságnak akarta tudni. 

A fert6di barokk szellema, monumentális táj-, park-, 

kastély-együttes, amelyet részint a megmaradt létesítmények , 

részint az egykard metszetek, leírások alapján ismerünk , 

elég kés6n, csak az 1770-es években nyert végleges formát. 

Amaegyüttes kialakulásának el6feltételeir61. 

Ez az együttes részleteiben és egészében 1s követi a 

barokk fejl6dést, mégis annak magyar földön alakult sajátos 

példája , mely sok vonatkozásban tartalmazza a külföld ered

ményeit, azonban sokban - és éppen erre szeretnék rámutatni 

- tdlszárnyalja azokat. Ha elemezzük egyes részeit, elsősor

ban az építményeket, dgy látjuk, azok nem mentesek bizonyos 

dilettantizmustól. Az együttes azonban olyan kvalitásokat 

mutat, amelyek a barokk Eszterházát kivételes rangra emelik. 

Létrejöttében kétségtelenül alapvetők a táji adottsá

gok. Megállapítható, hogy a természeti és a társadalmi kom

ponensek jól érvényesültek a ma kifejlődése során. A Hárich

féle kézirat 1 szerint érthetetlen, hogy Miklós gróf majd 

herceg - miért a Fert6 ingoványainak, lápjainak szomszédsá

gában, a nehezen megközelithet6, nagyobb településektől tá

vol fekvő Süttör falu mellett létesítette nemcsak Magyaror

szág, hanem Európa egyik legjelentősebb park-kastély együt-
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tesét. Úgy véljük nem véletlen és nem is érthetetlen, 

ez az együttes éppen Süttörön keletkezett. 

270 
hogy 

Állitólag nem XVI. Lajos használta elösször a "l'État 

c'est moi" (az állam én vagyok) kifejezést - bár több joggal 

talán senki sem használhatta volna . "Fényes" Miklósról mond

ják - egy előkelő vendége megkérdezte, amikor a kastélynak a 

kert felé néző központi erkélyén álltak, mi a kastély ura 

székhelyének neve. A herceg jobbját mellére téve azt mondta: 

"Fürst" , baljával a központi tengely kilátását (vue-t) lezá

ró szentmiklósi templomra mutatva: "Nikolaus", majd az épü

let falára ütve: "Eszterház". A kastélyszékhely ilyen bemu

tatása egyet jelent : a "keresztelő" személye a lényeg , mln

den őrá vonatkozik. 

Nem minden táj alkalmas ilyen koncepció kifejezésére, de 

amelyik igen, az a barokk reprezentatív hatáskereséstől áti

tatott épittetőt szinte kényszeriti erre. A "természeti 

szép" értékelése társadalmi termék. A természet-társadalom 

kölcsönhatásának folyamata során a természet (bioszféra) fo

kozódó intenzitással társadalmilag is elismert "értelemmel" 

dominált tájjá (nooszférává) válik. A nooszférában (téves 

nevén kultúrtájban) rejlő lehetőségek mind a gazdasági , mind 

a művészi törekvések csak a termelőerők fejlődésének megfe

lelő szakaszokban valósíthaták meg. Adott tudatforma, megha

tározott művészi tartalom kifejezésére, "nyersanyagként" az 

a táj vagy tájrészlet a legalkalmasabb, amely antropomorf 

azaz emberszabású - jellege, formai adottságai alapján erre 

leginkább késztet. 

A régi Süttör melletti erdő neve: Lesch, lés, les; de fordi

tott folyamatban is alakulhatott. Ha a les az alapszó, úgy 

még a kanizsalak irthatták a legyezőszerűen szétágazó ille

tőleg az egy-egy pontba összefutó erdei léniákat, a vadásza

tot szolgáló allékat, nyiladékokat. Ezek határozott jellegű 

térfolyosók (vue-k, kilátások, átlátások), melyek a meglévő 

adottságok és gyakorlati célok, pl. vadászat között racioná

lis alárendeltségi viszonyt teremtenek.A léniák között a 

hajták rendezését, biztonságát másirányú, keskenyebb nyila

dékok, un. "sorakozók" szolgálták. A hajtott vad útját az 
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erdőtől, tájtól idegen elemek az ~n. "rémzsinórok" szabályoz

ták. A szarvasok bőgéséhez meste r séges t isztás okat k észitet

tek , a n agyv a dak táplálékával b evetett ~n. "vadföldeket". A 

v a d ászok gyülekezését, ebédjét s zolgáló helyeket "rande vú 

(találkozó) tisztásoknak" nevezték. A különfé le tisztásokat 

körülfutó, és gyakran az allékat is szegélyező, galyaktól 

me gtisztitott, sarabolt "cserkészőutak " a vadak megközelité

sét és a nyomkeresést segitették. A ligetes, v a dvizes kör

nyékű erdőből vadászat társas, lőfegyveres funkcióinak szal

gálatára formált új táj a földműveléssel alakitott tájtól 

lényegesen eltért, és azt kifejezetten a térbe n érvényesülő 

elemek jellemzik. 

A reneszánsz kert geometrikus formakincsét még nem 

ilyen igények , tényezők alakitották , hanem az a földmüvelés

ből eredt. Az ember ekéjével funkcionális, forma-struktúrá

lis értelemben alkitotta, formálta át környezetét, világát , 

melyet eredetileg a természet törvényszerüségei határoztak 

meg. Az ember ekéjével túrt, hasitott egyenesekből összeállt 

négyzetek, sikidomok rendje valóban az ember rendje, és nem 

a természeté . Hogy ezen az ember által kialakitott geometri

kus renden se ember , se természet ne módosithasson, már Se

sostris fáraó irásban és rajzokban rögzitette. E rajzokba 

absztrahált valóság - a ge ometria útján - kataszteri lappá , 

adólappá válik, vált. 

A négyzetek, a szabályos sikidomok kezdetben funkcioná

lis rendje sok emberben a szép érzetét keltette. Ezért és 

mert a geometria rendje örökérvényű , minden parancsuralmi 

rendszer az emberhúzta egyenesekben, sikidomokban rejlő sta

tikus renddel szuggerálta alattvalóiba vélt vagy valódi ha

talmát, illetve ennek örökös voltát. 

A rabszolgatartó társadalmak és a reneszánsz korának 

mezőgazdasági művelésben gyökerező tájformálásához képest az 

erdőművelés, a lőfegyveres vadászat új térformákat vitt az 

un. természeti tájba. 

Azt látjuk, hogy a barokk a sík idomoktól inspirált re

neszánsz kertek illtve annak virágos parterre formáját alá 

rendelte a vadászathoz kialakított térformáknak . A támfalak-
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kal tájba erőszakolt reneszánsz kertek me stersége s , 

tes rendjét a versaillesi antropomorf "vadász-táj" 

lehetőségeket é s a "Napkirály" vágyait elsőként a 

272 
négyze

kínálta 

kirá ly 

kerté szének , Le Notrenak zsenialitása ötvözte korszakalkotó 

műalkotássá az 1660-as évektől kezdődően. 

A barokk park-kastély együttesek többsége azonban azt 

bizonyítja, hogy történetileg alkalmas időpontokban és he

lyen ritkán adódott megfelelő antropomorf tartalmú , inspirá

ló erejű táj, mely művészi megoldásra k é sztetett volna . 

Le Notre versaillesi kertjétől kezdve Európa úgyszólván 

minden abszolutisztikus törekvésű uralkodója , 

eia " kertet építtetett . Többen - különösen a 

hercege "fran

kis területű 

német államok urai - anyagi lehetőségeiket nem egyszer meg

haladó ügybuzgalommal . A barokk kert-kastély együttesek 

többsége azonban erre alkalmatlan táji környezetben nem 

egyszer reneszánsz együttesek továbbfejlesztése útján való

sult meg. Valószínűleg ennek tudható be az, hogy úgyszólván 

minden íly együttes Versailles-ra csak a formai jellegzetes

ségek alapján hasonlít, csak a külsőségekben emlékeztet. 

Eszterháza az elvi, a tartalmi mondanivaló egyszerűbb, egy

ben finumultabb kifejezésmódjával, a kifejezőeszközök , ele

mek, a hatásterület széleskörű, de elvhű bővítésével oly 

nagyszerű alkotássá vált, mely mintaképét is felülmúlta. 

XIV. Lajos Trianont a bekerített parkóriás területén 

belül helyeztette el. Le Notre csak optikai, virtuális érte

lemben kapcsolta a távoli tájat a versaillesi kastélyhoz. 

Esterházy Miklós viszont a röjtöki erdő dombján álló Monbi

jou - a magyar Lesvár - kastély sok kilóméteres vue rendsze

rét egybekapcsolta a süttörivel . Törekvéseinek kifejezéséhez 

nem elégedett meg a kert, park nyújtotta keretekkel, lehető

ségekkel, hanem valóban óriásí kiterjedésű tájegyüttest ren

delt koncepciója szolgálatába?. 2 

A fertődi együttes tervének pókhálórendszere vezérszá

lait az erdőkön, legelőkön, szántókan nyílegyenesen átfutó 

vonalak metszés és végpontjait hatásos építészeti elemek 
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hangsúlyozták, ilyenek rögzítették a tájban. Jól követhető 

mindez az I. Katonai Felmérés által 1784-évben készült tér

képen. 

Fényes Miklós kíséretével, vendégeivel a téglafallal 

kerített szárakazó kert, majd az ezt övező, és szintén fal

lal kerített vadászkert középső vue-jén, majd Szentmiklóson 

át gyakran Monbijou-ba, onnan Csapodra, vagy Göbösre lova

golt, hogy a pazarul kertesitett és berendezett szárakazó 

kastélyokban töltött "v igasság " után az eszterházi kastély

parkba folytatódó vue-k egyikén visszatérjen az esti opera, 

esetleg bábszínházi előadásra. 

A központi parkan túlfutó nyírt fasorú vue-k között az 

erdőparcellák belsejéből kialakított ún. baszkettek itt nem 

mesterséges tisztások, mint Versaillesben , hane m valódi me

zák , legelők, melyek mellől nem egyszer a nyírt fasor is el

marad , és rajtuk nem betanított , beöltöztetett szereplők 

biztosítják a "romantikus elemet", hanem keményen dolgozó , 

valódi jobbágyok nyájaikkal, igáikkal, szekereikkel. 

A messzi tájnak, településeknek, mellék-kastélyoknak 

nemcsak virtuális, hanem valóságos, egyértelműen alárendelő 

és sajátosan esterházi kompoziciós módja egyedülálló b a rokk 

kvalitás. 

A FERTŐDI TÁJ-, PARK-, KASTÉLY EGYÜTTESRŐL 

(Második rész, megjelent a Műemlékvédelem 1967 . 2. számában.) 

A MŰEMLÉKVÉDELEM 1966.4. számában közölt írásom a ba

rokk park-kastély együttesek kialakulásának táji előfeltéte

leivel foglalkozott. 

A föld- és erdőművelés, a társas lőfegyveres vadászat a 

ligeties, teres természeti alakulatokat emberszabású, antro

pomorf tájakká alakította. Ezek néhol olyan sajátos funkcio

nális, formai vonásokat mutattak, amelyek a barokk kor főu

rait, uralkodóit arra késztették, hogy az ilyen tájakat , 
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azok tudatos esztétikai célú fejlesztésével társadalmi és 

művészi törekvéseik monume ntális kifejezőivé tegyék . 

A táji adottság; a nö vényzet a lkotta terek mérete, 

aránya , a tér f olyosók irá nya, a l a prajzi r e ndszere, a telepi

tett növé nyek növe k e d ésritmusa egyrészt inspirálta, másrészt 

meghatározta egy-egy ilye n műalkotás létre jöttét, fejlődés-

me n e t ét. Tartós művészi értékű park-kasté ly együttesek csak 

akkor keletkeztek, ha az alkoták a természeti és építészeti 

elemek tömegeinek, tereinek olyan összhangját biztositottá k , 

amely a lényegi vonásokat tekintve , akár egy évszázad alatt 

s e m változott. A fertődi mű ilyen é rtelemben talán egyedü

lálló a világon. Az értékelésnek ez az alapvető krité riuma 

arra köte lez, hogy kialakulását , f ejlődését, egyes építési 

szakaszainak magyarázatát a b e nnük rejlő , és az alkotóeleme

ik köz ött i törvényszerű összefüggések vizsgálatával keres

sük. 

Az Esterházyak 220 m hosszú polcain fekvő levéltári 

anyagából ezideig feltárt írott, rajzolt okmányok még nem 

nyújta nak egyértelműen világos képet a műegyüttes kialakulá

sának hiteles történetéről. 

Balogh András a helyszín varázsának hatására , az építés 

szakaszosságának szinte intuitív felismerése alapján Há

rich J á nos szóbeli közlése inek és a Valkó Arisztid által 

azideig feltárt adatoknak felhasználásával - b e hatá társada

lom- és kultúrtörténeti tanulmányokat végzett. Az ezek során 

felismert tények és összefüggések rendszerezésével az addig 

egy menetűnek vélt építést szakaszokra bontotta. Úgy vélte, 

véli, hogy a mű alkotója nem Jakoby , hanern Esterházy Miklós, 

aki művészi céljainak megvalósitásához, másoké rne llett, Hé

fele Menyhért rnunkáját is igénybevette . 

Ferenczy Károly a kastély felmérése és a gondos hely

szini rnűszaki tanulmányok során olyan technikai, épitéstech

nológiai, szerkezeti, nem különben esztétikai tényeket, 

összefüggéseket ismert fel, amelyek alkalmasnak bizonyultak 

az építés szakaszainak evolúciójára, 

újabb hipotézis rnegszerkesztésére. 

tartamára vonatkozó 
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Balogh három szakaszra bontotta az építésmenetet . Véle

ményeszerint az első szakaszban - 1720-ban - épült a Marti

nelll féle központi épület. Ettől jobbra és balra - a köz

ponti épülettel - U alakot képezve egy-egy gazdasági épület 

állt (istálló, pajta). Ezeket a későbbi konyha-, illetve ga

lériaépület külső falívének vonalán kőkerítés kötötte össze. 

A kertnek ebben a szakaszban csak táji előfeltétele - a há

rom "vue" - volt meg. A második szakaszban 1760-64-ig mind 

az épületet, mind a kertet tekintve a lavírozottnak nevezett 

rajzon ábrázolt együttes létesült. A harmadik szakaszban 

1765-84 között pedig a Beschreibung szöveges részében, ille

tőleg mctszetein rögzített állapot alakult ki. 

Ferenczy szerint az 1720-ban épült kastély közel azonos 

volt a lavírozottnak nevezett rajzon ábrázolt 

kastéllyal. A kert főbb vonásaiban az első 

kialakult. A lavírozott rajzon levő állapot 

rangra emelkedésének időpontja előtt, azaz 

állt. A harmadik korszak (Miklós a rnajorátus 

egy emeletes 

szakaszban már 

Miklós hercegi 

1762-ben már 

birtokosa) a 

kastély második erneletének felhúzásával, a hornlokzatok áta

lakításával kezdődik; a szárakazó házak (opera, marionett), 

dísz- és gazdasági épületek építésével folytatódik, majd a 

park végleges kialakításával -az udvari élet kiteljesedésé

vel - fejeződik be. 

A korábbi kultúr- és társadalomtörténeti, illetőleg 

építéstechnikai, építőrnűvészeti, valamint másirányú tanul

mányok eredményeinek és az azóta napvilágra került okiratok, 

de különösen a természeti, rnűszaki és esztétikai elemek 

kölcsönhatásaiból, nemkülönben a gazdasági összefüggésekből 

levonható következtetések felhasználásával az építés szaka

szairól, ezek tartalmáról az eddigieknél hitelesebb kép 

szerkeszthető. 

Az Esterházyak a rnáriacelli bencéseknek korábban zálog

ba adott süttöri birtokrészt 1719-ben váltják vissza. A rna

jorátus birtokosa ekkor Pál nádor első házasságából szárma

zott fia, Mihály herceg. Udvartartásának színhelye Kisrnar

ton. 
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Mihály herceg mostohaöccse, József gróf Silttörön épít

kezik. 1720 júliusában szerződést köt A.E.Martinelli építő

mesterrel egy 20 szabás, két dísztermes vadászkastély építé

sére. Martineili arra kötelezi magát, hogy az épületet ne

gyedév leforgása alatt felépíti. Mihály herceg 1721. március 

26-án meghal. A majorátust József örökli, ezzel hatalmas 

vagyon urává válik. Azonban alig 3 hónapig ura a majorátus

nak, mert 1721. június hó 7-én - 33 éves korában - váratla

nul meghal. A majorátus örököse az 1711-ben született fia, 

Pál Antal. A süttöri építmény végrendeletileg a másodszülött 

fiúra, (szül. 1714-ben) Miklós grófra száll. 

A kiskorú fiuk helyett a majorátus ügyeit gyámtanács, 

ezen belill anyjuk, báró Gilleis Oktávia intézi . 

A gyámtanács működésének elején, az 1721. augusztus ll

én Kismartonban felvett német nyelvű jegyzőkönyv szerint a 

süttöri építkezést "szükségszerűen folytatni kell " és Marti

nellinek a "még hercegi férjurunkkal kötött szerződés értel

mében" kétszer 1900,- Forintot ki kell fizetni . Az okmány 

szövege, illetőleg dátuma alapján valószínű, hogy József 

herceg második megbízást is adott Martinellinek , mert a köz

ponti épilletnek - az arra vonatkozó szerződés szerint - 1720 

október végén, november elején készen kellett lennie . Az 

újabb megbízás csak a főépületekhez viszonyítva észak-nyuga

ti, illetve észak-keleti fekvésa szórakozóházakra vonatkoz

hatott. Ezt a feltevést több tényező valószínűsíti. 

Mödlhammer Simon, aki az ácsmunkák elvégzésére Marti

nellivel párhuzamosan szerződött, 1732-ben kelt levelében "a 

süttöri hercegi építkezések következtében fennálló 1161, -Ft

os hátrálékos" járandóságát követeli . 3 

A Hárich féle kézirat - egy nagyméretű (184x249 cm) 

olajfestményre hivatkozva - azt állítja, hogy Martineili 

1725-ig a főépülettől északra - attól jobbra és balra - egy

egy emeletes, 10-10 szabás épületet, szórakozóházat épített 

József herceg özvegyének megbízásából. 4 A kézirat, ill. a 

festmény szerint a központi épületet az oldalt állókkal kő

kerítés kötötte össze. A kőkerítés az épületek ellenkező ol

dalán - kétszer tört ívben - folytatódott és a mai patkóala-
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kú szárnyépületek falvonalára emlékeztetve - körülhatárolta 

az udvart. A kőkerítés gyakorlati céllal létesült , a lés-er

dő nagy vadjait az embereknek szánt térből ki kell e tt re

keszteni. A cour d·honneur mai kapuja helyé n akkor ~s kapu 

volt, a kapuőrök házával. A központi épület mögötti két szá 

rakazóház feltehetően a már korábban állott istálló, illető

leg pajta (kocsiszín) helyére épült. Az új istálló és ko

csiszín a kőfallal határolt kastélyudvartól jobbra é s balra 

- szimmetrikus elrendezésben - épült. Pontos helyüket egye

lőre nem lehet meghatározni, de valószínű, hogy később ezek 

helyére épült a lavírozott rajzon ábrázolt két egyenként 15 

ablakos lakóépület. Az istálló és kocsiszín létét, továbbá 

azoknak a kastélyhoz viszonyitott tengelyes, szimmetrikus 

elrendezését a Deimbler Márk ácsmesterrel 1760-ban kötött 

szerződés egyértelműen bizonyítja. 

Hárich szerint a kastély szükségszerű tartozéka, a kerr 

ebben az időben keletkezett. Az idézett festmény a kertet is 

ábrázolta. Tervezője, építője Zinner Ferenc hercegi mérnök 

és kertépitészmérnök, a kismartani olasz stílusú várkert al

kotója. Ez a kert, illetve a helyéül szolgáló tisztás azon-

ban lényegesen kisebb volt, mint a mai parrerre. A mai 

terre területét erdőirtással alakitották ki a későbbi 

lesztés során. 

* 

par

fej-

Az építés első 5-10 éves tartamú szakasza - az értéke

lés szempontjából - két részre osztható: a kastély magját 

képző központi épületnek, majd a két szárakazóháznak és 

ezekkel párhuzamosan a melléképületeknek elhelyezésére, me

gépítésére. 

Nem lenne könnyű megállapítani, hogy 1720-ban ki hatá

rozta el, hogy a lés-erdő poinr de vue-jében álló épületet 

fejleszteni kell; Martineili az épitész vagy József gróf az 

építtető. A későbbi monumentális együttes kialakulása szem

pontjából ez az első lépés meghatározó szerepű volt . Cikkem 

első részében előadottak alapján azonban nem annyira a kas

tély ujjá alakításának kell fontosságot tulajdonítanunk, ha-
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nem annak a gyakorlati célú , emberi tevékenység során művé

SZ1 mancianivaló közlésére előkészitett - sajátosan antropo

morf - tájnak, amely a kastély barokk szellemben történő 

fejlesztését szinte kényszerítette. 

A következő bekezdésekben itt kiegészítésképpen közöl

tek nem szerepeitek a Műemlékvédelem 1967.2. számában. Kil

lönböző forrásmunka, illetve a helyszini "bontás", épilleta

lap, falillesztés, vizsgálat alapján azóta egyértelműen bi

zonyítható, hogy a "kastélymag" a Kanizsai család idején, 

mégpedig legalább két építési fázis során épillt udvarház, 

kúria. A Kanizsaiak birtokai az Orsolyával kötött házasság

gal Nádasdy Tamás birtokaihoz "csatlakoztak". Nádasdy a 16. 

század egyik legműveltebb főúra a század közepétől kezdődően 

- többek között - a Kapuvári birtok központi várkastélyának 

reneszánsz átépítése mellett (az építő Kappány Tibor szerint 

feltehetően Bernardo Gabellio volt) a birtokhoz tartozó fon

tosabb melléképületeket is átépitettek. Így a silttörit és a 

szentmiklósit. (Az utóbbi a "lesvár" vagy konbijon, amelynek 

már csak alapfalai léteznek Fertőszentmiklós határában .) 

Az építés első szakaszának második fejezetében az épit

tető má r nem gróf - akinek legfőbb szenvedélye a vadászat 

hanem herceg. A megváltozott anyagi és társadalmi helyzetű 

főúrnak sokkal összetettebb igényeit, kötelezettségeit az 

éppen elkészült vadászkastély már nem elégiti ki. A rene

szánsz eredetű kismartani várkastély és környékének termé

szeti adottságai nem voltak és később sem váltak alkalmassá 

barokk szellemű reprezentáció kifejtésére. A Kismarton mel

letti vadaskert a vuek hajlásszöge és a randevu-tér mére

te, arányai miatt -szintén nem volt alkalmas monumentális 

hatású park-kastély építésére. 

Versaillesben az első épületet nem a vuek fókuszába ál

lították, mert a vuek - mintegy 67~-os hajlásszöge ezt nem 

tette lehetővé. Ha a kastélyt a point de vue-be - a kilátási 

irányok központjába - helyezik, úgy az közvetlenül az erdő 

szegélyére kerül. Versaillesben a vuek találkozási pontját 

egy hosszú allé köti össze a kastéllyal, a vuekkel Y betűt 

formálva. A sugarasan összefutó vuek itt még sokáig csak a 
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vadászatot, az épület pedig a vadászkastély funkcióit szol

gálta. Le Notre később - az alárendelés elvén alapuló kompo

ziciós munkája során - a point de vueben fejezte be a nagy 

csatornát és ez elé hatalmas szökőkutat helyezett. Süttörön 

a vuek fókuszába eleve épület került. Ez a lényegi különb

ség már az indulásnál határozott kvalitástöbbletet biztosí 

tott a későbbi Eszterháza javára . 

Süttörön a központi épülettel dominált természeti 

elemek alkotta - térrendszer arányaiban rejlő adottságok 

gyors és hatásos kiaknázási lehetőséget kínáltak. József 

herceg valószínűleg ezért határozott az egy éve megkezdett 

építkezés továbbfejlesztése mellett. 

Az építés második fejezetében főcél a reprezentáció . A 

szárakazóházak és a melléképületek mind gyakorlati , mind 

esztétikai szerepüket tekintve ezt szolgálták. 

A rendelkezésre álló metszetek, térképek szerint a süt

töri lés-erdő és a mainál jóval nagyobb Fertő-tó közötti te

rületen összefüggő facsoportok nem álltak, vagy az építkezés 

első ütemében kivágták azokat. A Martineili által továbbfej

lesztett épület az akkori lés-erdő szegélyétől kb. 60 méte

res távolságra épült, egy a környezeténél alig észrevehetően 

magasabb fekvésű füves térségen. A kastély térbeni helye az 

erdő nyiladékaiból, vagy a kastélyból az erdő felé nézve 

egyértelmű volt, más irányból szemlélve azonban "ószott" a 

tájban. Tömege a nyílt fekvésű füves tér szélességi méretei

hez viszonyítva nem volt elég nagy, hogy reprezentatív, mo

numentális hatást keltsen. Az építészeti tömegnek egyszerű 

magasítása, vagy szélesitése nem eredményezett volna monu

mentalitást. 

A barokk együtteseknek feszültséget, mozgásérzetet kell 

kelteniök; a természeti és építészeti elemeknek dinamikus 

egyensólyt kell teremteniök, hogy reprezentatívvá , monumen

tális hatásóvá váljanak. A feszültség feltétele az ellentét, 

az ellentmondás; a mozgásérzeté a terek sodró, a 

vonzó hatása. Dinamikus egyensóly akkor jön létre, 

ilyen tulajdonságokat mutató mű zárt, befejezett, de 

fejleszthető. 

tömegek 

ha az 

egyben 
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A park-kastély együttesek komponálási elve, módszere 

összetettebb, mint a csupán építészeti , műszaki elemekből 

állóké. Hatásuk is összetettebb , többrétűbb. A barokk épí

tész festői , a kertépítő mértani , architektonikus értékekre 

törekszik . Építményekben a perspektivikus torzítás , a térha

tároló felületek látszatos feloldása; parkokban a természe

tessel ellenkező növényültetés, az élő anyagra kényszerített 

építészeti formák az illuzionizmust szolgálják; a szerkeze

tek , az elemek feletti uralom látszatát keltik. 

A süttöri építkezés első fejezetében a táj és a vadász

kastély közötti kapcsolat, illetve ellentét még egysíkú. A 

második fejezetben az épületekkel és az azokat egybekapcsoló 

kőfalakkal képzett konvex tömeg belsejében olyan gyakorlati 

célú, embert védő, konkáv építészeti tér - cour d'honneur -

alakult, amely esztétikai értelemben hatásos kontrasztot 

képzett a külső táji térrel. A feszültségkeltés következő 

lépése a kastély kerti homlokzata előtt létesített geometri-

kus elvű virágparterre. Az ellentét az 

többrétűvé vált. A festői hatású épület, 

ellentmondás vele 

- és az "archi tek-

tonikus" értékű erdőtömeg közé nemesített virágoktól díszes, 

geometrikus rendű síkdekoráció feszült. Az épület-együttes 

megszünt "úszni" a tájban. A virágparterre-t fallal kellett 

keríteni, mert a kényes virágokat a szabad természettől, az 

erdő vadjaitól védeni kellett. A parterre fala hatásos, ra

cionális szerkezetet teremtő esztétikai elemmé vált. 

A részegységek - a finoman motivált, kecses rajzolatú 

parterre, az embert és virágot védő merev vonalú falrendsze

rek, az építészeti és táji terek - közötti nyugtalanító el

lentétek az összkompozicióban fegyelmezett feszültséggé re

dukálódtak. A barokk műegyüttes nyugtalanít, ugyanakkor fe

gyelmez. 

A nyugtalanítás, fegyelmezés ellentétpár mellett a ta

szítás-vonzásé mozgásérzetet, mozgáskényszert kelt. 

A nyílra, dárdára emlékeztető - felénk irányuló - kon

vex formák taszítanak; az ölelésre, tárt karra emlékezte

tök, a konkávok, hívnak, vonzanak. A központi épület a lés

erdő vue-inek a célpontja, ezért vonzó, szívó hatású. A szó-
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rakoz ó házakka l együtt érvényesülő azokhoz viszonyítva 

előre u g ró - tömege konvex , ezé r t tasz ít . A taszító h atás 

c sökke n tését, egyb e n az e ll e ntétp á rok növe l ését, a me ll éké

pületeknek a főépületekhez visz onyított csápszerüen előre

nyúló e lhe lyezése biztosította . A főépület kerti homlokzata 

elé húz ott é pületek - a parte rre felöl n ézve - konká v tér

f ormát eredményeztek . 

A vérbeli barokk kompozíció szünte len mozgásr a k é nysze

rít . A mozgás pályái és irányai a z onban gondosa n tervezet 

tek , előre meghatározottak . Az organikus kompozíció sajátos 

dina mizmusa nemcsak szemlélőjének mozgási irányait , h a nem 

önön fejlődésrneuetét is meghatározza . A dimenziók nőhetnek, 

az együttes elemei bővülhetnek, de ahogyan a múlt meghatá

rozza a jelent, úgy ez a jövőt. 

JEGYZET: 

Sajátos ontogenezisü minden nőtt város , amelynek egyedi 

fejlődésmenetében a természeti, táji tényezők meghatározó 

s zerepüek voltak. A városok azonban nem müalkotások. 
1 Dr. Har ich János az Esterházy család u t olsó levé ltáro

sának kézirata a Széchényi Könyvtár kézirattárába n. 
2 Monumentális barokk egységgé olyan sík vagy reliefsze

gény táj szervezhető, amely változatos növényzetü, ezért 

hangulati elemekben bővelkedő. A Kisalföld délnyugati r észét 

erdők, ligetes facsoportok, terek sorozatára tagolták, ta

golják. A Kisalföld síkja a Nagyalföldéhez hasonlóan szintén 

"végtelen", de a növényzettel határolt terei ember-léptéktien 

végesek. A térből térbe jutó vándort ismerős, de mindig új

szerti képek, színek, változatosan konkáv - az ölelésre tárt 

karra emlékeztető - barátságos térformák fogadják. Az ember 

az ilyen tájban, annak minden terében "otthonosan" érzi ma

gát. 

A barokk "vue"-k, "vistá"-k, "allé"-k, a természetes 

tájtól idegen, architektonikus térelemek - csak intim alap

hangulatú - természeti tényezők alkotta teres tájjal képez

hetnek határozott kontrasztott. A velük kifejezni szánt ho-
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moce ntrikus, egoce ntrikus törekvések csak ógy érvényesülne k 

igazán , ha az élettan i törvényszeraségek feletti uralom 

l átszatát kelth e tik. 

Fát l a n , vagy az olya n síkságokon, ahol a növényzet l eg

feljebb testformákat, sünállásokat k é pez, ahol a végtelen 

kiterj e d és nyomasztó valóság, ahol az ember is idege nnek ér

zi magát, ott a barokk szándé knak n1ncs mive l kontrasztot 

k é p ezni e, ezért kifej ező szándé kána k az ilyen táj n e m tala

ja. Minde n olyan barokk együttes, amely fátlan síkságon k e

l etkezett , üres, hamis, a hegy- vagy dombvidéke n l étesített 

együttesek pedig ritkán voltak monumentális hatásóa k . 
3 Cs.Katona Imre szerint az 1161 Ft-os összeg valószí nű 

leg kisebb tetőjavításokra vonatkozhatott . Ez a vélemé ny nem 

valószínűsíthető . A süttöri építés - a mai kif e jezésse l élve 

- rezsi építkezés volt kezdettől fogva. Az építőanyagokról, 

kisegítő munkásokról, fuvarokról , amindenkori építtető gon

doskodott. Ennek tudatában az 1611 Ft-os részöszeg n a gysága 

ógy értékelhető, ha más épület költségeivel vetjük össze. 

Miklós gróf 1756. jólius l-én Veith Conrath süttöri kőműves

mesterrel köt szerződést . A szerződés tárgya egy a csapodi 

fasorban f elépítendő - olyan emeletes épület, amelyben nagy 

díszterem 15 helyiség lé-tesül. A vállalkozó a rende lkezésé

re bocsájtott építőanyagból, négy robotos segítségéve l az 

épületet négy hónap alatt felépíti, és lakhatóan átadja . Az 

összes munkáért 500 Forintot, 10 mérő bózát és 10 

zsot kap (egy magyar mérő - Metzen - 62 liter) . 

ellenértékének megbecsülésére szalgálhat az is, 

szakmunkás napi bére ez időben 24 krajcár. Hefele 

építőművész - a császári és királyi akadémia tagja 

ben 2 Ft-ot számol el kiszállásos napidijként. (1 

60 Kraj cár) . 

mérő ro-

Az összeg 

hogy egy 

Menyhért 

1765-

Forint 

A szárakazóházak létét a lavírozott rajz és a Beschrei

bung metszetei, illetőleg a mai állapot közötti különbségek 

egyértelműen bizonyítják. A részletes indokolásra később 

visszatérünk. 
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A FERTŐDITÁJ-, PARK-, KASTÉLY-EGYÜTTESRŐL 

(Harmadik rész, megjelent a Műemlékvédelem 1967. 4. számában.) 

A MŰEMLÉKVÉDELEM 1967. 2. számában közölt írásom sze

rint a fertődi műemlékegyüttesnek - az Esterházy család ál

tal kezdeményezett -első épitési szakasza két fejezetre osz

lik. József gróf, 1720 júliusában köt szerződést egy meglévő 

épületnek át-, illetve továbbépítésére. (l. kép). Bátyjának, 

Mihály hercegnek 1721-ben bekövetkezett halála után a majo

rátus birtokosává válik és mint ilyen az eddigi terveken 

túlmenően folytatja az építkezést. Az első építési szakasz-

nak ezt a második fejezetét - váratlan halála után - a két 

kiskorú fiának vagyonát kezelő gyámtanács fejezteti be. (2. 

kép) 

Az épités második szakaszának kezdőpontjára, illetve a 

teljes befejezés időpontjára vonatkozó irott emlékek, utóla

gos vélemények nagyon eltérőek. 

Dallos Márton 1781-ben megjelent versezetében azt irja, 

hogy a fertődi kastélyt, melléképületeit és a parkat Miklós 

herceg építtette. Az építkezés Dallos szerint 1763-ban kez

dődött. Levéltári okmány alapján tudjuk, hogy a kastély dí

szudvarának befejező motívuma, a hatásos szabadtéri lépcső, 

1765-ben készen volt. (Tervét - egyes kutatók véleménye sze

rint - Héfele Menyhért készítette.) Ezek az adatok azt je

lentik, hogy az országnak talán legjelentősebb barokk épüle

te mindössze két és fél év alatt épült fel, sokezer köbméter 

kő, tégla, homok, fa és egyéb építőanyag felhasználásával. A 

központi kastély építésének két és féléves tartama mai szem

me! nézve is, hihetetlenül rövidnek tűnik. Dallos adatához 

viszenyitva Meller, Simené még túlzottabbnak látszik. Sze

rinte az építkezés csak 1764-ben indult meg és 1765-ben a 

kastély mai formájában készen állt. Ha arra gondolunk, hogy 



- l 6 -

284 
a gondos és szakszerű h e lyszini vizsgálatok tanúsága szerint 

a mai kastély legalább három önálló építési szakaszra, ezen 

belül több fejezetre tagolható, és az egyes építési szaka

szok olyan é pítészetileg befejezett egységek, amelyek között 

stílustörténetileg határozott különbségek vannak, akkor az 

építés írott emlékekkel meghatározott tartamában kételked

nünk kell. Nem csodálható, ha a kastély építéstörténetéről 

olyan vélemény is kialakult, amely szerint a lavírozottnak 

nevezett rajzon ábrázolt kvalitásos, érettbarokk együttesnek 

Miklós herceggé válása előtt már állnia kellett. 

Írott okmányokkal igazolható, hogy az építkezés első 

szakaszának épületeit, a Martinelli-féle kastélymagot és a 

mögötte jobbra-balra álló szárakazóházakat - az udvari olda

lukon ives - "két oldalépület" közbeiktatásával, csak 1763 

tavaszán kapcsolták egy tömeggé. A diszudvart patkóalakban 

záró, földszintes szárnyak pedig 1764-ben épültek. (Az álli

tások okmányos igazolására a későbbiekben visszatérünk.) 

Az Esterházy családi levéltárnak, a süttöri (mai fertő

di) építkezésekre vonatkozó okmányai szakaszos jellegüek. Az 

első építési szakaszról nagyon kevés okmány tanúskodik. En

nek a szakasznak utolsó okmánya 1732-es keltezésű. Benne 

Mődlhammer Simon ácsmester - szokatlanul erélyes hangon 

hátralékos járandóságának haladéktalan kifizetését követeli. 

Az okmánya szövegezését értelmezve azt kell gondolnunk, hogy 

már régóta fennálló követelésről van szó, azaz a kérdéses 

munka már jóval korábban befejezést nyert. 

A kastélyban folyó munkákra utaló következő okirat 

1754-es keltezésű. A két okmány között 22 évnyi a hiátus. 

Felmerül a kérdés, hogy az első legfeljebb 5-10 éves 

építési szakasz után, 25-30 éves szünet következett-e, vagy 

csupán a vonatkozó okmányok hiányoznak? Különböző okok, té

nyek arra utalnak, hogy 1725 és 1755 között nem folyhatott 

jelentős építkezés. 

Az első és legfóbb ilyen ok az örökösödési-, illetve 

gyámügyi jogból folyik. A süttöri kastélyt és birtokrészt 
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József herceg végrendelete alapján Miklós örökölte, aki apja 

halálakor mindössze 7 éves volt. 1 

Miklós nagykoruságáig (1738) nem építkezhetett Süttö

ron. Egyrészt azért, mert fiatalkoruként ehhez nem volt pén

ze és joga, másrészt, mert külföldön tartózkodott . Miklós 

nagykorúvá válása után is - közel 20 éven át - főleg Bécsben 

tartózkodott. Katonai pályája, a bécsi magyar testőrségben 

vitt szerepe, a monarchia fővárosához kötötte. Az építkezés 

hosszú szünetelését a különböző korú metszeteken ábrázolt 

növények, fák kora, nagysága is bizonyítja. A fák metszetek 

szerinti korából, fejlődésritmusából levonható következteté

sekre a későbbiekben még visszatérünk. 

A gyámtanács jól gazdálkodhatott a fiatalkorú örökösök 

vagyonával, mert a majorátus anyagi viszonyai a 40-es évek

ben már jóval rendezettebbek, mint József herceg halálakor . 

Az Esterházy hercegség érdekszférájában időközben a politi

kai és gazdasági viszonyok stabilizálódtak, Pál Antal eré

lyes, koncepciózus intézkedései pedig egyre jobban növelték 

az egymillió katasztrális holdnyi "birodalom" jövedelmét. 

Levéltári okmányok alapján egyelőre nem lehet megálla

pítani , hogy Miklós gróf - a vadászaton túlmenően mikor 

kezdte használni a süttöri kastélyt. Egy 1754. jún. 8-án 

kelt szerződés, amelyben Gottfried Wolf a grófi szoba festé

sére vállalkozik, azt bizonyítja, hogy ebben az időben - ha 

nem is tartósan - de már Süttörön lakik. 2 

Miklós gróf 1754-ben, amikor a süttöri vadászkastély

ban a vendégszobákat, szárakazóházakat felújítja, bátyja 

az első szülött Pál Antal herceg - árnyékában még nem szá

molhatott a kastély teljes átépítésével, megnövelésével. A 

40 éves, érett, nagyműveltségű, nagyigényű férfi azonban ka

tonai rangjához, a császári udvarban vitt szerepéhez illő, 

reprezentatív környezetet igényelt. 

XIV. Lajos - a napkirály - 1715-ben, és Le Notre a 

versaillesi barokk parkóriás alkotója - 1700-ban halt meg. A 

18. század közepén Európa gazdaságilag fejlettebb országai

ban - a változott társadalmi viszonyok mellett a barokk 

szellemű reprezentáció helyébe, a játékos rokokó lépett, az 
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"architektonikus" barokk kerte ket p e di g a természetet mintá

ul tekintő festői táj-parkok vált j ák. A Habsburg monarchia, 

d e különösen Magyarország - mind gazdasági, mind társadalmi 

adottságait tekintve - e lma r a dt ettől a fejlődéstől. 

Esterházy Miklós - az elnémetesített feudális főúr 

létke r ete az abszolút monarchia , világnézete a napkirá lyé . 

Re prezentációs igényeit, természet i és társadalmi környezete 

feletti uralmi vágyát a napkirályénál lényegesen kevésbé 

költséges méclszerekke l kellett kielégítenie. Re nde lkezésére 

álltak azonban a "nagy elődök" tapasztalatai; a k ész mfive k . 

Ezekből kitfinő érzékkel leszfirte, kikristályosította a l é

nyeget . Koncepciója túlszárnyalta az elődökét, a h atalmas 

kiterj edésű parkan túlmenően egész tájegységet sze rvezett 

barokk szellemfi mfivé. Tervének megvalósításához h á rom az 

összkompozicíóban egymás hatását fokozó - lehetőség , adott-

ság kiaknázása kínálkozott . Eze k az adottságok l. az építés 

első szakaszában egységgé szervezett kastélykörnyezetben , 2. 

a sajátos térrendszera - erdőkkel övezett mezőkből álló -tá

gabb táji környezetben , és 3 . a környék falvainak a tájhoz 

alkalmazkodott tel e pül é srendszerében rejlett. E h á rom adott

ság egymásnak alárendelt térrendszerű egységgé szervezése 

képez i a későbbi telj es műalkotás második építési szakaszát. 

A nagyvonalú célkitűzés megvalósítására irányuló munkák 

a kastély tágabb és közvetlen környezetében párhuzamosan 

folytak. 

Miklós 1756-ban szerződést köt Veith Conrath építőmes

terrel egy kastély építésére 3
• A kastély helye a röjtöki er

dőnek orográfiailag hangsúlyozott helye, egy adott allé 

kettős fasor - dombtetőre futó végpontja . A Monbijou (Les

vár) kastély a meglevő süttöri mellett egy újabb vue-rend

szer gyújtópontjává vált. Olyan vuek-k rendszerévé, amely 

két ponton a - részint megnyújtott - meglevővel szerves egy

séget képezett. Ilyen méretű és monumentalitású barokk tér

szerkezet, barokk szellemfi tájkompozíció másutt nem ismere

tes. 

A települések (Szerdahely, Szentmiklós, Lesvár, Csapod, 

Göbös, Petőháza, Széplak, Sarród) - azok templomai - a vue-
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rendszer csomópontjait k é pezték; kilátási irá nyok zárómoti

vuma iké nt szerepeltek. (3 . kép) 

Esterházy Miklós konce pciója kastélyt, pa rkot, mezőt, 

erdőt, tájat, falvakat, templomokat és ezekkel együtt "a

lattvalóit ", az embereket egyetlen olyan építészeti r e nd

szerbe foglalt, amelynek központja saját lakosztá lya , ponto

sabba n ő önmaga. Az abszolutizmus eszméjét -művész i kompozi

cióval - Európában talán sehol nem fejezték ki ilyen nagyvo

nalúan és egyértelműen. 

A lakosztálynak és közvetlen környezetének magától ér

tetődően uralkodnia kellett, érezhető súlypontot kellett ké

peznie. 

A kastély és szűkebb táji környezete között már az épí

tés első szakaszában szaros gyakorlati és művészi célú kap

csolat alakult. A második szakaszban, a funkcionális és egy

ben esztétikai szerepü építészeti és kertépítészeti elemek 

több lépésben és tekintélyes mértékben bővültek. 1756-ban 

lugasrendszer épült. 4 Ennek nyomvonalát ésszerepét csak va

lószínűsíteni lehet, mert a vonatkozó irásos okmány a lugas 

helyét nem határozza meg , rajzi ábrázolása pedig ezideig nem 

k e rült elő. Későbbi ábrázolások alapján feltehető , hogy az 

első, tehát a mainál jóval kisebb területű parterre hosszi

rányú határoló falainak belső oldala mentén futott, azt ta

karta. A lugas mindkét oldalon - valószínűleg - a szórakozó

házaknál indult . A szórakozóházak mai alaprajza azt sejteti, 

hogy ezeknek nemcsak a díszudvar, hanem a kamarakertek 5 felé 

is volt kijárata. (4.kép) Az ilyen lugaskiképzés a korabeli 

barokk parterre-ek határolásánál gyakran alkalmazott megol

dás. A harmadik építési szakasz tervének tekinthető madár

távlati ábrázoláson (lavírozott rajz) is ilyen elhelyezésű a 

lugas. Itt szarosan a fal mellé építve körülfutja - a máso

dik építési szakaszhoz viszonyítva lényegesen megnövelt 

parterre-t. A határolófal önmagában gyakorlati rendeltetésű, 

fizikai értelmű térzáró elem, amely az állatok behatolása 

ellen véd. Kétségtelen, hogy kendőzetlenül is van esztétikai 

szerepe, de a növényzettel sűrűn befuttatott, a sétánál tel

jes árnyékot adó lugas a fallal együtt az anyag , a megjele-
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nés , a szerep között i ellentétek folytán felfokozott h atásó 

élményt nyójt. Különösképpen azért, mert a lugas élő növé

nyanyaga a b a rokk kerte kbe n gondosan nyírott, építészet i 

jell egű . 

1760-ban Miklós gróf ójabb szerződést köt lugasépítés

h ez . 6 E szerződés vázlatos fordításának köz l ése h asznosnak 

tűnik, mert több korá bbi valószí nűsítés mellett bi zonyí t. A 

szerződés első bekezdése így szól; Deimbler Má rk szentmikló 

si ácsmester vállalja , hogy az ój Pesso-t a kastély mindkét 

olda l á n , a nagy szárakaz óháztól a nagy falig, 1nne n az egy ik 

oldalon az istállóig , a másikon a pajtáig (kocsiszín) építi 

ógy , hogy a később építendő szárakazóházak helyét kihagyja. 

Ez a szerződésszöveg több, korábban homályos r észl etr e, n é mi 

fényt derít. Alátámaszt ja Hárichnak olyan állításait, ame

lyeket az időközben eltünt okmányok hiányában sem bizony íta

ni, semcáfolninem tudunk. Így biztos, hogy a Martine lli, 

illetve József herceg nevéhez fűződő és a gyámtan á cs által 

tető alá hozott első építési szakasz eredményeképpen , több 

épületből álló kastély állt. A vuek gyójtópontj á b a n álló el

ső é pületet, az utólag épített s z órakozóházaktól a szerződés 

ógy különbözteti meg , hogy ezt nagy szárakazóháznak nevez1 . 

Biztos az is, hogy az istálló és a kocsiszín a kast é lyhoz 

viszonyítva tengelyes, szimmetrikus elrendezésű volt . Az 1s 

egyértelmű, hogy a parterre mentén nagy fal állt. 

Az 1760-ban épült lugas, a szerződés szövege szerint, a 

nagy szórakozóház, tehát a főépület jobb és baloldalán Ln

dult és - nyilván az épület kerti homlokzatával párhuzamosan 

- és a nagy falig ment. Az oldalsó szárakazóházak elötti, 

azokkal párhuzamos fekvésű, már korábban fallal és 1756-ban 

ezzel párhuzamos lugassal kerített kamara-kertek az 1760-ban 

épült harántirányú lugassal viszonylag önálló terekké ala

kultak . (5.kép) A harántirányó lugas legfeljebb három évig 

állhatott. Ha Miklós 1762-ben nem válik a majorátus urává, 

ógy ez a lugasrendszer még sokáig fontos szerepet visz a 

térkompozícióban. Az eredeti három épületet egybekapcsoló 

épületszárnyak (a "két oldalépület " ) megépitése- az ój kon

cepció megvalósítása - után ez a lugas elvesztette jelentő-
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ségét, zavarta a kil átást, a l éptékében megnövekedett kül s6 

teret, és abból nézve az ~j épületszárnyakat is. Ezért a f6-

épület kerti homlokzatának jobb és baloldali meghosszabbítá

sába balusztrádszerű, díszes k6kerités került. Ez szerepel a 

lavírozott rajzon, a "Beschreibun g" metszetein és jelenleg 

is áll. A k6kerités egyik ábrázo l áson sem folyamatos, a kas

tély mindkét oldal án megszakitott. Feltehet6, hogy a fából 

készült kerti szárakazóházak - a melyekn e k h elyét a lugas 

épitésekor kihagyták - itt álltak. A megszakításokna k a geo

metrikus alaprajzi r e ndszerb e n j átszott szerepe ~s erre 

uta l. Az "át látszó" szára kazóházak építésére vonatkozó szer

z6dés (1760. december 28.) érdekes utal ást tarta lmaz. Olyan 

méretűeknek kell l e nniük , mint a kertbe n már álló, magasabb 

szórakozóházaké. A kertben tehát több és lega lább kétféle 

méretű szárakazóház már állt. Ezek feltehet6en az els6, t e

h át ki sebb parterre geometrikus rendjébe illeszk e d6en , az 

architektonikus jelleg fokozását, a k ert i tér kompozic iós 

értelemben fontos pontjainak hangsúlyozását szolgálták. 

Ilyen megfontolás a lapján eredeti helyük is válószinűsithe

t6. 

Az 1756-ban épült lugasrendszer hosszabb életű volt. Ez 

mé g a lavírozott rajzon is szerepel , s6t a parterr e kés6bbi 

me gnövel ésével hossza még lénye gese n n6tt. Inditása a laví 

rozott rajzon értelmetlennek, logikát lannak tünik. Gondosabb 

vizsgálat azonban azt bizonyítja, hogy a második épitési 

szakaszban még önállóan álló oldalsó szárakazóházaknak a 

központi épület felé es6 végfalánál indul mindkét oldalon. 

Ezt a lugast, a kerít6fallal együtt, csak az építés negyedik 

szakaszában szüntetik meg és a lugasnak akkor 

részét. Szerepét - esztétikai értelemben új 

elhelyezett kovácsoltvas kerítések, fasorok 

(4.kép) 

~s csak egy 

nyomvonalon 

vették át. 

A lugasokon és kerti házakon túlmen6en, a növényházak 

és kútházak, illet6leg víztornyok elhelyezésénél is esztéti

kai szempontok voltak az irányadóak. (8.kép) Az építés els6 

szakaszában, a parterre-t kerít6 falon kivűles6en, csak az 

istálló, illetve a kocsiszín állt. Ezek nyúltak csápszerűen 
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a főépület elé, azzal konkáv térformát képezve. Az építés 

második szakaszában az istálló és kocsiszín átépül, mé r etük 

lényegesen nő és feltehető, hogy r észben funkciójuk is módo 

sul. A növényházak és víztornyok az istálló, illetve kocsi 

szín e l é kerültek úgy , hogy az ezekkel már megindított kon

k áv térforma teljesebbé , hangsúlyozottabbá válj é k. Az épít

ményekkel képzett csápok , a két víztoronnyal , elérték a 

Lösch-erdőt és a lugassal takart keritő falon kivül máso

dik térfalat jelezve - szaros téregységgé fűzték a központi 

kastélyt az erdővel. A víztornyok - a parterre akkori mére

tei mellett - záró motivumként jól érvényesülő, határozott 

vertikális hangsúlyt adtak. Ez a barokk térrendszer sajátos 

és egyedi. Nem "mintakönyvből" másolt, vagy utánérzett , ha

nem szervesen fejlődött. Minden eleme sokrétűen , többszörö

sen indokolt, azaz sem gyakorlati , sem esztétikai szerepét 

vagy jelentőségét tekintve nem tekinthető öncélúnak. És ép

pen az együttes fejlődésére jellemző organikus elvnek, a 

fejlődés törvényszerűségeinek keresése , felismerése t eszi 

lehetővé a fejlődéstörténet rekonstrukcióját. 7 

Miklós gróf a három épületből álló központi kastélyt, 

17 63 - ig , nem bővítette . A parterre és az ennek falán kívüle

ső létes ítmények -azaz, a szúKebb táji környezet - gazdagí

tása, fejlesztése mellett , a tágabb táji környezetre, ennek 

és a sajátos településrendszernek a koncepció, a kompozíció 

szolgálatába állítására fordított gondot. 8 

Miklós gróf 1761-ben szerződést köt a valamikor vadá

szat céljára nyitott süttöri léserdő nyiladékainak, a tisz 

tásoknak rendezéséhez. A szeptember 9-én kelt szerződésben 

három szerdahelyi alattvaló (12 társával) vállalja, hogy az 

allékat 4 öl, tehát 7,6 m szélességben kitisztítja, rendbe-

hozza, a cserjék gyökereit is eltávolítja. A munkát a követ

kező év tavaszán folytatták. 1762 májusában a gróf más 

alattvalóival újabb szerződést köt, most az erdő tisztásai

nak és a kereszt-alléknak rendezéséhez. 9 A kert-jellegűen 

gondozott terület ezzel óriási méretűvé nőtt. 

A központi mag - a kastély és a díszes parterre - ebben 

az időben már annyira gazdag, tartalmilag annyira telítő-
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dött, hogy Miklós már szűknek érzi hatóköré nek ezt a terét , 

ezért - k é pl e tese n szólva - robbanásnak, az esztétikai érte 

l e mben birtokba vett terület l é nyeges határbővülésének k e l

l e tt b e következnie. E "robbanás" Pál Antal h e rceg , 176 2 . 

má rcius 8-i halálával követke zett b e . A halált közl6 családi 

okirat utasítást tartalmaz, hogy a majorátus minde n templo

má ban gyá szt hirdessenek a harangok. A gyász harangzúgása 

"örömhír" Süttörnek . A grófi vagyonhoz mére t e zet t eddigi 

munkák után olyan méretű é s intenzitású építés indul, 

p á rját ritkítja Magyarországon . 

J E G Y Z E T E K: 

amely 

1 A majorátus várományosa a 4 évvel idősebb Pál Antal. 

Nevelője, Ludovicus Monville kiséretében 1731-től két évet a 

leydeni egyetemen tölt . 1733-ban kétéves európai körútra in

dul. A hatalmas birtok vezetését 24. életévében, 1731 telén 

vette át a gyámtanácstól. Pál Antal herceg, az egymillió ka

tasztrális holdnyi birtoknak végrendeletileg ráruházott ré

szével, ettől kezdve szabadon rendelkezett. Sopron örökös 

f6ispánja, de elsősorban katona, 1741 - ben tábornok, 1750-be n 

lovassági tábornok. 1750-52 között nápolyi követ. Európai 

műveltségű , igényes főúr. Átépitette a majorátus központját, 

a kismartani kastélyt és annak parkját: operaházat létesí

tett, házi zenekart tartott. (Haydnt 6 szerz6dtette.) Sok 

művészt foglalkoztatott, múKincseket gyűjtött, előkelő ud

vart vitt. A. Martinellivel (1743.) J.F. Mödlhammerrel 

(1761.) Bécsben építtet. A süttöri birtokrészen sokat vadá

szott. A süttöri kastélyt azonban feltehetően nem fejlesz

tette, hiszen nem volt az övé. 

A süttöri birtokrésszel már az előző generáció korában 

is a másodszülött fiú rendelkezett. Amikor mostohabátyja Mi

hály herceg meghalt és 6 lett a majorátus birtokosa, eredeti 

tervein túlmenően további építkezésbe fogott. Mivel herceg

ként mindössze 3 hónapig élt, az új épületek - élete során -

nem készülhettek el. 
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Halála után létrehozott gyámtanácsnak az volt a f e lada

ta , hogy a fi a talkorú örökösök vagyonát keze lj e , megóvja. 

Süttörre vonatkozó, 1721. augusztus ll-én kelt , gyá mtaná csi 

jegyzőkönyv szerint a - még József herceggel - köt ött sze r

ződés értelmébe n megkezdett építést "szüksé gszerile n folytat

ni kell" . A "szükségszerile n" kifejezésnek csak az lehet az 

értelme, hogy a gyámtanácsnak a megkezdett épülete t - annak 

megóvása céljából - be kellett fej e ztetnie . Ahhoz azonban 

nem volt joga, hogy reprezentatív célú, új kasté ly , vagy 

kastélyrész építésére fordítsa a fiatalkorú örökös vagyonát , 

illetve annak zárolt jövedelmét . A gyámtanácsnak erre nem is 

volt módja, mert a majorátus annyira el volt adósodva , hogy 

pl. a Zichy Károlynak járó 125.000. -Ft adóságat csak újabb 

családi kölcsönök felvételével tudta 1730-ban kifizetni. Az 

örökösödési perek - a követelések kielégíthetetlensége miatt 

- folyamatosak voltak. A gyámtanács Mödlhammer ácsmesternek 

- már említett -1161 Forintját sem tudta kifizetni. Pedig a 

mester ugyancsak utazott, kért , sürgetett. 

1736-ból származó adatok Süttör környéki császári rek

virálásokról, nyugtalanságról, gazdasági nehézségekről, sze

génységről tanuskodnak. 

Miklós gróf bátyjához, Pál Antalhoz hasonló nevelést 

kapott. Ó is a leydeni egyetemet látogatta és tanulmányainak 

befejezése után szintén európai körútat tett. 

Jószinaleg 1738-ban - nagykorúvá válásának 

A körútról va-

évében tért 

vissza. Bátyjához hasonlóan, ő is a katonai pályára lépett. 

1744-ben ezredes, 1747-ben tábornok. Az 1757-es kolini ütkö

zetben tanúsított hősies magatartásáért megkapta a Mária Te

rézia Rend kiskeresztjét és a "Feldmarschall-Lietnant" hang

zatos katonai rangot. 
2 Úgy látszik a kastélynak nemcsak az enteriőrjei avultak 

el, külső felújításokra is szükség volt. Egy 1755. nov . 5-én 

kelt számla szerint, Wiederhol mester a tetőzeten dolgozott. 

Velth Conrath, süttöri kömavesmester, egy 1756. április 30-i 

számla szerint a szárakazóháznál falat, a kútnál, a Lösch

erdő menti kútháznál pilléreket épít, tataroz, padlóburkola

tot készít. (Hangsúlyozni kell, hogy a Lösch-erdő menti 
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"kótház " 1756-ban már állt!) Schnel! lakatosmeste r ugyanez 

é vben a k a stély h á rom s z intjén fémmunkát vé g e z , majd ková

csolt vaskaput készít a kerthez. Más mesterek asztalos , 

szobrász, mázoló - belső építészeti díszítőmunkát vége znek. 

A festőroavészek is me gjelennek . J . Russ udvari f estőként 

éves szerződést köt . M. S. Zehenter 1756-ban J. Croe disch 

akadémiai festő 1760-ban portrékat fest tekintélye s összege

kért. 
3 Az épület magja olyan boltozott terem, amely közel 12 

m hosszó , 8 m széles, 6,5 m magas . A teremhez jobb és bal 

oldalon egy-egy szárny csatlakozik , melynek földszintjén 3-

3, emeletén 4-4 helyiség van . Az emeleti helyiségeket egy

egy folyosó köti össze . Az épület teljes hossza 38 m, szé

lessége a teremnél 11,5 ma szárnyaknál 8 m. Veith vállalja , 

hogy a termet márványpadlózattal, a falakat stukatórával 

látja el, az épületet kívül kváderozza, belül vakalja és 

festi, felrakja az összes kandallót és cserépkályhát, tehát 

lakhatóan adja át, a megbízástól számított 4 hónapon belül. 

(Ma ugyancsak nehéz volna olyan vállalatot találni, amely 

egy ilyen szerződést aláírna . ) 

A Monbijou kastély épitéséhez az anyagokat: téglát, kö

vet, fát, meszet, homokot stb. továbbá a kisegítő munkákhoz 

a robotosokat, a szállításhoz a fuvarokat, a 

szolgáltatta. Ez az építési gyakorlat azzal járt, 

építtetőnek tégla-, cserép-, mészégetőket kellett 

megrendelő 

hogy az 

létesíte-

nie, hányákat kellett nyitnia: kisegítő munkákhoz értő job

bágyokkal olyan lovakat, szekereket kellett tartania, ame

lyek sólyos építőanyagok fuvarozására alkalmasak. A fokoza

tosan folyamatossá váló megbízások, munkák arra vezettek, 

hogy a környező falvakba mesterek települtek, vagy tértek 

vissza. A helyi lakósokból szakmunkások, szakemberek neve

lődtek, ezek fiai pedig nem egyszer neves mesterekké váltak. 

A segédüzemek, épitőipari termelőerők fejlettségének, a 

szállítás szervezettségének, a legkülönbözőbb szakmájú mes

teremberek vállalkozókedvének szervezetten kialakuló szín

vonalával magyarázható a 6-8 évvel későbbi, ma hihetetlennek 
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tünő építőipari teljesítmény, a végleges központi kastélynak 

néhány év alatti felépítése. A kőfaragó munkát az ajtó, 

ablakkeretek, a párkányok , burkolólapok faragását -olyan 

mesterek végezték, akiknek a reális szállítási távolságokon 

belüli , nagyobb településekben ismert műhelyük volt. A meg

rendelő gyakran a raktáron levő minták közfil választott, a 

mester pedig többnyire a keresztmetszettől függő hosszméreti 

egységáron számlázott. 

1762. tavaszán egy , hol 

szereplő épület készült. 27 

"Remiss", hol "Schupfen" néven 

tetőablakát és más kőanyagát 

Walch mester kemény, margarétot kőböl faragta. Az erre, va

lamint a részint szokványos, részint "francia" tető befedé

sére vonatkozó számlák betekintést nyújtanak a megrendelés 

és az elszámolás, illetve a munkavégzés sajátos rendszerébe . 

Figyelemre méltó az ez évben készített új pince és a cserép

kályhák elszámolási módja is . A cserépkályhákra vonatkozó, 

1762-es szerződések, de Schell lakatosmesternek 1756-ban 

kelt szerződése is azt bizonyítja , hogy az oldalsó szórako

zóházaknak három szinteseknek kellett lenniök. A felső szint 

mansard megoldású volt. 
4 A lugast Deimbler Márk ácsmester és társai, 260 nap

számbérért építették. Ugyanez évben újabb száz napszámbérért 

üvegházat, kútházat építettek. 
5 A kamarakertek, a szórakozóházak külső homlokzata 

mentén létesített, intenzíven dekorált kertek. 
6 A lugasokat ismét Deimbler Márk építi, két szerződés 

alapján. Az első szerződés "Pesso"-ra, kerti lugasra: a má

sodik a lugassal kapcsolatos "átlátszó" kerti szórakozóhá

zakra vonatkozik. Az 1756-ban épített lugasrendszeren túlme

nően , most tehát egy második épül. Ez 1s 260 szakmunkás 

napszámbérért. A Pesso-hoz szükséges összes anyagat a gróf 

szolgáltatja. A fákat azonban Deimblernek kell az erdőben 

kitermelnie. A segédmunkákhoz robotosokat, saját emberei 

részére természetbeni juttatásokat kap, igy 8 mérő rozsot . 

(Ha az uradalomtól kapott léceket, szögeket elrontja, úgy 

azok árát levonják a szerződés összegéből.) A kerti szórako

zóházakért 81 Ft-ot, azaz 77 napszámbérnek megfelelő össze-
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g e t kap az anyag, továbbá a természe tbe ni és robotos szal 

gáltatá s mellett . A különböző mester e k a későbbi ekben 1s 

csak kif e jezetten a szakmunkát vége zték . Az okmá nyok szerint 

a részmunkákra szerződő vállalkozó is úgyszólván minden 

e setben tervet készített s a gróf - később herce g - a sze r

ződést csak akkor írta alá, ha a terv elnyerte tetszését. 
7 Látszólag önkényesnek, légből kapottnak tünhet a víz

tornyok és növényházak helymeghatározása , a kompozícióban 

játszott szerepük méltatásának indokolása. Az a módszer, 

amely az írásos forrásokban említett létesítmények helyét 

úgy kívánja meghatározni, hogy az organikus fejlődésűnek 

feltételezett kompozicióban vitt szerepük alapján keresi 

azt, több esetben célravezetőnek bizonyult. Így a víztor

nyok , illetve kutak esetében, C. Veith mester az 1756. ápri

lis hó 30-án kötött szerződés szerint a Lösch- erdőnél lévő 

kútnál , illetőleg a "gépháznál " (Möchin) dolgozik. Pillére

ket falaz. A mai erdő mellett nincsen kút, nyoma s1ncs. A 

lavírozott terven a parterre jobb és bal oldalán - a kas

télyhomlokzattal párhuzamosan futó - erdőszegély vonalában 

azonban egy-egy víztorony áll. Ezek a víztornyok a "Beschre

ibung" metszetein már nem szerepelnek. A lavírozott rajznál 

később szöveges leírás azonban tartalmaz olyan utalást, 

amely szerint a park felől nézve az opera, 

színház épülettömegeinek hatását tornyok 

illetve marionett 

élénkít ik. A 

helyszíni vizsgálat tisztázta a kérdést és az elvi összefüg

gésekre alapozott több feltevést bizonyított, mert szimmet

rikus elrendezésben - pontosan azon a helyen ahol a lavíro

zott terv víztornyokat ábrázol, - a kutak ma 1s léteznek. 

Jelenleg lefedettek, földdel takartak. (Az egyik fölött kö

zel 50 éves fa áll.) Akutaknak lavírozott rajz szerinti lé

te több - megtalálásukig csak feltételezett tényt bizo-

nyít. Így azt, hogy az építés második szakaszában, tehát 

1762-ig, a parterre-t erdőirtással még nem nagyobbították 

meg. Így egyértelművé válik: C.Veithtel kötött szerződés 

kútházának helye. (Akkor mindkettő az erdő mellett állt). A 

parterre-t az erdőbe pedig az építés harmadik szakaszába 

nyújtották bele. A lavírozott rajzról ezért mar most meg 
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tervezett l étes ítmé nyeket ábrázolt . 
8 Említésre méltó, hogy Versailles fejlődése h asonló 

volt, és ha bizonyos értelemben Süttör mintaképé ül szolgált, 

úgy elsősorban ebben a vonatkozásban XIV. Lajos az apjától 

örökölt központi kastélyt igen hosszú időn át n e m bővítette . 

Nem sokat törődött azzal, ha az ünne pélyekre meghívott igen 

előkelő vendégek közül némelyiknek semmilyen éjjeli szállás 

nem jutott . Annál nagyobb gondot fordított saját lakosztálya 

enteriörjeinek gazdagítására a park , táji környezet minden 

képzeletet felül múló díszitésére. 

Európa legtöbb barokk kastély-park együttesénél a hang

súlyt a kastélyra fektették. A parkat többnyire a Le Nőtre-i 

koncepció utánérzésével a külsőségeknek , a formai jelensé

geknek átvételével oldották meg. Kastélyt , parkat egyszerre 

és egyszer s mindenkorra terveztek. Az ilyen együttesek 1s 

gyakran bővültek, alakultak, d e ritkán fejlődtek. Az állítás 

igazolására sok európai példára hivatkozhatnánk, ezért talán 

az a legkézenfekvóöb, ha a Fertődhöz legközelebb fekvőt 

vesszük szemügyre . Fischer von Erlach a schönbrunni kastélyt 

először arra a dombra tervezte, amelyen jelenleg a Gloriette 

állt. Ha a kastély erre a helyre kerül , úgy az előtte elte

rülő erdős lejtő felhasználásával - Hetzendorf irányában - a 

távoli táj bekapcsalásával monumentális együttes alakulha

tott volna. A császári udvar azonban visszarettent az előre

becsült költségek láttán és Fischer von Erlach csodálatos 

álma, a táji lehetőségekhez mérten igen szük keretek között 

vált, - viszonylag - szegényes valósággá. A második terv 

szerint felépült kastély a domb előtti fátlan térségre ke

rült - méreteihez viszonyítva - a dombtól nem nagy távolság

ra. A barokk park nélkülözhetetlen előfeltétele, a három di

menziós terek képzésére alkalmas erdő itt hiányzott. Fischer 

von Erlach ezért a korai francia példák jól bevált eszközé

vel, a parterret határoló széles vízfelületű csatornarend

szerrel kívánta a kastélyt, a szétfolyó térségbe rögzíteni . 

A csatornát egy szemben levő domb lejtőjére tervezett, kasz

kád rendszeren (vizilépcső) lezuduló víz táplálta volna. Ez 
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képezte volna kapcsolatát a dombtetőn álló "szórakozóházon " 

át a távoli tájjal. A megalkuvással indult konce pelót továb

bi útján is megalkuvás kisérte. Sem a csatorna-, sem a kasz-

kád-rendszer ne m épült meg. A tervezett 

lyén is csak 1775-ben épült meg Hohenburg 

"szórakozóház" he

graciőz sziluett 

hatású Gloriett-je. Ez ide ig és mindaddig , amíg a rajzaszta

lon tervezett allék , vue-k, térfalak fiatalon e iültetett fái 

meg n e m nőttek, a kastély "úszott" az előnytelen természeti 

adottságú térségben. A süttöri víztornyokhoz hasonló hatású 

- vertikális hangsulyt adó - kerti pavilonokat Fischer von 

Erlach is tervezett, de ezek sem valósultak meg. A schönb

runni -néhány 100 méteres - fő vue-ket egy obeliszk, műrom 

és menozseri (állatkert) központi épülete zárja. A haránti-

rányú allék a semmibe futnak. Ez a megoldás, a süttörihez 

viszonyítva, kicsinyes, fantáziátlan. Annak ellenére, hogy a 

schönbrunni kastély nagyobb, a részletmegoldások gazdagab

bak. 

A monumentalitás azonban nem a részletmegoldások gaz

dagságán , a méretek, az építészeti tömegek fizikai értelem

ben vett nagyságán, hanem a koncepció nagyvonalúságán, szel

lemi gazdagságán múlik . Süttör , majd Eszterháza fejlődése 

a schönbrunnihoz viszonyítva ellentétes előjelű. Amig 

Schönbrunn túlméretezett vágyálmok sorozatos redukálás útján 

vált a lehetőségekhez viszonyítva kicsinyessé: addig Süttör, 

majd Eszterháza a szerény keretek fokozatos tágításával, 

túlszárnyalásával alakult monumentális hatásúvá. 
9 Egy-eyy 100 ölnyi kész szakaszért 4.5 frt. kaptak. 
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A FERTÓDI TÁJ - PARK - KAST~LY - MŰEGYÜTTESRÓL 

(Ne gye dik r ész, me gj e l e n t a Műemlékvédel em 1968 . 3. s z ámá b a n) 

AZ ~PÍT~S HARMADIK SZAKASZÁNAK ELÓK~SZÜLETEI 

A "Műeml ékvédel em " korábbi számaiban 1966. 4 , 1967. 2 , 

1967 . 4 . ) közölt irásaim szerint a f ertődi műeml ékegyüttes 

első építési szakasza két fejezetre oszlik. Este rh á zy József 

1720 júliusában grófként köt szerződést egy vadászkastély 

építésére . Bátyja Mihály herceg 1721-ben meghal , így József 

a majorátus urává válik , és nagyobb igénnyel folytatja az 

építkezést. Hercegként mindössze két és fél hónapig él. Vá

ratlan halála után az építkezést - két kiskorú fiának Pál

Antalna k és Miklósnak vagyonát kezelő - gyámtanács fejezteti 

be. Az építés második szakasza Miklós gróf nevéhez fűződik. 

1738-ban válik nagykorúvá , de - a jelenleg rendelkezésre ál

ló levéltári okmányok szerint - csak 1754-ben kezd a süttöri 

(ma Fertőd) vadászkastéllyal komolyabban foglalkozni. A süt

töri l éserdőn túlmenően nagykiterjedésű , monume ntális h a tású 

barokk térszerkezetet, barokk szellemű tájkompoziciót léte-

sít. A koncepció kastélyokat, parkot, mezőt, 

falvakat, templomokat és ezekkel együtt az 

erdőt , tájat, 

"alattvalókat" 

egyetlen olyan rendszerbe foglalta, amelynek központja Mik

lós lakosztálya , pontosabban, ő önmaga. (Műemlékvédelem 

1966. 4. szám 215 old.) A süttöri központban bővül az istál

ló, a kocsiszín, üvegházak, víztornyok épülnek, és két lu

gasrendszer létesül "szellős" szórakozóházakkal . Ez az ele

megyüttes a léserdővel igen hatásos, funkcionális értelemben 

is sokrétűen indokolt konkáv térformát képezett, mégpedig 

sajátosan egyedít. A műegyüttes központi magja - a kastély 

és a díszes parterre - ebben az időben már annyira gaz

dag,tartalmilag annyira telített, hogy - képletesen szólva -

robbanásnak, az esztétikai értelemben birtokba vett terület 

bővülésének, az épülettömeg megnövekedésének kellett bekö

vetkeznie. (MV. 1967. 231. old. 6. kép.). 
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Pál-Antal a "primo-genitus", az els6szillött 1762 márci

usába n 52 éves korába n meghal . Az ój h e rceg , a "secunda ge

nitus" Miklós beiktatása két hónappal kés6bb volt. A grófi 

vagyonhoz méretezett addigi munkák után olyan méretű és 1n

tenzitásó építés indul t, amely párját ritkítja Magyarorszá

gon. 

Pál-Antal Kismartonban élt. Udvartartása - ennek kellé-

k e i, a kastély , a park- igen díszes és gazdag volt. 

naló barokk szellemű reprezentáció kifejtésére ez az 

tes azonban n e m volt alkalmas. Ehhez els6sorban 

Nagyvo

egyilt

a táji 

adottságok hiányoztak. Silttörön - ahogyan annak idején Ver

saillesben is - a hatásában tudatosan felfokozott tájszerke

zet már rendelkezésre állt. A kompozícióban másodiagos sze

repet játszó elemr61, az építészeti tömegr61, a kastélyról 

kellett "mindössze" gondoskodni. 1 

A tervezés és maga az építés, ahogyan ezt a Martineili 

építette központi vadászkastély, vagy a Veith építette Mon

bijou-kastély példái igazolják, csak néhány hónapig tar

tott.2 (Mindkét esetben átépítésr61, b6vítésr61 volt szó.) 

Az ój kastély építésének megkezdéséig mégis egy évnél 

hosszabb id6 telt el. A késedelemnek több oka volt. Így pl. 

az, hogy a Silttör környéki épít6anyag-termel6 ilzemek nem 

voltak alkalmasak a tervezett épillethez szilkséges anyagok 

gyors el6állítására. A jobbágyok sem rendelkeztek az anyag

szállításhoz szükséges igásállatokkal és szekerekkel . Az 

utak nem voltak a nehéz épít6anyagok szállítására alkalma

sak.3 

A hercegség ój székhelyén, illetve annak környékén els6 

lépésként épít6ipari termel6 egységeket, majd az építést 

kiszolgáló utakat stb. kellett megteremteni. 

1763. január ll-én a herceg összehivatja a különböz6 

birtokrészek tiszttartóit, gondnokait, és a "Comissio" gon

dosan meghatározza, hogy a "most jöv6 egészen ój süttöri 

épület" létrehozásánál kinek mi a feladata. 4 

A gazdasági szervez6 munka nagy része a kapuvári bir

tokrész tiszttartójára hárult. 5 Már az el6z6 évben sok gond

ja volt a süttöri építkezési területen zavaró hatásó "Klein-
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hausler" tulajdonosok házaival. Az utasitások szerint a job

bágyszolgáltatásokra, fuvarokra kötelezett alattvalók házait 

le kellett bontani. A tiszttartó kétségbeesve k é rdezi, hogy 

ki fog dolgozni, szállitani, ha ezeket a családokat más fal 

vakba kell telepiteni . 6 

A levéltári anyag a felsoroltakon kivül még igen sok 

olyan okmányt tartalmaz , amely azt bizonyitja, hogy a gazda

sági szervező munka milyen nehézségekkel járt, mekkora fela

datokat kellett az épitkezés előfeltételeként megoldani . 

A műegyüttes harmadik épitési szakasza szempontjából 

a gazdasági előkészűletek mellett - azonban elsősorban az a 

lényeges, hogy az épittetőnek az együttes továbbfejlesztésé

vel mi volt a célja, törekvése. 

Az első épitési szakasznak, a központi kastélymagnak 

további tervezőjét, átépitőjét, épitőjét Martineili szemé

lyében ismerjük. A harmadikét nem, annak ellenére, hogy a 

műegyüttes tervének madártávlati képe - a sokat idézett és 

sokszor közölt "lavírozott rajz" - az Országos Levéltárban 

rendelkezésre áll. 7 

A tervről - keletkezési és megvalósulási idejéről , 

kvalitásairól, hiányosságairól , arról , hogy milyen mértékben 

realizálódott - az eddig megjelent tanulmányok iróinak na-

gyon eltérő a véleménye. 8 

Az első dolog, amit hangsúlyozni kell az, hogy a terv 

nem egy épület, hanem egy műegyüttes terve. A kompozíció kü

lönböző elemei, igy a központi épület, a melléképületek, a 

park, a növényzet, a védőfalak, a pergolarendszerek stb. mű

vészi kvalitása nagyon különböző. Az elemek együttese azon

ban igen nivós "érett barokk" koncepció, amely már az első 

pillantásra elárulja, hogy fő célja a reprezentáció. 

A park négy főbb funkciót szolgáló elemcsoport egymás

nak alárendelt együttese. Ezek: a) az épület jobb és bal ol

dalán elhelyezett kamarakertek, b) főtengelyhez viszonyitva 

- hasonlóan - szimetrikusan elhelyezett konyhakertek (bennük 

a növényházak, viztornyok stb.) c) az épités második fázisá

hoz viszonyitva kétszeresre növelt központi nagy parterre és 

d) a léserdő a háromágu nyiladékrendszerrel, a vuekkel. 
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A park egyes egységeire, de együttesére is a magas 

m6vészi színvonal mellett - elsősorban a funkcionális tisz

taság jell emző. A különböz6 funkciókat szolgáló részek egy

mástól véd6falakkal , lugasokkal, díszes kőkerítésekkel hatá

roltak. Igen jól megoldottak azok az izlésesen falazott 

"vermek", amelyek ógy akadályozzák meg a vadaskert állatai

nak a parterre területére jutását, hogy távolról láthatatla

nok maradnak. Más részletek is szakatlan színvonaló mest e r

ségbeli jártasságat igazolnak. 

A parterre területét - az erd6 fáinak kitermelésével 

azért kellett megnyójtani, hogy az épület megnövelt tömegé

vel arányos maradjon. A feladat megoldása nem volt könnyű 

kerttervezői munka. Ha a hosszában megnövelt parterre alap

rajza téglalap marad, ógy az oldalvuek rendkivül el6nytele

nül "torkollanak" a központi térbe . A tervező ezért a teret 

ógy növelte, hogy az erd6 kivágásával nyert térrészlet alap

rajza trapéz alakú legyen. Ez a megoldás rendkivűl ötletes 

és újszerű. 

A kertterv kvalitásainak ismertetése mellett meg kell 

állapítanunk, hogy a partterre egyes részegységeinek kikép

zése elnagyolt, s6t az elemformálás alapvető követelmé nyei 

szempontjából megoldatlan. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, 

mert az új kastély építészeti kvalitásait vizsgálva, a kert

ről mondottaknak az elenkez6je igazolódik. 

Ez ideig tisztázatlan volt, hogy ki lehetett a kert 

tervez6je. Ma sem bizonyítható egyértelmüen, de sok értelem

ben valószínűsíthető. 

Az egykori Süttör községi plébániájának születési, há

zassági nyilvántartásai sok olyan adatot tartalmaznak, ame

lyek hipotézisek bizonyítására alkalmasak. 

Feltételezhető volt, hogy Fényes Miklós kertésze Pölt 

Mátyás lehetett. A kismartani kastélykert utolsó barokk vál

tozatát Pál-Antal részére - hercegi f6kertészként - 6 készi

tette.9 Ez a terv igen szakszerű és színvonalas. 

Pölt Mátyás kétszer szerepel házassági tanuként a nyil

vántartó könyvben. Mégpedig Dominus Mathias Pelt (Peltth), 

Suae Celsitudinis horticuius (6 Magassága kertésze) névvel 



- 3 4 -

302 
és címmel. Ha még "Eszterháza fénykorában is hercegi szalgá

latban áll, valószinűsíthető, hogy a l av írozott rajzon sze

replő k e rtne k, parknak, ő a szakmai tervezője.~0 

A lavírozott tervrajz főépületét vizsgálva azt l átjuk, 

hogy a tervező az addig önállóan á lló épületből két, egyen

ként egyemeletes épül et közbe iktatásával és két földszin tes 

- íves alaprajzú - toldaléképület segítségével összefüggő 

egységet képez. Amilyen rnértékbe n erény a kertnél a gyakor

lati funkciók tiszteletben tartása, annyira hátrány az épü

letnél ezek semmibevevése. A cour d·honneur felé íves össze 

kötő épületeknek a főépülettel nincs szerves kapcsolata. 

Sarkaikkal - egy falvastagságnak megfel elő felül eten - szin

te csak érintik egymást. Ha valaki az összekötő épületek 

felső szintjéről a köz ponti épületmag hasonló szintjére 

a k a rt jutni, úgy az egyik csiga l épcsőn l e kellett rne nn1 e az 

udvarra , hogy egy néhány méteres szabad ég alatti séta u tán 

egy másik csigalépcsőn újra felmehessen . Az egyes oldalépü

letek közötti funkcion á lis kapcsolat építészetileg szintén 

nívótl an volt. Fényes Miklós ilyen "apróságokkal" úgy lát

szik n em törődött, d e a "vezérterv" készítőj e sem. A műe

gyüttes l étrehozásánál az alkoták szeme előtt egyetlen cél 

l ebegett : a hatásos reprezentáció. A táj ékozat lan látogató 

úgysem vette észre a "kegyes" csalásokat, sem az udva r , sem 

a kert felől, mert a két sarokkal érintkező épület szerve

zetlensége kivülről nem látszott. 

Említésre méltó, hogy az építésztervezőnek mindezek 

ellenére voltak igényei. Törekvései azonban igé nynek marad

tak. A még József herceg idejében épített szárakazóházak (a 

központi é pülethez viszonyítva jobbra-balra álló "Lusthaus"

ok) 13-13 ablakosztásúak voltak. Ezek homlokzata a kamara

kert f elől nézve - az összekötő épületrészek megépítésével -

meghosszabbodott. Úgy adódott, hogy az eredeti épület ablak

ritmusát a toldalékon nem lehetett továbbvinni. (A toldalék

rész 5 ablakos megoldásánál túl közel, 4 ablakosnál túl tá

vol kerültek volna egymástól a szárakazóházak adott abla

kosztásához viszonyítva.) Az építész ezért "lebontotta" a 

terven a régi szórakozóházakat, és az újakat ll ablakosztá-
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s~ra tervezte. Mivel tudta, hogy az udva ri és k a mara k e r ti 

homlokzatok ne m leszne k azonos hossz~ságuak , c sak az udvari 

részen adott hatá roz ott centrális hangs~lyt. Egyébké nt mind 

a h á rom , illetve - a földszintesekkel együ tt - mind a négy 

épületrészt többé- kevésbé önálló egységként kezel te . Ez a 

szándék a k a marakerti homlokzaton is érvényesült, mert a te

tőzetet osztottan kezelte. 

A szárakazóházakat azonban ne m bontották le. A mai kas 

tély kamarakerti homlokzata nem 15 , hanem 17 ablakos . Fényes 

Miklóst úgy látszik nem zavarta, hogy a toldaléké pület abla

kainak más a ritmusa, tengelyközeik l méterrel nagyobbak , 

mint a v e lük egybeépült szórakozóházaké. A herceg később sem 

törődött az ilyen "apróságokkal", mert a harmadik szint me

gépítése után a szárakazóházak udvari homlokzatának hangsú

lyos erkélymotivumát megtartották, a kamarakerti homlokzat 

"centrumát" hangs~lyozó tetődíszt pedig két ablakközzel 

egyszeraen "elcsúsztatták". Itt érdemes megjegyezni , hogy a 

terv kivitelezésénél a homlokzatokat nem a rajta szereplő 

lizéna-renddel oldották meg, hanem a Ferenczy Károly tanul

mányában leirt módon.~~ Érdekes azonban, hogy a harmadik 

szint "felhúzásánál" a l a vírozott t e rvrajz li zéna-re ndj ét 

újitották fel, mégpedig ~gy, hogy az alsó két szint falához 

a lizénákat képző téglákat habarccsal hozzáragasztották . 

A lavírozott tervrajz udvari homlokzatának középső 

északnak tájolt része - rendkivül nyugtalan , szabdalt. A 

Martinellinek tulajdonitott homlokzatrész - a hozzáragasz

tott és térben eléje lépő összekötő részek nélkül önmagá

ban is nyugtalan. Nyugtalan és indokolatlan . Ezért nagyon 

valószina, hogy nem is Martinelll tervezte , illetve nem is 

ő épittette meg.~ 2 Összefoglalva a lavírozott tervrajz épü

leteiről mondottakat, újra azt kell hangsúlyozni, hogy az 

épületegyattesnek elsősorban a reprezentációt kellett szol

gálnia. Kvalitásos épitőmavész - saját jószántából ilyen 

mértékben nem mellőzhette mestersége alapszabályait , hivatá

sának alapelveit. Akkor sem, ha munkájának eredménye megbí

zójának igényeit nagyon hatásosan szolgálta. A tervező bi

zonyára jól tudta, hogy alkotását a megbízó nem az épitőmű-
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vészet, hanem sokkal inkább valamilyen "díszlet-mavészet" 

kritériumai alapján ítéli meg. Ezért a kastélyterv annak 

ellenére , hogy a részletmegoldások szakavatott mesterre 

utalnak - dilettantizmustól terhes. 

Ki lehet az alkotója? Ki tudhatott táji, kertmavészeti, 

szobrászati, építészeti elemeket ilyen grafikai, látszattani 

virtuózítással kezelve - nagyvonal~ nemtörődömséggel, alap

vető építészeti hibákat ejtve - ennyire megnyerő barokk-ma

együttes kompoziciót alkotni? 

Hiteles választ ezekre a kérdésekre az eddiginél is 

alaposabb levéltári munka után, talán a jövőben , esetleg so

ha sem fogunk kapni. 

Egy nagyon "csábos" hipotézis azonban most is kínálko-

zik. 

Horányi Mátyás "Eszterházy vígasságok" címa könyvében13 

azt valószinasíti, hogy az a Le Bon, akit Miklós herceg 

1762. j~lius l-én díszlettervezőként szerződtet, azonos az

zal a Girolamo Bonnal, aki a szakirodalom szerint 1761-ben 

meghalt. Girolamo Bon igen sokoldal~, jelentékeny olasz ma
vész volt. 14 Festő, díszlettervező, operarendező (igazgató), 

építész. Bejárta ~gyszólván egész Európát, jól ismerte a 

cári, királyi, hercegi, főuri kastélyokat, parkokat, a ba

rokk műegyütteseket. A régi feljegyzések, de elsősorban az 

előkelő megbízások, szépművészeti akadémiai tanársága azt 

bizonyítják, hogy kitünő mester, elismert mavész lehetett. 

Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Eszterházáról 

származó opera díszlettervek között két, illetve három a 

többihez viszonyítva kiemelkedő nívójú, névnélküli díszlet

terv van. (Kettő közülük az 1762-es évszámmal datált.) A 

folyosós enteriőrt ábrázoló díszlet a legkiválóbb látszattan 

tanárnak is becsületére válna. Horányi a könyvében közölt 

két díszlettervet Girolamo Bonnak tulajdonítja. 

Balogh András - aki tanulmányaiban, cikkeiben elsőként 

közölt a fertődi együttesről alapvetően ~j megállapításo

kat15 - ismeretei, szakmai rutinja és nem utolsó sorban ösz

tönös érzéke alapján azt valószínűsitette, hogy a névnélküli 

díszlettervek és a lavírozott tervrajz szerzője azonos. 
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Összehasonlitottuk a rajzok rajztechnikáját, az ábrázolás-és 

megj e lenitésmódot , a felhasznált szinezőanyagokat , valala

ruint más jellegzetességeket és megállapitottuk, hogy a raj

zok ugyanattól a roavésztől származnak . ~ 6 

Ha a jövőben okmányokkal is bizonyítható , hogy a laví

rozott tervrajz Girolamo Bon munkája, úgy érthetővé válik, 

miért "díszlet" jellega, miért hanyagolja el olyan nagyvona

lúan a gyakorlati építészeti funkciók szolgálatát. 

Ebben az esetben nem kell a terv mögött nemzetközileg 

ismert épitőmavészt, "Uomo universale"-t keresnilnk. Úgy vé

lem nem is volt soha olyan épitőmavész, aki szinvonalasabban 

tudott volna barokkkertet tervezni, mint épilletet. Az sem 

valószina, hogy lett volna olyan kerttervező, aki - a kézen

fekvő szakszeratlenségek ellenére 1s ilyen szinvonalas 

kastélyegyilttest tudott volna tervezni. 

A tervet egy mai értelemben vett "team-work", vagyis 

csoportmunka eredményének kell tekinteni. 

Vizsgáljuk meg, kik lehettek, kik voltak a "team" tag

jai. Fényes Miklós szerepe nem szarul killönösebb magyarázat

ra. Ha a neki tulajdonitott mondásra gondolunk, mely sze

rint: "azt, amit a császár megtehet én is megtehetem" érthe

tő, hogy a maegyilttesnek főcélként gazdagságát, nagyságát, 

pompaszeretetét kellett szolgálnia. Mégpedig gyorsan, rövid 

időn belill, mert tudta, hogy mire a ma elkészill, túl lesz 

50. évén. 

Nem sok olyan roavész élhetett ez időben Európában, aki 

szakmai sokoldalúsága mellett a reprezentációkifejtés módja

it, eszközeit, főleg az illúziókeltés gyakorlati fogásait 

olyan jól ismerte volna, mint a zseniális diszlettervező: 

Girolamo Bon. Repertoárjából nyilvánvalóban hiányzott a spe

ciális szakterilletek maveléséhez szilkséges mesterségbeli tu

dás. Kiválóan alkalmas lehetett azonban arra, hogy a herceg 

törekvéseit - jól értve - "specialisták" szakszera részter

veit virtuóz rajzkészségével, megnyerő, meggyőző, mavészi 

egységgé komponálja. 

A kerttervezőt az előzők alapján már ismerjük. Pölt 

Mátyás nagy gyakorlattal rendelkező igen jó szakember volt. 
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Az építész, a mérnök , az építészrajzoló sem ismeretlen. 

Az építész Johann Ferdinand Mödlhammer, aki régóta h e r 

cegi szolgálatban áll. K. u. K. Artilleric Fortificat ions, 

ma jd Hochfürstliche r, később Kayser- und Königliebe r Ba ume-

ister . Tevékenységén e k súlypontja 

zsonyban is sokat dolgozott 1763. 

Kisma rton és 

j a nuár jába n -

Bé cs. Po-

császár i és 

királyi építőmesterként - ő k ész íti el a l avírozott tervrajz 

szerinti új épületrészek (se ithe n Ge baue n) költségtervét. 17 

Az Országos Levéltárban őrzött - különböző célra k észí

tett - épülettervei alapján egyértelmű, hogy a l aví rozott 

tervrajz nem az ő munká ja. Terveine k "becsületes" grafikája 

messze esik a "vezérterv" virtuóz technikájától. Tervei szá

razak, de műszaki szakmai szempontból kifogástalanok. Utóbbi 

előnyeiről Bon is megl e hetett győződve. Ezt a megáll a pítást 

a Valkó Arisztid által feldolgozot t levéltári anyagnak, egy 

eddig nem idézett, ugyanakkor sze rf c l ett érdekes dokumentu

ma, terve bizonyítj a. 1 8 Mödlhammer 1760-ban hatszobás , e me

letes lakóházat tervezett Bon részére Ki s martonba . 1 9 Ez a 

dokumentum több feltevést valószínűsít , bizonyít. Elsősorban 

azt, hogy az "Architetto" Bon saját házának megtervezését 

másra bizta. Építőmesterre. Bizonyítja azt, hogy Bon már 

1760-ban is volt Kismartonban. (Horányinak más érvekkel va

lószínűsített feltevése!) Bizonyítja , hogy Bon és Mödlha mmer 

már 1762 előtt is jól ismerték egymást . 

A mérnök - akinek az építés későbbi szakaszaiban is ok

mányokkal bizonyítottan fontos szerepe volt - Jacoby Miklós . 

1756-ban lépett hercegi szolgálatba. Fényes Miklós Jacobyt 

igen nagyra becsülte . Évi jövedelme 600 , -Ft . volt , ugya

nannyi, mint Haydné . A herceg magával vitte 1767 évi pári

zsi "tanulmányútjára". Jacoby munkaterülete olyan széleskörfi 

volt, hogy az szinte meghatározhatatlan. 20 

Az épitész-rajzoló: Kühnel. 1743 óta szolgálta az Es

terházyakat.21 Részletrajzok készítéséhez igen nagy rutinja 

volt. Az eddig feldolgozott levéltári anyag szerint viszony

lag sok okmányban szerepel. Ezek szerint rendkívülien sokol

dalú volt. Rajzai szakszerfiek, de nívójuk távolról sem éri 

el a lavírozott rajzét. 



- 3 9 -

307 
Úgy vélem n e m l e het kétséges, hogy egy ilyen szakembe

regyüttes alkalmas volt a lavírozott tervrajzon á brázolt 

együ ttes megalkotására. 

Ha a jövőben esetleg napvilágra kerülő okiratok azt bi-

zonyítanák, hogy ne m Girolamo Bon volt a vezérterv 

r e ctora , rajzolój a, akkor a kutatókna k egy hozzá 

adottságú művészt kell szerzőűl keresni. 

J E G Y Z E T E K: 

spiritus 

hasonló 

1 A barokk korig a kertek tervezésénél - bármekkorák is 

voltak azok - az alkoták nem terek formálására, a téralko

tásra, hanem felületdíszitésre törekedtek . A reneszánsz ker

teket ezért viszonylag rövid idő alatt meglehetett "építe

ni" . A barokk park növényanyagának 30-50 évesnek kellett 

l e nnie ahhoz, hogy monumentális hatású tereket, vueket al

kothasson. Több száz holdas területeket nem lehetett, 30 

éves fákkal betelepíteni. Épületeket , kastélyokat - mégpedig 

n a gy tömegűeket - azonban tudtak szinte hónapok alatt építe

ni. A megfelelő anyagi eszközökkel rendelkező építtető szem

pontjából az épület, a kastély ilyen értelemben volt "másod 

l agos" szerepű , ha rövid idő alatt hatásos műegyüttest akart 

l é trehozni. Miklós pedig 48 éves volt, amikor átvette a ma

jorátust és közvetlen elődei viszonylag fiatalon haltak meg. 
2 A tervezés és építés gyorsaságára Eszterháza második 

színháza, operája 1s jó példa. Az első 1779. november 18-án 

égett le. Az új -mégpedig az előzőtől eltérő helye n épített 

- színház alapkövét már december 17-én, azaz egy hónapon be

lül lefektették. Az építkezés télen is folyt és az épület 

következő év október 15-én - tehát 10 hónapon belül - készen 

volt. Pedig ugyancsak nagyméretű - és az akkori viszonyoknak 

megfelelően - tökéletes mű volt. (Az operaházat Guba Pál 

építette , aki - egy másik épület megtalált alapkövén - önma

gát egyszerűen köműves mesternek nevezi. A tervező Harnold 

és Stöges voltak, a herceg alkalmazottai.) 
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3 a) Egy 1762 . j~nius ll-én , ma jd j~n. 17- é n k e l t fel

j egyzés szerint a tervezett é pítkezés mia tt n e m szab a ditható 

fel tégla a vezekényi és szárföldi templom építéséhez . 

(Fasc. 114 9 . No. 26.p. 78- 79. , 114 9. No. 26.p. 77-78.) 

b) 1762. má jus 10-én jelentés k észül t, me ly szerint az 

a nyagszállításhoz kevés az igás állat. ( "Eiffel cre piret ", 

bivalyok megdöglötte k.) (Fasc 1149 . No.2l.p.56-57.) Egy má 

jus 27-én kelt feljegyzés szerint Ka puvárról n e m tudnak e l é g 

téglát szállítani. (Fasc 1149. No.2 2. p.58 .) Egy j~nius 26-i 

f e ljegyzés utasítja a Lackenbachi gondnokot, hogy Ritz ingből 

szállítson meszet. (Fasc 1149. No 32. p. 94.) 

c) A süttöri építkezéshez szükséges terméskőanyag egy 

részét Fertőrákoson rende lik meg. A kapuvári tiszttartó 

1763. március 10-én személyesen elutazik a bányá ba, hogy egy 

január ll-i , ill . február 4-i megrendelés szell e mé b e n a vál

lalkozóval - Pávits Antallal - tárgyaljon . (Fasc 114 9 No . 

l.p.256 , Fasc 1149. No . 5. p. 276.) 
4 Fasc. 1149. No. l.p.257. 
5 1763. március 10-én a süttöri építkezések miatt meg

növekedett munkákhoz segítsége t, fizetésemelést k é rt . Az ok

má nyokból kitünően volt olyan napja , amikor az építkezéssei 

kapcsolatban 2-3 igen sok munkával járó szerződést kötött, 

jele ntést írt. (Fasc 1149. No. 5 . p. 267-272.) 
6 Fasc 1149. No.4l.p . 199-212. , Fasc 1149. No.4l. 204 . 
7 Elsőként Balogh András közölte a Művészettörténeti 

Értesítő 1953. 1-2 . számában. A tervre Voit Pál hivta fel a 

figyelmét. (E. cs . Lvt. rajzok , tervek; V. ö . MV. 1961 . 224. 

old.) 
8 Balogh András. (Tanulmányainak eimét lásd. a jegyze

tek 15. pontja alatt.) - Ferenczy Károly: "Adatok a fertődi 

kastély értékeléséhez". Műemlékvédelem 1961. 4. szám. - Sal

lay Marianna: "A fertődi Eszterházy kastély", Képzőművészeti 

Alap Kiadó, Bp . 1959.- Cs. Katona Imre: "A fertődi (Eszter-

házai) kastély kialakulása", Építés 

Közlemények. III.1-2.sz. 1959. - Cs. 

és Közlekedéstudományi 

Katona Imre: "Fertőd 

Haydn századában", Zenetudományi Tanulmányok 1960 . VIII. 
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Voit Pál: "M6emlékvé delmilnk ~jabb tudományos eredménye iről" , 

Műemlékvédel em 1965. III. szám . 
9 Országos Levéltárban (E cs. rajzok , t e rvek) f ekvő 

terven nincsen évsz ám. 1756. és 60. között kell e tt k é s z ülni

e. Felirata : Aufge nomme n und gezeichnet durch Ma thias Pölt , 

fürstlich Esterháziseben Ober Gartner. 
10 Az Esterház yak nagy gondot fordítottak kert é s ze ik 

képzésére. Elhelyezésükre azonban nem mindig. Egy 17 80-ból 

származó panaszos levél szerint Riedl György kertész - aki a 

herceg megbízása alapján hat évet töltött külföldön (így 

Versaill"-ban), hogy szakmáját a legmagasabb, a legművé

szibb szinten elsajátítsa - visszatérte után nem kapott ál

lást, "a tóba esett és onnan többé nem jött elő " . (Fasch 

797. p.l26.) 

~~ Ferenczy Károly 8 . alatt idézett munkája. Ferenczy 

szerint a legkorábbi homlokzat "tükörkeretes " vakolat-archi

tekturáj~ volt. (Az oldalszárnyak parterre felé néző homlok

zatán ez a megoldás a restauráció ellenére is jól látható . ) 

~ 2 Azt, hogy Martineili háromrizalitos épületet terve

zett, épített Cs. Katona Imre valószínűsítette . (A jegyzetek 

8 . pontja alatt közölt munkáiban.) Hipotéz isé t f eltehetően a 

lavírozott terv alapján alkotta. 

József grófnak Martinellivel kötött szerződése k é t te -

remre és 20 szabára vonatkozott. Katona szerint 

rizalitnak lépcsőháznak kellett lennie, mert a 

egyébként nem 20, hanem 22 szaba lett volna . A 

a középső 

kastélyban 

lavírozott 

rajzon valóban jól látható, hogy a középső rizalitból lépcső 

indul az emeletre . Marad azonban a kérdés, hogy Martineili 

valóban megépíttette-e a középső rizalitot? Erre a kérdésre 

három érv alapján nemmel lehet felelni . 

Az oldalrizalitok képezte épület sarkokban egy-egy csi

galépcső van. A szerkezeti és a most is meglevő ablakkeret

megoldások alapján ezeket a lépcsőket nem utólag építették. 

Olyan északi fekvésű rosszul megvilágított helyiségekbe ve

zettek, amelyeken keresztül a többit viszonylag egyszerűen 

meglehetett közelíteni, és ahonnan a többit - a kor szakása

inak megfelelően - kivülről lehetett fűteni. Ezek a szobák 
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tehát nyilván előszoba jellegő összekötő h e lyiségek voltak . 

A lavírozott rajz központi lépcsője közvetlenül az e meleti 

nagy terembe vezetett. Nem valószinfi , hogy a belső forgalom 

szempontjából ez szolgált volna összekötő helyiségként . Ha 

a képen látható l épcsőrész alapján valaki u tólagosan elké

szítené a lépcsőház tervét, azaz rekonstruálná a középriza

lit enteriörjét, ugyancsak szakatlan mérető és arányó teret 

kapna . 

A jelenlegi épület alatti azt keresztbe n-hosszába n 

átszelő -közmőjáratok az 1905. utá ni restaurálás során ké

szültek. Igénybevételükkel jól tanulmányozhatók az alapfa

lak. Ezek p e dig sokat mondhatnak az építéstörténetről. A 

Martinelli-féle épület terméskőalapra épült. Az összekötő 

toldaléképületek vegyes - terméskő-téglaalapra. Az északi 

oldalon a Martinelli-féle épület elé épített toldalék, tég-

lára alapozott. Minden alapfal megtalálható , csak a 

rizalit északi homlokzat harántfaláé hiányzik. Ha a 

rizalit a kastélymaggal egyidőben épült volna, ógy 

alapfala ma is létezne . 

középső 

középső 

terméskő 

Mivel a kérdéses fal alapját nem találtam, megnéztem és 

megmértem a Sala terrena és az udvari földszinti terem kö

zötti fa lat. A mérés azt mutatta, hogy ez a falrész - kívül

belül - kb. 30 cm-rel a falsík elé lép. Ez a kiugrás azt 

látszik bizonyítani, hogy a hangsúlyosan kétrizalitos épület 

udvari homlokzatának centrumát egy - mindössze 30 cm-nyire 

kiálló - fal-rizalit képezte . Nem valószinő, hogy Martineili 

ógy épített volna középrizalitot, hogy annak belső fala 30 

cm-rel a Sala terrena elé kerüljön . 

A középrizalit - egyelőre meghatározhatatlan időpontban 

- megépült, de nem a lavírozott rajzon ábrázolt módon. (Fe l

tehető, hogy valamikor 1763 után épült, de mindenképpen 1765 

előtt, mert akkor már az eléje tervezett toldalék-épületnek 

is állnia kellett.) Azért nem a lavírozott rajzon ábrázolt 

módon, mert nyugati, ill . keleti oldalán nem egy-egy, hanem 

két-két nyílászáró szerkezet kőkeretei maradtak meg . 

Mindkét oldal "északibb" fekvésa ablakának szélső kőke

rete a harántfal alá került, azaz a rizalit fala, ablaka 1s 
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megvol t, a mikor a cs igalépcső előteréta Cour d ' honn e ur felé 

eső k e l et- nyugati irányú toldaléképülettel elfalazták. A be

falaz o tt ablakkeret arra a falrészre esik, a hol a ri zali t 

sarkán a k - a lavírozott rajz szerint -konkávnak, fülkésen 

kiképzettnek kell e n e l e nnie. 

Az e lmondottakat összesí tve: n e m l e het bi zonyíta ni , 

hogy a Martinelli-féle é pület középri zalitos volt , d e való

szí nűsíteni lehet, hogy nem volt az. A középri zali t n e m a 

l avírozott r a jznak megfelelően épült, mert ehhez viszonyítva 

el térő - a jelenl eg is adott - olda lhomlokzatok kiké p zése. 

Valószínűsithető, hogy a középriza lit sarokkiképzése nem 

volt konkáv . 
13 Horányi Mátyás , Eszterházy vígasságak (Akadémiai Ki

a dó 19 5 9. ) 

~ 4 1735-36-ban egy énekes, táncos társulat vezetője 

volt Németországban. 1735-ben a szentpétervári udvar i szin

h ázhoz szerződött feleségével együtt . 1737 és 1742 között a 

Bon család Közép-Európában működött. 1742 és 1745 között új

ra Szentpéterváron vannak. Bon felesége a cári ope r a é nekese 

volt . Innen Berlinbe, Drezdába , Potzdamba , Antwerp e nbe k e 

rült. Bon 1754-be n Farkfurtban olasz operaelőadásokat r e nde

zett. Előzetesen n é hány zeneműve is meg jele nt. Frankfurt 

után Bolognába megy , majd, Beyreuthba , ahol 1756 és 17 61 kö 

zött a Szépművészet i Akadémia építészet és perspe ktíva taná

ra. A Bon család korábbi, közép-európai működésére egy 1741-

es adat utal , eszerint Bon ebben az időben a pozsonyi opera 

igazgatója volt . Pozsonyba később , bayreuthi tartózkodása 

idején is ellátogat, mert egyes operák szövegkönyvének sze

reposztásában az egész család szerepelt. (Felesége mellett 

leánya is énekesnő.) Bon társulata már 1762 júliusa előtt is 

szerepel Kismartonban, feltehetően még Pál Antal herceg szó

rakoztatására. (Horányi idézett könyve alapján.) 

~ 5 a) A fertődi kastély építéstörténetének főbb 

natai. (Művészettörténeti Értesítő 1953. 1-2- szám.) 

b) Fertőd és Kismarton parkjai a XVIII. és XIX . 

fordulóján (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskol a 

1953.) 

mozza-

század 

Évkönyve 
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c) A magyar "Verszália" épit6je. (Mfieml é kvédelem 1962. 

2 . szám . ) 

E tanulmányok s zerz6je (Balogh András a Ke rtészeti Fő

iskola Kertépitészeti Szakának rajz , ábrázoló mé rtan , mfivé

s zettörténe t oktatója . ) 

~ 6 Balogh András kéziratban kész tanulmányában részle

tesen beszámol a rajzok azonositásának történetér61. 
~7 Fasc ll49.No . 3.p.263. 

~B Valkó Arisztid közel két évtizede foglalkozik az Es-

terházyak családi levéltárának feldolgozásával. A fertődi 

mfiegyüttessel foglalkozó kutatók zömmel az 6 levéltári mun

kásságának eredményeire támaszkodtak. Így magam is . (A fel

dolgozott anyag a Mfivészettörténeti Dokumentációs Központban 

van.) 
~9 Fasc 791 IV. p. 100 . Bon életrajzi adatai szerint 

ebben az időben a bayreuthi szépmfivészeti akadémián tani

tott. Horányi valószinfisitése szerint az év bizonyos szaka 

szaiban - régi szintársulatának tagjaival - azonban Pozsony

ban és Kismartonban is szerepelt. Úgylátszik n em 1762-ben 

amikor Miklós herceggel szerz6dést kötött - hanem már jóval 

korábban elhatározta, hogy az Esterházy h ercegek "biroda lmá

ban" telepszik le . 
20 Valkó Arisztid tanulmánya Jacobyról. Mfivészettörté-

neti tanulmányok. (A Mfivészettörténeti Dokumentációs Központ 

Évkönyve 1960 . ) 
2 ~ Rachier régens 177~-ban 30 éves jó munkáját dicséri . 

Fasc 1534 . p. 268. 
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Univ .Prof.Dr. Mihaly MÖCSENYI 

Baroeke Garten und Landschaften in Westungarn 

1. Vorbemerkungen 

Baroeke Ensemb l es kommen nu r d ann zustande, wen n 

verschiedene Bedingungen erfüllt sind, und zwar: 

l. Ein Bauherr, der seine politische und wirt
schaftl ic he Macht auf reprasentative Wei se zum 
Ausdruck bringen will. 

2. Die Wirtschaftskraft und der Reichtum , die 

notwendig sind, einen Bau mit sehr hohen Koste n 
zu ermögl i chen. 

3. Friedliche Zustande, das heHlt, das Baugelande 
darf langere Zeit kein Krieg'sschauplatz sein. 

4. Entsprechende l andschaftl ic he Gegebenheiten zur 

Entfaltung der Reprasentation. 

5. Das zum Bau wnd Betrieb des Ensembles nötige 
Bau ma ter i a l , d i e Arbei t sk ra ft und L i eferung ska

pazitat. 

D i e Ensemb l es können nach i h r er Si tui erung, i h rem 

Ausmal3 und ihrer Bedeutung nach viererlei sein: 

l. Palais in der Stadt mit Garten (villa urbana) 

2. Palais oder Schlo13 in der Vorstadt mit Anlagen 
(villa suburbana) 

3. Palais von einern Park umgeben (villa "rustica") 

4. Baracklandschaft mit zwei oder mehr Palais in 

den Brennpunkten der Achsen oder Raumsysteme . 

Fijr Barock-Ensembles kommen nach der Eigenart des 
Terrains drei Möglichkeiten in Frage: 

l. Hügel- oder Berglage 

2. Ebene Lage mit hohem Grundwasserstand oder offe

nen Wasserflachen 

3. Ebene Lage mit tiefem Grundwasserstand ohne Was
serflachen an der Dberflache 

Den Zei tpunkt der Entstehung betreffend, si n d zu 
unterscheiden: 

l. vor 1690 

2. zwischen 1690 und 1740 

3. nach 1740 entstandene Ensembles 

Die Dauer der Entwicklung betreffend, gibt es 

l. ohne vorangegangene Entwicklung in einern Zug 

entstandene Ensembles, 
2. in mehreren Stufen durch eine kontinuierl iche 

Entwickl ung "gewachsene" Ensembles. 

2. Zur Entwicklung im historischen Westungarn 

Unter den angedeuteten Gegebenheiten kann der Bauherr 
- im Rahmen seiner Möglichkeiten - sein absolutisti
sches Streben durch eine mit Bauten gestaltete Umge-
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bung zur Gel tung bringen , wenn Frieden herrsch314 

Mitteleuropa, im mittleren Abschnitt des Uonauraumes, 

bestand seit etwa 1690 relative Ruhe. Die alte ungari
sche Hauptstadt Ofen (Buda) wurde 1696 befre it. Das 

ungarische Territerium- wahrend der etwa lSD-jahrigen 

Türkenherrschaft - gliederte sich in drei Teile: der 

westl ic he und nördl ic he Teil gehörten als Königreich 
zur Monarchie , der mittlere Teil zum türkischen Reich, 

der östliche Teil (Siebenbürgen) bildete ein selbstan
diges Fürstentum. 

Baroeke Anlagen konnten - von diesen drei Landesteilen 

- vor allem im ungarischen Königreich entstehen. Hier 
ist anzumerken, dal3 von dem damaligen Königreich, des

sen Hauptstadt Prel3burg war, heute nur ein sehr klei
ner Teil zu Ungarn gehört. 

In Eisenstadt liel3 der Palatin Paul ESTERHAZY die mit

telalterliche Burg in der Zeit zwischen 1663 und 1672 

von Carlo Martinc CARLONE zu einern gewaltigen baroeken 

Schlo13 umgestalten. Es ist anzunehmen, dal3 zu diesem 

Schlo13 damals ein Barockgarten gehörte. Dieser könnte 

- nach italienischer Art- am Hang gelegen sein, mit 

der Lage des Schlosses am Hangful3, umgeben von einem 
schützenden Wassergraben. Mutma l3 1 ich i st im Territo

ri um des Königreiches in diesem frühen Zeitabschnitt 

keine andere bedeutende Barockanlage entstanden . 

Frankenau, Kittsee, Deutschkreuz, Lockenhaus, Kabol d 

und noch einige andere Festungen oder Surgen bestanden 
schon zu dieser Zeit und hatten offenbar Barockgarten. 

Im Es terhazy-Archiv ist mehrmals davon die Rede. 

Di e Kriege, welche am Ende des 17. Jahrhunderts in 
Mittel europa das Entstehen von grol3zügi gen Barac kan

lagen verhinderten, hinterliel3en auch auf ungarischem 
Territerium ihre Auswirkungen. BOCSKAI (1604), BETHLEN 

(1618) und THÖKÖLY (1678) kampften gegen die Habsbur
ger; diese Kampfe, die ergebnislos blieben, brachten 

gr?l3e wirtschaftliche Nachteile mit sich. 

Nach der Vertreibung der Türke n - der mi ttl ere Teil 
des Landes war praktisch unbewohnt - karn die wirt

schaftliche Entwickl ung nur sehr langsam in Gang; 

anfangs des 18 . Jahrhunderts, als in Mitteleuropa 

relative Ruhe herrschte, brach in Ungarn der Frei
heitskampf von Rakoczi aus. Die Schl achten und die 

kleinen, verstreuten Scharmützel, die Jahre hindurch 
andauerten, brachten das Land wieder an den Bettel
stab. Zur wi rtschaftl i chen Bel eb ung wa ren nach d em 

Frieden von Szatmar (1711) viele Jahre nötig. 

Eine Ausnahme von der allgemeinen Lage bildete das 
Schlo13 von Prinz EUGEN von SAVDYEN in Rackeve, das Jo 

hann Lukas von HILDEBRANDT 17D2 baute. Die zum Bau nö

tigen Mittel hatte Prinz Eugen offenbar in Österreich 
aufgebracht. Da s Schlol3 war zwar nicht grol3, aber ein 

hervorragendes architektonisches Werk von einer Über
waltigenden reprasentativen Wirkung. Vom Garten blieb 



ni chts - auch kein Dokument- erhalten, abe r di e GröGe 

des zum Sc h l os se gehör enden Territor i ums deute t auf 

einen Gar ten in de r GröGenordnun g ei ner "An-Lage" hi n. 

Etwa sei t 1715 begann im ganzen Land der bauli che Auf

schwung und bi s zu den Si ebzigerjahren wurd en - soweit 

bi sher bekannt ist - rund 60 Barock- un d Ro koko 

SchloGgarten im Te r r iterium des heuti ge n Ung arn ge

baut. Ve rmu t lich e ntst anden in de r 51 owake i, Si eben

bürgen, Bacsk a, Banat, Kroatien und Burgenl and ann a

hernd zweimal so v i el Garten. 

Im his t ori sch en Westungarn, im Burgenl and wurde am 

Anfang des 18. J ahrhunderts (1711; Johann Lukas von 

HILDEBRA NDT ) für die Fam i lie HARRACH da s Ensemble 

Halbthu rn gebaut (rund 90 ha). In de r Hau ptstadt 

Ungarns wah r en d der türkischen Besatzung, in PreGb urg, 

wa r - in der Zeit der Spatrenaissance - der Garten von 

Erzbi chof György LIPPA Y weltberühmt (1642-1666 l; er 

l ag auGe r halb der Stadt. Am Ende des Jahrhunderts ging 

er fast unter, aber in den DreiOigerjahren des 18. 

Jahrhunderts e r l eb te e r al s prunkvoll e r Ba rockga rten 

eine neue Glanzzeit. Matyas BEL beschrieb ihn 1735. 

Nebe n d em erzbi schöfl i chen Ga r ten kennen wi r mehrere 

Barockga rten in den Vororten, zum Teil wiedergegeben 

von Samuel M!KOVINY (in den DreiOigerjahren des 18. 

Jahrhunderts). Der Bestand dieser Garten ist durch die 

Zeichnungen von Samuel MIKOV!NY und die Beschreibungen 

vo n Matyas BEL bekannt (Matyas BEL stieG einen Freu

denruf aus : "Paradisum Hungaries, qui Pisonium dixit, 

bene dix it!" "Wer PreGburg das Paradies Ungarns ge

nann_:t hat, hat wahr gesprochen!") Die Garten hat auch 

Gott f ried von ROTENSTEIN beschrieben (die Beschreibung 

ist i n Johann BERND ULLIS Rei sebeschreibungen 1783-1784 

in Be rlin er schienen. Rotenstein begann seine Reisen 

1763 und beendete sie 1783). 

Weitere Garten in PreGburg sind die von Illeshazy, 

Erdödy , Rayger, Palffy, Esterhazy, spiiter Aspermont 

und Grassalkovich. Innerhalb der Stadt gehörten zu den 

wenige r bedeutsamen Palais wesentlich kleinere Garten. 

Seiner Lage und Wirkung nach waren das KönigsschloG 

un d sein Garten in PreGburg sehr bedeutend; Maria 

Theres i a l ie!l es 1761-1765 umbauen, um es der Würde 

i hres Schwiegersohnes Albrecht von Sachsen-Teschen als 

Stadthalter entsprechend zu gestalten. 

In Ki ralyfalva (Csalloköz-Insel Schütt) in der heuti

gen Sl owakei lag der Palffy Garten, den ROTENSTEIN als 

den grö!lten und schönsten Garten des Landes lobt. Die 

Famil i e hatte schon im 17. Jahrhunctert hier ein SchloG, 

dieses war aber wahrend des Rakoczi-Freiheitskampfes 

zur Ganze zugrundegangen. Mit dem Neubau des Schlosses 

und des Gartens begann man 1712. Den Garten entwarf 

der au s Billenburg stammende BRUNNIG. Das zweite groGe 

En semb le in Csallaköz (Schütt) ist SchloG und Garten 

der Gr afen Esterhazy in Cseklesz. 1714 wurde mit dem 

Bau de s Sch l osses begonnen, es wurde 1720 fertigge-
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s t ellt, de r Garten vi el spater. Da s SchloG s ta nd~j 5 
einer Anhöhe , au!ler dem weit ausgedeh nten Parterre und 

den Bos ketts bestand e i n mit Sc hne i se n ersc hlosse ner, 

mit All een ausge stattete r parkartiger Wald, in wel chem 

einhe imi sc he Ti e re und so l che aus all e r We lt ~ eha lten 

wurden. Im Park gab es vi ele Ba uten, Wasse r becken, 

Fontanen, Lusthause r , Lauben und ande re 2. i er el eme nte . 

ROTENSTEI N beschre i bt das "Inventarium" des Park s sehr 

ei ngehend. 

Neben den Ensembles von Kiral yfalv a und eseklesz war 

Ivanka, von den Grafen GRASSAL KOVICH geg r ündet, we

sentlich kleiner. ROT ENSTEIN besichtigte und besc hr i eb 

au!l er den genannte n zwölf weitere Sc hl össer un d Ga rte n 

in Csal l oköz. Von diesen schatzte er Schl o!l un d Garten 

des Baro n J ESZENAK i n Maj orh aza sehr ein. Die Farnil i e 

l i eG den Garten in den Siebzigerjahren umgestal ten; 

deswegen spricht ROTEN STEIN i n der Beschrei b ung von 

"nach eng l i sc her Art" geschwungenen Weg en, sen t imenta 

len In sc hriften und Gartenpartien. 

Im Be reich südlich der Don a u, im heu t i ge n Ungar n 

(we st li ch de r Ra ab ) gab es bis zur VertreiD ung der 

Türke n, da s hei!lt bis zum Frieden von Szatma r (1711) 

keine reprasentativen Anlagen; wohl gab es befes tigte 

Wohnburgen kl eineren und grö!leren Ausma!les, a be r zu 

diesen (so z.B. Sarvar, im 16. Jahrhunctert entstanden) 

gehörte bis zu den Zwanzigerjahren des 18. Jahrhun

derts nach heutiger Kenntnis kein Baroc'kgarten; erst 

danach entstanden eine Re ihe von Barockgarten. Zu dem 

aus dem Mittelalter stammenden Schlo!l von Körmend 

gehörte von 1720 bis 1794 ein Barockgarten. Zsennye 

hatte auch einen Barock-, spiiter einen Landschaftsgar

ten. Bük, Hedervar, Zsira, Mosonmagyarovar besa!len 

ebenfalls Barockgarten. 

Garf Anton SZECHENYI lie!l 1754 in Nagycenk ein Schlo!l 

mit einern schönen Garten und eine monurnentale, heute 

noch bestehende Lindenallee anlegen. Die aus verschie

denen Zei ten stammenden Gartenp l an e wurden durc h d i e 

ForschungsarbeHen von Karoly ÖRS! bekann t. Ei ne ~a

rockphase des Gartens wird zur Zeit unter der Leitung 

von Herrn ÖRS! rekonstruiert. 

ROTENSTEIN - wohl niemand kannte den West- und Nerd

teil des Landes besser- stellt fest, da!l esneben der 

fürstlichen Linie der Familie Esterhazy noch zwei 

hochactel ige Farnil i en gab, deren Jahreseinkommen mehr 

als 300.000 fl betrug; vier Farnil i en verfügten über 

me h r als 200. OOO fl, wei tere v i er ü ber me h r als 

150.000 fl, zehn über zwischen 50.000 und 60.000 fl. 

Vom mittleren Adel hatten viele Familien 10.000-

30.000 fl Jahreseinkünfte. Nikolaus der Glanzende 

Este rhazy verfügte über ein Jahreseinkommen von mehr 

als 1,500.000 fl. Es ist anzunehmen, da!l fü r den Bau 

eines baroeken Gartens rund 50.000-150.000 fl Jahres

einkommen, für eine "An-Lage" ein solches von 150. 000-

200.000 fl, für einen Park von 200.000-300.000 fl und 



r 
für e ine baroeke Landschaft von über 1,500.000 fl 

notwendig waren. 

3. Zur Klassifizierung 

Ich me ine, es ware wünschenswert zu erklaren, was ich 

un ter Barockgarten, "An-Lage", Park bzw. baracker 

Landschaft verstehe. 

Ei n ba rocker Garten entsteht me istens i n Verbi ndung 

mit ein ern innnerstadtischen Palais (villa urbanal und 
besteh t im wesentlichen aus dem von DU PERAC ausgear

beiteten und von BOYCEAU vervollstandigten Parterre, 
mit umgebenden - Raumeffekte hervorrufenden - ge

schnittenen Hecken, Terrassen und Lauben. Ein soleher 

Garten ist gemeinhin "einraumig" und seine gröGte 

Fl achenausdehnung betragt ei n i ge ha (me istens n ich t 

einmal ein ha). 

Eine baroeke "An-Lage" ist im alJgemeinen "mehr-rau

mig" und liegt meistens auGerhalb, aber nicht weit 

entfernt von der Stadt; ihre Ausdehnung betragt 
durchschnittlich 5-25 ha. Bei der Bewertung eines 

solchen Werkes ist ein gewichtiger Gesichtspunkt, wie 

die "An-Lage" im Verhaltnis zum SchloG liegt, z.B. ob 

die Langsachse ganz vertikal zur Hauptfassade liegt 

ader ob sie im Winkel abgeknickt ist. Es kommt öfter 
vor, daG der gröGere Teil der "An-Lage" im Verhaltnis 

zum Ha uptgebaude seitlich liegt (z.B. Eisenstadt). 

Von ei nem baroeken Park kan n ma n nu r dann sprechen, 
wenn e iner - aus einern Parterre entwickelten Anlage -

ein Zi er-Tiergarten angeschlossen ist und wenn de ssen 
Vues mit dem Hauptgebaude in einer engen Verbindung 

stehen - in einer Komposition von sich unterordnendem 

Charak ter -, das heiGt, wenn das aus vielen Elementen 
bestehende, sich im Raum entfaltende Ensemble in 

astheti scher Hinsieht qua l itativ bedeutend ist. Die 

Flache eines baroeken Parkes ist meist gröGer als 50 

ha. 

Voraussetzung für das Entstehen einer baroeken Land

schaft ist, daG zwei ader mehr Schlösser ader andere 

s igni fikante Bauten soleherart ein Vue-System bilden, 

daG die- mehr als 10 km voneinander entfernten- Bau
te n durch gepfianzte Alleen und durch in Walder ge

schni ttene Schneisen in ein Landschaftsgefüge, das 
mit kü nstlerischen Ansprüchen konzipiert ist, gebracht 
we rde n. 

4. Zu r Entstehung des Barockensemb l es von Eszterhaza 
im heutigen Fertöd 

4.1. Die ererbten baulichen und landschaftlichen 
Gegebenheiten 

Die fürstliche Linie der Familie Esterhazy war im 17. 

Ja hrhuncte rt beim Erwerben von Besitztümern nicht sehr 
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''hl . h D d. F ' l . b h'' t · 316 wa er1sc . a 1e am1 1eno er aup er erw1esenermaGen 
der Dynastie der Habsburger treu ergeben waren, ergat

terten und erheirateten sie einen bedeutenden Teil der 

Güter, Surgen und Schlösser des westlichen Grenzgebie

tes. Die Ausbildung des machtigen Esterhazy-Fideicom

miB hatte zweierlei Folgen: Seine Einkünfte verzettel

ten sich nicht auf die Anlage von kleineren t;ütern, 

die wegen ihrer GröGe weniger bedeutend gewesen waren, 
zum anderen konnte man konzentriert ein hochwertiges 

Ensemble mit machtigen Massen schaffen. 

Der Gründer der "Dynastie" Esterhazy war Nikolaus 
(1580-1645), der vom Habenichts bis zum Ende seines 

Lebens einer der reichsten und machtigsten Manner des 

Landes wurde. Einer seiner Nachfolger war Paul Ester

hazy (1635-1713); er vermehrte mit verschiedenen 

Methoden das Vermögen. 1687 setzte er als Palatin das 
Recht der Thronfolge für die Habsburger in Ungarn nach 

ei nem Erbfo l gegesetz i n der Versamml ung der ungari

schen Landstande durch und krönte danach Joseph I. zum 

ungarischen König. Dafür - und nach Bezahlung von 

27.000 fl- erhielt er von Kaiser Leopold I. den Rang 

ei nes Fürsten. Nach Paul wurde Mi hal y ( 1671-1721) 

Fürst, nach seinem Tode sein Bruder Josef (1688-1721), 

na ch ihm des se n So hn Anton Paul (1711-1762), nach 
dessen Tode sein Bruder Nikolaus (1714-1790), der 

spatere "Nikolaus der Glanzende". 

In Südtör bestand schon im 16. Jahrhunctert ein Gebau
de, das für die Frau des Palatins als Wohnsitz geeig

net war. Der Name des Waldes bei Süttör war ursprüng

lich les ("Lauer-Wald"); der Wald lag unmittelbar am 
Neusiedler See, höher als seine Umgebung, deswegen war 

die Hauptholzart die Eiche. Wo auf gröGeren zusammen

hangenden Flachen eine Eichelmast möglich ist, siedeln 

sich Wildscheine an, dort fühlt sich auch das Rotwild 
wohl. Die Nahe des Wassers und des Röhrichts mit 

vielen Wildvögeln wie Kranichen bot eine vorzügliche 

Gelegenheit zur Falkenbeize. Für den Jagerschmaus 

fehl ten auc h d i e Fi sch e ni ch t. D i e Umgebung konnte 

also ein richtiges Jagerparadies sein. 

Mit der Ausweitung der Jagd mit dem Gewehr wurden in 
d i e Wal der facherförmig au sei nandergehende Sch ne i sen 

geschlagen; sie dienten einerseits zur Orientierung, 
andererseits zum leichten "Zur Strecke-Bringen" des 

Wildes. Zwischen den radial gepragten Raumkorridoren 
(Aussichten, Durchsichten, Vues) lagen in anderer 

Richtung schmalere Schneisen, sogenannte "Appell
Strecken", die zum Sammeln, zur Ordnung, aberauch zur 

Sicherheit der Treiber dienten. Den Weg des gehetzten 

Ti eres regul i er ten kl i rrenden Uirm erzeugende "Schreck
Schnüre". Zur Brun ft der Hi rsche wurden künstl ic he 
B l ölJe n geradet ( Brunftpl a tzl), z um Füttern der Ti ere 

wurden Wildacker im Walde gerodet, zum Tranken wurden 

Bache angestaut. Oem Sammeln, den Mahlzeiten und der 

Ruhe der Jager dienten Rendevous-Lichtungen. Am Rande 
der Lichtungen und entlang der Alleen dienten Durch-



gange, di e von Re i s i g und Unte rwuchs gere inigt und mit 

der Haue abgeschert waren, dem An pi r sc hen und dem Ve r

folgen der Spur des Wildes. Di e Jagdlandsc haft auwald

artigen Char ak t ers, di e f ür die gesell sc haftliche Ja gd 

mi t dem Geweh herge r i chtet wurde , unter sch ied sich 

wesentl i ch von der agrari schen Land sc haft, weil si e 

au sges proc hen du r ch raumli ch - ni ch t wi e di e Agr ar-

1 andsch a ft durc h vorwi egen d fl achenha f t e - El emen te 

gekennzei chnet war. Die du r ch di e a nthr opomo r phe 

Jagdla ndscha f t gebo tenen Mö glichkeiten einerse its und 

die Wünsc he des So nnenk önigs nach dem Au sdruck der 

Macht anderersei ts verband d i e Geni al i tat Le No tres 

zum ers t en Mal zu einem epochalen Kunstwerk. 

In Süt tö r war davon natürlic h im 16. J ahrhunct e r t keine 

Rede. In dem point de vue der Schneisen stand aber 

schon e in Gebaude; es konnte auch umgekehrt sein, das 

heiOt, das Gebaude wurde so pl aziert, daO man di e vues 

fn die gewünschten Richtungen auf bestimmte Punkte wie 

Kirch türme ausrichten konnte. Di e durch den Lauer-Wald 

geschlagene Hauptschne i se li ef genau auf den Ki rchturm 

von St . Ni kolaus (di e Kirche ist gotisch, sie wurde 

al so ni cht nachtr aglich in den Bli ck punkt de s vue 

gebaut); d i e am and eren Ende der Sch ne i se im rechten 

Winkel ab gehende Schneise ist auf die Kirche auf dem 

Hügel von Szeplak ausgerichtet. Am Kreuzungspunkt 

diese r beiden Richtungen (Schneisen) stand seit den 

Fünfzi ge r j ah ren des 16. Jahrhunderts ein Ge bau de. Auf 

dieses Gebaude l iefen die Nebenvues des "GansefuOes" 

zu. 
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Um ei nen Barackpark anzulegen, standen also di e wich

t i gs t en El emen te poten ti ell zur Verfügung, und z wa r 

mit opt imalen Bedingungen. Die eigenartig anthropo

morph e Jagdlandschaft wies hier und dort solche 

f unkti onell e und formell e Charakterzüge auf, wel ch e 

df e Herrscher und Ho chadel i gen des Ba rockzei tal ters 

dazu bewegten, daO sie solche Landschaften mit bewuO

ten asthetischen Zielen zu einern monumentalen Ausdruck 

brachten, der ihren gesellschaftlichen und künstleri

schen Bestrebungen entsprach. Die landschaftlichen 

Gegebe nheiten, GröOe und Proportion der durch Pflanzen 

geb ildeten Raume, die Richtung der Raumkorridore, ihre 

Grundr iOform, der Wachstumsrhythmus der verwendeten 

Pf lan zen inspirierten einerseits und bestimmten 

andere rseits das Entstehen und den Entwicklungsgang 

de r Ku nstwerke. Einheiten von SchloG und Park von 

b l eibe ndem künstl e ri sch en W ert entstanden nu r d ann, 

we nn die Schöpfer den Massen und Raumen von natürli

chen und architektonischen Elementen einen solchen 

Einklang sicherten, daO die wesentlichen Charakterzüge 

Sf ch sogar wahrend eines Jahrhunderts ohne PflegemaO

nahmen nicht veranderten. Das Werk von Fertöd 1st in 

df eser Hinsieht vielleicht einmalig in Europa. Im 

fo lgenden werden wir die Entwicklung der einzelnen 

Epochen des baulichen Geschehens anhand einer Analyse 

de r immanenten - zwischen den Komponenten bestehenden 

- GesetzmaOigkeiten untersuchen. 
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4. 2 Di e e r ste Bauper i ode, erster Ab sc hn i tt 

Da s Gut von Süt tö r erb t e Jose f Es t e rh azy al s Gr af; 

nachdem er es vo n de n t1ariazeller Benedi ktiner n, an 

di e es ve r pfande t war , au sge l ös t ha t te , sc hl i eflt er 

1720 e inen Vertrag mit dem Raume i s t er A. E.Ma rtinelli, 

e in Ja gdschl o!l mit 20 Zimmer n und zwe i Fes t sa l en zu 

baue n; ~lart i nell i verp fl ic hte t sich , da s Gebaude in 

einern Vi ertelja hr f ertigzustellen; da s i s t ihm nur 

dadu rc h mögl i ch , da!l e r das bestehende Ha us umbaut. 

Josef wird 1721 Fürst und bes t ellt sofo rt zwei neue 

Lu st ha user anstelle des vorha ndene n Stal le s un d der 

Scheune; dadurch bildet sich der Umri l3 des cour d

honneur . St all und Sc heun e wer de n se itl ich vor di e 

Gartenfa ssa de des Jagdsc hl os ses gese tzt; damit beg innt 

di e konkave arc hitek t onische Raumb il dun g in Ri chtung 

de s Lauer-Waldes. 

Josef lebte als Fürst nur zweieinhalb Mon ate , abe r i n 

dieser Ze it schuf er die Gr undla ge des spa t e r en 

Ensemb l es . Süttör erbte nach dem Testamen t wied er der 

Zweitgeborene, i n di esem Fal l e Nikol aus . Es schei n t, 

da ll i n den Secundo- Ge niti der Es t erhazy mehr Ehrgeiz 

und Pr unk s ucht al s i n de n erstgebo ren e n Brüd e rn 

steck t e . Den lustand na ch der ersten Bauperiode de r 

Esterhazy zeigen ein Grundri !l und ein Gema lde. Auf 

beiden erscheint da s ges amte En semble mit dem Wald. 

Das Gemalde zeigt ein sehr seltsames hochbarockes 

Parterre-, Raum- und Vue-system. Man kann nicht 

fe ststellen, wann das B il d ent s t anden ist; we nn e s 

einen gepla nten lust and zeigen sollte, könnte es 1721 

en ts tanden se in, wen n es den be s t e he nd e n Zu s tand 

ze igt, in den Fünfzige rja hren des 18. Jahrhunderts. 

Den Mitte i lungen des letzten Archiva rs de r Es t erhazy, 

Janos Hárich zufolge entstand der Garten zu diesem 

frühen Zeitpunk t und sein Schöpfer war Franz Zi nne r, 

fürstl icher Ingeni eur, der Schöpfer des "auf ital ie

nische Art" gestalteten Schlo!lgartens in Eisenstadt. 

Der zeitgenössische Grundri !l und das Gema lde bewei sen 

eindeutig, dal3 sowohl cour d-honneur als auch Parterre 

umzaunt waren. Den ve rfüg baren schr iftlichen Unterla

gen zufolge entstand der Zaun in mehreren Abschnitten. 

Solange das im point de vue stehende Gebaude nur der 

Jag d und dem vorübergehenden Aufentha l t d i en t, i st 

ei ne Ei nzaunung nicht nötig, denn es gib t ke i ne 

Pflanzen, die man var dem Wild schützen mül3te. Eine 

Jinderung tr itt ein, als da s Sch l ol3 standig ader 

weni gs tens den ganzen Somme r ü ber bewohnt wi rd. In 

diesem Fall beansprucht der Bewohner eine geschmückte 

Umgebung, die geschützt werden mul3. Da ein "hoher" 

Zaun nicht schön ist, werden an seiner Stelle ader var 

ihm meistens Lauben errichtet, die aber zugleich eine 

raumbildende asthetische Rolle spielen. 

Wenn sich viele Personen und diese auch langere Zeit 

in einern Jagdschlo13 aufhalten und di e Jagden öfte r 

stattfinden, mu!l der ganze Park umzaunt werden, damit 



das Wil d - d i e Na he des Menschen fürchtend - nicht 

entfl ieh t. Spiiter müssen auch die einzelnen Te ile des 

Wil dpa rk s voneinander getrennt werden, den ei nzelnen 

Wi l da rte n, der Nutzung, der Aufzucht und der Art der 

Jagd entsprechend. 

4.3. Ers t e Bauperiode , zweiter Abschnitt 

Hárich irrt sich sicher, wenn er meint, dall das 

Pa rterre sc hon in den Zwanzigerjahren fertig war, denn 

spate re schriftliche Dokumente beweisen eindeutig, dall 

anfangs der Fünfzige rjahre, als Nikolaus noch als Graf 

mit de r Rekonstruktion und der Entwicklung des Schlos

ses begann , das Parterre noch nicht so groll, wie auf 

dem Bild dargestellt, war; der Wald war nur etwa 60 m 

vom Sc hloll entfernt. 

Die St elle des Schlosses war, von den Schneisen des 

Waldes her oder vom Schloll aus in Richtung des Waldes 

ge se hen, ei ndeutig, a ber von andere n Richtungen 

betrach t e t , "sc hwamm" es . Seine Gesamtmasse war im 

Verha ltnis zur Ausdehnung der offenen Wi esenfl a chen 

nicht groll genug, um eine reprasentative, monumentale 

Wirkung hervorzurufen. 

Baroeke Ensemble s müs sen Spa nnung und An regung zur 

Bewegung erwecken. D i e natürl i chen und architektoni

schen Elemente müssen ein dynamisches Gleichgewicht 

bilden, um eine reprasentative, monumentale Wirkuno zu 

erz ielen. Sedingung für die Spannung sind Gegensatz, 

Wi dersprue h, für den Bewegungsanrei z das Mitreillende 

der R~u me und die Anziehungskraft der Mas sen. Ein 

dynami sc h es G l ei chgewi ch t kommt d ann zustande, wen n 

da s Werk , das solche Eigenschaften aufwei st, abge

schlossen und vollendet, aber zugleich entwicklungs

fahig ist. Die Kompositionsprinzipien und -methoden 

eines Park -Schloll-Ensembles sind vielfaltiger als die 

ei nes Ens emb l es, das nu r aus a re hi tekton i sch en o der 

t echnisc h gepragten El ementen besteht. Seine Wi rkung 

wi rd durch me h r Fak to ren hervorgerufen und i st mehr

schi ch tiger. Der baroeke Architek t i st bestrebt, ma

le rische , der Gartenarchitekt dagegen architektonische 

Werte zu erzielen. Das im Inneren der Bauten angewen

dete, pe rspektivi sc he Tliuschen und das "Öffnen" der 

raumbeg renzenden Wande durch die Malerei, im Garten 

di e natu rwidrige Anwendung der Pflanze und die dem 

l ebenden Material aufgezwungenen architektonischen 

Formen dienen dem Illusionismus und rufen den Eindruck 

ei ner schei nbaren Macht über Konstruktionen und 
El emen te hervar. 

Im ers ten Abschnitt der ersten Baupe riode von Sü t tö r 

war die Bezi eh ung, das he i ll t der Gegensatz zwi sch en 

Land sc haft und Jag dsc hl oiJ, noch se hr einfach; im 

zweiten Abschnitt entstand ein - nach aullen - konvexe r 

- Bau kö rper aus Gebauden und Mauern, nach innen ein -

den Mensc hen bergender, gleichzeitig praktischen 
Zwecken di d k . . enen er - onkaver. arch 1tekto n1 sc her Raum, 
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der c ou r d- honn eur , wel cher im asthetische~j§ 
einen wirkungsvollen Ka ntrast zum landschaftlichen 

Aulle nra um bildet . Der nachste Schrítt zum Erregen von 

Spannung war di e Anlage eines auf geometrischen Prin

zipien beruhenden Blumenparterres vor der Fassade 

de s Sch losses. Der Gege nsatz wurde dadurch mehrschich

tig. Zwischen das Gebaude von malerischer Wirkung und 

die Masse des Waldes von architektonischem Wert spann

te sic h j etzt ei ne Fl achendekorati on aus gezüchteten 

81 umen i n ge ametri sc her Ordnun g. Das Sc h l oll "schwamm" 

nicht im Raum. Das Blume npar t er re mullte mit einer 

Mauer umgeben werden, dabei entstand aus einer ratio

nPllen Ko nstrukti on ein as thetisches El ement. 

Die zwisch en den Te il ei nheiten- dem mit feinen 

Motiven gestalteten Parterre mi t zi e rl iche.n Dess in, 

d em Mensch en und B lumen bergenden, s tarren ~1auersy

stem, den architektonischen und landschaftlichen 

Raumen - bestehenden beunruhigenden Gegensatze redu

zieren sich in de r Gesamtkomposition zu einer diszi

pl inierten Spannung. Die baroeke n Ensemble s beunruhi 

gen und diszi plinieren zugleich. 

Neben dem Gege nsatzpaar Beunruhigen und Disziplinieren 

fördert das Paar Abs t ollen- Anziehe n den Anre iz, ja 

Zwang zur Beweg ung. 

Die an den Pfe il, an den Speer , die sich auf uns rich

ten, erinnernden konvexen. Formen stallen ab, die an 

das Umarmen, an offene Arme erinnernden konka ven For

men ziehen und loeken an. Der Zentralbau, auf den die 

vues des Lauer-Wal des ausgerichtet sind, l ockt mi t 

sei nem konkaven Ra um an, se i n vorspri ngender Mi ttel

t e il i st konvex, deswegen a bs tollend. Das Ve rmi n d ern 

der a bs t olle nden Wi r kung, zug l e i ch das St e i g e rn des 

Gegensatzpa ares sichert das fühl erartig vorgreifende 

Plazieren der Nebengebaude im Verha ltnis zum Hauptbau. 

Eine vollblütige baroeke Kompositio n zwingt unablassig 

zur Bewegung; Ba hn en und Richtungen des Bewegens sind 

jedoch im varaus sorgfaltig geplant und festge legt. 

Die spezifische Dynamik einer orga ni schen Komposition 

bestimmt nicht nur die Bewegungsrichtungen seines Be

trachters, sondern auc h den Verl au f der eigenen Ent

wicklung. Die Dimensionen können wachse n, di e Elemente 

des Ensembles können s ich erweitern, aber so wie die 

Vergangenheit d i e Gegenwart be st immt, b es t immt d i ese 

d i e Zukunft. 

Die zwei Gebaude (Lusthauser), vom Fürsten Jo sef be

gonnen , mullten nach sei nem Tode (1721 bis 1725) noch 

fertigg es t ellt werden. Die letzte Rechnung der ersten 

Bauperiode stammt von 1732 (Dacharbeiten Simon Mödl

hammer l. 

Paul Anton wu rde 1734 grolljahrig, se in Bruder Nikolaus 

1738. Bei de r Annahme der "Pragmati ca Sanctio" (1722/ 

23 Prellburg ) wa r kein Fürst Es terhazy anwesend . Kaise r 



Karl sta rb 1740, die Staatskasse war l eer , der Stand 

de s Heer es hattesich stark vermindert. Al s Maria The

re sia den Thren bestieg, war das Reich sehr schwach. 

Mi t dem Ausspruch: "Wa s bedeutet schon eine Verpflich

tung gegenüber einer günstigen Gelegenheit" stürzte 

König Friedric h II. auf Sc hl es i en. Die ungarisch en 

Stande beten 1741 mi t dem Au sruf "Vitam et sanguinem" 

die Steuer ihrer Leibeigenen und das adelige Aufgebot 

(die Ins urrektion) an; was ihr Vermö gen be traf, galt 

der Spruch: "Sed avenam non" ("Aber keinen Hafe r"). Im 

Erbfolgekrieg 1740-1 748 und im Siebenjahrigen Kr ieg 

1756-17 63 unterstützten die ungarischen Stande Maria 

Theresi a schlagkrift ig. An den Kriege n waren die Brü

de r Es terhazy, vor allem Nikolaus, heldenmütig betei

ligt . Be i de waren hochdekorierte Generale. 

Paul Anton lebte sehr "sparsam", er l ie() kein neues 

Sch l o() bauen; als er 1762 starb, befanden si ch daher 

in der Scha tzkammer des Fürstentums gro(Je Reserven. 

4. 4 Zweite Bauper lede 

Ni kola us war nach seiner Gro(Jjahrigkeit meist als 

So ldat im Ausland und war bestrebt, mit aus der Ferne 

gegebene n Anordnungen das SchloG Süttör in Ordnung zu 

ha lten. Zwischen den zwei Kriegen, hauptsachlich aber 

ab 1753 hielt er si ch zieml ich oft in Süttör auf. 

Za hl re i c he Rechnungen bel egen d i e Ins tandsetzung des 

Sc hlosses und des Gartens sowie den Bau von kost sp ie

l i gen Laubensys teme n. Neue GroGbauten l i e(l er a ber 

damal ~ nicht anlegen, dazu fehl ten ihm die Mittel. 

Sein Ehrgeiz und seine Lust zur Reprasentation, auch 

de r Wunsch, se ine Macht über seine Umgebung zum Aus

druck zu bringen, bewegten ihn jedech dazu, ein bis 

zu sei ner Zeit kaum bekanntes Konzept zu verwirkl i

chen. 1756 schl ie(Jt er mit dem Baumeister Conrath 

Ve ith einen Vertrag, ein SchloG zu bauen. Das einstök

kige Geba ude so ll te 38 m lang und 12 m breit werden 

un d zwei Festsale enthalten. Die Dauer des Baues, 

e inschlie(Jlich des Marmorbelages, der Stuckarbeiten, 

des Setzens der Kamine usw. betrug vier Monate. Es 

scheint, da() es sich auchin diesemFalle um den Umbau 

ei nes alten Gebaudes handel te, das auf e inem Hügel 

stand, der zum Wald von Röjtök (Besitz von St. Niko

laus) gehörte. Das Gebaude hie(J in den schriftlichen 

úo kumente n Lauerburg eder Monbijou. Zur Lauerburg 

gehörte ein Vue-System, Fürst Nikolaus verband dieses 

mi t dem von Süttör. Die Kirchen und die bedeutenden 

Ba uten der Ortschaften (Szerdahely, Szentmiklós, 

Le sv ár , Csapod, Göbös, Petöháza, Spéplak, Süttör, 

Sarrod) bildeten die Knotenpunkte der Vue-Systeme eder 

fu ng ier ten als points de vue der Aussichtsrichtungen. 

Da s Ko nze pt des Fürsten Nikolaus Esterhazy fa(Jte 

Sch lo(l, Park, Felder, Walder, Wiesen, Dörfer, Kirchen 

und mit diesen zusammen seine Untertanen in ein 

einz iges architektonisches System, dessen Zentrum sein 
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eige nes Wohn gemac h, genauer er selbst war. Die Idee 

des Absolutismu s wurde - mit einer solchen bewu(Jten 

künst l e ri sc he n Ko mpesiti e n - in Europa vi e llei cht 

ni rge nd s so gro(lzügig und e inde uti') zu,n Au sdru ck 

g eb rac h t . 

D i e Aus b i l dung des baroeken Landschaftsge füges kann 

man als die zwe ite Bauperlede des ges amten Ensembl es 

betrachten. Der Gedanke wurde 1756 eder einige Jahre 

verher gebore n, die Ausführung dauerte aber sehr 

lange . Die Felder, über die die Alleen liefen, waren 

nicht alle im Besitz der Esterhazy. Das Erwerben der 

Flachen dauert e Jahrzehnte . Die Karte n der jos ephini 

schen Landesaufnahme von 1748 zeigen aber eindeutig 

das Vue-Sys tem. 

4.5 Dritte Bauperlede 

1762, am 8. Marz, stirbt der Fürst Anton Paul uner

wartet, damit wird Nikolaus Majoratsherr. Er Übersie

delt ni cht in das zentrale SchloG der Famille nach 

Eisenstadt, vielleicht deswegen, weil dessen La<Je zur 

Entfaltung ei ne r ba roeke n Reprasentation nicht geeig

net war, es f ehlten dazu die landschaftlichen Gegeben

hel ten. 

In Süttör s tand das baroeke Landschaftsgefüge fertig 

zur Verfügung, ma n mu(lte nur für eine entsprechende 

bauliche Masse eines Sc hlosses sorgen, wasaber in der 

Gesamtkomposition nur eine zweitrangige Rolle spielte. 

Bis zum Baubeginn der beiden Verbindungsflügel des 

neuen Schlosses verging beinahe ein Ja hr. Die Mate

rial aufs tel1ung für die zwei neuen Flügel des Schlos 

ses (vom hochfürsUiche n Baumeister Johann Ferdinand 

Mödlhammer) weist eine gro(le Menge von Baustoffen aus, 

obwohl es sich nur um einen Teil des neuen Schlosses 

handel t. ln der Umgebung von Süttör gab es ke i ne 

entsprechenden Ziegelbrennereien, die Wege waren 

schl echt, die Untertanen hatten nicht genügend Wa ren 

und Zugtiere, und in den Meierhöfen gab es nicht genug 

davon. 

Der neue Fürst organisierte eine Baukommission mit den 

Verwaltern der Besitzungen in der Umgebung (etwa fünf 

da von aus d em heu ti gen Burgenland), der Verantwort

li c he war der Verwalter von Kapuvar. Die Aufgaben 

d i ese r d ritten Bauperi o de wa ren i n einern sagenannten 

"Generalplan" festgelegt, dessen Verfasser leider 

unbekannt ist. Es handelt sich nicht um den Plan eines 

Gebaudes, sondern um den eines ganzen Ensembles. Die 

Qua l i tat der versch i edenen El emen te der Kor,rpos i ton -

das Zentr algebaude, die Nebengebaude, die Bepflanzung, 

die Schutzmauern, die Laubensysteme, der Park - ist 

sehr unterschiedlich, aber die Gesamtheit (Komplexi

tat) der Elemente ist eine hochbarocke Konzeption von 

hohem Niveau, die schon auf den ersten Blick verrat, 

da() das Hauptziel die Reprasentation ist. Die Details 

des Planes beweisen eine fachlich technische Gewandt

heit von ungewöhnlichem Niveau. 



Schon das Ölgemalde zeigt ein durch Waldredung erwei

te rtes Parterre. Diese Erweiterung war keine einfache 

ga rte nkünstlerische Aufgabe, denn in Süttör lief~n die 
Bl ickachsen direkt auf das SchloG zu. Die sich daraus 

ergebende Trapezform des Parterres wa r ei nfall sr ei ch 

und neuartig. 

Be im Ve rwirklichen des Ensembles strebten die Gestal

ter ei ne ebenso eindeutige wie einfach zu verwirkli
che nde Reprasentation an und kümmerten sich nicht 

darum , daG zwischen den - sich nur mit den Ecken be
rührenden Gebauden - keine innere Verbindung bestand. 

Der unwissende Besucher wurde dieses "frommen Betrugs" 

nicht gewahr. 

Der Planer schuf mit den Nebengebauden- Kavaliershau

ser, Stalle, Scheunen, Wassertürme, Gewachshauser usw. 

- einen sei t l ich v or dem Hauptgebaude vorgezogenen, 

raum l ich wi rksamen, konkaven Raum und nutzte die -
raum l ich gut begrenzten - gartnerischen Nutzflachen 

se hr gut zur besseren Wirkung der Komposition. 

Das SchloG umfangt 1764-1765 den Cour d·honneur in 

ei ner gesch lossenen Hufeisenform. 

Nikolaus erbte von seinem Bruder nicht nur die Güter 
des Fürstentums, sondern auch dessen Künstler und 

Fachleute. Unter diesen ist als erster Josef Haydn zu 
nennen, der bis zum Tode von Nikolaus (17gO) in dessen 

Diensten stand. Das für Planen und Bauen verantwort
lic he Faktotum war Nikolaus Jacoby, der vorher- neben 

viel en Bauten - unter anderem den Tiergarten von Ei

senstadt geplant hatte. Er war Franzose, seine engere 
Heirnat war Sarreguemines. Johann Ferdinand Mödlhammer 

war kein fürstlicher Bediensteter, aber er hat viele 

Plane und Kostenvoranschlage als k.u.k. Artillerie

Fortif ications- und hochfürstl icher Baumeister ver
faGt. Die Gartner waren F. ZINNER, HAMERLY und M. PÖLT 
(letzterer seit 1755). Der Bauschreiber war Anton 

KOHNE L (er diente den Esterhazy seit 1743). 

Wahrend der weisen Regierung von Maria Thersia entwik

kelten sich - trotz der Kriege - die Lander der Monar

chie wirtschaftl ich stark, die Königin sicherte Frie
den und Wohlstand für Ungarn. Die Erinnerung an diese 

Epoche l ebt in einern bekannten Spruch weiter "Extra 
Hungariarn non est vita, si est vita, non est ita". 

Die He rrscherin besuchte gerne die Güter und Schlösser 

des Hoc hadels; sie und ihre Ratgeber wandten alle 
Mi ttel an, den Ho chadel zum Bauen von Sch l össern zu 

bewege n. Solange die Adeligen das taten, gründeten sie 
keine Manufakturen und störten damit nicht die zentra
l e Wir tschaftspolitik des Re iches. Die Hochadeligen 
waren bemüht, die Gunst der "guten Kaiserin", wi e sie 

die ungarisc hen Bauern nannten, zu erlangen. 
Auch Nikolaus ESTERHAZY llemühte s ich, sein zu dieser 
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Zeit schon Esterhaza genanntes Sch loO für ei ne~~c(:) 
der Königin würdig auszugestalten. Mit ihrem Sohn, dem 

spateren Joseph II, ist sie 1770 nach Kittsee gekom

men, das bedeutet wahrscheinlich, daG Esterhaza noch 
nicht fertig war. 

Nach dem Erreichen des auf dem "laviert" genannten 

Plan dargestellten Zustandes war das SchloG - vor al
l ern vom cour d·honneur aus gesehen - nicht groGzügig, 
ruhig und "majestatisch" genug. Die Fassaden, haupt

sachlich die des Hauptgebaudes, waren zu sehr zerstük
kelt und un ruhi g. Vo r das Hauptgebaude wi rd deswegen 

auf der Hofseite in zwei Etappen ein neuer Trakt 

gellaut, mit einer dekorativen Freitr eppe. (l n der 

ersten Etappe nahm auch Melchior HEFELE teil, der in 

den zentralen Risalit eine inn ere Treppe plant, 

wodurch derRisalit in den Ho f vorgezogen wurde. Bei 

den spateren Umbauten blieb von den von ihm gep lanten 

Teilen sehr wenig übrig und auch das ist nur von den 

"Innenhöfen" aus zu sehen). Das Stadium des Sch loGbau
es, in den ringsum Mansaden errichtet wurden - im zen

tralen Trakt mit einer "Babilon-Kuppel" (von "Pavil

lon") bedeckt - wurde wahrscheinlich 1772 abgeschlos

sen. Mit groGern Baueifer wurden se itlich von der 

Gartenfassade (vor den Ka val iershausern) rechts 

(vom Hauptbau aus gesehen) ein Theater und links ein 
Marionettenthea ter mit den dazugehö renden Nebenbauten 

errichtet. Aus dem Garten verschwanden teilweise die 

Lauben, die rauml iche Funk t ion übernahmen ai e schon 

früher gep fl anzten Kastan i en. Es werden immer me h r 

Wassertürme, Brunnen und Fontanen gebaut, das Parterre 

zieren Vasen und St atuen. 

4.6 Vierte Bauphase 

1772, zur Zeit des Besuchs des Fürsten Rohan, hielt 
Nikolaus die "Generalprobe" zur Vorbereitung des 
Besuchs Ihro Majestlit der Kaiser in im Jdhre 1773 ab. 

Nach dem Ende dieses mehrere Tage dauernden "Festins" 

- des Kaiserbesuchs - (wahrscheinlich im folgenden 
Ja hr) wurde die Kuppel und damit die ganze Mansaden

Etage des Sch losses abgerissen. Nach de n s ich auf den 
folgenden Umbau beziehenden Urkunden war dieser im 
wesentl i chen 1775 abgeschl os sen. Auf der rech ten und 

l i nken Sei te der Seiten fl ü ge l, i n den Kammergarten, 

entstand je ein- quer zu den Hauptflügeln lieyendes
ebenerdiges Gebaude mit je zwei kleinen Türmen (Bil

dergal er ie und Wi ntergarten). Die Au sbil dung der 

Fassaden des "neue n" Sch l osses wei ch t von dem vorher
gehenden Zu stand wese ntlich ab. Der Gr undrill des 

Gart ens wi rd ll edeu tend vereinfacht; ein ansehnl ic her 

Teil des Parkwal des wi rd - noch in wal dartiger Form -
dem Parterre und dessen Nutzung angegl i ede rt; dieser 
Teil wird vom Tiergarten abgegrenzt. In die Alleen 
werden Weinrellen gepflanzt, auf die Li ch tungen kommen 
Tempel, Bassins, Fontanen, in di e Laull wande werden 
Nischen einge sc hnitten und in diese Statuen_gestell t. 



ou rch Öffnungen indenAlleen gelangt man in das Inne

re der Bosketts und - auf "nach eng l ischer Art" 

ge schwungene n Wegen auf malerisch gestaltete Lichtun

gen. 

Wah rend dieses zweiten Abschnittes der vierten Baupe

r iode wird annahernd der endgültige lustand erreicht. 

Als 1775 der Umbau als abgeschlossen angesehen werden 

konnte, geht Jacoby i n Pension. Jetzt tri t t der neue 

Obergartner Matthi as PÖLT seinen Dienst an, der die 

jahrlich für die Pflege des Gartens erforderlichen 

Be tra ge er höhen kann. Es werden groOe Summen zur 

Einrichtung des Wintergartens verwendet. 

Die bau lichen Aufgaben übernehmen der Ingenieur STÖGER 

und der Hofti sch l er HAUNOLD. In kurzer Zeit erhalten 

sie ei ne groOe Aufgabe: das Theater brennt 1779 ab -

und gemaO der Anordnung de s Fürsten - tnuO das neue 

Ha us i m nachsten Jahr benutzbar sein. Di eses Theater 

oder Oper nhaus wurde bedeutend gröOer als das ur

sprU ngliche, deswegen reichte der alte Bauplatz nicht 

au s, es wurde i n Richtung des Wal des vorgeschoben. 

Symmetri sch dazu entstand kein Gebaude, deswegen war 

das Gleichgewicht des Raumes gestört. 

Als der pensionierte JACOBY damit beauftragt wurde, 

die Gr undrisse und Ansichten der Anlagen zur Beschrei

bung des Schlosses aufzuzeichnen, gab er dem Maler die 

Anweis ung, gegenDber dem Opernhaus - dessen Fassade, 

da sie noch nicht fertig war, nach seiner Vorstellung 

wied~ rgegeben wurde- ein ahnliches Gebaude darzustel

l en. Dieses wurde in Wirklichkeit nie gebaut, es be

stand nur das heute noch varhandene kleinere Marionet

tenthea ter. 

Mit dem Bau des neuen Opernhauses verbunden, entwik

kel te s ich ei n seh r interessanter St re i t um das 

Urheb errech t zwi schen Stöger und HaunÓl d. Beide 

behaupteten, Entwerfer des neuen Hauses zu sein. Fürst 

Ni kol aus übertrug d i e Kldrung der Angel egenheit 1782 
e i nem Sachverstandi gen ( MOLLNER, Fortifi ca ti ons- und 

Bürgerlicher Baumeister zu Wien). Aus der Tatsache, 

daO es zum Bericht des Sachverstandigen gekommen ist, 

geht dreierlei hervor: 

l. Fürst Nikolaus betrachtet sich selbst nicht als 

Ges talter des neuen Gebaudes. 

2. Di e dem Jacoby unterstellt gewesenen Mitarbeiter 

(S töger und Haunol d) konnten - ungeachtet ihrer 

Au sbil dung - ein Opernhaus von e inem so hohen 

Ni veau entwerfen, daO es 

3. von dem Kunsthistoriker Paul VOlT dem Niveau 

HE FELES entsprechend eingeschatzt und diesem 

zu geschrieben werden konnte. 

Nach der Fertigstellung des neuen Parterres wurde an 

dessen rechter Seite, vom Opernhaus ausgehend, eine 

Reihe von Gebauden - Kaffeehaus, Gasthaus und andere -

al s eine signifikante Raumbegrenzung errichtet. Auf 
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der gegenUberl i ege nden Sei te fehl ten l eiaer die 

ents prechenden Gebaude. 

I n den Ac h tzi ger j ah ren wurden um den hal bk re i s förmi g 

in den Wal d ragenden Teil des Parterre s in symmetri

scher Anordnung Kaskaden mit Grotten, Wa sserbecken, 

Fonta nen und den dazugehörigen Brunnen, Reservoirs und 

Schöpfwerken gebaut. Bei dem Bau war BREQ UIN betei 

ligt, der auch bei der Entwicklung der kaiserlichen 

SchloGgarten in Wien tatig war. 

Der na hezu drei Jahrzehnte dauernde Bau des Schlo3- En 

setnbles nahm Arbeitskraft, Zugtiere und Transportrni t

tel der Leibeigenen und der ~1eierhöfe su sehr in 

Ans pruch, daO die Leibeigenen sozusagen ganz zugrunde 

gingen (es gab Revol ten), die Meierhöfe hatten si ch 

mit der Landwirtschaft nur nebenbei beschaftigt, ihre 

Hauptaufgabe war der SchloObau. 

Der Park wurde zunachst mit Holzplanken in mehreren km 

Ui n ge ei ngezaun t . D i e gespa l ten en Baums t amme muOten 

3-4 m lang sein, damit auch bei Schneeverwehungen das 

Rotwild den Zaun nicht Uberspringen konnte. FUr diesen 

Zaun, fUr das Brennen von vielen Millionen Ziegeln, 

von unzahligen Zentnern Kalk war unermeOlich viel Holz 

notwendig. Auchals für den Bau keine Ziegel mehr 

erforderlich waren, blieben die Ziegel eien we ite r in 

Betrieb, denn nun wurde anstelle der Planke ein 

starke, hohe Mauer aus Ziegeln rings um de n Park 

gebaut. Als das Sch l oO mi t den 300 grö Oeren und 

kleineren Raumen, mit den unzahligen Nebengeba uden 

(Wohnungen der Musikanten, Sanger, Schauspieler , 

Gastehaus , das Opernhaus, da s Marionettentheater, di e 

Lauerburg, der Wintergarten und viele andere) fertig

gestellt war, benötigte man zum Heizen, hauptsachl ich 

für die sehr groOen Kamine, soviel Holz, daO die ohne

hin relatív waldarme Gegend anfing, kahl zu werden. 

D i e Förster sch ri eben e rnstha fte Mahnungen und l eh n

ten die Verantwortung ab. Nach dem Tode von Maria 

Theresia 1780 fUhrt Fürst Nikolaus, der den Reformbe

strebungen Josefs II. abgeneigt war, die Weiterentwik

klung von Eszterhaza im baroeken Sinne fort. Er widmet 

sehr groOe Summen dem SchloBensemble und hauptsachlich 

dem Park. Obwohl Maria Theresia schon gestorbe n war, 

blieb er weiterhin seinemalten Spruch treu: "VIas sich 

die Kaiserin leisten kann, kann ich mir auch leisten". 

Aus Holland werden noch in den Achtzigerjahren jahr

lich groOe Mengen Blumenzwiebel für dekorative An

pflanzungen eingeführt. 

Nach dem Tode vonNikolaus (1790) ist Eszte rhaza noch 

einmal Schauplatz eines groOen "Festins" zur Inaugura

tion seines Nachfolgers. Dieser aber laOt schon nach 

wenigen Wochen das Werk von Millionenwert wie eine aus 

de r Mode !J ekommene Pe rUeke l i egen und das Ensemble 

sinkt in einen Dornröschenschlaf, der 120 Jahre 

andauert. In d i ese r Zei t verfall t ein g roGer Teil der 

Bauten und der Park verwildert. Material von Bassins, 
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Bauten und der Park verwildert. Material von Bassins, 
von Ka skaden, von der Mauer und anderen Bauwerken wird 

allmiih l ic h gestohlen und verschleppt. Die Nachfahren 

übersi edeln nach Eisenstadt und dort wird anstelle 
eines baroeken ein landschaftlicher Park angelegt. Die 

landschaftlichen Gegebenheiten von Eisenstadt waren 
dafür wesentlich besser geeignet als die von Eszterhaza. 

322 



Abb.2 2- Es zte r haza . l. Ba uperiode , 2 . Abschnitt , e twa 1721 - 1762 (Ö l gemalde eines unbekann 
t en Mal ers) 

Abb . 23- Esz terhaz a , Grundri 13 ; aus ''13esch r eibung des Hoch f ürs tl i c hen Schlosses zu Eszte r
haza" , erschi enen 1784 , ge zeichn e t 1779-1 780 (J acoby) 
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Abb.24- Die Baracklandschaft Es zterhaza , nach der Josephinischen Landesaufnahme aus 1784; 
· aus M. MÖCSEN YI , A fertödi táj -, park-, kástely-egyt tesröl; müemlék védelem 

4/1966 
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La n .schaftsp l anunq für SLi.it,~ in ''nu ,\rn. 

. lezeia~ an Bcisnielen :tus l~I LLJ.oest 

,\nmerkung: Das Refe rat wurde durch ~ ine 

g roae Anzahl von ?arbdiapositi ve n e r gd n zt . 

wenn ich in 30 Minuten alle Probleme der 

Grünpla nung für ung a r isebe Stddte und Orte 

behandeln wollte, müBte sich mein Be itraq 

auf die Aufzah l ung von Daten , auf Fldchen

g röBen und Art e n von Grünflachen be

sch ranken. Das wa r e n i cht nur langweili g , e s 

ware auch n icht kennzeichn e nd für die 

Situation und würde nichts übe r die Ve rinr.e 

rung der Ansp r üche der Bevölke r~ ng aussage n, 

auch nichts darüber , mit welchen Mitteln 

die se Ansprüche e rfüllt werden können . 

Deswegen habe ich mich entschlossen , mich auf 

einige wenige Elemente des Grünflachen 

systems zu beschranken, mich auf Beispiele 

aus Budanest zu bezieben und Silder dazu 

zu zeigen. 

Den g r öBten Antell an Grünraumen im be 

bauten Gebie t bilden die Ga r ten zu frei 

stenenden Einfamilienhausern, zu Hausern im 

ve r dichte t e n Fl a chbau und zu mehrge

schossigen Wohnbauten . In vielen Stadten 

mache n d i e Kleingarten eine n bedeutenden 

Flache n ante il aus. Groaflach i ge Einhe i ten , 

die die S tadtstruktur und da s Stadtbi ld 

~ese ntli ch beeinflussen, steilen d ie Parke 

dar; auch die Sportflachen spielen hier eine 

wichtige Rolle . Neben den b isher erHahnten 

sind Friedhöfe, Grünraume zu ö ffentlichen 

Einrichtungen , Grünplatze und viele andere 

Grünraume wichtig, mit denen ich mich aber 

hie r nicht besehattigen kann. 

Von den Freiflachen auBerhalb des bebauten 

Gebie tes spielen in Ungarn die Parkwalder 

und die sagenannten "gesc!1lossenen Garten" 

eine wichtige Rolle. 

Die Entwicklung der ungarischen Stadte, so 

auch die von Budapest, hegann nach dem 

Ende der türkischen Herrschaft, das heiBt, 

nach den Freiheitskampfen von Rákoczi Mitte 

de s 18 . Jahrhunderts. Zu dieser Zeit waren 

d ie Stadte noch relativ klein und von den 

heutigen Elementen des Grünflachensystems 

feh lten noch sehr viele. Es gab die Wochen

und Jahrmarktplatze, die Friedhöfe und die 

Lustgarten auCerhalb der Stadt; diese ent

~ tanden e ntweder durch Wiederbel e bung des 
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mittc'lalterlicllfcn " pra twn", der ']cmc in- 326 
schaftlichcn \</<!ide , di c mit !Jaum"[Cfla n::un(len 

vcrscl{en wurde, ode r a u f ncuen FlJchcn. 

AuBerhalb de r Nauern der mitte lal tcrlichen 

StJJtc be saBen die !Jürger We ingj r te n und 

ObstaJrten, wel che si e ni cht nur des Er-

tragcs wegcn bcwirtschaftetcn , s ondcrn weil 

sie auch e in gcsunder Ausgicich zur Arbeit 

wa ren, die in der Stadt in geschlossenen 

Raumen ausaeübt wurde . An der Gartena r beit 

hatt e n auch die Frauen ihren Anteil. Auf 

die Früchte ihrer Garten waren die Stadt-

bürger des Mittelalters mindestens ebcns o 

stolz wie a uf die Produkte ihres Hand-

werks . Nach der TUrkenherrschaft legten di e 

aus de n ve rschi edensten Landern kor.menden 

Be,vohner der Stad t e diese Wein- und Obst-

ga r ten wi e de r an. Di e Stadtmauern von Ofen 

wurden nicht abge rissen (wi e zum Beispiel 

in \hen) ; dadu rch entstand kein \-l ege - und 

Grüns y stem (Wallanlagen) , denn da s Glacis war 

daf ü r zu steil ; die Ga rten va r der Stadt

befestigung in Ofen sind auch he ute infoige 

des steilen Gela ndes nu r s chlecht zu nutzen. 

Hit de r indust r iellen Revolut i on ve r ande r ten 

sich d i e Gesellschaftsklassen, da~~t ver -

bunden auch d i e Lebensweise; die Aus -

vl irkung davo n v1a r zum e inen das En tstehen 

neuer Elemen t e des Grünflachens y stems und die 

Ve rjnderun g der Funktien der vorhandenen. 

Die reich gewordenen S tad tbürge r legten in den 

altcn Wein - und Obstgarten Vi i len (mit 

Gdr~c n ) an. Die ve rs chmutzte Luft aus den 

Industriegebieten und den dichten :·!assen

quartieren der Arbeiterbevölker~~g dran g nicht 

in die s e klimatisch begü nsti gten Gege n den . 

Für d i e Schicht de r Beamten und Angestellten 

wu r den in den Stadtzentren Wohnhauser mit 

de n Stadtpalais nachempfundenen Fassaden ge 

baut. Für die reich gewordenen Bü r ge r, dann 

auch für die Mittelschicht wurde kö r perli che 

Arbeit zu einer S c hande; ihre Frauen gingen 

nicht mehr einkaufen und verrichteten keine 

Gartenarbeit mehr; dadurch blieben ihnen all

tagliche Bekanntschaften verwehrt . Zur 

Verrichtung der körperlichen Arbeit wurden -

nach dem Vorbild des Hochadels - in den 

Bürgerhausern Dienstbcten angestellt. Um 

seinen Status in der Gesellschaft zu be

weise n, muBte auch der schlecht bezahlte 

Angestellte Di e ns t b c ten halten. 

In Ungarn war der Anteil der in der Land

wirtschaft Tatigen immer hoch; er betrug noch 



na ch dem zweiten Weltkrieg nahezu 60 %; aus 

dieser Landbevölkerung kamen entsprechend 

vi ele Dienstboten. Die reichen BUrger, denen 

ni cht gleichgültig war, auf wessen Söhne sie 

i hr vermögen übertrugen, waren bestrebt, ihre 

Frauen durch das Dienstpersonal über-

wachen zu lassen. Di ese Lebensart führte 

dazu , daB die "Gnadigen Frauen" und ihre 

Bediensteten zu einer Art "Hausarrest" 

ve rurteilt waren. So muBten Möglichkeiten 

da für geschaffen werden, daB sich die Damen 

de r Gesellschaft möglichst mehrmals in der 

woche im Freien in die Gesellschaft . anderer 

Mitglieder ihrer Klasse begeben, sich dort 

s e l bst , das neue Gespann, die Kuts che, die 

neuen Kleider, den Schmuck, den neuen 

Kavalie r und alles mögliche andere zeigen 

konn ten. NatUrlich wollte jeder auch seine 

Freunde und Rivalen, auch alles was neu 

und in teressant war, sehen. Dazu brauchte 

man Promenaden und Parke. 

I n Pest war der erste öffentliche Park das 

stadtwaldchen (Városliget) . Aufgrund der 

Auffors tungsverordnungen Maria Theresias, 

s pate r auf Anordnung Josephs II. wurden 

dort Pflanzungen angelegt. Die ersten Ge 

s taltungsarbeiten begannen auf Befehl des 

Bürge rmeiste rs Moritz HULF im Jahre 1785. Der 

Sürge rmeister János BORÁROS schlug 1794 dem 

Rat der Stadt vor , die Flache zu _einem 

L ust~ und Vergnügungspark auszubauen. Diese 

Arbei ten fingen mit einern Pachtvertrag an, 

den man mit dem Fürstprimas von Ungarn, Graf 

Joszef BATTHYÁNY schloB; dieser starb bald 

darauf und die Arbeiten wurden eingestellt. 

Das königliche Vers chönerungskomitee nahm 

unter seinem Prasidenten Palatin JOSEPH die 

An gelegenhei t in di e Hand und schrieb 

einen Wettbewerb aus, den Heinrich NEBBIEN 

1813 gewann. Das Werk Heinrich NEBBIENS hat 

1974 Zo ltán GOMBOS in seinem Buch "Alte 

Garten in Pest und O fen", ("Régi Kertek 

Pesten és Budán") und vor kurzem Dorothee 

NEHRING dargestellt. NEBBIEN wurde 1778 

i n Lübeck geberen und hat sich in mehreren 

Staaten Mitteleuropas , vor allem aber in 

Un garn, mit Landesverschönerung beschaftigt , 

indern er sehr groBe landwirtschaftliche Gliter 

i n asthe tischem Sinne gestaltete , wobei e r 

dem ze nt ral li egenden SchloBpark besondere 

Bedeutung be imaB. ~leh r als 80 soleher Ar

be iten NEBB IENS sind bekannt. Neben der Ge

staltun g von Pa rken und Landschaft hat er 

Si ch auch mit dem Entwurf architektonisch~ 

Elemente beschafti g t, so h a t e r an dem Wet t -

GB 

bewerb für das neue Tor der Wi ene r Hof-

burg im Jahre 1820 teilgenommen. Seine 

Skizzen zur Gestaltung des Burggartens in 

Wien befinden sich i n de r Albertina. 
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NEBBIEN stellt in seinem sehr umfangreichen 

Erlauterungsbericht zu seiner Wettbewerbs

arbeit für das Stadtwaldchen in Pest dar, daB 

ein echter Volkspark bis dahin nirgendwo in 

der Welt entstanden sei. 

Die Summen, die zur Ausführung der Plane für 

das Stadtwaldchen erforderlich waren, wollte 

man 1818 durch eine Sarnmlung aufbri ngen; da

zu s teuerten bezeichnenderweise die Adeligen 

10 OOO, die BUrger aber 30 OOO Goldgulden 

bei. (Der Palatin gab dazu 6 OOO Gulden). 

Die Arbeiten dauerten zehn Jahre; sie standen 

unte r der Leitung von NEBBIEN, der auf sein 

Honorar verzichtete und auch den Wettbewerbs

preis - 200 Goldgulden - für den Bau zur 

Ve rfügung stellte. Zur Beschaffung der er

fo rderlichen Mittel wurden die Flachen an 

dem Weg von der Stadt zum Park und an dessen 

Rand von der-Stadt parzelliert und als Bau

grundstücke verkauft. Wahrend und nach dem 

Freiheitskampf 1848 wurde das Stadtwaldchen 

vernachlassigt . 1865 wurde eine Flache für 

die Anlage des Tiergartens abgetrennt. Im 

gleichen Jahre wurde eine stadtische Garten

verwaltung gegründet. 

Die Wiederherstellung begann 1873 aufgrund 

einer Stadtverordnung. Zwischen 1882 und 1885 

wurde die an den Park angrenzende Kutschen 

promenade "Stephanie" als Korso angelegt . 

1885 wurde auf dem Gelande eine groBe Aus

stellung abgehalten . 1892 begann man mit 

greBen Umgestaltungen , die 100- Jahr- Feier 

Ungarns stand bevor . Seine endgültige Ge

stalt vor dem ersten Weltkrieg erhielt das 

Stadtwaldchen 1912 nach den Planen von 

Ká roly RADE . 

In Buda (Ofen) entstand 1785 auf Befeh l Jo

seph II. der erste öffentliche Pa rk an der 

Stelle des heuti gen vá rosmajor; natUrlich 

wurde er nur stufenweise zu einer im heutigen 

Sinne öffentlichen Anlage; schon zu Anfang 

des 19 . Jahrhunde rts Ivar der Park durch ein 

Gasthaus und verschiedene Ve rgnügungsein

richtungen sehr beliebt. Der Plan für den 

Park mi t baro eken ~lerkmalen von 1785 st amm t 

von J6sef TALLHERR, die Ausführung leitete 

Antal KÖCK . 1825 •.; urden Schaubude n geba'.lt, 

von da an war der Park nich t nur Treffpunk t 

von Ade ligen und Bürge rn, s o nde rn auch von 



solda t c n und Di e n s tma dchen, die Aus g~n g hat

ten . Nach einer Be schre ib ung von 1869 von 

RÖS LER war e s e ine sehr s c höne und b e -

liebte Anlage . Nach Be richten von RUPP (1890) 

hatte sich de r Zustand verschl echt e rt; die 

Schau- und Vergnügungsbuden bli e ben trotz 

he f t i ge r Beschwerden de r umli egende n Wohn

bevölke rung bis zum Ende des ersten Welt

kriege s bestehen. Das Városmajor wurde 

1925- 1930 nach Planen von RADE neu ge 

stal tet, der in der Mitte durchflieBende 

Pál-Bach wurde eingewölbt . 

Die Flache des heutigen Pester Volksparks 

(Népl i get) bestand ursprünglich aus Sand

bode n; dieser wurde 1855 durch die An

pflanzung von Robinien befe stigt. De r Aus

bau zu einern öffentlichen Volkspark mit der 

entsprechenden Bepflanzung hegann 1867 . 

Keresze t ély ILSEMANN baute 1893-1896 die 

Anlage in eine dendrologische Sammlung in 

der Form eines "englischen Gartens" wn. 

Im Zent rwn des Pester Volkspark s befanden 

sich viele Schaubuden. Im Park war es nie 

verbote n, den Rasen zu betreten. Zwischen 

den beiden Weltkrie gen wurden auf den Wegen 

zah lreiche Motorr ad - und Autorenne n abge

halten , denn der 1928 von RADE ve r faBte Plan 

hatte durch die Wegeführung die entsprechen

den Voraus setzungen geschaffen . 

Die Margareteninse l (Margitsziget) ge langte 

19 10 durch einen Grundstückstaus ch in den 

Bes itz des Palatin Joseph . Er nahm den in 

Schö nb runn ausgebildeten Ká roly~OST als 

Obe rga r tner in seine Dienste; dieser wa ndelte 

die Insel in einen Pa rk wn. Di e Bürge r aus 

Ofen (Buda ) besuchten mit Kahnen di e Insel; 

auch István SZÉCHENYI b e suchte sie öfters; 

er füh rte an den Ufern d e r I nsel den lvasse r

sport und Ruderwettbewerbe ein . Nach dem 

Tode des Palatins Joseph, zur Zeit der 

Freiheitskampfe und nach diesen wurde es 

au f der Insel, dem "Ebenbild des irdischen 

Paradieses", wie sie genannt wurde , still. 

1867 gelangte die Insel an den Erzhe r zog 

Joseph, der sie zum zweiten Male belebte 

und neu gestaltete. 1869 wurde eine Heil

quel le durch Bohrung erschlossen, das 

Kurhaus nach den Planen von YBL wurde 

- neben anderen Gebauden - erbaut. Die Insel 

entwickelte sich zu einern "Feengarten", den 

auch die Sürger besuchen durften. 1908 kaufte 

di e Stadt Budape st die Insel an; es wurde 

eine Aktiengesellschaft gegrUndet, der die 

Inse l zur Betreuung Ubertragen wurde. 
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Schon varher war di c I n s el durch einen 

Brückenflügcl von der Marg~re tenbrücke 
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erschlosse n; di e varher bes t e henden drc i 

Inseln wurden durch Aufschüttungen in e ine 

ei nzi ge Inse l wnge 1o~ <:mde lt . In den Zwanzige r

jahre n wurde die deutsche Firma SPXTI! b e 

auftragt , Plane zur Neugestaltung zu ver

fassen und diese auszuführen. Vom Zeitpunkt 

der Fe rti gste llung dieser Arbeit e n an wurde 

ein Eintrittsge l d erhoben , wodurch es zu eine r 

gewissen Auslese de r Besucher karn . 

Es erscheint sinnvoll, auBer den wichtigsten 

Parks auch zur Entstehun g der e r sten Prome 

nade einige Warte z u sagen . Ihr Vorkampfer 

war István SZÉCHENYI , der 1842 in der Früh

jahrssession des Rates die Stadtvater davon 

überzeugte, daB eine Promenade notwendi g sei. 

Er argumentierte damit, daB eine solche Prome

nade eine gesel l schaftliche Bedeutung habe, daB 

sie der Ort sei, wo man " die Menschen zu

einande r bringe n, wo de r zwn Füh ren Gebarene 

dem unbeholfenen , einfachen Manne i n Gemein 

sarokeit bege g nen könne" . SZÉCHENYI organisierte 

e ine Pester Promenade - Gesellschaft; es kamen 

23000 Goldguiden zusammen. In mühevoller Ar

beit , mit viel Uber r edungskunst konnte er 

1845 die militarische Führung davon Uberzeugen , 

daB sie neben dem Neugeb~ude (Kaiserliches 

Kommandogeb aude und Kaserne) eine entsprechende 

Flache zur Ve rf ügung stellte . De n ersten 

Platane nbaum pflanzte 1846 die Grafin 

SZÉCHENYI in den Sandbaden mit dem Wort: 

"Blühe! " DieBaumeder Promenade gediehen , 

die We ge wurden mit einern festen Belag ver

s ehen, es wurde ein Gasthaus gebaut un d 

schon nach k urze r Zeit kamen s o viele, die 

einander b egegnen wollten, daB man - schon 

damals - alle Fahrzeuge von der gesamten 

Flache ausschlieBen muBte . Der Zustand der 

Promenade verschle chterte sich in den Sieb

ziger jahren des va rigen Jahrhunderts sehr, 

b edin g t durch die Uberlastung und die mangel

hafte Erhaltung . Die vornehmen Damen de r 

Stadt kamen nicht mehr hierher, sie gingen 

im neuen Museumgarte n spazieren. 

In unserem Lande gi b t es keine "Gnadigen" 

Frauen und keine Dienstmadchen im alten Si~ne 

mehr. Die Folge war, daB die öffentlichen 

Parks zunachst leer blieben; Junge und Alte, 

Mann e r und Frauen treffen sich heutzutage 

am Arbeitsplatz, und dieses enge Zusammensein 

f Uh rt oft da z u, daB nac h Feie rabend nicht mehr 

der Wunsch nach Gesellschaft in Parks be

steht. Funktione n und Einrichtungen der nun-



mehr leeren Parks mu~ten der neuen Situation 

entsprechend verandert werden. Die '1a r g are 

t eninsel ausgenommen, ~1urden alle g ro Ben Park

anl agen zur Ganze umgestaltet: Városmajor 

1966, der Volkspark (Népligetl 1973 , das 

stadtwaldchen (Városliget) ab 1974. 

Den veranderten Gegebenheiten entsprechend 

war es am wichtigsten, den Spiel- und Be

wegungsdrang der Kinder zu befriedigen. Ver

her hatten die Kinder der reichen BUrger in 

den Villengarten gespielt, sie waren vom 

"Fraulein" spazierenge flihrt werden, um 

dabei Deutsch, Englisch und Französisch 

z u lernen; die Kinder der Arbeiter hatten 

auf den freien Baugründen gespielt, meistens 

"Krieg", und zwar sehr ernsthatt und heftig. 

Die Kinder aus der Bauernschicht, deren 

Zahl 60-70 % ausmachte, hatten auf den Höfen 

ge lebt, wo sie sich mit vielerlei Dinge n 

besehaitigen konnten, sie hüteten auch das 

Vi eh auf den Feldern und wuchsen so in ihre 

spateren Aufgaben hinein. 

Heute sind die Kinder , weil praktis ch alle 

Mü tter berufstatig sind, in Krippen und 

Ki nderga rten; sie spielen nicht einze ln, 

sondern in Gruppen von 10 - 20 Kindern , wo 

flir in den öffentli chen Parks Spielplatz e 

ertorderlich sind. Von den Schulkinde rn 

könn en nicht alle in den Kinderhorten 

b l eiben , s o ist es günsti g , wenn die 

Pada gegen sie in die Parke führen können. 

Di e Turnstunden wurden verdoppelt, nicht 

jedoch die Kapazitat der Turnhallen, so 

daB ei n Tei l des Unterrichts in de n Parken 

abgeh alten werden muB. 

In Ungarn gab es noch vor 30 - 40 Jahren seh r 

wenige Pensionisten, es gab wenig Stellen 

mit Pensionsberechtigung , auch erreichten 

ni cht viele der betreffenden Angestellten 

das Pensionsalter. Heute sind alle Beru fs

tati gen , auch die Bauern , pensionsberechtigt , 

de swegen sind Spie ltische und ahnliche Ein

richtungen in den Parkanlagen e rforde rlich. 

Bei de r Umgestaltung des Volksparks war die 

Ha upt s t adt bestrebt, einen Teil der Kosten 

auf d ie Komita te abzuwalzen , sie bat dahe r 

j e des Komitat, e inen eigenen Parkteil zur 

Hundertjah rfeier de r Ve r eini gung von Buda, 

Pes t und Obuda zu bauen. Jedes Komita t 

wo llte sein Möglichstes l e isten , d e swegen 

c ntstanden sehr "dekorative " Teileinheiten, 

J ie abc r ~usammen e ine Gesamtkomposition 
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bilden. Es ist b e zeichne nd, daB diese~~~ 
Bereich des Volksparks trotz des hohen deko

rati ven We rtes auch weitcrhi n meistens nicht 

besucht wird. Wo die Menschen nich ts "t un " 

können, dort halten sie sich nicht auf. Das 

Planetariurn, das 1977 gebaut wurde, zieht 

viele Besucher an. 

Wenn jemand nicht körperlich arbeitet, aber 

a usgiebig iBt, wird er tra ge. Als die körp

er liche Arbeit zur Schande geworden war, 

muBten - neben Gelegenheiten zu mensch lichen 

Kentakten - auch Betatigungen gefunden werden, 

die den Körper in Anspruch nahmen, ohne ver

ferot zu sein, ja die womöglich zur Vornehm

hei t beitrugen, namlich der Sport. Man kann 

sagen, daB der Sport schon im Altertum bekannt 

war, seine Zielsetzung war damals aber eine 

andere. Die sicherste Voraussetzung zum Sieg 

im Kampf und sozusagen aas beste "Gerat" war 

der ausdauernde und abgehartete menschliche 

Kö r per. In der Zeit der kapitalistischen 

Gesellschaft war es für den Wettbewe rb wichtig, 

daB Geist und - damit verbunden - auch der 

Kö rper gesund und kraftig ware n. Dazu wa ren 

Sporteinrichtungen nö tig, man begann, solche in 

den Stadten zu ba uen. So lche Sportan iage n 

sind auch heute - in steigendem AusmaB - not

wendig, man kann sie zum Te il in den alten 

Pa rken a nlegen. 

AnlaBlich eines Vortrages zum 100. Geb urtstag 

von Pr ofes sor Mátyás MOHÁCSY machte ich mi r 

darUber Gedanken , wie ich d i e P r obleme des 

Grünf lachensystems s eine r Geburtsstadt mit dem 

Leben dieses weltberühmten Obstbauers in Ver

hindung bringen könnte. Ich habe gefunden, daB 

er mit seine r Lebenswe ise ein Beispiel da-

fü r geliefert hat , wie man in der GroBstadt 

leben und wie sie eingerichtet sein müBte , 

um - wie er - 90 Jahre in voller Schaffens

kraft und geistig gesund bleiben zu können. 

Etw a 20 Hinuten entfernt von seinem Haus und 

Garten besaB er einen etwa 5 OOO m2 g r eBen 

p rivaten Forschungsgarten. Wenn er müde war, 

wenn er wichtige Fragen z u ents cheiden hatte , 

wenn er wichtige Forschungsaufg aben l ö s e n 

muBte , dann g ing er in seinen Sasader Garten 

und dort,arbe itend, mit den Pflanzen s prechend , 

in der Natur aufge l öst , erho lte e r sich von 

der geistigen Müdigkeit; dort diente e r in 

besonnenem , we ise n Denke n d e m Fachgebiet und 

seinen Kollegen. Beim Nachdenken darübe r fiel 

mir die mythologische Sage von Antaeus ein , dem 

Sohn von Pose iden und Gea, unscre r Erdmutter; 

er besiegte a llQ seine Gegner , auf der Erde 



ste he nd , aus de r - s e iner ~\utte-t - e r inune r 

ne ue Kraft schö pfte . He raklcs wu Bte d i es , er 

hob ihn in die !Whe und e rw ürgte ihn so . 

Die " S!:adt He rakles " konnte M3 tyás 1-\0 HÁCSY 

nicht in di e Höhe heben , we il e r in s e i nern 

sasade r Carten rni t Boden und Pflanzen ver

bunde n war, so blieb e r unbesiegba r. 

Ich rneine , jeder Stadtbewohne r hat das Recht 

auf ein Stück Land, auf einen kleine n Garten, 

durch den er rnit dern Bo d e n und der Natur 

ve rbun den, an Körper und Seele gesund, in 

kr itischen La gen besonnen und rnenschlich 

se in kann. 

In Ungarn hat sich keine Klein gartenbe wegung 

gebildet wie in den wirtschaftlich stark 

en twickelten Staaten. Das ist verstandlich, 

denn der gröBte Teil der Bevölke run g be

a rbeitete den Boden und blieb rnit ihm eng 

ve rbunden. Heute sind nur meh r 13 - 14 % der 

Bevölkerung in der agrarischen Produktien 

tatig , aber tratzdern g ibt es in den Stadten 

ke ine Klein garten. Als sich die landwirt

schaftl iche n Genossenschaften bildeten, gab 

es viele Wein-, Obst- und andere Garten, deren 

Flachen nicht von GroBbetrieben bearbeitet 

werden konnten. Sie bliebe n in Privateigen

tum und werden "Geschlossene Garten" genannt; 

ih r e Gesamtflache betragt etwa 1 800 krn 2 , 

das sind 1,9 %der Landesflache Ungarns. Das 

ge sarnte Bauland des Landes macht etwa 

6 OOO krn2 aus und ist auch zum gröBten Teil 

i n pri vatern Eigenturn. (Jeder ungarische 

S taatsbürger hat das Recht, ein Einfarnilien

h aus und ein Ferienhaus, beide rnit Garten, 

z u besitzen.) Die Bewohner von rnehrgeschos

s igen Hausern waren bestrebt, ein Wochen

endgrundstück und/ader ein Stück Land in 

den "geschlossenen Garten" zu erwerben. 

Nun ist aber die Situation eingetreten, 

daB fast keine solchen Grundstücke ver

fügba r sind. Darnit wird aber die Nachfrage 

nach Kleingarten in den Stadten imrner 

grö Ber. 

Me iner Auffassung nach spielen die Klein

gartenanlagen eine wichtige Rolle im Grün

flachensystern der Stadt. In Stadten, in denen 

Menschen "in ers ter Generation" in Wehnungen 

i n rnehrgeschossigen Hausern ziehen, rnüfite 

man meiner Meinung nach für jede 5. Ge

schofiwohnung einen Kleingarten vorsehen. Flir 

Farnilien, die schon in zweiter Generation 

ader langer in der Stadt wohnen, mlifite man 

zu jeder 10. GeschoBwohnung einen Klein-

71 

garten a usw~isc n. Di c 

i n 15 - 20 Minute n z u 

Klcin g.':irte n s ol lte n330 

FuB erreichbar s e in. 

De n neuen ung arischen Bauvarschriften ent

spreche nd, müss e n j e Einwehn e r in mehr-., 
geschos sigen ~oh n h.':iusc r n 7 - 10 m ~ Gr ü n -

fl ache n an den H.':iuse rn ( s og . "Wohng.':i rte n"), 

7 - 10 rn 2 Spiel- , Spor t - und Pa r kf iachen 

im Wohngebie t (10 OOO - 40 OOO Einwo hn e r, 

4 Gr undschuleinheiten) und weitere 7 - 10 m2 

ö ffentli che Parkaniagen rnit Spiel- und Sport

einrichtungen im Stadtgebiet ausgewiesen 

werden . Für Ein farn ili e nha us gebie te sind 

3,5 - 5,0 m2 je Einwehne r Spiel-, Spo rt-

und Parkfiachen i m Wohn gebiet und 7 - 10 rn
2 

je Einwehner öffentliche Parkaniagen im 

Stadtgebiet vorgesehen. Meine r Auffassung 

nach ware es günstig, die Ha lfte der dritten 

genannten Flache nk ateg orie in Forrn von Klein

garten auszuführen (3 ,5 - 5,0 rn 2 je Ein

wohner ) . Die stadtklirnatische Wirk ung von 

Kleingartenanlagen i st die gle iche wie von 

Parken, und wenn die Wege entsprechend breit 

und durch Sitzplatze, Brunnen, Banke und 

d e r g lelchen erganzt sind, könn e n sie eini ge 

der Funktionen von Parken libernehrnen. 

In Ungarn werden in den letzten Jahren di e 

Mittel für Wohnbauten zu 70 % von Privaten, 

zu 30 % von der öffentliche n Hand aufgebracht. 

Die öffentlichen Gelder dienen ausschlieBlich 

zurn Bau von durchwegs zehnge schoss i gen 

Wohnhausern; diesen unrnitt e lbar zugeordnet 

werden jahrlich rund 150 ha Grünflachen an

gelegt. Nach den geltenden Varschriften rnüBte 

zu jedern Wohngebiet ein öffentlicher Park 

an ge legt werde n; die Realisl e rung verzögert 

sich allerdings of t, eine Reihe davon sind 

aber schon aus gefüh rt. 

Die als Beispiel hier vargestelite Parkan

iage von 9 ha GröBe ist weder von der Funktien 

noch nach ihrern GrundriB den alten Parken ver

gleichbar. Die Hauptwege laufen quer liber 

die Flache in Richtung der wichtigsten Ver

kehrsverbindungen. Dieses Wegenetz teilt 

die Flache in Teilflachen, die vom Pianer 

nicht (im asthetischen Sinnel zu einern Raum

gefüge gestaltet wurden. Die Teileinheiten 

sind für die spielerische und sportllehe Be

tatigung von Kindern verschiedenen Alters 

und Erwachsenen ausgestaltet und eingerichtet. 

Die an die alten Par~e erinnernde Rasen

fl.':iche, an ihren Randern rnit Baumen und 

Strauchern raumbilaend bepflanzt, be-

schr.':inkt sich auf etwa 20 % der Gesamtflache 



in der Mitte des Parks. Dieser Raum ist aber 

nicht konkav, denn in der Mitte befindet sich 

ein Hügel mit hörnchenartigen Auslaufern; er 

dient im Winter zum Rodeln. Die Planungsidee 

widerspricht allen Regeln des "kla s sischen" 

Pa rks. Das Wegenetz bei den alten Parks er

schlieBt und ~erbindet die Raume und verlauft 

an deren Rand. Wenn es durch die Raume führen

de Wege gibt, so sind sie nachrangig und nicht 

auffallend. 60-70 % der Parks sind Rasenfla

chen, mit Blumen und Strauchern belebt, von 

raumbildenden Baumpflanzungen umsaumt und so 

angeordnet, daB sich ein Gefüge von Raumen er

g ibt. Die der Unterhaltung, dem Spiel und Sport 

d i enenden Einrichtungen sind auf relativ klei

ne Flachen beschrankt. Der zentrale Raum des 

Parks ist immer kenkav ausgebildet und es 

kommt nie vor, daB seine Mitte von einern kon

vexen Erdkörper eingenommen wird. Die Planer 

des als Beispiel gezeigten Parks haben eine 

wichtige Funktien vergessen, namlich ÓE 9 6~e 

An l age ein- ode r zweima l j a h r l ich Vo l ksfesten 

d i e nt. Die zustandige Dienststelle des Bezirks

r ate s e rlaubte den Schauste llern, die zentrale 

Flache in Anspruch zu ne hmen, als Fo l g e davo n 

i st der e n empfindliche Ra senfl a che z e rstö rt 

worde n. Es scheint so, a ls sei e in den he uti

g e n Ansprüchen gerecht werdende r Par ktyp noch 

ni c h t gefunden. 

Es ist ein besonderes Problem in den un gari

sche n Stadten, d aB die Par kanlagen und die 

' Grünanlagen an den Wohnbauten von den Bewoh

ne r n nicht entspre chend gescha tzt werd e n. We nn 

d ie Le ut e ra s ch zu e iner Aut obus- ode r Stra Ben

b ahnha ltestelle oder zu e inern Ge schaft wo ll e n, 

dann z e rtreten sie Ras e nfl a ch e n und Pf lanzun

ge n. Ein Grund dafür ist wohl darin zu suc hen, 

d aB di e f r üheren Bauern den Rasen, das " Gras", 

nicht schatzten, denn sie muBten es immer ja

t e n, d a mit die Nutzpflanz e n g e deihe n konnten. 

Auf den We i den hatte das Gras woh l einen Wert, 

aber es wurde vom Vieh g e t ressen und dabei zer

treten. Das Weizenfeld des Na c hbarn hatte nie

roand über q uert und zer t rete n, um das eige ne 

Fe ld schne ller zu erreich en; wer es do ch tat, 

de r wurde von der Gemein s c ha ft aus geschloss e n. 

Es wi r d no ch lange dauern , b is unsere neuen 

Stadtbewohne r zu Stadtbü r g ern r ei f e n, die wi s 

s e n , jaB e in Qu adratme ter St ad t gr ün 2- 300 mal 

teu r e r is t a l s e in m2 We izenfe ld und fü r s ie 

a uc h e i ne n sovi e l höhere n Wert besitz t. 

7 2 
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Die bauerliche Lebensform hat auch in anderer 

Hinsieht Folgen: der Bauerngarten mit seinen 

Pflanzen und Motivcn, den rechtwinkelig ge

tretenen Wegen, Ln Zentrum eine kreisrunde 

Gruppe, ist in Ungarn sehr beliebt. Das Bei

spiel des Klostergartens und die Arbeit der 

Lehrorden ist in dieser Hinsieht von greBer 

Dauer. In den Vorgarten der neuen ~ohnhauser, 

auch in den Garten hinter dem Haus, findet 

man selten eine Rasenflache; diese gibt es nur 

in den Wochenendhausgarten, deren Formgebung 

und Wegeführung ist aber sehr naiv. Es fehlt 

ein entsprechendes volkstümliches Fachblatt. 

Eine besondere Sorg~ bereitet, daB es in Ungarn 

keine Gartenamter gibt, denen alle Grünflachen 

in fachlicher und behördlicher Hinsieht unter

stellt sind, sondern nur Gartenbauunternehmen, 

die die ö ffentlichen Grünanlagen betreuen. 



AZ ALTALÁNOS TAJVfDELEM ALAPJAUL SZOL~AL~ 

T A J É R T t K E L É S I M Ö D S Z E R 

KIDOLGOZASA 

Készült a Kertészeti Egyetem 

Tájrendezési Tanszékén 

az Országos Környezet- és 

Természetvédelmi Hivatal 

Környezetvédelmi Foosztálya 

megbizásából 

Készitették: Csemez Attila 

Mocsényi Mihály 

Szerzodés száma: 20/69/KT-02-B/1983 

Budapest, 1983. december 

332 



- 4 - 333 

BEVEZETÉS 

A közelmultban a napilapokban, a rádióban, a televizióban cik

kek, riportok, közvetitések foglalkeztak tájaink értékes ele

meinek, a mult emlékeinek szomoru sorsával. Kunhalmok, kurgá

nok, halomsirok, osrégi földsáncok, jellegzetes malomárkok, 

tanyák, szép fasorok tilnnek el szinte egyik napról a másikra. 

A különbözo céllal "földet egyengeto• d6zerek és mÁs monstrum 

fö ldgépek tájjelleget szegényita "munkája• egyre veszélyesebb 

méreteket ölt. A nagyüzemi gépóriások mellett a serény magán

zók is pusztitanak, mert van ahol a halomsirok jó szerkezetU 

anyagát - apránként - virágf~ldnek hordják el. Se s zeri se szá 

ma a felelotlen intézkedéseknek, illetve a "jó ötleteknek", 

amelyek pótolhatatlan tájértékek pusztulásához vezetnek. 

A régészek, ahol lehet - és ahol tudják, hogy érdemes - igyekez

nek az osrégi "földmüvekkel" takart leletanyaqot muzeumokba men

teni, de ez is ritkán sike~ll. ts ha igen? Valamely muzeum rak

t' ranyaga gyarapodott ugyan, de most már a halmok maradványait 

is el lehet tüntetni, hiszen nincs már alattuk semmi. 

Miközben a különbözo tele-mediurnak a közhangulat felkeltésén, 

megnyerésén, a köz-lelkiismeret felébresztésén fárado:-:nak; mu

zeumigazgatók és más szakernberek intö szóval az illetékesnek 

vélt hatósághoz fordulnak, intézkedésért. A muzeumigazgató ter

mészetesnek vé li, hogy a magyar táj felbecsiilhetetlen értékU 

ele~~i, emlékei - igy a kunhalmok, kurgánok - sorsával az Orszá

gos Környezet és Természetvédelmi Hivatalnak kellene törodnie. 

Pedig nem igy van. A nem védett tájban lévo - tehát a~ ország 

t e rületének döntűen nagyobb hányadán található - értékes táj

ob jektumok, tájelemek sorsáért az a rohatóság az "illetékes", 

a mely a terület optimális hozamu hasznositásáért a felelos. 
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A Mezogazdasági és tlelmezé sügyi Minisztériurn, illetve a szak

igazgatás, a szakirányitás szempontjából hozzá tartozó gazda

ságok, üzemek akkor tudják a termesztés feladatait jól ellát

ni , ha a szántást-vetést nem zavarják felszini "egyenetlensé

gek". Ime a "kecskére káposztát" ügynek eqy jellegzetes példá

ja. A korszerU mezogazdasági termesztéshez ugyanis olyan táb

la-méretekre, alakzatokra van szükség, amelyeken a nagy-telje

sitményü gépeket - főleg az energia-felhasználásra való tekin

tettel - a leggazdaságosabban lehet használni. A repülogépes 

növényvédelem is nagyrnératti - egységes felszinü ~ táblák ese

tén biztonságos és gazdaságos. 

A korszerU mezogazdaság nem lehet tekintettel a kistlzemi mtlve

lés korából megmaradt mezsgyékre, fasorokra, sáncokra, malom

árkokra és más, a föld használatát korlátozó falszini elemek-

r e, szerkezetekre. Nyilvánvaló, hogy a nagyüzemi termesztéshez nem 

tarthaták meg a paraszti földmüvelés felszin! adottságai. A szán

tók, legelOk, szolOk, gyümölcsösök kisüzemi szerkezetének, ez-

~el a táj sajátos jellegének ugyszálván az ország egész terüle

tén meg kellett változnia. Természetes, hogy ennek az átalaku

lásnak sok értékes tájelem áldozatul esett. 

A növénytermesztésen tulmenöen az ipar, a bányászat fejleszté

se , a vonalas földmüvek létesitése is ritkán kímélte a tájban 

többnyire elszórtan "megbuvó" kulturtörténeti emlékeket. Eze

ket gyakran fel sem lehet ismerni, mert keletkezési korszakuk

n ak azok a tájszerkezeti elemei, amelyek indokolták, hangsulyaz

ták Oket, régen megszüntek létezni. A járatlanság, a jóhiszemü 

fe jleszteni akarás, a táj-, a kulturtörténeti értékek irRnti 

kö zömbösség vagy érzéketlenség gyakran okoz veszteségeket, ká

rokat. 
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Az emberek többsége gondolkodás nélki.il eldob j a, "&elej te zi" 

azt, ami megöregedett, elavult. Rendszerint olyasvalaminek a 

kedvéé rt, ami a réginél jobban szolgálja a funkcióját, ami 

"rnodernebbnek", esetleg szebbnek tUnik. Régi bélyegek, kMnvvek, 

e szközök, butarak nemcsak azért váltak értékessé, mert eleve 

szépek, jellegzetesek, hasznosak voltak, hanem azért is, mert 

kevés maradt meg belolük. 

Háboruk és más katasztrófák sok esetben egész telepiiléseket el

pusz títottak. Hírmondónak többnyire csak azoknak az épületek

nek a romjai maradtak meg, amelyek kOhol épiiltek, vastag falu

ak é s szilárd szerkezetflek voltak. A vár-, a templom-, a kas

tély romok feltünObbek a földsáncnál, az elvadult parkoknál. A 

hozzá juk fűzodo történelmi, kulturtörténeti események könnyeb

ben értelmezhatOk és rendszerint jelentosebbek is amazokénál. 

Feltehetően ezért oldódott meg korábban szarvezeti hovatartozá

suk és védelmtik kérdése. 

A. •szórtan" megmaradt egyedi tájértékek nyilvántartásával ha

zánkban hivatalos szerv ezideig nemigen foglalkozott. 

A táj-emlékeknek, magának a tájnak, a Marx által megfogalma

zott "második" vagy "emberiesitett" természetnek az értelmezé

sével sem. A jövo feladata annak tisztázása, hogy a bioszférá

nak nooszférává fejlesztése, a természeti elemeknek a munka 

tárgyaivá, eszközeivé alakitása során a szépség törvényei sze

rint is alkotó embernek a természettel folytatott - a tájban 

tárgyiasult - anyagcseréjének a történetét mi m6don lehet és 

érdemes megbecsülni. 

A táj értékeivel, a természet-társadalom anyagcsere történeté

nek a tájban tárgyiasult emlékeivel ma többnyire csak azok fog

l a lkoznak, akik foként érzelmileg kapcsolódnak hozzájuk. Azok, 
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akiknek közvetlen környezetéhez tartoznak, tartoztak; akikben 

mesék, mondák, majd a személyes "találkozás" során alakultak 

lelki kötelékek, olyanok, amelyek az otthon képét szinezik, 

"a" haza érzetét keltik, er5sitik. 

A helyi jelentöségü táj-emlékeknek, értékeknek irásos nyoma 

többnyire csak a helytörténet megszállott apostola i.nak fel

jegyz é seiben marad. A dül5nevek és más helynevek sok emléket 

oriznek. A népmesék, dalok és más népmüvészeti alkotások is 

tá jemlék fenntartóak. 

A közölt adatok, tények, a vá zo l t összefü ggé sek vetü letében 

nyilvánvaló, hogy az egyedi tájértékek, emlékek védelemre 

szorulnak, védelmet érdemelnek. 

A védelem gyakorlati érvényesitése azonban nem könnyU fela

dat. 

·A különbözö szakterületek ~lvel~i eltér5 roAdon értelmeznek 

megnevezéseket, fogalmakat. Ez többnyire abból adAdik, hogy 

az egyik szakterület a másiktól eltére ütemben, irányban fej

l5dik. Problémák csak akkor adódnak, ha valamely szakterület 

k izárólagos jogot vindikál egy kifejezésre, illetve ha csak 

a saját szakterületén kialakult fogalom tartalmát és terjedel

mét tartja a kifejezéshez tartozónak. Mivel ilyen problémák 

mindig el5fordulhatnak, jó, ha az egyes szakterHletek megha

t ározzák, hogy az általuk használt kifejezéseket hogyan értel

mezik, illetve a fogalmakhoz rnilyen tartalmat, terjedelmet 

r endelnek. 

Nincsen egyértelmllen tisztázva, hogy milyen feladatok tartoznak 

a természet-, a környezet, illetve a tájvédelemhez. Ezen belül 

a z sincs egyértelműen megállapitva, hogy a védelem szempontjá

b ól mit tekintünk természetnek, kBrnyezetnek, illetve tájnak. 
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Vé deni nyilvánvalóan azt érdemes,"ami van", aminek a7. ~lla

pot-minos\2géhez fontos érdekünk füzodik, illetve ami az átla

gosnál jóval értékesebb. 

Ezzel összefüggésben felmerül a kérdés, hogy mit lehet "minn

s iteni" és mit kell •értékelni". Tisztáz~sra vár, ho~y a szü

kebb szakterület szempontjából ho~ran lehet értelmezni a "mino

séget", illetve az "értéket". 

Meg kell állapítani, hogy a tájértéket képviseln, hordozó ob

j ektumok, elemek hogyan jöttek létre, hogyan lehet azokat cso

portositani, osztályozni. 

Nyilvánvaló, hogy a termeléssel, ezen belf11 a mezo-, a kert-, 

az erdőgazdasági termesztéssel, az ipari, a bányászati tevé

kenységgel, továbbá a közlekedéssel, a történelmi eseményekkel 

/hadviseléssel, államvezetéssel, népvándorlással sth./ létre

hozott, illetve sajátos kulturtörténeti tevékenységek során 

. létrejött egyedi tájértékek megjelenésüket, jelle~lket, társa

dalmi, ezen belf11 szakterületi tartalmukat, jelentőségilket te

kintve egymástól eltérőek. Csoportositásuk ezért feltehetően 

ezeknek az eltéréseknek az alapján oldható meg. 

A környezeti közeg-min6ségek, illetve a táj-, azaz tájobjek

tum-értékek értelmezése után lehet megkísérelni egy olyan ér

tékelési rendszer létrehozását, amellyel a kül~nbözo tájemlé

kek /objektumok, elemek/ egymáshoz viszonyitott értékét meq 

lehet határozni. 

A táj, illetve az egyedi tájértékek értelmezése magától érte

todCSen csak általános érvényü lehet. Ezért ugy véljUk, hoqy a 

tanulmány egy általános tájértékelési rendszer kidolgozásához 

is megfelelo alapot nyujt, illetve adalékul szolgál. 
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A tájvédelmi területen kivüli tájobjektumok, elemek értékei

nek megha~ározására alkalmas eljárá s ismertetését megeloza

en ajánlatosnak tünik a nemzetközi szakirodalomban közölt ér

tékelési eljárások bemutatása, összevetése, használhatós~guk

nak megitélése. 

Az emberalkotta tájértékeknek egy jó része tökéletesen bele

simult, "beleidomult" környezetébe. Ezek felismerése - a szü

kebb környezetegység alakulásmenetében nem jártasak számára

többnyire nem könnyU. A védelemre érdemes tájértékek "meqtalá

lásá"-hoz gyakorlott, otthonos hozzáértOk kellenek. Járatos 

szakemberekre van szükség az értékel~si eljárás gyakorlati al

ka lmazásához, valamilyen "tájvédelmi kataszternek" elkészité

séhez, majd felhasználásához is. 

J elen tanulmány készítésének az a célja, hogy a tájvédelmi 

t erületeken kivüli egyedi tájértéket képviselo objektumok, 

elemek, elemrendszerek értékelésén tulmenoen azok nyilvántar

~ásához, védelméhez adjon módszert, eljárást, illetve javasla

t ot. 

Az egyedi tájértékek felkeresése, számbavétele, értékelése, 

nyilvántartása, védelme, a védelmezés ellenorzése többségében 

v alamilyen szervezethez, hatósághoz tartozó szakemberek fela

data. Nyilvánval6, hogy a feladatot nem a te~\let, hanem a 

szakterület szempontjából illetékes hatóságnak kell ellátnia. 

Olyan szervezetnek, amely a feladat jellege alapján szakmai

l ag illetékes és amelynek - ezért - megfelelo apparátusa, és 

h ozzáérte szakemberei vannak. 
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l. A TÁJ, A KÖRNYEZET ts A TERMfSZET FOGALMANAK ts 
VÉDELMtNEK ÉRTELMEZfSE 
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A gyüjtögeto, vadászó osember ritkán hagyott maradandó nyo

mot környezetében. A lakóhelyéül használt barlangok falát 

gyakran diszitette ugyan és az elszáródott koszerszAmok is 

utaltak létezésére. Környezetének, a bioszférának élo eleme

it, ezek jelenségrendjét azonban nem tudta tartós hatással 

változtatn!. A külvilágban hagyott nyomai alig kUlönböztek az 

állatok létére utaló jelekből. Ennek ellenére igen nagy volt 

a különbség közöttük. Az osember az állatoktól eltéroen nem

csak ösztönösen, hanem tudatosan is cselekedett. 

Az ember anyagi, természeti lényként, tehát biológiai lény

ként a természet része. Munkatevékenysége a "Toke" semmázó 

meghatározásaszerint azonban: " ••• olyan folyamat, amely 

· az ember és a természet között megy végbe, amelyben az em

ber saját tettével közvetiti, szabályazza és ellenorzi a 

természettel való anyagcseréjét." Ennek a folyamatnak a kö

vetkezményeként - 2-3 millió év során - átalakult az osem

ber életének tere, az idegen természet emberivé tett termé

szetté vált. A "T5ke~ megfogalmazása szerint az eloembernek 

társadalmi lénnyé válása folyamán: "A környeze t~rgyak egy

re inkább az ember lényegi eroinek /szükségleteinek, képes

ségeinek stb./ eltárgyiasulásaként funkcionálnak, s ilyen 

rnódon lehetevé válik, hogy az ember saját környezetében, az 

önmaga által alakitott, a termelo tevékenység révén produkált 

külvilágban önmagát, saját emberi lényének eroit szemlélje 

és élvezze." Ezen kölcsönhatás-folyamat közben maga az embe

ri természet is átalakul. Mert, amig az ember "hat a rajta 

kivülálló természetre és megváltoztatja azt, egyuttal megvál-
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t oztatja saját természetét is. Kifejleszti a benne szunnya

dó képességeket és saját uralma alá hajtja eroi játékát." 

A Marxtól vett idézetek azt jelentik, hogy az ernber a 11 ter

mészetu, a bioszféra átalakitása, azaz annak "emberivé tett 

t ermészetté alakitása• nélkül nem válhatott volna társadalmi 

lénnyé. 

Fejlett társadalmi alakulatok csak olyan környezetben létez

hetnek, amely megszünt "terrnészet"-nek lenni, amel yben a bioszfé

r a jelenségrendjeit zömmel az ember szabályozza. 

Az emberiség léte szinte elképzelhetetlen természeti elemek 

l éte, hatásmechanizmusa, az anyaq szarvetlen és szerves moz

gásformái nélkül. 

A társadalom és a termelési viszonyok fejl odése ugyanakkor 

egyUtt jár a természettel folytatott anyaqcserének egyre 

.i ntenzivebbé válásával. Minél haladottabb valamely társa

dalmi, gazdasági alakulat, rninél fejlettebbek annak munka-

e szközei, anyagi, szellemi eroi, annál nagyobb mért.ékben, 

a nná l hatásosabban avatkozik bele a rn6dosult bioszféra tör

v ényszerüségeibe, jelenségrendjébe. A tudatos tevékenvsé q 

nyomán módosul a föld felszine, a vizek járá sa, a n övény-

é s az állatvilág. Erdok helyét legelok, sz ántók; ezekét fal

vak, városok, ipartelepek foglalják el. 

Az ernber a Föld felszinének silrün lakott részein - közvet

l enill vagy közvetve - a bioszférának szinte minden élo és 

holt elemét módositotta, néha el is pusztitotta. Valószinü 

e nnek tudható be, hogy azok az elemek, amelyek megtartották 

a természeteshez közel Alló állapotukat, tulajdonságukat, 

é rtékesnek bizonyulnak. A megbecsUlés, az értékelés alapját 

képzo kritériurnok eltérőek. Többnyire azok a term~szeti ele-
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mek, lények érdemelnek megkülönböztetett b á násmódot, amelyek

nek a vizuális megjelenése az átlagtól eltér0, illetve ame

l yek nemükön, fajukon, fajtájukon belül ritkák. Az átlagtól 

e ltéro vizuális megjelenésnek a kHlönleges alak, jelleg, mino

s ég; a monumentalitás, a fenségesség érzete és még sok minden 

más lehet az oka. Ritkán eloforduló természeti képzodmények, 

lények pl. a barlangok, a vizesések, a különleges növények, 

á llatok és ezek ökotopjai. 

A természetvédelemnek az a legfnbb feladata, hogy azoknak 

a z elemeknek, képzodményeknek, élalényeknek és ezek élet

hely ének a fennmaradásáról, jelleqzetesséryeiknek megtartá

s áról gondoskodjék, amelyek még természetesnek, a bioszféra 

á llapotukhoz közelállónak tekinthetnk. 

Az emberiség folytonosan alakitja környezetét, - az vissza

hat rá - és közben folyamatosan alakul önmaga is. Hat rá min

den, ami elodei munkája során alakult, "emheriesitetté" vált. 

b z ujszülött társadalmi lénnyé válásához hozztijárul az élek

nek és a holtaknak az adott környezetben megtestesült, mani

f esztálódott környezetalakitő tevékenysége. 

Fö ldünknek sok olyan területe van, amelyen az éghajlati vál

t ozások ellenére is évmilliók óta folyamatosan éltek eloem

berek, emberek. A Nlirm jégkorszak után egyes területek népsil

rüsége - vagy tizezer év során - az ezerszeresére növekedett. 

Ennyi ernber környezetmódositó képessége - a müszaki, technikai 

f ejlettségre való tekintettel - a sok ezerszeresére nott. 

A környezetre gyakorolt hatások többsége átmeneti jellegit. 

Ezek ritkán hagynak maradandó, illetve jellegzetes nyomot. 

J elentos azonban azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyek 

t artós változást eredményeznek. Tartósnak azokat a nyomokat 

t ekinthetjilk, amelyek több évtized multán is észlelhetok. 
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Az átmeneti hatásu beavatkozások is tartós nyomokat hagy

hatnak, ha állandóan, ha rendszeresen ismétlődnek, azaz ha 

a környezetre gyakorolt befolyásuk akkumulálódik. 

Az emberek tevékenységének k~re szinte végtelen, ezért a 

környezetükben hagyott nyomaiké is. Az ember-természet köl

csönhatásnak emberben és természetben megmaradó nyomai - ke

letkezésük idején - szubjektumokhoz kötöttek. Szubjektiv te

vékenység következményei, eredményei. Az évszázadokon, évez- . 

redeken át ismétlodo - az ember társadalmiasult tapasztala

tai, törekvései alapján célszerüvé vAlt - kölcsönhatások nyo

mai mind az emberben, mind a környezetében jelleqzetesen ál

landósultak, objektivizálódtak. 

Gyakran megtörtént, hogy az eroberek az eladeik által létre

hozott felszinmódositásokat, vagy a természetlektol sajáto

san eltéro müvi elemeket istenek munkájának tekintették és 

tisztelték. Ma is sokan vannak, akik a különleges "felszini 

miivek" létrehozéit más bolygóról jöttnek vélik. 

1.1 Fogalom-értelmezések 

Nooszféra 

Az ember rendszerint azt a környezetet érzi otthonosnak, ba

rátságosnak, amelynek szinte minden tenyérnyi felülete az e

lodök természetalakité munkájáról szál. Arról, hogy az embe

ri értelem az eredeti helyett m~sodik természetet teremtett. 

•Az emberi társadalom megjelenésével és fejlodésével a biosz

féra törvényszerüen átalakul nooszférává, ahogy az emberisé~ 

a természet törvényeit elsajátitva és a technikát fejlesztve 

mindinkább átalakitja a természetet igényeinek megfeleloen 11
• 
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A nooszféra a bolygónknak az ésszerü - a görög noosz - ér

telem - céltudatos emberi tevékenység által meahóditett te

rülete /Filozófiai kislexikon, 1964./. 

A nooszféra évmilliós küzdelern, évrnilliós munka eredménye, 

az emberi munka nyomainak, jeleinek hordozója. A nooszféra 

a társadalom és a természet kölcsönhatásainak tárgyiasult 

t ö rténete, amely az ember által alakitott anya~i vilAaban 

jut kifejezésre. 

A nooszf~ ra jelenségeinek értelmezésére két ut, k ó t megköze

litési lehetoség kínálkozik. Eoz a nooszfóra kett0s voltából, 

ha ugy tetszik, abból a kP.t oldalából adódik, hogy karakter

vonásainak viszonylagosan statikus voltát értelmezve állan

dósultnak, dinamikus voltát szemlélve fejl0désben levonek 

tekintheto. 

A mondottakat más szavakkal kifejezve: a nooszféra jelensé

geinek vizsgálatakor - az értelmezés alapjaként - egyrészt 

azokat a karaktervonásokat tekinthetjük, amelyek a multban 

lejátszódott kölcsönhatások eredményeképpen objektivizálód

tak, másrészt azokat a jelenségrendeket, amelyek a már adott 

karakterbélyegek módosulásához, a nooszféra jelen arculatá

nak vál·tozásához fognak vezetni. 

A nooszférát a fogalomhoz tartozó tartalom megközelítésének 

és értelmezésének vázolt módja szarint vagy tájnak, vagy em

beri környezetnek nevezhetjilk. Tájnak abban az esetben, ha 

a társadalmi tevékenység már állandósult karaktervonásaira 

helyezzük a hangsulyt, emberi környezetnek akkor, h~ a noosz

féra már adott jellemzait módositó jelenségrendekre, hatás

mechanizmusokra irányitjuk fi~]elmünket. 
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A köznyelv táj és környezet szavainak jelentése, értelme, 

azaz a velük jelölt fogalom nem azonos. 

344 

Tevékenységi körük, illetve diszciplinájuk értelmezésének 

változása következtében egymástól kUlönbözö tudományok azo

nos szóhoz, nyelvi jelhez, igy a táj kifejezéshez is, eltérő 

fogalom-tartalmat, illetve -terjedelmet rendelnek. 

Ezért kivánatosnak tünik a táj és a környezet kifejezésének 

értelmezése. 

T~j, knrnyezet 

Az előzőekben megállapítást nyert, hogy a nooszférát - a fo

galomhoz tartozó tartalom megközelítésének módja alapján -

tájként vagy környezetként értelmezhetjUk. 

Ahol a települések szerkezete, az épületek anyaga, épités-

. módja; a föld müvelésének mikéntje, a szekerek, az ekék, a 

kapák; a temetOk, a pléhkrisztusok, a sirkövek és errvPb 

emlékkövek, a kálváriák; a malmok, a présházak és ezernyi más 

emberi alkotás egy-egy terilleten beltil hasonló, ahol me~egyezo 

a viselet, a himzés, sot a nyelvjárás, ott a knzösségi környe

zetek e~Jüttese sajátos karakteni tájegysé~et képez, amelyet 

az ott lak6 nép szükebb hazájának érez. 

A táj az egyes emberben spontán és szubjektiv módon tükröző

dik; megérzi, élményszerüen átéli. Benyomást szerez, foqalmat 

alkot róla. Erre a fogalomra azonban sokkal inkább az érzel

mek gazdagsága, mint sem a tartalom objektívitása a jellemzo. 

A gyakorlatból, a tapasztalatok, megfigyelések, élmények gaz

dagságából - az évszázadok alatt felhalmozódott tradíciók a

lapján - alakult ki a népben a tájak jellegzetesséqének, a 
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bennuk ható tényezak helyi kapcsolatainak ösztönös felismeré

se, majd a tudata. Ezt a tudatot a mindenkor adott termelo 

erOkkel és termelési viszonyokkal meghatározott sajátos szem

lélet determinálta. Igy keletkeztek a népi tájnevek. A nép 

"tudata" gyak ran hüen tükrözi a valóságot. Az "örs ég", a "sc1r

köz11, a "völgység" és hasonló kifejezések tudományos jelento

ségüek. 

A népek és föleg a ma Európában éla népek többsége fogalmi 

szintre emelte életének, létének szükebb vagy tágabb környe

zetét. Ez abban mani fesztálódott, hOCJ'.! az a "kö rnyezet" ne

vet kapott. 

Azok a területi egységek, amelyekben hasonló emheri tevékeny

s é g kö vetkeztében a bioszféra, a természet hasonlatos módon 

emberiesill t, azaz amelyekben a környezetre gyakorol t ha tás ok 

azonos karaktert eredményezve ohjektivizálódtak, azok a köz

nyelvben tájneveket kaptak. 

Az egym/\stól eltérö környezetben élí'í népek azonban ol•nm fo

galmat is alkottak, amely általánosítva olyan emberlakta kör

nyezetet jelent, amelynek elemei magukon viselik az emberkéz 

munkájának nyomát, amely humanizált második természetté vált. 

Ez aszó, ez a fogalom a táj. A ma~ar táj szónak a meqfele-

loje ugyszálván minden fejlettebb nyelvben használatos /Landscape, 

Paisage, Landschaft, Krajobraz, Kraiina stb./. 

Vannak olyan nyelvek is, amelyekben csak a magyar rónaság 

/lásd Petofi SzUloföldem c. verséti szónak megfelelo - ha

tártalanul nagy tágasságat jelento - kifejezés keletkezett. 

Ezeken a nyelvteriHeteken többnyire a német, "Landschaft" 

szót vették át a tudományos nyelvbe. trdekes jelenség, hogy 
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a n é met n yelvterületen azóta lényegesen vá ltozott, bovtUt a 

sz ó jelentése, mig ott, ahol jövevény sz ó , ott f ok é nt f ö ld

ra j zi fogalomként szükült a terjedelme és speciali zA lnrlott 

a jelentéstartalma. 

Marx a "Gazdasági, filozófiai kéziratok"-ban azt irta, hogy 

" az emberi érzék, az érzékek emberi volta csak a ma~a 

t á r gyának létezése által, az emberies ü lt természet által 

van." Az objektiv valóság tevékeny elsajátítAsAnak és az 

emberre, mint társadalmi lényre jellemzo "második termé 

szet" kiformálódásának világtörténelmi folyamatában jön lét

re a " s z é pérzék ", az eszté tikai fo gékony s ág . 

Marxnak egy további gondolataszerint-ez isaz- elöbb em

litett forrásból való- " ••• az ember egyetemesen termel; 

az állat csak a közvetlen fizikai szükséglet uralma alatt 

termel, mig az ember méq a fizikai szHkséqlettol szabadon 

is terrnel és attól való szabadságában termel csak ignzán; 

az állat csak önmagát termeli, mig az ember az egész ter

mészetet ujra termeli ... , ••• az ember minden species mér

t é ke szerint tud termelni és mindenUtt az inherens mé rtéket 

tudja a tárgyra alkalmazni; az ember ezért a szépség törvé

nyei szerint is alakit." 

"A szépség törvényei &zerinti alakítAs" jelentosen hozzájárul 

a bio&zféra sajátos minosPgi ~talakulásához. A közvetlen fi

zikali . szükségletektol fiiggetlentil termelo, alkotó ember a 

természeti tárgyakat saját tevékenységének tárgyaivá változ

tatja. A természet átalakitott tárgyaiban az emberi lényeg 

tárgyiasul. Az ember a bioszférának csak azokat a tárgyait, 

elemeit érzi szépnek, amelyek a társadalmi munka, majd a tár

sadalmi megítélés révén váltak széppé. Ez fokozott mértékben 

vonatkozik az egyedi karakterU tájegyséqekre, mert bennf\k az 
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emberiesint t á rqyak, elemek sajátos komponálódás eredmé n ye

képpen keltik a szép, az esztétikum érzetP.t. A tRj es~téti-

kai értékeit, a humanizált elemek együttesében rejlo harmó

niát érző, értékelo ember a többny ire ökolóqiai, ökonómi~i 

értelemben motivált céljainak müvi megvalósitása sorá n - hol 

ösztönösen, hol tudatosan - ugy munkálkodik, hoqy a táj arcula

tában megjeleno uj vonások, "hangok" a már adott dallamot gaz

dagítsák. 

A táj elemeinek - az alakzatoknak, formáknak, tereknek, szi

neknek, hangoknak - harmóniája az évszázadok, évezredek során 

hol öss zhan gzatos, hol ellenpontos fejlodés révé n vá lik sa

játlagos dallammá. A táj kialakult jellegP.t, d~ll~mát szinte 

kötelességünk, uj hangokkal, néha akkordokkal gazdaqitanunk. 

A gy a rapi tás a zonban nem vezethet feloldhatatlan dis.szonan

ciákhoz. A táj jellege rendszerint akkor megragadó, érzel

meket, esztétikai élményeket keltö, ha arculat~nak alakitásán 

olyan emberek, népek; ezeknek olyan vezetni munkál~odtak, akik 

környezetilk jövojére is gondolva igyekeztek a mindenkori igé

nyeknek eleget tenni. Ugy, hogy az adott terület racionálisan 

hasznosuljon, hogy a természeti és miivi elemek összhan'}ja tá i 

képgazdagitó legyen. 

Becses táj-jelleg akkor alakult, ha az egymást követo társa

dalmi korszakok népei haladó társadalmi, gazdasági, esztéti

kai, kulturális, technikai vívmányok felhasználásával - öko

lógiai törvényszerüségek ösztönös vagy tudatos fiTJelembevé

telével - rolivelték a földet és helyezték el, valósitották meq 

létesitményeiket. 

A természet, a bioszféra el nem sajátitott elemei a marxista 

esztétika tanitása szerint nP.m lehetnek szépek. Mert: ucsak

is abban az esetben jön létre esztétikai tárgy, ha abban a 
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társad almi 16 nyként felfogntt ember lényegi er0 i t :1 r qy i a s u l

nak ... Cs a k Az emberivé tett- elsajfititott ~erm8s z ct fs t~ r

gy i k ö rnyezet válhat esztétikai tetszés tfirgy;ív.'í j Zol t ai

Szigeti: Marxista-Leninist r Eszté tika/. 

A táj társadalmi értékeinek, ezen bellil az esztétiku~nak oh

jektivitása társadalmi objektivitás. A t5rsadalmi-0azdasá qi 

alakulatok, a termelési eszközök, 3 termelési viszon1'ok, a 

termelési mód fejlodésével a táj karaktere is vÁltozik, az 

esetek többségében fejlodik, gazdagodik. A történelem sor~n 

azonban az is megtörtént, hogy a táj e~heriesiiltséqi szintje, 

minosége, csökkent; koráhhan intenzíven hasznositntt rég i ók 

néha elnéptelenedtek és a nooszféra emberalkottil elP.mei 

- fenntRrtás, gondozás, fejlesztés nélkUl - elvPsztett~k je

lentnségi\ket, sot m(;g is sziintek létezni. 

A mondottak összesitP.sekP.ppen: a tAi a tArsadalmi iqényeknek 

meqfelel0en emberiesitett bioszféra; a természet és a tArsa

dalom kölcsönhatásainak ellentmondAsos, ezért dialektikus 

egysége, a kölcsönhatásoknak az anyagi világban tArgyiasult 

története, vizuális-esztétikai értP.kek hordozója. 

Az egyes társadalmi-gazdasági alakulatok elsosorban terme

lési módj uk alapj <'in kiilönböznek egymástól. A termelés i mód 

függvényeként a természet emberiesitettsP.gének fokR, mino

sége, - a táj fejlettségi szintje - is kiilönböz5. 

Valamely nép, nemzet sajátos életének ha<JYományaival, jelle

mével és pszichi~urnával a milvészetnek nemzeti szinezetet 

ad. Ez a megállapitás a tájra, a társadalom környezetére is 

érvényes; a természet emberiesitése során népi, nemzeti sa

játosságok tárgyiasulnak a tájban. 
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Egy-eqy orsz.:ig területén belill a t.:ij - a termelési mnd ~s a 

földrajzi adottságok füc_:gvényében hasznositható potenciál-

ja alapján - különbözo funkciókat szolgálhat. Az "emberie

sitett termés7.et" termP.szeti és emberiesitett elemei, tár

gyai voltakép munkatárgyak, munkaeszközök. Munkaeszköz, mun

kat<irgy a föld, a termelési épületek - közvetve az épitm~nyek 

általában - az utak, csatornák, energiavezetékek és rn~s lé

tesítmények. A gazdaságilag fejlett államok unysznlván tel

jes tertilete F>s az azon lP.vo összes tilrf'JY közvetlenin vaay 

közvetve munkaeszköz, munkatárgy. A munkaeszközök, munkatár

~Jak folyamatos, kölcsönhatásos változAsa valój~ban az emberi

esitett termés?.et, a táj társadalmi lényegének tartalmi és 

formai változása. A táj funkcini az emberi igényekkel, szHk

ségletekkel kapcsolatosak, ezeknek változásával azok is vál

toznak. 

A gazdaságilag fejlett államokban a fejlett munkaeszközök 

igen hatékony termelési technológiákat tesznek lehetové. 

Ezek alkalmazásának azonban gyakran az ~ feltétele, ho~' 

a területhasznositás korábbi módjait, szerkezetét meg kell 

szüntetni. Ennek következtében a tájkarakter is megváltozik. 

A lejtésviszonyokra, erózióra, talajminöségre, a m~r elte

lepitett haszonnövények jellegzetességeire és sok más öko

lógiai, ökonómiai adottságra való tekintettel a korszerU 

termelési, termesztési technológiák bevezetése egyes terü

leteken nem gazdaságos. Amennyiben az ilyen te~\letek ter

mészeti elemei értékesek, ha a korábbi hasznositás eredm~

nyeképpen e területek sajátos tájkarakte~lek, ha emberiesi

tettségi szintjük magas foku, ha a humanizált és a termé

szeti elemek harmóniája élményt nyujtó, ha esztétikai kvali

tásai mind az e~Jes elemek, mind az összhatás szempontjából 

átlagon felüliek, akkor az ilyen táje~}Htteaeket, azok érté

kes adottságait védeni érdemes. 
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A tájvédelmi körzeteken, nemzeti parkokon belill a tenilet 

hasznosi tása, az alkalmazott technoln'}iák, rniivelésmndok 

nem változtathatj~k meg az adott karaktert. A használat so

rán a védettséget involváló elemek bomllhetnek, az e~es e

lemek kifejezoereje növekedhet, az értékes jellemvonások 

gazdagodhatnak. A védett területek közömbös, a tájkP.pet nem 

zavaró elemekkel is bo~llhetnek. A védettség azoriban rnentes

séget jelent minden olyan uj használati MAd ellen, amely a 

megha tározó karaktervon5sokat kimélet né lk iH rnódos i_ t j a. 

A körnvezet - a benne él~nek - a tájnál általába~ kisebb 

ki terjedés il élet teret jelent. Azt ö teret, a 7. t a teriHet

egységet, ömelyben az ernber <~s kisebb közössf>geinek élete 

zaJlik, örnelynek jelenségei közvetlenii l Attekinthetnek, ért

hetőek és bizonyos értelemben irányithatóak. 

A legszűkebb értelemben vett körnvezet a lakás, a haz, az 

otthon, amelyben az ernber többnyire családi körben él. 

A Budapest területén élo emberek nem érzik az e0és~ várost 

környezet!iknek, még csak e~-egy kerületet sem. Az eqyes 

ember 11 környezetének" a határa többé-kevésbé a lakókörze

te határával esik egybe. Ezen belül ismeri az embereket, 

az eseményeket, ennek a környezetnek az alakulásában köz

vetlenill érdekelt, ennek rendjét, tisztaságát saját Ugyé

nek érzi. 

A kisebb községek lakói egész falujukat és annak -teljes ha

tárát érezték saját környezetflknek. Ezen belill ismerték egy

mást, egymás házait, földjeit, állatait. Ismerték az idojá

rás, a vizjárás következményeit, tudták hová és hogyan kell 

épiteni, hogyan kell magukat, földjeiket, eszközeiket, ter

mésüket környezetük kárositó hatásával szemben védeni. 
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Arra is rájöttek, hogy milyen tevékenységnkkel hoqyan ront

ják környezetük állapotát, eltartóképességP. t. A dombvidékiek 

t u d ták, hogy szekereik a mélyvonalon huzócté' di\louton sok port 

"5rölnek" és ha ezt az es5viz ujra és ujra elhordja, akkor o

lyan "mélyut" keletkezik, amelyet állandóan egyengetni, t ö l

tögetni kell, hogy járhatatlan horhossá ne vAljék. 

Az egyes falvak közö ssé<Jei gonrlosan védték, fejles?:tett é k kör

nyezetiiket, hogy annak "eltartóképessége" növekedj ék. Han<Jsu

lyozni érdemes, hogy ezt azért tehett6.k, mert ismert ék azokat 

a hatásmechanizmusokat és k~vetkezményeiket, amelyek a term~

szet-ember kölcsönhatásokból adódtak. Azt is tudt~k, mit, 

menn y i t lehet a kö rnyezett fi l elvárni, el venni an é l kü l, holTI' 

a tul mohók mértéktelenségének kárát ne a közös ség,( "t-t--~1 t,-, 

A jobbágyfalvak kisebb-nagyobb együttese eq~r-eqy uradalrnat 

képezett. Birtokosa, a földesur képzetében már két környezet 

"ké p", "képzet" élt. Ezek a környe~ethez való viszon y és a 

k ö rnyezet kiterjedését tekintve egymá stól eltértek. A szn

kebb környe zetet a központi telepill~s jelentette a f~uri park

kal és kastéllyal, arnelvben a birtokos n csalánjával élt, ~s 

a t á gabb környezetet, arnelvbal élt. 

A környezetben való viszony arldi<J szakott harmónikus lenni, 

a meddig az "amelyben és az amelyből" élés azonos terllethez 

kötött. 

Konfliktusok többnyire akkor keletkeznek, ha valamely kör

nyezet-egység rendjébe kivUlrol avatkeznak be és ha a ki

~1láll6nak, aki - járatlansAq vagy felelőtlenség k~vetkez

tében - a kárt okozta, nem kell a hátrányokat személyesen, 

közvetlenUl elviselnie. 
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A kivillről val0 beavatkozás kétfé le lehet. Közvetlen ~s k ö z

vetett. Közvet len akkor, ha megv.~ l to z ta ti Ak a k0rnyezet-eqy

s é g strukt:uráj<lt, ha a szilkebb vagy tR<Jahb szomszéos "'c:rhan 

o lvan üzemet létesitenek, amely a kérdéses egység tala jvi 

zét , felszíni vizét, leveg0 j ét va<]'.f élovilfigát kilrositja. 

Meqjeqyzésre érdemes, ho0y a második viláoháboru elrtt vi

s zonylag sok közösség, azaz község tagositAs s6rAn átrendez-

t e kü l területének szerkezetét. Meqs zi1ntették a di\ l(=) rends z e re

ket és ezen belül a falu hAzainak sorrendje s?.:erlnt egym~ s mel

l ett kijelölt szántók rendjét. Az fitrendez é s számtolan célki

til zí~se között a szál li tás e<Jyszeri1si tése, a korszerii milvel o 

e szközök használatának, az egyséryes talajer0 ut5npótlás le

hetőségének biztositása játszott fontos szerenet. A tagositás, 

a külterület-rendezés sok váratlan ökofunkcion Alis kRvetkez

ménnyel járt. 

Az ipari forradalmat meqeH5zoen - · a termeineszkö zök , a szer

vezés lehetoségeinek kezdetlegességére való tekintettel -

r itkán kerHihetett sor olyan müvi beavatkozásra, amely_,ek több 

önálló közö ssér; környezetét együttesen módositottá}( volna. Az 

á rvizvédelem, a lecsapolás, a csatornaépit és, a nagy feltiletil 

e rdairtás tekinthetOk - pélnaként - ilyen beavatkozásoknok. 

Ezek következményeként sok közösségnek olyan mértékhen módo

s ult a környezete, hogy a megszekott életmódot mP~ kellett 

változtatni. 

Az ipari forradalom után - a termel0eszközök, jobban mondva, 

a termeloerők ren dk i vtn gyors fej l odé se következtében - rt 

környezet-emher viszony korilbbi harmi)niájo mec:rsziint. Az anyn

gi erük kapitalista koncentrálódftsa ki)vetkezté ben n környezet, 
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fo leg a "mások környezete• egyre inká bb olyannak min osült, 

"amelyböl élünk", függetlenill attól, hogy ennek mi lett a 

következménye. Az esetek többségében fel sem tudtá k mérni 

a beavatkozások következményeit. Egyesek extraprofitja má sok 

életlehetoségeinek, életfeltételeinek romlásához, egészségé

nek kárositásához vezetett. A levegő, a · viz, a talaj szennye

zése, a természeti kincsek, a nooszfé ra értékek mé rté ktelen 

f elhasználása, rontása olyan környezeti ártalmakat eredménye

zett, amelyeket a használati eszközök, berendezések eloállitá

sa nem kompenzált. 

l. 2 "Védelmi" lehetoséqek 

Az e gyes községek környezetét ma egyrészt a k ö zösség tagjai 

maguk alakitják, másrészt különbözo szintü gazdasági, állam

i gazgatási szervek terveikkel, intézkedéseikkel módositják. 

A korszerU létesitmények, termelo berendezések környezetbe

f olyásoló , környezet-kárositó hatása rendszerint messze meg

haladja annak a közösségi környezetnek a határát, amelybe azo

k at telepitették. 

A termelo berendezések, üze~k környezetét másképpen kell ér

t elmezni, mint az emberi közösségak környezetét. Az utóbbiakban 

a közösségek, azok tagjai a természet-ember viszony e~]ensuly

b an tartására, az ökológiai előnyök megtartására törekszenek. 

Ez a termelo üzemek, berendezések és környezetük viszonyában 

nem mindig áll fenn. Egyes üzemek - a levego-, a vizszennye

zés következtében - régiók, országrészek ökológiai adottsá

gait veszélyeztetik. További gondot okoz, hogy a szennyezo

f orrások egymás hatókörzeteit átfedik. A környezeti ártalmak 

többnyire komplex módon és területi értelemben régiókat, or

s zágrészeket átfedűen érvényesülnek. 
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Magától értetodo, hogy az egyes közösségak "saját" környe

zetüket az ilyen hatásoktól nem tudják mentesiteni, védeni. 

A kö rnyezetvédelmi feladatok megoldásához ezért regionális, 

országos szarvezetekre van szükség, mind a hozzáértés, mind 

a hatáskör tekintetében. 

A környezetmódositások a szecialista államokban a célkitüzé

seket tekintve - tervszerüek, tervekre alapozottak. A módosi

tások jelentos többsége különbözo célkitüzésil, léptékü, szin

tü tervek realizálása során, illetve után áll elo. A tervek 

részint kiviteli, részint területrendezési tervek. Utóbbiak 

részletes, általános és regionális tervek lehetnek. 

A környezetvédelmi törvény szellemében az illetékes hatóság

nak kettos a feladata: a környezet védelméről és fejlesztésé

ra l kell gondoskodnia. A fejlesztési tevékenység a környezet 

ál lapotát, adottságait módositó tervek elo- majd elkészítése, 

illetve megvalósitása során realizálódik. 

A környezet közegeinek jövendö.beli állapota részint a már meg

l évo, de elsosorban a jövoben kivitelezésre kertilo terrnelöbe

r endezéseknek környezetükre gyakorolt hatásától függ. Arnennyi

b en valamely termelOberendezésnek az emissziói csak annak a 

környezet-egységnek a területére terjednek ki, amelyben elhe

l yezték, akkor nem szükséges környezetvédelmi hatásvizsgála

t ot készíteni. Erre akkor van szUkség, ha az uj,létesitmény 

hatása több környezet-egységre kiterjedö. A hatásvizsgálat 

köteleze elkészitése a kiviteli és a beépitési tervekre egy

a ránt vonatkozik. A hatásvizsgálatok rneqállapitásainak adott 

e setben tervmódositással is eleget kell tenni, a megvalósitás

kor pedig egyértelmllen be kell tartani a kérdéses területre, 

ö vezetre érvényes eloirásokat. 
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A részletes, az általános és a regionális terveket illetően 

a vonatkozó miniszteri utasitás, illetve minisztériumi köz

l emény, továbbá a "tartalmi követelményekhez" meqnevezésü ter

vezési segédlet eloirásait kell betartani, betartatni. 

A hatásvizsgálatra alapozott tájrendezési és természetvédel-

mi terveknek /javaslatoknak/,- tovább~ a mezogazdasáq és erdo

ga zdálkodás szerkezetét, rendezési szempontu meqosztását fel

tüntető szakági javaslatoknak - az eddig emlitett rninöségeken, 

é rtékeken tulmenöen behatóan foglalkozniok kell azokkal a "kli

matényezOkkel" is, amelyek a helyi- és a rnezoklima vonatkozá

s ában- ökológiai jelenségekre alapozottan -a táj termOképes

ségét növelik. A véderdOkre, a védosávokra, ezek rendszerére, 

a vizfelületekre fokozott gondot kell fordítani. 

A kiviteli és területrendezési tervek a területfejlesztési 

koncepciók vetületeként készülnek. Utóbbiak a termel5er5k 

fejlesztését~ területi elrendezését célozzák. A területren

dezési tervek a fejlesztési elhatározások müvi /müszaki, fi

z ikai/ realizálásának lehetöségeit, feltételeit biztositják. 

A környezetvédelmi és a tájrendezési tervek /javaslatok/ a 

rendezési tervek részei. Mivel a rendezési tervek közvetve a 

terület- és településfejlesztést szolgálják, a környezetv6del

mi, tájrendezési terveknek is ez a szerepe. 

A hatásvizsgálatokra alapozott környezetvédelmi terveknek 

két értelemben kell fejlesztés-centrikusnak lenniök; egyrészt 

a létesülo, másrészt a meglévo termelo berendezések, rendsze

rek vonatkozásában. A cél az, hogy ott, ahol a környezeti 

közegek rninosége- a levego, a viz, a talaj, az élovilág ál

lapota - az ember élete és a termelés, termesztés szempontjá

ból jó, illetcleg elonyös; ott az uj berendezések létesít

mények technológiája, az emisszió környezetkimélo, ha lehet 
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környezetpotenciált növelo legyen. Ez azt jelenti, hogy a 

korszerU termelési, termesztési berendezések létesit ése, azok 

ü zemeltetése tájérték növelo leqyen. 

A környezetvédelmi tervekben a meglévo termelö, termesztő be

rendezéseknek, rendszereknek az emissziókból adódó immissziós 

következményeivel is fejlesztő szándékkal kell foglalkozni. A 

már milködo termelo, termesztő berendezések tlzemeltetoit minden 

e szközzel arra kell késztetni, hogy adott technológiájukat ugy 

fejlesszék, hogy a környezeti közegek minosége javuljon. 

A környezetvédelmi tervekben - a mondottak összegezéseképpen -

a k ö rnyezetben változást eredményazo elhatá roz á sok b n l, ezek 

következményeibal indulva, a környezeti k ö zegek min os é gének 

megorz~sén tulmenően azok javitására kell a hangsulyt fektetni. 

A tá ·irendezési tervek készíté sénél az adott tfijértékeket kell 

p remisszának tekinteni. A tervekben olyan megoldási javaslato

kat kell kinálni a területfejlesztés szellemében k észüla rende-

· zési tervekhez, amelyeknek felhasználásával az uj termeloberen

dezések, termesztési eljárások bevezetésekor - az adott tájér

tékek megtartása mallett - ujak teremtödnek. A javaslatoknak 

utat-módot kell mutatniok a tájhasználat korsze~i lehet~ségei

re, változataira. Arra, hogy a táj potenciális adottságai a 

korszerU termelési, termesztési eljárások, módszerek reláció

jában hogyan hasznosithatók, aktualizálhatók. A tájrendez ési 

tervekben javaslatot kell tenni arra vonatkozóan is, hogy az 

adott tájkaraktert hogyan lehet fejleszteni, gazdagitani. A 

tájrendezési tervekben az eddig tárgyalt értékeken tulmenően 

az ökológiai adottságokat, értékeket kell fontos premisszának 

tekinteni. A mezo-, az erde-, a kertgazdasági táj termOképessé

ge sok mindentöl függ. A földrajzi fekvés és tagoltság, a kli

ma-adottságok e tekintetben meghatározóak. 
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A makroklimát egyáltalán nem, a mezoklimát alig, a helyi 

k limát azonban lehet változtatn!. A talaj minosége is mó

dositható. A helyi klimát a klima-tényezükkel lehet befo

l yásolni, mind előnyös, mind hátrányos értelemben. 

A termelőeszközök fejlődési titeme évezredeken kereszttil nem 

é rte el a népszaporodását, ezért az élelmiszer mennyiséget 

csak a termesztőfelületek havitésével lehetett növelni. Ennek 

a módszernek áldozatául estek azok a klimatényezök - erdok, 

t avak, mocsarak -, amelyek a termesztés biotikus elonyeit 

j elentették. A következmények egyrészt erózió, kcpárosodás, 

s ivatagosodás, másrészt árvizek, belvizek formájában jelent

keztek. A többnyire erdoirtással, vagy lecsapolással nyert 

termesztőfelületek eleve nem voltak olyan termékenyek, mint 

a jó talaju sikvidékiek. Azzal, hogy a jó vizgazdálkodásu, 
\ 

v izvisszatartó, talajvizszabályozó - előnyös helyi klimát te-

remtő - tényezők meqsztintek, a klimaelemek, igy a csapadék, 

a szél; ezek következményeképpen az árvizek, belvizek, másutt 

á szárazság, a szél- és vizerózi6, a szedimentáció a jó tala

j u sikvidéki termesztőfelületek hozamát is csökkentették. A 

h átrányok elháritására többnyire egyoldalu müvi beavatkozások

kal, - folyószabályozással, ujabb lecsapolással, öntözéssel -

tö rekedtek. Ha a teljesen lecsupaszitott, kitiritett "tájak" 

öntöz5müveit háboruk során lerombolták, egész régiók váltak 

s ivataggá már az emberiség történetének hajnalánv foleg a mai 

Kö zép-Keleten. A régészek az ókori kulturák városainak több

s égét sivatagok romdombjai alól ásták ki. Afrika Sahel öveze

t ében ma is hasonló jelenségek játszódnak le, itt a klimaté

nyezüket a tulzott legeltetés és a rossz gazdálkodás rombolja. 

A klimatényezők védelme, fejlesztése magától értetődően nem 

szoritkozhat a természetvédelmi objektumokra, tájvédelmi kör

zetekre. Az egész ország területére ki kell terjednie. Azonban 



- 28 -

358 

ne mcsak a helyi klimaadottságra való tekintettel, hanem az eqy

r e nagyobb veszélyeknek kitett mezei állatok létfenntartási 

f el tételeinek biztositása érdekében is. Ezeknek az állatoknak a 

t öbbségére - a biológiai egyensuly fenntartására - a hatékony 

t e rmesztés érdekében is szükség van: szinte biztos, hogy a 

szántóföldeken elszórt facsoportok, csenderek, vadföldek az ál

latok élet- és menhelyeként több hasznot hoznak, mint amennyit 

t erületük teremne. 

Ha az ökológiai értékeket összehasonlítjuk azokkal az eszmei 

értékekkel, amelyek a természet emberiesitése révén jöttek 

l ét re, akkor nyilvánvaló, hogy a kétfajta érték - sok jellem

zojét tekintve - lényegesen eltér egymástól. Megegyeznek ab

ban, hogy az ökológiai értékek sem határozhatók meg valamilyen 

mértékegységgel. Eltérnek, mert a táj eszmei értékeinek az ob

jektivitása társadalmi, mig az ökológiai értékeké jelentos mér

tékben természeti objektivitás. Azért "csak" jelentos mértékben, 

mert a társadalom a klimatényezOket is képes - bizonyos határo

Ron belül - módositani. /Egyes vélemények szerint, a felhalmo

zott nukleáris robbanótöltetek nemcsak a világ élalényeinek a 

többségét pusztitanák el, hanem légszennyezésükkel a napsugár

zás érvényesülését módositva uj jéqkorszakot idéznének elo./ 

A táj ökológiai, eszmei értékei nem mérhetök valamilyen eta

l onnal. Az eszmei értékek,igy pl. az esztétikalak a szubjcktu

mon keresztül érvényesülnek, objektivitásuk társadalmi és nem 

abszolut objektivitás. Az ember komponálta szép tájnak nincsen 

f orgalmi értéke. Igaz ugyan, hogy ennek a szakterilletnek egyes 

müveloi azt állitják, hogy a szép táj "értéke" - pl. a szép 

tá jra való rálátás - a telkek árában, vagy az idegenforgalmi 

bevételekben realizálódik és ezért közvetve "mérheto". Kétség

t elen az is, hogy egy faluvégi pléh-krisztusnak ára volt, ujra

f estéséért is pénzt kérnek. A tájban játszott szerepe, jelen

tősége ennek ellenére nem mérheto pénzzel, mint ahogyan eqy 
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k unhalom esetén ez eszébe sem jutna senkinek. Bizonyos mérték

ben más ~ helyzet egy rolltárgy esetén. A muzeumok értékes képe

i hez pénzértéket rendelnek, hogy biztosítási összegeiket meg 

l ehessen határozni. Aukciókan a rolitárgyak pénzért cserélnek 

gazdát. Ennek ellenére nem lehet pénzzel a mllvek "müvészi" 

é rtékét abszolut értelemben meghatározni. A Gellért-hegyi 

Felszabadulási emlékroll esetében sem venné komolyan senki az 

"á rcédulát". Egyes esetekben a kényszer szül ktilönös megoldá

s okat. Ilyen pl. a ritka madarak, növények védelmére kirótt 

pénzbirságak összege, ami nem jelenti azt, hogy a pénzbirság 

azonos a kérdéses élűlény értékével. ~ birság összegének meg

határozása szubjektiv megítélésen alapszik, ezért viszonyla

gos. E pénzösszegeknek azonban egybe kell esniök a társadalom

nak a róluk alkotott véleményével, itéletével. A társadalmi 

ellenzés vagy jóváhagyás gyakran csak hosszu ido után realizá

lódik. 

A környezetévdelmi tervekben, illetve az ilyen tervek készito

inek - a korábban már mondottak szerint - a nooszféra adott

s ágokra, folyamatokra módositó hatást kifejte ágensekre kell 

a hangsulyt fektetni. Azt kell biztositani, hogy a fejlodés 

kontinuusan "emberbarát" maradjon. Ezt a célt a környezeti 

közegek minoségének megorzésével, javitásával kell biztosita

ni. A minoség az eszmei, ökológiai értékektol elsosorban ab

ban klllönbözik, hogy mérheto. Minden minoséqhez valamilyen 

etalon rendelheto, képezheto. A környezeti közegek - a leve

go, a viz, a talaj és bizonyos értelemben az éloviláq - rnino

ségét rontó anyagok többsége könnyen észlelheto és a kérdéses 

közeg egységnyi tömegéhez, ürméretéhez viszonyitott aránya 

is könnyen megállapitható. Laboratóriumi megfigyelések, kí

sérletek révén meg lehet határozni, hogy a szennyezo anyag 

milyen koncentrációban okoz kárt. 
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A környezetvédelmi -fejlesztési tervek egyik bázisa a kör

nyezeti közegek minoségének mutatója. Ezek objektivitása 

- elvben - abszolutnak tekintheto. Azért elvben, mert a ha

táreset-mutatók meghatározásánál szubjektiv motivumok is ér

vényesülhetnek. Az ilyen jellegH pontatlansÁgok, önkényeske

dések azonban rendszerint gyorsan kiderülnek. A környezet 

közeg-minoségi mutatói a rnondottak szerint egyértelmilen meg

határozhatóak, mérhet5ek. A táj eszmei értékei, az ökológiai 

értékek csak közvetett módon állapithaták meg. 

KorszerU tájértékelési eljárások kidolgozásával csak néhány 

évtized óta foglalkoznak a szakemberek . Ezalatt a rövid ido 

alatt azonban rendkivül sok eljárás, módszer keletkezett. 

A tájértékelési eljárások kritikai ismertetése elott tanul

ságosnak tünik a tájértékeknek, az azokat létrehozó társa

dalmi tevékenység-tipusok, ill. kritériumok szerinti csopor

tositása, majd "ontogenezislik" vizsgálata. 
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Az ember környezetének természeti adottságait a termelés, e

zen belill foleg a növénytermesztés bevezetésével változtatta 

meg alapvetüen. Települések alakultak, ezek a hozzájuk tar

tozó müvelt és müveletlen területekkel környezet-egységeket 

képeztek. A jellegzetes vonásokat tekintve hasonló környezet

egységek tájegységeket a l kottak . Ezeken a tájegyséqeken be

lül, a rnezogazdasági termesztés mellett az ipar, a bányászat 

is a természet változásához vezetett. Utóbbi tevékenys~geknek 

a természetre gyakorolt hatása rendszerint lokális, viszony

lag kis területre kiterjedo maradt. A társadalmi fejlodésre 

gyakorolt hatása azonban nagy volt • 

. A természeti kincsek eltére elofordulása, használhatósága, a 

használati tárgyak, eszközök, az ékszerek, a fegyverek, illet

ve az élelmiszerek terilletenként eltére minosége, bosége a 

kereskedelem kialakulásához vezetett. Az egymástól távolesc 

települések, népek közötti kereskedelem eszköze a közlekedés, 

ennek feltétele az ut. 

Az egymástól eltére érdekrendszereket, termelési módszereket, 

nyelveket, tájkaraktert teremte népek történelmében, azaz az 

életükben történt események sorozatában némelyek kiemelkedo 

jelentoségüek, ugyanakkor konkrét helyhez kötöttek. A nép

gyülések, csaták, ostromok, a hősi tettek, a "csodák" szinte

re a népek életének és létük keretének, a tájnak számottavo 

történelmi helyei. 
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összefüggoen nagyobb területre kiterjedő ökológiai, esztéti

kai célu rendezés hazánkban elsoizben a 18.század közepén 

történt, mégpedig Mikoviny Sámuel tatai tevékenysége alapján. 

Szociális, esztétikai célu tájlétesitrnény, városi közpark 

formájában a 19. század elején jött létre, mégpedig tervező

je, alkotója Nebbien Henrik szerint elsoként a világon. Ez a 

létesítmény a Városliget Budapesten. A korabeli "táj-szépitési" 

mozgalomnak a szellemében sok nagybirtok esztétikai célu ren

dezését is vállalta. Az ebbe a csoportba tartozó tájértékek 

kulturtörténetieknek tekinthetők. 

Nyilvánvaló, hogy a táj értékes elemei, tárgyai, ezek jellem

zo ismérvei az elozoekben vázolt rendezési elvektol eltéro 

principiumok alapján is csoportosithatók. A csoportesitás 

nem cél, hanern eszköz az értelmezési, az értékelési, a nyil

vántartási, majd a védelmi feladatok megoldásához. 

A mondottak összefoglalásaképpen a tájértékeket - több lehe

, tos ég közill - az alapján lehet csoportositani, hogy 

- a termeléssel, 

- a közlekedéssel, 

- történelmi eseményekkel, 

- kulturtörténeti tevékenységgel 

kapcsolatban jöttek-e létre. 

A tanulmánynak ebben a fejezetében - a fenti csoportesitás 

rendjében - a céljukat, eszközeiket,a környezetre gyakorolt 

hatásukat és más egyebeket tekintve, egymástól eltéro társa

dalmi tevékenységek révén létrejött tájjellegzetességek, igy 

formák, alakzatok, szerkezetek, továbbá tájelemek és tárgyak 

genea~ologiáját értelmezve arra igyekszünk rámutatni, hogy a 

tájbélyegek hogyan absztrahálódtak az emberben és hogyan ve

zettek gyakorlati jártasságok, tudományos megismerések, esz

tétikai értékek kialakulásához. 
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2 . 1 A termelés során keletkezett egyedi tájértékek 

Az ember termelo tevékenységén belül a növénytermesztés révén 

mó dosult leginkább a bioszféra és egyben maga az ember. Amig 

a növénytermesztés fOként a táji jellegzetességek kialakulásá

hoz; az ipari termelés elsosorban a környezeti közegek minösé

gének módosulásához vezetett. 

A növénytermesztés eltéro tájkaraktert eredményez attól függo

e n, hogy egynyári mezogazdasági, többéves gyógy-, füszer-, 

di sznövényekbal vagy fásszáru szala-, gyümölcs-, egyszóval 

kertészeti, esetleg erdei növényekral, illetve ültetvények

ral van-e szó. 

Az alábbiakban a növénytermesztés körébel vett reprezentán

s ok példáján mutatunk be jellegükben egymástól eltéro ember

táj kölcsönhatás precedenseket, amelyek sok irányban terméke

nyito, gondolat- és élménygazdagitó módon hatottak. Mcgkisé-

. reljük az állandóan változó ember-növény kapcsolatnak, illet

ve annak a sajátos viszonynak az értelmezését, amely ember és 

növény között viszonylag korán kialakult és amely tájértékek 

keletkezéséhez vezetett. 

Az utolsó jégkor elmultával a paleolit kori ember a mai Sza

hara és a hasonló földrajzi fekvésU földrészek területérül 

megindult a folyók, a csapadékos sikságok felé, ahol jobbak 

voltak az életfeltételek. 

Kiválasztotta azokat a növényeket, amelyeknek eheto volt a 

termése és lakóhelye köré telepitette azokat. Csakhamar rá

jött, hogy a növények talaját lazitani, a gyomnövényeket ir

tani kell ahhoz, hogy gazdagabb legyen a termés. A talaj la

zitása közben Ugyelt arra, hogy a kapált felületet ne tapossa 



- 34 -

364 

össze. Egy nyomon járva nyult a növények sorai közé, a 

szarszám nyélhosszának megfelelo távolsáqra. A sor végén 

megfordulva ugyanezt tette. Feltehetűen sokáig tartott, amig 

a növénysarok és az utak egyenessé váltak, illetve amiq ki

alakultak a szabályos ágyások. 

Azokat a növényeket, amelyeknek nem volt szükségük egyedi ke

zelésre, csoportosan termesztették. Mielott az ilyen növénye

ket elvetették, talajukat összefüggo felületen lazitották, 

gyomtalanitották. Ennek a munkának az elvégzéséhez kitalál

ták a kezdetleges ekét, amelyet szeliditett állat vontatott. 

Sz á ntani már 6-7 ezer é vvel e zelett is e gyenes vonalban vol t 

gazdaságos. Az egyenes, egymással párhuzamos barázdák szabá

l yos oldalu, négyzetes idomokat eredményeztek. 

A növények termesztése, a talaj müvelése ré~én a Föld fel

szinén olyan alakzatok, strukturák jelentek mes, amilyenek a 

"természetben" nincsenek. 

Az ágyásokban nevelt növényeket meg kellett védeni az álla

tok, az illetéktelenek ellen. Ezt a védelmet a kerités adta; 

a sikidomokat körbefogó térbeli elem. A kerités - védelmi 

funkcióján tulrnenoen - pszihológiai,esztétikai szerepkörüvé 

vált a kert térbeli elemeinek kialakitása, fejlodése során. 

A tudatosan alakitott "környezet" ernberalkotta geometrikus 

jellegli alakzatai, térelhatároló elemei a későbbiekben sok 

vonatkozásban jelentos szerepet játszottak. 

A növényágyások, a gabonaföldek, a csatornarendszerek geomet

rikus rendje - funkcionális szerepén tulmenoen - csakhamar 

egy más szintü jelenség, egy sajátos többlet-érték kialakulá

sához vezetett. Az ember a maga teremtette geometrizrnusban 

rejlő rendet, szabályszerHséget bizonyos értelemben elvonatkoz

tatta tárgyi hordozóitól, gyakorlati funkciókat szolgáló léte

sitményeitol. 
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Az absztrahálás több módon ment végbe. Az egyik gyakorlati cé

l u volt. A Nilus völgyében évente képzett négyzetes földterü

l e teket, azok határait elmosta az áradás, elfedte az iszap. 

Az "adóalapoknak" egyértelmneknek kellett lenniök és a szem

szó dos földhasználők k6z6tti vitákat is meg kellett el5zni. 

Sesostris fáraóról tudjuk, hogy ezért felmérette a területeket 

é s azokat "jelképpé" kicsinyitva lerajzoltatta. A helyszínrajz 

alapján viszonylag könnyU volt a négyzeteket, téglalapokat ere

deti helyükön ujra jelölni. Ezzel azonban megkettozodött az 

e mber alakitotta környezet látványa. Létrejött a felszin ge

ometrikus formáinak kicsinyitett, elvonatkoztatott mása. 

A geometria formarendje sokban klilönbözött a természetétol. 

A természet jelenségei, elemei folyamatosan alakulnak, vál

t oznak. A geometria rendje állandó, örökéletü, A geometrikus 

f orma a birtokba vett, a megismert, a megszeliditett termé

szet, azaz a környezet jellemzöjévé, igy az otthonosság, a 

helyhez kötadés egyik kifejezojévé vált. 

A geometrikus rendben, a növényágyások szabályos formáiban 

ro jla arány és ritmus ill. a rendezettségre, az állandóság

r a - de a kiszolgáltatottaágra is - emlékezteta merev alak

zatok az idOk során különbözo célok, törekvések beszédes ki

f ejeza eszközeivé váltak. 

A házikertek növényágyásai világszerte ma is olyanok, mint 

é vezredekkel korábbi aseik. A bennük lévo növények könnyen, 

gazdaságosan ápolhatók, az ágyások aránya, ritmusa, rendje 

pedig örömöt, szép-élményt kelta. 

Az abszolut hatalomra törekvo uralkodók a geometria rendjét 

u gy jelentették meg környezetükben, hogy az saját és utódaik 

szuverenitását, ennek örökkévalóságát szuggerálja. 
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A geometrikus formák felhasználási, komponálási módia szin

te korlátlan lehetoségeket rejto. Voltak népek, korszakok, 

amelyek csak geometrikus diszitéseket használtak, sot iste

neik is geometrikus alakzatokból szervezodtek. Ezeket az is

teneket - alkotóik, a halandók - emberáldozatokat követelo

e knek képzelték.A vadászok istenei megelégedtek az állatáldo

zat tal is. A földmüvelés már kialakulásakor "emberölé ssel" 

járt, mert a "régi .. istenn,~k nem tetszett a f()ldmüvelo Kain 

gabona áldozata. A fejlodonck, a haladónak gyakran el kellett 

pusz titania azt, ami vagy aki az uj érvényesülését gátolta. 

Az épületek, ép i t mények fell1leteib o l a dó dó ge ome tri kus i do

mok másodiagos eredetliek. Az anyaq, amely képzi, kitö lti 

azokat, holt, állandó. A növényágyásokat "betö ltő" any ag élc 

és folyamatosan változó. A kerti ágyások "élethelyek". 

A nö vényeket kezdetben szinte kizárólagosan a tennési1kért, 

ho z amukért termesztették. Késobb aszerint is különhsP.gct 

t ettek köztük, hogy szines-e, szép-e a virágjuk, kellemes-e 

az illatuk, érdekes-e az alakjuk. Hamar rtlj ö ttek arra, hoqy 

némelyik gy ógyit, mások mérgeznek. 

Az eltéro tulajdonsághoz eltéro megitélés, értékelés p á rosult. 

Idovel már nemcsak a terrnésükért, hanem a sziniikkel, alakjuk

kal, illatukkal kiváltott kellemes érzetért kezdték a n ö vénye

ket termeszteni, nemesiteni, sot távoli vidékekr01 elhozatni. 

A geometrikus virágágyások rendjének, ritmusának látványából 

fakadó öröm a pompázó virágok alakja, szine, illata a kedv

t elést, a kellemes idotöltést biztositó kertek kialakulásá

hoz vezetett. 
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Di szita célu kert - a funkcióját, a méretét, elemeinek kom

p onálási módját és még sok minden mást tekintve - már évezre

dekkel ezelott is igen sokféle alakult. Ezekről ábrázolások, 

l e irások, eposzok, mondák, ásatások tanuskodnak. 

A növényekkel folytatott évezredes együttélése során a hoz

zá juk tapadó kellemes érzületek igen ~Jakori átélése révén 

saj átos növénycentrikus érzésvilág alakult ki az emberben. 

A növények megjelenésükkel, alakjukkal, szinükkel, lomhozatuk

kal, virágjukkal, termésükkel az életfeltételeiket képzo ökoló

giai adottságokra utalnak. Olyan adottságokra, amelyek az em

be r szempontjából előnyösek, vagy hátrányosak. A kellemes ha

tásu környezetre emlékeztetök elonyös placebo jellegüek. Pszicho

lógiai hatásmechanizmusok révén ugy Uditenek, "gyógyitanak", 

mint a valódi orvossággal küllemében azonos pótszerek. 

A mi éghajlati viszonyaink mellett a rekkeno nyári hoségben, 

az örökzöld fenyo a hegyvidék tiszta, hüvös, üdito levegojét . 
idézi. Frissitaleg hat a tikkadt, hevült emberre. Akkor is, 

ha a szennyezett levegojn, idegen ökológiáju város a fenyők 

pusztulását okozza. Ellenkezo hatásuak télen a délral szárma

zó szobanövények, amelyek a ködös, szürke, nyirkosan hideg na

p ok on szinpompás virágaikkal, lombjuk üde szinével a napsütöt

te tájak tavasz-örömeire emlékeztetnek. 

Az ökológiai alapozásu pszichoreflexen kivül a más jellegüek 

is elonyös hatásuak. Az ember a nemesitett, "háziasitott" nö

vényekben többek között azért is örömét leli, mert látványuk 

egy sajátszerü sikerélmény ébresztcje. Ez nemcsak a gyümöl

csö t termökre vonatkozik, hanem az ugynevezett disznövények

re is. Valószinüleg sokáig tartott, amig az ember érzékelte, 

hogy. a gyógyit6khoz, az édes illatuakhoz, az ételeknek kel-
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l emes izt adókhoz tartozó növények fajtán belül is különböz

nek egymástól. A sok közül egynek-eqynek nagyobb, szinesebb 

a virágja, zöldebb a lombja, kecsesebb az alakja. Arnikor az

tán azért terrnesztette ezeket, rnert jobban tetszettek, rnint 

tá rsaik, egy, az addigitól rninoségileg eltéro értékelés alap

j án tette azt. Szépnek érezte azokat a növényeket, amelyek 

s ajátlagos tulajdonságaik rniatt különböztek a többitol. 

A növényekkel kapcsolatos engramok, amelyeknek elsodlegesen 

a z alapveto életösztönök szempontjából volt jelentőségük, fo

kozatosan szublimálódtak. Ennek a lelki folyamatnak az eredmé

nyeképpen az ernber egyes növényeket - látványuk alapján - in

k ább hasznosnak, másokat inkább szépnek érzett. Létfenntartási 

f eltételeinek javítása érdekében a hasznosakat hasznosabbá, 

e sztétikai igényeinek fokozottabb kielégitése céljából a szépe

ket szebbé igyekezett nemesiteni. Az esztétikai értelernben szub

lirnálódott engrarnak fOként a látvány révén érvényesültek. A 

l átvány esztétikai vonatkozásu értelmezése, "értékelése" a rnin

denkori társadalmi "tapasztalattal" meghatározott. ~zonos tár

sadalmi közegben - bár szubjektiv módon értelmezetten - hason

ló az itélet, az élmény. 

A gyümölcsöt termo növények köz ill igen sok "ernberkisérové" 

vá lt. Több értelernben is. A gyüjtöget0 ernber az eheto gyümöl

csöket lakhelyére vitte és azok magja - közvetlenlil és köz

vetve - a talajba került. Néhány magból jó gylimölcsii növény 

f ejlödött és az évezredek során az ilyen növény és az ember 

"összeszokott". A növény azonban nemcsak fiziológiai valósá

gában vált ernberkisérové. Absztrahált forrnában is. 

Kain áldozata nem nyerte el a vadász kulturák teremtette is

t en tetszését. A kain utódok azonban egyre értékesebb növénye

ket áldoztak. A növénytermesztés és a belole fakadó kultusz 

f ejlodésével uj istenek absztrahálódtak. E~eknek néha diszei

vé, máskor lényegévé váltak a festve, kobe vésve stilizált 
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növények, gyümölcsök, termések. A növények isry megkettozo

dötten kisér~ék az embert. Nemcsak az éloket, a holtakat is. 

A növények az embert nem "kisérik" bárhová. A szabadon élo nö

vények elterjedését az ökológiai adottságok korl~tozzák. Sajá

t os módon a társadalmi alakulatokat, államalakulatokat is. A 

r ómai birodalom határai - nagyvonalakban - a szalatermesztés 

határai val azonosak. l A török hódol ts~ g tertiletéP is. l A klasz

s zikus rabszolgatartó társadalmak határai nem terjedtek tul az 

o lajfa elonyös termchelyein. 

Az embert eltéro klimaövekben más-más növények kisérik. A 

t elepülések utcáin, terein a házikertekben ezeknek a növények

nek szimbólikus értéke, karaktert adó szerepe van. A fában sze

gény területeken élt népek egy-egy szép fapéld~nyt szentnek tar

tottak, az alatt mutatták be áldozataikat. A ma éla népek is 

k illönös jelentoséget tulajdonitanak bizonyos fának, igy a nyir

fának, a hársnak, a tölgynek, a juharnak, a cédrusnak és má

soknak. 

Az ember nemcsak azokhoz a növényekhez ragaszkoctik, amelyek 

"hasznosak", azokhoz is, amelyek "szüloföldjének", hazSjának 

jellemzoi. Azokhoz, amelyekhez mesék, mondflk fHzodnek, amelye

ket az elodök is környezetükhöz tartozónak éreztek. A nagyobb 

kertekben, vadaskertekben az ilyen fák, bokrok is helyet kap

t ak. Gyakran olyanokat kerestek, amelyek "érdekesebbek", szeb

bek voltak, mint társaik, sudár-, vagy bókoló növésüek, elté 

ro lombszinüek, szépen virágzóak. 

A kiválasztottakhoz tapadt érzelmek visszaszármaztak a "kö

zönségesekre". Közvetve ezekhez is jelentéstartalmak, érzel

mek füzodtek. 
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Az ember-növény viszony olyan folyamatosan változó kapcsolat

r e ndszer, amelynek pszichológiai, esztétikai értékrendje - en

ne k megitélétie - folyton fejlodik. 

Az elmondottak alapján a jellegzetes kulturnövények a tájnak 

é r tékes tartozékai, fontos karakterelemei. Védelmet ezért 

nem természeti objektumként, hanem a növénymüvelés-, a növény 

namesités-történet demonstrativ képviselőiként érdemelnek. 

A mi éghajlati viszonyai nk mellett az ernberkisérő növények 

kö zill a szolo az egyik legjellegzetesebb. Keríté sre, fára, 

l ugasra, há zfa l ra f utva , f u ttatva ; a falusi, kisváros i udva 

r ok-házak sajátos disze, hangulatteremtő érté ke, gyümö lcster

mo növénye. 

A szalot osidOk óta boráért is termesztik. 

A szolotermesztés a legigényesebb, a legtöbb munkával járó 

nö vénykulturák egyike. A korszerU nagyüzemi módszerek rnegho-

. nositásáig különösen kapálni kellett sokat. Kapá lni csak "hegy

nek" lehet. Minden kapavágással egy kapányi föld arasznyival 

a völgy felé jut. Évtizedek, évszázadok során a föld - az e

gyes parcellákon belül - fentrel lefelé vándorol. Löszös ta

l ajon fenn - hol alacsonyabb, hol magasabb - közel függőleges 

f al, lent feltöltés keletkezik. Köves, sziklás talajon - mint 

p l. az ausztriai Hachauban - ez az "antropogén geofolyamat" 

kü lönösen szembetlino felszini alakzatokhoz vezetett, mert a 

kövekhol falrendszereket raktak. Ez a felszinalakitási mód 

s okmindenról "beszél". Az egyes parcellák azt is elárulják, 

h ogy melyik család volt a szorgalmasabb. A szomszédokhoz vi

s zonyított szintkülönbségek ezt egyértelmtien tnnusitják. 

A szolo préseléséhez, a must erjesztéséhez, a bor kezelésé

hez, tárolásához présház, pince kellett. Ezek vagy az egyes 

s zalOkben vagy a település és a szolohegy között zárt sorokban 
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épültek. Mivel elsosorban funkciójuknak kellett meafelel

niök, sajátos megjelenésüekké, karakterértékUvé váltak. JI. 

boltozat nélkül is szinte örökéletí1, löszfalakba vájt pincék 

az eléjük tapasztott présházakkal más hangulatuak, mint pl. 

a Balaton északi oldalán lévok. Ezek a sziklás alapkozeten 

félig süllyesztve, boltozva, vastag földkéreggel szigetelve 

épültek. A présházak itt is szervesen izültek a pincékhez. 

A szolokbe kocsiutak visznek. Szekereken nagy terheket kellett 

rajtuk szállitani. Gyakran, rossz idoben is. Az utak nem le

hettek tul meredekeJc, nem állhatott meg rajtuk a viz, de el 

sem mcshatta azokat. Nyomvonaluknak a parcellarendhez is, a 

terephez is alkalmazkodnia kellett. Nem rajzasztalon szület

tek, a helyszin nehézs é geivel küszködve, a vontatA állatok 

ösztöne, a hajtók generációkon át sliritett tapasztalata alap

ján keletkeztek. Ezért sohasern sebeket okozó ellenálábasai, 

hanern rokonai voltak környéküknek. A régi falaikat tulnott 

városok sok esetben a volt szolok, gyümölcsösök terü letén 

terjeszkedtek, ugy, hogy eloször az utak hegy felé nézo ol

dalán - a présházak helyén - épültek lakóházak /a nap felé 

nézően/, majd késobb a terJletileg megosztott szolok felso 

végén, az uthoz viszenyitva rnélyebben, "gödörben". Azok a 

városrészek - igy Budapesten a Gellérthegy déli lejtoje -, 

amelyek a szalOkkel képzett felszini strukturát, utrendszert 

hasznositották, szervesen a tájba illeszkednek. 

A szalOkben a hagyományos mtiveléshez tartozó munkák évsza

kokhoz, ezen belül - nevekkel jelzett - napokhoz, hetekhez 

kötodtek. A tavaszébredés idején végzett metszésto l, nyitás

tól, a lornbszines késo oszi szüretig többször is egyidoben 

válnak népessé a szolok. A szemre nyugodt és valóban békés 

tájban ritmikusan mozgó - távolról nézve - szines ernberfol

tok, szüret idején a "vox humana", amessze csengo beszéd, 

a vidám dal sajátos érzelron telitettséget, hanqulati értéket 

teremt. 
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A szolomüveléssel jellemzett tájról mondottak általánositá

sával leszög.:!zhetjUk, hogy antropogén értéküket tekintve ál

talában azok a tájrészletek gazdagok, ahol változatos terep

felszinen a müvelési ágak is változatosak; ahol a vonalas lé

tesitmények, a gondozott vizfolyások, vizfelületek tájba si

mulóak; ahol a tudatosan fenntartott és fejlesztett klimató

ny ezük következtében kellemes a helyi éghajlat; ahol az ember 

a természeti adottságok - ösztönös vagy tudatos - tiszteletben

tartásával müvelte és hasznositotta a földet; ahol a milvi léte

sitmények, az utak, épitmények, települések szinvonala, azaz 

az anyagi és vele a szellemi kultura sajátos - m~s térségekt~l 

eltéro - karakterrol tanuskodik; ahol a tájstruktura természe

ti és müvi elemeinek együttese olyan harmóniát eredményez, a

mely értékes hangulati, érzelmi elemekkel rootiváltan érvénye

s tH a tájban. 

2.2 A közlekedési pályákkal kancselatos eqvedi tájértékek 

A kereskedOk és vándorok, a hadseregek és udvartartások, a 

hirvivOk és követek, a dalnokok és vándorszinészek, az iparo

sok, a bucsujárók és mindazok, akik önként vagy parancsra 

jártak, utaztak; gyalog, lóháton, szekéren - ezernyi kitérés

sal, nyornvonaljavitással - olyan utakat tapostak, létesitet

tek, amelyek eloször a szomszédos környezet-egységeket, aztán 

a tájegységeket, majd az országrészeket, országokat kapcsol

ták egybe; ugy szolgálva a közlekedést, hogy nyomvonaluk év

ezredeken át alig változott. 

A Borostyánko-ut, a Selyem-ut, a só-utak a hadiutak, a pos

ta-utak osi tájelemek. A mlivelt területek szabályos idomok

ból alakuló "mértani folt-felliletei" közt átfut6, többnyire 

lendületesen ivelodo vonalak, szalagok - a termesztofelüle

tek geometrikus állandóságot sugalmazá merevségével szemben -
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a mozgással járó változatosság, a nyugtalan dinomizmus érzc

tének ébresztoi. Ha a közös oldalakkal oldhatatlan eqységek

be zárt szántóföldek ábrafoltja az állandóság, a befejezett

ség benyomásának keltoje, akkor a lendületes vonalrajzu utak 

a kontinuitásban rejlo, a moz<Jalmassághoz, nyiltsághoz fUzo

do élmények idézoi. 

A tervezett utaktól eltérűen a "nott", a "lett" utak nem sér

tették a felszinalakulatokat bevágásokkal, töltésekkel. Emel

kedésük, lejtéslik meredekségét az igavonó állatok ereje hatá

rozta me<J. A "lett" utaknál nem fordulnak elo indokolatlanul 

"vesztett szintkülönbségek". IIa .egy ut már felfelé "huzott" 

a domb oldalán, akkor petyhüdt módon többé nem csuszott lefe

lé. A "nott" utak mindig ráfeszültek a felszini formákra. Nyom

vonaluk szinte a hernyó utjához hasonlóan alakult. A hernyó 

- bizonytalan helyzetben - fejével, törzsének egy részével körb 

tapogatva keresi a legelonyösebb utirányt. 

, Az ut nyomvonalának ugy kellett vezetnie, hogy nagy terület

re rálátást nyujtson, hogy a terep áttekinthető leqyen. Ez 

nem csak biztonsági szempontból volt kivánatos, domb- és 

hegyvidéken a tágterti látvány mindig kellemes. 

trdemes azonban megjegyezni, hogy a rómaiak hadi utjai men

tén nyil-lövésnyi távolságra a terep áttekinthetoségét gátló 

bokrok, fák vagy egyéb olyan elemek nem lehettek, amelyek 

rejtekhelytil szelgálhattak volna. 

Az asi ut többnyire a különbözo lejtésszögo terepformák met

szésvonalán haladt. A föld használati módjának, a milvelési 

ágaknak is rendszerint ez a határvonala. Erdon át csak vé g

szükség esetén vezetett ut. Az erdok többséqe évezredeken át 

a váratlan veszélyek szintere volt. Erdok közvetlen szegély én 



- 44 -
3~ 

is ritkán vezetett ut. Azzal párhuzamosan, attól biztonságos, 

tisztes távolságban azonban annál inkább. Az ember szeret a 

tá ji terek határzónájában lenni és onnan rácsodálkozni a 

nyilt, a mélyebben fekv5 terekre. 

Az 5si nyomvonalakon haladó utakon csak akkor adódik hófuvás, 

ha utólag olyan cserjesort, kerítést telepitenek melléjük, 

ami hótorlaszt kelt. Az ut-nyomvonalak keletkezése idejP.n a 

hófuvásos helyeket elkerülték: a havat eltakarítani senkinek 

sem jutott volna eszébe. U~Janez vonatkozik az árvízzel ve

szé lyeztetett terepszakaszokra. 

Az utnyomvonal keres5 5s6k tudták, hogy a folyók "utját" 6r

de mes követni, mert azok iránya megbizható. A tág medencék

ben az utaknak az árvizveszély miatt sokszor persze messze el 

kellett szakadniok a folyótól. Ha az utnak a folyót keresztez

nie kellett, akkor gázlót kellett találni, révet vagy hidat 

létesíteni. A hidak, vagy a tul szlik szarosok sziklaváryatai a 
T· 

'maguk korában döbbenes ' hatásu létesitmények voltak, amelyeken 

hatalmas feliratok, reliefek hirdették alkotóik dics5ségét. 

A szántóföldek geometrikus rendje, az egyenes vonalak szabá

lycssága kevés funkelót szolgál. A tulajdonjog határait jel

zi a valóságban és a biztonság kedvéért mértani absztrakció

ként a kataszteri "térkép" lapokon. 

A "lett" utakon járva nagyon ritkán találunk egyenes sza

kaszt. Az utnak egyik pontról a másikra haladva, állandóan 

változó adottságok mellett annyi funkelót kell egyidejilleg 

szolgálnia, hogy erre az "egyfunkciós" egyenes nem felel meg. 

Ké tségtelen, hogy két pont között az egyenes a legrövidebb 

ut. Egyben a legunalmasabb,pszichológiai vonatkozásokban a 

le ryfárasztóbb, ezt a sikvidéki "toronyiránt" kialakult nyom-
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vonalak is példázzák. Egyenes vonal, egyenes utszakasz ugy

szélván csak "tervezett" van. A "lett", a "nott" utak lendü

letesen ivesek, a terepadottságokhoz alkalmazkodóan kanyaro

dóak. A sok funkciós tájelemek mindig gazdagabb tartalmuak, 

mint a "tiszta funkcióju", gyakran öncélu tervezett elemek. 

Az osi utak keletkezésük idején ritkán alkalmazkodtak ember

formálta felszini alakzatokhoz. Ma gyakran mégis ugy tünik, 

hogy az utak a müvelt földek négyzetes rendjének foglyai. 

Mintha ez a rend határozná meg nyomvonalukat. Persze van 

ilyen is, sot van parancsra kanyarqóssá, kacskaringóssá tett 

ut is. A maga médján mindegyik sajátos tájértéket képvisel. 

A sikvidéken át vezeto utak szegélyére majdnem mindig fasoro

kat telepitettek. Gyakran a dombvidékiekére is. Többnyire nagy

koronáju, sürülombu gyümölcsfákat. A fák üdito - embernek, ál

latnak kellemes - árnyékot vetettek. Az árnyéktól hosszabb idon 

át nyirkos maradt az ut felülete, ezért kevesebb por képzodött. 

A szomszédos fatörzsek keretet képezve uj és uj képet mutattak 

a tájról. Gyümölcsérés idején a tikkadt vándoroknak ugyancsak 

jól esett az ut "ajándéka". Amikor télen a hóval fedett végte

len sikságokon, a puszta rónán,a fasorokon kivül semmi sem je

lezte az utakat, ezek léte gyakran életmento volt. 

Az osi nyomvonalu utak korrekciójánál rendki~il kö~iltekint5-

en kell eljárni. Problémák az utszélesitésböl, a kanyarok su

garának növeléséből adódnak. Az ilyen munkák - különösen domb

vidéken bevágásokkal, töltésekkel járnak. Ez pedig erózióhoz, 

hófuvásokhoz és más hátrányokhoz vezet. Kanyarokban a pálya

szélesités az iv külso részén készül általában. Az elso teen-, 

do ilyenkor a homoru, konkáv térhat~su fasor kivágása. Pedig 

az ilyen fasornak,pszichológiai értelemben biztonságkelta a 

hatása. Mivel a konvex oldalon nem "kell" kivágni a fákat, 
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azokat állni hagyják, mert hiszen védeni kell a fát. Ebbel 

az adódik, hogy a szélesebb pályán gyorsabhan haladó, és 

gyakran itt is elozo gépkocsik vezetői az optikaila~ z~rt 

falat képző konvex ivU fasortól egymást nem látják és frontá

lisan ütköznek. P..z ilyen kanyarok fáin gyakran Hitjuk a kegye

let koszoruit. 

A nagysebességü gépkocsiforgalomra alkalmassil tett réqi utak 

fasorai az uj követelményekre való tekintettel elvesztik ko

rábbi jelentoségüket. Ami korábban elony volt, az hátránnyá 

válik. Ha az árnyéktól vizes marad az aszfalt, csuszik az 

autó. A burkelatra hullott qyUmölcstol is. Az ec_:rymástól 8- 10 

métcrre álló fák törzse kerités vagy összefüggő fal érzetét 

kelt.i, mely elzárja a vezet<" elol a tájat. Nváron ny itott ab

laknál a fákról titemesen visszaverGde hanq idegtépő, ma-; d [~1-

mositó zajjá válik. A kocsi elott é\Z árnyPk és fényesíkok vib

rálása veszélyesen f~rasztja a sze~et. 

A régi utak átépítése tulzettan sok tájérték elvesztésével 

j :1 r. Sok ors z5.ghan a régiek mellett vagy ki) z ö t t e z ért uj 

nyomvonalon uj utakat épitenek és valószinü, hogy ez az elo

nyösebb megoldás. A régi utakkal ugy járhatunk, mint a fa

luról városba származott család a dédmama vasalójával, mo

zsarával, lámpájával, rokkájával és más elavult holmijé'íval, 

amelyek a szemétre kerültek. A városiak aztán "modern" eszkö

zöket vásároltak, de hamarosan a régiekre vi~ródtak. ~z uno

kák aztán meg is vették azokat, a "modernek" tízszeres-száz

szoros áráért. 

Sajnos a régi utakat, eredeti tájelemeikkel nem lehet mir 

"megvásárolni", de visszavarázsolni sem. Pedig eljön annak 

az ideje, amikor rajtuk néha szivesebben utaznának ~z emberek, 
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Az 3si utak gyakran évszázadokon át alakult emberi alkotások . 

Nyomvonalukat generációkon át módositották a fokozatosan fel

i s mert természeti hátrányok kiküszöbölése végett. Felteheto

e n ennek k6szönheto, hogy az ilyen utak minden mfts emheri 

al kotásnál hosszabb életUek. 

Az utakhoz nagyon sok érdek füzodött és sok élmény kapcsoló

dot t. 

A vámhelyek, árumegállit6helyek, hol hidakkal, hol erodi t

ményekkel kapcsolatban, hol eqyszeril vámházak formElj ában az 

ut ak szerves tartozékai voltak. A lóváltóhelyek,a postaállo

más ok, a vendégfogadók is. Nélkülük az utazás elképzelhetetlen 

l ett volna. Az utak mentén gyakran emlékoszlopokat fillitottak 

va lamilyen esemény emlékének me(_Jörökitésére. Fogadalmi szob

r ok , feszületek, szentek képmásai is gyakran az utak mentén 

kertiltek felállitásra, mert valamilyen kapcsolatot teremtet

t ek egy szakatlan történés és ennek jól vagy rosszul járt 

s zereploje között. Sokan azért állitottak fogadalmi "követ", 

mert egy veszélyes utat szerencsésen befejeztek. 

Az utak tartozékai a hidak, az átereszek, a távolságjelzo 

kövek , az irányitó, utmutató oszlopok, táblák és más kész

s é gek mind-mind keletkezésük koráról, viszonyairól beszél

nek és ugyszólv.án mindeqyik esztétikai érték képviselcje. Az 

uts zélesitéseknek, a korszerüsitéseknek ezek a táji értékek 

i s többnyire áldozatául esnek. 

Ha zánk területén a Borostyánkő ut, a rómaiak utjai, a Só ut 

é s még sok más osi ut rendkivül értékes tájelemek. A jelleg

zetes szakaszok jelölése, védelme sürgns feladat. 
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A té)rténelmi jelentoségn utak mellett az eqyszer·:i cFiloutak, 

a hegy- és dombvidéki falvakat eqymással összekötö, a gyak

r an csodálatosan szép, romantikus hangulatot kelto tájeqysé

geket feltáró szekérutak, a náluk rendszerint jóval rövidebb; 

hegyet-völgyet-erdat átszelo - kies tájrészleteket érinto -

gyalogutak szintén felbecsülhetetlen értékU tájelemek. 7\ 

szép nyomvonalu gyalogut köztil ezért sok turista utt5. v"ilt. 

A viziutak, a vasutak és ujabban az autópálvák is jelentos 

táj elemek. Velük legalább olyan alaposan kell foglalkozni, 

mi nt a részletesebben ismertetett "osi nyomvonalu" utakkal. 

E ~J régi mondás szerint az ut közlekedési lehetoséq, az uta

zas pedig az élet egyik legna~Jobb öröme. Az utaz á sé. A szép 

tájban kényelmesen megtett ut jár igazi örömmel. Az autópályá

kan végbevitt lelketlen száguldás csak a sebesség f anatikusai

nak szerez örömöt, azoknak, akik legalább itt meg tudják eloz

ni embertársaikat. 

2 .3 Történelmi eseménvekkel összefünq5 e~redi t ái€rtékek 

Az ernber tágabb környezetében a tájban számtalan olyan t árgy , 

hely van, amely valamilyen történelmi eseménvre utal, amely 

v alamilyen történelmi eseménnyel közvetlenlil vagy közvetve 

kapcsolatos, illetve amely történelmi esemény szintere volt. 

Az emlék - jobban mondva emlékezteta - tár~Jak lehetnek holt 

anyaguak, élüek, lehetne]: természetisk és mUviek. 

Sok - sajátos küllemü - koszálhoz, szikla hasad~khoz, hegy

alakulathoz tapadóan a néphit alapján olyan legend5k kelet

keztek, amelyeknek valóságtartalma többnyire a ködös multba 

vész. Az ilyen természeti elemek is értékeknek tekintendők, 
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h iszen a legendák, ha dramatizált formAb~n is, oly an - ré-

s zint elképzelt - eseményekrfl sz ~ lnak, ~melyek a "népl6lek", 

a nó~jel leg al~kuljsának jelent ~s t~nyez~i. 

Az élö "emléktárgyak•• t öbl)sége fa, facsoport. A hotalmas n 0v0-

si1 t ö lgyek, a szilf5.k, a ti'iréJ.:eny ny i~rak, él.Z i de <:;en!:>zeril ;)la

tCmok soJ.:-soJ~ eseménynek, történé snek "s :-:emtnnui". Valós zi n ü , 

hogy a nagy fejedelem valóban kedvenc f fi inak árnyék~Lan fo

galmazta meg és adta ki parancsait. A nagy ké)lt0 is a sziqet 

tö lgyei alatt szeretett üln.i, lehet, hogy é1 kurucvez{ort val0-

b an a.zon a fán találták meg ellens é-gei, amel ynek eml P-k8. t Szek

szárd el o tt egy k0tábla őrzi. Az is lehet, hogy a park f .s ,'ireg 

nyárf5j5nak le-le t 6r t egy hatalmas figa 1 ha a csalSd e qy-egy 

fé rfitagjánuk közel állt a halála. A platánfákbó l, a Platanu

s okb61 talán azért ültettek ligeteket, mert neve hasonlitott 

a palatinus hoz. 

Az országban szinte számtalan olyan osöreq fa, korhadt fa 

.tö rzs van, amelyhez a val óságos vagy a né?hit s zerinti t ö r

ténelmi esemény kapcsolódik. 

A f.:íkon kivül hidak, klil0nböz o ép i tmények 1 fol yók, tava:<, 

kö zségi d iH ok 1 erdok- néha a neveik - t ö rténelmi események

r e, személyekre utalnak. Akkor is jelentnsPqUk van, ha a ké r

déses személyek "rnindössze" hires szegénvleg0nyek, betyárok 

vo ltak. 

Az országos jelentoségü iitközetek, csaták - amelyeknek kime

netele sokszor igen hosszu idon át éreztette hatását népünk 

é letében - szinterlik révén jelentos tájelemek. Lantosok, köl

tOk dalokban, költeményekben emlékeznek meg a dicső tettek 

mezejérol a "hos vértol pirosult gyásztér" szomoru fejlemé

nyeirol. 
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Nemeqys2er megtörtént, hogy - J:UH)nbözö okokból - nép<;yillése

ket, orsz~qgyüléseket szabadban tartottak. Kir5lvv~lnsztfis és 

parasztvezér választás szintere egyaránt az erre alkalmas sza

bad é<J alatti teriilet volt, amely az aktus révén emlékezetes 

t~jterritoriumwá vált. 

A földvárak, sáncrendszerek, a mesterségesen elfirasztott fe

liiletek, illetve az áradást el?5idf.z0 gátak és sok m~s "fö ld

míl " gyakran több történelmi eseménynek is szinhely e volt. 

l\ legujabb korból - az elso és a m/isodik viláqháboruból - is 

maradtak a t ö rténelmi eseményekre utaln tEtjelemek. I<;az, hogy 

a tankcsapdák és földben képzett védelmi bc~endez ések, ár

kok t öbbségét betöltötték, de vasuti töltések ment~n, utak 

rézsliiben még ma találni "sUndisznó " s .'íncokat, á syuiíllr1so

k at. A védelmi berendezéseken kivül sok hRsi temet~ ~s táj

b an álló emlékrníl is a szomoru eseményekre eml6keztet. 

Az 1848-as szabadságharcra, annak nany csatilira itt-ott osz

lopok emlékeztetnek. Sajnos sokkal több helyen porlac1nak a 

gyuztes vagy vesztes csaták halottai, mint ahAnv emlékmü 

ezt hírül adja. A nagy remények és csalódások t;1ji szinte

re az esetek ti5bbségében jel telen, ismeretlen. 

A történelmi események nyomaként ritkán marad a szinhel~re 

utaló tartós jel. A közös sirok hantja egy-két év vagy év

tized után környezete szintjére süpped, a fakeresztek, kop

jafák meg elkorhadnak. A helyszínekre zarRndokolók képzeté

ben alakul rendszerint egy olyan "tájkép", amely az ese

ményt idézi. A képzeletben benépesi tett táj i sz interek al=:

kor válnak valószerüvé, ha helyszini alaprajzok, látképek, 

irásos ismertetések, korabeli ruhák, fegyverek a képzelct

beli képhez, szineket, formákat, anyagokat adnak. 
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2.4 Kulturtörténeti egyedi tájértékek 

A kulturtörténet vagy müvelodést~rténet az emberiség által 

létrehozott anyagi és szellemi javak történetét kutató tu

dományág. "A kultura mindazon anyagi és szellemi értékek 

összessége, továbbá létrehozásuk, felhasználásuk és tovább

adásuk mindazon módjai, amelyeket az emberiség társadalmi

történelmi gyakorlata során megteremtett". /Filozófiai kis

lexikon 1964, Kossuth Kiadó./ Akultura történeti jelenséq, 

a klilönbözo korszakokban, a társadalmi-gazdasfiqi alakulatok 

minemüségétol függoen eltérőek jellegzetességei. 

A szellemi kultura nem k öveti automatikusan az anyagi kultu

ra változásait. Fejlodése - a különbö zo népek kulturáinak 

kölcsönhatása következtében is - bizonyos ö n á llós5qot és foly 

tonosságot mutat. 

A kulturára, illetve a kulturtörténetre vonatkozó é rtelmez é 

sek vázlatos ismertetése alapján megállapítható, hogy minda

zok a tájértékck, amelyekral az el5z5 fejezetekben szó volt, 

az emberi kultura köréhez tartoznak. Ebben a fe j ezetben csak 

azokkal a tájértékekkel foglalkozunk, amelyek valamilyen 

kultusszal -/vallásgyakorlattal/ kapcsolatosak, illetve ame

lyek természeti, módositott természeti elemek felhasználfisá

val - szociális, fiziológiai,pszichológiai, esztétikai cé

lakkal - tudatosan létesitett tájelemek. 

A különbözo kultuszok rituális szokásai nagyon eltéroek vol

tak, de többséglik megegyezett abban, hogy hiveik hittek va

lamilyen tulvilági életben és halottaikat ezért ugy temették 

el, hogy megszekott eszközeikkel, fegyvereikkel folytathas

sák földi életüket. A népek jelentos részénél az is szokás 

volt, hogy a fontos személyiségek sirját valamilyen módon 



- 52 - 382 

feltünové, egyben idotállóvá tették. Ahol kö nem volt, ahol 

ismeretlenek voltak a kövek megdolgozásához szükséges szer

számok, ott földhalmokat, dombokat emeltek a holtak fölé. r,yak

ran ugy, hogy a fonök, a vezér, a király minden alattvalója 

egy sisakra, szakajtóra való fc5lddel tisztelte meg volt urá t, 

növelte "halhatatlanságának" emlékhalmát. 

A tudatosan emelt halomsirok, kurgánok, kunhalmok es társaik 

t ö bb magyar tájegységnek jellegzetes elemei. A mult beszédes 

h írnökei, "akiknek" szavát azonban sajnálatos módon csak nagyon 

k evesen értik. Ezért nem is nagyon becsülik Oket. 

A k ö zné p temetkezési helyei, temeto i, sirmez 6 i is többnyire 

igen értékes tájemlékek. Már maga a hely, amelyet ~z esi né

pek temetkezésre alkalmasnak tartottak, sokat elárul a táji 

adottságok megitélésérol, ismeretérol. A sirgödrök tájolása, 

egymáshoz viszonyitott elhelyezése, a temeto nö vényekkel va-

ló betelepitése, a holtak porából nott növények és qyHmölcse

ik tisztelete, a temetonek "szentelt ligetté", a kegyelet szak

r~lis hellyé válása azt igazolja, ho~J ele deink olvan különle

ges c é lu, han gulatu, tájelemeket is létrehoztak, amelyek ben a 

természeti és müvi elemek elrendezés!, komponálási módjának 

k ultikus vonzata volt. Amelyekhez sajátos motivációk, a cse

lekvésnek sajátlagosan atavisztikus ösztönzoi, kivAltó i füzod

t ek. 

Az asi temetük - és különösen a hasöké - mind a településeken 

belüliek, mind a kUlterületiek - olyan tnji tevékenységek idé

z oi, amelyek anyagi érdekektol függetlenek voltak. 

A hazánkban érvényesült vallásgyakorlatnak a temetükön kivül 

a kálváriák is jellegzetes táji elemei, emlékei. A kálvária, 

a keresztut stációknak és a három feszületnek - az olajfák 

hegyére emlékezteta - dombon kellett állnia. Sik teriileten 

gyakran mesterségesen emeltek kálvária-dombokat. Ahol mozgal-
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~a s volt a felszin, ott többnyire ugy választottak dombot, 

fekv~st, hogy a k6fesztiletek sziluettje jól 6rv6nvesüljön. 

A kálvári á k természeti és müvi elemeinek szépen harmanizA

ló e~jsége sok esetben jellegzetes, hatásos tájelem. 

A keresztutak építészeti és szobrászai alkotásai, gyakran 

népmtivészeti remekművek. A kálvária dombokra telepitett nö

vények, telepitési, valamint gondozási módjuk nem egyszer 

érdekes ismereteket közöl a falvak "ember-növé ny" viszonyá

ró l. 

F~luvégeken , k ö zlekedési- és díJ l outak mentén ~Jakran látni 

sz obrokat, emlékköveket, emléktáblákat, feszlileteket, harang

lábakat, kopjafákat és más olyan "emlékeztető" tárgyakat, a

melyek valamilyen helyi történésre emlékeztetnek, valamilyen 

k ultikus vonatkozásu fogadalom alapján létesültek, esetleg 

tö rténelmi vonatkozásuak • 

. Az ilyen emlékeztetOk mellett gyakran évelo virágok, rózsa

b okrok, diszcserjék, fák találhatók. Ezek a növények t6bbnyi

r e olyanok, amelyeknek a néphit szerint különle0es jelentő

s ége, szerepe, hatása van. A növények gyakran kerítéssel vé

dettek, a kerítésnek azonban eszmei elhatároló szerepe is 

l ehet. 

Az állatok védoszentjuinek, a különbözo betegségek, a tüz, 

az árvíz vagy a jégverés ellen "közbenjáró" szentek képmásai 

a hozzájuk tartozó növényekkel, a környék jól megválasztott 

helyén - annak jellegzetességeivel - a mult népszokásaira 

é les fényt vetitenek. Az ilyen együttesek az ember - népi

müalkotás - természet viszony érzékeny és sokatmondó indiká

kátorai. 
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A várak, rommezök, müemlékek, kilátók környéke gyakran ha

mis, az eredeti funkcióval ellentétes. 

A meredek oldalán, kupszerü dombokon, hegycsucsokon épitett 

váraknak hozzáférhetetleneknek kellett lenniök. Ennek egyik 

f eltétele az volt, hogy várdomb vagy várhegy oldalán nem le

hettek olyan bokrok és fák, amelyek rejtekhelyként el osegi

tették volna a várÍalak megközelitését. 

Az évszázadok során az eredetileg megkopaszitott, gyakran szik

lás lejtökön fokozatosan magasabbrenciii nnvények kapaszkodtak 

me 0 , talajt képeztek és bokrok, fák életé t i s l e het f v é tették. 

Ezeket kivágni senkinek sem volt érdeke vaqy kedve. A k é~ azon

b an hamis. Hasonló a helyzet a volt mocs á ri, vi z i er5ditm~nyek

kel. Környezetüket többny ire lccsapolták, feltö ltö tt~k, ennek 

következtében a véd5árk~(, v~do "tavak•• vize is eltlint. ~ volt 

viz-védelmi rendszer helyét pedig ~Jakran f~kkal tclepitik 

be, meghamisitva az eredeti szituációt. 

A funkció n é lküli vár- és kastélyudvarok a kezclcik, l5to0at ó

ik szemé ben üresnek, sivárnak tünnek. Ahol a vá rudv aron a v é 

döknek a várnépnek pontosan meghatározott rend szerint szabad 

mczgásra volt szüksége, ahol a várnépség gyakran t öbbszáz fos 

tömegének szüknek bizonyultak az udvarok, ott ma annyi a hely, 

hogy nincs vele mit kezdeni. Ugyanez vonatkozik a nagy barokk 

kastélyok cour d'honneur-jeire, a gyakran igen na0y kiterjedé

sli diszudvarokra. A maguk idején - különösen Unnepségek alkal

mával - a többször egyidoben érkez5 vendégek, látoqatók foga

tainak, hintainak, lovas kiséretének, szolga népének; ezeken 

tulmenően a testorszakaszoknak, a zenekaroknak ••• és csak a 

ceremóniát vezénylo "udvarmester" tudná méq ki mindenkinek 

el kellett férnie. Eszterháza cour d'honneur-je is üresen tá

tongott és részint ezért, részint meg azért, mert az egész 
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parkhoz viszenyitva ugyancsak kicsi parterre rekonstrukció

j ára sem volt pénz, hamis kertdekoráció került a diszudvarra. 

Nagycanken a kastély környéke kerUlt rekonstrukcióra. Eredeti 

b arokk-kori kerttervek alapján. Hazánkban ez az elso ilyen jel

legli kísérlet. A nemzetközi szakmai megitélés alapján is eqyér

telmlien sikeres. Igen, de •.• Széchenyi István egész életén át 

a barokk-kornak gyászos gazdasági, kulturális öröksége ellen 

harcolt. Klizdelme, fáradozása sajnos nem volt egyértelmilen 

sikeres. Vajon ezért kell most a tájképi kertstílus korszaká

nak megfelelo - egyértelmilen haladó szelleron - hagyatékainak 

barokk kertmotivumok mögött pihenniök? 

Hazánkban sok a rommező. Foleq a római koriak, iay Aquincum 

és Gorsium nevezetes. A Duna menti limesnek persze sok más 

római kori települését is feltártfik és ezek rommezei is jól 

ismertek. Ezeknek a rommezoknek a környéke ugyszálván egyet

len esetben sem tekinthető megnyugtatónak. Ez foként azért 

van - hihetöleq - mert az ásatások uqyszólván eay esetben 

sem befejezettek. Ennek t 5 bb oka lehet. Van, ahol az ásathst 

technikailag nem lehet folytatni, van ahol nincs r~ elegendG 

pénz. A jó az lenne, ha a rommezoket teljesen fel lehetne tár

ni, ha a fedü rétegek tájidegen - többnyire sáncokat képzo -

földtömegét el lehetne szállitani és ha a kezdeti települések, 

a mai romrnezok környékét az eredeti adottságoknak megfeleloen 

lehetne rekonstruálni. Több esetben telepitenek a római kori 

rornrnezOk belso terliletére olyan növényeket, pl. hengeres növe

kedésli thujákat, amelyek a mediterrán övezet növényeire emlé

keztetnek. Lehet, hogy már az eredeti lakók is ezt tették, 

mert a délral származottak, nyilván vágyódtak a régi haza 

növényzetéből áradó hangulatra. 

A klilönbözo koru és tipusu roliemlékek - kezdve a román kori 

templomtól a mult század jellegzetes polgári lakóépületéig 

- rendszerint "együttesek" voltak. Az épületek és a közvetlenUl 
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hozzájuk tartozó szabadt&ri kellékek szarosan összetartoz5 

funkcionális és eszmei eqységet képeztek. A templom mellett 

ugyszélván mindig "temeto-kert" volt, jellegzetes növények

kel. A kolostorok kertjeir51 sok leirás, alanrajz, k~p ma

radt. A kolostorok lakói - különösen a tanítórendekhez tar

tozóak - többnyire alapvetöen átalakitották rendházuk környé

két. Eleve olyan településhelyet kerestek a természe.ti adott

ságokat tekintve, amely vizduzzasztást, malomépitést, kender 

és lenáztatást, halastó létesitést, teraszolást, esetleg hányá

szatot tett lehetövé. A rendházak lakóinak gyakran több évszá

zados tevékenysége igen jelentos tájalakitást eredményezett. 

A kolostorok vagy épitett részei romjainak feltárásán, védel

mén tulmenoen a táji "alkotásokat" is rekonstruálni, véde-

ni érdemes. 

A várak, a kastélyok /már volt róluk szó/ mellett a kUlönbö

zö korszakokból származó lakóházak is gy~kran védcttek. Több 

közilllik szabadtéri muzeumokba kerül. Ezek is ~z udvaraik

kal, melléképlileteikkel és kertjeikkel egyiitt k é peztek " é let

teret" legszükebb értelemben vett emberi k0 rnye zetet. A kert 

- a dis z-, a zö ldség-, a fUs z er és <Jyógynövónvei vel, a gy:i

mölcsfákkal, a szololugasokkal, a baromfit ápl5 lékot adó eper

fával, a méhessel, a mézeH5 n övényekkel - az é let nélk ü lözhe

tetlen feltétele volt. A polgári családok hizaihoz többnyire 

diszkert is tartozott. Ez abban különbözött a parasztházak 

diszita célu elokertjétol - amely növé n yeinek zöme a kolos

torkertekbal származott -, hogy bennlik ülni, sét/~lni, pihen

ni lehetett. 

A kertek, a p arkok olyan létesítmények, amelyekkel kapcso

latban a müemlékvédelmi és a környezetvédelmi feladatok 

egymáshoz igen közelállóak, egymást gyakran átfed0ek. 
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A kilátókról, kilátá-panorámautakról azért kell emlitést 

tenni, mert velük kapcsolatban által~ban nem a növényeket 

kell véden i, hanem azt a kilátást, amit a fol y amatosan 

növekeda fák gyakran · eltakarnak. Ilven esetben PUcklerrel 

- a német nyelvterület legnevesebb tájkert alkotójával -

kell egyetérteni, aki szerint a "tájkertész" legfontosabb 

szerszáma a fejsze. Aki nem távolítja el idejében azokat 

a növényeket, cserjéket és fákat, amelyek a t é rrendszerekbal 

alkotott parkokat az idOk során zárt erdővé süritik, az olyan, 

mint aki addig hagyja gyülni házában a szemetet, amiq a végén 

maga sem fér bele. A fejszét, a seprüt is használni kell a "vé

delem" érdekében. 

asidok óta létesültek olyan kertek, parkok, amelyeket az em

ber nem a termesztés, hanem a pihenés, az üdülés, a gyö nyö r

k ödés, a szórakoztatás, a reprezentáció céljára használt. A 

diszkertek, parkok többsége ezeket a funkciókat általában pár

huzamosan szolgálta. A több köztil egyik-másik a zonban gyakran 

~gkülönböztetett szerepet játszott. 

Az eloember feltehetően meleg éghajlati viszonyok mellett 

vált emberré. Az elso nagy államalakulatok is mediterrán 

v agy ennél melegebb területeken jöttek létre. A szabadban 

való pihenést, felildülést gyakran félsivatagi környezetben 

a fák árnyéka, a csobogó, permetezö viz, a párában dusult le

vega, a virágok kellemes illata, az élo és a holt any agu ele

meknek tetszetos elrendezettsége, az elhatárolr.ság, az ottho

n osság érzetét kelto - vizuálisan - zárt terek biztositottá k. 

P.. z embert a tapasztalat vezette rá arra, hocry mi a kellemes, 

mi a pihenteta és arra is, hogy ennek az érzetnek a k ivá ltá

s ához mit kell tenni. 
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Az öntözött fa- és bokorsorokkal védett fekvésbe!1 ember, ál

lat és kényes növény egyaránt jobban érezte mag~t, mint a 

tilzo napon, a forró és száraz szeleknek kitéve. 

A friss viz hüsito hatásával, vizesésként, sz8kokutként vn

ló felhasználásának lehetoségével, fiUnek, léleknek kellemes 

csobogásával, tükrözésével az ember a halászás, n vizen va

ló közlekedés, az uszás, az 0ntözés során sokrétilen me0ismer

kedett. 

A növénytermesztés során tererntett egyenes vonalakban, szabá

l y os idomokban rejlo, a belo lük absztraháládá qeometrikus 

rendben rejlo, az ezzel kifejezhető esztetikum; a válo0atott, 

nemesitett virágok szépsége, illatuk kelle~esséqe sok öröm 

forr5.sa. 

Arnikor az ember sziklafalra rajzolt, arnikor épitrnényeit eqy

rnfishoz viszenyitva elrendezte, arnikor eszközeit diszitette 

és azokat arányosan elhelyezte, amikor önmagát ékesitette 

és társaihoz igazodva, e~J csoportban helyét lelve dalolt 

e s táncolt, ösztönösen vagy tudatosan komponált. 

Ezt tette akkor is, arnikor fákat, cserjéket, virágokat, lu

gasokat, futónövényeket, vizfolyást, medencét, szökokutat, 

szobrokat, lépcsőket, tárnfalakat, szineket, formákat, tes

teket egységes tájclemmé, diszkertté, parkkfi komponált. 

A tudatosan létrehozott tájelemek, a diszkertek, parkok 

alapelemei, vonalai, idomai fiziológiai,pszichológiai, esz

tétikai sajátosságai - külön-külön - a környezetben, a táj

ban végzett más jellegli tevékenvség következményeiképpen jöt

tek létre. 
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E~-egy korszak diszkertjei, parkjai komprimáltan mindazt 

t artalmazzák, ami elozetesen a tájhasznositó, táj~lakitn 

t evékenység során, a tájban tár~Jiasulva lényegesnek, az 

e l ozo korszakok produktumaihoz viszenyitva ujnak tekinthet~. 

Ez természetesen nemcsak az elrendezés karaktervon2saira, 

h anem a technikai ujitásokra és nem utolsó sorban a növény

nemesítés eredményeire is vonatkozik. 

Azok a diszkertek, parkok, amelyek haz~nk tcrilletén még 1~ 

t eznek, vagy amelyeknek méo van nyoma, korabeli leirhsa, ~b

rá zolása: táj értéknek minosiUnek. Függet lenfil attól, hoqy bel

v ngy külterUletiek-e. Frté}:eik meqhat~roz :1 s<1hoz isr:.crni kell 

a l ~ertmüvés zet történe tét, illetve minda z on tárgyal< , elerr.ek 

a lakul<ismenetét, amelyek a tájhRsznositás sorá n keletke zve 

diszkertek, parkok formakincsévé váltak. Ezért kivánatosnak 

tUnik, az egyes történeti korszakokra jellemzo elemek, elem

rendszerek és komponálási m0djuk ismertetése, órtelmez é se. 

A mai vagy a mult századbeli parkok alkotó elemei - azok for-

'mai sajátosságai - az ókoriakban gyökereznek. A kertekben, par

k okban csak olyan elemeknek, formáknak van l é tioqosults águk, 

amelyek valamilyen emberi tevékenység során keletkezettekbő l 

fejlesztettek. Voltak idoszakok, amikor tervezők nem "nott", 

h anem kiagyalt formákat, netán grafikai ötleteket iqyekeztek 

érvényre juttatni. Ezek rendszerint igen rövid életilek vol

tak. 

Semirarnis függőkertjében azonban nemcsak az addig elért épí

tés-, viz- és termesztéstechnikai eljárások hasznosultak, ha

nem az addig már évezredes tájalakitás, -hasznosítás során 

deriválódott esztétikai kvalitások is, amelyek a természeti 

szép körébal transzponáltan - minoségi átlényegülés r~vén -

a rnUvészeti szép szférájában érvénvestiltek. 
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Vonatkozik ez az egyiptomi kertekre is, amelyeknek alapraj-

zi elrendezése geometrikus elvekre, a mezogazdas50i, kerté

szeti termesztés teremtette egyenesek, négyzetes idomok 

rendjére alapozott. A geometria "örök" rendje a fáraók ha

talmának örökös voltát szirnbolizálta. A mereven geometrikus 

alaprajzon belül a mozgó viz, az élo növények, a szigoru ke

reteken, törvényeken belüli viszonylagos szabadsáact jelképez

ték. A termesztésbal átvett luqasok, sövények, az építészeti 

támfalak a kert céljára szolgáló nagy térséget optikailag kel

lemes méretü terekre osztották. A lugasok, gvümölcsfák zama

tos csemegét, a tavak, medencék friss halat, a növényágyasok 

szines, illatos virágot termeltek uraik örömére. 

Mezopotámia területén a diszkerteken kimll vadaskertek is lé

tesültek. Ezeket ugy alakitották, hoqy bennük viszonylag kis 

területen meglegyen mindaz, ami a vadászatot érdekessé, uqvan

akkor eredményessé teszi. A vadászat táji feltételei a szaká

soktól, fegyverektol függOen koronként, terilletenkF-n t el téré'í-

'ek voltak. 

Az ókori harci-kocsis, a középkori gyalogos vaqy lóhátas, de 

rendszerint ijas, dárdás; a késo reneszansz, majd barokk-kori 

lofegyveres, késobb a csoportos falkavadászat, ezután a mé0 

ujabb eljárások eltéro terep-, illetve tájadottsAqokhoz kötöt

tek. 

A vadászat története során többször is megtörtént, hogy tuda

tos beavatkozásokkal alakitották ki a vadászterUleteket. A 

lofegyveres, rémzsinóros vadászathoz egy pontba összefutó, 

sugaras irányu nyiladékokat kellett vágni az erd5be. A nyi

ladék-rendszernek igen sok funkciója volt. A lóhátas, kutya

falkás rókavadászathoz sürlin álló fákkal, cserjékkel határolt 

füves tisztások, terek összefüggő rendszerére volt szükség. 
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A mesterségesen alakitott vadászterHletek jelleqzetes tájfor

mációkat eredményeztek, amelyek eqyrészt a barokk, m~srészt a 

t~ jkert-stilus kialakitásánál a müvészi komponál~s alapelemei

ként, inspirálóiként szolgAltak. 

A szántóföldi, kertészeti termesztP.s következményeként alakult 

geometrikus alaprajzi rend, a fáraóktól a napkir~lyig i~en hosz

szu idon át volt a diszkertek, parkok s foleg parterre-ük elren

dezési kánonja. A müvészi elgondolAs az elrendezés hogyanja, 

pontosabban az a mód, ahogyan az alkotó a mértani ágyásokat, 

alaprajzi idomokat egymáshoz viszenyitva elhelyezte, azonban 

többnyire attól függött, hogy a kérdéses ~llamalakulatban mi

lyen volt a társadalmi rétegek, osztályok és ezeken helfll az 

egyes emberek egymáshoz való viszonya. 

Tulzásnak tilnhet a kompoziciós elemek egymáshoz viszonyuló 

elrendezettségéből a kor társadalmi struktur~jára k ö vetkez

tetni, de a nyilvánvalónak látszó hasonlóságok, eqyheesések 

miatt nehéz a kisértésnek ellenállni. 

A ránk maradt ábrázolások alapján az egyiptomi kertekben egy 

centrális motivum körül - többé-kevésbé - koncentrikusan helyez

kedtek el az alkotó elemek, mindenkor szerves kompoziciós egy-

, séget képezve. 

A rómaiaknál a villa szuburbanák kertjei, az üdülOkertek mér

tan i alapelvilek voltak és viszonylag sok - különbözn célu

használatu - egységhol álltak. Ezek az egységek me~lehetosen 

önállóak voltak. ETJmásközötti kapcsolatuk inkább volt funkcio

nál is, mint esztétikai. 

Az európai középkor geometrikus kertjei t ö bbnyire i gen kicsi

nyek, egy e~Jséget képznek voltak. Amennyiben több alarrajzi 

va~J térbeli egységhol álltak, ugy ezek között u~yszólván 

semmilyen kapcsolat, sem funkcionális, sem esztétikai nern 

volt. A kert a háznak volt alárendeltje. 
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A reneszánsz kertek kompozíciója az önállóan is teljes érté

kü mértani elemek egymás mellé rendelésén, koordinációj~n 

a lapszik. A köztársaságok társadalmának rétegei, osztályai, 

a felvilágosodott kor emberegyedei - formálisan - szintén 

e gyenlo joguak. 

Európa kora-feudális korszakával párhuzamosan az Ibériai-fél

s zigeten az arabok rendkivül magas szinvonalu anyagi és s~el

l emi kulturát teremtettek. Ennek birtokában olyan kertec;ylitte

s eket, olyan tájelemeket létesítettek, amelyekben minden addig 

ismert tájérték, természettudományos és technikai vívmány hasz

nosult. Mind az alaprajzi, mind a térbeli alkotóelemek mérta

n iak voltak, a komponálás módja - a terep szintkülönbségeire 

való tekintettel is - azonban nem volt egymás mellé, még kevés

b é egymás alá rendelonek tekinthető. Az elemek funkciója és az 

e bbol fakad6 mérete, alakja, határozta meg alaprajzi rennjii

ket. 

~ lényeg itt azonban nem is a kompozició hogyanja, hanem sok

kal inkább a miértje. A párologtató növényeket, a pá rol~ó 

v izfelületeket, igy az épületeken átfutó csatornákat, a vi

zet henrilik és a szabad éq alatt permetez~ szöknkutakat, a 

v izmedencéket, a lépcsafokokon és a csatornaszern lépcsőkar

f ákban futó vizet ugy rendezték el, hogy az együttes a leve-

go hütése, páratartalmának növelése révPn fiziológiai mechaniz

musokkal szabályozottan, kellemes helyi klimát eredményezzen. 

A hUtött levego "el folyásá t" magas, tömör falakkal q;'\ tol t,ík. 

Az arabok voltak az elsők, akik felismerték és hasznositották 

a tájökológiai adottságokban rejlo lehetoséqeket. Ezzel p5rhu

z amosan a viz vezetéséhez, kezeléséhez szílkséges miiszaki isme

r eteket messzemenoen fejlesztették. 

A barokk korszak kertjeiben, parkjaiban mindazon elemeket 

használták, amelyeket a korábbi korszakokban már átvettek a 

t áji el5képekbril. Az eredetileg 11 hullámos" felszínt olyan si

kokká alakitották, amelyeket rézsükkel, támfalakkal kötöttek 
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össze. A terep sikká alakitása a kertészeti növénytermesz-

tés, illetve az árasztásos, bar~zdás önt~z~s kialakulása so

rán vá l t általános gyakorlattá. A narry felilletre ki terjed?í, 

esztétikai célu tereprendezés a reneszánsz korszakban alakult 

ki. A geometrikus el~\ terepplasztika azonban a barokk kor

szakban 11 ért a csucsra 11
• Az "ellentmonoások" keltette vizuá

lis hatások fokozása érdekében a sik teraszok geometrikus 

idomain belül azonban a himzésnél használtakhoz hasonló mo~i

vumok jelentkeztek, amelyek sajátosan e<]ym:lsba fonódva töltöt

ték ki kereteiket. A parterre-ek geometrikus idomai rendszerint 

egy központi elemhez idomultak, az igy komponált részegysé<Jek 

pedig a vadász"táj 11 -ból kölcsön z ö tt point de vue-s, sugaras

utas térszerkezetbe rendeznotek. Le Notre volt az a mUvész, 

aki "felfedezte", hogy a napkirálynak abszolutisztikus ural

kodási elveit, illetve gyakorlatát hogyan lehet a kertmi.ivé

szet eszközeivel kifejezni. A sugaras rendszer errvrészt de

formálta a szabályos négyzetidomokat, me~sziintette önállósá

gukat; másrészt merev szubordinációval egymás alá rendelte 

azokat. A tájnak a földmiivel~ssel alakitott formarendszere 

ezzel hosszu id5re megszUnt a tájérték derivátumok, a disz 

kertek, ~arkok alaprajzi motivumrendje lenni. 

A diszkerteknek, parkoknak mindiq voltak olyan r~ szei, a~e

lyekben nem a növények diszértéke, mUv~szi törekv~s il elrende

ZPse volt a cél, hanem a hozamQ~. A versaillesi park mellett 

ma is létezik, sot mUvelt a haszonkert. Zöldség,- gyiimölcs-, 

szol5termesztés folyik benne. A né1v~nyházakhan a déligviimölcs 

termesztés, a növényhajtatás, világszinvonalon folyt XIV. La

jos korában. Haszonkertészének szobra ma is a kertek k ö zpon

ti helyén áll. 

A tájkert stilus korszakában csak az épületek közvetlen köze

lében maradtak meg a geometrikus elemek. ~1aqukban a parkokban 
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a kötetlen alaprajzu térbeli elem, az erdeti tiszt~snak men

feleln "park-tér" vált a kom~ozició alap-motivumáv~. A park

tÁr részint természetesen alakult, rP.szint tudatosan létesi

tett erdo- vagy ligetbeli tisztásokra vezethetn vissza. Az 

ember - a nyilt területekhez vis7.onyitva - szivesen tartóz

kodott a jól áttekintheto, sok szempontból védett, kellemes 

helyiklimáju tisztáson. A term~szetben sik felületek csak 

eqP.szen kivételes esetekben képződnek. r,yakoriak aznnban a 

homoru felszíni formák. Ezeket az ember kellemesnek érzi, 

mert lejtos mély vonalukban állva "határolt" térben tudja ma

qát. A határolt tér az otthonosR~~' vP.dettség érzetét kelti. 

A tájképi kert korszak~ han a l<ellemes ~tl~t~sokat, r ,) lAtFiso

k at többnyire tere!Jrendezé.ssel érték el. A lágyan ivelnd0, 

pszichológiai,esztétikai hatásokat célzó, turlatosan formált 

té rplasztikn akkor is felismerhető, ha n park enyéb elemei 

má r nem l é teznek. 

fl <}'}es országokban, igy Angliában, ahol a rnez0ga zdnsFí<;i miive

lésné l fontosabb volt n legelteté s, ahol az egyes sz~ntókat 

m~ r a középkorban tagositott~k, ahol a kerit~sként f~ ldbe 

szurt botok megc:ryökeresedve, f"ivá n0ve saj~tos enclosure-eket, 

térrendszereket képeztek, ahol az üldözött állatnak is tulélé

si lehetoséget biztosító - sportszern - falkavadászathoz szin

t en határolt terek rendszeré re volt szüksP.g, ahol a narlamentá-

, ri s rendszer következtében nem a királyi udvar volt az e ~}et

l en érvényesillési lehet~sP.n, ahol a t~rsadalmi rend nem vol t 

mereven szubord ináló, ott ideC)en, ezért rr'lvid életi! vol t a ba

rokk kompoziciós módszer. Az angliai t~jképi pnrkokban a geo

met rizmus a haszonkerti rP.szbe szorult, ahol keletkezési körül

ményeinek megfeleleen funkc1onális célokat szolo~lt. 

A tc'íjké~i stilus eqy válfaja n gyi\jteményoc')fi .nark. Létesitn

iknek az volt n célja, ho<JY olyan nnvénveket honositsanak 

meq, amelyek normál köriilmények között - a termohelyi adott

ságak eltérése következtében - n k~rdéses helyen nem voltak 

életképesek. 
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E tevéken~/ ség, illetve az ilyen jellecril parkok l 8 tes j tf>se so

rán azok a tapasztalatok érvényesill tek, bnvill tek, amelyeket 

az ember korábbi tájalakitási tevékenusége sor~n szerzett. 

Tudták, hogy az igénytelenebb fák, cserjék védoövet, ezért 

elonyösebb helyi klímát biztosító telepitési módjával, a talai

ví zszint szabályozfisával, a talajszerkezet javitásáv~l; a k8-

nyesebb növények szoktatásával, akklimatizálásával az 0kolAqiai 

adottságokat messzemenoen módositani lehet. A koráhbi, a n0vény

t ermesztéssel szerzett - a tcí.j-jelenségekbnl lesziirt - ismere

t ek más módon is hasznosultak a parkokban. Létesitaik tudták, 

ho gy dusan zöld fü - öntözés nélkül - csak olyan talajon nn, 

aho l a rétekhez hasonlóan magas a talajviz szintje . Az ilyen 

ta lajon a fák többsége azonhan nem érzi jól ma~át. Az eltérn 

igén yek kielégítése célj~hól talajvizzel tá~lált tavakat 1§

tes itettek, a medrekbal kikerült fnldhnl halmokat, sáncokat, 

dombokat emeltek és ezekre ültették a fákat. 

Eredményként igen változatos, t0bb nernil terepfelszin alak11lt. 

l>: termesztofelilletek meliorá.lását c~lzó terep- é s vizrendez é s 

nyomán l é trej ö tt tájalakzatok, a tudatos és miivészi célu kom

ponálás során, esztétikai kvalitásokkal qazdaqitottan, érté

ke s ~)arkelemekké vá l tak. A tavakba tele!1i tett killönbö zn halak 

és más viziállatok nemcsak a diszito elemek növelését szol

gá lták,hanem a"tápláléklánc" lényeges tanjaiként a sztmyog

lá rvák pusztítói voltak. 

A 19. században a városok rohamosan növekedtek. A keletkeze-

silk idején a külteriileti vadaskertek, kastély-parkok jelen-

t~s része belterületivé vált. Ezek egy része meqrnaradt maqfin

tulajdonban és használatban, egy m5sik része köz-~arkkA v~lt . 

Ahol a me <] lévo kö zparkok a meqn0vekedett iqényel~et nem tud t fl k 

kieléc;iteni, ott uj "né:>-park"-okra volt szi\ks f>o . Pesten, l ~Hl

ban pá ly á?.a tot i rt nk ki, hOCJ'! er;y uj "nép-kert" met:;'JalAs i t .:í siÍ.hoz 
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t e rvek készüljenek. Ezt a pFí.ly~zatot Nehh.ten Henrik nyerte 

mea, aki emlékirataiban azt állitja, hogy ez a 1 0 tesitmP. ny 

a maga nemében cls5 volt EurApfiban. A v~rosli0et ez6rt világ

szerte egyed{il álló értékü tájelem. Nebbien MaCTyarorszáq teri\

letén, de Európa sok más országában is igen sok ~táj-szépi-

t5 " tervet készitett 6s ezek kivitelezés~t személvesen ir~

nyitotta. A "táj-szépités" a 19. század esl5 felét~l kezd5d6-

en Európa-szerte általánossá vált és többnyire egy -egy na0Ybir

t ok táji adottságainak rendezését jelentette. Ezek a munkFí.k 

ök onómiai, ökológiai, esztétikai célkitüzésliek voltak. Miko

viny Sámuelnek a 18. század esln felében és Nebbien Henriknek 

a 19. század els5 felében folytatott tájrendezési, parkterve

zési tevékenysége hazánk terfiletén olyan tájértékeket teremtet

t ek, amelyek világviszonylatban élen állóak. 
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Ms. He idi La ndec ker 

Ass oc i nt e Edi tor 

Landsc op e Arc hi tecture 

4 401 Conne c t ic ut Avenue "iW 

Washi n.::; ton D.C., 20008 

USA 

new phone no: 
611 345 

~ 
!~1T 
7800'J Ve rsai lles-Ce• 
France 
Tel. ( l ) 30 21 !3 ! 5 

PRESIDENT 

Prof. Mihúly Möcsé ny 
Somlúi utca . 1/ b 
! !I H Butbpcst, Hung 

l e l. ( lJ :x~~X 
Telex: 
22 15'J l Mi\ F. !!!FL/ 

Buda pest, 31 Lerc h 1999 

Deo r ; , .. C! 
.. . . o . La ndec ":er, 

I hope my er e lesed article on pu~lic gardens and 
péu l;: s of Buda pes t vrill be of us e to you . 

Ul f ortun a t ely '.·1 e do no t know t ·1e pr ofessional t errns 

use d in t l le USA , so p l eo s e fe e l f r ee t o r.. o i fy t tw n o r d

i nc t o t he required extent, should my article be publis ned. 

I enclo s e 1-2 photogr ephs on ell ga r den s dealt wit h 

shortly in t he text so t ha t you can choose of tue>:i . 

I ho ~ e the pop er ~ill arrive i n t i me and rema i n , 

you.rs sincere ly , 

r r of . ~ . U6c s ~nyi 
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New Public Gardens and Parks in Budapest 

The Hunicipal Horticultural Enterprise is in charge of 

building and mainteining aardens and parks of public use. It 

has abou t 2000 employees, about 300 of which h avG a p rofessional 

trainin~ of hieher level, the rest are skilled and unskilled 

workers. 

Groe n spaces of public use cover an area of n ear ly 2000 

hecteres /5000 acres/ in Budapest. In the la st 10 yea r s an 

avera c e Ol 6o hect e r e s per year o f green s pa c es of puuli c use 

W2lS built . This, unfortunately 1 ma r les a d e cr eac::i n c trend . 

I sb ould like t o n:ention two charact er i st ic data : ther e are 

2 ] 0 0 c ' 1~ ldren's p iaycr ounds with about 13 500 p lay equipment 

i n ~Judq>es t ; in . the a lleys a b ou t 556 OOO treos he l p t o clean 

t he ~ i r of the town . 

Th e ho r ti c u l t ur a l cnt e r p rises of Huncaria n t o\·n h ov e 

e s1: lJ l i sb e d a nati onal u n ion wi th about 100 r ·c ,'lbers . Le nde rs 

a ... ci ·-lr o :f' e ssi onLils o f wembe r enterpri ses exc han p;e t hei r ex per.i

c ~ c a s a nd determine tbe ~uidelines a nd s trateei e s of t h e ir 

pr o~: · o:~ s io n<:< l act i v i ty a t t.he .<ee t i ngs of t ll is u nion . ll e ~;id e s 

, hor t i c .l t ur,l enterpri es i n towns, also co - o re r a tiv fi r ms 

a !l el ' ) :" Í v <- te ntc r prises c a rry out park build i nc: n n el , .. - in tenance 

Hor !: . 'i'be ar a o :f c r eeu spacesof pu b li c usein s ~ tle1 .ent s 

t 1r ou c h out t he count ry a~oun ts to a tota l of 2 6 20C 1ecta res; 

f o r t h e ir b u ilding and 11oa in'te n a nce puh li c :f'un d s <1 re 2 l l o ca ted 

b.• sc '-L lements . Green spa ces oi' non - rublic use to be f ound on 

the i:)re1 iscs of pub lic instituti o n s ;:n ··ount to t 1e '"u t iple 

o:f' tll ü ; . /Hunc a r y extends on a n ari:l a o:f 93 OO O ._quare 1:.ilo -

mc t re s and has a po pula t ion Ol ll n:il li on • / 

Greon spacesof public use and publi c institu t ions ,.;ith 

green spaces of' non-public use /schools , kin de r c a r t en · , creches, 

hospita ls, the<:~tres , museurns , sports g rounds, ccme t e rics , etc./ 

a ... "e d e signed part ly by sta te -owned, part ly by co-o p :::- n t i ve and 

p<:~ rt ly by p r ivate landscape architects. I n Hudape t th e re a re 

7 state-owned planning enterprises having l andrcape r, l <:~ nninG, 

a rchitecture and design departllients. The 5 larGe towns a nd 19 

co:1nt ies of' Hune;ary have planning enterpri5es ernp laying pro

fessionals. Prof'essional landscape architeats are tra ined at 
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university level on the basis of a 5-year-program. 

After this introduction of general charac te r I s houid 

like t cive dateils of sowe green spaces built r ecently 

in Budapest . 

In the Nortb of Budaoest thereis an island in liver 

Danube which is pa;:otly occupied by a shipya rd and the g reater 

part vms used for aG·ricultural farming. "\\' ben residential areas 

were built alone; the rig-hthand-side of the Danube, the demand 

aro·c for a new pub lic park and a leisure center. The new public 

park ta lces the a rea of 6 3 h~c ta res. It is line d b y n r,-a llery 

forest of 12 hect a res. Its p l aygrounds, sports g rou ds a nd 

t;recn sur f aces of:fe r the p o s s i bil i ty of recr e a t ion , T!lOVement 

and ri cb ll ac;e e;roups - fro m children to se io!:" ci t iz e ns 

,,;itb ac.s>.l1e ti c a l vnlues . Th8 rar1c ' "as desic;ncd by Ve ronikr~ 

c~orb • /see p hotoe;r aph no. 1./ 

'~' e sccond i land d rnvn s tr e al.i lüv er an ub e , : c-. r cnre t I sland 

b a r; bec ... on~ o l.' the w os t p opula r puh l ic pn rks of' ; :uds pes t for 

; :o re ib2.n 1 00 yenrs. Its a reA is 9tí hec tare~ . :·,v ery _'ea r a 

flm,rcr sb o w 0f · nnu ls is ore-a nized on the i lund 1;y be dd ing 

o ·t a:JOut 100 OOO flo,ve r r l ants . The dcsic;nc_ , -lc.Ji.-é J: e csk6 s 

;:; i 1er' ;., t c ivin{; a d~ lich tfu l and lon c -l<L tine: C! et:thcT.i.c ex 

p c--ic .. c c h;' lllélJ, inr; the he s t o:f vi sual c baracteri. i. ic~ inberent 

i n the he1r r.. ony o f c olours nnd t be rhytT. t and by c o ntr8st ing vast 

l aw ~ur fo c es with l a r Ee pat e has o f colourful flower c roups . 

/s ec phot ocrapb no . 2. / 
S o :.;e yea r s n ro , in order t o i 11. p .c- ov e the ' ''"tcr f" upply of 

tll ~ inne r ci ty of !Jud ~est , a 'vnter torae-e r e . ervoi of ,, 
8 0 OC 1: : ...1 ' ·ms built in the pa r k on Gel16rt Tl i ll , on s teeply 

a.sc endin~ terre in. A horizantol sur f'a ce of 1 , 3 o ct nrc h ad to 

bo e re .--. te cl a nd fi t t ed in t o the surroundin e;s by us inc 1 .e<'l ns of' 

l<:mds cape a rchi te c t ure. The 11 .ain ta sk \\'"os to bidc th e w l ls of 

th e resu rvoir so t hat they should no t look es clement.s ~ t rans-e 

t o th e l ndscape. This could be achieve d by the pur poseful 

bac ::.:i' illing o f 100 OOO 1'1
3 of' soil, a !'ystem of r etninin~ walle 

f' or:: in c a cruu bled pa t t ern and by planting co here nt pa tche s 

of p lan ts . The pnrk of 5 hecteres t:;ained this '"ay is , owing to 
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its terracee, ualks and sculpturesquely :formed sur:fa ces, a 

po pular place of' recreation of' the inhabitants e~ n d a cba rac

teris t ic si r;ht of the ca pital. It was desi g n ed by land s cape 

ar cbitects Ha rianna Krizsan and Katalin Baracka . /s&e photo

graph a nd des i gn no. J./ 
In the Western part of Budapest / in Buda/, in a nagleeted 

n e i e;bbourhood c very bea utiful Aesculus a lley has been saved. 

The Du da pes t Con:ference Center was built at its l ower end. 

The surfe ce of a f'orr.ter cemetery and other unkep t creen patcbes 

h ave bcen t ransformed into a n ew recreation pa r k with p lay

er a un d a n d ' "a lks. Two monuments of war vic t i ns c- i t u n t e d in 

tbc a r ea s e rve AS c e nters of' the CO Plposltion . De-i csn 1·:a s 

c rr ic out h y lan ds cape a rchit ec t s J u dit Letes s · , ,J enő Hes ter. 

/ se e . ho t o g raph no. 4 . / 
__ n t h e cor e of' Jluda est , on a densely buil t - i n .r e n 

/ L l l! sr Square/ a l e i sure c e n t er '\'laS b u ilt . } ' c:~ r allcl l·" a 

w~ Udn~- s treot a nd, on an ad joininr; s quare , p l ay Gr ound s were 

b·il ~ . L l t h ou~h green only to o s~ ·all extent , in ~ dn n s ly 

b u il --in nc i~hbourho o d even s uch tiny e reen ~ s l r n dE a r c ve ry 

ro Jl'.l. l :l r . De s i c n was t·'él de by Ildileó 1\.ec 1c .~ s . / ' · eo r>tlO t oc .;.~ a ph 
~ l 
:J . / n o .,. 

__ ;.~t o r the cons t ruc c i on of Hotel rla r.en co ._ l sc• i i s s ur 

rovn .in -;s b a d to b e i t: :provBd., 0Hinr; to t he la · in c; of' a distric t 

hane inc pipel i De , the ~reon spa c e a c ros the road h a b e en 

d e t :' oy e d . Cn the ha is o:f des i cn l ad e b y I ldil~ ó 1( c _ k '·s a 

b e l L o:f g a r denS serving the requi rements 01' th e hot: o l l ié' S 

b u ilt . / s e e phoio Gr aph no., G., / 
6'a rd e n of 3000 111

2 
f' or motion - hand ·· c a pped c hild ren '~as 

d c si..:;nc d b y l•<:tr[;it Dékány in wh ich s ta ~_rs o nd r at 1p bu ' lt of' 

di :f:fe rent mater ia ~s and in dif':f e r ent pro por t ions h e l ~ ha n d i

c 8pp e d c h ild r en to l ea rn and practise walk i n g on he : • /see 

pho o c :c.1ph no . 7. / 
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Óbuclo , t .J e oloe!:;t pc..r t f -.cuus pcs t :i_o si tuL ted in t l1e I.orth . 

Cc romics r: ere me nuf · ct u:rec by Cel ts li vin._:; here before Chr i s t, 

t hen by Ror:-tsrs :found · r1c o town a t t . ~e so ... e ~·l ·· c e from t Lle 

IInd centur:y AD , t rwn l --ter by pee pl es of t i e r.:icr8t i on ?eriod 

ond finc ll;';r t hoGe ruled by n uncarion 1dnco . 

I n o hcu'"'e :juilt in t l1e 1."VIII th ce r: ttu" n c c:ru;:ic \'Jo r k

shop he~:-: been SEJVe d a~·1d r e '"' t ored an d od j ~J ce:·;~ly o [;Orden fe r 

rest ;·lC.lS bee1, b ~tilt servir.~ oma i nly tour·i <"tic pur ~Jones . 

I n : es iun i r:; t '1c c;crde ~ t :1e f ollO\·Ji 1'-' ~. oints i're1·e t[;::cn 

i n to c onsi dere tion : 

- to c::-ec t e cn i n tiru;te o too s ~úcre . comrJ l ~·inc i·:ith t :1e '"'Cale 

of t . E s L:rroundin.; e r,:, e:-:·;b le of :ü("<toric bu.ilcliac;s ; 

- t :1c ._J; .:· · e ::-~ s .w c 2.c: " l cod" t o t ~1e .-. urro u::l ' i n,_; c r.s e:::lJ lc of 

hi ~ ~ ~ ri c buil d i n: s ; 
') 

n c 1 e :~- '· ir snor.'- I)lc;ce for cerrr:ctc s of , l.J o:;.t 4-00 !Ic:. "":10uld 

be cr eot ec2. i n t : e ::·ore0 r oPnd of t .. e cen:::-; .ic r; c;,r ~:ónop ; 

- t ~ c sc e1: G s 'l:::, u· d be u nr:~C :l CU b~r con.f02~ t ~ . blc: bC llC!leo, G V.'l:J ll

f'C)ur: t f •i n , e sun- ·iGl ne fi m::ll of cermr.i c s t; ivin._. inforrJe -

tion on 4ü.: c ~ i story of t .!e plt1C€ o:nC: o::..~~o s:.~~- -1 !_ir·, illio ·ls 

fo:::· -;:; .~ c s CJ :Le oi' ccror:ics s ::.ould e sct u~) ; 

- "t tce pl u;~tcd. c. vel' ._::; recn o.r .. t-E' c:-: tel Sürt.:bs [L C~ -;; l · ce"' s . .i,ould be 

d e c c r u t i T,· e u ll t .l e 'J' e ~ r r o un d • 

T2c ~P rde r ~oc ~esic~ ed by Anik6 Andor . / sce p~otoGrc ph 

e~d 6 esi ~n no . 8 ./ 
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Óbu cla , t .1 e ol 6e .s t pw r t e f :Cuclo p(s t in s i tut: t e d in t tle Hort h . 

Ccromi c s r:er e m'· nu f . ct ur e d by Celts livir~ llcre be f ore Chri s t, 

t hen by Rc ;:mr~ s f oundi:1c o t O\··m o t t . .:.e SIJ : .. e r:·l c c e f r om t 'le 

I I :nd centur~' AD , t nen l c ter by pe e pl es of t t1e r i c r CJ t i on Period 

ond f i nc lly t ho'"'e rul e d by ~Iurc:;Eui on k i n,:.:n . 

I n e hous e :j uilt i n t he 1.\I"I I I t h ce 1~ t ur n c e r u ::ic no r k-

s 1op h .s oe en seve d a~d r e ~ t G r ed oud od jv c e~ ~l: o corden fo r 

re s t .-w s bee c b .ti l t scrvin.; omo i nl y t oru·i ct i c pur poses . 

I z : es iul in ~ t ~c G !rde : t he fo l l o~inu ~~ o int s n er c t c~cn 

i n t o c on s i de r e t ion : 

- to c:::" c::: t e on i n t irw t e EJ t rJo "' ;úcre c o·n rjl ~·i nz_: i'.' i t h t .1e "'c nle 

of t .. e c ~:rroundin ~ e 1 ,~· e ::; b l e of :ü ct o r ic buil di :nc; s ; 

- t :w :- [; .::'- e :::: s .w c 2. c: " l c od " t o t ~1e G1.-; r rou::1<i:..nu c r. r;e::-:ble o f 

hi .~ ~ r ic bui l Ci n - s ; 

1 o1. e c- .. ·ir s:;.or.'- p l c. ce for c eru;:·:ctc s of rlJ l_:. t 400 ri ~::úo " ld 
be c r ec te C. i n t : e ~·ore . ·r ound of t .. c c c r :::.lc r:or l-:o !'w p ; 

- t ~~ c f!C e:t: G s 'D u·· d b e unric ~w' b,/ c or.fG.:~ t ::. . blc: b c l~C !leo , o \'!811-

i' ::rur: t f·i n , e su.n- C:ic l 8:-H~ ~ r.ro ll of cermr.ics ; i vi ;l_. il fo r De

t ion 0 11 t .J C ~ i s tory c i ' t ~"2.e plr:i C€ one ü=-~~0 ELI<J_l ;; r ·~ ill ions 

fo.:::· :; .~ c sD:Le oi' ccl'or:;ic.s s :w ul d be sc t U~) ; 

S . .;.O Uld be 

decorDt iv-e ~ü l t .1 y e: r round . 

T2 c ~B rd en ~o s tiesic~ed by Ani k ó Andor . / sc e ~ ~otoGro ph 

e r .. d O·• e,.. ; ~·n "' O o? / -.:J. ... ... _ j • • 
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Levéltán okmányok (Eszterháza) 

Die Plane zum Eisenstadter Garten 
im Ungarischen Staatsarchiv, Budapest 
(zum Beitrag von M. Möcsenyij 
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Gartenentwurf zu Eisenstadt von Louia Gervaia (Louis Gervais), 1749 (Ungarisches Staatsarchiv) 
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6 Entwurf zur Gartenseite des Schlosses von Charles de Moreau (n ur z.T. ausgefüh rt) , um 1800 (Ungarisches Staatsarchiv) 

~ 

~ ~ 
( • .,L_2; ... / . ."Í'I"it.l. ! 

~ ·77' 

. . 

~P-ft•'". . '.4·~... ;··-~·· ~ , . .~.AJ. .~ .,~.;;~%.:.~~ . - "-~· ' .. '; i ~ 

<ii!i (: . . ; 

i~~ :?if~ . . . !;,l • ~. •, ... , / ··~ ! . L__j 
13" 9 '1 ~- - - ~1-- !t.'' 

j •. · ·~' · l L . ~ ~·""*'~;.:l' f 

/It'; ~./ 
/"4 . _-/ 

a:f....,<f~o· "" ' 
fil . -~- . 

l'> . ~.!efr~4l.~. _,-. ~ . /"">:;;;!'~ .. - '. ·.~·· 
~~~LJ l~ 
l' . 

~~~ 

i
;:.·.... f~.li. 

~ .· ~;t'J, ... , 
f ctj··'f .. . +.· . f ~ Llp;l ~.-.. "~{ 

~:'· . ~ 
vffi 

.< 

,, 

' 
~ 

7 »Treiberei« im Garten zu Eisenstadt um 1810 (Ungarisches Staatsarchiv) 

8 »Treiberei« im Garten zu Eisenstadt um 1810 (Ungarisches Staatsarchiv) 
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Levéltán okmányok (Eszterháza) 

ihály Möcsenyi 406 
Dokumente im ungarischen Staatsarchiv 
über den historischen Garten in Eisenstadt 

Die folgenden Ausführungen über die Entwick
lungsgeschichte der Parkaniage in Eisenstadt beru
hen auf drei verschiedenen Quellen: 
1. Auf Dokumenten im Ungarischen Staats archív, 
2. auf der Geschichte des SchloGgartens Eisenstadt 

von Dr. János Hárich, früherer Archivar der 
fürstlichen Familie Esterházy (Manuskript in un
garischer Sprache) und 

3. auf der Darlegung von Archivdokumenten, die 
D r. Arisztid Valkó erforscht hat und die er sei
nerzeit zur Aufbewahrung der Bibliothek der 
U niversitat für Gartenbau in Budapest übergab. 

Dte Dokumente beziehen sich auf einen Zeitraum 
vom Anfang des 17. J ahrhunderts bis z um 19. Jahr
hundert, umfassen also nicht nur den Landschafts
garten in Eisenstad t 1. 

In der Geschichte des Esterházyschen SchloGpar
kes sind vie r Epochen zu un terscheiden: 
l . Entstehen des ersten G artens in den Jahren ab 

1622 zur Zeit des Palatins Nikolaus, 
2. Aniage eines Ganens im frühbarocken Stíl unter 

italienischem EinfluG im letzten Vienel des 17. 
J ahrhunderts, 

3. Aniage eines Barockgartens zur Zeit des Fürsten 
Paul Anton ab den 1720er J ahren, 

4. Entstehen des >> englischen<< Landschaftsparks 
am Anfang des 19. Jahrhunderts. 

I. 

Palatin Miklós (Nikolaus) Esterházy hat Eisenstadt 
it seiner Umgebung 1622 zufolge des Nikolsbur

ger Friedensschlusses als Tauschgut, nicht Eigen
tum, für die ostungarische Burg Munkács erhalten, 
die an den siebenbürgischen Landesfürsten Gábor 
Bethlen ging. Als Graf Miklós Burg Eisenstadt über
nahm, gab es hier sehr wahrscheinlich keinen 
Nutz-, noch weniger einen Ziergarten, denn das Ge
baude war kein SchloG, sondern nur ein mit Mau
ern und G ra ben umgebenes Festungswerk ( castel
lum). 

N ördlich der Stadtmauer befand sich ein >>Stroh
arten«, eine Art von Schoberhof, der auch als 

Nutzgarten dienen konnte. Das Areal des Tiergar-

tens hat die Familie Weisspriach von der Eisenstad
ter Bürgerschaft gekauft (Urbar 1589, Rep.9, Fasc. 
G., Nr. 246, Hárich). 

Der auf deutsch übersetzte Text über den neu an
gelegten Garten im BFB-Bericht 69 des ungarisch 
geschriebenen Briefes von Palatin Miklós ist eine 
Kurzfassung des Originals2. Die Gattin des Pala
tins, Krisztina Nyáry, hat sich eingehend mit Zier
und Arzneipflanzen beschaftigt, sie lieB ihren Hof
priester ein >>Rezeptbuch<< verfassen, das der Mittei
lung von Hárich entsprechend in der Bibliothek zu 
Eisenstadt vorgefunden wurde. 

Burg und Gut Eisenstadt hat der Sohn des Pala
tins, László (Ladislaus) als ewig es königliches Dona
tionsgut im Jahr 1649 erworben. Er hat in seinem 
26. Lebensjahr in der Schlacht gegen die Türken bei 
Vezekény den Heldentod gefunden. 

Nach dem Tod dieses zweiten Grafen wurde die 
Burg und das Gut von seinem jüngeren Bruder, 
dem Erbherrn Pál (Paul) übernommen (1635-1713); 
ab 1687 Fürst, dann Palatin. Der neue Erbe war ein 
weitumfassend interessierter, ehrgeiziger Barock
mensch. Er gab dem aus ltalien stammenden Wie
ner Baumeister Carlo Martina Carlone 1663 den 
Auftrag, die alte Burg in ein SchloG umzubauen. 
Der Umbau war erst 1673 beendet. Eisenstadt 
selbst wurde im Jahr 1641 königliche Freistadt. Ob
wohl Carlone beim Umbau schon baroeke Ele
mente verwendete, blieb der Garten noch eine addi
tíve Zusammensetzung von Blumenbeeten. Von 
links hat sich ein Obstgarten, von rechts ein Wirt
schaftsgarten angeschlossen. An der rechten Seite 
des Schlosses gab es noch zwei weitere Garten: der 
zur Apotheke gehörende Arzneipflanzengarten und 
der Garten des 1776 abgebrannten Nonnenklosters. 
Graf Pál (Paul) hat 1670 von Farkas (Wolfgang) 
Esterházy eine briefliche Vorwarnung erhalten, daG 
der Wiener kaiserliche Hof am Erwerb der gesam
ten Anlage interessiert sei, es deshalb möglich ware, 
daG man Pál für Eisenstadt ein Tauschgut >>anbie
ten« werde. Kaiser Leopold hat Eisenstadt zweimal 
persönlich besucht. 

Birkenstein schrieb in seinem 1697 erschienenen 
Buch >>Ertz-Herzogliche Handgriffe des Zirkels 
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und Lineals << (S. 157): >> Kismarton (Eisenstadt) ist 
ein über alle maBen herrlich und zierlich aufgebau
tes Lust-SchloB, in viereckiger Form, an welchen 
vier Ecken vier gleichzierlich aufgeführte Thürme 
zu sehen. Dieses SchloB wird mit einern breiten 
Wasser-Graben, welchen eine lustige Gallerei um
fanget, bewahret.<< 

Merian schreibt in der ,, Topograpbia Provincia
rum Austriacarum<<: »Das schloB allhie, so fein er
bauer, und groB ist, liegt auf einern Hügel, so ein 
wenig ü ber der Stadt aufsteiget << (S. 7). 

Um den Zier- und Küchengarten zu pflegen und 
zu erhalten, hat man ab 1659 zwei Gartner und 
sechs Gartenarbeiter beschaftigt. In den Konven
tionsbüchern figuriert ab 1666 Paul Schiessl als 
>> Zuer und Kuhlganner«; er b lieb bis 1692 im 
Dienst3. 

II. 

Die Umgestaltung und Erweiterung der ersten, 
noch bescheidenen Ganenanlage begann im Jahr 
1682. Bodenerhebungen wurden abgetragen, un
ebene Flachen planiert, schlieBlich wurde Mutterbo
den aufgebracht und der Ganen selbst den italieni
scben Gepflogenheiten gemaB angelegt. Die Einfas
sungsmauer hat Karl Ciskin, Maurenneister aus Ei
senstadt verfenigt. Über die Einzelheiten des >> italie
nischen Gartens« sind nur wenige Angaben mög
lich. 

Es gibt immerhin eine eigenhandige Nieder
schrift des Fürsten über die Statuen in seinem Gar
ten: >> Statue pro hono italico. luno, Pallas, Mi
nerva, Ceres, Cymia, Venus, Diana, Vesta, Proser
pina, Tisbe, Nioba, Parca, Alia, Semiramis, Canda
ces, Sara, Rebeca, Rachel, Judit, Ester, Jael, Abigail, 
Helena, Berzabe, Dalila. « (Angaben nach Hárich) 
Die 24 Statuen, ein Programm, das sich aus grie
chisch-römischer Mythologie, wie auch aus dem Al
ten Testament zusammensetzt, sowie der Begriff 
>> hono italico« beweisen, daB es in Eisenstadt einen 
Ganen in frühbarocken, italienisch inspirienen For
men gab. 

Ü ber den östlich des Schlosses liegenden ,, Tier
ganen« hat Hárich nur eine aus dem Jahr 1683 stam
mende Erwahnung gefunden: »Dendl-ganen bey 
SchloB«. Palatin PállieB hier Baume setzen. 

III. 

Nach dem Tod von Fürst Mihály (Michael) wurde 
sein Stiefbruder József Qoseph) Erbe des Majorats. 

Er starb allerdings nach drei Monaten. Im Namen 
der minderjahrigen Erben Paul Anton und Niko
laus übernahm eine Vormundschaft die >> Leitung« 
des Majorats. Leiter der Vormundschaft war die 
Witwe von József, Maria Octavia Gilleis. Sie 
schrieb mehrere Briefe an den Kamrnerrar Erdödy 
über die Arbeiten im SchloBgarten (siehe Anhang). 

ln einern Brief vom 7. August 1728, der in Wien 
geschrieben wurde, teilt sie mit, mit dem Ingenieur 
Zinner, der ihr von Starhemberg empfohlen wor
den war, eine Unterredung gefühn zu haben. Sie 
möchte wissen, >> Ob etwas der Ingenieur anfangen, 
oder aber alidaige Garttner das angefangene Comi
nuieren solle«4. ln einern zweiten Brief vom 21. Au
gust 1728 teilt Maria Octavia mit, daB Zinner >>wel
eber den halbthurner Ganen in so kurzer Zeit und 
mehr andere in Wien angeleget hat« den Entwurf 
des SchloBganens fenigstellte, und daB ihr Sohn 
>>Antony eine sonderbare Freude zu des Ingenieurs 
Entwurf zeuget«. Sie will weiter wissen, ob sie Zin
ner den Auftrag zur Anlegung des Ganens geben 
soll, oder ihn »vor seine gehabte müche und verfer
tigten RiB mit 12 Ducaten diseretion abfenigen 
könne ... «5. ln einern dritten Brief vom 24. Septem
ber 1728, der in Eisenstadt geschrieben wurde, teilt 
Maria Octavia mit, daB Zinner angekommen ist 
und daB die Arbeit gemaB seinem Ganenentwurf 
»am künftigen Montag angefangen « wird6. ln ei
nem vierten Brief vom Januar 1731 schreibt Maria 
Octavia, daB Zinner für das »ainzulegen « von zwei 
Carten je 100, insgesamt >> 200 du ca ten ausgefolgt 
sollen werde,/. Ein am 2. August 1729 geschriebe
ner Brief >> Belangent dem RiB der Bruckhen von 
Saal im Garten« berichtet, daB die Arbeit innerhalb 
drei Wochen angefangen werde8. 

Paul Anton war bereits 1721 mündig und clarni t 
Fürst und Majoratsherr geworden . Es ist deshalb 
merkwürdig, daB seine Mutter sich mit den Angele
genheiten des SchloBgartens noch zehn Jahre spater 
beschaftigte. 

Einer Eimragung des Konventionsbuches von 
1722 entsprechend ,, zuer-Kuchel- undt Baumb
Garttner ist schuldig den ganten !auth eingereich
ten Contract zu pflanzen«. Ab 1732 bis 1748 war 
Engelbert Funk der >> Hoffganner«. Seine >> Conven
tion und Schuldigkeit« ist im Conventionsbuch de
tailliert ausgefühn (s. Anhang). Derr\ ersten Punkt 
der Anweisung gemaB: >> Herr Zinner über solchen 
neu angelegten Ganten die lnspection auch khünf
tig hie haben solle ... « Laur einer Eimragung im 
Konventionsbuch von 1755 ist Zinner »Bey allen 
vorfallenden Gebauden, Feldnússerey und anlegen-
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den Garten sich gebrauchen zu lassen verbunden«. 
Die für Engelbert Funk in acht Punkten angegebe
nen Anweisungen bezieben sich - exklusive dem 
sieb ten Punkt-auf berufliche Belange. Aber: »Sub
endens, soll er Garttner keine fremde oder Statt 
leüth,es seye Discretions willen oder auch 
umbsonst, absonderlich a ber einige J u den in den 
Hoff Garten ein lassen ... « 

Fürst Paul Anton hat sich schon 1740 mit der Wei
terentwicklung des Schlo~gartens beschaftigt und 
hat Luia Gervaia (Gervais), dem aus der Toskana 
kommenden Gartenbaudirektor, den Auftrag gege
ben, einen neuen Entwurf zu verfertigen, der wahr
scheinlich aus dem Jahr 1749 stammt (Abb . 1). Bis
her war nicht klar, inwieweit dieser Entwurf auch 
ausgefüh rt wurde. 

Ein D etailentw urf, auf dem der Grundri~ des 
artnerwohnhauses und eines G lashauses ZU seben 

ist, enthalt daneben noch eineri Gartenteil, der dem 
Plan von Gervais entspricht. Da der Baukomplex 
auf dem Entwurf von Gervais noch nicht einge
zeiebner ist, ist anzunehmen, da~ der Garten schon 
vollendet war, als die genannten Gebaude projek
tiert bzw. gebaut wurden. Paul Anton gab Jacob 
Schletterer, einern Schüler von Raphael Donner, 
den Auftrag für 11 Statuen. 
• ln den 50er Jahren hat sich Paul Anton entschlos
~ en, den Garten wesentlich zu vergrö~ern. Der frü
here >> Dendl-Garten << wurde einbezogen und es em
stand ein gro~zügiger Plan für einen Barockgarten. 
Da zu dieser Zeit, 1755, noch Zinner >> Bey allen ... 
aniegenden Garten sich gebrauchen zu lassen ver
bunden ist<<, ist aller Wahrscheinlichkeit nach anzu
nehmen, da~ er an dem Entwurf noch mitgewirkt 
hat. 

Anstatt des >>Dendl-GartenS << wurde 1759 ein 
neu er >> Wildparb östlich von Eisenstadt im Leitha
Gebirge geplant und ausgeführt. Entwerfer war Ni
kolaus J ako by (1733-1784 ). Seine Herkunft ist unge
klart; er wurde als Ingenieur 1756 Angestellter des 
Majorats . Bis 1762 hat er in Eisenstadt und Wien ge
arbeitet (Spital in Eisenstadt, >>la Maison Rouge << in 
Wien) . Nach dem Tod von Paul Anton hat ihn der 
neue Fürst Nicolaus nach Schüttör, spiiter Eszter
háza, delegiert, wo er mit dem Bau des Schlosses 
und de r Parkaniage sein ganzes Leben verbracht 
hat. Alle Aufschriften und Erlauterungen auf Jako
bys Planen, die er•in Eisenstadt zeichnete, sind in 
französisch verfa~t. Aus dem Jahr 1760 stammt ein 
zweiter Entwurf zum Schlo~garten (Abb. 2). Da 
beide Sch lo~gartenentwürfe französisch beschriftet 
und in der zeichnerischen HandschriEt sich sehr 

stark ahneln, ist Hárich zuzustimmen, 4Cl:Z 
beide Entwürfe von einern Schöpfer stammen. Há
rich schreibt sie allerdings Gervais zu, obwohl es 
keine Nachrichten gibt, da~ er sich noch zu dieser 
Zeit in Eisenstadt aufhielt. Wahrscheinlicher wiire 
eine Zuschreibung an Jakoby. Einen der beiden Ent
würfe hat Rapaics veröffentlicht, der andere befin
det sich im Ungarischen Staatsarchiv. Er ist in der 
!inken unteren Ecke mit >> I.H. 1760 << bezeichnet. 
Dieser zweite Plan wiederum ist beinahe idemisch 
mit einer dritten Zeichnung, 1776 von Matthias 
Pölt gezeichnet9, und dürfte clarnit den Ausfüh
rungsentwurf darstellen. 

Auf dem ersten Entwurf ist die ganze zur Verfü
gung stehende Flache intensiv mit Zierparterremoti
ven bedeckt. Rapaics schreibt, da~ dieser Entwurf 
im Jahre 1754 verwirklicht w urde10 . Diesbezüglich 
ist er wahrschein lich im lrrtum. Ulbrich 11 behaup
tet, da~ dieses im Plan erhaltene Projekt des Parkes 
um 1754 emstanden sei. Der Entwurf erschien 
wahrscheinlich zu kostspielig, deswegen !ie~ Paul 
Anton einen zweiten - einfacheren - anfertigen. 
Darin blieb ein gro~er Teil des Gelandes mit in 
Quincunx gepflanzten Baumen als >> Kuchelgarten << 
bestehen. Wahrend der Ausführung des zweiten Pla
nes wurden im östlichen Bereich aber noch ein 
>>Fürstin Gartel<< , eine >> Menagerie << , ein >>Schild
grottenteich << und ein >>Schnecken Gard << verwirk
li cht, Partien, die nur auf der Aufnahme von Pölt 
1776 erscheinen. 

ln der N achfo lge von Funk war ab 17 48 Kaspar 
Burgerth aus Sauerwitz in Oberschlesien 30 Jahre 
lang Obergartner in Eisenstadt. 

Nachdem Nicolaus, gen. »der G lanzende<<, im 
J ah re 1762 das Majorat als Fürst übernahm, spielte 
Eisenstadt neben Eszterháza bis zu seinem Tod im 
Jahre 1790 eine sekundiire Rolle. Es wurde jedoch 
mit gro~em Aufwand er halten; das Sch l o~ - das 
Maria Theresia mehrmals besuchte - diente als 
Winterresidenz. 

Ein >>Situation Plan des Eisenstadter Terreins << , 
>>Del. F. Olay<< (Olay war Angestellter von Nico
laus in Eszterháza) beweist, da~ zu dieser Zeit der 
Barockgarten noch nicht erweitert wurde. 

IV. 

Nach dem Tod von Nicolaus verlegte sein Nachfol
ger Anton den Fürstensitz wieder nach Eisenstadt 
und starb dort 1794. Sein Sohn und Nachfolger war 
Fürst Nicolaus (1769-1833 ). Seine Plan e, Schlo~ 
und Garten gro~zügig weiter auszubauen, konnten 
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nur teilweise verwirklicht werden. Die Entwürfe 
dazu hat Charles v. Moreau verfertigt. Einige Zeich
nungen zur Erneuerung des Schlosses stammen von 
Mathias Stam, diejenigen zum Landschaftsgarten 
von Jacob Rauschenfels. 

Um die Parkaniage zu vergröiSern, muiSten 
Grundstücke von Bürgern und von der Stadt ge
kauft werden. Eine »Consignationskarte über die 
von nachstehenden Partheyn An Sr. Hochfürstl. 
Durchlaucht verkaufre Grundstücke Anno 803 ge
zeichnet Bapt. Pölt Ing. << enthalt die angekauften 
Grundstücke und die Namen der Verkaufer. Wei
tere Situationsplane berichten über Grenzlinien, 
neu angekaufre Grundstücke sowie die Garten. 

ln seinem Bericht über den SchloiSgarten Eisen
stadt fügt Hárich die Abbildung einer »Konsigna
tionskarte << bei, auf der nicht nur die neu angekauf
ten Grundstücke dargestellt sind , sondern auch die 
Parkaniage im Barockstil. Auf dieser Darstellung ist 
der nördliche »Streifen << der Anlage, mit der Auf
nabme von Pölt verglichen, wesentlich verandert. 
Die Kaufsumme aller Grundstücke betrug insge
samt 70.000 Gulden. 

lm Ungarischen Staatsarchív werden fünf Darstel
lungen mit SchloiSerweiterungsplanen und Projek
ten neuer Bauten aufbewahrt. Sie stammen von 
Charles v. Moreau und wurden von Mathias Stam 
gezeichnet. Die Entwürfe zur SchloiSerweiterung 
wurden nur zum Teil verwirklicht (Abb. 6). Der 
groiSartige, »englische<< landschaftliche Park wurde 
aber ganzlich realisiert. Grundstücke zur Erweite
rung dieser Aniage wurden ab 1805 bis 1820 ge
kauft. lm Ungarischen Staatsarchív sind zwei far
bige Entwürfe zum Landschaftspark varhanden 
(Abb . 3 und 4). Der Autor beider Plane ist Jacob 
Rauschenfels. Die Ausführung der Parkaniage 
wurde nach Mathias Pölt, der 1806 nach Wien ver
setzt wurde, von Ludwig Enge! weitergeführt. 
Fürst Nicolaus kaufte 1803 in London eine Dampf
maschine, mit der die » Wasserkünste << betatigt w ur
den. Am »Maschinenteich << wurde dafür ein Maschi
nenhaus gebaut12. 

Die gröfhe Berühmtheit der Parkaniage war die 
>> Treiberei << . Sie bestand aus acht Einheiten. Die im 
Ungarischen Staatsarchív befindlichen drei AbriiS
Skizzen und der Gesamtplan (Abb . 5, 7-8) bewei-

sen, daiS die Treiberei eine überaus aufwendige An
lage war. Chefganner der oberen Gewachshausein
heit war Oxenhauser, der unteren Niermayer mit je 
ü ber 30 Angestell ten. ln den J ah ren nach 1820 gab 
es hier über 60.000 Pflanzen. Johann Schwarz hat 
1820 unter dem Titel >>Sammlung der in dem hoch
fürstlich Esterhazyschen Hofgarten zu Eisenstadt 
befindlichen schö n blübenden Gewachs-H aus
Pflanzen<< ein Sammelwerk von handgemalten Blu
mendarstellungen in fünf Banden verfaiSt, das aber 
Jeider nach dem zweiten Weltkrieg verschwunden 
ist13 . 

Von 1823 bis 1826 wurde unter dem Titel >>Aller 
in denen Treiberei-Abtheilungen des Eisenstadter 
hochfürstlichen SchloiSgartens befindlichen exoti
schen Baumen, Gewachsen und Pflanzen, so wie 
auch in der Englischen Aniage in Freyen << ein l nven
tar erstellt. Verfasser waren Anton Niermayer und 
J oseph Foedisch 14 . lm Ungarischen Staatsarchi v 
gibt es überdies ein Bild, das einen Teil der Parkan
Iage mit dem Leopoldinemern pel darstellt. 

Erzherzog Franz Karl besuchte Eisenstadt am 26 . . 
Juni 1819 und schrieb über seinen Besuch ein Tage
buch, in dem er viele Einzelheiten des SchloiSgar
tens berichtet (s. Anhang). 

Eine Beschreibung des SchloiSgartens von einern 
unbekannten Autor ist 1824 in der Zeitschrift »Tu
dományos Gyüjtemény<< (Wissenschaftliche Samm
lung) erschienen (s . Anhang). 

1827 schrieb der Rechnungsführer Derer ein Ge
dicht in lateiniseben Hexametern über SchloiS, Gar
ten und die Familie Esterházy. Es erschien unter dem 
Titel »Graphica exhibitio arcis et horti Kismartonien
sis cum subnexa contemplarione aethica<<, wurdf. 
vonDererein Jahr spater erweitert und neu betitelt. 

1807 gab ein RunderlaiS den Angestellten des Ma
jorats die Erlaubn is, den SchloiSgarten zu besuchen 
(s. Anhang). Spater war der Garten auch für Stadt
bürger offen; ein fürstliches Verbot aus dem Jahre 
1818 untersagt ihnen allerdings das Betreten des 
Ganens mit Gewehr. Noch am 28. Juni 1934 ver
trat Paul Esterházy, der 12. Majoratsherr, anlal~lich 
eines Vertragsabschlusses die Meinung, daiS die 
Parkaniage das ausschlieiSliche Eigentum des Für
sten sei und Fremde den SchloiSgarten daher nicht 
betreten dürften. 
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Anmerkungen 

Bei der Auswahl der Dokumem e habe ich den BFB
Ber icht 69 beachtet, um schon veröffentli chte Anga
ben, Umerl agen und Daten womöglich nicht zu w ie
derho len. M itumer ist das aber unumganglich. Vgl. E. 
Csaplovics l F. Prost , Der Eisenstadter Schl oBpark -
Asp ekre seiner Emwicklungsgeschichte und zeitrei
heno ri entierte dendrologische Bes tandsaufnahme, 
BFB-Beri cht 69, Biologische Station Neusiedler See, 
Illmitz 1988. 

2 Der Original text erschien 1900 in der Zeitschrift >>Tör
tén_elmi T ár << , Sei te 18, als M itteil ung von Lajos Meré
nyt. 

3 Inzwischen war ab 1684 zwei Jahre hindurch Jakob 
G rass der Gartn er. H ári ch beri chtet über die Besol
du ng und Verpfl ichtungen der Ganner und gibt eine 
Namensliste (vgl. Anhang). 

4 Esterházy Archí v, Fasc . 709/l / 176-1 77 pag. (vgl. An-
hang). 

5 Ebend a, Fasc. 709/ 1 (vgl. An hang). 
6 Volistandi ger Text vgl. Anhang. 
7 Esterh ázy Archiv, Fasc. 709 pag. 206-207, vgl. A n

hang. 
8 Ebenda, Fasc. 709 pag. 184, vgl. Anhang. 

Anhang 

Die Briefe, die Maria Octavia Gilleis, Gattin des Fürsten 
joseph Esterházy, bezüglich des Eisensúidter H ofgartens 
::chrieb 

I. 
"Es hat mir diese Tage n H. Zi nner Ingenieur, von Prinz 
Eugenia beygebracht, class seiber aliela in Pressburg elem
seiben sei ne Auffwa ntung gemacht, und dem Riss über 
elem Eysenstadter Gartten, mit umbstandlicher Expli ca
tion vorgezeigt habe, über welches ihme, dieselben zu 
malden geruhet haben. Er sollte die Sachen bi s zu meiner 
Abreis nacher E isenstadt in benthren Stand lassen .. . weill 
ich den 9-ten dieses nacher Eysenstadt abgehen werde, 
als ersuche mir dero intemion des Garttens halber zu erin
deren ob etwas der Ingenieur anfa ngen, od . aber alidaige 
Garttner das angefan gen e Continuiren solle. Ich hatte 
zwar niemahlen einen gedankh auf eine In genieur G e
schöpft wann ni cht Starnberg hi evon Meldun g gethan 
hatte, das weiile nunmehro ei n Ganten in Eysenstadt 
sollte angeleget werde, das soleher durch ei nen Verstandi
gen Mann und in Specie diesen Zünner vorgeschlagen 
hat, möchte angeri chter werden, damit etwann ni cht mit 
d. Zeit verschi edene End erun g dörffen vorgenohmet 
werde, wo es anitzo einmahl in rechten Stand mit gleich 

nkosten kann gerichtet werden, über welches habe Er
molten Zünn er, nacher Eysenstadt khomen und den Ri ss 
verfen tigen lassen. 
In dessen hoffe das es durch Hrn. Bischoff Emerich Ester
hazy übermachte Rin g! richti g werde behandi get sein 
Warden .. . 
Wien, 7. Aug. 1728. Maria Octavia mp.<< 
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9 Bezeichnet: »Aufgenommen und gezeichn et durch 

Mathias Pölt fürstlich Eszterh áziseben O ber-Gart
ner << . Pölt ist im Jahre 1744 in Ladendorf, Österreich 
geba ren und war ursprünglich Obergartner beim Ba
ron Bend er in Rodaun . 

10 Rapaics, R ., ca. 1940: Magyar Kertek, a kertmü vészet 
Magyaro rszágon. A Magyar kö nyvbarátok részére ki
adj a, Budapest . 

11 Ulbrich, K. , 1972: Allgemeine Bibliographie des Bur
genlandes, VIII. Teil. Karten und Plane . 2 Bele., h rsg. 
vom Bgld. Landesarchi v, Eisenstadt. 

12 An beiden Seiten des Masch inenhauses stand eine la
teinische Inschrift; Text vgl. Anhang. 

13 Vgi.A. Valkó, Moreau a kismarta ni diszkert rendezésé
rö l (Morea u ü ber die Aniage des Eisenstad ter Lustgar
tens), in : A Kertészeti és Szölészeti Föiskola Év kö
nyve, XVIII (1954), Tom. II . NachA ngabe von Valkó 
war dieses Werk in dem von H árich 1944 angefenig
ten Biblio theksverzeichnis noch vo rh anden. Er berich
tet auBerdem über den Ankauf des Werkes durch den 
Budapester Bürger Géza Krencsey. 

14 D er Bericht besteht aus 579 Seiten in Folioformat; 
Esterházy A rchí v, Fasc. 2194. 

Il. 
>> .. . vermög des Ingenieurs verferttigten Emw urff, dem all
hi erigen Ganten errichten zu lasse kein wohl gefahlen 
trage, ich meinerseits Ein hiereinfahls nicht entgegen 
hatte auch ni emahls hievon ein ige Meldung gethann, 
wann nicht H r. gr. v. Starnberg diesen Ingenieur Zünner, 
welcher den halbthurner Gan ten in so kurzer Zeit und 
mehr andere in Wien angeleget hat , vorbeschlagen, und 
so lchen durch ihme E rrichten zu lasse gerathen hatte, wel
ches auch gleich damahls Msten Jhren Schwager Erinn
dert, und weiile keine wid rige Amwortt E rfo lget habe. 
Ermelten Ingeni eur nacher Eysenstadt khomben, und 
dem Emwurff über alidaigen Gartten verfentigen lassen; 
ich glaube die Unkosten von beederseithig E ntwurffen, 
wann die Verm ög des Ingenieurs Riss anzeigte ausgelas
sen - werden, eine kleine d ifferenze enthalten, dann wie 
Er Ingenieur sich in Wien verlau rten lassen, wurden sich 
di e Unkosten dem Ganten in vollkomben Stand , bis 
Endt May künftiges Jahr zu bri ngen auf 8000 F l. belauf
fen, und wie ich vernehme, zeüget mein Sohn Antany 
eine sonderbare F reude zu des Ingenieurs Emwurff das 
wann auch das Werkh an itzo nach solehem nicht sollte ge
richter werde, E r es bey errichtung seiner Kos tbarkeit 
wolte richten lassen, mithin waren die dieser Zeit gerich
tere Arbeithen und angewendre U nk os te all e vergebens 
dahero Ersuche di e sachen nochmahlen zu i.iberlegen und 
dero hierüber gefasten em schluss mir durch Express zu 
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Erinderen, ob es nach des Ingenieur Entwurff 1- jedoch 
die angezeigre Wasserkünste Ausgelassen, angefangen, od . 
nach dem angefangenes so lire sontinuiret werde, damit 
ich ihme Ingenieur eine Resolution entweder zu Errich
tung des Garttens Erindere, od. aber solbe vor seine ge
habte müche und verfentigten Riss mit 12 Ducaten di sere
tion abfentigen khönne ... << 
(2 1. August 1728) 

III. 
» ... Vor drey tagen ist Hr. Zünner anhero khomben, wel
chen dem allhierigen Ganten vermög seiner gemachten 
entwurff ausgestricket und künfftig Montag die Arbeith 
mit allen fruh anfangen wird. Er wird 2 Persohnen von 
seinem leuthen allhier lassen, welche in seiner abwasen
heit das Werckh fonhführen werden, wovon einen mo
nathlich 20 Fl., d em anderen a ber 1 O Fl. geben müsset 
werde. Gestern ist auc h H r. Martinell y Maurermeister 
umb den Seottorischen Gebau nach zu sehen dahin abzu
gehen anhero khomben, mit dieser gelegenheir hat jener 
sich mit Hern Zünner des E ingangs halber in Ganten un
terrödet, und vermeinen beede, class es sich bösser Schick
ben wurde aus dem Saal, als durch die Salaterrene, dem 
Eingang im Gartten zu richten, wie dann Er Maurer Mei
ster hierüber einen Riss Verfentigen wird, welchen dem
nach unterzügli ch communizieren werde ... 
(24. Sept. 1729) Maria Octavia mp. << 

IV. 
» ... Was Zünner diseretion belanget, habe mich erkundi
get, das ihme vor einen Ganten ainzulegen mehrerste 
theils 100 ducaten diseretion gegeben worde, also erachte 
dasseiben vor beede angelegte Ganten 200 ducaten ausge
folgt sollen werde. Nun stehet es aber in dero belieben 
ihme weni g od. umhers zugeben ... << 
(Januar 1731 ) 

v. 
>> ... Belangent dem Riss der Bruckhen von Saal im Gan
ten hat der Wienerische Maurermeister solchen allhier 
nicht verfeniget, sondern von Wien anhero einzuschick
hen versprochen, mithin so balt soleher ankhomben 
wird, werde errindern ... mit denen Stainmötz Maistem 
schon alles veraccordirt worden, und solle innerhalb 3 
Wochen die Arbei th der Bruckhen angefangen werden ... << 
(2 . August 1729) 

Aus dem Conventionsbuch !732: 

>> Convention und Schuldigkeit des Engelberty Funkh neu 
aufgenommenen Eysenstatter Hoff Ganners. 
Erstlich, gleich wie erforderlich, class H err Züner über 
solchen neu angelegten Ganten die Inspektion auch 
khünftig hi e haben solle, als wird der Garnner von dem
selben so weith Dependent seyn class derselbe des Herrn 
Züners macbenden Disposition auf alle weiss sich Con
form halten so lle. 
Andertens, soll e enneiter Gantner dem neu und mit vie
len Unkosten erbautten Garten in Pöst und möglisten 
fleis zu erhalten suchen, damit alles so wohl das par 
Terre, Posquet, und Wassen in dem aller bösten Stand, 
und zwar eben also, wie er diesen übernommen hat, zu 
unterhalten trachten, damit niemallen auch das mündeste 
hieran ruiniret, und vernachlass iget werde, alles so bald 
er einen Defect vermerckhet in der Zeit reparire, dem 
Wassen in Specie fleissig sau bere, und begiesse. 

Driuens, sol er auf das erkhaufte Plumen und Kiesi 
Werkh flei ssig acht haben , nichts clarvon auf was art es ge
schehen khönte hieweg geben, solches in so vili möglich 
vermehre, und ciahin befliessen seyn, das er mi t denen 
Schönsten Plumen also verseben seye damit dergJeichen 
ausser der Herrschaft etwas neues absonderlich verlan
gete, nicht mehr erkhauffet werden müessete. 
Vüertens, mues er Gantner befliessen seyn, damit er von 
Saamen allerhand Plumen in so vili möglich selbten Zigle, 
und erziehe, so zur Gantens Zierde nöthig zu seyn erach
tet werde. 
Fünfftens auf die angesezre Frucht tragende Obst Paum, 
so woll an Threliagen, als auch Posquet mues er fleiss ig 
obsicht tragen, damit ermeldte Paum recht, und zur ihrer 
Zeit beschnitten, auch nach ihren gebrauch, mi t an und 
auspinden accomodiret, damit die zu vollkhommenen 
frucht-tragung gereichen mögen. 
Sechstens, ist er Garttner verbumten dem Kuchel Gan
ten, so vili sich nach und nach thuen lassen zu vergrös
sern, von diesen Kuchel gartten, wan die Herrschaft in 
Eysenstadt ist, er die herrschaftlichhe Kuchel mögligi
stens zu versehen, die Pösten sacben aber, als Spargl, Ar
dicsoken , und andere Raritaten, wie auch alle ganten sa
chen nichts ciavon aussgenohmen in abwesenheit der 
Herrschaft zu Hochfürst. Hofflager zu Schicken verbun
ten seyn so lle, und bey vermeidender Ungnad, uns Straff 
nichts zu verkhauffen gestattet wird. 
Sübendens, so ile er Garttner kein e fremde od er Statt le-, 
üth, es seye Discretions willen oder auch umbsonst, ab
sonderlich abereinige Juden in dem Hoff Gartten ein las
sen, welches ihme generaliter verbathen class ni emanthen 
l : ausser den en was si ch in fürst!. Diensten si ch befünden 
:l eingelassen werden. 
Achtens, und endlichen, wird er Garttner und alle frucht, 
so nach und nach wachset flei ss ig in acht nehmen, hier 
von keinerley weiss etwas verkhauffen noch weg geben, 
damit alles zu herrschaftl. genuss angewendet werde, wan 
demnach gedachter Hoff-Garttner, ob angezogener Mas
sen , und wie sich einen eh rliebenden Mann gezimet auf
führen wird, so wird ihme ausser dem erforderl ichen 
Pren holz zur besoltung ma natlich 20 Fl. aussgeworffcn, 
so jahrlich enraget: 240 Fl. 
D an zu seiner bey Hilf, wird ihme erlaubet von l. 9-ber, 
bis end e Febr. l : wei llen dazumallen ohne d eme nich t 
viell ven·ichtungen :l einen ganten Gesellen, und darbey 
zwey tagwerkher von l. Marrio aber bis end e 8-bris 2 
Garttner gesell en und acht Tag werkher zu halten , un d 
auf zu nehmen vor ieden ganten gesellen werden ihme 
wocheml. 2 fl. aus den Rand Ambt bezahlet werden, wel
ebe obbeschibene Persohnen, aber er H off Garttner bey 
Straff co ntinuirli ch zu halten, und dau gli che leüth zu ver
schatfen verbunden, damit in verpflegu ng des garttens 
kein e Nachlassigkeit verspüret werde.<< 

Lateinische l nschrift am Maschinenhaus: 

»Regimen Celsissimi Majoratus Esterházyani teneme Ni
colau Il . Principe Esterházy de Galantha, celsiss imi Con
juge regname Principe Maria, nata Pr. a Lichtenstein Ca
rissimis Eorum Prolibus Principe Paulo, Nicolao et Leo
poldina in magnum spem floremibus. Oculis amplo pro
spectu delectandis aptaque jucundis sollicitae vitae obh
vus viclenti imposi ta colli , exigua licet, tamen nitida do
muncula auerore gloriosa Celsissima Principe N icolao 
Esterházy. MDCCCJv. ,, 
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Levéltán okmányok (Eszterháza) 

Runderlafl aus dem]ahre 1807: 

"U m die hiesige Englisebe Anlage von all en Schaden zu
bewahren, sind auf hochfürstlichen Befehl eigene Garten 
Wachter aufgestellet, wie wohlen es in keinen zweife! ge
zohen werden will, class alle welche die hohe Gnade ha
ben in hochfürstlichen Dienst zu stehen samt ihren ange
hörigen die fürstliebe Gnade welche Ihnen den Zutritt in 
den Hofgarten z u Ihrer Erholung und Unterhaltung frey 
ges tattet, danknehmig anerkennen, und solche ja nicht 
missbrauchen werden, so will man doch zu m Uiberfluss 
enn n ern 
1°. D ass die vorgezeigten und mit Wasen eingefasten be

schoderten Ganen Wege zu überschreiten, eben so 
auc h 

2°. Den Wasen Saumm ZU betretten, 
3°. Blumen und andere Gewachse abzupflicken, oder 

Aste von Bamnen abzubrechen, ganz verbotten seyn, 
eben so, 

4°. Ist es auch verbotben mit einen Hund in Garten hin
ein zugehen, 

5°. Auf die Kinder haben die E itern sogfaltig acht zu ge
ben, class die sich eben so wenig alle die hervonange
zo henen Uibertrettungen erlauben soll en, 

6°. Denen Dienstbcthen mit Kinclern wenn selbsten die 
E itern nicht zugegen sind, ist der Zutritt versagt. 

Wenn Jemand er mag seyn wer er will, irgend einer Ui
bertrettung wegen von einem der Garten Wachtern er
mahnet wird, hat er sich zu fügen, und die auf hohen Be
fehl aufgestelite Wache zu respektiren, indem ansonsten 
Jeder die unangehnehmen Folgen nur sich selbsten zuzu
schreibe n haben wird, da ein soleher Sr. Durchlaucht 
dem Fürsten auf dessen hohen ausdrücklichen Befehl na
mentlich angezeiget werden muss. 

' Datum ex Sessio ne Dominiarum Directionis Celsissimi 
Pricipi patus Esterhazyani Kismanonii. 
Die 30-a Jun y 1807 celebrata. << (Generalarchiv, Nr. 749) 

T agebuch des Erzherzogs Franz Karl vom 26. j uni 1819: 

»Hier erwartete uns der Fürst Esterházy in seinem prach
tigen Schlosse, und führte un s gleich in den donigen eng
lischen Garten und zwar zu dem Überaus grossen Wasser
falle. 
Von da sriegen wir zu den herrlichen runden Tempel, den 
20 hohe Sau len zieren, der grössentheils schon fertig ist. 
Von hier geniesst man eine weite, sehr schöne Aussicht. 
Die G lashauser die wir clarauf sahen, sind ausserordent
lich gross, Es ist in denselben, nach Bredermeyers Uhr
theil, ein grosser Schatz von den sehensten Pflanzen, vo r
züglich auch Neuholland und Westindien. Wir nahmen 
die Jause in einem Saal der grossen Orangerie ein, welche 
150 Klafter lang ist. Hier führte mir der Fürst den Herrn 
von Szentgály, seirren Regenten aus den ich als einen sehr 
würdigen Mann kennen lernte. Nach der Jause gingen 
wir in die zwey andere G lashauser von denen das eine hö
her liegt, als das grosse Glashaus, in dem wir jausten, und 
das andere tiefer, jed es von ih n en ü ber 100 Kl after lang. 
Aus den Glashauser sind die schönen grossen exotischen 
Baume sammt ihren Kübeln in die Erde gesetzt und !ie
gen zerstre it im englischen Garten, was ich noch nirgens 
gesehen habe . Ich war angenehm überrascht worden sie 
an beiden Ufern des schönen breiten Kanals unter den 
prachtvo llen Platanen, Tulppenbaumen, Alianthus, Salis
bu rgia, Sophora, Japonica, Trompetenbaumen, und sovie-
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len anderen ausgesuchten einheimischen Baumen ange
troffen zu haben. In dem G lashause sah ich auch das erste
mahi die Cocoloba pubescens, einen gegen 2 Klafter ho
hen schmalen Baum mit sehr grossen Blattern , der 1200 
Fl. in Silber ge kostet hat .. . 
... Von hi er fuhren wir durch schattigen Alléerr auf den 
Berg, wo die prachtige, sogenannte Mariantempl steht, 
ein nach der schönsten Zeichnung gebautes grosses Lust
haus, das bewohnt werden kann. Wir übersaben von hier 
das Schloss mit der garten-Anlage, die Stadt mit den Vor
súdten , und ja sogar einen grossen Theil des Neusied ler
sees, der in der Emfernung wie ein grosser Spiegei schim
merte. 
Wir besahen auch die untern Gemaeber und tranken von 
dem vonrefflichen Quellwasser, das hier wie in Schön
brunn, aus den Röhren fliesst ... 
... In der Nahe des Tempels ist eine Batterie, wo zwölf 
vier und zwanzig Pfünder aufgepflanzt sind. Diese liess 
der Fürst bey unserer Ankunft abfeuern, und eine sehr 
grosse Fahne, die das fürstli ebe Wappen z iert, zur Feyer 
des 'L<ges hi er Aufpflanzen. Nachedem wir die mahleri
schen Umgebungen Eisenstads von diesem schönen Tem
pel noch einmahl genossen haben , fuhren wir herunter 
um die noch nicht gesehenen Partien des Parks in Augen
schein zu nehmen. Wir sriegen bey der Dampfmaschine 
ab; ein Werk, das der Fürst schon vor mehreren Jahren 
aus London mitbrachte, nach welchem, da es sehr gross 
ist, leicht andere verfertigt werden konnten. Die Ma
schin e steht in einem hübschen Gebaude, am Ufer eines 
grossen Teichs, am Fusse desseiben Berges, auf dem der 
Park li egt. Diesen Teich bilden unterirdische Quellen, die 
niemahl versiegen, und stünde der Teich obern auf dem 
Berge, ware es leicht gewesen sein, Wasse r aus demselben 
überali in den Ganen herunter z u leiten . Dass dieser 
Teich dennoch hoch oben auf dem Berge, wie durch ei
nen Zauber in Yorschein kommt, ist das Werk des Für
sten. Er lasst namlich durch die Dampfmaschine, deren 
Feuerung taglich 30 Guiden kostet, das Wasse r aus dem 
Teiche unterirdisch auf den Berg hinauf treiben, wo das 
Wasser sich in eine Vertiefung sammelt und einen neuen 
Teich bildet. Aus diesem hochliegenden Teiche fliesst das 
Wasser in den verborgenen Röhren eine ziemlich grosse 
Strecke, dann bricht es plötzlich hervor und stürzt über 
hohe Felsen mit Gemurmel herunter. 
In der Tiefe arbeitet's sich wieder aus den Felsenmaasen 
heraus, sammelt sich, und bildet einen schönen sehr gros
sen Teich gegenüber von dem Schloss. Aus dem Teiche er
giesst sich es in einen breiten Kana!, der sich hin und her 
schlangelt, den Ganen belebt und verschönert, und fallt 
endl ich mit Brausen in denseiben Teich zurück, aus dem 
es durch die Dampfmaschine herausgepumpt wurde. In 
der Nahe der Dampfmaschine ist ein niedliches Gebaude, 
das für das junge Schweitzer Vieh, den Nachwuchs der 
Berner Kühe und Stiere von Kolossalischer Grösse be
stimmt ist. Man liess die schönen Kalber heraus, die sich 
im Freyen wohl fühlten, hin und her liefen, und allerhand 
Sprünge machten. Auf dem Rückwege gingen wir die lan
gen Reihen der jetzt im Freyen stehnden exotischen Ge
wachse und jener, die immer in den Glashausern aufbe
wahret werden, nocheinmal durch, auch pflückten wir 
manche reife Zwetschke von den Baumen herumer, die 
hier in grosser Menge sind, und schöne Früchte tragen. 
Als wir uns so mannigfaltig, beynahe drey Stunden er
götzt hatten, führte mich der Fürst, dessen Aufmerksam
keit nichts entgeht, in meine Wohnung zurück, um mir 
eine Erhohlung vor dem Gottesdienste z u verschaffen ... 
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... Montag, den 28-ten J uni, vo r 7 ·Uh r früh, gin g ich mit 
meinem Herrn Erzieher in den Garten, um ihn, ehe ich 
Eisenstadt verlasse, noch einmal zu sehn, und zu genies
sen. Wir verweilten eine geraume Zeit bey der grossen 
herrlichen Cascade, und bey dem kolossalischen Tempel 
daneben, der an die griechischen und römiseben Prachr
werke gesetzt zu werden verdient. Von hier übersahen 
wir noch einmal die reitzenden Umgebungen von Eisen
stadt, und gingen in die Glashauser, wo man die rflanzen 
aus der anderen Hemisphare nicht genug sehen und be
wundern kann. Hier trafen wir unsern Bredemeyer an, 
der als einer der ersten Botaniker, die Gewachse aber
mahis durchmusterte und mit dem Herrn Niermayer, sei
nem vonnahiigen Schüler, und nunmehrigen überaus ge
schickten G artner des Fürsten, einen geborenen U ngarn, 
in den Hausern verweilte, wo man die seltenen Pflanzen 
durch Abieger vervielfaltigt. Wir trennten uns sehr un
gern von diesem denkwürdigen Garten ... << 

Bericht aus dem »Tudományos Gyüjtemény 1824«. [Uta
zásbeli jegyzetek Óvárról, Kismartonról, Fraknóról s 
Eszterházárá/j 

>> ... A kertnek mestersége, a Vár megett, meghaladja nyil
ván ennek építését. Egy mesterséges bakkal emelkedö 
dombon épült. Kanyargó utainak mellékei különbféle vá
logatott fákkal ékeskednek, s hellyel pázsitokkal viríta
nak, angol izlés szerint. Napnyugtán tériti a látogatót 
ama vizzugás, ameily ott mintegy három ölnyi magas, me
sterséggel készült köszirtröl, böven és szakadatlanul 
fecskendez le. Eredetét veszi a szomszéd hegyek forrásai
ból; csöveken a dombon készült tóba gyül össze; ebböl 
az emlitett köszirtre csavarul; innen külömbféle fordulá
sokkal az alsó nagyobb tóba szakad, sat. Azon vizeséstöl 
áll Amália Temploma, benne Herceg Ö Magassága kedves 
Leányának faragott képe, elmélkedö formában ülve, erröl 
elég azt mondanom, hogy a halhatatlan Canovának müve 
Kárarai márván ybó l. A Templom pitvara gyönyörü ellá
tással kedves kedik, még szebbel föllebb az emlitett me
sterséges tó; ennél is szebbek a keni dombnak tetésalakja 
teteje, melyen ti zenkét ágyuk állnak a Herceg jövetel ének 
köszöntésére. 
A kertnek tagadhatatlanul legnagyobb becse az Üvegház, 
mely annak derekába terjed el és a Hercegi udvarnak mu
latására is szolgál. Több részekre van elosztva; a közép
sökben tenyésznek földünk minden tartományából her
cegi költséggel egybegyüjtögetett, külömbféle növények. 
Meleg szobáiban diszJenek és gyümölcsöznek a délszaki 
csemeték, fák, füvek olyan szerentsével, számmal és bö
velkedéssel, melyet se Magyarország, se az egész Ausztria 
Birodalom nem mutathat, s e pontban a Malrnaisoni gyüj-

reménnyel vetekedik. S ezen külföldi növéyek kenésze ha
zánkfija Györi fi, Niermayer János, itthon tanul t , tökéle
tesült francia és angol kertekben. Annak napnyugati szár
nyában a narancs, citrom, s m.é.f. fák telelnek , ezek is oly 
számosak, üdültek és termékenyek, melyekhez hasonló
kat nem egy könnyen találhatni . 
A napkeletiben több mint két ezer ananászok gyü
mölcsöznek. Az üvegház elött illatozik a virágos kert a 
várnak sánca darabj ában [a többi béterittetett] annak két 
magas partjain nagy számu sorokban nyilianak a virágok
nak válogatott nemei, fajtái, a különbségei a szemek legel
tetésére. Napkeletre fordu lván ama terebélyes százados 
hársfáknak nagy sorába érkezni, mely a kertnek egykori 
francia formájából fenn maradott, hogy enyhitö árnyék 
nélkül se szükölködjék. 
Innen a díszes hajléku Göz-masinához jutni, mely az 
elötte álló nagy tóból minden minutában 52 akó vizet ta
szít föl [ mint mondják, me n az én látásomra mozgásban 
nem volt] hetenként ö lnyi magasságra, a dombon lévö 
tónak szaporitására, és a kert fölsö részének áztatására. 
Köszénnel melegittetik, többez rekbe tellett. << 

Namens/iste der G artner von Eisenstadt 

Peter Püetterich und 
Leibmayer Mathias 
Paul Schiessl 
Jakob Grass 
Paul Schiessl 
Andreas Stainer 
Andreas Hribener 
Mathias Schmidtmayer 
Andreas Dinhaffen 
Johann Reich 
Andreas Dinhaffen 
Andreas Stainer 
Christian Rechner, 
Adam Schiessl 
Adam Schiessl 
Christian Rechner 
Georg Haimnach 
Johann Strobl 
Haystobhuber 
Engelbert Funk 
Kaspar Burgerth 
Mathias Pölt 
Anton Pölr 
Ludwig En gel 
Amon Niermayer 

1659-? 
1666-1684 
1684-1687 
1688-1 692 
1693 
1694 
1695-1 696 
1697-1698 
1699 
1700-1701 
1702-1 704 

1706 
1707-1709 
1710 
1711-1 715 
1716-171 9 
1720-B 
1732-1 748 
1748-1 781 
1776-1 806 
1791-1 808 
1808-1 811 
1819-? 

120 



Levéltán okmányok (Eszterháza) 

1670. 
1687. 

1689. 

1706. 
I. 3 o 

1707 . 
XI. 23. 
1719. 
1719. 
IV. 19. 
1719. 
IV. 19. 
1719 . 
IV. 19. 
1719. 
IV. 19. 

1719. 
IV . 19 . 
1719. 
IV. 19. 

1719. 

410 
2 db rajz a birtokokról és épületekről. 
Kastélyok és várak, házak Esterházy Pál nádor bir
tokában. '\ 

Felsorolás,várak,városok,falvak. 
kivonat. 

Gubacsevics hadijel . 

Gubacsevics újabb jel. 

Végrendelet 

Heiligsteinben épített istálló költségei . 

Raber Capitl Arenda 1719-2o Jahrige mit 3oo Fl 

Mayr Wohnung var der Schötterische Cebey 

eine Grosse Szállás var das Gestatt in Csapod 

zu den St.Nicolaer Würths Haus Solches zu erbauen 
lassen 

zu den Oe d enburger Haus ácsmunka . 

Üvegező szla Heiligstein és Süttör. 
Restantien Anno 19. Mathias Gartn . Georg.Gartner. 

IV.24. Extract überallen Kampf.u.Ausg.Pro Ao. 1719. 
Süttörön gazd. ép-eket építenek. 

x 1711-87. Budai palota ügyei. 
x 1720. Franciscus tiszttartó anitentia. 
1721. Martineili a süttöri kast.ép-ért 1900 ft-ot kap. 
VIII.11 . 
1·724 o 

x1726. 

1731. 
XI. 15. 
1732. 

1734. 
1737. 
II. 28. 
III.lO. 

VI. 3. 

1742. 
1744. 
IV .19. 

Jelentés a kertek állapotáról és a tennivalókról. 
Verw. gondoskodjék, hogy a tégla el legyen zárva 
és készlet is. Kast.tető javítása, többi ép. karban
tartása, Szarvkői vendlő rossz állapotban. Fraknó: 
kevés lőszer. Kreutzi kast.tető öreg, rossz. 
Kreutzi vár melletti nagyterem tetőt helyre kell 
állítani. Lakompak: Uradalmi ép.kapcs.int. 
Kabold.papirmalom és üveghuta bérbeadása. 
Koberstorf:Kast.javítandó, vendéglő is. Kőszeg: vár 
helyreáll. ,fogadó és istálló is. Fertősztmikl.kis
koru Miklós uradalmáról jelentés. 
Süttöri kast.tetőcserepeit javítani kell. Kapuvár. 
A vár őrzése. Boldogasszony: fogadó helyreállitása. 
Süttör geblieb.Rest. Lánzséri vár megerősítése a 
settenkedő elemek miatt. 

Könyvelő panasza a főkönyvelő visszaélései miatt. 
Mődlhammer ácsmest. a kastélyon végzett munkadíját 
kéri. 
Vegyes szüks.kiadások,fenntartásra ford.összegek 

Fertősztmikl. felé vezető ut és fasor. 
Res: Épüljön és kétoldalt árkolják.Antonius f. 
Estern. 
Hochsinger gondnok a süttöri urad. részére több 
kocsi erdei terméket rendel. 
Simmeringi kast-hoz tart. kápolna felszerelése. 

Pallos és kardhaszn.eml. gondnaki jelentésben. 
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411 
Süttöri kast .eml . vadászattal kapcs. 

1745 . 
XII.2. 
1750 . 
IV . 15. A kast. mel letti határkő szabálytalan e ltávolítása , 

az urad.visszahelyezteti. 
1751. 
VIII.30 . Ing.Zinner adjon költségvetést . 
1752-es katonai rendelés . Nagyváradon volt Miklósnak egy 

zászlóalj a. 
1752. 
I. 7. A gróf lovainak élelmezése. Utalás arra, hogy a 

süttöri kastélyban már főuri vendégeskedés folyt. 
Megfelelő istállók álltak rendelkezésre . 

1752 . 
VIII.30. A gróf a kast. kertjéhez oszlopokat kíván a kapuvá

ri erdőből. A kapuvári gondnok csak akkor küldi, ha 
az ácsok azokat kijelölik és kivágják . 

1753. 
I . 25. 

1753 . 

Miklós különf . hadfelszerelést rendel ezrede részé
re . Prága. 

III.29 . Osli, Mária tiszt. épült templ.restaur. 
1753. 
IV.3. Asztalos szerződése, két kapu elkészítés . 
1753 . 
V.l . Lakatos a süttöri kastélyban dolgozik a gróf meg

bízásából. 
1753 . 
v. ll. 
1753. 
VII. 9. 

1753. 
IX. 12. 

1753. 
x. 29. 

Üveges pénzt vesz fel. 

A gróf utasítja a gondnokot, hogy a mesteremberek 
számláit fizesse ki . 

A gróf kibéreli Bullenau Antal prágai kastélyának 
öt termét. 

A gróf figyelmezteti gondnokát, hogy a süttöri 
építkezést mielőbb fejezzék be. 

x Katonai felsz.elsz. 
x Kis kabinetben 61 kép. 

1754. 
II.13. x Kapuvári gondnok jelentése, hogy a süttöri fát 

vitetett. 
1754. 
II.l6 . 

1754 

U.a. jelenti, erőszakkal behatoltak és épületfát 
term. ki. 

Diszkertész dísznövényeket szállit . 

Festő hercegi szobát juli végére elkészíti. 

Kast. gondnok, egyben kárpitos fizetése. 

IV. 25. 
1754. 
VI. 8. 
1754. 
VIII . 9.x 
1754. 
VI. 2 7. Früchten Baumern Lackenbach v . Kobersdorfból. 

x Miklós Prágában festet. 
1755. 
VI.l5. x M~nbizsuban 126 db különböző szárnyas 
1755. 
V.lO. x Tükrös nagy csillárt és 4 falikart szállít. 
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412 
1755. 
VI. 23. 

1755. 

Koller nyugta Antalnak adott ép.müv. órák 
kifizetéséről . 

VIII . 2.x Ép. fa szé áll.lécek Neustatton át. 
1755. 
VIII.l2. Főéphez anyagszáll. 
1755. 
VIII.22.xErlauból Tipl Boden Holz. 
1755 . 
IX.ll. Kőfaragómester kőhengert farag, a vastartókat 

kovács erősiti be. 
1755. 
X.8. x 
1755 . 
x. 20. x 
1755. 
x. 20. x 
1755. 
X. 28. 
1755 . 
XI. 5. 
1755. 
XI. 20. 

x 
x 
x 
x 

Vadaskerthez Spelten Babothból. 

87 Ellen falikárpit. 

Aus den gewsten Jagerhaus ein Glass Haus. 

Mészáros elsz. 

Tetőfedő elsz. 

Diszkert részére száll. növények kifiz. 
A gróf uj könyvelőt nevez ki. 
Süttöri üvegház /télikert/ üvegezése. 
Számla anyagról és üvegről növényházhoz. 
Üveges, aranyozó, tapétázó, faszobrász, asztalos 
elszámolások. 
Esterházy ezred katonai elsz. 
Miklós Prága környékén van. 
Ablakfa száll. Neustatton át. 
Vendégek felsorolás. 
Ujonnan épitett üvegháznál felhasznált anyagok. 
A kast. épitkezéshez száll. kül. faanyagok beszer
zése és száll. 

x Kárpitozó garderobot kárpitoz. 

Portrék festése és kifizetése. 

x Két ácssegéd dec.22-25-ig dolgozott. 
J 

1756. 
I. 10. 
1756. 
1.11. 
1756. 
II.4. 
1756. 
II.4. 
l:és-,. 

x A~nyhakert új kutjához és melegágyakhoz fakiterme~ 

1756. 
II.19. 
1756. 
II. 29. 
1756. 
IV. 3. 
IV. 30. 
1756. 
V. 2. 
1756. 
VI. 8. 
1756. 
VI. 9. 
1756. 
VI. 25. 

x Bey denen Mistbetter Fenster 195 napszám. 

Árkádivsor ácsmunk. 

Lusthaus falazása. 
x Cserepezés előtti ácsmunka. 

Specification árkádsor ácsmunkáiról. 

x Anyagszáll. könyvszekrényhez. 

x Díszterem-ajtók asztalosmunk.elsz. 

2 üvegajtó, dupla külső ajtók verete. 



175 6 . 
VII. l. 

1756. 
Vll.ll.x 
1756. 
VIII. 6. 
1756 . 
VIII.29 . 
.!1.l.2.. 
IX. 24 . 
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Kőműves és társa i e lsz.kasté lyban v é gze tt mun
k á król. (Csapod) . 

Festő v á mos akar lenni . 

Kismartani v a daskert ép í tési költsé ge i . 

Ne mesi ház építése a csapodi fasorban. 

Dísznövények és virághagymák s z állítása. 
Lakatosmunkák elsz. a helyiségek felsorolásáva!. 
Nyergesmester elsz. 

x Üvegező bútorokat üvegez. 
x Asztalos " in Sall Thirn" gearbe ite t. 
x Tá bori felszerelés elsz. 
x Melegház és új kutház ácsmunkáinak elsz. 
x Szán aranyozása és kasírozása. 

413 

x Anyagszáll. Kismartonból. Kovács, asztalos , laka-

1757 . 
IX . 16 . 
1757. 
IX . 19 . 
1758 . 
I. l . 
1758. 
1.19 . 

1758 . 
v. 19. 

1758. 
IX. l. 

1759. 
IV. 9. 
1759. 
x. 6. 
1759. 
XI. 19. 

1759. 

tos. 
x Asztalos "Bog enga n gér t " pé nzt vesz fe l . 
x Lu$thaushoz faanyag vásárlás. 
x Kovács vasal. 

x Papirtapétára árajánlat. 

Kismartoni 1~éjla~'terve és kv-e Mődlhammer . 

Russ festő és testvére szerződése. 

x Rahier térképet és más anyagat küld a "fe ld
lagerbe". 

E.Marianna nyugtája a házassági ajándékként kapott 
pénzről. 

Főkönyvelőség kimutatása vagyoni állapotról . 
58-as szla 57-es szállításokról. 

x Leinwandt, Damast, Zittau. 

x Miklósnak Prágába különböző anyagok. 

Üvegező a szentmiklósi üvegházban dolgozik. 

Üvegező üvegtárgyakat készít, kast-ban is dolgozik, 
helyiségek felsorolása. 

XII.22.x Ajánlat nagymennyiségü aranyozott vászontapétára. 
x Miklós Prága környékén van. 

1760. 
1.14. 

1760. 
III. 8 . 

1760. 
v. 23. 

Trautsonfalvi vadaskert keritéséről és épitményei
ről költségkimutatás. 

Levél a Mansfeld féle diszkert parkdiszitő 
golyóiról. 

Bortret Mahler nyugtája. 
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1760 . 
VI. 25. Lénárdi káp. körny. lakók vállalják a fasorok 

karbantartását a kast . környékét tisztán tartják, 
belső munkához cselédet s bérbe kapott házakért. 

1760 . 
VIII.26. Deimbler ácsmester a kastély szárnyépületeit 

fedett folyosókat /Corso/ épit. 
1760. 
XII.28 . 

1761. 
I. l. 
1761. 
II. 9. 

1761. 

Deimbler Lusthausokat épit a kertbe. 
x Martineily és Mődlhammer végső elsz. a simmeringi 

házról. 
Disznövények és virághagymák hozatása Hollandiából. 
Le Bon festőmüvész házának terve. Kismarton. 

x Utasítás épületfa kitermelésére. 

x Faanyag száll.keritéshez, alattvalók házaihoz és 
sztmiklósi templomhoz. 

III . l3.x Épitőfa kitermelése vadászházhoz. 
1761 . 
IV. 24. 
1761. 
IV. 24. 

1761. 

x Lakompakban Ing . Tischer dolg . park vue . 

Jelentés a.tamás:~zorai vadaskertben készült 
fasorokról . r 

IX.9. Lősben lévő fasor kitisztitása. 
1761. 
IX.30. x Lajtaujfaluban Lein Fabrique volt . 
1761. 
X.l . x Borkiadás szla . 
• l 7 61 
X.l7. Asztalos szerz. könyvszekrények készítésére . 
1 761 
VI.l6. x Mődlhammer Antalnak dolgozik sokat . Köpcsény, 

Kismarton, Fraknó, Pozsony,Sopron. 
x Cigánykovács helyett község fizet, pénzt és 

robotot. 

1761. 
1762. 

Osli-i lakosok templomuk felépítéséhez fát kérnek. 
x Elsz. aranyozásról, helyiségek felsorolása. 

II. 9. 
1762. 

x "Rothen Haus"-ért kifiz. összegek. Antal hg . 

II .ll. 
II. ll. 
1762. 
III. ll. x 
1762. 
III.l8. 
1762. 
III.25.x 
1762. 
III.26.x 
1762. 
IV .15. 
1762. 
IV.l7. 
1762. 
IV. 26. 

Szerz. könyvkötésre. 
Szerz. tükörkeretre jin Spigel Zimmer/ 

Illatosító anyagok Párizsból. 

Körlev. harangozásra Pál. Antal meghalt. 

M. mint örökös kéri bátyja kitüntetésit. 

Zabszállítás Süttőre. 

Utas. Cassának: Jacobynak 400 rajnai arany. 

Jakoby francianyelvű nyugtája. 

Szerz. kőfaragóval "wegen Schupfen Gebau". 
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1762. 
IV.28. x 
1762 . 

Hof Stadl-hoz zsindely. 

v. 8. 
1762. 
V.lO. 

1762. 
v. 23. 
1872 . 
v. 27. 

Lés karbanta rtás. 

x Zsinde lyszükséglet.részl. 
2 bivaly megdölgl.új kell . 

Takarmány fogy, kell. 

x Nincs elég igavonó, kőművesek mellett 18o rob. 
Szabrászlegény díszítő léceket farag, aranyoz. 

x 6 kályha aranyozásért 2oo Ft . 

415 

1762. 
VI. 12. 
1762. 
VI. l 7 . Vezekényi és Szárföldi templ. Nincs anyag a kastély 

építkezés miatt. 
1762. 
vu . 26. 
1762. 
VII. l. 
1762. 

x Mész folyóban Ritzingből jöjjön . 

Le Bon festőműv . szerz . 

VII.l4.x A hg. kapuvári tiszttartót bízza meg süttörrel. 

1762. 
VII. 24. 

1762. 

Ez segítséget kér. 

Szerződés asztalossal. 6oo padlóburklap szállí
tására. 

VIII.l6. Környék rendezése, vadászház körüli házakat 
lebontják. Robotmunkák veszélyben! 

1762 . 
. IX. 3. 

1762 . 
IX . 5. 
1762. 
IX. 9 . 
1762. 
IX. ll. 

1762. 
XI. 30. 

1762. 
XII. 6. 

1762. 
XII. ll. 
1762. 
XII. 18. 

1763. 
I. ll. 

Kocsiszin tetőzet elkészítése . 

x Hg - i utas~ birtoktelekkönyv elkészítésére. 

x Zsellérházak becsértéke. 

Kályhák, tükrök, falak aranyozásának fizetése. 
x Építkek-hez fakiterm. 

x 
x 

x 

Borjúistálló fala ledölt, helyreállítani. 
Csapodi magtár héjazata, zsindely tönkrement . 

Bildhauer butorokat, berend.tárgyakat farag. 
Képtár terem léceit is. 

Oldalszárnyakhoz anyag beszerzése és tárolása. 

Pinceépítés kockakövekből. 
Az építéshez szüks.faanyag részletezése. 
Kőfaragómester tetőablakkereteket és párkányo-
kat, frizeket é-s kerékvetőket farag. 

x Kastélyban volt fürdőszoba 2, mert két fehér kályha 
készül. 
Kályhamester kályhákat készít. 
Kőfaragómester különféle faragású köveket szállít. 
Zenekar tagjainak járandósága. 

Bizottsági határozat, hogy az ép.any.száll-al 
egyenlően terheljen. 



1763. 
1.28. 

17 63. 
11.1. 
1763 . 
11.4. 

1763 . 
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x Fal azókő szállítása. 
Módlha mmer elkész. a szárnyép - e k kv - étés megkez di 
az é pítést. 

Cass ügye k. (Latin szöveg .) 

Fertőrákosi kőfaragó faragja a kockaköveket, 
kapuvári gondnok szállittatja el. 

111.10.x Kapuvári tiszttartó fiz.emelést kér, mert a 
süttörit is adminisztrálja. 

1763. 

x Kapuvári gondnok F.rákosra megy alkudozni kő 
miatt. 

1V.15 . x Mayerhof üres, rendbe kellene tenni a bolto
zatot is. 

1763. 
V111.14. Vízműhöz rézmedence készítése. 
1763. 
X1 . 20 . x Disznómakkoltatás a tölgyesben megtiltva . 
1763. 
X11.6. x Hogyan fizessem a les-irtást. 
1763 . 
X11.12 . x Res : A Le s irtás költségeit a "Randt Amt 

Cassából" fizetni. 
Vizmű faszerkezetének elkészítése . Lóerőre is 
használható legyen. 
Vizvezetékmű hálózat megépítése. 
Viztároló medence elkészítése rézből. 
Vizmű költségkimutatása. 

x Lés-irtás költségeinek kifizetése . 
Márványlapok faragása a Sala Terrenahoz, p a dló 
burkoló lapok, ajtókhoz márványkeretek. 
Fertőszentmiklósi lakosok kérik, hogy a parókia 
felállításához a szergényagyagosiak is járulja-
nak hozzá. 
Kőfaragómester elvállalja, hogy a nagyteremhez 
5oo márványlapot farag és csiszol. 

416 

1764. 
1 . 3. Bádogmester szerződése a szökőkutakhoz csövek, tar

tók, diszitmények, lombveretek , mérművek , spiráli
sok készítésére . 

1764 . 
1.23. 
1764. 
11.4. 

1764. 
11.20. 
1764. 
11.22. 
1764. 
11.25. 

1764. 

Rahier jelentése a kastélyban folyó munkákról . 

Fertsztmiklósi lakosok faanyagot kérnek . 
x Süttöri jobbágyok is. 1nt . 1/3-ot, ha kell több. 

Lés erdő bekeritése. 

Ennek kifizetése. 

Rahier tudósitása UJ konyha 3-ik medence. 
Szerz. kőfaragó ajtó és ablakkeretek faragása. 

111.6. x Jévermek, palánkokról jelentés . 
1764. 
111.16.x Múlt évben 4 kazal tönkrement . 



1764. 
III . 30. 
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Nyugta 9ooo rajnai ft. 
Süttöri jobbágyok panasza, nem kimé lik szeke 
reiket. 

417 

17 64. 
IV. 3 . 
1764. 
V.10 . 

x A süttöri szőlőkbe 30 ezer szőlőkaró k e ll . 

x A palánk faanyagot hetenké nt szállítják , tégl a 
is, amint kész megy. 

1764. 
VI . 16. x Épül e tfa és palánkanyagszáll . miatt nincs gabona-
száll. 

x Két nap mulva kezd. a téglaszáll . 
x A lakás, felette a magtár tönkre . Rendbehozni. 

1764 . 
X. 25. 

1764 . 
XI. 3. 

1764 . 
XI. 9. 
1764. 
XI. 28. 

1764 : 
XII. 

1765. 
I.2. 
1765. 
II.10. 
1765. 
II. 13. 

1765. 
II. 25. 
1765. 
III. 4. 

1765. 
III. 6. 
1765. 
III. 9. 
1765. 
III. 10. 

1765. 
III.17. 

Szerződés a süttöri kápolna freskóinak elkészítésé
re. 

Barbacsi lakosok meszet kérnek templomuk helyre 
állitásához. 

x 65 évi ép.fa száll.utas. 

x Az alattvalók a hazai, amodel szerint saját 
költs,épitsék, faanyagot gratis kapják . 

Stachator a kápolna oltárán stukkó munkát végez. 
Márványoz , ornamenseket aranyoz. 
Kőfaragómester elkészíti a kápolna oltárának 
költségvetését. 
Másik kőfaragó az egyik oltár kőfaragói munkadij át 
adja meg, valamint a kápolna márvány falburkolata
it. 
Rézkovácsmester elkészíti a vízműhöz az uj medencét 
rézből. 

Kv. Szobrászati munkákról: ajtók kidolgozása, tok
fák diszfaragása, ívelt ablakkeretek készítése , 
falborítások megmunkálása, asztalok faragása. 

Rah.jel. Gesztenyefák szállitásáról. 

40000 téglára van szükség. Téglaégetés szervezése . 

x Nincs széna. Jönnek a fogatok. 
x Fuvar panaszok , gesztenyefák szállítása . 

x Fuvar gondok. 

x Kapuvári malom helyreállitása. 
Takarmány gond. 

Cserjék, szőlők Süttörről. 

x Téglaégető mester kell. 

Süttörön vendégfogadó ép.göbösi gazd.ép. 
helyreáll. vadas- és diszkertben robotosok. 
Fuvar és téglagondok. 

Téglaégeté si gondok. 
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1765. 
III.20.x Zehe apja fákat irtatott a lésből. 

1765. 
III.25 . x Vittyéd melletti erdő kiirtható, fából p a lánk . 

418 

x Hogy az építkezés ne legyen akadályozva, fuvarozás-
hoz Mayer Gadat . 

1765. 
IV.6. Gondnok aggod . az ép.fuv.miatt gazd.fuv.hiánya . 
1765. 
IV.13. Int.egyiknek sem szabad kártszenvedni. 
1765. 
IV.11. Téglaégető nem tud elég téglát száll. 
1765. 
IV.13. Annyit szállítson, amennyi nyersanyaga van. 
1765. 
IV.21. Bezerédi jussát léserdőre örökre átadta . 
1765. 
V.30. x Kályhát átvételre és kifizetése. 
1765. 
VI.7. x Tégla és fuvarügyek. 
1765 . 
VI.21. x Sztmiklósi híd faanyagszükséglete. 
1765. 
VII.16.x Jacobi utakat mér. 
1765 . 
VII.17 . Szállítások és a jobbágyok fuvarteljesítményei-

1765. 
VII. 23. 

1765. 

nek rendezése. 

Jacobi jöjjön Süttörre, mihelyt Kismartonban elvé
gezte az ügyeket. 

•VIII.1.x Az ép.szállítások miatt nem megy a gabonaszáll. 

1765. 
VIII. 2. 
1765. 
VIII.11. 

1765. 
IX. 20. 

1765. 
IX. 29. 
1765. 
IX. 30. 
1765. 
x. 5. 

1765. 
x. 6. 
1765. 
x. 7. 
1765. 
X.10. 
1765. 
X. 23. 
1765. 
x . 23. 

Eladható itt? 

Állatkert megnagyobbítása tó melleti réttel. 

Jacobi Rahiernek jel. Istálló falakra húzzák a 
tetőket, vadask.hamarosan kész. 

Makkszedés vak-ben.eng. 
Fsztmikl. Karaffai kur. helyreáll.anyagszáll. 
Fsztmikl.malom helyre. 

Lés Bezeréditől csere útján megszerzi. 

Most tilos a faszedés. 

Szállítási zavarok, marhavész miatt utakat 
lezárták. 

Csak a köteles robot, de azt pontosan. 

Fentiek miatt tüzelőellátás is akadozik. 

Süttör közelében szőlők. 

Anyag és fuvarkimutatás. 

Sztmiklósi erdőben fát szedtek, ez most tilos. 



1765. 
x. 30. 

1765. 
XI.l3 . x 

1765. 
XII.l5.x 
1765. 
X1I.l7. 

17 65 . 
X11.19. 
1765. 
X1I.l9. 
X1I.l9 . 

X11.19. 
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Alattvalók panaszolják a faszedési kedvez mé ny 
megvonását. 

Állatkertbe uj "Forst Knecht". Kapuv. lovas
erdész Süttőre . 

Vadgeszte nyefákat kiásni Neustattban . 

Szállitási gondok, marhavész és termény
száll. miatt. 

Hg. sürgeti a szállitásokat. 

A vadgesztenyék egy része már utban van . 
Hefele a homlokzati részt megtervezi és a 
végzett munkákat ellenőrzi 
Szabrász ajtó, ablakkereteket, falitükröket 
asztalokat farag. 

Jobbágyok kérik többletfuvarik kifizetését . 
Kályhás elsz. 

1765. 
X11.31. 
XII. 31. 
1766. 
I. l. x Téglaszállitás meginditása. Készpénzzel is 

fizet. 

Jobbágyok megrongálják egymás kocsijait. 

Lakompakról szállitanak téglát. 

419 

1766 
1.11. 
1766. 
1.16. 
1766. 
1.19. x Ha lesz pénz a Cassámban fizetni fogom a fuvart. 

100 Mark Stein a hg-i és jobbágyi földek elhat. 
· 1766. 
1.31. 
1766. 
11 . 5 . 
1766. 
11.15. 

x Konyhakertésznek nincs lakása , bérbe kapott. 

1766. 
11.26. 
1766. 
11.27. 

1766. 
111.13. 

1766. 
11I.l6.x 
1766. 
111.17. 
1766. 
111.17. 

~· 

Utasitás S. kturi és K. vári gondnoknak tégla 
és cserép szállitásra. 

Házhely kérés. 

A k-vári urad. pénztárában lévő érmék, pénzek, 
értékek felsorolása. 

A kast. mell. házaknak adott pénzen 3-at lehetne 
épiteni, és még a régi faanyagát 1s megkapják. 

A Lésbe szarvasoknak szénát. 

Vadaskertek, kerti épitmények elszámolása . 

Sok a számadási munka, gondnok g••odnek kisegi tést 
kér. 

111.24.x Utak jók, tégklát szállitani Kereszturról. 
1766. 
1V. 22. x Szállitóeszközöket szerezni, E-ra küldeni. 
1766. 
1V. 26. Vadaskert bekeritése folytán jobbágyokat kár

talanitani. 



--------------------------------------------------------------------------------~ 

1766. 
v. 3. 
1766 . 
v. 3. 
1766. 
v. 3. 
1766. 
v . 6. 
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x Több tetőfedő cserepet E-ra! 

x Ujabb tetőcserép sürgetés. 

Rahier sürgeti az építkezési anyag szállítását. 

Rahier kérdezi, hogy a hg-i lakoszt. pihenés 
céljára igénybevehető-e ? 

420 

1766. 
v. 20. x Uj Thiergart. Schaffner bére! Gondnok Zulaagot kap

solang das Bau Wesen alda dauern wird. 
1766. 
VI. 22. 
1766. 
VI. 22. 

1766. 
VI.2. 
1766 . 
VII.l4. 

1766 . 

Marhavész pusztit, utak lezárva, nem lehet száll. 

Deputáció panaszokkal, majd lesz uriszék, de 
adósságaikat addig is fizessék, nem kapnak munkát. 

x Resolution "Eszterház" első szereplése. 

Szobrászmüvész mütárgyakat készit, homlokzatra 
szobrokat, ablakkereteket, diszitőelemeket. 

VII.l6. Asztalosmester nyári kertilak munkáit végzi. 
1766. 
VII.l6. Fenti munkának három hét alatt el kell készülni. 
1766. 
VII.l6.x Amesterek a vendéglőben rossz kosztot kapnak. 
1766. 
VII.27. Szobrász mellékép-ekre /Istálló is/ diszitményeket 

készit. 
· 1766. 
VII.29.xKapuvár . A téglaégető tönkrement. 
1766 . 
VIII.6.xCorvetta szerződés, nagyteremhez terv. 
1766. 
VIII.7. Goncinoki jelentés: akadozik a tüzelő és tak. ellá

tás Süttör nem tudja az udv. életét ellátni. 
1766. 
VIII.8.xVendéglős hat die Randt Kassa verloren. 
1766. 
VIII.9.xSzerződés asztalossal 600 db Fuss-Tafeln. 
1766. 
VIII.ll.Milldorfer festő az uj nagy terem freskóit váll. 
1766. 
VIII.ll.Stukátor az uj terem stukkó disz. munkáit váll. 
1766. 
VIII.ll.Szobrász az uj termet szobr. munkával látja el. 
1766. 
VIII.ll.Ressler szobrász is több szobrot vázát, lépcső

lámpástartó gyermelszobrot. Főmüve a lépcsőház. 
1766. 
VIII.ll.Asztalosmester szerződése az uj terem munkáira. 
1766. 
IX.lO.x Tilos fiatal tölgyet vágni. 
1766. 
IX.lO.x Igénybevett "Wayde"-ért Örkönyben kárpótlás. 



1766. 
IX . l4 . 

1766 . 
X. l. 

1766 . 
X. 6. 
1766. 
X. 27. 

1766 . 
x. 30. 
1766 . 
x. 30. 

1766. 
x. 30 . 

1766. 
XII.l . 

1766. 

- 12 -

421 
Stukkátor homlokz. főpárkány fig. diszitését váll. 
Fé lkörü és ivelt ablakkereteket készit. 
Kőfaragó kor. rend. oszlopfőket, abl. párkányokat 
főlépcsőházon is ion oszlopok, abl. kagylók, 
alapok. 

Asztalosmest. szerz. fedett sétány, ehhez csatl. 
kerti szórakozóházakat, diszkapukat, diadalivek. 

x Lakompaki intéző szállitsan sürgősen meszet. 

x Monbijoui kertész vendéglőben kapott lakást, 
Kertben a munkák folynak. 

A Vörös Házról lekerült diszeket Rahier megnézi . 

Rahier érd. hogy a diszterem melletti rész lak
ható- e már, mert a herceg költözködni szeretne. 

A fraknói kast -ban stuksturozás, f e s t és, ablak
javitás. Sopronlók-i kápolna helyreállitása. 

Tükörkészitő a diszterembe tükörasztalokat, tükröket 
készit. 

XII.28.xKrümer kertészsegéd nevének emlitése 

1767. 
I. 5. 

1767. 
I.lO. 

1767. 

x Tükörkészitő a diszterembe csillárokat készit. 
x Lakatos különféle diszvereteket, zárakat készit . 
x 8 portál. 
x Bildhauer ajtók, oromzat, bélelés. 
x Szabrász 6 szabában végez famunkát, ajtók, tükörfal. 
x Kismartaani kertben vendégek szállitására diszes 

társaskocsi készült . 
E. épitk . kapcs. különböző szerződések jegyzéke. 
Kőszobrok az egyes évszakokról. /Ressler/. 
Szőkőkuthoz szaborcsoport ábrázolása. /Ressler/. 
Sárkányölő ábrázolása /Ressler/ . 
Haunold asztalosmester elsz. Külső és belső abla
kok, falburkolatok, lambéri~ák, ajtók boritása, 
padlózat parkett lapjai, párkánydiszek. 
Haunoldt asztalosmester kv-e. Főlépcsőházban ablak 
és ajtótokok müvészi kifaragása, falra frizeket, 
padlóburkolólapok, falburkolatok és diszitések, 
zsalugáterek, téli ablakok, bélelt ajtók,berakottmi
vü padlóburkolat. 
Haunold változtat, hgi lakosztály határidős elkészi
tésére igéretet tesz. 

Akad. festő szerz. Schlossgart . Bogengang, Lusthau
ser Portiquen samt Bogen. 

Stukatur kell. 
Int: vásároljon a tiszttartó. 

II.l. x Tükrös falikarokat ad el és kölcsönöz, tükröt is. 
1767. 
II.25.x Ing. Obrist Sopron agyagáru manufacturát tervez. 
1767. 
III.l6.xBezerédy emberei fát vittek az erdőből. 
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1767 . 
III . 29.xFogatok nem a gazdaságnak Schlossgebau ésPhasan 

gart-nek dolg. 
1767 
III.29. Süttöri gazd . ép-ek helyreáll. kast. ép-t ne 

akadályozza. 
1767. 
IV . l. 

1767. 
IV .13. 
1767. 
IV. 20. x 

1767. 

Szabrász szerz. Trellage Zimmer , Neue Schlaf , 
Geweste Bibliothek. 

Téglaégető kemencét meg kell nagyobbitani. 

Kast . zsindelyei Sztmikl. Sátory háznál felhaszn. 
Stukkátor fürst neue Wohnzimmer mennyezet. 
Corvetta a Diana templ. faszerk. és képrámákat 
aranyoz. 

V.l. x Weith háza leégett. 
1767. 
V.4. x Kpuvárról előző évi áron téglaszáll . 
17 6 7. 
V.l3. Üvegkeresk . szerz . 4 db . csillár száll. 
1767. 
V.26. x Corso fest. munk . szerz. Szerz. mód . rosszul 

kalk. Diana templ. is szerep. 
1767. 
V. 24. x Modlhammer nem kész. el pozsonyi ház melletti 

várárok kerités tervét. 
1767. 
VIII . l3.Ép. pénztár számláinak felülvizsgálata. 
1767. 

· VIII.l6.Haunoldt 3 szoba 68. végéig, másikold . márc. 
1767. 
VIII . 24.Corvetta elsz. 
1767. 
VIII.24xPhasan Gart. Gebau mesterek fizetésére pénzt 

General Cassából. 
1767. 
VIII.27xHusellátás nem kielég. 
1767. 
VIII.29.Elsz. ép-re ford. pénzek. 
1767. 
XI.l. x 
1767. 
XI. 21. 
1767. 
XI. 26. 

1767. 
XII. 3. 

Corv. tanitványt vállal. 

Ressler két nagy szobrot. 

Jel. hg-nek munkákról. 
Hg. Párisban, ép-folyik, 
Nagyobb szlák kifiz. 
hg-i döntés kell. 

Alattvalók sem ledtingi, sem süttöri erdőn nem 
szedhetnek fát. 

422 

1767. 
XII.4. Aranyozó fszt-i hálószob. szerz. szint. hg. válszt

ja. 
1767. 
XII.l4.xHivatalnokok borjárand. 
1767. 
XII.l8. Növénypótlás fácánosban és parkban. 



1767. 
X11.18.xKertész jelentés. 
1767. 
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X11.20. Haupt Allé plan. Jacobyt megvárni. 

Bau Cassa számadás. 

423 

1767. 
XI1.29. 
1767. 
X1 . 1 . Trimmel jel. Bruthaus in Fasan Garten Maurer fertig, 

Wagenschupfen nachstdem Jagdhaus, Diana templ,Mon 
bizsui diszkert, Trilage, Haupt Allé plan. Terme
ket füteni, hogy dolg. tudjanak. 

x 

x 
x 

1767. 

Corvetta árajánl. Neuen Schlafzimmer, das 2-te Zim
mer, durchl gewesten Schlafzimmer, das blaue Zimmer. 
Corvetta uj költs. vetése ua. helyiségek. 
Stukkator elkész. az uj hg-i lakoszoba födémét. 

X11.18.xlnt. kéri szig. karl. legyen a faelvitel. 
1768. 
1.16. x Monb-i Trilasche elk. 
1768. 
1 . 16 . x Fagödr . megásva , fák verme lve , hidegmiatt nem. 
1768. 
1.16. x Kut ujra ásása bdölt. 
1768. 
1.20 . x 
1768. 
1.20. x 
1768. 
1.20. 
1768. 
1I.ll.x 

. l 7 6 8. 
11.15. 
1768. 
11.15. 

1768. 

4 fát kivágott a kertész Spallier-nek kutb. 

D. temp. köz. fácán kif-. 

Kardcsisz. szerz. aranyötv. munkákra- . 

20 öl mélyen bő viz. Boltozás megkezdődött . 

Gstadter órás szerz. toronyórára. 

u.a. mint előző. 
Hartman órás ajánlata. 

11.19.x Kutásók fát vághatnak. 
1768. 
11.28.x K-várról tégla n.megy. 
1768. 
111.7.x Corv. szerz. 8. mit kapott. 
1768. 
111.10.xJel. fa kivág-ról, allé is. 
1768. 
111.ll.xKutép. 
1768. 
11I.l2.xFaültetés nem. 
1768. 
I11.16.xGazd. ép-hez nincs tégla. 
1768. 
111.16.xGöbösi Schaf. W. jav. sincs. 
1768. 
11I.l7.xCorvetta + kiv. munkáiról. 
1768 . 
III.26.xPhasan Gartner + 
1768. 
I1I.lO.xVadaskerthez négy kulcs. 

xCorv. özv-e folytathassa. 



1768. 
IV . 8. 
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Re ssler s z erz . 4 . szab . 
6 héten b e l. c s ap . 2 fig . 

Stukkát orok s zer z. e m. tere m é s folyos ó . 

xNe ue Schl. Wirtsh . bé rbe . 

Csa tornatisztitás . év . ár. 

xCorv. özv-ének adomány. 

xTé glagondok. 

Ut g-oknak tégl. száll-ra. 

xEgyforma mé r . téglákat! 

xRé gi vend-anyagát gazd. ép-hez felhasználni. 

424 

1768 . 
IV . 12. 
1768. 
IV .19. 
1768. 
IV.2l. 
1768. 
IV. 22. 
1768. 
V.lO. 
1768. 
v. 24. 
176 8. 
v . 25. 
1768. 
v. 28. 
1768. 
v . 28 . xUj vend- vel e l f og l a l tért . jobbá gyok csereter . kérn . 

1768 . 
VI. 5. 
1768 . 
VI. 5. 
1768 . 
VI .10. 
1768. 
VI .19 . 
1768. 

xint. jel. csornai téglák készek. 

Kőfaragó n. tér. 4 szab . alap. 

Vadask-hez hg . szántókból . 

xSzmargittai bányában 6 kőf. Ord. Fenst . Steint. 

VIII.8.xl0 postamens megy E-ra /Lépcső?/ 
1768. 
VIII.8.xVadaskertbe Tancll G-hoz brunpst pl-hoz tölgyfa 

pallők bekeritéshez. 
1768. 
IX . 22.x Számla összesitése . Trillage szaba, Diana házban 

falikar, Saal Arbeit, háló plafon, régi könyvtár . 
1768. 
XI . l. x Zum Feuerwerkh Saliniter annoch 28 Centen 31 pf . 

vorhanden, hová ? 
1768. 
XII.20.xDen 26-t July 6 Leuth bloss um das Feüer werkh zu 

Eszterház zu sehen. 
x Corvetta meghallgatásáról kész . jegyzőkönyv , 

egyeztetések. 
x J. Hartman költségvetése Kőfaragó 12 kőfigurát 

farag. 
Fengler szabrász munkadija butorokért. 
Mülakatosmester árajánlata. 

x Ringer kőmüves és Gstettner aranyozó megvizsgál
ják Corvetta vallomását ill . végzett munkáját. 
Véleményt mondanak. 

1769. 
I.l. x 
1769. 
I. 9. 

67-68 évi számlák ellenőrzése. 

Anyagszállitás /Fraknó, Schwbach, Kabold, Lacken
bach, Kvár/ 

1 769. 
I. 12. S - i és Kvári g. több tégl á t szállitson. 
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1769. 
I.l4.x Kreutzi-i, S-i , Kvári g-na k utasitás term-re 

száll-ra. 
1769. 
I .29. x Phasan Jage r +Utas. int-ne k szállításra. 
1769 . 
III . 4 . x Kobdorf-i int ép . fát száll-son. 
1769. 
III.6.x Fraknói templ. rendbe hozása. 
1769. 
III.l6x Kőhalmi fazekasok tartozása. 
1769. 
III.20x L. pordányi paplak épitése. 
1769. 
III.21. Hg. sürg. L-paki inthöz ép. any.szállitásra. 
1769 . 
III .21. Utas . l é kai int-nek tetőcserép szállításra . 
1769. 
III.21. Kreutzi g . tetőcs. tégla száll. 
1769. 
III . 21 . Fraknói , Schwba chi , Kobers d-i , Lackenb achi , 

lockenhausi, Kreutzi g-oknak utas. ép . any. 
száll-ra. 

1769 . 
III.26. Lackenbachi cserép rossz , helyette 

Lockenhausból . 

1000 tégláért jobbágyok 10 ft-ot kérnek. 
1769. 
IV. 13. x 
1769. 
V . l. x Büntetéshez szüks. Stempelpapier mindenkinél 

legyen. Ép. megy Alsólendvá n . 
· 1769. 
v . 13. 

1769. 

Hg. pénzverdét akar felállítani . Rahier 
javaslat errevon. 

V.26 . x Kvári int. küldjön fácán és állatkert kerités 
jav-hoz anyagot. 

1769 . 
VI .8. x Fraknói int. gondoskodjék tégla cserép száll-ról 

és nád is jöjjön. 
1769. 
VI.ll.x 2000 kéve nád kell. 
1769. 
VI.ll.x Trágya kell, vnni kell biztosan lopják. 
1769. 
VI.26.x Rahier M/120 téglát robottal száll. többit 

fizetni gazd-san 
1769. 
VIII22x Az E-i vendéglős nyilván csal, csak 350 vödör 

boreladást vall. 
1769. 

425 

X.22. x Jacoby a Fácánkerthez még két kőkagylót kér und die 
Fenster Steine in die neue Appartements auf 
Eszterhaz" Válasz: Kagylók mennek kövekhez fuvar 
kell. 

1769 . 
X.26. x Felmérheti-e Jacoby a malomházi erdőt ? 
1769. 
XI . 5. x Monbizsuban lakatos dolgozik . 
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1769. 
XI.8. x Jel. Jacobinak g . részéről ácsnapszám, ablaktokok , 

anyaghiány. 
1769. 
XI . 30 . 

1769. 

Monbizsui kéjlaktól Csapod felé vezető fasorok 
kiképzése, ut szélesités , fák ültetése, gazd.ép- e k 
helyreállitása . 

XII.l.x Krieger mérnök mérte fel Münnichof-ot. 
1769. 
XII.l5x Jan . l-től a süttöri gazd. saját borát méri a 

vendéglőben. 

1769. 
XII.l8x Végre be lett fedve a monb. vendéglő kutháza. 

/Öreg zsindely kastélyból . 
x Kriegert szerződtetni többi felméréshez. 

1770. 
1.7. x Uj vendéglős átveszi a vendéglát . 
1770. 
1.7. x Faany rend. gazd. ép. felujitás . 
1770 . 
1.19. x Auf den Capellen Boden über die Schneckenstieg en 

gegangen. Padlás . 
1770. 
1.20. x Vend, pincéből vizet csatornán. 
1770. 
1.29. x Téglaszállitás. 
1770. 
11.2. x Jobbágyok házfel- uj-hoz fát kapnak . 
1770. 
II.20.x Téglaszállitás. 
·1770. 
II.23.x Kismartani vadask. kerítését javítják . 
1770 . 
IV.7. x Lackenbachnak 5000 mérő meszet kell szállítanía. 
1770. 
V.ll. x Vendéglő és pince ellenőrzése. 
1770. 
V.l7. x Tégla eladás mert fuvar nincs. 
1770. 
V.27. x Monb. gondn. Kittseebe menjen. 
1770. 
V.31. x Pince talajviz elvezetése . 
1770. 
VI.l4.x Uj vend. bérlő Fürman. Leltár. 
1770. 
VII.l9x Faszállitás és favásárlás 
1770. 
VIII.Sx Kvári kertész vizkárért kapjon arenda kedvezményt. 
1770. 
IX. x Egy örökséggel kapcs-ban Garten Gesellen említése. 
1770. 
XI.30.x Eszterház wírd noch immer gebaYb. 

A fácánosban Spallier versetzt. 
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1770. 
XII.3lx St. Georgi kast. dok. anyaga, betekintés az 

ép. rendjébe. 
x Jacoby a széplaki kastély épitésénél tevékeny

kedik . 
x Veith Conrad nem kap adómérséklést. 
x 1770-1783. 

427 

Szentgyörgy Sopron Hgnő nyári palotájának épité s e, 
sok szla . 

1771. 
I. 5. 
1771. 
I. 5 . 
1771. 
I. 5. 

x Schwbachi int. nem száll. -le minden faanyagot. 

x Kaboldi int. szállitsan fát és meszet. 

x Mész és téglaszállitás. Erstaunlichen Kirchen repar. 
x Széplaki Schaflerey ugy épül, hogy a kast. ép. 

anyagban ne rövidüljön. 
1771. 
III.2.x Mária T. dicsérő levele, jó ezred, sikeres háboru. 
1771. 
III . 8 . x Zsindely Lackenbachból Széplakra jav -hoz . 
1771. 
III.lOx Jacobi készitse el a széplaki ép- jav . kv-ét. 
1771. 
III . llx Áccsal együtt épiteni Schweitzereyt és 

Gefliegelhof-ot. 
1771. 
III.llx Jacobi kéri kordélyokat a vend. körüli 

planirozáshoz. 
1771. 
III.l9x Széplaki uj fasorban károk. 

' l 771. 
III . 20x Széplakon ne legyen konyha kert, maradjon 

gyümölcsös. 

1771. 

Rahier jel. ill . javaslat Széplakon gazd. -ép-ek 
ép-re. 
Rahier jel. széplaki fasor. 

III.22. Zum Spallier und Allée stutzen fraknói szertárból 
kérnek elavult harci eszközöket. 

1771. 
III . 22x KühnfÖhrene Pfosten száll. 
1771. 
III.22x Tölgy Bürten és Kühnfohrene Schlussholtzer rendelés. 
1771. 
IV.2. x Ép. fa. száll, rossz az ut. 
1771. 
IV.ll.x Hamerly uj jel. kertügyek. 
1771. 
V.l6. x Lakompaki int. meszet és fát szállitson. Süt-i 1s. 
1771. 
VI.9. x Széplakra téglát. 
1771. 
VI.l7.x Kism-i Ünneps-re Taffel Glasern. Szhár. javitás. 
1771. 
VI.2l.x Széplakon téglát. kész. 
1771. 
VI.22.x Trimmel bucsujaa gazdtól. 
1771. 
VI.26. Szépl. kast. melletti kert kiépitése. 
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1771. 
VI.26.x Szépl. Schaflerey épül . 
1771. 
VI.26.x Tetőzet is elkészül . 
1771. 
VII.l . Ünnepekreálarcok Bécsből. 
1771. 
VII.l3. Utas. Kvári G-nak téglaszállitásra. 
1771 . 
VII.l8 . Széplak gazd . ép-ek helyreállitása. 
1771. 
VII.l8x Széplakon téglaégetőnek helyet keresnek. 
1771. 
VII.20x Alattvalók allé épitésnél elvett földjeikért 

kárpótlást kérnek. 

Faanyag száll. Széplakra. 

Uj kv. Széplaki ép-hez. 

Zu Beschreibung der Allee gegen Széplak . 

428 

1771. 
VII.24x 
1771. 
VII.30x 
1771. 
VIII.lx 
1771. 
VIII . 3x Alattvalók a széplaki alléép-nél elvett földjeikért 

a kárpótlást sürgetik. 
1771. 
VIII.4 . 
1771. 
IX.lO. x 
1771. 
XI. 8. 

• l 771. 
XII. ll. 
1771. 
XII.llx 

1771. 

Épitési anyagrendelés. 

Épitik a fraknói templomot. 

Széplaki alsó allée ültetvényei és a kert 
bekeritése . 

Butorok, asztalosmunkák. 

Széplaki épitkezési eassában n~ncs elég pénz, 
General Cassából kellene. 

XII.l6x Télen az ökrök mehetnének Taborba telelni. 

1772. 

Int lehet ha az épitésnél nem kell. 
x Elsz. átadott faanyagról. 

Vadas, állatkert bekeritése. 

1.8. Uj istállók ép. Anyag beszerz. és száll. 
1772. 
I.ll. x Téglaszáll. Széplakra, maradék Eszterházára. 
1772. 
I.ll. x Széplakon épitk. téglaszáll. 
1772. 
1.17. x Kism. tetőjav. 

1772. 
V.l9. x Loneus kert segéd Sztmikl-on fog dolgozni. 
1772. 
V.26. x Menagerie mellett épületért 440 Fl. 
1772. 
V.31. x Uj kert területén maradt fatuskókkal m~ legyen? 
1772. 
VII.6.x Festinre Lakompakról butor. 
1772. 
VII.ll. 13, 14, 15-én rendezett bálra belépőjegyek 

kaphatók. 
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1772. 
IX.l 6. x Prágai ezredre 5000 Ft-ot vitt Kaufmann 

/beteg Prágában/ 
177 2. 
XI.29 . Ép itési költségek felülvizsg. Ra hi er. 
1772. 
XI .30.x Széplak felső kast. r e novál ási kv- e. 
1772 . 
XII.3 . x A Sas Kapuvárra 
1773 . 

jJacoby/ 

1.14. 
1.14 . 
1 .14. 
1 .1 4. 
1.14 . 
I. 14 . 

1773. 

Utas . Lakompaki int . ép.szüks.tégla és fa bi zt. 
x Schwbachi templ.ép-hez téglaszáll.szőlőkaró is. 

Ép-hez kereszturi urad.téglát tartozik száll. 
Utas.süttöri g-na k téglaégetésre. 
Utas . Schwba chi g - nak ép . faanyag szállításra. 
Utas.Kvári g-nak tégla kész-re és száll-ra . 
Díszke rt Trillaschhoz faanyag . 

II.10 . x Jacobyval megállapodtunk: a k é sz kőanyagot 
robottal E-ra szállítjuk. 

1773. 
III .7. Kéjlak ép-hez faanyagot pecsenyé di g.száll . 
1773. 
III.9 .x S-i öreg templ.állapotának leírása , Kühne l csin . 

JOn kv-t , egyházközségnek van p é nze , lakók 1s. 
177 3. 
III.16 . x Das E - er Bau Wesen Fanget sich widerum an. Iga

vona okrok kellenek, öregek tönkrementek. 
1773. 
III . 17.x Hg-i méhészet Csornán volt. 
1773. 
·III.18 . Sarródi templ.ujjáép . Jacoby tervei alapján. 
III .18 . Lakompaki díszkert b erend. -ről Rahier jel . 
1773 . 
IV.18 .x A s-i ért-seJac-it venalost . vestinről Ballról . 
1773. 
IV.24.x Vendéglős panaszk . nyilászárók , ágynemű rosszak. 
1773 . 

429 

IV.25.x Magastörzsű gyüm.fák felkutatva , elküldve fiz . -ve 
1773. 
IV. 29. Insp.jel hivatalnokok sorsáról, parasztmozg. -ról. 

1773. 
IV . 6 . 

1773 . 

Sarród templ.ép . any.összeáll.Jac.teng - t ir.be . 

Asztalos kertben kéjlakot ép.különleges ép. fából . 
Megrend.Pötschinger Verwalternek. 

V. 24.x Pozsonyból faanyag asztalostól Jacobinak 18 kocsi 
ment. 6-7 még megy és mikor? 

1773 . 
v. 25 . x 
1773. 
v. 28. 

1773. 
VI. 5. 

Süttör. A templom költségvetése. Kühnel. 

Sarród templ.ép.ir.kérelem elbírálása és jav . 
Rahier részéről. Int XII.2. nem kell új , régit 
javítani! 

Bujáki, Vajda, Pintye, Farkas szabadonbocsájtásukat 
kérik. 
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1773. 
VI.7. x Széplak. Kőművesek a SaÚereytől még nem tisztitották 

meg a falakat, abl-kok betörve , felső födém rossz, 
lakhatatlan. 

1773 . 
VI . 20. Ké ménytisztítással kapcs . helyiségek felsorolása. 
1773. 
VI.24 . x Júl.26,27,28-án álarcos bál és más Lustb.lesz. 
1773. 
VI.25.x Széplak allé, mellette házak. Teutsch egy helyen. 
1773. 
VII.2. Kvári g . jel.gazd.fuvar.miatt téglaszáll.nem megy. 
1773. 
VII. 6. 
1773. 
VII. 9. 
1773 . 
VII.lO . x 
1773. 
VII.13 . 
VII. 13 . x 
1773. 
VII.17 . 
1773. 

Fesztivál rend.művészi látványosságok . 

E-i vendéglő felszerel.az ünnepségekkel kapcs . 

Marionetthez kagylók gyüjtése /grotta/ 

Hg.Bécsujh.polg.mest.utján hívja a vendégeket. 
Kimut . paraszt leg . és l á nyokról/Festineu tánc/. 

Kvári parasztok felvonulása az ünnepségre. 

VII.l9.x Neustaciter Burger és serfőző lányának és Madam 
Tornasinnak 3 "Pillicter/ kér az E-i Baallra. 

1773. 
VII.21 . A nagyvendégfogadó háta mög.rend . ünnepdég. 
1773. 
VIII . lO. E-Sopr.műút megép . Festinre kész kell lenni. 
1773 . 

. viii.13. Hg . elrend . ünnepségre alattvalók ünnepi ruhában. 
1773. 
VIII.17. G.jel.műút kiép. ,hidak ép.széplaki téglák átirá

nyítása, kastélyhoz vezető állék építése. 
1773. 
VIII.25.x Festin napján szept.2-án 56 pár zenével zászló

val Ünnepi ruhában jelenjen meg. 
1773. 
VIII.28.x Monbizsu.Jacoby jóváhagyás után szabrász és 

asztalos fizethető. 

1773. 
IX. 8. 

1773. 
IX. 9. 

1773. 
XI. 16. 
1773. 
XI. 23. 

1773. 
XII. 6. 
1773. 
XII.9. 
1773. 

x Öt hid építését megkezdik. 

Darázsfalu. Szabadtéri szinpad feláll.ünnepségek. 
x Pecsenyédi templomhoz lesz hozzájárulás. 69 . óta 

tüzifát kellett volna termelni eladni. 

Fehéregyháza. Az uralkodó részére aranyozott 
abroncsú festett hordét készítenek. 

x Cipészekkel kapcs.jel. Télen nincs munkájuk . 

x Az ősz során az ünnepek, bálok miatt nagyon meg
drágult a hús. 

Sarródi templom javítása. 

Kühnel építési irnok munkálkodása. 

XII.21. Jacoby mérnök összeállítja az építkezések kv-ét. 
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1773. 
XII.28. x Kőm6ves és ácsszakértő a süttöri templomnál: 

össze kell dönteni, kicsi. 
1773 . 
XII . 31. x 6 híd. 

1774 . 
I. 3. 
1774. 
I. 20. 
1774. 
I. 22. 
1774. 
I. 24. 
1774 . 
II. 5. 

1774. 
II . 7. 
1774. 
II.12. 
1774. 
II.11. 
1774. 
III. 12. 

1774. 
IV. 12. 
IV. 12 . 
1774. 
IV. 17. 
1774. 
IV. 20. 
1774. 
VII. 

1774. 
IX. 4. 

x Kismarton. Kühnel jel . a templ.ügyekről. Az ~jat 
hová. Téglaégetőt lehet építeni . 

x A hivatalnokok az uradalmakban gratis használ
hatnak kerteket. 

x A Heiligensteini és Homok-i hidak készen vannak. 
Homokban azonban még egy hidat építenek. 

x A kocsma felszerelés külön gépelve . 

Rahier jel.: Bau Cassa Rechn.vez.Kühnel szerepe. 

Építési felügyelő jogköre, munkaszabályok. 

x Kert . segéd állást kér. 

x Sarrádi templ . kv-e . 

x Bau Cassa és Material Rechnung nem láthatná-e el 
egy s-i Schaffner? 

Rah.jel.sarr . templ.ép-ről. 

Hg . sokkalja, köteles-e? 

x Monbizsu bekerítése E-i javítása. 

Sarrádi templom építéstörténeti adatai, Rahier 
nyomoz. 

x Zenészek feleségei nélkül hó végén E-n legyenek. 
x Kőszállítás medencéhez. 

x Gazd.ép-ek renoválási költs-e.Res: eng. 

x Széplaki alsó kast.kápolnája tönkrement. 

Hamerly díszkertész hg-i utasításra növényeket sze
rez be. 

x Kapuvár. g. nem vagyok hanyag . Mégegy téglaégető 
kellene. 

1774. 
IX.10. x Ha az építk.nagyobb ütemben haladna, kocsit kell 

felvenni. 
1774. 
IX. 23. 

1774. 
X.21. x 

1774. 
x. 23. 
1774. 
XI. 28. 

Radványi díszkertész hgnő csehorsz.birtokain kíván 
munkába állni. 

A szarvkói és Kitssei kertben már n1ncs semmi, amit 
lehetett már elküldtek E-ra. 

Nagyteremben sujtásokat ellopták. Tettest deresre . 

Burgerth kismartani díszkertész képesítése, munka
köre. 
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1:32 
1774. 
XII.16.x Kutmester igen jó, sok a kiadása, kapjon több 

pénzt. 

1775. 
I. 28. 

1775. 
I. 30. 

1775. 
II. 20. 

II. 20. 
II. 20. 

1775. 

x 

x 

x 

Kegyuri jog gyakorlása a sarródi templom építkezés
se! kapcs. 
Mazzoni levelei. 

E-n 50 fő Grenadier van hol gabonát őrletni a ke
nyerükhöz? 

Monbizsu. A Vendlős féléves bérengedményt kér. 
Vendéglőt lebontják új épül. 

Rahier jel.Mődlhammer sok tervet, rajzot készített 
téríté-st kér, ezt Jacoby bevonásával határozzák 
meg. 

x Zenészek fizetésügyei. 
x Haydn-t elküldik Sopronba hagyatéki zeneeszközök 

felbecsülésére. 

III . 3 . x Jacoby egy allét tűzött ki, aztismérje kinek 
mennyi esett bele a kárpótlás miatt. 

1775. 
III.7. x Télen nem fogy az áru, ezért tavasszal sem hozzák. 

1775. 
III. 31. 

1775. 
IV.3. x 

. l 77 5. 
IV. 29. x 
1775. 
IV. 4. 

1775. 
IX. 30. x 

1775. 
x. 3. 

1775. 
x. 30. x 

1775. 
XI. 6. x 

1776. 
I. 6. x 
1776. 
I.20. x 
I. 20. x 

I.20. x 
I. 20. 
I. 20. 
I. x 

Kihirdetni: eine hohe herschaft wird bald anfan
gen in E.residiren. 

Jacoby Sztmargitán készíttet faragványokat. 
Robotos fuvar kell. 

Két törpét gondozni. 

Monbizsuba sok tégla nem lehet robott produk. 

Res III. 31. -hez: Commission folget an mit unter
fertigter zurück NFE. 

Fizetés vasárnap reggel szakott lenni, késő este 
érkezik té-vedé-sek adódnak, egy nappal korábban. 

Az ünnepségek alkalmával használt díszlámpások 
üvegeit eltulajdonították. 

Kőművessegéd a tüzijáték állványzat ép-nél serősen 
megsérült. 

Az uradalmakon levő összes díszkertész ezután a 
most felvett E-i főkertész alá tartozik, kivéve 
a kismartonit. 

Kism.Járossy fát igényel. 

Gazd tisztvis., kertészek. 
Állatkert kerítése, robottal nem megy Cassából 
fiz. 
Nincs tégla, csak tavasszal.Hg-nek jelenteni! 
Kimutatás a gazd.alkalmazottakról. 
Kast.ellátása tüzelővel. 
Állandóan nő a fogyasztás. 
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1776. 
I.24 . x Kőfaragványok kész . száll. 
1776. 
I . 27. x Állatkert kerítés jav. -hoz faanyag, erdő igy meg 

fog szünni. 
1776. 
II.6. Ing. Csonth felvétele. 
1776. 
II .8. x Monbizsui alléból kitermelt fa tüzelőnek . 

1776. 
III . 5. x Fiatal gyüm.fákat megkaptam. 
1776. 
III.l6 . x Robotban vágott hasábfa nem elég , többit 

pénzzel k e ll fizetni. 
1776. 
IV.lO . x Kismartani kast . égésnél gránátos oltott , 

kér, k é r e lme elutasítva. 
1776. 
IV. 22 . 
1776. 
V.8. x 
1776. 

x Csonth mérnök br.Zaynál dolgozik. 

v . 12 . x 

Kapuvári kertész zöldséget az E - i piacra s z áll . 

Széplak. S-i g . széplaki plebánostól átvette a 
Stift Geldet. 

Kivonat a Renamts Rechnungból. 
1776. 
VI.8. x 
1776. 
VI. 20. x Allé létesitése által károsultak összeírása 

( Felber). 
1776. 
VI. 17 . 

•l 776. 
x Ke rt fenntartási munkák. 

VI. 20. 

1776. 

Hg.elrendeli vadaskerttől,Monb.kéjlakig fasort. 
Parasztoka t kárpótolni. 

VII.l. Bezerédy Család, mint károsult szót emel . 
1776. 
VII.25. x Guba Pál emelet ráép. Nem zavar. 
1776. 
VII.ll. x Burgeth főkertész háza leégett , ujjáépiteni. 
1776. 
VIII.20. x Ha Csonth továbbra is vonakodik nyilatkozni, 

1776. 
VIII. 29. 

1776. 
IX.17. x 

1776. 

más mérnököt kell keresni . 

Boldogasszonyi ferences templ.tornyának helyre
áll. -hoz bádoglemez a Belvederből kimaradt 
anyagból. 

Főkaputól Monbizsuig tartó Allée-vel kapcs. 
kisajátítási ügyek. 

IX.17 . x Sztmikl.téglaégető 9 égetést elv. 5 égetéshez 
faszállítást fizessen a Baucassa. 

1776. 
IX.28. x Szántó von der eassarm an bis zu Klein Hausl 

bevethető de Alléra vigyázni. 
IX.28. x Ob auch die Allée zu cassiren seye. 
1776 
x. l. x Saját területen álló Felderek maradnak, jobbá

gyok, v idegen ter-en állók s e ynd zu cassiren . 
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1776 . 
x. l. 

1776. 
x. 22. 
1776. 
XI. 16. 

1777. 
1.1. 

1777. 
1.6. 
1777. 
1.24. 

1777. 
1 .26. 
1.26. 
1777. 

x 

x 

x 

x 

x 
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Mikl.átveszi Pál műtárgyait, az értékét az 
özv-nek kifizeti. Aktív és passzív adósság. 

Kőművessegéd lábát egy nagy k6 eltörte. 

A széplaki kast.tetőjavítását az itteni Rent 
Cassa nem bírja, fizessen az E - i Bau Cassa. 

Pölt főkertész intézi az összes kertek ü~yeit. 
Kv-ek Instructionspunkten. 

Állatkert keríté-shez fa kell, nincs fuvar. 

Tölgyfát me gtartani az E-i és Monbizsui vadas
kert bekeritéséhez. 

Széplaki vendfog.épitése. 
Alkalm.szem.adat tábl. 

x Leégett vend . ujjáépit - se. I . 31. 
1777. 
11.6 . x 
1777. 
II. 8. 
1777 . 
II. 27. 

Dolgozott Raksányi. 

x Dolgozott Liczy Sám. 

Sztmiklósi-Monbizsui fasort megrongálják, 
Bezerédy emberei. 

1777. 
III.7 . x Dolgozott Joseph Fuchs kertész gyümölcsörz6. 
1777 . 

·lll. 8. 
1777. 
IV.l5. 

1777. 
IV. 18. 

1777. 
IV.16. x 
1777. 
IV. 20. x 
1777. 
V.9. x 

1777. 

Hg.elrend.zsindely helyett cserép E-án. 

Komediaház melletti kávéház bérbeadása . Fasor 
létesitése házakkal, kárpótlás. 

Ha az új fasor útnak szolgál, megkapják a kár
pótlást. 

Ing.Trault megérk.térképet elkész. 

Széplaki allée két oldalán kis házakat ép . 

Az allé mentén a házaknak a vonaltól 3-4 öllel 
hátrébb kell állniok. 

V.29. x Kühnel jel.tet6 és kúpcserép szállításról és 
készletr61. 

1777. 
VI. 3. 

1777. 
VI.12. 
1777. 
IX. 24. 

1777. 

Ép.bizt.céljából a hg.téglák számbavételét 
rendeli el. Készpénzzel fizethető. 

Jel.várost ért tüzkatasztrófáról. Kőszeg. 

Ép-hez Keresztur, Süttör és Kvárról száll. 
a téglát útközben sokat ledobnak, hajdú menjen 
a kocsi után. 

X. 4. x Hg-nek az ép-ek állapotáról jel-t kell adni 
negyedévenként. 
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X.lO . x 
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Specification milye n károk kel . a gabonában 
allé faültetésnél. 

az 

X.lO. 
X.lO 
x. 10. 
1777. 

x Die Nota ist dem ing.Trault zugeschickt. 
Fsztmikl.téglaé-gető h. Széplakon építenek 

x Az új Alléhoz Ing.Trault kész.térképet . 
egyet. 

X. 14. x Kism.Trault mérése szerint szükséges kárpótlás. 
Megtörtént . 

1777. 
X. 21. 
1777 . 
x. 24. 
1777. 
XI . 3. 

Pölt M.jel.kertügyekről. 

Hg.sokallja a kert költségeket. 

Kism. -Szarvkő uradalmokban helyreáll. munkák 
beszám. 
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1777. 
XI. 18 . Hg-i utas. Kühnel és Stöger tegyenek helyszini szem

lét a helyreállítandó ép-eknél, mert az összeg túl 
magas. 

1778. 
1.7 . x Lésben tilos favág. 
1778. 
1.13. x Hofgartenek évi kv. 
1778. 
1.16. x Tudomásul. 
1778. 
1.14 . x Állatkertben Wildfrett, völlig zusammgeschossen u . 

verkauft. 
1778. 
1.18. x Lichtmess Festkor gyertyát szokás adni. Ne legyen 

ezentul. 
1778. 
1 . 25. x Tüzifa kell széplaki téglaégetőhöz, idő miatt nem 

megy. 
1778. 
III.9. x 

1778. 
IV.27. x 
1778. 
IV.29. x 
1778. 
v. 17. 
1778. 
v. 20. 

1778. 
v. 20. x 
1778. 
VI.11. x 

1778. 
VIII.17. 
1778. 
VIII.19. 

Széplaki plébános öccse szamara házhelyet kér. 
Kism.E-háza, Lakompak, Köpesén díszkertjeinek 
fenntart. költségei. 

Ácslegény házügye. 

Takácsmester az Alléeben házat akar építeni. 

Lajtasztmikl-on tégla és cserépgyár építése. 

Hg.utas sztmikl-on téglaégetőt megszüntetni, szép
laki csak a környéket. L.szt.mikl-iból milyen 
jöv.várható. 

Hét új széplaki kemencével elvett földekért kárp. 

Stögernek Csornán kellene dolg., de E. miatt nem 
tud. 

x Széplakról a kész E-i állatkerthez. 

x Kórház, szeretetház ruhaellátás . 



1778. 
IX.7. x 

1778. 
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Vasat ezután hegyesdi Hammernál venn1, mert itt 
olcsóbb. 

IX .2 4 . x Süttörlek a kárpótlásért gyötörnek. 
1778 . 
X.9. x Hg . fegyvert ad kölcsön, háború u. vissza . 
1778. 
X.31. Haydn évente diszöltözetet is kap. 
1778. 

x Mathias gránátos megszökött, elbocsájtva. 
x Jövő évre mész szállitás megszerv. 
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XI.l4 . 
XI.14. 
1778. 
XII. 23. Süttörön elszáll. katonák, az ép-ek igénybevétele 

E.tüzifával való ellátása. 
1779. 
I. 29. 

1779 . 

x Vadaskert megmaradt keritő faanyagának felhasz . 
Fiatal fák növését akad.öregeket kivágni. 
Csak térképre rajzolva hajlandó. 

II . l4 . x Soproni palotában, ahol Miklós lakik elromlott 
a kutház. III. Miklós 

1779. 
II.26. x Der junge graf 1n Edenburg gestorben. 
1779. 
III.22.x Ép. fa kitermelés tul sok tönkremegy az erdő. 
1779. 
IV. 21. Rovnó. templom alapitvány elhatároz. 

részéről. 

Hg. hozzájárul. 

Kimutatás templomi pénzekről. 

özv . hgasszony 

1779 . 
IV. 23. 

· l 779. 
v. 25. 
1779. 
VI .10. Templomi pénzek kamatozó elhelyezése és felhaszn. a 

templom helyreáll-nál. 
1779. 
VI.l2. x Özv. Hgnő Kislakon plébániát akar alapitani de 

nincs Baumeister és Architect. 

x Ép-hez hg. resolutioja. 
1779. 
VI. 25. 
1779. 
VII.4. x 
1779. 
VII.l4. 

1779. 

Özv-nek térkép és javaslat megy. 

Kismart. Parkban végzendő faragó munkák, V1Zveze
tékcsövek medencék. Hg. csak takarékosan eng. az 
átépitő munkákat. 

IX.20. x Széplakifasorba házak. 
1779 . 
IX.30. x Eng. ide házép-re. 
1779. 
IX . 30. x Eng. kérés házépre. 
1779. 
IX.30. x Vendégfog. bővítésére eng. kérés. 
1779. 
IX.30. x Marcus Izrael üzletet épithet. 
1779. 
IX.30. x Monbizsui vendéglős fizet 3 évre 100Ft-ot. 



- 2 8 -

437 
1779. 
IX.30 . x Schmidt M. lakbért fizet . 
1779. 
XI.7. x Köpcséni kertész kéri arangerieben maradhasson. 
1779. 
XI.l5 . 
1779. 
XI. 6. 

1779 . 
XII . 4 . 

1779. 
XII.l3. 
1779. 
XII . l 7. 
1779. 
XII.l9 . 
I. 5. 

1779. 
XII . l5 . 

1779. 
XII.l9. 

I. 6. 
I. 6 . 
1779. 

x Hamostani Ing. felmond ujat kell javasolni. 

Hg-i rend . Jacoby régi lakásá nak haszn . 
vonatklag . 

Jel. hol mennyi és milyen mincserép van. Res . első 

sorban Kreutzi, ha nem el . 
Lockenhausi fraknői robot . 

Ez évre tervbevett szinház épitéshez mész besze~z. 

Uj szinház felépitéséhez. 

• Jacoby Pozsonyba költöz. 
Res : Ha a lakást elhagyta megszün.a haszonélv. jog. 

Ha Pozsonyba megy méltánytalan, hogy bérbeadta 
a küllői kertet . /Jacoby/ Hg. döntsön. 

Szinház ujjáép-hez mész kell télen nehéz 
előteremteni. 

Gondnokok igyekeznek. 
Két égetés h. i-re okvetlen legyen száll . 

XII . 30 . x Fürészmalomnál Saag Werfel eltörött. Ujat rendel
tem . Faanyag in dem Feuen Teater. 

1780. 
I. ll. 
1780. 
1.12 . 
1780. 
1.12. 
1780 . 
1.12. 
1780. 
1.17. 
1780. 
1.17. 
1780. 
1.22. 
1780. 
1.18. 
1780. 
1.18. 

1780. 
1.20. 
1780. 
1.25. 
1780. 
II. 3. 

x Frauenkircheni g. jel . jó cserép készül, ha a 
földet mit "Wiss Sommereiner Laim" keverik. 
Res. ha jó legyen NFE 

Kastély kéményeinek karbantartása Fels . 

x Kávéház épités. /opera/. 

x Lakatosmester lakása mühely mellett. 

Süttöri fasor végére templ. épitése. 

Ácskapcsok meghozatala Fraknóról. 

E . és kism . kertjeinek karbantart. költs. 

Hg. sokalja a költségeket. 

x Lékai égető müködik mész jön . 

x Blamauer Saag Mühl befagyott kiesést többi 
csinálja zu Neuen Comedi Haus. 

Jacoby küllői házának bérbeadása. 

Hg. bérbeadja Jacoby lakosztályait. 

x Lékáról anyag megy, robottal probléma. 



1780. 
II . 8 . 
1780. 
II.l4. 
1780. 
II. lS. 
1780. 
II.20. 
1780. 
II.24. x 
1780. 
II.29 . 

1780. 
II. 20. 
1780. 
III. 9. 

1780. 
III.lO. 
1780. 
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Rah. jel. köl . ép. anyagokról. /Operához/. 

Kv. Lujfalun létesítendő tükész . manuf-hoz. 

Gazd. ép-eknél ált. takaeékosságot NFE. 

E-kism. kertjeinek helyreáll. költs. Pölt. 

Schniermacher Házat épithet Alléban. 

Trauth nem végezte munkáját jól, helyette 
Gömöry legyen. 
res Trauth-ot amowiren helyette Gömöry. 

Kismartani faedények. Felsorolás. 

Kerti diszcserepek rendelése Rahier. Res. Hg. 
megelégedve, 300 db-ot rendel. 

Tra uth Mé rn. alk. me gsz. Fe lsz. Göm. vesz . á t . 

III.l2 . x Cserepeket megrendeltem Rahier. 
1780. 
III.l3. Jac . volt küllői házában kertész lakik. 

Res. Ez az állapot maradjon. NFE. 
1780. 
III.lS.x Neudörfer korsós csinálja a cserepeket. 

1780. 
IV. 2. 

·1780. 

Res. Tudomásul, mihelyt kész küldjék . 

x Nagymartoni korsós olcsóbb, kinál, mennyit? 
Res : Mattersdorfernál 300-at. NFE. 

IV.20. x Rahier jel. lev. alapján rendelés ment . 

1780. 
V.l9. 

1780. 

Res. Tudomásul. 

Vizmü tornyának leégése folytán megolvadt 
rézlemezeket Sopronban értékesítik. 

VI.28. x Frauenkirch. g. jel. ottanimester 750 db. 
cserepet égetett 3000 kern-ben nincs pajta. 
Res: pajta épüljön NFE.VII.4. 

1780. 
VII.27. 
1780. 

Szállítások a Fertőn át Eszterházára. 

VIII.l2.xPeyritsch Verw. szla egy utközben eltört 
kkcsi jav-ról. 

1780. 
VIII.22.xRes Elszámolható. NFE. 
1780. 
VIII.29.x1779. Das neue Würtshaus Ing . Olay. 
1780. 
IX.20. Kvári Verw. jel. nincs elég robot, haladékot 

kér. Kevés a tégla is Széplakon. 
1780. 
IX. 21. 

1780. 
IX. 28. 

xUj erdész utasítást kap az összes erdő 
felülvizsgálatára. 

Hegyesdi vasöntvények árai tul magasak, nem 
tudom megrendelni Rahier. 
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X. 8. 
1780 . 
X. l 2. 

1780. 
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x Csapodi plébánia befödése. 

x Köpcséni fasor kiegészitésére kertész 145 
hársfát kér. 

X11.6. x Sieder a kávéházhoz pincét, jégvermet kér. 
Res. Elutasitva . NFE . 

1780. 
X11.22.x Szentmiklósi és szerdahelyi lakosok ép-k 

javitásához fát kérnek. 
1780. 
X11.24.x Elbocsájtott Trauth széplaki g-tól irást kér. 

x Res. Keine Antwort zu erteilen E.R 

1781. 
I. 2. 
1781. 
1.14. 
1781 
1.24. 

1781. 

Rothax testvérek lujfalui telepet kérik 
tügyáruk felállitására. 

x Elküld. B-be mulatóház modelljeit. 

S-i g. tüzelőellát-ról. 

Hg. hozzájárul, hogy tak. szempontból farönk
vágó szerszámot szerezzenek be. 

11.21. x Rahier hagyaték felvétele. Több ilyen egyiken 
uj régens . 

1781. 
111 . 1. x Res. Mindent átadni lev. tárnak. 
1781. 
111.2l.x Uj Lusthaus fars.hétfőre kész, mi legyen vele. 
1781. 

•111.1. x Res. ha rossz az idő maradjanak Kmartban. NFE. 
1781. 
IV. 5. 
1781. 

x Monbizsu mellett Thür Garten volt. 

IV. 5. 

1781. 

A süttöri gondnok kéri, hogy a gazd. hiv. 
részére szekrényt biztositsanak. 

V.9. x Széplaki templ. jav. 
1781. 
V.l8. x Gestült Hof . E-n és Göbösön is. 
1781. 
V.l8. x Állt a Music Gebau Herrschs Stallungen. 
1781. 
V.l8. x Göbösön Gestütth ujra 50 öl falat huztak. 
1781. 
VI.2. E. kast. és Mbi kéjlakra ford. ép. pénzek 

elszámolása. 
1781. 
V1.8. x Széplakon 150,000 tégla külső vevők kérnek. 
1781. 
V11.30.x St. Nicolan urad. házacska összedöl, ujra 

kellene épiteni. 
1781. 
VIII.l3x 
1781. 

K-vári plébánia ép-nél az árak emelkedtek. 

IX. 4. x Zsidóház, mészárszék, pékmühely, kórház ép
eket összefüggő hátfallal kötik össze. 
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1781. 
IX.l5. 

1782. 
!.22. 

1782. 
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Süttör, Endrőd, Szergény, Csapod, Agyagos, 
Fszéplak, Fsztmiklós, Sarród biráinak me g
bizólevele. 

x Göbös tovább épül, körny. erdőben n1ncs 
hozzá fa. 

III.7. x Uj ép-ekkel és régiek jav-hoz terv kell . 
1782. 
IV.l7. x Vadaskertek, fácános, Mb-i Mengerie maggal, 

abrakkal való ellátása . 
1782. 
v. 9. 

1782. 

x Leégett a Mashin Thurn. Rézanyag bizt-ba 
helyezése. 

XI.28. x Tratkleuer Kömüves munkát végzett. Kegyből kér 
elmaradt 54 Ft kifizetést. 

1782. 
XII.4. x Uj káplán va a kast.káp-ban. Int. fiz-re. 
1783 . 
! . 10. S-i g. jel. tüzelőellátásról. 
1783. 
!.17. x Széplaki téglaégetóöől szállitás. 
1783. 
II.2. x Vizmü helyreállitása Stőgerrel. 
1783. 
II.4. x Uj szobrok. "Wunderlich Gesicht" gyermekfigura. 
1783. 
II.l4. x Jener Engellander a vadhagyma és fokhagyma 

irtáshoz jött hogyan elszámolni . 
. l 7 83. 
JII.26.x Kertészsegéd a kömüvessegéd lányát hagyta ott 

házassági igérettel. 
1783. 
IV.25. x Göbösi Gestütt Hof ép. miatt elmaradt a Mb-i 

fal /Thür Garten/ Robot nincs, készpénzzel. 
1783. 
IV.25. x Sehol sincs már az erdőben épfa. Kvári cserből 

jöjjön. 
1783. 
V.l2. Göbös felé vezető fasor kert. munkáinak elsz. 
1783. 
V.31. x A bécsi cipész nem hajlandó a széplaki fasorban 

1783. 
XI. 8. 

1783. 

házat. 

Kőfaragó E-i télikertben különféle diszitménye
ket farag. 

XII.29.x Kast. jav. Aranyozás, ajtók, lambéria, gardrob 
székek, folyosók, csillár, barométer 3 Carlopp, 
Wien. 

1783. 
XII.30.x Szinház padlózata tönkre, javitják. 
1784. 
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I. 5. x Szökőkutak és vizmedencék vizellátása. Főmedencét a 
nagytoronyral Int.Klein Höptman kezdesse időtől 
függően NFE.Bécs. 



1784 . 
I. 6. 

17 84. 
I. 24. 
I. 24. 
1784. 
I . 30. 
1784 . 
II. 26 . 
1784. 

x 
x 

x 

x 
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441 
Szergényi fasor ki ép. Oval Pl . rend.té likert rend . 
növ.hajtatása . Int. Majd kellő időben megkapja az 
u tas ítást. 

Kínai Lusthaus Camin-jai elé 3 védőlemez tfiz e ll e n . 
Szi nházba páholyok kályhái elé védőlemez tfiz ellen. 

Belső aranyozás (karzat, me nnyezet, tagozat). 

Zwey Lusthauser hótakarítás. 

III.2. x Haunoldt /276 Ft./ 
1784. 
III.4 . x A park/parterre, fasorok, Bagatelle, zenep.Szépl. 

kast.hóeltak.munk. 
1784. 
III.22.x A Trento, a Galló építészek átalakítják a kéménye-

ket. 
III.22 .x Haunoldt-Wolf Englisch.G-ba két kinai híd. 
1784 . 
III.28 . x A . .. hídjának szerk-ei tönkre ujat. Javasló 

Braquin . 
1784. 
IV.2 x Ringer javítások. 
1784. 
IV . 13. x Tároló ed-ek beszerz., lugas hónyomástól összed. 

kertész Jallowetz. 
1784 . 
IV . 16. x Télikertm-i Cabinettern-ben tufakőből grották. 
1784 . 

. rv. 20. x "Perso" jav. 
1784. 
IV. 24. 

1784. 

Kast.II . em.folyó ép-ek és átalakítások, Stallung 
és Eremitázsban x is jav-ok. Travalgia festőnek 
lakás építése. 
Res.Süttöri Cassából fizetni. NFE. 

IV.25. x Kínai Lusthaushoz 8 szobor. 
1784. 

x 

V.3. x An den Wintergarten stöss.zwey Cabinedl kémény, 
ablak, ivmód. falak, padló. Uj Rundellen Kupl-eken 
Bilder Saal plafonon átázás. Res. javítani . 
Javítani a csigalépcsőn 1s. 

1784. 
V.6. x 
1784. 
V.7. x 

1784. 
v. 14. x 
v . 16 . x 
1784. 
v. 18. x 

1784. 
V. 24. 

Ringer 13 tétel lakatos jav. 

Meglevő két szökőkúton túl egy harmadikhoz bronz 
alkatrész. 

Első emeleten jav-ok fa vas munka. 
Kutmest.egyik víztár-nál remun . 

Kühnel sz.fogy a vas. A Caseacihoz 4 C.elment, 
másodikhoz is sok kell. 

Hg.elrend.kéjlak körül önműködő négy medencéjű 
szökőkt létesüljön. 



1784. 
v o 25 o x 

1784 . 
v o 31. x 
1784 . 
VI . 2. 

x 
1784. 
VI.3 . x 
1784. 
VI.4.x 

1784. 
VI.7 . x 
VI.8.x 
1784. 
VI.14.x 

1784. 
VI . 18 . x 
1784. 
VI.22.x 
1784. 
VI.25.x 
1784. 
VI. 20. 
VI. 25. 
VI. 15. 
VI. 26. 
1784. 

•VI.30.x 
1784. 
VII.3.x 

1784. 
VII.7.x 
1784. 
VII.12.x 
1784. 
VII.17.x 
VII.17. 
1784. 
VII.9. x 
1784. 
VII. 19. x 
1784. 
VII. 20. 

1784. 
VII.26.x 
1784. 
VII. 31. x 
VII.31.x 
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Hogy a medence ásás gyorsabban menjen, munkáso
kat borral frissitik. 

42 szoba, 15 konyha tisztitva, meszelve . 

/30/ Kast.üvegezése helyiségek felsurolása, 
Carlapp mindent aranyoz. 

A Tüppboden fái felfekvésnél elkorhadtak,javitva. 

Caseaci feletti Ballustradat fehér kittel, kövek 
olajitatása, festés. 

Caseaci kőfaragó Grundrich. 
Égetett agyagcsövek Bécsből /Braquin/. 

Kápolna, hgnő szoba,Sala terem, keleti falon 
vakolat lábazat jav. 

60 fuvar sziklakőből . 

Uj szabához diófa padló, Czoborhoz is. 

Caseadok anyagkimutatás, 400 ezer tégla a falba . 

Teaház melletti szökőkut helyreáll. 
Végl.elsz.hg . fizeti. 
Teaház bútorz.megrend. 
Baud-ból fizetni. 

Szobrászsegédek elszámolása. 

Kast.főép.tetőzetének javitása. Csatornákat 
évente 2-szer tisztitani. 

Kacsiszint lakásokká alakitják át. 

Ujabb kőfaragó munka, Grundr. 

Thiergart. Allée metszés. 
Grundm.Carl-tól szökőkut fest.any-ot. 

Caseadot hg-i res.szerint. 

Harangöntőtől alkatrészek kuthoz. 

Kül.növények beszerz.Hollandiából. 
Ratificirt NFE. 

Ünnepélyek kiad.Saiffensieder. 

Ólomfejek készitése. Hosszu szla. 
Oval Pl.kert.felületrend. 

x A füvet, amit a szarv-ok hagynak lekaszálni. 
x Mindkét Caseacihoz in die Solatnen seynd 672 

Corens. Sokel marg.kő. 
x Sok minden műszaki jav-a . 

1784. 
VIII.lO.x A két Cabinetet festi Grundeman. 
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falat javítani . 
VIII.22.x A kert és a Menagerie fala a télen ... beim 

Eingang in das Bl.Garte. 
VIII.22.x Konyhakert víztárolója tönkre. Szinh.m-i 

konyhak.kutja bedölt. 
VIII.22.x Az uj erdész lakása javitva. 
1784. 
VIII.24.x Stöger jel.hg-i utas.szer.ép . Cascad költségei-

ről. C-ból fizetni NFE. 
VIII.24.x Bley Fabricant hengerelt ólomcsöveket szállít. 
1784. 
VIII . 27.x Item zu Erbauung des Thiergarten Mauer r.NFE. 
VIII.27.x Zu Erbauung der 2-ten Cascaden vegyen Stőger 

anyagot. r . 

Zwey Cabinedl kőpadlózása. 
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1784 . 
IX.4 . x 
1784. 
IX. 10. Süttöri istálló szolgák és zsellérek házai tönk

rementek . Würmen. 
1784. 
IX. 21. 
1784 . 
IX. 24. 

x 

1784. 
IX.24.x 

IX. 24. 
' 1784. 
IX . 30. 
1784. 
IX. 24. x 

1784. 
X. 4. 
1784. 
X. 5. 

1784. 
X. 8 . 

1784. 
x. 9. x 

1784. 
x. 13. x 

1784. 
x. 16. 
x. 16. 

1784. 
X. 30. x 
1784. 
XI. 12. x 

Állatkert kapuinak javítása Rieger lakat mester. 

Kályhák javítása, uj rakás, felsorolás. 
Ein Brückl gemacht, repar. Officier Gebau sok ja
vítás. Nagy kapu Kögl-je és támasztórúdja . 

Kályhajav. Piquet házban. 
Gárdaép-helyreáll. Zu bewürken NFE. 
Allée stutzen in der Lösch. 

Kinai teaházon végzett munkák. 

Előző nyilván mégsem azonos a chinensissel, 
javítani kell a Fallthürjét. 

Pölt főkertész beruházásokra pénzt kér. 

Hg.szabályozás miatt Haydn kertjéből elvett. 
Ez kárpótlást kér. 

Porta összeállítja az előadásokhoz szükséges 
világító szereket és eszközöket. 

Genoesischen Lusthaus tetjének rézlemezekkel 
újra fedése. Int.elvég. 

Ép.tető jav. Musik Gebau,Herrschafts G.Offizier 
G.Jagerhaus, Schisshütten Dachne. 

Mb-i nyáripal-nál belső alakító munkálatok. 
Díszkertben végzett munkák és kül.kerti 
szüks. -letek beszerzése. 

Üvegezés mindenfelé. W.Mayr Haustischler. 

A kis és nagyszinház melletti viztorony hajtó
műve tönkrement. Vízcső-pótlás é-s tartalék kell. 



1784. 
XI. 26 . 

1784. 
XII. 4. 

1784. 
XII .2. x 

XII. 2. x 

1784. 
XII. 5. 
XII . 5. x 

XII. 5 . x 
XII.5. x 
XII. 5 . x 

XII. 5. x 
XII. 5. x 
XII. 5. x 
1785. 
1.14. x 

1785. 
, JI.13. x 

1785. 
III.12. x 

1785. 
IV . 22. 

1785. 
v. 20. x 
1785. 
v. 27. x 
1785. 
v. 28. x 
1785. 
VI. 14. 
1785. 
VI. 22. 

1785. 
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Stőger mérnök javaslata díszkertben elhelyezett 
virágtartók és kosarak kicserélésére, kerti hó
torok felállítására . Kosarakat inkább a falra . 

Díszkosarakat a jövőben a falra, kerti bótarakat 
sztmiklósi asztalosmester készíti NFE. 

Ober der Fürstl .. . Kamrner die Rundelle auf wel
cher das Oval runde Thurmlein ader eine von die 
zwey sogenannte Laterne stehet. Javítani, tönkre
ment . 
Zu den ersten Stock des Seiten Gebaudes gegen 
Széplak, mindenfelé süllyed, rohad. 

Távollétem idején rendezni. NFE. 
Válaszfalat nagy szinh. és Garderob között áttörni 
Stőger NFE. Főkertész jav.díszkert átrendezésére. 
Szerg.allée megviselt. Res. Szergenyit konzerválni 
Téli kertben szüks.berend,megy utasítás is . 
Trellaget lebontani . 
Ringer lakatos javítások. 
Ringer lakatos javítások, asztalosmunkák stb.üveg, 
konyha, télikert . 
Haunoldt. 
Ringer lakatos. 
Pölt Herrn Ober Gartner. 

Stukkos tufából hegyet épít. Kovács szenet, vas
kályhát kér. Rendben, Bécs NFE. 

Carlapp mindent ujra aranyoz. Klein Hauptmann a 
Herrschafts Gebauban lakik. 

Aranyozás mindenütt. Ujra kályhajavítások 
/volt pince/ . 

Grundmann utasítást kap, hogy az E-i díszkert 
virágtartó kosarait fesse be. 

Wegen Zuwachs der Partheyn uj ágyak. 

Uj lakások épülnek 8 db. Ezekhez építőanyag. 

Kv. cascadhoz. Hg.elfogadja. 

Víztároló építése . 

Eper és spárga hajtatáshoz berendezést, gyümölcs
összeállításhoz dobozokat kér Jallowetz. 

VII.16. x Szinház garderabja mindkét oldalon szabadon áll. 

1785. 
VII.19. 

VII.27. 

1785. 

Rácsokat. 

Szökőkót barlangjának müv.kialakítása. Modell be
muta.ása. Takarék.szempontok rat. NFE.1785 

x Ist-ban nem férnek muzsika házába is igénybeve-
szik. 

VII.29. x A tető beázik, fedé -se nehéz lesz. 
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Csövek sok h e lyen rosszak. 

x Tak . , Me szelés 44 s z aba, 14 konyha. 

1785. 
VII.31. x 
1785 . 
VIII. 3 . 
1785. 
VIII.15 . 
1785 . 
VIII. 30. 

1785. 
IX. 10. 

1785. 
IX. 14. 

1785. 
IX. 23. 

1785. 
IX. 26. 
1785. 
X. 12. 
x. 12. 
x . 12. 
1787. 
!.27. 

1787. 

x 

x 
x 

x Caseadoknál sok az ablak, 2 ajtó . 

Pölt jav.télikert beültetésére növé nyek Hollan
diából. 

Pölt jel. díszkertben végz.munkákról , uj beru
házásokról. Hg . jóváhagyja és engedélyezi . 

Stöger vízműnél és szökőkútnál végz .munk-at mu 
tatja ki . 

Strobl vadász: Thand . gart.keritése tönkre, fa
anyagot kér . Téglafal épül. 

Stöger bemut.helyreállítási munkák elsz-át. 

Különféle helyreállítási munkálatok. 
Primitia a tisztiház fsz-jén lakott. 
Fácánkertben volt a két külső Lusthaus. 

Kühnel ép.mest.tervezetet készít a budai pal. 
korszerűsítésére. 

III.30. x Die Rőmische Zugein Schlossgarten . /3 . 5 ölet 
ujra csinálni kőfaragó munkaj. 

1787. 
, IV. 8. 

1787 . 
IV.22. x 

Stöger épitkezései kávéház és szinház között . 

Vizvez-ek kapcs.uj ép.említése szinház és kávé
ház között. Csövek nem maradhatnak az ép.alatt. 

1787 . 
v. 26. x 
v. 26 . x 
1787. 
VIII. 10. x 
1787. 
VIII. 26. x 
1787. 
IX. 2 x 
1787. 
x . 12. x 
1787. 
X. 13. x 

1787. 
XI.17. x 
1787. 
XII.18. 

1787. 

Istállón kivüli csatornán át hid épül. 
Uj caseadok lakatos munkája. 

Fácán kertbe 12 kőpad. 

Kellere már volt. Miklós nincs a kast. -ban. 

Előző évekhez hasonlóan tullépés. 

Sztmiklósi hidat elvitte a viz. Uj épült . 

Lésben, gesztenyesorban cascad, fácánkertben 
kőpadok. 

A parterre 4 uj szabor kerül. 

Pölt üvegházakhoz üvegtáblákat készíttet. 
S-i Bau C-ból fizethető. 

XII.19. x A parterren 4 kályha van. 
x Istállótól zeneházig utat kimosta a viz, te

reprend. kell. Az ut mellett uj korlát lesz. 
x 87-ben a tető ujra tönkre. 

445 
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Virágmagért 72 Ft . Pölt. 
1788. 
I.17. x 
1788. 
III.l5. x Födém leesett, részbejárat tönkre, kukacok 

megzabálták, elrohadt.St. 
1788. 
v . l. 

1788. 
v. 31. x 

1788. 
VII.2. 

1788 . 
VII.l3. 
1788. 
XI. 30. x 

1789. 

Széplaki téglafuvarosok emel ést kérnek . HG . 
fasorok szerint zónákra osztja és így sza
bályoz. 

Bécsi ács nem jött a "Seiten Traete Dachung
hoz . Széplakit az idén befejezni, de anyag 
még nincs. 

Műlakatos díszkosarakat, virágtartókat k é szít . 
A hg.ajánlatát elfogadja. 

x Ez évben Pölt 1650 többletet kér. 

Schlass Track gegen S, javítani, 89 márciusban 
kell szállíta ni f át 1n di e Rundung . 

III.28. x Nagy javítás, télikert, melegágy, hajtató stb. 

1789. 
IV. 4. x 
1789. 
v. 24. x 
1789. 
VI. ll. 

,l 789. 
VII. 4. 

1789. 
VII.16. 

1789. 
IX. 
1789. 
X. 31. 

1789. 

x 

x 

Eisenstadt? 

Vue-k fasorai tönkre, gránátosok rend. 

Teknősbéka-tó említése. 

Von dem Lusthaus oder sogenannt. Bagatelle auf 
den Oval Platz. Tönkre az alapozás, parketta 
veszélyben az egész. 

Potyondi gróf kirakta Wolf asztalost a tiszti 
házból, Széplakon lakás kell számára. 

Díszkertész bejei., hogy a fenntartásra kijel. 
összeg elfogyott. 

x Uj hajtatóház épül. 

E-i hajtatóház és télikertnél felmerült helyre
áll.költségek . Kühnel javaslata. 
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XI.14. x Es befinden sich auf deme 2 Seitn Gebau als auf 
den Kuchl und Pflegers Wohnung, rom a csat.tető. 

1789. 
XI. 16. 
1789. 
XI.28. 

1790. 
I. l 7. 
1790. 
II. 

x 

x 

Állat és dísznákert minden alléját metszeni. 

Erbauung deren 2 Schlass Tachungen als dem 
Tract ober der Küchl und Bioliothec, összes 
fa is csere. 

Pölt. E-i díszkert beruházásainak kv-e. 

Temetési szertartással kapcsolatos munkák és 
munkadijak. 



1790. 
IV . 8. x 
IV.8. x 
IV.8. x 
1790. 
IV.25 . x 
1790. 
V.3. x 
1790. 
V.10. x 
1790. 
v. 12. x 

v. 12. x 

1790. 
VI.21. x 

1790. 
XII. 
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Cascad 2 viztornya folyik. 
Többi is jav-ra szarul. Nagyszinház kapuk. 
Fácánosban Trillaschwerk tönkre, ujat. 

20 vaskosár fehérre, zöldre mázolva . 

Födémek/Stuk/ ism.hullik. 

Kép.feletti ré-sz rézlemezzel fedve. 

Viztorony tönkre, téli kerthez, medencéhez kell 
a viz, uj Bodung, uj kerék stb. 
Szabrász Diana fig-hoz D.templ-hez Wolf-tól 
vette a hársfát. 

Széplaki Alléban a csatorna bedölt, ut használ
hatatlan . 

447 

Weissenwolf grófnő koporsójának díszítése . Lámpá
sokat vivő személyek felsorolása, szertartás. 
Halottas kocsi Sopronból. 

Eszterházy Miklós temetkezési költségei. 
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G:;.'aLd Co:lncil 1:1eetinc , Boston , USA, 1988 

l.~>. n:i e t: to l i;ni t 'the le!v;th u:~.' nl}- rapcn<; , I will not go 

in to '"',3 ~;;:-d_ l. ; o:1. event :J and ~!"olJle: llS OCOU::' l.' ed ainc :-1 t~l e ITieot in ~ 

a ecoun t 7.' ')O u ld be 3S t t led ~./ corro:9pond e noe , teleph ona o r 

cablc .s . 

t o r.c l itw e + ' J 1:: president of fiettlL g e 'Je:..ry-day proble~s i t would 

· n •· ·· ··c·"' >- •. :. v· " <H -. .:. c · ., .., -,.i:1 o __ ...._ ,'-· ........... . •.L.. - \-- _, _ íil"i. , · ~ly a u t:wrL~ cd , c e t::. ld z e sc l v a 

daily p.= o0l- ·:.:~ of IFLA a!ld could da the rnani :fold correspondance. 

p:reside t , ::;.\.: t i i:l i ~ is ·.)ractically insol~ .. ü::l3. 

T!:l "S !' t? :: a :; 'ccn cxt ens i?a co r::- ~?sryonöence f) n the orc;aniza tion 

o :f :._'lt' O~.' Ys.i. c 'i<:: l css oci c.: t io t.s i n 1 ~a s t - •:-ur opean coc~nt1.'iGs a n d ii1 

Chlna aJ-.d c,n t !:wir ~dmission to IFLA respacti ve ly. I have visited 

thre e c o1.::..,•1 t.:i e s :for. this zoeason , n a me ly the Sovic;t Union, the 

Ger~n Ds~cc~n ti c Re~tblic and Bulgaria. 

I ~rent l;O tha Sovi3t Union, to )!osem-r. and Lenir:grad at the 

~nd o i' Jail:la.i:'Y, a t tllo imri ta t ion of !b.•. Juri Platonov, President 

o~ the Sm:ia t Un i on o í' Archi te ct s. Bo th in !,!oscow and in Lenin-

urchit'3c ts a :.:;sociated in th·a Union. In these r.1G\3 t in~S~ I lleld 

inf'ormativo spaeohas about IFL.A. 
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I .na(.) SbVG:&:'"l discussion s wi th .l<fr. Igor Voskresenski , 

Vice-P !:' c .<.>::. .c!:.t o'!: t !:;;. Uni on o:f A:-chit e c t ::; a n d l e od ·? r o f the 

B'l' ou; ol l <:: .:.ldscape ar c b.:.. 't:cc -t s . 

A m :.:.:rber of' landscape archi tects tvvk p~.t· t c. t í~ Le discussion 

among th".;1 !tr -=- . 'ra isia Vol:f trub. About ten persons participa ted 

at the last ~ooting led by Mr. Juri ~latonov. Tiíey expressed thei 

decisi. c n, :Jc.:cord l :ar:.: t o wl; i:::h the c:ronp of l and s capo n r chi t ects 

set u~ '\rl '':~:i i.l ·c~G ~~ion of' Archi t o c t s m1der the leadarship of 

Mr . I 0 !' 'Tn.s~:r a s -n s l \.i , uill apr>ly f' r 8d:'1i s sio_1 t o IF' A. wi th 

20 n'orn'bc ::·.s . ·~:es c 2 0 mc :.:bel' .s par t ly re p:c e s en í: t ~1e l-I-llo le Union 

end par t l :r tha prcd'Gssio nals in each r cpnblic of' thfl Soviet Union 

re p l'6S <3Il'boJ & 1.. i 1e Cone;ress in B o s -.; on by J - 4 p ersons . As the 

crue s t of t h e -n i on o f A.r c.ü tects , I r Gc ei vn.cJ o. r ich pro:fessional 

end of Fcl:.!' l;~ ::.. ;: y fc.r t lL eo day s "s ;gt•.e st of' Arch . ~ald Honn, 

Pr~.sid~n-4: ·~f ' . r . J •".' fui n of' Ar chi t ec ~ s of t h e GDn . Landscape archi· 

teot s of th~ G~~ r e pres 0n t an ifid e pe ~d ent e~ o l p of t h e Union of 

Archi t ee ts , Tl!eil" Presidsn t is i·lr. G. Funeck , Dir(~c't'or of the 

B erlin liortlcult ural OfficG. 

:: bold S'-v ,:: r.al di s cussions 1'/i th compa t en t ~ers o r1s: wi tn tho 

Prosidaut , GGn~ral Secr~ ~ary au~ · r es idc n t o~ the G~oup of 

Landacapc A.rcilitGc t s o;. 'tha Union. Il thcse t01~o t ing-s I was told 

by tha co!::!pc --i:cn t pel1 aons that t h e lan d s cape archi t o c t s of' tha 

GDU would probably apply for IFLA membersbip in 1989, vith a 
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20- I·le!rt-::,er g roup .!''}-prasentint~ a ll landscapo a.rchi t eo ts o :f their 

~ll c ená o :.' A!)ril ~ I n Du lga !'ia landscape 

l:: v c ':wo or ;~a nizn t J.cn.s . TL(~ ild eL' t h e 

o t l:: nr ?.c ·,:: d .::> r ·· .. :: e p .r s:s i d cn ey Qf ~-Irs . P . ~~o l G V :::l wi t hin thr,:) Union 

Uuiun oi' Arc:::i -::.:~c · s /Arc"":::J. . Stoi~ov /, t~e iJ residant o:f .;~a Union 

of' Toc hnic31.. J\,«·Go c:i.a t icns /J.':Jrot:. P0pov / a nd pr feas i ona l l ·:ndors 

f e ssiuü2 l procro~w& oY hi gh stand~rd, I had the oppcrt~nity to 

visi t t h e ~?l"'o:f o~::s:..ona:;. a nd cu~tu.ra l center of t bo un:on of Archi-

t ee ts s i tuu teá i n a f o r .er- Meci ievul uton3s ·;ery, s ui t a 'Q la :Col." 

bolding professional sewinars ~or 70-SO participants. Tbe center 

t-ras oi'f'e rcd 'to II~LA. by presidon t S toilov. / F'..lll ~oo.:..'d and lod~ing 

costs onl7 Jú dollars / day in this ~OiüJ~orta . ) le bu.iJ..diur:;. abunóing 

in lecture , uork and exhibition rooms and ~itwated in beautif'ul 

;::;uro roundi::1G'B./ 

I rccei ved a let ter i'rom Cbina in Oc t o ber 1987, in which 

Mr. Cb~n J urryru , Vico-Prosident of the Union o~ Land~cape 
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Arcbi tects o~ : n ina snd Chai~~an of the Co ~rui tt ee of I n ternational 

J, r· t iv " . tL~ ~ /0s .l. ~ L1 t, f -:::rs.::: ·try ~ r.ni·t'e l" sity , 1!aidan Ll.striot , Beijing/ 

exp.r· e~ s e · 11 :.. .:;! intBr cst in hou the landscape architects o:f tha 

People ' s a pu b lic of' Chir.a cou ... d became meraber s of l !''.LA . Based 

o n t be 0 o r r cspondence in tha ~atter , it may be possiblo , that 

t~e Chi~ :;sc land c :J ~c archi t e e ts a p -pl y !.~ 1· I - LA 'T:3i! ~c c r ship in 1989. 

I t i.::; <l .i: l ~:;.c: 1.:r c fo r· r1e to i n fo r··. c ll c:Jl J. -:a s u e"" ;vho cou ld 

1938 , C K. ·l: .L:-;0 C;)nforenc e -wa s ex t reme l y w·e ll or ganí:i: e d a nd, due 

to excel! 2n t l~nture s an d st~dy t o u rs , i t ws s als~ ve~y us eful. 

on iho f ut· .r e o f t h e Eu ropean lanc:ls c ápe . As pre ..... ident of IFLA 

i' e ren cc- :: • .-o- 1 ..:: i .:1 Dr a t i .s la :; ::~ , .._, ·z i3c t:t o s l ov- a !d. :;, , o , t h e occasion o:f 

:f;_~ ~~! :!.. .;-' ::. -t -··::,: ':::- :. - ~.n ::.c . .-~ 1 Hi """ nr> cli oo l of S lov a ~da . The leeturars 

coud~g fr-;. ;:~ ,;:any cou..v1tries represer t\ld e x't:rH ;ue.ly .high f>l' Ofo.ssional 

l eve l. A t t ~1 e c onf"' -r- cmce I ga v 0 a sho.r t speec h o n IFLA and i ts aim:: 

It i .:: dA s ir::::ble thn t I ca ll the a t t e n t ion of Mel~"-bers o:f the 

G.r and Co::.nc ::.. l tc a n i nte r na t íonal sy1r~posiw .• o n 11 1Jrbac landscape 

/the ory nnd 7'Jra c t i ce/" to ha orga ni.z t-d i n LJ -:.!b l ~ ana , J"U{!oslavia, 

between 25 an<.l 27 c,f Augus t •,o~ith nearly t :veoty ot' the world's 

b es t kJlOl"m Pl'O fef:i sion~ lB holdiut; lee tur es . 

From 23 to 26 Scptember tha sy~posium of tha Central Region 
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o f T.F T .. A. . :; 

,..,_.., 
.) l • 

. ... 1 - .• , ..... ~ • -- __ _ ..... _ .... Co•1.gress of' 

O ll "l i!"'.CC.ll f ::- cr: 

the 19 o, 

Mr . Har~t n ~obayeshi, 

.Exec ut.:.vc Cc~'lnit t ee <lS etlCS't t o Japan - including 8.&.S 0 their 

and t:lü < .b o.!..' ~; o~~ th . Grand Cmmcil , could e l abora te an IFL..-l prog-

p ::.' of~.s.s.ion-

a l and cul 't ural programme, leotur es o:f t. he oonf'erence prognos ti oa t-

1.ng regor t pro b le'ns o:f t h e comint~ centurJ were very success:ful 

and u se:ful f':- o \j l t.i:le i.>Oi~l t o f view o!' our prof.assion. 7!1ay I express 

my than!.::3 :for ;:heil.' generous a ssistance t o Mr . l<.Aruto Kobayasbi, 

First Yico - Pt•cside nt a _ld e vory Ja pane~e collr3a n~ne 1 r>ro:fassional 

i:lnd spo.n::.o r t~nai.Jlii.lg the extraordinary sossioll 01:, tbc E:Aec~.ltiva 
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ANIWAL REPORT OF THE PRESIDUIT (1989-90) 

As a follaw-up of the Philippine Grand Council meeting and 

the 26th ~orld Congress held in May and June 19 39 

respectively, on the basis of res olutions and proposals 

ad opteö by the Exec uti ve Co ~m ittee and the Grand Council I 

have given mandates to the Chairmen of International 

Com~i ttees and have fulfilled other duties. 

On the basis of the information submitted by the First Vice 

President on the activity of the Task Force I have expressed 

my opinion about the proposals of the Task Force. The 

rnajority of the m can be regarded as advantageous as far as 

the future activity, effectíveness of IF LA is concerne d , a 

significant porti on of t hem, ho~a v er, due to the pres ent 

financi~l co ndition s of IFLA, does not see m to be feasible, 

·r am sorry to say . I expressed my regret in a letter writte n 

to San Haruto Kobayas~i because, contrary to the Grand 

Council resolution, the Task Force has been expanded and in 

its second meeting the Central Region was "represented" by 

an IFLA member belenging to anather region. May I express my 

thanks to the Task Force for its work and proposals serving 

the future develop~ent of IFLA. 

InFinland the 23rd Nordic Congress of Landscape Architects 

was held between 16 and le August 1989, at which, due to the 

invitation of the organizers I had the opportunity to take 

p~rt. The Congress focussed attention on the Perspectíves of 

the Landscape Architecture for the Next Millennium. The 

presentations by participants were of very high level and 
the professional exhibition and excursion was very useful. I 

am sure the other regional units of the Central Region ou9ht 

to follaw this excellent and useful example and obviously 

the other territarial uníts of the two other regíons ought 
to seize such opportuníties, too. I have to mention thöt 
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some regional councils and national associations have 

erganized local conferences but these have not became as 

reg ular as the Nordic Congresses. 

SA LA is one of the youngest me mbers of the IFLA fa mily a nd 

notwithstanding has underta ken to organize an international 

symposium, the title and subjec t of which was "Restoration 

of Landscape Ensembles and the Protection of Historical 

Monu me nts". The 40 foreion partici pants of the symposiu m 

represented almost every continent in addition to Europe 

(six guests arríved from South Africa). The lectures given 

were of very high level and the study tours araund Moscow 

and Leningrad were highly instructive. The professional and 

artistic standard and the degree of maintenance of the parks 

created in "French" and "English" style represent great 
value and can be set up as exa mples. SALA erganized the 

s y m p o s i u r.1 b e t ~~ e e n 2 8 A u g u s t a n d 2 S e p t e mb e r l 9 E 9 . I a m g l a d 

~ to have been able to welcarne the Participants of the 

Symposium on behalf of the Grand Council in Moscow. 

At the meeting of the Executive Committee held on 29 Deteber 

1989 in Versailles (to which all Executive Committee members 

were invited) five Committee members discussed 6 agenda 

items- within them several sub-items . The agenda and the 

proposals, resolutions of the meeting were distributed to 

the competent persons. Should anybody of the Grand Council 

members wish to have a look at the Proceedings and 

Resolutions, the document is available for study. 

The Dfficial Inauguration of the European Foundation for 

Landscape Architecture was held in the Hotel de Ville of 

Brussels on 13 February 1990. After the inauguration speech 

held by the Minister President of the Brussels Capital 

Region the presentations given by Michael Oldham, President, 

Prof. Arno Schmid, Vice-President of the Foundation and 
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other lecturers offered a picture about the manif old 

professional tasks of the Foundation and its me mber 

countries. This organization presumably will play a 

determining professional role in Europe in the future. I had 

the privilege to participate at the ~eeting as the President 

of IFLA, at the invitation of the organizers of the event. I 

had the opportunity to tal k to the Foundation and othe r IFL A 

association me mb ers of Europea n countries about questions 

relating to IFLA and its future. 

The city of Venice (Commune di Venezia) invited an 

international co mp etition under the title of "Un Parco per 

San Giuliano". The vast land inteneed for the creation of a 

park is situated between the laguna and the city of Mestre. 

32 competitars from seven countries 

judgemen:. Three members - including 

jury were specifically lands:ape 

decidec on the pla~s on the 20th 

sent in projects for 

me - of the 13-me mber 
architects. The jury 

and 21st April. In 

connection with the competition I am of the opinion that 

based on the proposal of Past President Zvi Miller in 

collaboratien with the International Association of 

Architects, a regulation should be elaborated determining 

under what conditions (awards, composition of jury, etc.) 

international competitions can be invited. 

The symposium of the IFLA Central Region was orga~ized by 

the Portuguese Association of Landscape Architects in Oporto 

between 17 and 20 May 1990. The subject of the symposium was 

"Tourism and the Landscape Management". The participants of 

the symposium could listen to the presentations of 

internationally known and outstanding representatives of the 

profession and then could participate at a two-day-long 

study tour. ThE participants of the symposium were of the 

opinion that the Portuguese vine-growing regions the 

support walls of which must have been built by diligent 
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represent outstanding value 

to be registrated arneng the 

Heritage of the world and be 

future. It w as fel t generally 

development of outstandin g 

landscapes did not serve only international touris m but al s o 

the interests of the inha bitants of the countries 

themselves. In my opinion, in the 21st century only those 

peeples will stay in or get in t o the vanguard of the world 

in an econe rn ic and intellectual sense, whose leaders by 

the development of landscape and environment - will ensure 

the landscape conditions for healthy life, recreation, 

resorts, the joy of life and creativity, this latter one 

being the most important of all components. The Organizin g 

and Consultative Committee of the symposium carried out very 

useful and successful work, and deserved the gratitude whic~ 

I expressedon behalf of the Grand Council; I am convinced, 

special tha nk s must go to t he me ~ bers of the Honcur 

Com mittee and the sponsors, as without their assistance such 

successful professional meetings could not be organized. 

Since the Congress in Manila, I think, a lot has happened in 

the IFLA Central Region for the benefit of cur profession. 

Mr.George Anagnostopoulos will give details of these events; 

let me just seize this opportunity to express our thanks to 

him for his extremely valuable activity. 

Special credit must be given to Dr. Hans Friedrich 
Werkmeister, who, during 12 years of extremely devoting work 

has ejited IFLA t~EWS, this successful bulletin so hih gly 

appreciated. This newsletter has been and is giving 

continuous information about everything significant in the 

life of IFLA. It has given the feeling of belenging 

together; it has been and we hope it will be the leaven and 

an initiator of thoughts, ideas and plans stimulating th8 
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develop ment of our profession. Dr.Werkmeister has turned 75 

years this year. In consideration of this he has resig ned 

the duty of editing IFLA NEIIS. He iskind enough, however, 

to assist us in preparing the next one or two issues of t he 

bulletin. I sug ge st that, und er a resalutien to be ado pted 

by the Grand Council, the new President, Theod ore Os mundson 

express our appreciation to Dr.werkmeister for his 

imperisha ble services in the forn of a diploma. 

I thin k I have to mention that after the resignation of Dr. 

Werkmeister, under the initiative of Prof.Mrass, steps were 

immediately taken in sea~ch of a new editor. Dr. Werkmeister 

suggested Mr. Hans Dorn. We spoke with Mr. Dorn several 

times; he wo ul d be willing to undertake the duty, but the n 

he could not continue colleeting advertisements for the 

YEAR800 K. Sim~ltaneously, he is also the Chairman of t he 

Histeric Landscape Co mmi ttee and carries out a very 

significant wor k, he is over bu rdened. Mr. Ge orge 

Ana gnost opoulos was mentioned as a f ut ure editor of the IFL A 

NE WS, too. Oepending on the pro~osal of the Grand Council, 

Theodore Osmundson ought to nominate the new editor of IFLA 

NEWS urgently. 

In Oporto (16-17 May, 1990) on the basis of a jointly agreed 

agenda, five members of the Executive Committee (Messrs. 

Prof. W. Mrass, G. Anagnostopoulos, F. Vogel, Z. Miller and 

myself) talked about different subjcts. We thought it would 

be advantageous if in the future the IFLA YEARBOOK in a 

new form - were printed in the USA and distributed fro n 

there. The new form would presumably attract ~ore 

advertisers. Speaking about the YEARBOO K, I think, it is a 

common wish of all of us to express our thanks to Prof. Arno 

Schmid for the excellent work requiring much time and energy 

that he has done for editing and publishing IFLA YEARS OOK . 

As I mentioned earlier, Prof. A. Schmid has been electe d 
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Vice-President of the European Foundation for Landscape 

Architetture. This position involves a lot of work. Let us 

hope that in spite of this he will be able to go on editing 

the YEARBOOK; should he be unable to do it, the ne w 

President will have to take steps to finda new editor. 

On Or. Mrass' proposal I spo ke to Derek Lovejoy in Venice 

several times (we were me mbe rs of the jury of the 

competition there) and suggested that he overtake the 

activity of an Executive Director General. After two da ys ' 

thin king he said he would undertake the task for the 

duratien of a year and would spend a few days at the IFLA 

Secretariat every month in order to make its work more 

effective. For this work he does not require any payment. I 

have not yet given any assignment to Mr. Lovejoy for the 

job; I think we ought to act aceording to the opinion of the 

Grand Council and to the decis ion of the new President, 

Theodore Osmundson. On the basis of the discussions held in 

Oporto, the majority of Executive Members present there 

thought it would be very useful to nominate Mr. Lovejoy for 

the position, I think, so long as the financial situation of 

IFLA does not per~it the employment of a permanent Oirector 

General. I think, should Mr. Lovejoy undertake to carry out 

the task and should he receive an assignment for doing that, 

from the next elections there would be no more need for the 

function of the First Vice President and, eventually, that 

of the Secretary General either. 

In the future Prof.Carpenter does not wish to carry out the 

duties of the Chairman of the Education Committee. I think 

Prof. Fabos could be assigned to that duty and the Urban and 

Rural Landscape Committees could be entrusted to one 

Chairman. I think 1 also other Committees could fuse, among 

them the Committee of Histeric Gardens and Sites and the 

Committee of Histeric Landscapes, as well as the Committee 
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of Environmental Planning, the Committee of Endangered 

Landscapes, etc. 

The Executive Committee me~bers meeting in Oporto dealt with 

the observer status of five ASLA members at the session of 
the Grand Council meeting. The ?ajority of the participa nts 

of the meeting expressed their pleas ure to welco me the five 

ASLA observers at the Grand Co unci l meeting. 

I n O p :n t o i·1 s . 5 t e i n b o r n e x p r e s s e d h e r w i s h t o r e ma i n I F L A 

Executive Secretary not langer than two years. She made a 

proposal also to a successor but, on the basis of our recent 

telephone conversation, she withdrew her proposal. (She has 

not withdrawn her proposal caneerning her retirement.) As in 

the past, I have to stress also now that Ms. Steinbarn 

carries out extremely 
service of IFLA - often 
woulb be good, however, 

valuable and useful work in 

sa:rifying her leisure time. 
to reduce the expenses of 

the 

It 

the 

Secretarist in some way or other, after the retire ment of 

Ms. Steinbarn. 

I have to express my greatest regret that the 

Government - until the writing of my report - has 

Norwegian 

not made 

possible for our South-African colleagues to be present at 

the Congress in Bergen. I should like to call the competent 

persons of IFLA to the obligation that in .the future the 

organization of IFLA congresses shall be made impossible in 

countries the governments of which do not enable entry and 

participatien of any IFLA member association or individual 

member at the Congresses. 

Now that my term of Presidency is over, I should li ke to 
express first of al l my gratitude to a ll members of the 
Executive Committee for their assistance rendered for the 
interest of IFLA and, wit~in that, to me. As Secretar y 
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General, Professor Mrass has carried out extremely devoting, 

tiresome work requiring also a lot of diplomacy and he 

sacrified long hours of his leisure time for IFLA. First 

Vice-Presient San Haruto Kobayashi who has gained special 

distinetien by the organization of the Task Force 

activities, the editing of a professional boo k a nd by 

carrying out other very importa nt tasks deserves the t han ks 

of all of us. Let me express our gratefulness to the me mb ers 

of the Task Force for their proposals; and to the me~bers 

assigned by the Grand Council to elaborate develop ment 

posibilities and plans, for their generous services and 

work. 

I have already mentioned the successful ~ork done by George 

Anagnostopoulos, I should like to thank him again for his 

continuous initiatives. Marta Fajardo did very useful wor k 

in the ~est and Prof. Oh in the East, both of them deserve 

credit. 

I have to give special emphasis to Immediate Past President 

Zvi Miller because he has done excellent ~ork as the Special 

Assistant to the President and at the same time ~ithin the 

framework of the Relations with International Organizations 

and as the Chairman of the International Committee which, in 

addition to high moral appreciation resulted also in 

financial support for IFLA. It is due to his services that 

the best participant of the youth competition of IFLA 

receíves a prize similar to the best participants of the UIA 

co~petition. I do hope that Zvi Miller will continue his 

manyfold activity for the benefit of IFLA. 

As far as I am concerned, I tried to do everything that my 

strength and circumstances allawed for the interests of 

IFLA. My circumstances were characterízed by the fact that I 

was the citizen of a country ruled by a Communist party . I 
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think no comments are needed to this fact and the proble ~s 

accompanying it. Within IFLA I tried to play a balancing 

role betwee n different views, effarts and sometimes vialent 

conflicts. Some colleagues could mean that I seemed to lac k 

activity and initiative. I should like to call the attention 

of t hese persons t o the fact that - altho ugh the financial 

situation of IFLA is far fro ~ being rosy yet our 

Treasurer, Mr. Franz Vogel, who wit h a lot of caution, with 

proprietary solicitude and by devoting many many ho~rs of 

his leisure ti ~c a nd wit h sacrifyin g significant amounts of 

his private money - is able to pass a belaneed IFLA ban ~ 

account free fro m grave debts to his successor. 

I should like to mention as well, that the President Elect 

of IFLA, Mr. The odo re Osmundson and the Treasurer Elect, Mr. 

Jef Oe Gryse are pers ons, under whose guidance, in my view, 

a cons i dera~ l e part of existing p ro~lems within IFLA - a ~ ong 

the m financial ones - will be s olved. 

I must confess t hat - not as President, but as a simple IFLA 

member - I tried to use all my connections and wide circle 

of acquaintances to achieve that Mr.Theodore Osmundson be 

elected President. I a~ convinced that he will be able to 

achieve by his wise, tactful, circumspect and diplo ma tic 

measures that differences of opinions and conflicts cease 

to exist within IFLA, and the members of IFLA will join 

their efforts, their commitment and goodwill to act for our 

better future. 

With these thoughts I psss Presidency to my success or 

elected by a great majority of votes; as 

President, within the fra~ework to be set 

Council, I will try to do my best in serving 

IFLA. 

Budapest, 17 June 19 9C . 

Immediate Past 

by the Grand 

the cause of 

Prof.Or. M. M6csényi 

IFLA President 
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l~uodrcm1iol ro por t of act i vi ti e.s reJ..atod t o t ~10 Uni ted Ju tio.as 

f or t le y eors 1985-1988 

I 11 t i e l uot 4 y eors t he I nternationa l Feder~ t ion of Lend

s c op e Arc lütect n c :Jde effor t s to proo ote t .w objcctives set by 

t ~-e United ... ~Cl tio s Dild nithin this, es ~1 ec ü1lly t iw oe i n t he 

oc onomic CJ nd .socia l fields . 

T:·1e r.~ e: .: l.J er ossociotions a r:d indi vi dual me::.i.J el .. s / a:::ounti!lB 

to nbout 60/ of IFLA oim at ossurint; better, r.1ore beautifui and -

b;:;r e 1~ ·18 _c i ng t il o f ert i li ti)l of l a;~dsc ape s - more ee ::monic c ondi

tion s of l ife fe r llu.'Jl .:: n i ty by devc:!. opi nc t he l ivi nt,; r:1 t1terial ond 

t !w ecol o._; i c c i rcur stances of u1~bon and rura l la 1d::;c opc .s. 

I n c :rd.e r to a c hieve this, I'"7L.t~ ua ::e s effo:: t s to as sure t ;w t 

i n evc r y cow1t ry of t ile r:orl d l andsc ape arc hi tecture b e t oU[:;ht 

o t a uni v er8ity level, r- r oi essio. ol a~socic t i ouo be e s t a blioi ed 

.::n el t h e s c , bec ow L :c I FLA r.:.embers, ful f ill t lleil' oocial, e c ::: loc;ic 

m d ee on oDic t os':s r1i t t i.1e ossi ::; t 022Ce of L t e r na tiona l or t:;<:mizo-

tions . 

I FLA or....:; ~.miz es Cor1c;resses eoc ~1 yeor i n diff ercr:t continent n . 

The Coneress of 198 6 wos c oncell ed e s 'Jexico City, orii r...z; to t ·le 

e :Jrthquok e, vm s no t in o po oi t ion t o host i t. I n 1987 t 1e Con..=;ress ._ 

m:J s :1e : d i n Pari s , ni th t he s,_;_bj ee t " Ploisir d u pnysos c". The Con 

e ress of 1988 - nlü c h \·,a s t i1e 25th in t he ili story of I FL.A - vms 

or~anized in Bos t on , USA, f oc ussinG on "Inter nationa l Perspectives: 

Col l abcrotion a_1d Communic ntion ". '.rhe r::a jority of :.ectll.re8 c; iven 

ot t he Conc;ress dea l t \'Ji th t ·1C possi~ili ti es of i nternotionol 

pro r c s s i onal coo perotion and newt should be don e in order to 

creote conditions of li f e odvan t ogeous in ec olo~icol, aest~etical 

or..d social se · .sc, by ;:rotectint; a nd developi ng t l1e e nvironment. 

T ~te sy::J posia " Re nort Plnces" ~1e l d in Ja: an, "C.lanc inc Agri

cul t u:r e o nd Chcmc;ing Landsca pe" 'w l d in Rotterdam and "Urbun 

Londnco pe" ~tel d in Lj ubl jona, J lltjoslovia, this yeor a n d t ·le 

"Aest i1etic and Ptu1ctio11al Values in Landsc Gpe Desit;n" to be held 

in A t l.1ens in Se p t ember 1988 v1e r e a n d \'lill be oreani zed to ac ili cve 

similar Goa ls. I 1tcrnotionolly v1ell-~novm e:;cperts corryiUG out 

si~nific ant \7ork al so in the or0onizotions of' t he UH e nd the 

ur ESCO t;ove ond nil l g i ve lcctures ot t ileae syrnposia, of ten for 

an oudience of several htu1dred pe r s ons. 
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.l he no le or' 1 ro..ndsca~~e Arc!ü t ac ts i n En virc r.rr.e n t e. l : .. 8r,agercen t 

i\)_:: iwJ, 3 July 192 7 

P~of. ur. ~ . ~6cs~nyi 

1. ~: .i r:: •~ co;-: s 1:an1; m;:ürr:. tj_ ol~ of r~:",n ... t: ;:, ~~:rc· dL~ce i~ t:i s c.c viron 

r:.ent fl'l a ter.iaLl necess .<~ry t ·)r ~ ~L; exi 3í;efl ce. ,.'h::n li Oi ~,E; thi::; a t e 
fL..::::<! _íi l::;.ce la~ :': J.O:ig ;; r l; i;·,e éi:-~d .r.nvin.c; n l S~) .:üs CEJ3Cer;dants in 

ru.:.c.. 7 n e fi~:'CJ V l c : e u H~<·Ín f .. r. r.; : ,e oe te ri o r : .. , t ion Df t~·:e p l'oéuc ":;i ve 

pLH.:es rr.o.cie ei'forts to incrca.s e tL.e proc uc t i vi ty of t!1e ~<:r:dscape, 

the com~ lex ot &rRbla lands, orchards, vineyards and forests cul

~i ':::!ted, c i vel.1 s RW..l l a}{es control::Leu by t [;er, . In Rdrli tion to in-

creas in3 t l :te ) r vduc ~i-.,rity , t h e inha ':-)i tants o:t sett lerr.~nts r;;ade alsc 

' ·•.:i.' f ,~ ·;:; í~ ·-.o er:be}.l .i ~;.il t h e neic~h.~ourhocd of their town o r vill ·· 6e, 

·· s o rt:<:.i; t :.ü.ir wo r K in t nf'! r urnl land:3cape to r:o t .)n l~· fati guin6 

Th~ por7 ~' i.b5.li i:ies of sr.ar)tnc; i;l;.,~ :arH .. t:-"C a~··. e C(;l l. e c ~ive J.y, 

rlO '·vt: v e r ) !'l~''e coP'le to an er. d grr>d l~ flll:r. When t te •Jill. a~.~ es c',eveloped 

in ~0 t: o wnA r-1m: becRi!W see. ts ·;f rulers D!1d c i ~;:: i tcri~~ n of t i. e 

•' h1. r ch, t l P ~!":l Al). ;:r:rdenR J'OtJEd tt:f; :' t:-:.c ~ l;_,• r : c. ~,.;. ;:; cr; ,;r-e·;, t o J_ar,-1,8 

~arks ro und ~he ~a~Rca ~ . ~he planninc and con c tr .ction of par~s 

rec;. L·.ire d 3p~cL1ll~r s ~: i l led f!r..d e xperi.er.c ~~d e ·:::;e :."'.:a, t .. e p1· :.~decessor . 

of tcda~1 .,.s 3 <1'~-~ <-t re, p3rk, ~ :ü te dasi ..;nin:::; 1Rnd8cape ::.re h i tsc ts. 

Alread~ ~t a very eRrly otaz e of hi ~ tory huge estates c a=a 

i n to bein3 owned hy n ~~in ;-Jlc proprie tor . The increase of ttleir 

produc ti vi 'tY, t t.e el iminil t ion of d ar. a ge o nnd lo :-; ses r. m :..sed by 

na t 1 ~r~l :'roce8 s e3 snd t.t1e enhr\r:.cer;;ent ef the beat..<. t y of tte land-
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s c ape r ;~ qnired r i:Ul .. ; -sided, trr: ined experts wi th <".rtis t ical e.bili t i es . 

I :: r;y c ountry i t wns 0 ésHal tükoviny ·.vho pleinned a r.d c e rried out 

an 2 xta~aive and CO$f l ex adjustnent of t~e landscape near fata, 

Hunt:SG.ry in t :-1e 17 4Cs • .i\ t the be ~:_; innin,~ or t h e : r · t h ce n tury 

He ir.ri d : !i P- bbien tr · nsforrr. ~d t :~. e ter.ri tory of r:ea r ly 8ü la.::- ~-; e 

es ta tes to incra::B e t ;:e .l r r rod ne ti VÍ '"C,'j , to pre:Jo rve :."l:3 ci~ log ic 

bala~ ~e of t h ~ c rops produced an a t ~ e for~s t~, ~reves ~n· ~a ters 

and tv e.:::oelli s h t J.eir c onBciousl,y f c rl.".ed coq) lex. üi :: ul t a:18ous l y 

ti acue l T~ssed ik t~u~h t t he p ro ~ri eto rs of s~all fR~IS ho w to ~elia

r ate "the 3o il of t heir land e.:1d to cr::hel li sL the r ura l l a.r.dscap e . 

1.':t,e ere a t i ve i ni ti a ti ve c -: lled 1' Landesve r s ch önerung", l <.nd ·":!cape 

er; ~;e J. li shr;-. en t in Ger.-::an - ,-pea l-: in._: cuuntries :won Gecar-,e wi d e - spread 

i n a ll econocically develo ry ed co ~n t ri as c ~ the world. 

·:1..:1.en a t t l:. e b~ginninz>; of t :·: s l a~ t c~n t;_;r y a sigr. i ficRn t par t 

of t~e c itizenE ~rsw ric h , ne w d e~ands a r ose . VtnicipRl publi c 

p :ir ks ·.vel.' e con s t r ue ted in add i ti on t o t ll oRe o•tmed ny t 11.e h i,:;Le r 

n o bi l ity . The first ~ f this kind ia - a s was decla red by its 
dasi ;,~ner and cre a tor !ie inrich :•lehbien - t he Ci ty Park of ;3uca :--es t 

c~nstructed i~ 1313. I n addition t o the rar ks si t :a t ed s e9~ra t aly 

. i n ~i ffers~ t ~hr ts ot tow~s , Do cn co tc~e nt rnunicical ~re en-a 1~ace ... ()-u ,f.- • ·-
s~ ste~~ c e~e inte beinJ . ~he first o f t h i s kinci i s tne ~reen -s~ac e 

A :JS tew of :jo s t~n in t he l; ni tecl ~tR tes c re a ted by l''red erick Law 

Olr:.:.sted wh o in the sec-:md hfllf of t he l <is t c en tury propos ed t he 

u~o of tne ex pre2s1on ''la ndscape a rchitect" 

l h e fourth phase of cur professi on , landsc ape pl anni ~~ on a 

r ec:;icna l s c .:ü0 i fl no t lon~.; - :; t <"1r. din.; and dr: tes bac « to t tie l94Ci s 

only. It has Rri se~ Rince t he in t ~rference i n ecolo~ ic proces ses 

was carri ed out on R regionHl or even world scale . The i n terference 

is Ji:Ul i;iple and char él c terized by a dan;r:ze to t t:e so i l , wa ter t a ir , 

fl ora aLd fnu~a - in ge~e ral t~ the natural resources - of t~ e Earth. 

Indi vL lual con:n:uni ti gs a~d t heir i!lhabJ. tan ts Are uneble to 

protect the~selves against tnese dan.ages . Protection, the e ver t inJ 

of the dar;;ages caused and t he crea tion of new va l ues replacing 

t nose deatroy ad uust be on R re~ional scale, tooy in accordance wi t. 
tLe na 1,ure of t r. e in terferenc e a n c darr.a r;e. 
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.!~ I ~ -v :&.: ... :. r .l r:-~ t ~ i ~ C' - 2. L• t-: I:<-=- i.: r:L.f..: r. -;; l . l ", ;..:: ~: t~·~ .o( e ~: n :~ u tt J~ t:; s t v ~ t o~~ .r·:r:r"'r;- fu l rnateri a ] 

c:. i ;: ~ t..:?' ö i. r:. :.§ t i1 '~ r.. r:. t ur ~, l r~ ~- ( : n c ;.~; o r; ~. c 8 l r t c n G~ e r. a. r~ r~ G p r u c~ ;::! 8 es. 1\h e 

e l.·: .. ·'a c -;i .. '$"' r: r.E. f:r; a ;~ ·th:0 r· c ~:i\ .. i t ~ c n r· e : . t~ s or~ o cc~ ~ rni c car.c : t i cns e.nd 

~ ·~ 1 l <f - ~C.· -d c! t ·3 ;:;. r,6 ~ f f .c t iv.: E'r v .i. r ~:· n, ;, ent fü rr: a~- -~- t ~ m.ent c reating 

;d . T'' I u ~:-; , :;e L J. ._: b ~s~d on the l ~WD an. phenomeea of cco .b ;:;y 2r: d 

aiD.ir~::. .'3- t cre ::: ti.n<\ tl8St t': ctic Vfll t ~8S l~" r o r.cpi··ri.n le onl v bv tr. e 
" --( ~ " 

~.c :ployr;e . t of l e..r-dscape arch i t ee ts; ~~ners undergoic.?, a f~;ll-
tir.e flt~ d J~ t! l .l. - p !'c- ~r::r .. rr:"G:e tlr~ iversit:: edt~cation. 

!:.. ee t ~res to be .~i v~ n th Ü " afterr.oon a r.c t on.o r row wil l :;::ro vide 

ri ~ té' i l eo i n fo .r.:.:-:; ?. ti•,)n on how tt lP. IJrc hler..s of l :::.n c~ sc n"w p l ~.::ning 

2 ~~ cnn~ tr~~tic~ ~ an he s olved . 

I r. cc~c~.u s i Jn J. .:t l;:e .:::;reet yo •1 c!'l behalf of t he rJe [~rly 't/J
t t! cus<md 1.'1!"1d.sca9a hrc h i t ee ta ane; pLtnnerg of a tou t 6c 1:: er:. Der

coun'tri ~3f3 of t :1e i n ~B :&:.~~ :t-;;}_ o r;<'ll }<'e der :! 't ien n f ~- "- ' r: sca.r1a 1 rc b i t ee ts 

snJ le t rrJe ·,-d ;ú -. g r ·fW r. rn•cc GSS tv o ur I tali an colleagues in t heir 

f~ t~re work And scn s i tiveness PnJ i nitiative i nclinati2n to the 

a~th0ritias concarnad to tna advantag~ of tha xnt ter and the 

Ita lian people. 
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t · e Fir.f3t Inte r_'1;-1ticr::1l =~>:h i bi tion o f Land-

:le R pe ?lr.nni~c nnd De ii i t,jn Ül Rn ini -r. i e t.i.lfe t ::a t ·Ni ll si ,~r: i fic e.n t 

l~ c ntri bu t0 t o our prorcs . i on receilfin~ a n e ven ~rea t er r o le 

i n ~tBl~ . ~ r t ii s reason l s hould li ke t o exnra s u LY ttan~s to 

t:e co~2e ten t ~e=sons of the F i aman te Re~iQnal Council, ? resident 
Al~o Vil lione , V1ce -~resident J i anc a Vetrino, a ll ~embers of t he 

!:o r1...,r3.17 ~ •• -: ~ eG!H:c ially t .e vp~rA ü ve C or;.mi t te es Rnd al l th o s e 

·N!lO c .)n tr i 1? : ~ ted to t ~1e org·:ni z::>. t i on :. f t. h !3 exhi bi t i on sr d t he 
t he:r id~ ~c and wo r k . 

~ 
..... t l as t , on behn. l f of R c;ro 'l.t :~ "~ ,qr * for e i ,sn e~ests l e t 

rr. e '-,ra t i 'tUd e to of t t e exhibition for 

t :: ür ;ünd i nvit ?. t i o n . 

Thank you . 
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i cdcrnt lsn ut 

topic. 

_.EY:.vi ::c: n.':ie r~tol Struct l.l=c n, t : ~:~~ t i s , St:r:1ttLU·o A:nbi cr:te, 

hoc orennized tnis co n..;rc::w; I t hi nk fc\7 pro jcctc of t :1c 

20t ~1 c<utury hove c :11:.1r~.:: c~ t :lC c b.ar ec-tcri :Jtics o:t"' ln n~scopcs 

deter.:-:ining oler::ents of t 11e lnr.dscn po or.d for ti.rln reason 

L1 : : d:Jcn ~, e arc hi tecta rcoei ve a :.:. ou t nt ; .nding rola in tüe co ur so 

of t heir <lcsit:_:n e ;:d buildir'l[;. Acco:-dir-'-Ö to nn old ooying 

v:eyo ore r.:e .ans ef cor;;municatioc ond trnvellin,_; ia one of 

t '1c ;,;roote:Jt pl carr.:.rco of life. :;on I should not likc to doal 
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1 .,... r . •..-. 
• - ',J • •. t . :c p oi:1~ 

i :ltü con[: iueru tion ond to protcet e:::i :}tin.s v i s uul la::~ tiscu ;,: e 

volucs t1 1~d tc cz-catc l~C\7 or:.eo. 

c:; rl be fulfill-:d onl~ if, prior to :-.::o ~:i n~ plmu.J for t ::e t:Dcc, 

on cva l:;ctio~ in c ~lrricd out, ecn~lin,_: s :~:ultiL1t -~ rsl con-

O,..,; ·· ion o-~ l,.., . , '1 "' "''' '' e nrc;~ ~ ... - ct'"' -e ··· ·r ' i ·' . ~l . ..; ,, l ' ' '-:' - ·• S ~ -c•• •G.;.n,.. , ... , <.l _. .... ., \.: ~ .. u '· · U :...g CCv 00~'-'0 t i:.)~Y 

ci1clo.;icnl m::d neat ;~cticnl aZJ:;;ects s noulJ oc ·;Jiclcly t o:~cn 

~y. 

t !.wn t i1e majori ty ef ot ~lCr a:rti:!.'iciol ot~· t .. ctures. CooJ oxmnplos 

for t iliD ore ancier.:t ao±ncrciol ond mili tory roodo in hi~to~y. 

oo tb-e trac ~~s of t :u:l roado of Roman le.;! ens. The buil t clc;:iouta 

Of cotorways, t'lOnU.'nentnl brid.:_:;es, g~tllcriCD and tuc ei~sntic 

"rib!)ons" t ';"list lr..g t ilrough lar.d:;:ca!Jeo a~~u follo"nillb only the 
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~ :1,,: .. '" ' · · · ~ · · ., <'•"'io n·-: 1 l evel ·:m n lL:e, t .1n t i 3 , of r: ;lt: t level 
, J t ... '- .... - ~ J - · ~ - ~ - · - ·-' 

o~ t~c ~otor~oy con2t~uc t ion . 

O ""' . . ... ~ .;...; o~'"' / ''' "'"" f"IJ -.': f·1 ll'"'/, -t:-1.r:.. ~ ... ~ ... l. .t '-1 .- ..... .:J \J u u lo.J (.J - J... .;.:} .., \,.. 

:.·cnt:...r eu o:· t ilC c.ri ,_; i .:ml nu:rfnce o1' t :w t e.rruin aL\2. so tillJt 

71.· l .. < .i'; ~"" nr~? t ··c ,....,.., .. t i"" I·~or t · " , +: ~ ·1 · •<--c·· · e c ' e·· ·· ".r·•t'"' +:o _ w~(...; - . .. • ,J ~ J ._, V .._;. i . ~ .. .. tor _,,.. • ..,..,J i..J _ - - ... \.,.; • ..;:J ._. 

~he ~la r~ tc to be i~t rcd~ccd 8U~t be ido~ticol in s ~ecico nnd 

s eob::rtncical nenno. I.:nviror .. :::ent Ct"!.orocteris tics r::u!Jt dooi-

.r:nta aloo in a pla i:t-nociolo,_3icol aenuc. ':i: ha mni.ntenance 

end uae of lore;c lm·m ourfoccs io combined wi t i1 o lot of 

lnbour, but wi thout rr:O\'rii10 t ile.:; make an ir.:l::rcoaion of ue;;lcct 
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., ,, t- ~ ··' ,...,...,.,.... ·- uc ;l '"'' ") .. n O '~ .. ...., .. ~ o --ncu n u' GC ..., U "" e .._ -, e ~r n·o-- ·· rlJ ..L.. .. .o~. o,J .~ t: :.J ~•'- .. . , .,~ , ... ~ . .J """'" \. t" - ;" '- .. V~ ...> 1o.. .l .;.J r.., .. ... · .q. t.J i:=:J,_. :J!~d 

C. L .- .. c r~jO no i s c a ::c ore !:Ot bere, unfriendly v::.G;.J.t. ,lly . 

o f c \·r 1 !"'8b 2.e .:~ <J t wt '::ill be t l C subJect of r::o:rc det~ ~ iled 
l • ' . 

rc;; t cow-: t:rioo; Lwy ~;;ill u:;cr<·: ilbaut t .1c : .. ost rcce ut 

I t !:li.n:.: i -t Ü J ver-J u~ ; oful if, fr :;:-.: tL.: e t .:.; tL-::o , co::-

·. 
';:idc :1 bet i l dt:ri !:,; -t -.:c rc ;-:; o.:-tn o;:cl in :·crson.ol di.:::cun:.Jions 

o lot of rcsulto O!:d e:::: erie.nccs bcc ::;;me pu:.>lic :::rc ~ crty. 

I t is ol so verJ u:.:; cful if nurncrieo, ~r:Jd t~caro of or!W!!ler:..tel 

:pL:n:ts oi10'.'! t .~eir pi· od:.:.ctio~, t ~1eir ucthods o ~::. J. t :1e :-.:unt 

On 'ootlolf of t ~1e E:~cc :l t ivo Committoo Ul;d. t :1e r::e:.1 bara 

of t ~ H:! Inter1"ational l'cdcrotion of Lo:ld::Jcn ;::e Arcilitccto 
l 

I D~ould. li ko to e~preno ::.'.Y <_;rnt J. tudo to al l t ho oa, who 



473 

- ::; -

'.': -:: ::~ ru d to rct urn t o t ·:c ir c ~ tlntry \.'i t L1 ric :-1 t: :.c u:;oful 

c :-~ -- · c r:.c::c cs. 



Conference initiated by 

the Association of Young Hungarian Landscape Architects ~íl~ 
Ladies and Gentlemen, 

It is extremely great pleasure for me to welcome you at the international professional 

conference initiated by the Association of Y o ung Hungarian Landscape Architects. I do 

this partly as Immediate Past Presirlent of IFLA and partly as Rector Elect of our 

University. 

As you may know, landscape architecture and the disciplines founding and compieting it 

have been taught at our University for 28 years within the framework of an independent, 

5-year-long program, curriculum. Landscape architects were educated at our University 

and at its precursors also before 1963, on an optional basis, m adrlition to the 

compulsory basic subjects. This kind of education dates back to the end of the past 

century. 

During the last three decades about 15-20 students were adrnitted to our University 

yearly (this number was 35 !ast year) . The majority of those adrnitted have obtained their 

degree, presumably because they were adrnitted after passing an entry examination at 

which the number of applicants was 4 to 8 times higher than that of the places available. 

A significant part of those who obtained their degree was employed at state planning and 

construction enterprises and local authorities. Recently a relatively great number of 

graduates have started to work as private entrepreneurs both in the field of planning and 

construction. 

"The changes in the political and economic structure of Hungary, and the govemmental 

~hanges in the organization of our profession and in the structure of University education 

have set us new requirements. There is an opportunity to adapt - instead of the present 

system of 5 years basic education and occasional 2-year-long postgraduate courses - the 

Anglo-Saxon system of offering 4+2+3 years of university education. In aceordanec 

wi th the Anglo-Saxon practice the ratio of graduating bachelors might be 80%, that of 

masters 18-19% and that of PhDs 1-2% of ali graduates in the future. 

We think that during the 4 years of education, depending on the proportion of 

compulsory subjects and specializarion possibilities offered by optional subjects, the 

following 5 lines of specializarion would be desirable: 

l. n gardenn' object, site design, green space-system planning; 

2. urban landscape planning, the direction of communal tasks with an 

ecoJogical approach; 

3. nature protection; 

4. protection and rehabilitation of landscapes on regional scale; 

5. rurallandscape planning, regional development. 
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Aceording to some conceptions, it would be advantageous to establish a Central

European Institute of Environment Sciences in Budapest, In this Institute - similady to a 

number of Hungarian universities - the language of tuition would be German and 

English, in addition to Hungarian. In the future, in the coming century, peoples of 

Central-Europe may live under more favorable ecolegical and economic conditions if the 

tasks of regional development could be solved by the concerted action of professionals 

who have common basic education and a PhD degree obtained in their own countries. 

Let us hope that the countries of Central-Europe will belong to the European Community 

within the coming l O years. Students who wish to learn the discipline of landscape 

architecture in any European country will be entitled, within l O years, to perform their 

profession in most of the countries of Europe. This present conference held in Budapest 

now as a follow-up of the one erganized in Portugal is destined - among others - for 

enabling future professionals to get aequainted wi th one another and one another' s 

countries in due time. 

I think it would be very useful if associationsof young landscape architects were founded 

in several countries and if a delegate of each association could represent his or her 

country in the Grand Council of IFLA by even having the right tovote. Therefore I 

hereby suggest that the leaders of the conference of Budapest submit a proposal in this 

sense to Theodore Osmundson, President of IFLA. 

Ladies and Gentlemen, you will have to solve the tasks of our profession at the 

" heginning of the third millennium. The tasks will be manifold. A few years ago an 
' 
international conference was held in Holland because the farmland of the 12 countries 

belenging to the European Community has to be reduced by 20 million hectares in order 

to counterbalance the econernic losses due to overproduction. European landscape 

architects have tocope with the task of utilízing this immense land, four timesas large as 

the arab le land of Hungary. 

Also a couple of years ago Japanese colleagues erganized another conference. It invited 

professionals to answer the question of how to enrich the existing values and the 

potentials of landscapes so that urban and rural environment could enhance human 

creativity. Japanese professionals were of the opinion that countries which have 

landscapes effectively inspiring creativity will be, in an economic and cultural sense, the 

winners of the coming century. 

The arab le land is too large in Europe and is rather small in Japan. Obviously, the 

landscape architects of the two regions will have to work under different principles and 

methods, even if their aims are the same: to serve public welfare by assuring a healthier 
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and more beautifui environment and by creating the somatic and psychic conditions of 

resorts and recreation areas. 

Owing to economic conditions, to the primitíveness of prodoction technologies on the 

one hand and to human negligence and irresponsibility on the other, harmful emissions 

unfortunately will deteriorate our environment for a long time. Only landscape architeels 

will be able to cure the "illnesses" and the damages caused by immission. ln addition to 

this, landscape architects have the task to elaborate such methods and technologies of 

land use and to fuifill them, which assure the preservation of the natural, historical, 

visual, aesthetic and ecoJogical values of landscapes. 

For the time being, in most countries of Europe and of the economically developed 

regions of the world, the main task is to cure the damages caused, to restore the 

potentials and protect and heighten the values of landscapes. However, these tasks have 

to be carried out so that every conscious and professional intervention shall result in 

creating elements and systems of elements that enhance the creativity of people living in 

the given landscape. 

Landscapes objectify the century-long history of human activities. As the activity of 

peoples and groups of peoples and groups of peoples has been very different owing to 

the most different reasons, the characteristics expressing these differences have also been 

extremely varied. Outstanding landscape architects must be sensitíve to these differences 

and must take efforts not to equalize but, if possible, to emphasize them when 

transforming a given landscape. The manifoldedness, variedoess of human activities as 

manifested in the landscape during the history represents very great value. To make this 

objectified history "legible", interpretable, is a prerequisite of "stimulating" creativity. 

l am afraid my dear young friends, you may thing that my expectations and conceptions 

are exaggerated and insoluble. Let me refer in this respect to the University of 

Hannover, where the department teaching our profession was organized after the Second 

World War. It was given the name "Landschaftspflege", which roughly means 

"landscape care". l have the feeling the leaders of the University did not dare to use the 

expressions landscape architecture, landscape planning or regional development in those 

days, although these were the disciplines in fact taught there. Sirnilari y, when the 

average of o ur contemporaries things it is u topistic that landscapes can be "forrned" to 

stimulate creativity, the would-be landscape architects of different economic regions 

must believe that regions having landscapes that stimulate creativity will be competitive. 

ln order to prove how the compositional and creatíve methods of Iandscape architecture 

may express the most abstract principles, it is enough to mention Versailles. No object 

of art has ever been able to express the essence of absolutistic subordination, the 
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principle of "L'etat c'est moi" as effectively and convincingly both for King and subjects 

as Le Notre' work. 

I am sure that the Le Notre of the third millennium is hiding among you and your 

contemporaries. As history has shown, whenever the demand is dormant in any society, 

soon the person emerges who is ab le to meet this demand the most economically, 

eco logicaily and aesthetically. 

I am sorry that, owning to my age, I am not able to participate in this work; yet I am 

very happy that at the price of great efforts, you do your best to achieve that, by a strong 

cooperation, our profession, landscape architecture becomes one of the most important 

and useful activities in the future. 

May I wish the best health, every success in your studies and careers and a long life to 

carry out this activity. 
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Book Reviews 

HISTORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 

A History of Landscape Architecture: The Relationship of People to Environ
ment. G.B. Tobey. American Elsevier, New York, N. Y., 1973, 360pp. 

The book has been written by the professor of landscape architecture at the 
Ohio State University. The discipline his book serves is paid increasing atten
tion all over the world, and its objectives are fully appreciated. The author's 
work is highly suitable for the task of giving information on the social impor
tance of landscape planning, promoting thereby the further development of 
this profession. 

The greatest merit of the book is the clear structure, the easy to under
stand descriptive method, the thoughtful detection of foundations and func
tional correlations right from the geological eras and primitive formsof life. 
The introductory chapters call attention to conditions and correlations that 
played an important role in the development of settlement systems and land
scapes. As for the historical changes of relationship between man and nature, 
of interactions between natural and artificial environmental components, as 
wellas of the reasonsgiven for them, new aspects are offered in the subse
quent chapters as well. These questions are treated with a particulady fresh 
view and in an interesting manner for the last five decades. The facts estab
lisl'led by the author concerning the recent decades with the aim of diselosing 
the• correlationsof complex development- a task that has not been under
taken by others- are highly valuable. 

In the historical survey due emphasis is laid on cultural history. From the 
point of view of cognition -and of education as weil- the graphic represen
tations of historical development are highly valuable because they are easy 
to comprehend (pictographs). Useful and instructive are the sketches of the 
ancient irrigation systems. The sketch mapscan be well utilized, for they make 
the historical changes easily perceptible and throw light upon the influence of 
cl imatic modifications on production, population density, communication and 
settlement pattern. The book reveals the history of towns, the development 
of roads, public utilities, gardens -in general the process of spatial construc
tion. The highly appreciable attempt made by the author to present the 
human activity in landscape utilization and the rules of a consequent land
scape forrnation is very important and successful. Data on the actual changes 
of landscape conditions- deforestation, land drainage, erosion-in successive 
periods are lacking presumably hecause of the size and structure of the work. 
The importance of scale in landscape planning, and the impact of industrial 
development- especially of the different technologies- on landscape for
rnation are interesting and seidom discussed questions. · 
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The book gives a vivid description of the Renaissance and Baroque and of 

their gardens. The representation and explanation of changes in discussing the 
picturesque garden are very illustrative and instructive. 

Discussion of the changes shown in the United States of America is of 
great interest for us East European people. The characterizahon of the pe
riod of Olmsted with the aptly used citations deserves special attention. It 
gives an interesting and true picture of the period and of the great expert. 
Details of Olmsted 's life-work are not known in Hungary, so the explanation 
of the plan of the Central Park put in eleven headings containing proposals 
weil utilizable in the practice of planning even today will be a surprising and 
instructive piece of reading for many. 

The weil chosen names for the periods of garden styles (particularly in 
chapters 13---3..9) may command interest. As to theparksof the United States, 
we only have been informed on the public parks built in the last quarter of 
the 19th and first half of the 20th century (New York, Boston, Chicago), we 
find therefore a great pleasure in getting aequainted with the private parks of 
the period. 

We consicter the analyses contained in chapters 21-24 of great value . Many 
of the parks in the United States are only known from journals, on the basis 
of plans furnished with technical comments. G.B. Tobey's book has the great 
merit that its explanations arranged in a logical system bring us closer to the 
understanding of the causes and correlations that played a role in the creation 
of these establishments. The didactic aspect of the descriptions and represen
tations is exceilent, asthose who wish to acquire a thorough knowledge of 
the subject- in the first place young people studying to be designers- are 
adequately prepared by the book to meet the requirements of the current prac
tice. While the previous chapters of the book mostly provide theorebcal infor
mation, these latter contain directly utilizable material with a thorough 
foundation . Although the examples presented were born and have become 
valid under the special conditionsof the United States, they can be generally 
applied with the differences typical of the individual continents and coun-
tries taken in consideration . 

The book analyses the ground-plans ofmany towns and gardens and gives 
the related figures in a uniform graphic representation. This undoubtedly 
increases the artistic value of the book, but the question may be raised whether 
this method is betterthan when the historical gardens are represented by com
temporary prints-not only in outlines but with many details . While illustra
tion by contemporary prints would certainly be of additional value, still 
the author's intention to concentrate the reader's attention on the essential 
features of composition and not dívert it by details- which, though inter
esting in themselves, are of secondary importance- seems to be right. Further 
- since building and garden come into existence in a close interaction -it 

would have been right to show the buildings, at least sketchily, aswell as the 
ground-plans. (Examples of this are only exceptionally found in the book.) 
This method would have revealed many analogies in the development of archi
tectural and garden styles. 
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Important parks have been omitted from the German examples, and others 

are only mentioned by name. Many of these establishments are significant be
cause- due to local conditions- they show different features and modified 
principles of composition when compared with the classical Freneh parks. 
The value of the book would have been increased if the namesof the designers 
of these parks had been published by the author. 

The work is completed by a rich bibliography, although- surprisingly 
enough- with negligible exceptions only English works are referred to. Many 
other works of internationalliteratm·e may offer valuable help in further 
investigations into the subject. The reader may make good use of the tables 
given in the Appendix, as they ensure a comprehensive view and help in put
ting every piece of information in its proper place. The work undoubtedly 
contributes to the enrichment of therelevant literature, is in many respects 
unique, and by using an investigation method with new aspects compared to 
earlier works offers a fresh view of the subject. 

M.MÓCStNYIANDI.ORMOS 
(Budapest , Hungary) 
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LANDSCAPE ARCHITECTURE 

An Introduction to Landscape Architecture. M. Laurie, Elsevier. Amsterdam, 
New York, N. Y., 1975, about 320 pp., Dfl. 65.00, paperback Dfl. 36.00, 
ISBN 0-444-00146-1. 

I think Laurie's book is one of those few remarkable works whose authars 
want to lay up-to-date foundations for the future of their profession. The 
author is able to present scientifically well-established mature concepts as well 
as offering sound proposals and a methodology for their realization. 

Instead of giving a detailed review of the work I had better sum up the objec
tives which the author has set himself, as presented in the preface and postscript. 

"We are now faced with new and eballenging environmental problems of land 
use, conservation, landscape design, and planning. The health of the ecosystem 
and of the people is the basis on which concepts are developed. 

The theoretical base I seek to estabiisb is broad and applies at the scale of 
the region aswell as that of the garden or courtyard and everything between. 
The central idea is a process which synthesizes ecological and social data rele
vant to the particutar situation or task, resulting in either land use policy or de
tailed design form as the case may be. The interrelationship of the products is 
fundamentaL Policies regarding the use of land at a regionallevel depend on a 
detailed understanding of criteria for variaus land uses and their impact on the 

• land. Conversely, regional characteristics became determinants of form in house 
and garden design. 

The 'what' and the 'why' aswell as the 'how' are integral partsof the theory. 
Our role in society must be positive, constructive, and informative, an advocacy 
for quality and long term values. 

In Chapters One and Six I reviewed some of the factars and changes that in
dicate the need for a reorganization of our environment. Theneedsof an expan
ding population have to be fuifilled without destroying natural resources. I have 
tried to develop an environmental theory responsive to this concept which can 
contribute to the location and building of new communities and the revitaliza
tion of established but decaying cities. In it, natural and ecological factars inter
act with social needs and behaviaral analysis in a creatíve process called land
schape architecture, which indudes as indispensable ingredients aesthetic sensi
tivity and a caneern for visual quality. 

I have tried to stress the interrelationship of the scales of operation from 
regional planning to detailed design, and I emphasize by means of a matrix how 
the subject areas of the variaus chapters interact. The social implications of 
regionallandscape planning is a subject dealing with perception and evaluation 
of landscape, its 'imageability', and the socioeconomic pressuresof the recre
ation industry. The relationships between site planning and regional policy are 
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represented by the concept of the environmental impact statement in which the 
effec t of a project is measured in terms of regional impact. The use of social 
analysis in the development of a site plan deals with development of a program 
that will provide those facilities most desired by the users in a form which can 
be used . The influence of elimate and microclimate on the use of open space is 
a subject concerned with behavicral analysis and the technology of microclimate. 

It must be clear that landscape architecture is a very complex profession 
involving a wide range of possible tasks with many scientific and technical 
inputs. It is a profession involving interdisciplinary relationships on the basis 
of vrhich decisions about the planning and design of the environment are 
made. At the same time, it is a profession of judgment-value judgments re
quiring an attitude of stewardship and responsibility to alternative futures 
and a commitment to environmental health and fitness for human use. 

We must remember that theory without implementation has littie use. 
It is necessary therefore to develop a political ability at various levels so that 
good design will be understcod and built by the client, and planning poli
cies will be approved by the community, then legislated, and enforc ed. 
Finally, we must be equipped to study the effects and results of o ur work 
so that improvements can be effected from experience and, as a consequence, 
the theory írnproved through practise." 

The author has the greatmerit of setting hímself really up-to-date tasks 
and- what is more- giving such answers to the questions arising that, when 
they are properly applied, further developed and put into practice, enable 
those working in this field to meet their individual and social commitments. 

No review can be long enough to give a full appreciation of this book; it 
must be read and understood, and the author's ideas, statements and propos
als accepted and adopted in carrying out the theoretical and practical tasks. 

M. MÖCSÉNYI 
(Budapest, Hungary) 
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VÉLEMÉNY 

a Népköztársaság úti platánfákról 

A Népköztársaság úti platánfák állapota a 60-as évek 

végén, a 70-es évek elején kezdett el gyors ütemben romlani. 

Európa több országában, különösen Olaszország és Franciaor

szág nagyvárosaiban - ez időben - szintén megbetegedtek a 

platánfák . 

Budapesten a Főkert - a károk jelentkezésével párhuza

mosan - megfigyelésre, vizsgálatra, kutatásra szóló megbízá

sokat a dott különböző intézményeknek (Kertészeti Egyetem Nö

vényörökléstani és Nemesítési Tanszék ; Faiskolai Termesztési 

Tanszék és Dísznövé nytermesztési, Dendrológiai Tanszék, Eöt

vös Lóránd Tudomány Egyetem, OMMI stb.). A kapott szakvéle

mények alapján - a külföldi tapasztalatok felhasználásával -

intézkedési tervek k észültek. A Főkert kutatólaboratóriumá

nak egyi k fő feladatává a platánfák megmentését célzó V1ZS

gálatok váltak. A munkát 1973 óta dr. Vinis Gi zel la növény

védelmi szakmérnök irányítja. A napokban fejezett be egy 30 

oldalas tanulmányt (a táblázatok, adatrendszerezések, grafi

kanak anyaga hasonló terjedelmű), amely részletesen ismerte

ti az eddigi vizsgálatokat, azok eredményeit. A tanulmány az 

ökológiai adottságok javítására, a fák gyógyítására, megmen

tésére részletes meliorációs javaslatokat ad. 

A platánfák élethelyének egyetlen eleme sem változott 

az utóbbi 15-20 év alatt annyira, hogy a vele járó hátrányok 

a fák pusztulását okoznák , azonban úgyszólván minden e l e me 

romlott. Az ökológiai adottságok együttes romlása a fák fi

ziológiai legyengülésé hez, idő előtti e löregedéséhez vezet. 

A leromlott kondíciójú fákat a szakirodalomban "gyengeségi" 

kártevőknek nevezett baktériumok, gombák - adott esetben 

állatok úgyszólván ellenállás n é lkül megtámadják és a seny

veclés állapotából a gyors pusztulásé b a juttatják őket. 
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A Népköztársaság úti platánfák élethelye sohasem volt 

optimális. A földalatti vasut (amely többek között azért ke

rült a felszín alá, hogy a hintókba fogott, a megnyergelt 

lovakat, az utasokat, lovasokat, sétálókat, az utmenti vil

lákban lakókat ne zavarja) betontömegével a gyökerek terje

dését gátolja. Az út és a földalatti vasút építésekor követ, 

épülettörmeléket, rossz földet terítettek a macsaras altala

jú pályaszint feltöltéséhez, kialakításához. E rétegek vál

takozóan 40-80 cm vastagságúak. Az út burkolata régen fa 

volt és ez nem képezett légmentesen záró réteget mint a be

ton, illetve az aszfalt. 

A faburkolat nem melegedett fel annyira, mint az asz

falt, amely nyáron 50 °C-nál ismelegebb és szinte "fati" a 

platánokat. A burkolatoknak nemcsak a minősége változott, a 

felülete is jelentősen növekedett. 

A Kodály körönd és a November 7 . tér kivételével a fe

lületnek 80-95%-a burkolt, a csapadékból évente legfeljebb 

100--120 mm jut a talajba, a többi a csatornákba kerül. (A 

100--120 mm-es csapadékú - hasonló földrajzi fekvésa terüle

tek -legfeljebb félsivatagok.) 

A felszín alatti vezetékek öregednek , sok helyen gáz

szivárgások keletkeznek. A levegőtlenség miatti káros C02 

koncentráción túlmenően a gáz is mérgezi a gyökereket. 

A hatvanas évek végén az eljegesedés ellen rengeteg 

konyhasót szórtak a burkolatokra. Az ezekről leszedett havat 

- mint régen, amikor lassú olvadásával ez biztosította a 

fáknak a víztöbbletet - a törzsek melletti zöldsávokra kupa

colták. Az Na és Cl ionok magas koncentrációban rendkivül 

mérgezőek; ökológiai romlást okozóak. (Az értékes fasorú 

utakra az utóbbi években csak magnézium-sót szórnak , ez nem 

annyira káros.) 

A gépkocsik kipufogó gázai mérgezőek, az éjszakai meg

világítás fiziológiai értelma károkat, biológiai ritmus-za

varokat okoz. Az egyenetlen vízellátás, a gyors vízveszteség 

következtében mészlerakódás, mészklorozis kel etkezik a l eve

leken. (A mész nem "vá ndorol" a fiatalabb levelekbe. ) Ez a 

három ágens azonban nem tekinthető főkárosítónak. 
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Azok a fák, amelyek az előzőekben felsorolt okok miatt 

legyengültek, igen érzékenyek a gyökércsonkitásra. Ez rend

szerint közműjavitáskor, nyomvonal módositáskor áll elő. A 

durván megcsonkitott gyökerű - eleve beteg - fák gyorsan el

pusztulnak, különösen akkor, ha a platának legveszedelmesebb 

"gyengeségi kártevője" a Gnomonia veneta gomba és annak kü

lönböző ivartalan alakjai, a Gleosporium, illetve a Discula, 

a Sporonema, a Microstroma platani megtámadják őket. (A Gno

mon1a tulajdonképpen faiskolai betegség, de súlyosan káro

sítja az idősebb fák megsérült részeit is.) 

Párizsban a platánfákat - igen régóta drasztikusan 

ifjitják. A vastag ágakat a törzs mentén teljesen visszafű

részelik. Az első évben az ilyen fák kisérteties látványt 

nyújtanak, de Párizs lakossága ehhez hozzászokott. A még 

egészséges platán teljesen benövi sebeit, akármekkorák azok 

és igen rövid idő alatt új, egészséges koronát növel. A Nép-

köztársaság úti platánokat a 70-es évek elején amikor a 

kondiciaromlás jelei egyértelművé váltak - ifjítani kellett 

volna. A Főkert erre javaslatot tett. 

Mivel ebben az időben vált "divattémává" a környezet-és 

vele· a favédelem, senki sem mert engedélyt adni a drasztikus 

ifjitásra . Most amikor a fák már nagyon betegek, a kénysze

rifjítás nem sokat segit; sőt valószínű, hogy a nehezen 

gyógyuló sebeket parazita és szaprofita gombák támadják meg 

másodiagos kárositóként. 

A FáKert intézkedési tervei minden elképzelhető melio

rációs- és gyógymódra kiterjedőek. Úgynevezett hidrainjek

torral megfelelő túlnyomással, vizben oldott - a talajminták 

alapján meghatározott összetételű - tápanyagat juttatnak a 

talajba . Szellőzőnyílásokat és árkokat nyitnak, amelyeket 

kaviccsal töltenek fel. A "só-gyűjtő" sávokban - 20 cm vas

tagságban - gyakran cserélik a jól adszorbeáló tőzeg-agyag 

keveréket. Évek óta kísérleteznek a lombtrágyázás optimális 

időpontjainak, hatóanyagainak, és hatásmechanizmusának meg

határozásával . 
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A kártevők elleni védelem a lehető legszakszerűbb, a 

Gnomonia már úgyszólván teljesen kipusztult. A védekezés a 

szóbajöhető kártevők ellen megelőző jellegű. 

Összefoglalva a mondottakat, a fák megbetegedését, 

pusztulását komplex "városártalom" okozza. A hátrányokat 

korszerű városrendezési, -rekonstrukciós módszerekkel lehet 

csökkenteni. Leghatékonyabban úgy, hogy a város minden nagy

ságrendű, illetőleg funkciójú téregységén belül a biológiai 

értelemben aktív felületeknek legalább 60% kiterjedésűeknek 

kell lenniök az inaktívakkal (épülettel, burkolattal fedett) 

szemben. A "városökotop" dinamikus biológiai egyensúlya csak 

így biztosítható. A Kodály köröndön és a November 7. téren 

az élő és a holt felületek aránya előnyös, az itteni fák 

egyelőre ezért javítják környezetük klímáját és nem esnek 

annak áldozatáúl. 

A platán egyike azoknak a fafajoknak, amelyek jól al

kalmazkodnak az előnytelen városklímához . Ahol a platánfák 

senyvednek, pusztulnak, ott az emberek sem egészségesek. A 

belváros 18 éves katonaköteleseinek közel 50%- a "szolgálatra 

alkalmatlan". 
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'l ' M t · · és ~örn·yékének Op:pont~'1 .::; :\_ ·.re emeny a ar lnovlc.:o--.~eg 

rés~let e s rendezési tervéhe~ 

/ Budapest , XII . kerület / 

A Városépit é s:L Tudományos és Tervez ő I ntézet T:ij - és 

Üdül őkör~et Tervezési I rodája által kés~·üt et t részlet e s ren

de~ési terv kidolgozó i m~.1nkájukat alapos vi zsgálatok eredmé 

ny ei re táma s zkodva vég eztéko Ezek e terül et fekvésére , kap

c s olota ira , beépitettsébére , illetve a zöldfelüle t i, közleke 

dési , közmüvesitett s égi ado tt s ágokra vonatkoznak . A vizs ála 

tok mi nden s züksé g es részl e t r e ~iterjedőek , a program ké s zi 

té shez , i:l_letve a t ervek kidolgozásá ho z megfele l ő ala po t, 

elegend ő tárnpont ot nyuj tó ok o 

A ~Jro!Srom ál talá:~10s elemzéseJere , értékelésekre alapo 

zott . A főváros XII . kerületének lak~sállomá~ya az elmult 20 

év a l t t megkétsz ereződött és ezzel különösen a zö l dfelületek 

erányo , ezekTiek a közv e t l en környezetükre , i lletve az eg ész 

városra gyakorolt előnyös jko l ógiai hatása je l entősen csök

kent . Az ökológia i előnyökkel párhuzamosan csökkentek veszé-

~ lye s ~értékben a helyi városké p karakter ét msghatározó vizuá

lü: é r t ékek i s o 

A Martinovics - h egy szinte az uto l só , termé .sze ti e l e::-.1 ekkel 

domi nált dombhá t , ame l y a beé pi t ett környezetb en mind öko l óg i ai, 

mind vizuá l is ért elemb en i g en nagy é rtéket ké pvi se l . 

A +;ervez ők :.ész l et e s programjavasl atukban , ille tve terv

l apja i kon bemutatott a:t ernat i vák közül vé lemény ein sz e r i nt azt 

kel l megva l ósitani , ille t ve annak a megva l ósi t~atóságát kell 

biztos i tani , amelly el a magánt el k ek kisaját i tásiva l a közc~ lu 

zö l dterület a ma ximili sra / 1 3 ha / nö-l e lhető , i l letve a közpon ti 

f ekvésü , l e endő közpa r k me~köz el it é s é t hozzáv e z ető z öl dsávokan 

ke r e s ztül tesz i lehe t ővé . 

A t ervez őknek a terüle t ha szno s i tás r a vonatkozó szöve

g es ~s grafi kus j ava s l at ai t meg f ont ol t na k , j ónak tart om. A köz 

pa rk f~nkció i tó l i deg en tevékenys ~g eket sürgősen meg kell szün

tet n i , a re j tett érték eke t / pl . bar lang/ fel kell t á r n i é s a 

h idrog ec l óg i a i v é dőöv ez e tre vonatko zó előir ásokH t /héviznyerő 

t erül et / sz i g or ue n be kell ta rt anic 
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A területen lévő ~el·:ö>lltős ter:nés~eti értékekre való tekin

tettel meg kell tenni a szüksé ;:~ e s intézkedéseket a termész; e tvé 

delmi terül e~té való ~inős ités érdek é b en . 

A köz lekedésfe jles ztés i program javaslatai me 6 fon oltek , 

a közpark jövőbeni e őnyös használhatóságát jól szo l g á lóak . 

Ugcranez v o:1.atkoz ik a közmüprog ramr a i s . A 6 á @;azat ra bontottan 

adott , r és3let e s javaslatok a tervez~si terüle~nek jobb ér t é 

kesülését biztositjik . 

A 1 5 tervl apbó l é s 7 sz ines f é nykép l apból á lló , brafikus 

tervanyag gondosan , a l ényeg es rés z le t ekre kiterjedően kido l o 

zott javaslataival jó l szo l gál ja a megb i zó cé l k i t ü z éseit é s 

amennyib Gn a rend e :::::.ési terv r ealizál ódik , az e he l y en hatéko

nyarr szolgál ná 3 budai hegyvidé~ jelle 0 é nek megőrz é sére i rányul ó 

törekvéseket . 

F elt ehető , hogy az i l le tékesek t u l z ottan kö l tsé 0 esnek fo 0 -

ják találni a javasolt kisajátitásokat . Ezzel karcsal atban az 

a véleményem , hogy a főv5rosi tanác s csak akkor tudj a a budai 

hegyvidék k a rakteré t , az e~ és z v áros ök ológ iai előnyeit biztosi -

tó adotts ága i t ~egőrizni , ha a tartós ~asználatba bérb e adott 

áll a~i te r lile t ekért ka po tt összegek egy rész é t a városkép , a 

városklima szempontjából ért ékes , szgmé l y i tulajdonu telkek ki 

saját it ásár a , meg véteiére f orditja . Tud omásom szerint a főváro s i 

taná cs 1 987- ben az áll smi tulajdonu területek tartós ha sz~ála tb a 

adá sábó l tö bb mi nt 700 millió forintot kivá n bevenni. 

Budape s t , 1 986 . decemb er8 . 

Mőcsényi ~ihály 
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a mosonmaeyaróv&ri izraelita temető müemléktemetővé való kialakitásE 

ügyében 

A mosonmagyarovar~ zsidótemető feltehet ően az 1850-es években 

keletkezett. Helyszinrajzon elős zör 1858-ban szerepel. A ~osoni 

hitközség lété ről szóló első adatok 1848-ból származnak . Az 1850-

es évek vée e felé több hitközs~gi létesitmény épül , a zs inagóga 

1863-ban. 

A temet ő kora hozzávetőlegesen 130 év. Használata a mésodi k 

viláeháboru óta szinte teljesen szünetel. 

A 3349m2 -es temető az Izraelita 'Hitközség tulajdonát képezi . 

Rész int ez ért, r észint pedig azért, mert az izraeli ta val l ás e l őirá

sai ezerint a halottak nem bolygathatók, sőt, a s irokon, illetve az 

azok között nő tt f ák sem t ávoli thaták el, a temető nem szüntethe tő 
meg . 

A si reml ékek &B~eg~ r és zint szedimentáci ós , r észin t erupt iv 

eredetü terméskőanyagból készül~Az eruptiv eredetü sirkö vek tar

tósak, a tö bbiek roml andók. A talajmozgás követke ztében - többnyire 

az ülepedéere visszavezethetően - a si r kövek e l d ő ln ek, összetörne k . 

Az ernlitettek követke z t éb en a temető i 6 en gondoz~tlan meg je lenésü . 

Ez n em méltó kegyelet i je llegéhe z. 

A has znála ton kivüli temetők , illetve az olyanok ese t ében , 

amelyeknek egyes halo~taihoz tartozóan nem maradtak meg a gondozás t 

végző hozz á tar tozók , a fenntartás , az ápol&s kötelezettsége a kér

déses települ és é letben mar adt köz öss égére száll á t. 
Ugy tünik, Mos onmagyaróvárott a város közösségét képvi selő 

sz ervek, i c y a Hazaf i as N~pfront Városi Bi zotts ágának Honismereti 

Munkabizottsága /1979- ben/ , majd a Városvédő Egyesület Virosszépit6 

Szakos ztálya /1986 -ban/ felisme rte a v&ros halottaival ; illetve egy 

kulturális, müenlék i szempon tbó l igen értékes, v~ rostörténeti emlék· 

kel kapcsolatos felelősségét , rnert mindkét ezervezet az illet ~kes 

ha t óságokhoz ez ügy ben felterjesztésekkel , javaslatokkal élt . 
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Az illetákeseket tisztelet illeti, mer t pozitiv ártelemben 
reag~ltak a felterjeszt~s e Lre. 

A Várossz~pitő Szakosztály helyettes vezet 5je , rr. 3 agy 

Gyö r gyné 1987 . május 20-án egy en1l ékirRtot készitet t a temetőrólo 

Lboen a temető rendezésére , fenntartására vona t kozó elképzeléseket 

is :~ ö z:-n . }j ze kk e l az el!dpze l éf;ekke l r: ess zen:enéíen egye t lehe t 
, J.. • 

er~.~en~ . 

+-"t 
u O ' 

A Városi Tanács v : grehajtó Bizotts ág(nak az i zraelit a teme

a hozzá vezető vadgesztenye f asorr al , a halot t ashézat tarto-

zékaival a v{ ros j elen tős ~:tü'er:.léki kul turterület4-vé l:e llene minő

sitenie. 

~zzel pár huzamosc:;.n gondoBkodnia ke l lene arról , hocy ez a ha

t ároz at a vá ro s rendez~ si terveiben /általános és r~szletes/ ér

v 3nyre jussoiJ. . 

h ivi na tos lenne, a volt rPva t aloz ó ~plile tne k /annak r es t auré

l ása után/ e~léKhelly ~ val6 k i ~ l&ki t ása, rut el~ben muzeu~i any ago

kat lenetne elhelyezni, ber.mt e. tni . 

A teme tő ~ondnokául olyan szeo~l~t kell rr egbizni, aki a s zük

s\~ ges ka rban tartás t, s.inci e siremlékek 3ondozf.sft , mind .~ zöldfe 

l~l e tek ápolás ~ t el ~udja l ft~ i . 

A temető t njánl~tos l~nne közviláeit~s sal , il le t e kerti 

locso l óberendez ésse l e ll i t :·i. Kivfm>.. tos lenne - a f é.k gyök erének 
,,, l t d ' t, . l megavasava - oluan erepren ez es vegeznl , ame y e~:- s é?:e s fel -

E~ ;-ünt eredményez R fiifeLiletek könn~; eb b 1ii:RS7.Á.l fÍ.sa és e p:~ : hen elő-

nyösebh vi~u~li s ne~~elenése é rde k~ben. 

A temet () l'íi:eri t éf1é t f el Kell ene u~ i t F.:n i , r::é .e; pedi· ·· n ~i , hogy 

' "' 't ' - , f' l szi~ete l 8 s ~erUl j jn . ~GY ilyen s zi~et el 1 rP e~ ~esveaene a ~~ 

f d1ér szinü vako l até. t e. l en.:llléstó l. 
R te@et 5 ke l et i - si roktól mentes - szahad te~lile t ére java

s ol t 1 i hen6kertet u .:>; ~r ~ ~ elle:1e ki kép ezni , ho t~:Y be ::. r> J ks ri tés se l 

t:l l1a t Jrol~ u~on i e-1css en hoz2 áj u~n i. L;z a .oegold á s szol GÉ. lná a~t 

a c ~ l t, ~ogy a l ~ ~oJ : tók ne ~ nvarják a halott ak nyuGalc4t . 
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Feltehető, hogy a temet ő ben nyugvók külföldi hozzátartozói, 

illetve izraelita szervezetek anyagi esz kö zökkel és erkölcsi támo

gatással hozzájárulnénak a temető és építményeinek rendez éséhez, 

rekonstrukciójához. 

Szakterületem képvisele tében kö s zöne t e~et fejezem ki a 

Városvédő Egy esüle t V2.rosszépi tő Szakosztá lyának a nag;ymul tu te

lepülésükhez, városukhoz méltó te:vé-kenys égükért, Elnellyel kegye
leti c éloka t szolgá ló szándékkal, kulturtört éneti, várostörténeti, 

müerrü éki értéket ki vánnak me gmenteni, a hol t e.kra való en:: l ék,eztetés

sel az é lők kulturál i s , es zté tikai, érzelmi i gényeit szolgálni. 

Budapest, 1987. julius 14. 

Dr . M5csényi Uihá ly 

ny. egye temi t aná r 
a Táj- és Kertépit~szek Nemze tközi 

Szövetségének elnöke 



üi: Szél Ágnes 

Tisztelt uram! 

ARTUNION Vállalko~~~rod 

Bp.XIV.ker.Thököly ~~6. 
Telefon: 425~718. 

Az ÉVM kezdemé nyez ése nyomán 1988. január 25-én kerek

asztal beszélgetést szervezlink a BME épitészmérnök hall

gatóinak kollégiumában. 

A beszélgetés tárnája: 

l. A kornyezetkultúra helye és szerepe a kultú

rában. 

2. A környezetkultúra fejlesztésének esélyei a je-

lenlegi magyar tár s adalomban, gazdasá9ban. 

A beszélgetés célja rávilágitani olyan kritikus kérdé

sekre, melyek további viták témáját képezhetik . 

A beszélgetést rögzitjük és kiadványt formájában publi

kálni szándékozunk. 

Ezennel felkérjük önt e beszélgetésre, hivatkozva József 

Dénessel történt korábbi megbeszélésükre. 

A kerekasztal beszélgetés résztvevői: 

Möcsényi Mihály kerttervező 

Németh Lajos művészettörténész 

Voigt Vilmos etnográfus 

Szerdahelyi István esztéta 

Hakovecz Imre épitész 

Ráday Mihály művészettörténész, operatőr 

A beszélgetést vezeti: 

Szilágyi Péter filoz ófus 

A beszélgetés helye: Bp. XI. ker. Bercsényi u. 28-30. 

időpontja: 

1988. január 25. hétfő estE 7-tól 

Előre is köszönjük szives részvételét. 

B u d a p e s t , 1988. január 11, üdvözlettel 
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