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A történeti kert mint helyi érték – Komplex szakértel met igényl ő 
potenciál a vidékfejlesztésben

Takács Katalin
okl. tájépítészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

Adott korban, adott helyen…

• éghajlat, természeti viszonyok
• használati cél – termesztés, reprezentáció, magán-, köz-

• gazdasági , gazdaságföldrajzi viszonyok
• történelmi viszonyok – békés időszak kedvez a 

kertművészetnek

• társadalmi viszonyok – kinek van módja kert-létesítésre, 
mekkora a kertje, stb...?

• építőanyagok – anno   ↔  ma

• építéstechnika fejl ődése – új szerkezetek, új formák, új anyagok

• építőművészeti, botanikai, kertészeti ismeretek
• tervező és tulajdonos fantáziája, világnézete, szándéka

(TÖRTÉNETI) KERT ♦ STÍLUSALAKÍTÓ TÉNYEZ ŐK
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Történeti kert

A történeti kert építészeti kompozíciójának meghatározói : 
• alaprajzi elrendezés, térszerkezet
• topográfia, terepi felszíni jellemzői
• vegetáció - fajok, fajták, arányok, térbeli tömeg és elhelyezkedés,

színek, mintázatok, térállás, relatív magassági viszonyok
• strukturális épített elemek
• díszítő elemek
• vízarchitektúra elemei - lehet folyó- vagy állóvízzel kapcsolatos
• "ég tükröződése"
• esztétikai integritás

Történeti kertet, vagy annak bármely részét érintő beavatkozások során 
egyidej űleg minden jellegzetes alkotóelemre tekintettel kell lenni (azokat 
együttesen kell kezelni ). A részleges - egymástól izolált - műveletek kárt 
okoznának a kert egészének egységében.

"Függetlenül attól, hogy a történeti kert konkrét épülethez társul-e (ha igen, úgy 
annak elválaszthatatlan kiegészítője) az együttest nem lehet elválasztani a 
tágabb környezetét ől, legyen az városias vagy falusias, mesterséges netán 
természetes jellegű. "

Firenzei Karta, 1981 ÉLŐ és ÉLETTELEN

• Terepfelszín (természetes / mesterséges - teraszolás, kiemelkedés, mélyület, 
lejtő, stb)

• Határoló elemek (kerítések, lezárások, elkerítések)

• Épület ek (lakó, gazdasági, egyéb funnkciók)

• Úthálózat , vonalvezetés (anyag, minta, lépték, méretek)

• Terepfelszínt tagoló-összekötő műszaki létesítmény ek (lépcső, támfal, rámpa, 
hidak, stb)

• Kerti építmények, melléképületek (funkcionális és/vagy esztétikai)

• Természetes és mesterséges vízfelületek, vízarchitektú rák (kaszkád, 
szökőkút, tórendszer, medence, vízjáték, stb.)

• Növényzet (erdők, sövények, nyírt alakfák, rózsaágy, virágágy, szőnyegágy, 
parter)

• Növény + architektúra elemek (pergola, lugas, filagória) 

• Művészeti alkotások, kompozíciók (szobrok, virágtartók, dézsák, virágkosarak, 
vázák, napóra, stb.)

• Szabadtér építészeti kisarchitektúrák és bútorzat

• Kertészeti részleg (üvegház, narancsház, haszonkert)

• Ideiglenes / állandó installációk

(TÖRTÉNETI) KERT ♦ ALKOTÓELEMEK
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Történeti kert - Beavatkozási lehetőségek FENNTARTÁS, MEGŐRZÉS

Történeti kert - Beavatkozási lehetőségek HELYREÁLLÍTÁS, REKONSTRUKCIÓ Történeti kert - Beavatkozási lehetőségek HELYREÁLLÍTÁS, REKONSTRUKCIÓ
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Történeti kert - Beavatkozási lehetőségek MEGIDÉZÉS Történeti kert - Beavatkozási lehetőségek ÚJ - kertrészek, elemek - ALKOTÁSA

Történeti kert - Program alkotás KI(K) ?

Szereplők

• Tulajdonos - Megbízó - Beruházó
• Állam
• Lokális döntéshozó szervek (önk-i, megyei szint)
• Szakértői munkacsoport tagjai

kutatók, felmérők, tervezők, restaurátorok, kézműiparos 
szakemberek, kivitelezők, etc.

• Hatóság
• Műemléki örökség megörzésével foglalkozó tudományos szerv(ezet)ek

állami intézmények, múzeumok, egyetemek, kutatóintézetek, 
laborok, etc.

• Helyi lakosság
• Civil szféra
• Pályázati szféra szereplői (kiírás - megírás - pályáztatás - lebonyolítás)

Történeti kert - Program alkotás MIT, MILYEN FORRÁSBÓL ?

Minden objektum, történeti kert együttes EGYEDI eset !

Pénzügyi finanszírozás:
A) uniós forrásokból
2007-2014 (16) -ig - KEOP 3.1.3 Gyűjteményes és történeti kertekre szabott OP

pl.: Dég, Doba, Sellye, Bicske, Edelény, Keszthely, Füzérradvány, Tápiószele, stb.

ÚMFT - nincs célzottan kertekre kiírt pályázat, egyéb OP-ba integrálni
Forster Központ - Kastélyprogram

A+B) hazai költségvetési forrásokból
Kiemelkt kormányzati beruházások, projektek  (akár uniós részfinanszírozással)

pl.: Hatvan, Gödöllő, Orczy-kert, Várkert bazár, Városliget

C) saját forrásból
Önkormányzatok - egyedi, eseti beruházásai 

Hiányzó állami ösztönző rendszer!
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Ideális szituáció vs. pénzügyi és id őbeli korlátok

A vizsgálatok, tanulmányok legfontosabb célja, hogy MEGÉRTSÜK a kertépítészeti 
együttest és TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT, ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

SZEMPONTBÓL HELYTÁLLÓ DÖNTÉST hozzuk a történeti kertet érintő bármely 
beavatkozás kapcsán !

� Mi a legjelent ősebb adatforrás egy m űemlék kert esetén?

A MŰEMLÉK MAGA !!!

Az EGYÜTTES JELENLEGI FIZIKAI ÁLLAPOTA  az, amely a beavatkozásunk 
mibenlétét, a fejleszt ői, tervez ői hozzáállást (kellene) orientálja, meghatározza ! 

Történeti kert SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNYOK, VIZSGÁLATOK

Ideális szituáció vs. pénzügyi és id őbeli korlátok

A vizsgálatok, tanulmányok legfontosabb célja, hogy MEGÉRTSÜK a kertépítészeti 
együttest és TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT, ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

SZEMPONTBÓL HELYTÁLLÓ DÖNTÉST hozzuk a történeti kertet érintő bármely 
beavatkozás kapcsán !

� Terepi vizsgálatok, kutatások, felmérések
geodéziai felmérés- helyszínrajz, alaprajz, részletes topográfia, terepalak ulatok, 
vízrendszer, épített elemek

részletes műszaki , restaurátori felmérés minden egyes szerkezeti és dekorációs 
elemről

növénykataszter és diagnosztika - aktuális állapotértékelés

analízis, összehasonlító kritikai elemzések, 
térképi fedvényezés, látványkapcsolatok elemzése
történeti adatokkal való összevetések etc. 

konklúziók, hipotézisek és prioritás ok

Történeti kert SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNYOK, VIZSGÁLATOK

Történeti kert SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNYOK, VIZSGÁLATOK

� történeti tanulmányok
kerttörténeti tudományos dokumentáció, írásos és képi források felkutatása

Írásos dokumentumok:
Levéltári források
Leírások, úti-beszámolók 
Történetek, Biblia, kódexek, szépirodalom
Orvostörténeti leírások – tájjellemzések
Számadások, összeírások, levéltári levelezések
Kertészeti naplók, feljegyzések, botanikai jegyzetek, 
szakkönyvek
Szakfolyóiratok (földrajzi, hidrológiai, dísznövény, 
vasúti, vízügyi stb.)
Kertművészeti traktátusok 

Képi ábrázolások:
Festmények, falképek, úti-rajzok, fényképek, 
légi-fotók

Térképészeti anyagok:
Kataszteri térképek, I-II-III. katonai felmérések, 
határvitás térképek, megyetérképek, 
várostérképek, szaktérképek

Kert-tervek: 
Építészeti tervek kiegészítései, alaprajzok, 
kerttervek, metszetek

SELLYE
- kartográfiai források -

20112010

1940 1953 1974

1852

1858 18801866

1754 1799
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• terület : 7,5 ha - 977 (park); 975/976 (kastély úszótelke)
• védelem: - természetvédelmi (hrsz. 977)

- országos műemléki (hrsz: 975)
• országos műemléki védelemre javasolt az együttes teljes területe
• övezeti besorolás: különleges terület (kastély), illetve zöldterület (főtér + park)

Birtoklástörténet

1747 – sellyei uradalom felvásárlása (Batthyány Lajos)

1748-52 – kastély építése

1747 – 1841 :  Batthyány-korszak

1841 – 1945 : Draskovich-korszak

1945 – államosítás

1945 – 1989 : Magyar Állam, felparcellázás

1990 ’ – részbeni privatizáció

2012 – Magyar Állam (kastély), önkormányzat (park), magánszemélyek

SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – archív képi források SELLYE,  Draskovich-kastély kertje
Mértani díszkert – 1940-es évek
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SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – felső terasz

Képek forrása: Glits Márton hagyatéka

SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – archív képek

1940-es évek

SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – archív képi források SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – archív képi források

Vöröss L. Zs..: A sellyei arborétum, 
in: Művelődési Tájékoztató, Pécs, 1961, pp. 91-96.

Glits Márton hagyatéka
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SELLYE,  Draskovich-kastély kertje Keleti díszkert

Glits Márton hagyatéka

SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – egykori kertészet

SELLYE,  Draskovich-kastély kertje – archív képi források

Bokor Imre képei

SELLYE,  Draskovich-
kastély kertje

Történeti építmények illetve 
utólagosan elhelyezett épített 
elemek az együttes területén

magtár

istálló

filagóriakastély

egykori 
szolgálati 
lakások

főtér

Rk. templom
kiskastély

mg.
szakisk.
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SELLYE,  Draskovich-kastély kertje

Eredeti nyomvonalon fennmaradt illetve módosult úthálózat

SELLYE,  Draskovich-kastély kertje

Latin_nev db ATM-tol ATM_ig

Tilia tomentosa 30 80 182

Platanus acerifolia 12 90 175

Quercus robur 31 82 165

Tilia platyphyllos 4 80 149

Sophora japonica 1 147 147

Ginkgo biloba 2 95 135

Maclura pomifera 2 135 135

Fagus sylvatica 'Atropunicea' 4 85 130

Tilia cordata 4 85 130

Acer campestre 4 80 120

Gleditsia triacanthos 3 80 120

Sequoiadendron giganteum 1 120 120

Carpinus betulus 1 116 116

Pseudotsuga menziesii 3 80 110

Abies nordmanniana 'Pendula' 1 110 110

Aesculus hippocastanum 6 85 105

Picea abies 2 90 105

Quercus rubra 2 82 100

Calocedrus decurrens 1 95 95

Pseudotsuga menziesii var. viridis 1 95 95

Magnolia × soulangeana 2 86 92

Abies alba 1 92 92

Acer pseudoplatanus 3 90 90

Ailanthus altissima 1 82 82

Thuja occidentalis 1 80 80

A sellyei kastélypark legnagyobb fásszárú 
növényegyedei  >80cm Ø felett ~125 db

~ 250 fásszárú faj és fajta
~ 2200 db fásszárú egyed
~ 125 db jelentős méretű faegyed
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SELLYE,  Draskovich-kastély kertépítészeti terve, 2012
Előzetes tanulmányok és vizsgálatok történeti kertek megújításához

Előzetes tanulmányok és vizsgálatok történeti kertek megújításához

� régészeti kutatás
roncsolásmentes
roncsolásos
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Ideális szituáció vs. pénzügyi és id őbeli korlátok

A vizsgálatok, tanulmányok legfontosabb célja, hogy MEGÉRTSÜK a kertépítészeti 
együttest és TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT, ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

SZEMPONTBÓL HELYTÁLLÓ DÖNTÉST hozzuk a történeti kertet érintő bármely 
beavatkozás kapcsán !

� egyéb tudományos elemzések

szerlezeti, statikai vizsgálatok
geológiai, geomorfológiai kutatás
talajtani kutatások
hidrológiai kutatások
palinológiai, ethnobotanikai kutatások
dendrokronológiai kutatások
növényegészségügyi vizsgálatok - diagnosztika

idős fák dignosztikája
statikai és egyensúly tesztek
rezisztográfos, fakoppos vizsgálatok

C14 teszt
anyagvizsgálatok (építőanyagok, kötőanyagok, kőfelületek, etc) 

Történeti kert SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNYOK, VIZSGÁLATOK
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A tájépítészet helye a műemlékvédelemben, kapcsolata 
más szakágakkal?

Történeti kert – műemléki kategória, de tágabb fogalom is 
(művészeti alkotás)

Milyen feladatokat lát/lásson el egy műemlékes tájépítész?

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


