Herczeg Ágnes
GONDOLATOK
A NYMPHENBURG-PARKBAN
-

U tijegyzet -

M ünchen..A ugusztusi hőségben az óriási város meg
szám lálhatatlan utcája, autópálya-kereszteződések, körgyű
rűk és sugárutak labirintusán keresztül, a tájékozódás cse
kély reményével, végül térkép segítségével jutottunk Nymphenburgba. N ym phenburgról a kerttörténetírók csak úgy
szólnak, mint a letisztult és művészi teljességgel elkészült
tájképi kertek klasszikus példájáról. A barokk épületegyüt
teshez és kertrészhez csatlakozó, egymásba fonódó és m oz
galmasan szétváló úthálózat rajzolata olyan, mint a XVIII.XIX. század híres tájképi kertjei.
A város felől a barokk épületegyüttes elé félkörívben
szervezett fogadótér óriási, nyílt felülete, rendjének szigora
arra ösztönzik a látogatót, hogy m aga mögött hagyja a palo
tát, m e ly egy más világ küszöbe.
Az itáliai, de döntően francia hatást m utató kert kiala
kítására a hárm as tagozódás a jellem ző; a fogadóudvar, a
díszkert és végül a park vadon képződménye, amelyben a
nyílegyenesen behasított kilátások irányítják a figyelmet a
végtelenbe. E z a hárm asság megfelel az épület jellegének és
elrendezésének. A z udvar elé félkörívben épített lakópavi
lonsor és központi épület visszalépcsőzött homlokzata kife
jezi az udvari hatalom és nyitottság egyensúlyát.
A fogadó udvar a város felé tekint, a barokk stílus sza
bályai szerint. A z udvarba érkezés irányát hangsúlyozza a
főtengelybe szerkesztett csatorna, mely két medencévé szé
lesedik ki, egy-egy szökőkúttal. Keskeny csatornarendszer
fut innen tovább, két irányban megkerülve a palotát, majd a
díszkert nagy, hím zett parter-jét, és ennek lezárásaként újabb m edencében záródik. Innen indul a fő kilátás széles fő
csatornája, amely a horizonton vízeséses szökőkúttal zárul.
A vízrendszer esztétikai m egform álása és műszaki m egol
dása példás. A fő pa rter-1 szabályos partertáblák egészítik
ki. A fő- és keresztcsatom ák tekintetet irányító, nyírott nö
vényfalai boszké-kiz osztják a teret.
A kereszttengelyre épült a Pagodenburg, a szabadtéri
kerti színház pavilonja, valam int a Badenburg, a fürdőkas
tély. Szökőkutas medencék, hím zett parterek és az egész
kertre jellem ző aranyozott- és márványszobrok, vázák és ur
nák díszítik e kerti építm ények közvetlen környezetét. Ké
sőbb épült a két kiskastély; az Erem itage és Amalienburg.
1801-ben érkezett Nymphenburgba Sckell, és itt dol
gozott haláláig. A z akkor m ár közel száz éves barokk kertet
a leírt form ában találta. Az udvar részéről igény volt a kert
gyökeres átalakítására. A z adott állapotot fenntartó kerté
szeti munka túl sok pénzt em észtett fel. E költségek termé
szetesen eddig is jelentkeztek, csakhogy közben új irányt
vett a gondolkodás, az új eszmék új művészi megformálást
igényeltek. Angliából kiindulva a filozófia, a költészet és a
festészet m egfogalm azása az ember és a természet viszo
nyát új felfogásban tárja a világ elé. Ennek részeként a kert
tel szembeni kizárólagos esztétikai követelménnyé a termé
szetesség vált. Ezt az elvet persze sokan sokféleképpen gon
dolták.
Sckell Humphrey Reptont (1752-1818) tartja mesteré
nek, aki azt vallotta, hogy a kert nem tájfestmény, hanem az
ember szám ára kialakított "természetes" tartózkodási hely,
amelyet saját törvényei szerint, művészi módon kell tudni

megragadni és megformálni, úgy, hogy az emberi beavat
kozás nyoma ne is legyen benne felism erhető. A kert térben
és időben bontakozik ki; a terep- és fényviszonyok mindig
más-más képet tárnak a szem lélődő elé.
Sckell szemlélete fő alkotásában, a Nymphenburgban
tükröződik. A m intát a természetben, a term észet megfigye
lésével kereste, de fontosnak tartotta azt a m űvészet eszkö
zével "ünnepi köntösbe" öltöztetni. A z épülethez kapcso
lódó, meglévő főpartert, főcsatornát, medence- és szökőkútrendszert belekomponálta a tájképi kertbe. Az erős barokk
hagyományt nem vetette el, hanem arra az újat ráépítve
mesteri hatást ért el a "szabályos" és a "természetes" egymásbafonásával és ellentétével.
Szeretnék beszámolni az élményről, m elyben a kas
télykertben egy napi bolyongás során részünk volt.
A barokk kertrészben a horizonton nyugvó végtelen
célra irányított széles utak, az útrendszer geom etrikus kris
tályszerkezete érvényesül a fény és árnyék kontrasztjában.
A tájképi kerten átvonuló széles sétaút pontról pontra vezet
az ismeretlen új felé, lendülete a m ég fel nem tárt cél felé
siettet. Az út napos tisztásokon és árnyékos erdőrészleteken
vonul keresztül, hol enyhén, hol m eredeken felkapaszkod
va. E főutakról lefűződő keskenyebb utak ösvényekké, csa
pásokká bomlanak, érrendszerhez hasonlóan hálózva be a
kertet. Az út kapui hol bálványszerű bükkfapár, hol növény
ből font és nyírt alakzat, hol csak a fény és a sötét erdőszél
határa. Kisebb és nagyobb terek lélegzetszerú' ritmusában
haladunk; tóparton, majd hirtelen a szabályos vízmedence
tengelyében találjuk magunkat. Ligetes tisztáson m agányo
san álló fák között futó út sodrása vezet tovább.
A víz minden formájában jelen van. A vízesésként le
zúduló, habos hullám ot képező víztöm eg körül szivárványos pára lebeg. A barokk csatorna m edencéjében m ozdu
latlan víztükör feszül. A gejzírként felszökő szökőkutak víz
sugarai körül vízkörök gyűrűznek. A tájképi kert fontos élő
mét jelentő változatos formájú tavak rétekkel, utakkal, tere
sedésekkel találkoznak, vagy sötét erdők veszik körül őket
meredek partfallal. A növénytömegek, felhők tükröződése,
fény-ámy-játéka kísérhető végig a vízfelületen. A patakok
köveken bukdácsolva fodrozódnak, majd csendes vízfolyá
sokká szelídülnek. És hányféle híd van! Hogyan teremtődik
meg két part között a kapcsolat! A sekély vízben köveken
gázolhatunk át, majd keskeny, korlát nélküli kőhídon, aztán
könnyű fahídon, nehéz, széles vaskorlátoson, ívesen és
egyenesen.
A Sckell-formálta tisztások is olyan változatosak, mint
az eddig felsorolt elemek. A Pagodenburgtól induló nagy
tisztás mesterien formált "geomorfológiájához" igazodó,
változatos erdőszegély vezeti pontról pontra, egyre sebe
sebben a tekintetet a távolba, ahol egy-egy facsoport zárja
le a képet. A térfal finoman fom ált és tagolt. A Badenburg
férfias épületéhez heroikusán komponált, kissé lemélyített,
széles nyiladékszerű tisztás kapcsolódik. A markáns, szigo
rú térfal tömege sötéten keretezi a nyugodt, mozdulatlan
kitekintést. M egközelíthetetlen és átlátható. Az A m alien
burg hitvesi kastélya köré alakított nőies kertrész egyetlen
ösvényen közelíthető meg; innen tovább nem vezet út. A
kastély főhomlokzata előtti tisztás szelíd és szeszélyesen já 
tékos. A kastély belső tükrös szobáiban tükröződnek a kert
képei.
Ha gondolkodásunknak a kultúrtörténetben sasként, oroszlánként és bikaként szim bolizált hárm as természetéről
akarunk képet kapni, figyeljük meg, hogyan közelítjük meg
e három tisztás jellegét. Az első tisztáson pontról pontra
ragadjuk meg a képet, kívülről és felülről, ahogy egy sas ke
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reng, m ielőtt lecsap a zsákmányára. A második tisztáson
nyugalom m al tekintünk az előttünk feltárulkozó képre, s ha
külső pontokat m eg is ragadunk, visszahelyezkedünk a sza
vannán pihenő oroszlán viselkedésére jellem ző egyensúly
ba. A harm adik tisztás gondolkodásunk bikaszerű természe
tére utal, am ellyel a világ külsőként megragadott képeiből
egy belső, zárt világot alkot.
A kerti bolyongás után a bennünk kavargó képek hatá
sa alatt beszélgettünk egykori tanárunkkal, Szügyi Edittel,
és férjével, Peter K luschkával, a neves müncheni kertépí
tésszel, a mai kertépítész feladatáról. Végigkísérve az em
ber term észethez való viszonyának alakulását az európai
kerttörténet tükrében, elénk tárul a következő folyamat: A
középkor em bere a term észettel való együttélés és saját bel
ső törvényei szerinti cselekvés állapotából eljutott egy kü
szöbhöz a reneszánsz idején. Ekkor különítette el magát
környezetétől; m agas hegycsúcsokra kapaszkodva, mint
külső képet, próbálja szem lélni a világot, s így formál kertet
is. Le N ötre barokk kertjeivel az emberi akarat perspektívá
já t rajzolja meg. M űveiben a term észetet és annak erőit kéz
ben tartó em ber hatalm a form álódik képpé. A természettudományos szem lélet erősödésével, az egyre növekvő ipari

szükségletek tájromboló hatásának észlelése a term észet
elvesztésének rémét vetíti előre, s m egfogalm azódik a táj
képi kert gondolata, az em ber által létrehozott, megszépített
természeté.
Sckell nekünk, a ma emberének üzen. Az a belső kép,
jövőkép, amelyet Sckell m egragadott és a kertm űvészet esz
köztárával létrehozott, mára a term észet növekedési erejé
vel és a fenntartó értő tudatosságával form álódott olyan kül
ső képpé, esszenciális tanítássá, amelyben benne mozogva
nyerünk tapasztalást mindarról a tudásról, am it az ember a
világról megszerezhet. A term észetet felépítő erőkről, a rit
musról, a rendről, a kintről és bentről, a részről és egészről,
a hierarchiáról, a térről és időről, fényről és sötétségről, és
minden olyan "rendezőről" és rendezőelvről, amely e földi
és kozmikus világot mozgatja. Ha az em ber tudatosan van
jelen, és hagyja hatni magára a látottakat, a külső képeken
ébredő belső képek egységgé formálódnak. Ilyen jelenléttel
sétálva végig a kerten, s nemcsak a nyári m eleg elől, vagy a
város zajától menekülve közelebb kerülünk a rejtélyhez,
megsejthetjük Sckell üzenetét. Ehhez az első lépés a türe
lem, és a szeretetteljes odafigyelés.

Szügyi Edit
NEMZETKÖZI
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS
1983. MÜNCHEN
1983-ban München városa rendezte a Nemzetközi Kertészeti
Kiállítást. A színhely, a Westpark a 165 nap alatt több mint 11.5
millió látogatót fogadott. Ez a park a város közhasználatú zöldfe
lületben hiányos részén létesült. Régi városrendezési szándék volt
e területnek a zöldfelületi rendszerbe való kapcsolása. A Ny-K
tengelyű park szervesen kapcsolódik a városközponthoz közelebb
cső egyéb zöldfelületek - a vásárpark, a Theresienwiese - sorához,
75 hektáros területének vonzáskörzete 200.000 lakost érint.

A park létesítése előtt itt mezőgazdaságilag művelt terüle
teket, félbehagyott műhelycsarnokokat lehetett látni. Alattuk
háborús törmelékekkel feltöltött kavicsbánya húzódott.
1977-ban pályázatot írtak ki olyan park létesítésére, amely
zavartalan, védett használatot, üdülést, élményt teremt a városi
használattól terhelt, és építészetileg jellegtelen városrészben. A
kiállítás létesítése másodlagos volt, pótlólag csatolták a kiíráshoz,
miután a megrendezésére vonatkozó döntés megszületett.
A megvalósult Westpark (Terv: Peter Kluska) az előalpesi
morénavidék jellegzetes formációját, hangulatát idézi a park vilá
gára átértelmezve. Az alapmotívum vízfelületekkel tagolt, széle
sen kanyargó völgy, bejáratokként funkcionáló, magasabb szintek
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ről indított, egyre szélesedő oldal völgyekkel. A völgyeket terephullámok, dombsorok határolják, változatos horizontnyitást és
korlátozást adva. A terepmagaslatok lehetővé tették a városköz
pont sziluettjének és az alpesi panorámának a park képébe való
bekomponálását. A legnagyobb összefüggő terephullám az autó
pálya felől határol, hogy a nagyon erős zajtól és légszennyező
déstől mentesítse a parkot. A relief hatását a gonddal tervezett nö
vénytelepítés fokozza, differenciálja, kiegészíti. A parknak a Ring
keleti és nyugati oldalán álló két részét terepplasztikából tovább
fejlesztett, lendületes vonalvezetésű, növénnyel betelepített lúd
köti össze úgy, hogy a tagoltság szinte észrevétlen, és a két terület
használati, valamint vizuális kapcsolata folyamatos.

