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„A kert csodálatos, titokzatos. Csak be kell nyitni a 
kertkapun, belépni és kinyílik az egész Világ min-
denség. Megmutatja magát a természet te remtő 
ereje, teljes szépsége. Ha leülünk a kerti padra és 
szemléljük, megleshetjük a Teremtő jókedvét, a 
reggeli párában, a virágok, fák ezernyi színében, 
formájá ban, az illatokban, a madarak dalos üze-
netében. Ha művel jük, átéljük az örökkévalóságot 
és az életet adó mulandóságot. Befogadhatjuk azt 
a mérhetetlen szeretetet, amelyet segítő társaink, a 
növények, állatok, láthatatlan lények felénk árasz-
tanak. Átélhetjük az elemek egymásba ható erejét, 
amelyből az élet fakad. Ha műveljük, mi magunk 
mű velő dünk. Mindehhez alázat, figyelem és fel té-
tel nélküli szeretet kell. Ez, amit a kertész nap mint 
nap tesz, le kell hajoljon Földanyánkhoz, hogy 
felemelkedhessen.”  

Ez a mottója a most megjelent könyvnek, amely 
kert alkotás, tájművelés, társadalom és művelő-
dés kap cso latát mutatja be a Má tyás-kori kert-
művészeten keresztül. A könyv zárszavában 
összeg ződik a 256 oldal ter je delmű, a Pro-Print 
kiadásában, az NKA Épí tő művé szeti Szakkollé-
giuma, az Ars Topia Alapítvány, a Tusnádi 
Ásványvíz Rt. És a Digi Tv támo gatásával, 
Hor váth Nóra grafikusművész terve zésében 
megjelent mű. 

A könyv végére reméljük, hogy a titkokat rejtő 
kertkapu kitárult az olvasó előtt, s bebarangolva 
a Mátyás-kori magyar és toszkán kerteket, feltárul-
kozott e korszak világa. Megismerhetővé vált a 
humanizmus kialakulása és világképe, az alkotó 
ember gondolkodása önmagáról, a világról. Az 
újkorral az emberiség történetének új korszaka, a 
tudati lélek kora kezdődött el. Hosszú, sok tekin-
tetben láthatatlan folyamatok sora, amely az 
embert kiszakította a mindent átfogó és átható 
egység élményéből, amelyet a keresztény univerza-
lizmus eszméje testesített meg. Az emberben meg-
született az én-élmény. Önmagát, mint az univer-
zum közepét, ezáltal a mikrokozmosz és a mak-
rokozmosz egységét élhette meg.

Elválasztva magát a környezetétől, a külvilágtól, e világ 
szemlélőjévé vált. A tudósok és a művészek a tárgyszerű 
megfigyelésre törekedtek, s ezáltal az univerzális törvények 
felismerésére.

A 19. századtól nevezik e korszakot reneszánsznak, ami 
e tudati újjászületés művészi kifejezésformáját jelöli. 

A táj és a kert minden kultúrtörténeti korban tükrözi 
az ember világát, a világról alkotott képét. A táj a természet 
és az ember, az emberi közösség egymásra hatásában alakul. 
A kert mindennek művészi megfogalmazása, a hely, amely 
egyben filozófiai mű és közösségi tér. Az elvonulás és az el-
mélkedés, a gyógyulás és a vidám társasági élet színtere. 

A humanizmus és a korareneszánsz kertművészet elsők 
között Toscanában és Magyarországon jelent meg. Mátyás 
királysága nem csupán Közép-Európa politikai, gazdasági 
nagy hatalma, hanem a tudományok és a művészetek hazája. 
A kor itáliai központjaiban működő filozófiai és művészeti 
műhelyek kapcsolatban álltak Mátyás királlyal és körével. 
Mátyás király, akit a nép az igazságos jelzővel látott el, a régi 
és az új tudás beavatottja volt. Az igazságon alapuló szakrá-
lis királyság megalkotásán fáradozott. Mondhatjuk, hogy 
személye hidat képez a régi magyar kultúra, s az új szel lemiség, 
a kelet és a nyugat között. Pompás kertjei, amelyek az égi és 
földi között teremtettek kapcsolatot, csodálattal töltötték el a 
szemtanúkat. A paloták és a kertek azonban romba dőltek, 
a kincseket széthordták. A dicsőség az égbe íródott. Szerencsé-
re Toscanához kegyesebb volt a történelem, korareneszánsz 
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SZÉP ÉS KIES KERTEK…

kertjeit kisebb-nagyobb átalakításokkal ma is láthatjuk, be-
járhatjuk. 

Megismerve azokat a szellemi alapokat, amely e kertek 
kialakulásához vezettek, a fennmaradt dokumentumokat, 
felhasználva számos kutató fáradságos munkáját, megidéz-
hetjük e kerteket. Megelevenítésükhöz a reneszánsz mesterek 
tudásával vetekedő, a kor művészetét alaposan ismerő 
Kesselyák Rita grafikusművész munkái nyújtanak segítséget. 

A könyv megvásárolható a Pagony Táj-és Kertépítész 
Irodában (1111 Budapest, Budafoki út 53.; Tel/fax: 365-1805 
e-mail: pagony2@enternet.hu)
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