
EGY KONFERENCIA 
ELŐSZAVA
PROLOGE TO 

A CONFERENCE

Van-e, illetve milyen közös kerttörténeti 
örökségünk van a Kárpát-medencében?

Milyen új lehetőségeket, problémákat 
hozott a rendszerváltás, illetve az 
azóta eltelt időszak a történeti kertek 
kezelésében, tervezésében?

Milyen jogszabályi keretek segítik elő, 
határozzák meg a tervezést, kezelést?

Milyen új vizsgálati módszerek, 
technikák léteznek a kertrégészetben?

Hol tart a történeti kertek 
kataszterezése az egyes Közép-Európai 
országokban?

Milyen tapasztalatokat oszthatunk 
meg egymással?

A fenti kérdések megválaszolására 
a Budapesti Corvinus Egyetem Tájter-
vezési és Területfejlesztési Tanszék-
ének vezetésével a brünni Mendel 
Egyetem, Brno (Mendel University 
of Agriculture and Forestry in Brno) 
és a nyitrai Szlovákiai Agrártudomá-
nyi Egyetem (Slovak University of 
Agriculture in Nitra) részvételével a Vi-
segrádi Alap támogatásával 2008-ban 
indult útjára a „Pearls ofthe landscape” 
című projekt. A nemzetközi együttmű-
ködés egy konferencia és „workshop” 
megrendezését valamint a közép-eu-
rópai történeti kerteket bemutató in-
ternetes adatbázis kifejlesztését tűz-
te ki célul. 2008. június 20-21-én ke-
rült megrendezésre a „Pearls of the 
landscape” Történeti kastélykertek

kutatása, tervezése, kezelési, feladatai 
című konferencia. A konferencián öt 
Közép-Európai ország (Ausztria, Cseh-
ország, Magyarország, Románia, Szlo-
vákia) vezető szakemberei oszthat-
ták meg kutatási eredményeiket, szak-
mai tapasztalataikat a mintegy 80 rész-
vevő előtt. A konferencia elnökeinek 
sikerült olyan neves szakembereket 
meghívni mint Hajós Géza az ausztriai 
és Örsi Károly a magyar történeti ker-
tek rekonstrukcióinak „atyjai”. A meg-
rendezett konferencia szükségessé-
gét és sikerét bizonyítják az elhang-
zott előadások magas színvonala, a lát-
ványos poszterek, a nagy érdeklődés-
re számottartó, gyakorlati tennivaló-
kat bemutató történeti kertlátogatá-
sok, illetve az elhatározott további kö-
zös jövőbeni kutatások, pályázatok.

A konferencia szervezőiként re-
méljük, hogy hozzájárulhattunk ah-
hoz, hogy a táj „gyöngyszemei” való-
ban gyöngyszemek maradjanak a jövő-
ben is.

Bízunk abban, hogy ez a konferencia 
is egy lépés volt a sorban ahhoz, hogy 
a hazánk által is elfogadott Európai 
Tájegyezmény tájvédelemmel, kulturá-
lis örökségvédelemmel kapcsolatos be-
tűi élettel teljenek meg.

Köszönjük a 4D újság szerkesztő-
ségének, hogy lehetővé tette a konfe-
rencia válogatott előadásainak megje-
lentetését.

Kollányi László
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