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C sepely-Kn o r r  Lu ca

A hotkóci szentimentális kert,
a „kert portréja”, és a portré festője1
The Sentimental Garden a t Hotköc, 
the ‘Portrait o fth e Garden’, 
and the Portraitist

Le k t o r  I La tsa k  Kr is t ó f

A hotkóci Csáky-kastély szentimentális kert
je a róla fennmaradt leírásoknak és rajzi 
dokumentumoknak köszönhetően jól ismert 

a magyar kerttörténet iránt érdeklődők számára. 
A kert huszonnégy részletét ábrázoló „kertportré” 
egyedülálló képi forrás, sokszor publikált tárgyi emlék 
(1. kép). Kevésbé ismert azonban a portré festőjének, 
Rombauer Jánosnak a személye és művészete.

Rombauer János kortársai számára ismert portré
festő volt Magyarországon és a cári Oroszországban 
egyaránt. Az utókor kutatói szerint tájképeinek és 
kertrészleteinek kompozíciója és előadásmódja miatt 
a történeti tájfestészet előfutárának is tekinthető.2 
A továbbiakban bemutatásra kerülő három képe 
azért is jelentős, mert Magyarországon a romanti
kus festészet kialakulásának fontos állomása volt az 
angolkertek ábrázolása.

A festő 1782-ben Lőcsén született. Életének és 
művészetének első kutatója, Divald Kornél publikál
ta a lőcsei templomban őrzött keresztlevelét, amely
ből kiderül, hogy apja jómódú asztalosmester volt. 
Ezt bizonyítja az a tény, hogy több keresztszülőt 
is megneveztek, mely a korszakban az anyagi jólé
tet jelezte.3 Az életrajzíró szerint szülei teológusnak 
szánták, ezért utazott Németalföldre, ahol kapcsolat
ba kerülhetett a festészettel is. Az utóbbi idők kutatá
sai azonban ezt a feltételezést alaptalannak tartják.4 
Valószínűbb, hogy fiatal korában az eperjesi Stein- 
hübl cég gyarmatáru-kereskedésében dolgozott inas
ként. Élete eseményeinek tanulmányozásánál fontos 
forrásként kell megemlítenünk Kazinczy Ferenc
nek, a kor jeles közéleti személyiségének levelezé
sét. Kazinczy írásaiból derül fény arra, hogy az ifjú 
művész a dán származású festő, Johann Jákob Stun- 
der pest-budai műhelyében tanult. A mester Kazinczy
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baráti köréhez tartozott, és az író 
1803-ban nála ismerte meg Rombau- 
ert, akivel a későbbiekben baráti kap
csolatot ápolt.5 A Stunder műhelyben 
töltött időn kívül nincs adatunk arra, 
hogy alapos festészeti képzésben lett 
volna része.

Rombauer korai festészeti alkotá
sairól keveset tudunk.6 A 'Részletek 
a Hotkóci Csáky kastély kertjéből’ című 
az egyik legkorábbi datált műve.7 Meg
rendelője gróf Csáky Emánuel szepesi 
főispán, a hotkóci uradalom tulajdo
nosa volt.8 Jelenleg még nem tisztázott 
kérdés, hogy a jómódú és befolyásos 
gróf miért egy fiatal, kezdő festőre bízta 
a számára fontos kert részleteinek meg
festését. Kapcsolatba kerülésük egyik 
lehetséges magyarázata, hogy Romba
uer mestere, Stunder János Jakab fes
tette meg korábban a gróf portréját. 
Az is elképzelhető, hogy a Kazinczy- 
val való ismeretsége segítette hozzá a 
munkához. Kazinczy feleségének, gróf 
Török Zsófiának ugyanis jóbarátja volt 
a főispán felesége, gróf Szirmay Anna.9 
Az angolkertekkel, és esetleg a Csáky 
családdal is kapcsolatban állhat másik 
két korai festménye, az 1804-es 'Ifjú a 
tájban’ (2. kép), valamint az 1805-ös 
'Parkban’ (3. kép) című.10

Arról nem ismerünk pontos adatot, 
hogy Rombauer mennyi ideig tanult 
Stunder műhelyében, illetve hogy utá

na hol dolgozott. Az 1804-ben Stein- 
hübl Sámuel eperjesi kereskedőről 
festett portréja miatt elképzelhető, 
hogy ebben az időszakban ismét az ő 
alkalmazásában állt. Valószínű, hogy 
a fiatal festő nyaranta az akkor első 
virágkorát élő Bártfafiirdőn dolgozott 
és fürdővendégeket festett, ahogy azt 
több más művész is tette a korszak
ban. Itt ismerkedett meg Iljinszkij 
gróffal, akinek meghívására Szentpé
tervárra utazott." Halotti levele sze
rint a Cári Művészeti Akadémia tagja 
volt, ezt azonban az ottani kutatá
sok nem erősítik meg.12 Ugyanakkor 
egyes források szerint a cártól még 
Magyarországra való visszaköltözése 
után is nyugdíjat kapott, ami a koráb
bi állítást támaszthatja alá.13 Orosz
országban már kevéssel megérkezése 
után is jelentős megbízásokat kapott, 
valószínűleg befolyásos pártfogójá
nak köszönhetően. Ezek közé tartozik 
több grófi pár, tábornok és lovasgár
dista portréja is. Festésmódja sokat 
fejlődött az Oroszországban töltött 
idő alatt, azonban egész munkásságá
ra jellemző, hogy művészete soha nem 
vált egyenletes színvonalúvá."

A festő Szentpéterváron vette fele
ségül Amelia Baumannt, és 1824-ben 
vele együtt költözött haza Eperjesre, 
ahol rokonai akkor éltek. Hazatérésé
nek körülményeiről szintén Kazinczy

levelezéséből értesülhetünk.15 Ebből 
tudhatjuk meg azt is, hogy magával 
hozta a még Szentpéterváron festett 
Fessler Ignác arcképet is, mellyel itt
hon is elismerést aratott16 (4. kép).

Rombauer Magyarországra érke
zése után is többségében portré
kat festett, gyakran táji háttérrel, 
de fennmaradtak tájképei, valamint 
szakrális tárgyú műalkotásai is.17 
A Magyar Nemzeti Galériában, vala
mint magángyűjteményekben több, 
ebből a korszakból való portréja is 
megtalálható (5. kép). Tájképei közül 
érdemes megemlíteni az 1830-ban 
készült 'Eperjes látképe’ című alkotá
sát, melyen már megjelenik a magyar- 
országi XIX. századi tájképfestészet 
újfajta szemlélete: az ábrázolásban a 
táj jellegzetességei, története iránti 
érdeklődés, és a festő személyes érzel
mei is szerepet játszanak.18

Oroszországból való hazatérése 
után még huszonöt évig élt Eperjesen. 
Élete vége felé több tragédia is érte, 
felesége és egyetlen lánygyermeke is 
korábban halt meg, mint ő; mindket
tejük sírfeliratát a festő fogalmazta.19 
1849-ben ő is Eperjesen halt meg, 
agyvérzésben.20

A hotkóci kert az egyik korai, 
magyarországi tájképi kert, az átme
neti stílus képviselője. Kertépítészeti 
programját tekintve a szentimentális
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a szentimentális kertben is érezhető, a 
kastély épülete körül a korábbi szerke
zet maradt a meghatározó. Az átala
kításról gróf Csáky Emánuel döntött 
1800 körül, 1802-ben egy barátjának 
írt francia nyelvű levelében részletesen 
le is írta az elkészült kertet. Röviddel 
ezután, 1803-ban festette Rombauer a 
huszonnégy részletet ábrázoló olajfest
ményt.21 További két dokumentum is 
ismert a kerttel kapcsolatban, az egyik 
Kazinczy Ferenc levelezésében fenn
maradt saját leírása és rajza a kertről 
1806-ból (6. kép),22 a másik egy 1888- 
as felmérési terv, melyet Csáky Kál
mán készíttetett Bednárovics Győző 
erdész növendékkel (7. kép).23 Ekkor a 
korai angolkert úthálózata és a beren
dezések jelentős része még megvolt. 
A tervlapon azonban nem ábrázolták 
azokat a jellegzetes növényi eleme
ket, melyeket Rombauer a festményén 
megörökített. Ugyanakkor olyan ele
mek helye is azonosítható, melyeket a 
leírások nem említenek, vagy a leírá
sokban szerepelnek, de a festményen

kertek jellegzetességeit viseli magán, 
a tervező nagy hangsúlyt fektetett a 
kert érzelmi szerepére, vagyis emléke
zést és elmélkedést elősegítő építmé
nyek és feliratok nagy számban voltak 
a kertben.

A kastély, amelynek kerti homlok
zata Rombauer festményén is látható, 
egy 1702-ben épült udvarház átalakí
tása után készült el, 1780 körül. Mai 
romantikus formáját egy 1860-as átépí
tés után nyerte el. A park első formájá
ban barokk stílusú volt, ennek hatása

nem. Az építményeknek a négy for
rás által rekonstruált elhelyezkedése a 
kertben a 8. képen látható.24

A tervlapon és a képen is ábrázolt 
kerti elemek a következők (A festmé
nyen jelzett sorszámok szerint.):

Nr. 2.: Szökőkút -  romjaiban ma is
látható.

Nr. 3.: Remeteség -  helye egyértel
műen azonosítható a tervlap 
feliratai alapján, ma már nem 
látható.

Nr. 5.: Kettős obeliszk -  rossz álla
potban, de ma is áll, a felira
tai olvashatóak. Csáky Emá
nuel szüleinek, gróf Csáky 
Györgynek és Erdődy Henri- 
ette-nek sírja.

Nr. 7.: Oszlopos gloriette -  az „Erény
templomaiként van feltün
tetve a felmérési tervlapon.

Nr. 14.: Gótikus kápolna -  felújított 
állapotban, egy későbbi idő
szakban készült bővítménnyel

5 1
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-  amely valószínűleg a kastély 
1860-as évekbeli romantikus 
stílusú átalakításával egy idő
ben készült -  együtt ma is 
áll. Rombauer ábrázolásának 
jelentősége, hogy az átalakí
tás előtti állapotot mutatja. 
Kazinczy leírásában említi az 
oltárkép helyett az aranyozott 
korpusszal díszített kereszt- 
refeszítés ábrázolást, illetve 
Kozma és Damián szenteket. 
Ezek ma is láthatóak, az oltár
építmény azonban a templom 
későbbi bővítésének idejéből 
származik.25

Nr. 16.: Kő kapu -  a kerítés oszlopai
nak romjai a mai napig meg
találhatóak a kertben, a kapu 
a kastély északi homlokzata 
felőli kocsibehajtónál lehe
tett, a felmérési terv csak itt 
ábrázol hasonló építményt.

Nr. 20.: Gótikus lovagvár -  romjai ma 
is láthatóak.

Nr. 22.: Római romok -  ma már nem 
látható.

Nr. 23.: A kastély kertre néző három- 
nyílásos homlokzata -  a kép 
az 1860-as átalakítás előtti 
homlokzatot mutatja, mely
ről eredeti tervrajz nem ma
radt fent, az ábrázolás ezért 
építéstörténeti szempontból 
is fontos. Jelenleg ez a hom
lokzat teljesen átépített.

A festményen szereplő, és a leírá
sok alapján a tervlapon azonosítható 
helyen lévő építmények:

Nr. 1.: Kuglipálya -  a kastély keleti
homlokzata előtt volt.

Nr. 9.: Kerti színház -  Csáky levele
zésében „amphiteatre” néven 
említi, az „Erény templomá”- 
nak közelében helyezkedett 
el, a kert északi oldalán.

Nr. 11.: Obeliszk -  Kazinczy a Hazai 
Tudósítások olvasóinak írt le
velében leírja az udvar köze
pén felállított magas obelisz- 
ket, amely egy kutat takar el. 
A kép alapos megvizsgálása 
után látható, hogy az obeliszk

bal oldalán látható egy félkör 
alakú kő tányér, amely felfog
ja a vizet.26

Nr. 8.: Növényekből alakított lugas
és kerti székek,

Nr. 12.: Fából ácsolt pavilon,
Nr. 13.: Gyermekhinta,
Nr. 15.: Vénusz szobra,
Nr. 17: Ámor szobra -  szintén Ka

zinczy említi leírásában, hogy 
a kastély déli homlokzata mel
lől induló, és a gótikus temp
lomhoz vezető út mellett talál
hatóak mindenféle kisméretű 
építményekkel, melyek a fest
mény ábrázolásai közül ezek
nek felelnek meg.27

Csak a festményen szereplő épít
mények:

Nr. 4.: Virágkosár-valószínűsíthető
en a kert barokk stílusú részé
nél több ilyen helyezkedett el.

Nr. 6.: Növényekből alakított kerti
pavilon -  a leírásokban és a 
festményen sincs megnevezve.

Nr. 10.: Vízesés -  a leírások alapján a 
remeteség keleti, kastély felőli 
oldalán helyezkedhetett el.

Nr. 18.: Kínai pavilon -  A források
ban pontos helyére utaló le
írást nem találtam. A kert 
jelenlegi állapotáról készült 
fényképek és a térkép felso
rolása alapján elképzelhető
nek tartom, hogy a nyugati 
felső kertben, a lovagvártól 
délre, a remeteségtől nyugat
ra helyezkedett el.

Nr. 19.: Faépítmény -  a leírásokban 
és a festményen sincs megne
vezve.

Nr. 21.: Fülkés kőépítmény -  funkci
ója azonosítatlan, semmilyen 
forrásban nem szerepel.

Nr. 24.: Lugasok és faépítmény -  
valószínűnek tartom, hogy 
a kert három teraszból álló 
franciakerti részének közelé
ben állhatták.

A leírásokban szereplő, illetve 
a helyszínen ma is látható építmé
nyek, melyek helye a felmérési tervla
pon azonosítható:

Gótizáló kőépítmény és Gazdasági 
épületek -  jelenleg felújított állapot
ban megtekinthető a kertben.

Vártorony vagy Kerti építmény 
romja -  a levél leírása említ egy vár
tornyot a kastély déli homlokzatá
tól nem messze, Kazinczy leírásában 
olvashatunk egy ’Joujou’ nevű kerti 
építményről, amely az ő rajza szerint 
itt lehetett.

Tájépítészeti és Kertművészeti I Folyóirat
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A felmérési tervlap az 1888-as álla
potokat nagyon részletesen mutatja be. 
Azok az elemek, amelyek a tervlapon 
nincsenek ábrázolva, valószínűleg olya
nok lehettek, amelyek a kert elkészülte 
után több mint 80 évvel valószínűleg 
már nem voltak meg. Ilyenek a növé
nyekből formált építmények, valamint 
a mozgatható berendezési tárgyak (pl.: 
Nr.4., Nr. 8., Nr. 12.)

A kerttel kapcsolatban tervező neve 
nem maradt fent, Kazinczy is csak 
annyit említ, hogy a kerti építmények 
feliratait a gróf fogalmazta.28 Galavics 
Géza hívta fel a figyelmet a kert egyes 
elemei és Grohmann Ideenmagazinjá
nak ábrázolásai közötti hasonlóságra.29 
Az építés időszakában az Ideenmaga- 
zin valamint Hirschfeld Theorie dér 
Gartenkunst című munkájának hatá

sa egyértelmű, ezt Kazinczy „Ánglus” 
kertekről írt munkájában is említi20 . 
A kapuépítmény formája, valamint a 
síremlékként funkcionáló kettős pira
mis megtalálható az Ideenmagazinban. 
Nagyon hasonló az ott közöltekhez a 
remeteség fából ácsolt épülete, a temp
lom északi oldalbejárata pedig szinte 
teljesen azonos az egyik metszeten lát
ható gótizáló részlettel (9. kép).31

A festmény ábrázolásainál is fel
merülhet a kérdés, hogy vajon termé
szet után festett, s valóban megépült 
épületeket látunk, vagy mintaköny
vek ábrázolásait vette át a fiatal festő. 
A válasz valószínűleg a kettő együt
tes alkalmazásában keresendő. Ha 
megnézzük a kettős piramis ábrázo
lását Rombauer festményén, ott sok
kal keskenyebb, nyújtottabb arányú 
építmény figyelhető meg. Noha jelen

leg a kettős piramis igen rossz állapot
ban van, arányai még mindig inkább 
idézik a festményen láthatót, mint 
a mintakönyvbeli forrást (10. kép). 
Ugyanakkor funkciója -  Csáky Emá- 
nuel szüleinek síremléke -  és alapvető 
formája nyilvánvaló, hogy Grohmann 
mintakönyvéből származik, hiszen ő 
is a házastársi hűség jelképének szán
ta az építményt. Valószínűsíthetően 
az építmények kiválasztása a minta
könyvek alapján történt, megfestésük 
pedig a mintakönyvek, és a helyi jel
legzetességek, arányok és táji adottsá
gok figyelembevételével. Ugyanakkor 
a felmérési terv és a jelenlegi állapot 
ismeretében azt is meg kell említeni, 
hogy Rombauer vélhetően nem a kert
ben látott környezetet festette meg táj
képi háttereiben, hanem inkább egy, a 
környékre jellemző tájat. Erre példa a
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szökőkutat ábrázoló részlet, amelynek 
hátterében az angolkertet, vagy a fran
ciakért következő szinten lévő teraszát 
kellene ábrázolni a háttérben húzódó 
hegyek előtt. Ebből a szempontból 
érdekes a kapuábrázolás is, hiszen a 
hátterében ismét a szökőkút ábrázo
lásról ismert, szepességi hegyes tájat 
láthatjuk. A kapu kiképzése és ábrá
zolása arra utal, hogy a kertbe vezető 
főbejárat volt, ami a kastélyhoz közel 
helyezkedett el. így inkább a kastély- 
épületet, vagy a kert egyes részleteit 
kellett volna a háttérben ábrázolni, ha 
a festő a valóság pontos visszaadására 
törekedett volna.

Rombauer festménye Rivetti csák- 
vári kertet ábrázoló képei mellett a 
legrészletesebb képi forrás a szenti
mentális kertek időszakából.12 Szerke
zeti felépítése, a négy soron keresztül 
hat-hat részlet külön keretben történő 
ábrázolása a magyar műalkotások 
között teljesen egyedülálló. Külföldi 
emlékek között található egy alkotás, 
amely a hotkóci képpel sok hasonlósá
got mutat. Ez Johann Friedrich Dryan- 
dernek a ludwigsbergi angolkertről 
festett 25 miniatúrából álló műve (11. 
kép).11 A festmény öt soron keresztül, 
soronként öt-öt képben mutatja be a 
németországi angolkert egyes elemeit. 
Az ábrázolt építmények nagy részben 
megegyeznek a Rombauer által festett 
képen szereplőkkel. Mindkettőn meg
található a középkori vár, az antiki- 
záló rotunda, a kínai pavilon és a 
kapuépítmény. Felmerülhet a kérdés, 
hogy vajon ez az eddig teljesen egye
dülállónak hitt ábrázolás elterjedt 
reprezentációs forma volt-e a kor
szakban. A két festmény szerkesztése, 
és az ábrázolt elemek annyira hason
lóak, hogy a köztük lévő kapcsolatot 
nem lehet kizárni, és azt sem, hogy

1 1 1

több ilyen ábrázolás is létezett. Jelen
legi ismereteink szerint van egy igen 
meghatározó eltérés a két műalkotás 
között, ez a képek készülésének cél
ja. Dryander festménye a kutatások 
szerint vázlatként készült, tanulmány 
egy későbbi műhöz. Készített ugyanis 
egy ötven darabos miniatúra-soroza- 
tot a ludwigsbergi angolkert építmé
nyeiről. Ebből huszonnyolc miniatúra 
egy farsangi ünnepségre készült, ahol 
a herceg és hercegnő a ruháján visel
te az elefántcsontra festett kertrész
leteket ábrázoló gombokat. A másik 
huszonkét miniatúra egy mahagóniból 
készült doboz fedelét díszítette (13. 
kép). Ugyanakkor az sem elképzelhe

tetlen, hogy a tanulmányként nyilván
tartott kép is kész műalkotás volt, és 
a megrendelő a kép láttán döntött a 
gombok elkészíttetéséről.

Befejezésként szeretném bemutatni 
Rombauernek két korábban említett 
képét, amely kerttörténeti szempont
ból fontos lehet. Az 'Ifjú a tájban’ (2. 
kép), valamint a 'Parkban’ (3. kép) 
című képpel kapcsolatban felmerül
tek már elképzelések a megrendelő 
személyét, valamint a háttérben meg
festett kertek helyszínét illetően. Az 
'Ifjú a tájban’ című képen fiatalember 
portréját láthatjuk, aki egy angolkert
ben ül, pipázik, és egy arany betűkkel

23
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feliratozott Rousseau-kötetet olvas.
A kép 1804-ben készült, a hotkócot 
ábrázoló festmény egy évvel koráb
ban. Több kutató próbálta bizonyí
tani, hogy a festményen ábrázolt 
fiatalember Csáky gróf családjához 
tartozhatott, és a kép a hotkóci ker
tet ábrázolja.14 Tyihomirov Rombau- 
erről írt tanulmányában felveti a kép 
hátterében látható rotunda, és a hot
kóci kép 6. számú ábrázolása közötti 
formai hasonlóság jelentőségét, ami 
szerinte azt bizonyíthatja, hogy a két 
képen ugyanaz a kert látható. Vélemé
nyem szerint ez az összehasonlítás és 
érv nem meggyőző, hiszen a hotkóci 
kertet ábrázoló festményen a 6. szám
mal jelzett részlet egy növényekből for
mált építmény, az ’líjú a tájban’című 
képen pedig egy kőből épült antikizá- 
ló templom látható. A 'Parkban’ című 
kép fiatal lányt ábrázol, szintén angol
kertet ábrázoló háttér előtt. Itt is lát
ható egy rotunda, mely azonban kör 
alaprajzú, míg a hotkóci részleten ez 
az építmény jellegzetes hatszögletű. 
Mindkét építmény előfordulhatott 
bármelyik tájképi kertben az 1800-as 
évek elején. Grohmann Ideenmagazin
jában számos, a két képen ábrázolthoz 
hasonló építményt találhatunk (13. 
kép). Mindkét képen hasonló környe
zetben, egy szigeten áll a centrális épít
mény. Ugyanilyen elhelyezés található 
a mintakönyvben is (14. kép).

Figyelembe kell vennünk azonban 
azt is, hogy a festmények hátterében 
ábrázolt kertek esetében nem biztos 
az, hogy a táj pontos dokumentálá
sa volt a cél. Ha felidézzük a hotkó
ci kertrészletek ábrázolásait, ott sem 
pontos a tájábrázolás. Sokkal inkább 
a táj jellegzetes elemeit, mint például

a hegyeket ábrázolja, semmint hogy 
fényképszerű pontossággal felidézze 
az adott kertrészletet.

Ilyen alapon elképzelhető, hogy a 
két portré hátterében sem konkrét ker
ti ábrázolásról van szó. Véleményem 
szerint inkább az angolkerthez kap
csolódó eszmék megjelenítése volt a 
fontos, egy jellegzetes angolkerti rész
let felidézésével, amely bárhol lehetett. 
Ebben az esetben az egyes építmények 
és más ábrázolások közötti hasonló
ság keresése nem vezet jó megoldásra. 
Tó, sziget és antikizáló templom mind 
voltak a hotkóci kertben is. Rombauer 
mindkét angolkerti háttérrel megfes
tett képén ezeket ábrázolta. A hotkó
ci rotunda azonban a leírások szerint 
dombon állt, és nem szigeten. Csak 
a tájkép alapján tehát -  véleményem 
szerint -  nem lehet azonosítani a meg
rendelő személyét. Van azonban egy 
figyelemre méltó részlet a 'Parkban' 
című képen. (15. kép) Az ábrázolt fia
tal nő egy nyíllal egy másik nyilat vés 
a fakéregbe. Ez a kettős nyíl utalhat az

ifjú hölgy személyére, mivel a szimbó
lum jelentheti a házasságot is. Kazin
czy Cserey Farkasnak 1806-ban írt 
levelében említ egy igen fiatal lányt, 
aki nemrégen házasodott. Ez alapján 
elképzelhető, hogy a képen a Csáky 
család valamely fiatal hölgytagját lát
hatjuk, hiszen a kép 1805-ben, Kazin
czy látogatása előtt készült. Talán a 
pontos tájábrázolás és építmények 
azonosítása helyett az apró részletek 
és szimbólumok által juthatunk köze
lebb az ábrázolt személyekhez. A pon
tos azonosítás akkor lenne lehetséges, 
ha olyan forrás kerülne nyilvánosság
ra, mely bizonyítja, hogy Csáky Emá- 
nuel adott még megbízást Rombauer 
Jánosnak a hotkóci képen kívül is.

Amint azt a bevezetőben leírtam, 
kutatásom legfőbb célja a ’portréfes- 
tő’ életének és művészetének bemu
tatása, valamint a már korábban 
publikált források összevetése által 
a kerti építmények helyének rekonst
ruálása volt. Az újabb információk, 
amelyek a kutatás során tudomásom
ra jutottak, természetesen újabb kér
déseket vetnek fel Rombauer Jánossal 
és festményeivel kapcsolatban. Nem 
készült még el a festő életének és 
művészetének monografikus feldolgo
zása, ezért életének több olyan idő
szakáról sem ismerünk adatot, mely 
a kerttörténettel foglalkozók számára 
fontos lehet. Nem ismerjük két ker
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ti háttérrel megfestett portréján az 
ábrázolt személyeket. Kérdéses, hogy 
a kertrészleteket ábrázoló ’kertportré- 
hoz’ hasonló ábrázolások vannak, vagy 
voltak-e még, illetve hogy a Dryander 
által készített tanulmány és a magyar 
kép között van-e kapcsolat. Ezeknek 
a felvetéseknek a megválaszolása még 
a jövő feladata.
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SUMMARY

The garden of the Csáky family at Hotkóc is a well-known 
representative o f the so-called sentimental garden design, 
and therefore has a significant role in the history of Hun
gárián landscape architecture. Numerous contempora- 
ry descriptions and drawings bear witness to this. The oil 
painting entitled ’Scenes from the Csáky Garden at Hotkóc' 
-  often referred to as the 'garden portrait'- is one of the- 
se. The portraitist, János Rombauer. was an acknowledged 
painter both in Hungary, and Russia. This study presents the 
life and works o f  the painter first, then it moves on to exa-

mine the elements of the garden as depicted in the garden 
portrait. On the basis of the available descriptions and dra
wings I try to reconstruct the piacé where these small garden 
structures used to be. Finally, the study attempts to assess 
the importance of the painting, comparing it vvith similar 
works of art, and alsó to two other portraits by the same 
painter, all o f which are connected to the concept o f sen
timental gardens.
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