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CATHERINE SZÁNTÓ

A híres és ismeretlen 
versailles-i kert

Recepciótörténet

A versailles-i kert a világ egyik legismertebb, ugyan-
akkor leginkább félreismert kertje. Millióan látogat-
ják évente, néznek végig a kastélyból a látóhatárig 
nyúló f√tengelyen, sétálnak a szobrok és nyírt lom-
bú fák közt, bebarangolják az allékkal körülzárt, fák-
kal és bokrokkal s∫r∫n határolt díszes és változa-
tos bels√ kerteket. Versailles-ról sok könyvet ad-
tak ki, és számuk évr√l évre gyarapszik. A kerttör-
téneti összefoglalókban mindig hangsúlyos szere-
pet kap, és az egyetlen olyan kertnek számít, ame-
lyet minden építészettörténeti könyv is megemlít: 
er√teljesen formális alaprajza a városépítészetet is 
befolyásoló barokk térképzés alappéldája. 

De a mai Franciaországban mást jelent a „ver-
sailles-i kert” (vagy egyszer∫en „Versailles”) kife-
jezés. A kertben tett látogatás élményére utal, egy 
olyan térben, ahol a tér geometrikus megformázá-
sa az emberi g√göt, a természet és emberek fölött 
zsarnokoskodó akaratot tükrözi, ellenpólusa az em-
ber/világ kapcsolat ökologikus felfogásának, az em-
bert és a természetet egyaránt tiszteletben tartó 
tervez√i magatartásnak, és ezért a sétáló szabadsá-
gát is er√szakosan korlátozó kert ma a francia látoga-
tókban olykor viszolygást, sokszor unalmat ébreszt.

Versailles egy let∫nt hatalom er√teljes lenyoma-
ta, ezért a kertre vonatkozó ítéleteket mindig is be-
folyásolta a Versailles-t létrehozó politikai hatalom 
éppen aktuális megítélése, és a kertr√l szóló tanul-
mányokban a mai napig összefonódik a kerttörténe-
ti és a politikai értékelés.

A VERSAILLES-I KERT

A versailles-i épületegyüttes – a kastély, a kert és 
a város – XIV. Lajos opus magnumának tekinthet√. 
Története elválaszthatatlan egy másik kastély- és 
kertegyüttest√l, amelyet Nicolas Fouquet, az akkor 
csak szórakozni vágyó fiatal király pénzügyminisz-
tere építtetett Vaux-le-Vicomte-ban. Fouquet mecé-
násként maga köré gy∫jtötte a korabeli haladó ér-
telmiségi köröket, és a kor legkiválóbb m∫vészeivel 
megalkotta m∫vét, amelyet 1661-ben pazar ün-
nepséggel – bankettel, színházzal, zenével, operá-
val, vízi- és t∫zijátékkal – avatott fel. Azonban a 
tündökl√ ünnepséget a király állítólag kihívásnak 
fogta fel, válaszul leváltotta és börtönbe záratta 
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pénzügyminiszterét, majd magához rendelte a Vaux-
le-Vicomte-i kert létrehozóit, az építész Le Vau-t, a 
fest√ Le Brunt, a színész Molière-t, a zenész Lullyt és 
nem utolsósorban a kerttervez√ André Le Nôtre-ot, 
hogy egy még fény∫z√bb épületegyüttest alkossa-
nak neki Versailles-ban.  

Fouquet bebörtönzése és Vaux-le-Vicomte kisajá-
títása egybeesett XIV. Lajos hatalomátvételével, ame-
lyet a neki tulajdonított „l’État c’est moi” kijelentés-
sel szokás fémjelezni. Ez a körülmény számos kert-
történészt arra ösztönzött, hogy a két kert összeve-
tése során Versailles ellenében a Vaux-le-Vicomte-i 
kertegyüttest tekintse a sikerültebb alkotásnak.

Versailles-ban az építkezés 1661-ben kezd√dött, 
és a király hosszú uralkodása alatt változó ritmus-
ban ugyan, de folyamatosan haladt. A király fiatal-
korában a kert az érzelmek, a játékok és az ünnep-
ségek helye volt. 1675-ben úgy döntött, hogy csa-
ládját és az udvart Versailles-ba költözteti, és a kor-
mányt is áthelyezi Párizsból – ezzel a kastély és a 
kert szerepe gyökeresen megváltozott. Ez a döntés 
a kastély teljes bels√ átépítését és hatalmas lépték∫ 
b√vítését, egyben Versailles falu helyén egy új város 
felépítését és a kert továbbfejlesztését hozta magá-
val. A 1682-ben történt költözéssel Versailles Fran-
ciaország hatalmának és a király dics√ségének szim-
bólumaként kiemelked√en hangsúlyos szerepet ka-
pott.

Versailles egy eredetileg lápos, kelet–nyuga-
ti fekvés∫ völgyben helyezkedik el. A kastély egy, 
a völgy közepén lév√ kisebb magaslatra épült. A 
f√tengely, amely összeköti a kastélyt, a t√le keletre 
fekv√ várost és a nyugatra fekv√ kertet, a völgy irá-
nyát követi. A f√tengelyt hangsúlyozza a másfél ki-
lométer hosszú csatorna (Grand Canal), amely az ég 
tükrözésével a korabeli és a mai látogatónak a vég-
telenség élményét nyújtja. Le Nôtre a szintkülönb-
ségek által nyújtott lehet√ségeket kihasználva ala-
kította ki a kert térrendszerét. A kert korán kiala-
kult alapstruktúráját továbbfejlesztette, újabb dí-
szekkel, szobrokkal, szök√kutakkal, bels√ kertekkel 
(boszkékkal) b√vítette és gazdagította. A kert építé-
se a kor legismertebb m∫vészeit és mestereit fog-
lalkoztatta, és az addig ismeretlen lépték∫ munkák 
a kor legfejlettebb m∫szaki tudását vették igénybe.

André Le Nôtre (1612–1700) vonzó, jó kedély∫ 
és karizmatikus személyiség volt, akinek élete vé-
géig közvetlen és kiváló kapcsolata volt a királlyal. 
Minden korabeli kertleírás tisztelettel és elisme-
réssel említi a nevét. Még Saint-Simon is pozitívan 

emlékezik meg róla és m∫vészetér√l, amellyel „a 
természetet akarta megsegíteni” („[il] ne cherchait 
qu’à aider la nature”). A kortársak úgy érezték, a 
„francia kert” felülmúlhatatlan csúcsokat ért el, és 
ezt a sikert egyöntet∫en Le Nôtre-nak tulajdonítot-
ták. Meghatározó szakmai szerepe is hozzájárult ah-
hoz, hogy a francia kertstílushoz évszázadokon ke-
resztül kizárólag az √ neve kapcsolódott.  

A vízrendezés a kert koncepciójának egyik alap-
vet√ eleme volt. A vízellátás mindig is jelent√s prob-
léma volt a mocsaras, nagyobb folyóvíz nélküli terü-
leten. A tervez√nek kett√s feladatot kellett megol-
dania: lecsapolni a lápot, és elegend√ folyóvizet biz-
tosítani a szök√kutak m∫ködtetésére és a növekv√ 
város vízellátására. A vízrendezési koncepció része 
volt a kert legalacsonyabban fekv√ részén húzódó, 
a már említett Grand Canal, amely a mocsarak le-
csapolását és a víz tárolását szolgálta. A lecsapolt 
mocsarakból összegy∫jtött víz mindig kevés volt. A 
kert egyre újabb és nagyobb szök√kutakkal b√vült, 
és az újabb vízforrások keresése szünet nélkül foly-
tatódott. Látványos tervek születtek: a Loire, majd 
az Eure folyó eltérítése (az els√ tervet elvetették, a 
második több évig tartó, igen költséges munkálatok 
után félbemaradt), a Szajnára épült tizennégy kere-
kes marlyi vízimalom (amely meg is épült, de végül 
a marlyi kert szök√kútjait m∫ködtette) és a kevésbé 
látványos, Versailles-tól délre fekv√ Satory-fennsík 
mocsarainak lecsapolása, ahonnan egy tó- és csator-
narendszer kiépítésével vezettek vizet Versailles-ba. 
A vízkutató munkálatok a folyamatosan bevezetett 
újabb technikai fejlesztésekkel egyre távolibb terü-
leteket vontak be Versailles környezeti hatása alá. 

Versailles sohasem ért el egy „végleges” állapotot, 
és a történészek gyakran hangsúlyozzák: az egy, XIV. 
Lajos-i Versailles nem is létezett soha, ahogyan nem 
létezett soha egy globális terv sem, amelyet a király 
egész életén át következetesen meg akart volna va-
lósítani. A király hosszú uralkodása során a kastély 
szerepe többször is megváltozott, és az egymást kö-
vet√ tervek mindig a változó funkciókhoz igazod-
tak. A kastély és a kert korábban épült részeit oly-
kor b√vítették, olykor alaposan átalakították, néha 
egyszer∫en lerombolták és mást építettek helyette. 

XIV. Lajos uralkodásának utolsó évtizedeiben, a 
sz∫kösebb pénzügyi lehet√ségek miatt a munkák le-
lassultak, és a kertben inkább a meglév√ terek és 
díszek egyszer∫sítésére korlátozódtak, bár a király 
1715-ben bekövetkezett halála egy teljesen új boszké 
építését szakította meg. 
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VERSAILLES 

TÖRTÉNETÍRÁSA

A francia forradalom után Versailles szerepe gyöke-
resen megváltozott. Az a társadalmi és politikai világ, 
amely megalkotta, véglegesen elt∫nt. A kastély és a 
kert történeti kuriózumként maradtak fenn. A kastély 
1837-ban új szerepet kapott, mikor Lajos Fülöp király 
a francia történelem múzeumává alakította át. A kert 
ekkor közparkká vált, és azóta is akként m∫ködik. 

A 19. században a Versailles iránti érdekl√dés kö-
zéppontjában inkább a let∫nt királyi udvar történetei 
álltak, mintsem maga a helyszín. A királyi udvaron-
cok emlékiratai, f√ként Saint-Simon herceg szellemes 
írásai, amelyekben a kastély és a kert az udvari élet 
és a politikai események háttereként jelent meg, egy 
idegenné vált, ugyanakkor szórakoztató életformát 
tártak fel. Akkor kerültek kiadásra, amikor a kastély 
múzeummá alakítása során az udvaroncok lakosztá-
lyai, vagyis az udvar mindennapi életének helyszínei 
elt∫ntek (Saint-Simon herceg emlékiratai 1829–30-
ban, Dangeau naplója 1854–60-ban, Bassompierre-é 
1870–77-ben, Colbert levelezése 1861–67-ben, Mme 
de Maintenon-é 1865–66-ban jelent meg).  

A 19. század folyamán a nehezen kiépül√ köztár-
saságban a kastély és a park – részben az olyan írá-
soknak köszönhet√en, mint Saint-Simon hercegé 
– úgy jelent meg a köztudatban, mint egy uralko-
dói szeszélyb√l, sok ember véres munkájával épült 
mesepalota. Megítélése tehát ellentmondásos volt: 
egyfel√l XIV. Lajos és Franciaország dics√ségét, a 
francia kultúra fénykorát és annak európai terjesz-
kedését hirdet√ alkotásként csodálták, másfel√l a 
megvetett abszolutizmus jelképét látták benne. Egy-
szerre volt vonzó és taszító, kedvelt és gy∫lölt, iri-
gyelt és megvetett. 

Versailles tudományos történetírásának kezde-
te Pierre de Nolhac nevéhez f∫z√dik, aki 1887-t√l 
1920-ig volt a múzeum kurátora. Els√nek √ kezdte 
elemezni a kastéllyal kapcsolatos archív dokumen-
tumokat Jules Guiffrey Comptes des bâtiments du 
roi cím∫ ötkötetes (1880–1901) feltáró munkájára 
támaszkodva. Szintén √ dolgozta fel a húszas évek-
ben, a Stockholmi Nationalmuseum gy∫jteményéb√l 
el√került, 17. századi svéd építész-diplomaták 
Versailles-ról szóló dokumentumait. Az √ mun-
kásságának a hatására került a versailles-i kas-
tély és kert a m∫vészettörténet érdekl√dési köré-
be. A múzeum kés√bbi kurátorai ezt a megkezdett 

munkát folytatták. Az összegy∫jtött ismereteket 
Pierre Verlet foglalta össze 1961-ben, egy széles ol-
vasóközönségnek írt és a mai napig alapm∫nek tar-
tott könyvben.

A versailles-i kert történetírása tükrözi a kert-
történet mint önálló szaktudomány fejl√dését. Ez a 
m∫vészettörténetb√l született szaktudomány elein-
te azzal a már jól ismert módszerrel közelítette meg 
a kertet, mely egyrészt a kertr√l fennmaradt doku-
mentumok (ábrázolások, leírások, könyvelési elszá-
molások), másrészt a kertben helyet kapott alkotások 
(szobrok, szök√kutak stb.) tanulmányozásán alapult. 
A kerttörténészek a kert formai fejl√dését kutatták, 
a kertrészek (parterek, allék, boszkék) kialakításának 
és a szobrok elhelyezésének történetét. Fél évszázad 
kutatásait foglalta össze a Marie testvérek (Alfred és 
Jeanne) 1968–1976 között megjelent többkötetes mo-
nográfiája, amely a mai napig Versailles komolyabb 
tanulmányozásának kiindulópontja.

Az 1980-as évekt√l megújult a m∫vészettörténeti 
érdekl√dés Versailles iránt, és ez nagyrészt ame-
rikai kutatóknak köszönhet√, akiket nem korláto-
zott a franciák saját történelmükhöz f∫z√d√ ellent-
mondásos viszonya. A történelemtudomány egyre 
tágabb érdekl√dési köre, az új tárgyak kutatása és 
módszerek használata, amely Franciaországban az 
Annales mozgalomhoz köt√dik, szintén hozzájárult 
Versailles történelmi megközelítésének szélesítésé-
hez. Az udvarban fontos szerepet játszó személyek 
(gyakran hagiografikus) életrajzán, valamint a poli-
tikai és gazdasági fejl√dés történetén túl a történé-
szek az udvari élet helyszínének szociológiai és ant-
ropológiai oldalai iránt is érdekl√dni kezdtek, és Ver-
sailles-t mint a francia „emlékezet helyeinek”  egyi-
két kezdték tanulmányozni. Az amerikai Peter Burke 
1992-ben megjelent, XIV. Lajos politikai imázsépítési 
stratégiájáról szóló könyvére (The Fabrication of 
Louis XVI) támaszkodva, Gérard Sabatier 1999-es, a 
versailles-i kastély és kert szerepét elemz√ tanul-
mánya (Versailles ou la figure du roi) az els√ olyan 
m∫, amely a kertet annak saját kulturális és politikai 
kontextusában igyekszik vizsgálni. 

Egy 1986-os cikk Versailles kapcsán „kutatás 
√skoráról” szól, és Sabatier 1999-ben hasonlóan 
jellemzi Versailles történetkutatásának állapotát. 
Az elmúlt két évtized kutatásai gyökeresen megvál-
toztatták és mérhetetlenül gazdagították a kertr√l 
kialakult képet. 

1990-ban jelent meg az els√ könyv, amely a ker-
tet tájrendezési szemszögb√l tárgyalta, és elemezte, 
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hogyan illeszkedik a kert földekkel, erd√kkel, falvak-
kal, utakkal behálózott teli környezetbe, illetve a föld-
területek egyházi és magántulajdoni rendszerébe. E 
munkára támaszkodva tovább lehetett vizsgálni Ver-
sailles szerepét a király területfejlesztési politikájában. 

Eltekintve egy 1907-ben megjelent könyvt√l, 
amely a kerttervezés egyik alapvet√ kérdését, a víz-
gazdálkodást, illetve vízrendszer kiépítését tárgyal-
ja, a kertet mint mérnöki létesítményt szintén csak 
az elmúlt évtizedben tanulmányozták behatóbban. 
Különböz√ összefoglaló tanulmányok jelentek meg 
a Bâtiments du Roi, a versailles-i építkezéseket ve-
zet√ és felügyel√ igazgatóságról, a kert építésér√l és 
fenntartásáról, a kertészszakmáról és a Versailles-
ban dolgozó kertészekr√l. 

2000-ben, Le Nôtre halálának 300. évfordulója 
alkalmából több konferenciát és kiállítást is szer-
veztek, ami alkalmat nyújtott a Le Nôtre-ról, illet-
ve Versailles-ról és a francia kertstílusról való is-
meretek összefoglalására. Ez az eseménysorozat 
inkább újabb kérdéseket vetett fel és módszertani 
irányokat javasolt, semmint hogy végleges válaszo-
kat adott volna. Két fontos cikkgy∫jtemény jelent 
meg, amely sok szempontból közelíti meg a kér-
dést. Egyrészt korabeli jogi, pénzügyi és földtulajdo-
ni intézmények fel√l, másrészt a filozófiai világné-
zet és a természettudományos ismeretek fel√l, to-
vábbá a különféle – had- és vízmérnöki, földmér√i 
és kertészeti – szaktudások fel√l. A cikkek foglal-
koznak a kert és a többi m∫vészeti ág, az építészet, 
szobrászat, színház- és táncm∫vészet viszonyával, 
és kritikusan felülvizsgálják a perspektivikus tér-
kompozíciónak tulajdonított szerepet. A kutatá-
sok multidiszciplinaritása jól érzékelteti a kertnek 
mint m∫fajnak a komplexitását és egyedi sajátos-
ságát az emberi alkotások között. Mutatja továbbá, 
hogy Versailles tágabb érdekl√dési körbe került, 
ahol már nemcsak önmagában, a saját stílusjegyei 
szerint értékelhet√, hanem az adott korban játszott 
összetett szerepe szerint is elemezhet√vé válik.

A KERT RECEPCIÓJA 

A 17. ÉS 18. SZÁZADBAN

XIV. Lajos uralkodása kezdetét√l fogva kiaknázta 
tetteinek és m∫veinek minden szimbolikus és poli-
tikai lehet√ségét. A m∫vészek egyik f√ feladata a ki-
rály dics√ítése volt. Nem meglep√, hogy Versailles-t 

is Franciaország és királya dics√ségének szolgálatá-
ba állította. Colbert, a fiatal király minisztere meg 
is feddte érte: Versailles csupán királyi szeszély, ír-
ta, amelyet csak nagy munkálatok és még nagyobb 
költségek árán lehetne Franciaország királyához 
méltóvá átalakítani; a király helyesebben tenné, ha 
inkább a Louvres-ra költene. De a király nem enge-
dett, és Colbert, majd utódja, Louvois fáradhatatlan 
igyekezetének köszönhet√en Versailles még az ere-
deti elképzeléseket is messze felülmúlta.

A korabeli írásoknak elengedhetetlen része volt a 
király dics√ítése, és Versailles-ról szóló írások meg-
annyi alkalmat nyújtottak erre. A dics√ít√ üzenetek 
a királyt eleinte görög–latin mitológiai allegóriák-
ban, Apollóként, Napistenként ábrázolták. (A Nap-
király – „Roi Soleil” – kifejezés azonban csak a XIX. 
században keletkezett.) A kés√bbi ábrázolásokban a 
királyt saját személyében is megjelenítették, nem-
csak hadvezérként, hanem például az Akadémiák 
megalapítójaként is. A festmények és szobrok sok-
rét∫, allegorikus elemeit olykor még a kifinomult 
m∫veltség∫ látogatók sem tudták nyomtatott ma-
gyarázatok nélkül megfejteni. Ámde maga a kastély 
és az óriási kert, a festmények, szobrok mennyisége, 
min√sége és változatossága, illetve a köztudottan 
vízszegény területen m∫köd√ szök√kutak szépsége 
és sokasága, amelyeket csak a legmodernebb tech-
nika és a legmagasabb rend∫ m∫vészet ötvözete te-
hetett lehet√vé – mindez önmagában a király és az 
ország nagyságát zengte. A kastély és kert a világ 
összes népének és az eljövend√ századoknak szóló 
dicshimnusz – olvasható egy Versailles-t leíró 1701-
ben megjelent útikönyvben. Nem véletlen tehát, 
hogy már az 1660-as évekt√l végigvezettek a ker-
ten minden fontos látogatót, és 1686-tól a kertben 
tett séta a hivatalos diplomáciai protokoll része lett. 

A kert már említett problémája a terület vízhiá-
nya volt. A szök√kutak folyamatosan növeked√ szá-
ma és kapacitása mindig jóval meghaladta a rendel-
kezésre álló víz mennyiségét, ezért a szök√kutakat 
lehetetlen volt egyszerre m∫ködtetni. A király 
versailles-i tartózkodása alatt a kastélyból lát-
ható, a f√tengelyen elhelyezett kutak napközben 
m∫ködtek. Ezzel szemben a boszkékben megbúvó 
számos és változatos szök√kút-együttesek csak rit-
kán, a király utasítására léptek m∫ködésbe, több-
nyire magas rangú diplomáciai látogatók számá-
ra. A látogatócsoport érkezése el√tt, jól begyako-
rolt koreográfiát követve, kertészsegédek elindítot-
ták az éppen sorra kerül√ kutakat, majd a csoport 
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elhaladta után elzárták √ket. Ezek a látogatók tehát 
egy vízben gazdag, ám valójában nem létez√, eszmé-
nyi kertet láthattak. A szemfényvesztés köztudott 
volt, de a korabeli beszámolók szerint a látogató-
kat így is leny∫gözte az eredmény és az azt lehet√vé 
tev√ technikai bravúr.

A kertet (és a kastélyt) nemcsak a királyi család, 
az udvar és a fontos látogatók számára tartották 
fenn. Már a korai években is látogatható volt „meg-
felel√ helyr√l” kapott engedéllyel. Err√l számol be 
két 1668-ban írt regény, amelyek végigvezetik az ol-
vasót Versailles látnivalóin. 1674-ben jelent meg az 
els√ hivatalos leírás Versailles-ról, ezt egyben úti-
könyvnek is szánták, és 1694-ig több változatlan ki-
adást ért meg – annak ellenére, hogy a kert közben 
folyamatosan alakult. Kés√bb újabb útikönyvek és 
beszámolók jelentek meg franciául és egyéb euró-
pai nyelveken is. 

Miután az udvar és a kormány Versailles-ba köl-
tözött, a kapukat a látogatók még szélesebb körei 
el√tt is megnyitották. Erre vonatkozóan Dangeau 
márki naplójában olvashatunk feljegyzéseket. 1685. 
április 13-án írta, hogy a király kibírhatatlannak 
találta a nép tolongását a kertben, és elrendelte, 
hogy azt csak az udvaroncok és vendégeik használ-
hatják. A kert azonban nem maradt sokáig zárva.  
Kés√bb a sok lopás miatt a nehezen ellen√rizhet√ 
boszkékat kerítéssel körbezárták, amelyekhez csak 
az udvaroncoknak volt kulcsuk – ez számos visz-
szaélésre adott alkalmat. 1704 √szén a király elren-
delte az összes kerítés megszüntetését, a Labirintus 
kivételével – ahol az Aiszóposz meséit illusztráló 
szök√kutak nagyon törékenyek voltak – hogy népe 
számára ismét látogatható legyen a kert egésze. A 
kertben dolgozók csoportjai, mint például a kerté-
szek és az √rök, folyamatosan versengtek a jól jöve-
delmez√ idegenvezetés jogáért. Egy korabeli német 
útikönyv szerz√je, Joachim Christophe  Nemeitz be-
számolója szerint XIV. Lajos uralkodásának utolsó 
éveiben a nap huszonnégy órájában bárki bemehe-
tett a kertbe, és a látogatókat egyedül a király sétái 
alatt tessékelték ki az √rök.  (A szerz√ azt is javasol-
ja olvasóinak, hogy, amennyiben látni szeretnék a 
szök√kutak m∫ködését, diszkréten csatlakozzanak 
egy fontosnak t∫n√ csoporthoz.)

A széles kör∫ érdekl√désnek örvend√, sokak által 
látogatott Versailles-ról sok leírás jelent meg, regé-
nyek, úti beszámolók vagy útikönyvek (egy akkor fi-
atal és fejl√d√ m∫faj) keretében. A hivatalos leírá-
sokban olvasható dicséreteken túl igazi csodálatot 

és elismerést lehet kiolvasni e leírásokból. A privát 
leírásokban is, mint például az angol filozófus John 
Locke jegyzetei, aki 1677-ben járt Versailles-ban, 
vagy a svéd építész-diplomata Nicodemus Tessin 
1687-i szakmai beszámolója gazdagon ecsetelik a 
kertben tett séták elb∫völ√ élményeit. 

A korabeli látogatók nagyra becsülték a tudomá-
nyos és technikai újításokat, értékelték a m∫vészi 
alkotások kiváló min√ségét és a kert egészének 
méreteit és egyedülálló esztétikai gazdagságát, de 
fenntartásiak is voltak. Már Versailles építése alatt 
sok kritika hangzott el. A kastély városi homlokza-
tának kevert építészetét sokan ízléstelennek látták. 
A folyóvíz nélküli mocsaras völgyet egészségtelen-
nek tartották, a kutak vízellátásának költségeit so-
kallották. Különösen feler√södött a kritika az Eure-
csatorna építésének idején, amikor sokan meghal-
tak az építkezés nehéz körülményei miatt. A kriti-
ka egyszerre bírt esztétikai, szociális, gazdasági, és 
kimondatlanul ugyan, de politikai vonatkozással is. 
Egyik levelében Madame de Sévigné, az udvaroncok 
között elterjedt kifejezést használva, Versailles-t 
„érdemtelen kegyencnek” nevezte („un favori sans 
mérite”). 

Bár a kortársak egyhangúan egyetértettek abban, 
hogy a Le Nôtre által megteremtett kertstílus min-
den eddigit felülmúlt, a versailles-i kert mégis meg-
osztotta a közvéleményt. Madame de Sévigné ér-
zékelte a kritika politikai hátterét, amint ez kit∫nik 
egy másik leveléb√l: itt egy új és általa szépnek tar-
tott kertr√l írja, hogy ha ez a kert történetesen Ver-
sailles-ban lenne, sokan a természet ellen elköve-
tett merényletnek tartanák. 

A kastélyban él√ udvaroncok véleménye 
kedvez√tlenebb volt, mint a látogatóké, hiszen √k a 
kertet mindennapjaikban élték meg, nap mint nap 
tapasztalták a kastélyt körülvev√ partereken a t∫z√ 
napot, az es√ben sáros, máskor poros allékat, a rit-
kán m∫köd√ szök√kutak miatt a b∫zl√, poshadt viz∫ 
medencéket. Emlékirataiban Saint-Simon kritikája 
egyszerre volt személyes (a király elleni), ideológi-
ai, földrajzi (a helyszín földrajzi adottságaira vonat-
kozó), gazdasági, használati és esztétikai. Mindezt 
ironikusan foglalta össze leírása végen, ahol a kert 
hatását így összegzi: „megcsodálni és elmenekülni” 
(„de ce tout il résulte qu’on admire et qu’on fuit”).

Ma Saint Simon jól eltalált szavait – „le plaisir 
superbe de forcer la nature”, vagyis „a természet 
meger√szakolásának g√gös öröme” – el√szeretettel 
használják Versailles, és általánosabban az 
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úgynevezett „franciakert” stílus jellemzésére. Azon-
ban ez a versailles-i és a többi királyi birtokot cél-
zó kritika a maga korában egyáltalán nem magát a 
kertstílust támadta. A 18. század elején megjelent, 
Dézallier d’Argenville és Le Blond által írt érteke-
zés egész Európában elterjesztette a francia kert el-
veit. Ez a könyv, amely a 18. század folyamán több 
kiadásban is napvilágot látott (az utolsó francia ki-
adás évszáma 1747), valamint angol és német fordí-
tásban is megjelent, els√sorban a nagy- és kisbirto-
kosok körében terjesztette a stílusjegyek ismérveit, 
és alkalmazásukat a kisebb kertekben is használha-
tó példákkal illusztrálta.

A 18. század második felében az abszolutizmus 
gyengülése és a rendszer er√söd√ kritikája többek 
között az elhalványuló politikai üzenetet is hordo-
zó kertstílus ellen fordult. Megjelent az Angliából – a 
haladó gondolkodók szemében a parlamentarizmus 
és a szabadság hazájából –származó „tájképi” kert al-
ternatívája. Miközben egészen a francia forradalomig 
egyszerre épültek „francia-” és „angolkertek”, az ek-
kor megjelent esszék már határozottan az új irányzat 
mellé álltak. Girardin márki – aki Rousseau-t utol-
só éveiben befogadta – 1777-ben megjelent m∫vében 
kíméletlenül ír a francia kertstílusról. Szemében a 
francia kert a m∫vészi lustaság szüleménye: a kertet 
nem egy létez√ terepre tervezték, hanem egy papír-
lapra, és az építész körz√jének ily módon feláldozott 
tér nyílegyenes sétányai a börtönt idézik. Le Nôtre-
ban a természet „mészárosát” látta, a többi esszé 
szerz√jével együtt √t tette felel√sé a „természetelle-
nes”-nek ítélt kertesztétikáért.

A politikai visszautasítás tehát esztétikai ellenve-
tésbe csapott át. Ugyanazok a terek, amelyek a 17. 
század folyamán még gazdag és változatos élményt 
nyújtottak a sétálónak, a 18. századi leírások tanú-
sága szerint ekkor már pusztán unalmat ébresztettek 
benne. 

A 18. században kialakult tájképi kert vizuális él-
ményének felértékel√dése a geometrikus, illetve 
szimmetrikus formanyelvvel szemben végigkísérte 
a 19. és a 20. századot. Elég például összehasonlíta-
ni a XIV. Lajos idejében egy jól gondozott, látogatók 
sokaságától és ünnepségekt√l él√ kert ábrázolása-
it Eugène Atget fényképeivel, ahol egy elhanyagolt, 
üres kert látható. Bármennyit is változott az elmúlt 
két évszázadban a „természet” fogalma, és változ-
tak a kert által nyújtott, „természetes” látvány irán-
ti elvárások, a 18. századi hozzáállás a mai napig rá-
nyomja bélyegét a „francia” kertstílus értékelésére.

20. SZÁZADI RECEPCIÓ

Franciaországban a 19. század végén újból „fel-
fedezték” Le Nôtre m∫vészetét, és a Duchêne táj-
építész iroda e kertek felújítására specializálódott. 
(Több olyan 17. századi kert létezik, amelyet ma Le 
Nôtre kertjeként mutatnak be, de a Duchêne iroda 
átértelmezésében tárulnak elénk.) Az els√ világhá-
ború el√tt Les jardins de l’intelligence címmel jelent 
meg egy, a francia stílust magasztaló könyv, amely 
németellenes és nemzeti felhanggal hasonlítja össze 
egymással a hadsereg rendezett, er√teljes szépsé-
géhez hasonló, a „karteziánus francia észt” tükröz√ 
kertstílust és a kusza, szentimentális német tájké-
pi kertet. 

De az újjászületés rövid ideig tartott, Duchêne-ék 
munkája is feledésbe merült. A kert és a természet 
elfogadott, harmonikusnak gondolt kapcsolatát szá-
munkra ma sem a geometrikus formák hordozzák. 

A franciakert – és f√képp Versailles – elítélése 
ezen a kett√s örökségen nyugszik: XIV. Lajos ideoló-
giai elítélésén és az európai kultúrában hallgatóla-
gosan elfogadott tájképi kertesztétikán. Versailles-t 
– illetve általában magát a „francia” kertstílust – az 
er√szakosan fegyelmezett, szabadságellenes térren-
dezés példájaként, az emberi g√g megtestesülése-
ként említik. Mivel XIV. Lajos üzenete mára elvesz-
tette a súlyát, amivel ma szemben állunk, nem több, 
mint egy múzeumkastély a hozzá kapcsolódó kert-
tel, puszta m∫emlék, egy let∫nt kor ormótlan és szá-
nalmas maradványa, amely csupán érzéki unalmat 
nyújthat. 

Számos tanulmány mélyreható elemzésekkel, 
olykor Foucault, Marin, Apostolidès munkáira tá-
maszkodva fejti ki ezeket az el√ítéletekt√l egyál-
talán nem mentes állításokat. (Ilyen például az a 
gyakran olvasható és a kert akár csak egyszeri be-
járása után is érthetetlen elképzelés, mely szerint 
a versailles-i kert egy, a kastély els√ emeletén, a 
szimmetriatengelyen található királyi hálószobában 
álló mozdulatlan szemlél√ szemszögéb√l tervezett 
statikus térrendszer.)

Bár egyfel√l mélyíti a kert történetének megis-
merését, ha bevonjuk a tágabb kulturális szempon-
tokat, ugyanakkor ezt csak kell√ körültekintéssel és 
magának a tárgynak – vagyis a kertnek – a megfe-
lel√ ismeretével szabad megtennünk. Számos érte-
kezés arról árulkodik, hogy a kert sajátosságai va-
lójában nem is voltak az elemz√ érdekl√désének 
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tárgyai. Nem a kert valóságát, sokrét∫ térkompo-
zícióit, változó, él√ jellegét, történeti fejl√dését, 
és nem is a fent vázolt korabeli árnyalt recepció-
ját, hanem egy elképzelt, sematikus, teleologikus 
képz√dményt vesznek alapul, amelynek egyetlen 
célja csakis a király uralmának kifejezése lehetett. 
Eleve jelképként kezelik, amelyben a szimbolikus je-
lentésréteg elfedi az alkotás kézzelfogható valósá-
gát. Ilyenkor a kert inkább az elemzés ürügyének, 
semmint tárgyának t∫nik.  

Versailles legújabb fentebb vázolt történetírása 
figyelembe veszi a kertnek a királyt dics√ít√ és ha-
talmát meger√sít√ szerepét, de ezt nem általános-
ságban teszi, hanem a kert megvalósításának ke-
reteiben igyekszik elemezni. Ezzel kiemeli a kertet 
az elvont térb√l, ahová Allen Weiss gyakran idézett 
könyve helyezte (Mirrors of Infinity, 1995), hogy 
visszahelyezze egy adott társadalom sokrét∫ kap-
csolatrendszerébe.

SÉTA A KERTBEN: 

A TÉRÉLMÉNY ELEMZÉSE

A kerttörténetírás új érdekl√dési körébe került a 
használat kérdése. Hogyan fogadták, miként hasz-
nálták a kortársak, majd a kés√bbi használók, illetve 
látogatók a versailles-i kertet? A hivatalos és nem 
hivatalos véleménynyilvánításon túl, a kert haszná-
latának leírása sok érdekes információt tartalmaz. 
XIV. Lajos uralkodása alatt a Versailles-ban szerve-
zett ünnepségek, amelyek a kertet használták dísz-
letként, mindig jelent√s szereppel bírtak: a korábbi 
években a király dics√ségét mutatták – ezekr√l hi-
vatalos leírások készültek, amelyeket külföldön is 
terjesztettek –, kés√bb pedig az udvar szórakozta-
tását szolgálták.  De a kert els√sorban séták helyszí-
ne volt. XIV. Lajos is szeretett a kertjében sétálni, 

minden nap tett benne egy kört, ha tehette, és ma-
ga tervezte meg a hivatalos útvonalat (ennek a leg-
teljesebb leírása, amit a király egy titkárnak diktált,  
Manière de montrer les jardins de Versailles címen 
maradt fenn). A korabeli kerttervezési értekezések, 
a naplókban és levelekben olvasható megjegyzések, 
a kert leírásai mind említésre is alig érdemes evi-
denciaként feltételezik, hogy a kert els√dleges cél-
ja a séta, a sétára hívás. A versailles-i kert leírásai 
nemcsak a kertr√l tartalmaznak fontos adatokat, 
hanem magáról a séta mikéntjér√l is: melyek voltak 
a sétáló elvárásai, miben lelt érzéki és szellemi élve-
zetet („les plaisirs des sens et de l’esprit”), mi von-
zotta, mi késztette a séta folytatására, és hogy mi-
féle meglepetésekkel találkozott az út során. A ver-
sailles-i kerttel es a francia kertstílussal foglalkozó 
kutatók egy része mindig is hangsúlyozta a térren-
dezés által nyújtott változatos élményt: az érzéki él-
mények sokféleségét, a perspektíva alkalmazását a 
nagy lépték∫ panorámalátványok megkomponálá-
sában, a hirtelen feltáruló meglepetéseket, a kis és 
a nagy lépték váltakozását. 

A kortárs látogatóknak a versailles-i kert gaz-
dag és sokrét∫ élményt nyújtott, illetve élmények 
lehet√ségét rejtette magában. Ezeket a kés√bbi lá-
togatók, ahogyan említettük, alig érzékelték. Ezt a 
„vakságot” nyilvánvalóan nem a kert térstruktúrája 
okozta, hanem a befogadók megváltozott elvárásai. 
Olyasfajta kulturális elvárásokról van itt szó, me-
lyeknek csak egy része fogalmazható meg szavak-
ban, a másik, nem kevésbé fontos része a testi ta-
pasztalat szintjén érzékelhet√. Egy adott társada-
lomra jellemz√ térbeli viszonyrendszer esztétikai 
élménnyé s∫r∫södése figyelhet√ itt meg. Ennek ku-
tatására kiváló lehet√séget ad az els√dlegesen sétá-
ra tervezett terek vizsgálata, valamint maguknak a 
sétáknak és sétaleírásoknak az elemzése, amelyhez 
fel kell még építeni a megfelel√ eszköztárat.  Ez az 
összetett feladat áll most el√ttünk. 
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