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1. előadás: Az egyedülálló lőveri kert 

 

Előadó: Brucknerné Páll Szilvia - 

kertészmérnök  Roth Gyula Kollégium, Díszterem 

  2014. október 15. 

Mi a kert? 

• átmenet a vad természet és a kultúrkörnyezet (ház) közötti  

• a helyi adottságokhoz viszonyulva kialakított tér  

• egyrészt a természet tökéletességét másrészt az ember hatalmát jelenti a 

természet felett 

Az ember mulandó, míg a kert örök lehet. 

 

Történeti áttekintés a kert fejlődéséről: 

• A középkori hortus: fallal körülvett, zárt terület, mely csak azok számára volt 

hozzáférhető, aki kulccsal rendelkezetek a kertkapuhoz. Ilyenek a kolostorok 

kertjei, ahol jellemzően gyógynövényeket, fűszernövényeket termesztettek. 

• A reneszánsz, itáliai kert: a kert nyitott, szobrok köré épült, ösvényekkel és 

pihenőhelyekkel tarkított hely. A kertek keretet adtak az emberi 

műalkotásoknak, a műalkotásokhoz vezetnek 

• A francia, barokk kert: szimmetria és átgondoltság jellemzi, a növények 

szigorú rendben díszítik. A tervezés során arra törekedtek, hogy a 

középpontból minél jobb rálátás biztosítsanak magára a kertre. A versailles-i 

kastély kertje máig fennmaradt barokk alkotás. 

• Az angol kert: a romantikus stílus térhódításával alakult ki: visszatérés a 

természetességhez, beavatkozásoktól mentes kertek. A tájként értelmezett 

kert hatást gyakorol testre és lélekre. Gondolkodásra, pihenésre ösztönző hely. 

• A japánkert: a természet kicsinyített mása. Jellemzőjük, hogy az emberi kéz 

alkotta kertek összeolvadnak a környező tájjal. Kialakításuk során az égiekbe 

vetett hit fontos szerepet játszott. Az épületek belesimulnak a környező tájba 

és a tekintet az istenek lakta hegyek felé irányítják, így a környező táj is a kert 

részét képezik.  

 

A lőveri kert harmóniáját a növények sokfélesége, a madarak hangja, a kövek, 

sziklák látványa, a víz jelenléte adja. 

Az állandóság és az évszakok váltakozásával megújuló látvány hatnak az 

érzékszerveinkre a hangokkal, az illatokkal és a kert színeivel. 

A kertek kialakítását befolyásolja a kor divatja és felfogása, de a harmonikus kertben 

tükröződik az ember egyénisége és hangulatai is. 



A lőveri kert kialakulása: 

• Fénykorát az 1880-as éveket követő gazdasági fellendülés és a II. világháború 

között élte. 

• Megnövekedett a polgári lakosság igénye a természetben való pihenésre, 

időtöltésre.  

• A természet felé fordulás első, közösségi színtere az Erzsébet-kert volt. Sétálni, 

pihenni és beszélgetni lehetett, de kertészkedni természetesen nem.  

• A módosabb polgárok saját kertre vágytak és ehhez ideális helyszínül szolgált 

a soproni erdők lábánál, a város határában lévő, még be nem épített terület. 

• A kertben pihentek, gyümölcsöt termesztettek, idővel kis hétvégi házakat 

építettek. Később kőházak épültek, jellemzően verandákkal. 

• A soproni polgárok az urbanizáció elől, a természet iránt való vágyakozásból 

fordultak a természet felé, és ezzel megkezdődött a Lőverek kialakulása. 

 

A Lőverek természeti adottságai és növényvilága: 

• A területet alpesi klíma jellemzi, de a Pannon-alföld klímája is érezhető. 

• Kitűnő terület gyümölcstermesztésre és cserjék nevelésére. 

• A legrégebben, már a XVI. században termesztett növény a szelídgesztenye 

volt. 

• A lőveri kertkultúra három korszakba sorolhatók: haszonkertek, díszkertek, mai 

lőveri kertek. 

• Jellemző gyümölcsök: alma, körte, szilva, poncihter barack, dió, mogyoró, 

ribiszke. Ritkaság a naspolya. 

• Dísznövények: virágzó cserjék, hagymások (hortenzia), aranyeső, aranyvessző, 

nyári orgona, japánbirs, labdarózsa, rózsafák, liliomfa (az országban a 

legnagyobb Fenyves sor 8. sz. alatt található). 

• A dísznövények és gyümölcsök vegyesen voltak ültetve a kertekben. 

• A lőveri kerteket díszíthették puszpánggal övezett járdák, melyek tovább 

emelték a villák fényét. 

• Beültetést és jellegüket tekintve leginkább az angol kertre hasonlítottak. 

• A kertek színpompásak voltak, mert természetes, erdei tisztások gyepét 

hagyták kialakulni. A kaszált gyepszőnyeg bekúszott a gyümölcsfák közé, 

inkább egy rétre hasonlított, rengeteg színes vadvirággal. 

• 1930. körül a fenyő-félék és más örökzöldek (pl. tiszafa) lettek népszerűek. 

• Osztrák közvetítésével megjelentek az egzotikus növények is, például a 

kaukázusi jegenye, ritkább fenyő-félék. 

• 1945. után ültettek a tujákat és hamisciprusokat. Ezzel egy időben kezdtek 

elszíntelenedni a kertek. 

• Napjainkban törvény írja elő a kertek sövénnyel (gyertyán, mogyoró, tiszafa, 

borostyán, fagyal) való körbekerítését, ezzel élesztve fel a hagyományos lőveri 

telekhatárolást.  



• A sövények biztonságot jelentenek az erdőből érkező madarak számára és 

hozzájárulnak a természetes környezet fennmaradásához, és a lőveri kertek 

egyediségének megőrzéséhez. 


