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„Versailles.” Amikor m eghalljuk XIV. Lajos udvarának nevét, 
először nem  a kastély ju t eszünkbe, hanem a Napkirály kertjét lát
juk  magunk előtt, amely a központi hatalom reprezentálása tekinte
tében egész Európa számára mintául szolgált. M éretei és szimboli
kája még a mai nap is lenyűgöző hatást kelt megtekintőiben, és 
méltó elismeréssel adózik megalkotóinak. Le N őtte,1 Le Brun,2 Le 
Vau3 és Hardouin-M ansart4 m unkája segítségével XIII. Lajos ked
velt vadászkastélyából alig két évtized alatt Franciaország (új) köz
pontja nőtt ki. E  hatalmas építkezés célja a királyi hatalom  de
monstrálása volt. XIV. Lajos jó  érzékkel választotta „isteni hatal
mának” szimbolizálására a „Nap”-ot (Apollót), m elynek sugarai be
aranyozzák birodalm át és m ind bent, a palotában felszerelt tükrök 
és elhelyezett gyertyák segítségével, mind kint, a kertben kialakított 
víztükrök által m egsokszorozzák ragyogását.5 Egy másik kertről 
azonban, mely szintén a versailles-i királyi birtokhoz tartozott, tar
tozik és inkább a hétköznapi szükségletek kielégítésére szolgált, 
sokan megfeledkezünk: ez a királyi konyhakert, a Potager du Roi,6 
mely a „nagy kert”-hez hasonlóan kora minden elismerését kivívta. 
A Potager megálmodója La Quintinie volt, a 17. század egyik leg
nagyobb kertművésze, agronómusa, eredeti képesítését tekintve
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jogász, akit a természet szépsége térített el a korábban választott 
útról.

Jean-Baptiste La Quintinie egy jóm ódú család gyermekeként lát
ta meg a napvilágot 1626. március 10-én a charente-i Chabanais- 
ben, Fiatalon került a poitiers-i jezsuitákhoz, ahol a legjobb diákok 
közé tartozott mind a humán tudományokban, m ind a jogtudo
mányban. Tanulmányai befejeztével Párizsba érkezett, ahol az igaz
ságszolgáltatás területén alkalmazták (Cour de Parlament et maitre 
des requétes de la Reine). A jó  képességű fiatalem berre hamar fel
figyelt a Számvevő Kamara (Chambre des Comptes) elnöke, Jean 
Tambonneau, és megbízta fia, M ichel-Antoine nevelésével. Tanár 
és tanítványa az 1650-es évek közepén a korabeli szokásoknak 
megfelelően nagy körutazást tett Itáliában, m elynek eredeti célja az 
volt, hogy a fiatal Tambonneau megbarátkozzon a művészetekkel. 
A  sors azonban úgy hozta, hogy a nevelőt tanítványánál sokkal in
kább elbűvölte az antik és reneszánsz kertek, valamint a még for
málódó, de m ár lenyűgöző montpellier-i botanikus kert látványa.7 
Az antik romok között kóborolva és kora gyakorlati kertészeti fel
jegyzéseit tanulmányozva La Quintinie végső elhatározásra jutott: 
Párizsba való visszatérésekor a jogi pályát feladva teljesen a kert- 
művészetnek szentelte idejét.8 Ebben segítségére volt pártfogója, 
Jean Tambonneau, aki maga is hódolt a korabeli divatnak: a felső 
körök tagjai a  természet iránti vonzalmukat aktív kerti tevékeny
séggel elégítették ki. Tambonneau nem csak anyagiakban támogatta, 
hanem  teret is biztosított a szárnyát bontogató művésznek: átenged
te palotájának kertjét a „kísérletezgetésekhez”.9

La Quintinie azonban nem elégedett meg saját tapasztalataival. 
Az antik szerzők és a m odem  szakirodalom  tanulmányozása mellett

IV. Henrik 1593. december 8-án hozta létre a Jardin des plantes de Montpellier-í, 
melyet az egyetem orvosi karának kezelésére bízott. Valószínűleg nem szándék 
nélkül választotta a protestáns befolyás alatt álló okszitán egyetemet.
Nehéz eldönteni, mikor kezdett La Quintinie mélyebb vonzalmat mutatni a 
kertészkedés iránt. Az itáliai utazás valószínűleg a végső lökést adta a pályaváltoz
tatáshoz, mert szabadidejét már az itáliai út előtt is az „agricultura” tanulmányozá
sának szentelte.
Az 1642-1646-ban Le Vau által épített palota mára már elpusztult, egykor a rue 
Université 7-9 alatt állott. (Az utca egyébként azért kapta az Egyetem elnevezést, 
mert a telkeket az egyetemtől vásárolták.)
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aktív levelezést folytatott a  17. század számos szaktekintélyével és 
am atőr kertészével.10 N em csak m egfigyeléseiket cserélték ki, h a
nem  m agvakat, növényeket és tanácsokat is adtak egymásnak. A 
levelezést azonban nem  tartotta kielégítőnek, ezért fel is kereste 
kertm űvész—agronóm us társait. így ju tott el két ízben Angliába, 
ahol a legnagyobb urak m ellett m aga a király is szívesen fogadta. 
II. Jakab nagyra értékelte tehetségét és felkínálta szám ára a királyi 
kertek igazgatói státusát. L a Quintinie azonban visszautasította a 
m egtisztelő ajánlatot, de m iután hazautazott, továbbra is kapcsolat
ban m aradt néhány lorddal, akiket barátainak tudhatott.11 Ezek az 
angliai utazások lényegében tanulm ányutak voltak, Anglia ugyanis 
sokkal előbbre tartott a gyüm ölcs- és zöldségterm esztés színvonalá
ban.

Franciaországban L a Q uintinie egym ás után kapta a Tam bon- 
neau-ház szom szédai és barátai, valam int a legnagyobb m éltóságok 
m egbízásait, hogy kertjeiket, konyhakertjeiket m egtervezze és be
rendezze.12 M ár V aux-le-V icom te-bán bekerült az elism ertek közé: 
Le Vau, Le B run és Le N őtre m ellett Nicolas Fouquet őt is m eghív
ta, hogy segítsen vagyonának m éltó reprezentálásában. Saint-Ouen- 
ban és M ontausier herceg ram bouillet-i birtokán újabb rem ekm űvek 
születtek. Sajnos ezek m ár eltűntek. Sceaux-ban a volt Colbert- 
birtokon nevében m ég létezik a Potager, de a zöldségek helyét v i
rágágyak foglalták  el. U gyanitt hasonlóan járt az Oran-gerie is.13 La

10 Többek között Gaston d’ Orléans-nal (1608-1660), XIII. Lajos öccsével, az 
angol John Evelynnel (1620-1706, író, a Royal Society alapító tagja) és John 
Trandescant-tal (1608-1662, királyi kertész és „utazó”).

jl Charles Perrault (1628-1703), a francia akadémia tagja, író, mesemondó, írt 
egy könyvet a 17. század nagy embereiről: Perrault, 1696-1700. Ebben meg
említi, hogy az angol urakkal folytatott levelezés nagy részét kiadták, melyek 
három kötetet is kitettek, de a 19. században Michaud már csak egyetlenegyet 
talált: Michaud, 1855. Ez a dinnyetermelésről szólt, és La Quintinie az 
oldenburgi királyi társasághoz címezte.

12 Nicolas Fouquet (1615—1680, pénzügyminiszter), Jean-Baptiste Colbert (1619- 
1683, „első miniszter”), Montausier herceg (Charler de Saint-Maure, marquis 
de Salle, dúc de Montausier, 1610-1690, a trónörökös nevelője), Montpensíer 
kisasszony (Anne Marié Louise d’Qrléans, La Grand Mademoiselle 1627- 
1693) és a Nagy Condé (II. Bourbon Lajos, hadvezér, politikus, 1621—1686) 
egyaránt adott neki megbízást.

13 Az orangerie tulajdonképpen két jelentéssel bír. Jelölik vele a citrom, narancs 
és más déli növények átteleltetésére szolgáló reprezentatív kialakítású épiilete-
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Quintinie keresett m űvész lett. Nem csak a m unkái keltettek feltű
nést, hanem  szívesen fogadták a társaságban is. A vele való érintke
zés kellemes élmény volt. Condé herceg, akit leginkább hadi -  és a 
nőknél elért — sikereiről ism erünk, a tudom ányoknak is nagy barátja 
volt,14 és szívesen beszélgetett La Quin-tinie-vel a kertépítésről 
(agricultura)\ új szerzeményű birtokának, C hantilly-nek15 a m egal
kotását a nagy csapatra bízta: a kastélyt Hardouin-M ansart, míg az 
erdő és a kertek L e Nőtre és La Quin-tinie m unkáját dicséri. A nagy 
m ű azonban még váratott magára.

A király is felfigyelt tehetségére és 1667 körül m eghívta Ver- 
sailles-ba, hogy irányítsa a Potager-1.16 17 La Quintinie működése 
nagy hatással volt XIV. Lajosra. 1670-ben szám ára hozták létre az 
összes királyi veteményes- és gyüm ölcsöskert igazgatói tisztét, és 
nem sokára az Orangerie-nek  is ő lett az igazgatója. Az idő azonban 
túlhaladta a régi Potager m éreteit (260 x 126 m). Az udvar ugyan 
m ég nem  költözött át teljesen Versailles-ba, de gondolni kellett a 
jövőre: az alakuló királyi központban az udvari élet és a reprezentá
ció megnövekedésével ez a kert m ár nem  tudta volna kielégíteni a 
szükségleteket. Ráadásul a talaj adottságai sem  kedveztek igazán a 
nagy m ennyiségben való term elésnek. A  király elhatározta, hogy a 
Potager-1 Saint-Cloud-ba telepíti. L a  Quintinie ekkor vetette fel az 
ötletet, hogy az új kertet is Versailles-ban építsék meg, és e feladat
ra Ő szívesen vállalkozna.

Eredeti terve az volt, hogy az új Potager-t egy Clagny-hoz közel 
eső területen alakítsák ki, de a király végül úgy határozott, hogy 
inkább Satory felé, a Piéce d ’eau des S u isse s17 m ögött kerüljön 
megépítésre: így a kastélyhoz is közel volt, valam int a király m eg

ket. Ugyanakkor orangerie-nek nevezik azt a területet is, ahová ezeket a növé
nyeket nyáron kihelyezik.

14 Figyelemre méltó érdeklődését és hozzáértését a tudományok iránt a bourges-i 
jezsuitáknál eltöltött diákévek alatt alapozta meg. Perrault, 1696—1700.

15 Chantilly 1643-1830-ig volt a Condé család birtokában.
16 Ezt a Potager-1 még XIII. Lajos hozta létre, melyből -  a nevéből adódóan is -  a 

királyi udvar zöldség- és gyümölcsszükségletét kívánta fedezni. Felszerelésével 
Jacques de Nemours-t bízta meg, aki a „királyi kertek felügyelője” címet viselte 
ezután.

17 Ez a mesterséges tó a XIV. Lajos zsoldjában álló svájci katonákról kapta 
elnevezését: svájci medence.
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élénkült kertészeti érdeklődését is könnyen ki lehetett elégíteni. A 
feladat nem  volt könnyű. Az első lépés a terület m egszelídítése volt, 
m ert annak vízgazdálkodása nem  volt kielégítő; ezt m ár a neve is 
jelezte; „bűzös tó” {L ’É tang puantj. M iután valószínűleg a Piéce 
d'ectu des Suisses elhordott földjével ezt a tavacskát feltöltötték, 
még m indig m eg kellett oldani a vízelvezetés problém áját. La Quin- 
tinie m egtalálta a m egoldást: földalatti csatornahálózatot alakított 
ki, m ely a felesleges vizet a Piéce d ’eau des Suisses-be vezette és 
ezzel kiküszöbölte, hogy a kert vizes, hideg és rothadó legyen.18 
Célja egy olyan m ikroklím a m egterem tése volt, m ely által m ele
gebb időt tud biztosítani a növények fejlődéséhez. Falakat emeltek, 
teraszokat alakítottak ki, m elyek nyom vonalát La Quintinie jelö lte 
ki, a m egvalósítás pedig H ardouin-M ansart feladata volt.

A m unkálatok 1678-ban kezdődtek és 1683-ig tartottak. A ha
talmas vállalkozás költsége valam ivel m eghaladta az 1 m illió 
livres-t; nem  véletlen, hogy m ég elkészülte előtt nagy feltűnést kel
tett. Bár La Q uintinie szerint inkább a siker volt igen nagy, míg a 
ráfordítás kicsi.19 H ogy igaza lehetett, azt az is bizonyítja, hogy a 
király asztala m indig roskadozott a kert term ényeitől.20 Az új 
Potager valam ivel több m int 9 hektár területet foglalt el. A  tájolás 
m egválasztásával és a teraszok m egsokszorozásával teljesen szél
m entessé sikerült tennie a kertet, ugyanakkor m egóvta az óceáni 
éghajlat szélsőségeitől és kiszám íthatatlanságától.21 A m ikor a  ter
melés 1683-ban beindult, a kert és m egalkotójának hím eve m ég

18 „Pierrée est une petite conduite d'eau qu'on fait sous térré avec du moellon sec 
pár en bas, et coiivert de mortier pár haut, pour fairé écouler des eaux 
souterraines qui rendraient la térré d'un jardin trop humide, trop froid et 
pourrissant. " La Quixtime, 1690. 132. Az egész munkálatról pedig a 167—169. 
oldalakon emlékezik meg.

19 „Le succés en a été fórt bon et la dépense trés petite.” La Quintinie, 1690. 
168.

20 A konyhakert erőssége az alma és körte termesztése volt, és az ma is. A közel
múlt termési adatai képet adhatnak La Quintinie teljesítményéről: 1971-ben, 
amikor igen kedvező időjárás volt 79, 1992-ben 60 tonna alma és körte termett, 
míg a meglehetősen gyenge évnek mondható 1977-ben csak 21 tonna. Átlago
san 40 tonna termést szoktak e két gyümölcsből betakarítani. Perion -  de 
Givry, 1994.

21 Amikor könyvében egy kert ideális fekvéséről beszél, kitér az északi, észak
keleti szél által okozható károkra is. La Quintinie, 1690. 190.
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fényesebb lett. A szezonzöldségek és -gyüm ölcsök m ár idény előtt 
5 -6  héttel a királyi asztalt díszítették: az eper m árcius végétől, a 
cseresznye m ájusban, a füge júniusban, a spárga és fejes saláta de
cemberben, a retek januárban, az uborka m árciusban gazdagította az 
étlapot.22 Azokat a term ényeket, m elyeket a királyi asztalra m éltat
lannak ítéltek, szétosztották a szegények között.

M indezt az akkor közel 60 éves kertész és agronóm us gazdag 
tapasztalata és folyam atos tökéletesítésre törekvése tette lehetővé. A 
m egfelelő tájolás és a m ikroklím a kialakítása azonban csak az egyik 
pillére volt sikerének; a m ásik kulcsfontosságú feladat a  talaj ter
mővé tétele volt. A  vízelvezetés m egoldása után m ég az ásványi 
anyagok pótlására is gondolnia kellett, és ebben segítségére volt a 
királyi istálló (L ’Écurie) közelsége. M indig a feladatnak m egfelelő 
trágyát választotta ki, hiszen a  rendelkezésére álló friss istállótrágya 
(marha-, sertés- és lótrágya) m ás-m ás anyagokat tartalm az. La 
Quintinie-nek sikerült elérnie a m egfelelő arányokat. M intha egy 
kísérleti laboratórium ban dolgozott volna, folyton újabb és újabb 
term elési m ódszerek után kutatott.

M ár a Tam bonneau-ház kertjében is kísérletezett. Azt és oda ül
tetett, amit és ahova akart; teljesen szabad kezet kapott. Ekkori 
m egfigyelései a későbbiekben nagy hasznot hoztak számára. Hogy 
m egfejtse a term észet rejtélyét a növények átültetésével kapcsolat
ban, egyazon napon több azonos fajta fát ültetett el, m ajd nyolcna
ponként kiásta őket, hogy m egfigyelje a gyökerek fejlődését. T a
pasztalatait könyvében (Instruction p o u r  les jard ins fru itiers et 
potagers) is leírta: ahhoz, hogy a fák átültetéskor jobban m egm a
radjanak, jobb  visszavágni a gyökereket, m ert azok az áthelyezést 
nehezen viselik, és elszáradnak vagy m egpenészednek, ami inkább 
a fa elpusztulásához, m int m egindulásához vezet.

A  fák m etszését két szem pontból is nagyon fontosnak tartotta. A 
m inél gazdagabb term és elősegítése m ellett a fának szép form át is 
kell adni; erről is hosszasan m egem lékezik könyvében. A ver- * 23

„...j'ose dire pourtant que j ’ai été assez heureux pour l'im iter en petit á l'égard  
de quelques le temps, pár exemple des fra ises a la f in  de mars, des précoces et 
des pois an avril, des figttes en juin, des asperges et des laitudes pomm ées en 
décembre, janvier, e tc ...” La Quintinie, 1690. 160.

23 La Quintinie 1690. 528—526. A könnyebb megértés kedvéért a különböző fák 
átültetetéshez szükséges metszési eljárást fajtánként le is rajzolta.
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sailles-i Potager du Roi-ban  a m elegágyas termelési módszer töké- 
létesítésén dolgozott, és különböző m etszési technikákat próbált ki. 
A  régi Potager-1 m ár m éreteinél fogva is elégtelennek találták az 
udvari szükségletek kielégítésére, de erről a kertről sem m ondhat
ták, hogy elég nagy lenne a m aga közel 10 hektárával, A maxim ális 
helykihasználás és a különféle term elési technikák együttes alkal
m azásával L a Quintinie m égis el tudta érni, hogy am ikor a király 
valamely m ásik  birtokára m ent vadászni, ott is volt rendelkezésére 
álló friss termés. A  tájolással is kísérletezett: az egyik kertben {le 
jardin  biais) a hatékonyság kedvéért a sorokat rézsútosan alakította 
ki, az észak-dél orientációval a napsugarak m elegét kívánta m axi
málisan kihasználni a barack érése érdekében.

Kertjébe, m ert a versailles-i Potager igazából az ő kertje volt, a 
zöldségek és gyüm ölcsök szám talan fajtáját beszerezte. M ár a salá
tából tizenhatféle volt található a zöldségesben, de ugyanígy szám 
talan eper-, körte-, alma-, füge-, dinnye-, szilva-, szőlő-, uborka-, 
stb. fajta is, célja m égsem  egy botanikus kert m egterem tése volt,24 
hanem  a nagy gyűjtem ényből kívánta kiválasztani a legjobbat, hogy 
a király asztaláról -  különösen a Napkirály rendezte ünnepélyeken 
— sose hiányozzék a  friss zöldség és gyüm ölcs.25 A  kert terményeit, 
elsősorban a gyüm ölcsöket, az ekkor nagyon divatossá vált piramis 
alakban tornyozták fel; La Quintinie néhány körtefát is ilyen alakú
ra m etszett.

A  konyhakertben végzett m unka XIV. Lajost teljesen m egbabo
názta,26 és m egalkotóját kitüntetésben részesítette. 1687-ben XIV.

24 A botanikus kert funkcióját a Párizsban található Jardin du Roi (ma Jardins des 
Plantes) töltötte be. A 17. században már komoly összegeket költöttek idegen 
országok, kontinensek növény-, főleg virágkülönlegességeinek meghonosításá- 
ra.

25 Bővebben: Le Potager du Roi, 1998.
26 Már a Thomas Campanella által készített születési horoszkóp előrevetítette a 

király kertészeti érdeklődését, és lényegében utalt a későbbi Apolló-Nap- 
szimbolikára is. Másrészről Ausztriai Anna különösen tisztelte Szent Fiacre-t, a 
kertészet védőszentjét; a hozzá szóló imák gyümölcsének tekintették XIV. La
jos annyira várt megszületését. (Ausztriai Anna Szent Fiacre közbenjárását kér
te az 1640-ben súlyos betegségben szenvedő XIII. Lajos felgyógyulásához is.) 
XIV. Lajos kertbeli sétáiról de Dangeau márki így írt 1684. augusztus 31-én: 
„Le Roi se promena á pied  dans ses jardins et dans són potager; oú il permit á
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Lajos La Q uintinie-nek — Le N őtre-ral és H ardouin-M ansart-ral egy 
időben -  nem esi cím et adományozott. A király eleinte csak a m un
kálatokat követte figyelem m el, de ham ar kedvet kapott, hogy saját 
m aga is részese legyen a Potager alakításának; m egtanult m etsze
ni.27 La Q uintinie-t szinte irigyelte a többi udvaronc, m ert a király -  
félretéve a vele való érintkezés cerem óniáit -  barátként viselkedett 
a kertésszel; együtt „dolgoztak” .28 Ez a m unka nem  ártott a király 
uralkodói-m indenhatói címének, hiszen nem  volt ez új, szokatlan 
egy uralkodótól,29 30 A  m etszés egyrészt terem tés, tehát nem  kell, 
hogy idegen legyen egy istentől, am inek XIV. Lajos ábrázolta és 
ábrázoltatta magát. M ásrészt a m etszés is a m űvészetek egyik fajtá
ja, gyakorlóját nevezhetjük akár ágszobrásznak, de azt sem  lehet 
figyelm en kívül hagyni, hogy e század divatjelensége volt a kerté- 
szeti m unkálatokban való tevékeny részvétel.

íout ceux qui le suivoiení de cueillir et de manger du fruit. ” D angeau, 1854— 
1860.

27 La Quintinie Instruction-ánák ajánlójában Charles Perrault idillikus képet fest a 
királyról:

„ Quand suivi de sa Cour, et couronné de gloire
Louis, en descendant du char de la Victoire
Viendra se délasser aprés miile dangers
Dans les longs promenoirs de ses mille dangers. ”
A metszés tudományát ismerő uralkodó szinte minden királyi birtokon űzte kedvte

lését, melyről többen beszámoltak, pl. de Dangeau márki vagy a stocholmi kirá
lyi palota építésze: Tessin, 1926.

28 „Louis XIV apprit mérne á tailler les arbres fruitiers avec són jardinier." (Le 
Potager du Roi, 1998.) és La Quintinie az uralkodói ambícióról a következő
képpen nyilatkozik könyvének a királyhoz szóló ajánlásában: „Comme mon 
bonheur ne vient que parce que Votre Majesté est assez touchée des 
divertissements du jardinage, peut-étre n'est-il pás hors de propos qu'on 
connaisse qu'elle sait quelquefois descendre de ses plus grandes occupations 
pour goüter les plaisirs de nos prémiers peres La Quintinie, 1690. 7-8.

29 Olivier de Serres, Jacques Boyceau és Claude Mollet könyveiben, melyeket
olvashatott XIV. Lajos is, találkozhatunk olyan részekkel, melyekben a szerzők 
a korábbi uralkodók vagy fontos emberek természethez való viszonyáról, így a 
kertészkedésről is szólnak:: „Á limitation de telles Nations, des plus excellentes 
du monde, toutes sortes de gens ont honoré les jardinages. Empereurs, rois, 
princes et autres grands seigneurs ont esté veus travailler á ordonner de leurs 
propres mains leurs jardinages, eslisans telles peines pour soulagement en 
leurs grands affaires...... " Serres, 1635.734.

30 Néhányan a legelőkelőbbek közül: Sully (Maximilien de Béthume, dúc de 
Sully, báron de Rosny, 1559-1641, IV. Henrik minisztere), Richelieu (1585-
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Hogy a király m élyebb kertészeti vonzalm ának La Quintinie volt 
az ösztönzője, az is bizonyítja, hogy am ikor nagyon kedvelt kerté
sze 1688 novem berében m eghalt, néhány nap m úlva m egjegyezte 
az özvegynek, sose fogja tudni pótolni nagy veszteségét,31 és ez a 
kijelentése szívből jö tt; a király ugyanis barátját és nem  kertészét 
siratta.32 33 Idővel m egritkultak a konyhakertben tett látogatások, talán 
abba is maradtak, am it részben az öregedés számlájára írhatunk, 
sokkal nagyobb szerepet játszott azonban, hogy La Quintinie utódai 
nem  tudtak a király kedvében járni, aki sokszor bosszankodott, 
hogy építésze, H ardouin-M ansart előbb kóstolja m eg a konyhakert 
terméseit. A z eltávolodásra utal az is, hogy XIV. Lajos az általa írt 
La maniére de m ontrer des jard ins de Versailles33 cím ű útikalauz
ban meg sem  em lékezik a korábban annyira kedvelt Potager-ről. 
Pedig a sétát a régi útvonalon kezdi, de az Orangerie és a Piéce 
d ’eau des Suisses után a m ásik irányba kanyarodik el, anélkül, hogy 
a Potager-ba betérne. M int m ár volt róla szó, az is lehetséges, hogy 
a király számára a Potager  L a Quintinie nélkül, már nem  volt sem 
érdekes, sem  vonzó; és az 1690 táján végleg elkészült parkkom ple
xum  kötötte le teljesen az uralkodó figyelmét, mely önm agában is 
teret biztosított a királyi reprezentációhoz a hivatalos fogadások és 
ünnepélyek alkalm ával. A  ,,nagy kert” elkészülte előtt XIV. Lajos 
szívesen invitálta rangos vendégeit — mint 1685-ben a velencei dó-

1642, bíboros, miniszter), Medici Mária (1573-1642, a toszkán nagyherceg leá
nya, IV. Henrik felesége).

31 A király bánatáról Charles Perrault számolt be: le roi „perdoit beaucoup aussi- 
bien qu’elle, & qu’il n'esperoit pás que personne pust jamais reparer cette 
pert. “ Perrault, 1696-1700.

32 Perrault mellett még de Dangeau márkinál és de Sourches márkinál is találunk 
megjegyzést La Quintinie haláláról, Dangeau márki 1688. november 11-én 
Fontainebleau-ban a következőket jegyzi fel: „M. de La Quintinie, surintendant 
des jardins potagers et fruitiers de Versailles, est mórt á Versailles. L'était un 
hőmmé fórt distingué pour són habilité dans tout ce qui regardait les 
jardinages. Le roi a donné cet emploi-lá á célúi qui avait sóin des jardins de 
Sceaux. ” De Sourches egy nappal később a következőképpen emlékezik meg a 
kertészről: „ Ce fut en ce temps-lá que mourut La Quintinie, qui avait 
l ’inspection des jardins potagers du Roi á Versailles, s ’étant avisé de réduire 
en art le métier des jardiniers. " SOURCHES, 1882—1893.

33 1698 és 1705 között hat változatban készült el, melyek közül a negyedik, ame
lyik 1702-1704 közé datálható, XIV. Lajos kézírásával maradt fenn. Több ki
adását is meg lehetne említeni, de a leginkább figyelemre méltó: Hoog, 1992-
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zsét vagy egy év m úlva, 1686 szeptem berében, a sziámi követet — a 
La Quintinie igazgatása alatt álló Potager-ba, m ely berendezésénél 
fogva is szinte színházi díszletként szolgálta a  királyt.

A Potager négyszögletű kert, m elyet fallal vettek körbe,34 a be
járatot pedig egy igen díszes ráccsal látták el {La Grille du R oi). A 
kapu a Piéce d ’eau des Suisses-re néz, ahonnan a király, a palotát 
elhagyva, az Orangerie m elletti lépcsőn (Cent M arches) leszállva 
szokott a kertbe érkezni. A rács, m elyet 1681-ben A lexis Fordin35 
készített, igazi rem eke a  kovácsoltvas kapuknak, és nem  felejtették 
le róla a jelzést: királyi birtokot határol.36

A kert közepére egy vizes m edencét építettek az elm aradhatatlan 
szökőkúttal. E zt tizenhat, különböző zöldségekkel beültetett kisebb 
tábla vette, illetve veszi körül. E zek a négyszögletű kertecskék al
kották a „G rand C arré”-1 (176 x 143 m), m elyet újabb huszonki
lenc zárt kert vett körül; rendeltetésük vegyes volt: gyüm ölcsfák és 
zöldségek számára alakították ki őket variálva. M indennek m egvolt 
a helye; barackos-, körtés-, alm ás-, szilváskert külön-külön kiala
kítva, váltott m etszési technikát alkalm azva.37 A konyhakert egyik 
különlegességét kifejezetten a király kedvéért hozták létre. XIV. 
Lajosnak a füge volt a gyengéje, ezért L a Quintinie szám ára alakí
totta ki az Orangerie elve alapján a fügéskertet.38 Itt több m int hét
száz (!) fügefát neveltek ládákban. Ezeket nyáron a kertben, a falak 
m entén helyezték el, télen pedig az átteleltetésükre em elt épületbe 
szállították. U gyancsak átteleltetö területként hasznosították a tera

34 A Potager du Roi három évszázados fennállása alatt több helyen is megbontot
ták a falakat, nyitottak újabb kapukat.

35 A Fordin család a királyi udvar lakatos mestere volt; mind az apa, Thomas, 
mind a fiú, Alexis nevéhez több szép kapu és rács kötődik a királyi birtokokon.

36 Jelenleg sérült állapotban található; az ezredvégi viharok az egyik liliomot 
letörték róla.

37 La Quintinie legszívesebben a kordonos művelést (en espalier) alkalmazta a 
gyümölcsfáknál, de ezen belül is többféle metszési koreográfiát váltogatott.

38 „Le plaisir que notre grand monarque trouve á ce fruit-lá, et le péril de mourir 
que courent ici les figuiers en piacé pendent les grandes gelées, ou au moins de 
n ’avoirpoint de figues dans le cours de l ’année, ces deux raisonnements ont été 
deux puissants motifs, qui pour moi, honoré comine je  suis de la charge de 
directeur de tous les jardins fruitiers et potagers des maisons royales, m 'ont fa 
it aviser de cette maniére d ’avoir sűrement beaucoup de figues tous les ans. " 
La Quintinie, 1690.682.
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szók alatt kialakított helyiségeket is; ezekben a betakarított term ést 
helyezték el a felhasználásig. Ősszel a zöldségesben kalapra hason
lító üvegharangokkal óvták a káposztaféléket a korai fagyoktól. A 
király, hogy körülbelül harm inc kertésze m indig kéznél legyen, a 
kert egyik sarkában em elt épületben szállásolta el őket, La 
Quintinie szám ára pedig 1682-ben, közel a Potager-hoz egy ker
tészlakot építtetett Hardouin-M ansart-ral.

A  versailles-i P otager  volt La Quintinie fő műve. N em csak 
azért, m ert a király szám ára épült, hanem  azért is, mivel a Potager 
du Roi és az Instruction pour les jard ins fru itiers et potagers szoro
san összetartoznak. A  P otager  annak az elm életnek a m egvalósítása 
volt, m elyet az Instruction-bán leírt. U gyanakkor az Instruction-bán  
tapasztalatait vetette papírra, m űvében több alkalom m al a királyi 
konyhakertet em líti példaként. Könyvét, mely 1690-ben, két évvel 
halála után, fia gondozásában je len t m eg,39 az utókor tankönyvként 
forgatta; számos alkalom m al újra kiadták.40 Angolra a Calendarium  
H ortense  szerzője, John Evelyn fordította 1693-ban, de holland és 
ném et kiadást is em lít Perrault, aki szerint ham arosan m inden nyel
ven olvasható lesz. Az Instruction  két kötete hat könyvből áll, m e
lyet két értekezés követ; az egyik a narancsterm esztésröl, a m ásik a 
kertészetről. A  fő részben La Quintinie egy kertészeti szótárt is 
elhelyezett, hogy az általa alkalm azott term elési m ódszert olvasói 
számára teljesen m egm agyarázza. Részletesen leírja a kertészeti 
m unkákat a talaj-előkészítéstől kezdődően a betakarításig, gondo
san kitérve a m etszés fontosságára, a betegségek kezelésére, főleg 
azok m egelőzésére. A z egész m űvön végig az oldalszéleken szél
jegyzetként idézi olvasm ányait, az antik és m odem  szerzőket.

Fel lehet tenni a kérdést, vajon La Quintinie m ennyire állt Le 
N ótre befolyása alatt, hiszen több alkalom m al dolgoztak egy időben 
egy megbízónak. Teljesen valószínűsíthető, hogy nem csak befolyá
sa alatt, de árnyékában sem  állt kollégájának. A kertészet m ás-más 
területével foglalkoztak, így nem  lehettek vetélytársak. Charles

39 Három fia közül ketten még az apa előtt meghaltak. 1688-ban a Potager-bán 
utódának szánt kertész, Gábriel de La Quintinie is. Az Instructiont Michel de 
La Quintinie, a Saint-Privat et de la Colombe et des Deux Églises priora adta ki.

40 Az 1690-es kiadást követte már 1692-ben, majd 1695-ben egy újabb. A 18. szá
zadban is néhányszor megjelentették La Quintinie művét.

95



Perrault könyvében,41 m elynek célja a 17. század kiem elkedő sze
m élyiségeinek em léket állítani, La Q uintinie is szerepel Hardouin- 
M ansart és Le Brun, valam int a kor m ás m űvészei, tudósai, hadve
zérei között,42 de nem  tudni, m iért, a versailles-iak közül egyedül 
Le N ötre m aradt ki, aki m égis a leghíresebbé vált közülük. Ezzel 
szem ben La Quintinie ugyan még a következő században közism ert 
volt, de a 19. század folyam án feledésbe m erült. A z eltelt évszázad
ok alatt a Potager du Roi kertjei átalakultak, egyes részei, m int a 
Figuerie, vagy a M elonniére  pedig el is tűntek. M égis elm ondhat
juk, hogy a La Quintinie-féle m űvelési rendszer m egm aradt43 — 
persze a m odem  technikához igazítva (üvegház üvegből, dróthuzal 
stb.) —, lényeges változtatás nélkül tovább m űködött, sőt átalakítot
ták  kertészeti-kertépítői iskolává, m ajd főiskolává (Ecole nationale 
supérieure du paysage), m ely m a talán a legelism ertebb Franciaor
szágban.

41 Perrault, 1696-1700.
42 Nem kisebb személyek, mint Richelieu bíboros (Armand Jean du Plessis), 

Condé herceg (Louis de Bourbon), Jean-Baptiste Colbert, René Descartes, 
Blaise Pascal, Pierre Comeille, Jean-Baptiste Poquelin de Moliére, Jean de La 
Fontaine, Michel Le Tellier, Jean Racine és még sokan mások.

43 A 23. jegyzet adatai éppen ezért a folyamatosság miatt vetíthetöek vissza a 17. 
századra is.
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