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A tátralomnici havasi kert terve
Dr. Oroszi Sándor

Az alpinétuB mai fogalmaink szerint havasi kertet jelent, amelynek megha
tározását a közkézen forgó lexikon így adja meg: a sziklakért vagy alpi- 
nétum "olyan díszkertészet, ahová magashegységi szikla - vagy görgeteg - 
lakó, esetleg sztyepi növényeket /fák, cserjék, főleg gyökértörzses, hagy
más, gumós évelő növények és füvek stb./ telepítenek. A növényeket a ter
mészetes előfordulás utánzására mesterségesen elhelyezett kövek közé ülte
tik."* A századfordulón, amikor Magyarországon alpinétum létesítésének a 
gondolata először felvetődött, inkább a havasi kert, havasi botanikus 
kert, alpesi kert kifejezéseket használták. A kifejezés tartalommal való 
megtöltése során aztán hol a sziklakért, hol a botanikus kert /tehát 
esztétikai, illetve tudományos/ jelleget hangsúlyozták.

x x x
Egy Tátrában létesítendő havasi kert gondolatát legelőször a Magyarországi 
Kárpátegyesület /MKE/ 1900. március 18-i, poprádi választmányi ülésén hoz
ták szóba. Az egyesület elnöke, dr. MÜNNICH Aurél mondta:"van szerencsém 
bejelenteni, hogy a természettudományi társulathoz kérvényt intéztem az 
iránt, hogy a Magas-Tátrában egy botanikus kertet létesítsen, mely, míg 
egyrészt arra szolgálna, hogy a Tátra flóráját magába foglalja, s így min
denkinek könnyen megismerhetővé tegye, addig másrészt kísérleti települ is

2fel volna használható." Tehát a kert szükségességének első megfogalmazása
kor már kettős célt, esztétikait és tudományost jelöltek ki. Az MKE elnöke 
arról is szólt, hogy egy ilyen célú kert létesítéséhez Késmárk városa szí
vesen biztosítana területet.

"A Kert1’ című folyóirat 1900. évi hasábjain I'SAÁK Mártha a tátrai 
üdülőhelyek kertészeti viszonyait, a központok lehangoló látványát ele
mezte, s "egy igazi, valóságos növénykert, nem nemzetközi, hanem tisztán 
csak a tátrai növényzetnek" szentelt létesítését sürgette. Ö Poprádot 
ajánlotta erre a célra, ugyanakkor az esztétikáin kívül a kertnek /Ker
tészeti/ kísérleti szerepet is szánt.^ I'SAÁK cikke "A Kert"-ben óriási 
vitát, az ország vezető botanikusainak személyeskedésektől sem mentes 
összecsapását idézte elő. Legelőször, még 1900 végén, WÁGNER János hosz- 
szú tanulmányban elemezte, hogy miért is nem kell havasi kert. /Ö már ezt
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a kifejezést használta./ Külföldi, elsősorban svájci példák alapján mu
tatott rá, hogy a havasi kert létesítésének a gondolatát is el kell vetni. 
Egy tátrai havasi kert alapításának célját ugyanis elsősorban a botanikai 
tudomány oldaláról közelítette meg, s erre a megfogalmazásra jutott: a ha
vasi kert "oly>kert, mely fekvés, talajnemek, szóval a havasi növények 
legkényesebb életföltételeinek figyelembe vételével, rengeteg költségen 
épülne, és a Magas Tátra összes növényfajait és fajtáit magában egyesíte
né; abból a czélból, hogy botanikusok, egyáltalán növénybarátok, veszé
lyekkel járó, fárasztó, időt és pénzt rabló touroktól fölmentve, tanulmá
nyaikhoz, egyáltalán érdeklődésük kielégítésére az anyagot ott megtalál
ják."4

Ha egy kert ilyen célokat tűz maga elé érvelt tovább WÁGNER ak
kor a kert legnagyobb értékét természetesen a különlegességek jelentik.
A különlegességeket pedig be kell gyűjteni, ami az eredeti termőhelyen 
élő példányok károsításával, azaz tennészetpusztítással jár, sőt a ritka 
növényeket "az alpinétumot kezelő kertészek csakhamar ki fogják pusztítani 
a hegységből, esetleg a föld színéről." Ezzel tulajdonképpen a kitűzött 
tudományos cél el is vész, hiszen senkinek nem lehet érdeke, hogy a Tátra 
különleges növényeit /itt WÁGNER a Hieracium pilosella - Ezüstös hölgymái 
különféle alakjait említette meg/ csupán egy könnyen megközelíthető kert 
létesítésének érdekében kipusztítsa.

WÁGNER a botanikusoknak az eredeti termőhelyen történő tanulmányozást 
/mégha oda fárasztó is feljutni/, illetve a megfelelő herbáriumok böngé
szését /mégha azok anyaga néha megtévesztő is/ ajánlotta. Ugyanakkor szólt 
a magashegységi növények alacsonyabb tengerszint feletti magasságban tör
ténő megtelepítésének nehézségeiről, illetve a különleges növények megvé
désének, ellopásától való megóvásának problémáiról. Értekezését ezzel 
zárta: "Nem tudok semmiféle oly előnyt fölfedezni, a melynek a kedvéért a 
Magas Tátrában rengeteg költséggel havasi kertet létesíteni és azt óriási 
munkával, nagy szakértelemmel fenntartani érdemes volna. Azt a pénzt száz- 
szorta hasznosabb kultúr misszió/ba/ lehet befektetni. - Nem kell hát ha
vasi kert!"

A következő megszólaló, B0RBÁ5 Vince sokkal árnyaltabban látta a 
kérdést.^Hivatkozott a neves osztrák botanikus, Anton KERNER-nek a havasi 
kertjére, amely mind a kutatást, mind az oktatást jól szolgálta Tirolban.
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Felvetette azonban azt a problémát, hogy nincsenek Magyarországon jól kép
zett botanikusok, illetve a lelkes, netalán hozzáértő növénytani szakem
bereket a hivatali, oktatói munka terheli le. így aztán - vélte B0RBÁ5 - 
"hiába a kert ha nincs, ha nem lehet megfigyelő." Ugyanakkor "az ér
dek hosszú lábaszárára" hivatkozva kérdezte, hogy ki áll, ki állhat a tát
rai havasi kert létesítésének gondolata mögött, ki akar annak az igazgatója 
lenni.

B0RBÁ5 hozzászólalásában volt egy nagyon fontos, a Tátra növényvilá
gának védelmét sürgető gondolat is. A felkai Virágos-kert virágtalanságát, 
a turisták, kirándulók virággyűjtését látva mondta ki, hogy "a tátrai nö
vényritkaságok érdekében valami védelem /photophylacium/ elkerülhetetle
nül szükséges." Akár lesz havasi kert, akár nem, a tátrai növényeket az 
eredeti termőhelyükön meg kell védeni.

FILARSZKY Nándor egyértelműen kiállt a havasi kert létesítése mellett/ 
A kert feladatait négy pontban foglalta össze:

a Tátra növényvilágának igényes, a szakemberek és a laikusok érdeklődését 
figyelembe vevő bemutatása;

- a növényritkaságok mesterséges szaporítása;
idegen, a Tátrában elő nem forduló alpesi növények meghonosítása;

- kísérletek szolgálása, amelyek mind a tudományos /botanikai/, mind a gya
korlati /mezőgazdasági, kertészeti/ céloknak megfelelnek.

Mindezek alapján elvetette WÁGNER aggodalmait, sőt magát WÁGNER-t is meg
támadta, mondván, a hagyományos, csak a növények gyűjtését és a herbáriu
mok tanulmányozását alkalmazó botanikusok ideje lejárt. A természetben
- netalán éppen mesterséges körülmények között végzett - megfigyelésekre, 
sőt kísérletezésekre van szükség. Tehát "lelkesen üdvözlöm - írta FILARSZ
KY - a Kárpát-egyesület kezdeményezését, szívből óhajtom ily havasi kert 
létesítését, sőt többet mondok: óhajtom, hogy egy ilyen kert nemcsak a 
Magas Tátrában létesüljön, hanem mihamar a máramarosi havasokon és az er
délyi havasokon is létesítsenek havasi kertet."

FILARSZKY személyeskedő dolgozatával kapcsolatban mind BORBÁS,^ mind
8WÁGNER tiltakozást jelentett be. Ez utóbbi pontról pontra elemezte a FI

LARSZKY által felvázolt célokat. A növényvilág egy helyen történő bemuta
tását lehetetlennek tartotta, hiszen a magasabb régiók növényzetét - vélte 
WÁGNER nem lehet mélyebben fekvő kertben a maga egészében bemutatni. A
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harmadik pontban említett honosítást céltalannak tartotta, a ritkaságok 
mesterséges szaporítását pedig lehetetlennek. A kísérleti célokat ugyan 
elismerte, de felhívta a figyelmet, hogy azokat nem egy alpinétumban kell 
elkezdeni. Létesülnek a havastakarmány-kísérleti telepek, illetve a külön
böző botanikus kertek az ország számos helyén lehetőséget adnak a tudomá
nyos /botanikai/ kísérletekre. Tehát a tátrai alpinétum csak egyetlen 
célt, az esztétikait, s így az idegenforgalmit szolgálhatja, mindenféle 
tudományos indok elvetendő.

FILARSZKY ugyan még válaszolt BORBÁS és WÁGNER tiltakozására, de ab-9bán a cikkben már újabb szempontokat nem vetett fel. A havasi kert léte
sítésének elméleti vitája ezzel a cikkel tulajdonképpen le is zárult, de 
a benne felmerülő kérdések később, a kert létrehozásának elhatározása 
után is elő-előbukkantak.

Ma, csaknem száz évvel a havasi kert létesítésének első felvetése 
után láthatjuk, hogy az ország jeles botanikusait izgató kérdések tulajdon
képpen a nézetkülönbségek ellenére is segítették mind a tátrai növények 
védelmének megfogalmazását, mind a botanikus kertek céljainak meghatáro
zását.

A viták, különböző elméleti vélekedések ellenére a Magyar Királyi Ter
mészettudományi Társulat Növénytani Szakosztálya a havasi kert létesítése 
mellett foglalt állást,10 s a Társulat pártoló javaslatot küldött a föld
művelésügyi miniszternek. DARÁNYI Ignác miniszter különösen nagy figyelmet 
fordított a Magas-Tátra fejlesztésére, így a havasi kert létesítésének ügyé
ben is intézkedett. Legelőször a kerttel kapcsolatos gyakorlati lépések cél
jából megkereste a hazai kertészeket, erdészeket, hogy azok a kivitelezésre 
tervet állítsanak össze. Az előkészítés után, 1903. október 6-án a Földmű
velésügyi Minisztériumban értekezletet tartottak.11

Az értekezletre hivatalosak voltak: TAVI Gusztáv miniszteri tanácsos, 
MOLNÁR István gyümölcs- és fatenyésztési miniszteri biztos, VADAS Jenő 
selmeci akadémiai tanár, ANGYAL Dezső, a kertészeti tanintézet igazgatója, 
ISTVÁNFFY Gyula, a központi szőlészeti kísérleti állomás igazgatója, HER- 
MANN Keresztély fővárosi főkertész, THAISZ Lajos, aki DEGEN Árpádot, a 
vetőmagvizsgáló intézet igazgatóját képviselte, és FÖLDI János erdőtanácsos. 
A névsorból kitűnik, hogy a fővárosi főkertészen kívül mindenki a Földmű
velésügyi Minisztérium valamelyik ügyosztályáról, illetve intézetéből ke-
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rült ki, így DARÁNYI kimondottan minisztériumi ügyként kezelte a havasi 
kert létesítésének a kérdését.

Az értekezleten elnöklő TAVI Gusztáv legelőször bejelentette, hogy 
DARÁNYI a havasi kertet Tátralomnicon tervezi. Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy ezek szerint Tátralomnicot maga DARÁNYI, illetve közvetlen környezete 
szemelte ki havasi kert létesítésére. Ezzel Késmárk kirábbi ajánlkozását, 
illetve a Magyarországi Kárpátegyesület netaláni közreműködését a helyszín 
megválasztásában keresztülhúzta. Tátralomnic volt a kincstár legfontosabb, 
épülő magas-tátrai üdülőhelye, érthető, hogy DARÁNYI a havasi kerttel is 
akarta a vidék tudományos és idegenforgalmi értékét emelni.

Az értekezlet legelső kérdése ugyanis az volt, hogy a Tátralomnicra 
tervezett havasi kert csak a tudományos vagy a tudományos és idegenforgalmi 
igényeket is kielégítse-e. HERMANN Keresztély kifejtette, hogy a miniszter
től vett utasítása, illetve az általa már elkészített kertterv szerint 
Tátralomnicon "a tudományos és kertészművészeti czél egyesíthető." Ugyan
akkor minden résztvevő elfogadta: a kertben csak magas-tátrai, illetve 
kárpáti növényeket szabad nevelni. Ehhez a megfelelő botanikai szakiroda
lom felkutatását, alkalmazását ajánlották.

Személyi kérdésekről, illetve a havasi kert szervezeti betagolódásán 
ról kisebb vita kerekedett. MOLNÁR kimondottan kertészt, a lőcsei kerté
szeti iskola egyik oktatóját, THAISZ szakképzett botanikust ajánlott a 
kert vezetésére. TAVI Gusztáv viszont bejelentette, hogy a miniszter úr 
a havasi kertet a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás szervezetében kí
vánja megvalósítani, így "az alpinétum létesítése, szakmai berendezése, 
valamint növénytudományi szempontból leendő vezetése az állomás jelen
legi vezetőjére, Vadas Jenő m.kir. főerdótanácsosra bízassék." A munkák 
közvetlen irányításával pedig a felkai erdőgondnokot kívánták megbízni. 
ISTVÁNFFY Gyula ezzel szemben ragaszkodott mind a szakképzett botanikus, 
mind egy kertész alkalmazásához. VADAS erre kifejtette, hogy az erdészeti 
kísérleti állomásnak is van botanikusa, aki "évenként hosszabb-rövidebb 
időtartamra a helyszínére volna kiküldendó s ez alatt meghatározhatná a 
növényeket." Erre ISTVÁNFFY: "ha az illető nem florista s nem ismeri a 
kárpáti flórát, úgy eredményesen nem működhetik." A vitát végül TAVI dön
tötte el azzal, hogy helyben lakó kertészt mindenképpen, de botanikust
- legalábbis a kezdeti időben - nem alkalmaznak. A megfelelő szakmai el-
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lenórzésben viszont számított a természettudományi társulat botanikusaira.
Az ülésen elhangzottak alapján egy 5 pontból álló határozatot állí

tottak össze, illetve elfogadták a kert létesítésének munkaprogramját.
A határozat tartalmazta:
- az alpinétumban csak a hazai flóra, elsősorban is a Magas-Tátra növényei 
jelenjenek meg;

- a telepítendő növények jegyzékét a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás 
fogja összeállítani;
a növénykerthez fás és lágyszárú növényekből - megfelelő keretet, izo
lációs zónát kell kialakítani;
a munkák közvetlen irányítására legalább a koratavaszi időszakban egy 
kertész alkalmazandó. A kertész lakása mellett vendégszoba is építendő; 
a havasi kert mellett egy tartalékkertet is létesíteni kell, ahol az 
előkészítések; szaporítások, nevelések is folynak.

Az 1903. évi értekezleten elfogadott elvek, illetve a munkaprogram 
megvalósítása ekkor mégsem kezdődött el. DARÁNYI Ignác ugyanis távozott a 
minisztérium éléről, csak újabb minisztersége idején, 1907-ben vették is
mételten elő a havasi kert létesítésének az ügyét. Ekkor a legfontosabbnak 
a külföldi alpinétumok tanulmányozását, az ottani tapasztalatok összefog
lalását tartották. Hosszas készülődés után, 1909-ben VADAS Jenőt, ILSEMANN 
Keresztélyt és HEIM Jánost /ő volt a felkai erdőgondnok/ küldték ki az 
Országos Erdei Alap pénzéből a külföldi útra. Megjegyezzük, hogy az elő
készítés során ISTVÁNFFY Gyula, DEGEN Árpád és LOPUSNY Kornél neve is fel-19merült, de DARÁNYI őket végül is nem pártfogolta.

A tanulmányúiról készített beszámoló jelentést VADAS Jenő az "Erdé
szeti Lapok"-ban megjelentette.1"* Ebből tudjuk, hogy legelőször a Berlin 
mellett, dahlemi botanikus kertet látogatták meg. Itt a legfontosabb, a 
Tátralomnicon is megvalósítandó tanulságul a növényföldrajzi csoportokban 
történő flórabemutatás szolgált. Annál is inkább, mert a kert egyik cso
portjában a németek megjelenítették a Liptói-havasok, a Magas-Tátra és 
az erdélyi havasok flóráját is.

A bécsi egyetem botanikus kertjében VADAS-ék szerényebb elrendezésű 
alpinétumot láthattak. Ausztriában inkább a Raxalpe havasi növénykísérleti 
telep látnivalóit emelték ki. Ott ugyanis az osztrákok ritka havasi növé
nyek megtelepítésével és szaporításával is kísérleteztek.
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Hazatérve Tátralomnicon kijelölték a leendő havasi kert helyét. VADAS- 
ék erre a legalkalmasabbnak a Lipthay-sétány Lipthay-tó feletti részét 
tartották, ahol a Magas-Tátra kisebbített mását kívánták felépíteni, s 
a növényeket azon elhelyezni.

DARÁNYI 1909 októberében DEGEN Árpádnak, a vetőmagvizsgáló állomás
vezetőjének küldte meg VADAS jelentését, s kérte ki DEGEN véleményét a ha- 

14vasi kertről. DEGEN kifogásolta, hogy VADASék nem látogatták meg a 
kew-i /London/ kertet, "mely a létező botanikus kertek között első helyen 
áll, és amelyben éppen az alpinétum / Rock Garden / elrendezése nemcsak 
aesthetikus szempontból múlja felül a német kertekben található elrendezé
seket, de technikai szempontból is sok előnyt nyújt."

A növényföldrajzi csoportok tudományos igényű kiképzését - mint a 
dahlemi botanikus kert fontos tanulságát - DEGEN nehezen látta a Tátrában 
megvalósíthatónak. Helyette inkább az esztétikai szempontokat helyezte 
volna előtérbe - miként azt a kew-i kertben tették.

DEGEN is felhívta a miniszter figyelmét a Magas-Tátra flóráját jól 
ismerő botanikus alkalmazásának szükségességére, akire neki is lesz majd 
javaslata. Külön kiemelte, hogy a kárpáti flóra jónéhány növénye kereske
delmi forgalomban kertészektől is beszerezhető. így nem kell azokat az 
eredeti termőhelyükön háborgatni; hanem a virágkereskedőktől meg kell 
venni.

DEGEN VADASék tanulmányútjából leginkább a breslaui /Wroclaw/ alpi
nétum meglátogatását hiányolta. Ott van ugyanis a legteljesebb kárpáti fló
rát bemutató gyűjtemény, sőt a vezetőtől, PAX tanár úrtól - mutatott rá 
DEGEN - a növények szaporítására, kultiválására vonatkozóan is kaphattak 
volna felvilágosítást. Összességében azonban DEGEN Árpád is elfogadta a 
Lipthay-sétányon létesítendő havasi kert tervét.

A kivitelezési munka azonban mégsem indult meg. DARÁNYI ugyanis 
1910 elején távozott a földművelésügyi tárca éléről, így az ügy ismét el
veszítette elsőszámú pártfogóját.

A Magyarországi Kárpátegyesület 1911. április 2-i választmányi ülésén 
CSÍK Imre, a kincstári fürdő- és üdülőhelyek minisztériumi ügyosztályának 
vezetője, a havasi kert kérdésében kért szót. Elmondta, hogy VADASék 
terve alapján a kert költségvetését még DARÁNYI idején összeállították, 
de a kivitelezésről intézkedés nem történ. Ezért az MKE-nek ismételten
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sürgetnie kellene a havasi kert létesítését. Ezt a választmány elhatározta, 
sőt tervébe a tátrai növényeket ábrázoló levelezőlap-sorozat kiadását is 
felvette. A jellemző magas-tátrai növények összegyűjtésével és lefény
képezésével RÚTH Mártont és GYÖRFFY Istvánt bízták meg.1**

A miniszternél /minisztereknél/ nemcsak az MKE, hanem 1916-ban TUZSON 
János egyetemi tanár is sürgette a havasi kert létesítését. TUZSON első
sorban a kert /illetve a Herkulesfürdón tervezett másik alpinétummalmar 
a kertek/ oktatásban betöltött nagy szerepét hangsúlyozta.1^

A kérdés ismételt felvetése eredményes volt, mert a földművelésügyi 
miniszter 1916 októberében értesítette a vallás- és közoktatásügyi tárca 
vezetőjét, hogy a havasi kert területét átadja a VKM-nek. 1917 januárjában 
a TUZSON vezette budapesti növénytani intézet valóban megkapta nemcsak a 
területtel való rendelkezési jogot, hanem a leendő kertről, illetve kör
nyékéről készített domborművű térképet is. Ugyanakkor a földművelésügyi 
miniszter kilátásba helyezte a kert létesítésével kapcsolatos költségek 
egy részének az állami fürdő- és nyaralótelepek költségvetésének terhére 
történő - fedezését.

A teendők, feladatok megbeszélése érdekében 1917 decemberében TUZSON 
János és RERRICH Béla műépítész, kertészeti tanintézeti tanár Tátralomni
con helyszíni szemlét tartott. A Földművelésügyi Minisztériumot CLEMENT 
Károly képviselte, s elkísérte őket a tátrai erdőgondnok, PLOTÉNYI Jenő is. 
A szemle alkalmával jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben meghatározták a kö
vetkező évek feladatait.

Kijelölték a havasi kert főbejáratának a helyét /ez a kápolna mellett 
lett volna/, s az elkészítendő épületeket. Ezek között első helyen emlí
tették az "obszervatórium"-ot, amelyben egy múzeum-, könyvtár-, olvasóte
rem, továbbá egy mikroszkópszoba, egy preparáló és növényszárító szoba, 
az emeleten /padlástérben/ pedig két vendégszoba kapott volna helyet. 
"Félreeső helyre" tervezték a kertész házát és melléképületeit. Ez utóbbi 
mellé "a talajba mélyítendő, egyszerű szaporító házat" építettek volna. A 
tervezési munkákat RERRICH Béla vállalta, amihez azonban részletes felvé
telekre, előkészítésekre volt szükség.

A havasi kertre egyedül csak az FM tudott pénzt adni, így abban ma
radtak, hogy egyelőre a felkai /tátrai/ erdőgondnok irányításával és a
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tátralomnici állami főkertész közvetlen vezetésével az erdőgondnokság és a 
kertészet emberei végzik a munkákat. 1918 tavaszán valóban el is kezdő
dött a tereprendezés. Ennek során a kijelölt területről a fák jelentős 
részét kivágták, csak a botanikus kert céljainak megfelelő csoportokat 
hagyták meg. Ugyancsak elkezdték a kövek összegyűjtését, a kijelölt he
lyekre való szállítását is, sőt - miként TUZSON írta - már néhány havasi 
növényt is begyűjtöttek.

RERRICH Béla ugyancsak megkezdte a tervezési feladatok végrehajtását.
Ö jelölte ki a földművelésügyi miniszter által kért "havasi gyógynövény- 
kísérleti telep" helyét is, amelyet szintén a havasi kert keretein belül 
kívánták megvalósítani. TUZSON pedig arra kért engedélyt, hogy a tátralom
nici III. osztályú meteorológiai állomást - II. osztályúvá minősítve - 
szintén a kerten belül helyezhessék el.

Az 1918-ban már nagyarányú munkaerőhiány miatt azonban nem a tervek
nek megfelelően haladtak a kivitelezési munkák, A minisztérium által rendel
kezésre bocsátott költségkeretet sem tudták felhasználni. Elmaradt a mész
kősziklák odaszállítása /ezt a Bélai-havasokból kívánták beszerezni/, a 
hidak és zsilipek elkészítése, a kerítés felállítása, az épületek, víz
vezetékek létesítése. Tehát tényleg csak az első "kapavágásokat" tették 
meg, tovább nem jutottak.

1918. december 14-én TUZSON arról értesítette a földművelésügyi mi
nisztert, hogy "a Tátra-Lomniczi havasi fűvészkert munkálatai a közismert 
zavarok folytán f. évi november 1-én megakadtak." Erre a minisztériumból 
1919 januárjában azt válaszolták, "hogy a jelenlegi helyzetre való tekin
tettel a f. évre tervbe vett munkálatokat és berendezések létesítését 
és előkészítését - amennyiben azzal költségek merülnének föl tartsa függő- 
ben."17

Ezzel a havasi kert ügye le is zárult, folytatása a bekövetkezett 
történelmi változások miatt elmaradt.

xx x
Összefoglalásul két dolgot emelnénk ki a havasi kert tervével kapcsolat
ban. Az egyik az az elméleti vita, amely századunk első évtizedében a 
kert szükségességéről folyt. Napjainkban, amikor egyre több nemzeti park 
törekszik arra, hogy a látogatók tömegei ne a parkban, a helyszínen is
merjék meg a park növénynevezetességeit, hanem a külön kialakított be-
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mutatóban, igazán felértékelődik a tátrai havasi kert korai terve. A kert 
mellett érvelők már ekkor természetvédelmi szerepet is szántak a havasi 
kertnek, s felvetették a ritka havasi növényzet szaporításának a szüksé
gességét is. Napjainkban mindez az aktív természetvédelem egyik fontos 
területe.

A másik kiemelendő tényező a Földművelésügyi Minisztérium meghatározó 
szerepe. Nem engedte, hogy az eredetileg egyesületi kezdeményezés kicsúsz- 
szon az állam .kezéből. Hogy ebben mekkora szerepet játszott az idegenfor
galomból remélt haszon, s mekkorát a tudomány pártolása, nem tudjuk. A va
lóban elkezdett munkák azonban bizonyítják, hogy a tudományegyetemnek át
adott területen továbbra is egyedül csak az FM tudta a munkákat - éppen 
az Országos Erdei Alap, majd a kincstári fürdő- és üdülőhelyek költségve
tése révén - anyagilag támogatni. Kár, hogy a dualizmus korának legjelen
tősebb földművelésügyi minisztere, DARÁNYI Ignác által pártfogolt havasi 
kert végül is csak terv maradt.
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