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Vincent Van Gogh a híres "Irisz" sorozatát 1889. tavaszán festette, a 
franciaországi Saint-Remy-ben, a Saint Paul de Mausole nevű 
otthonban. Mivel szabadon barangolhatott az otthon parkjában, szinte 
azonnal elkezdett festegetni.

Bátyjának, Theo Van Gogh-nak azt írta: "... tekintettel arra, 
hogy főképpen a kertben tartózkodom, meg fogod látni, hogy nem is 
olyan borzasztó itt." Azon a nyáron azt írta: „Mindannyiunk egészsége 
érdekében szükséges, hogy egy kertben dolgozhassunk, és 
figyelhessük a virágok növekedését."

(J. Paul Getty Museum kiállítása "Vincent íriszei" 1999). 



Honnan ered a kertnek, mint a 
gyógyítás forrásának gondolata

Az elmúlt húsz évben újra érdeklődni 
kezdtek a megművelt 
zöldterületek és az egészség 
közötti kapcsolat iránt. A 
természeti környezetnek az 
egészség megőrzésében játszott 
fontos szerepe azonban ősidők 
óta ismert. A kertek gyógyító 
hatását már a korai ázsiai, görög 
és római kultúrák is értékelték. 

A görögök az isteneik számára 
gyógyító templomokat hoztak 
létre. Aesclepius, a gyógyítás 
istene számára létesített templom 
gyógyforrásokkal, 
úszómedencékkel, 
tornacsarnokokkal, gyógyító 
kertekkel volt körülvéve.



Bár az egészség megőrzésének hosszú története van, 
a természeti környezet egészségre gyakorolt hatását 
csak rövid ideje kezdték rendszeresen kutatni. Az 1980-
as évek közepe óta, az orvostudományban kialakult 
integrált megközelítés segített abban, hogy feléledt a 
kertek gyógyító erejébe vetett hit. 

Roger Ulrich operált betegekkel 1984-ben végzett 
vizsgálatai a legjobban dokumentáltak. Tanulmánya azt 
bizonyítja, hogy a kórházi ápolási idő hossza összefügg 
a fájdalomérzettel és azzal, hogy a fekvő beteg az 
ablakon keresztül természetet lát-e. Azok a páciensek, 
akiknek az ablaka kertre, természetes tájra nézett, 
hamarabb gyógyultak, és kisebb volt a fájdalomérzetük. 



A gyógyító kert és a terápiás táj 
közötti különbség

A kétféle fogalmat néha felcserélik. 
Mindkettő alatt az ember jóllétének 
kertben eltöltött idővel történő javítását 
értik, akár aktívan munkálkodva, vagy 
passzívan élvezve.

Finom különbségek vannak a két fogalom 
között.

A gyógyító kert egy általánosabb fogalom. 
Általában egy olyan kertet jelöl, 
amelyet gyógyításra szántak,  de 
ebben az esetben ez az általános jóllét 
fenntartását, javítását jelenti, amely 
magába foglalja a lelki, érzelmi és 
fizikai egészséget. A gyógyító kertek 
lehetnek emlékhelyek vagy háborús 
emlékművek, vagy olyanok, amelyeket 
járványok vagy egyéb tragikus 
események emlékére állítottak. 



A Terápiás Tájtervezés sokkal sajátosabb, egy-egy speciális betegséggel 
illetve a gyógyítási folyamattal kapcsolatos. A terápiás tájat úgy alakítják ki, 
hogy mérhető hatással legyen egy adott betegségre, betegre, a betegek 
egy csoportjára. 

Úgy is lehet tervezni, hogy pontosan illeszkedjék a meghatározott 
betegségekben például izületi bántalmakban, bénulásban, vakságban és 
egyéb fogyatékosságban szenvedő betegek igényeihez. Ez esetben 
hasonlónak tekinthető más terápiás eljárásokhoz, gyógymódokhoz. 



A gyógyító kertészet gondolata akkor keletkezett, amikor az 1960-as években a 
szegény betegekkel, gyógyításukért cserébe, kerti munkákat végeztettek. Az orvosok 
észrevették, hogy ezek a szegény betegek gyorsabban gyógyultak, és a gyógyításuk 
is eredményesebb volt, mint a többieké. Mindkét világháború után a leszerelt katonák 
kerti munkán dolgoztak, hogy a sebesült végtagjaik működése javuljon ezalatt, és a 
szellemi képességeik növekedjenek, de azért is, hogy új készségeket sajátítsanak el, 
illetve élelmiszert termeljenek.

1955-ben adták át az első egyetemi bizonyítványt kert-terápiából a 
Michigani Állami Egyetemen, 1971-ben a Kansasi Állami Egyetem is megindult  az 
első egyetemi program. Mára a kert-terápiát kórházakban, ápolási otthonokban, 
intézetekben, rehabilitációs központokban, iskolákban, börtönökben, táborokban, 
napközikben, fecskeházakban, hajléktalanok között és közösségi központokban is 
alkalmazzák.



Kertészet-terápia 
(horticultural therapy)

A kertészet-terápiát egyaránt 
lehet a terápiás tájak és 
gyógyító kertek esetén 
alkalmazni. Az Amerikai Kert-
terápia Szövetség (American 
Horticulture Therapy 
Association) a kert-terápiát 
olyan folyamatként határozza 
meg, amely a növényeket és 
a kertészkedést alkalmazza a 
személy szociális, oktatási, 
pszichológiai és fizikai 
rehabilitációjához, a test, az 
értelem és a lélek állapotának 
javításához.”



A kert-terápia előnyei I.
Fizikai
Izomerő növekedés, könnyebb mozgás
A finommotorikus képességek javulása
Nem használt izmok megmozgatása
Javuló mozgáskoordináció, egyensúlyérzék

Szellemi
Növekvő stressztűrés, önuralom, a düh és más érzelmek 

javuló kontrollja
Magasabb önértékelés, javuló megfigyelőképesség
Döntésképesség, problémamegoldó képesség
Csökkenő szétszórtság, javuló figyelem összpontosítás



A kert-terápia előnyei II.

Társadalmi - szociális
Az együttműködési zavarok, függőség 

csökkenése
Élőlényekkel szembeni kötelezettségvállalás 

Együttműködés, csoportmunkában való 
részvétel javulása

Sikerek és kudarcok kezelése
Hasonló sorsú társaktól tanulás illetve 

ösztönzésük



Példák gyógyító kertekre, 
emlékhelyekre



AIDS Nemzeti Emlékligete
San Francisco Golden Gate Park

Az AIDS által közvetlenül vagy közvetve érintettek milliói 
kereshetnek gyógyulást, reményt, vagy emlékezhetnek 
ebben a gyógyító kertben. 

A liget honlapja szerint ennek az élő emlékhelynek a 
megszentelt földje tiszteleg mindazok előtt akik 
találkoztak ezzel a tragikus járvánnyal, akik meghaltak, 
akik megosztották a szenvedésüket a betegekkel, 
vigyáztak, és egymást támogatták az utolsó órákban.

Az AIDS Nemzeti Emlékligete azt jelzi, hogy soha nem 
felejtjük az AIDS globális tragédiáját. Ez az emlékhely az 
áldozatok barátait, rokonait segíti abban, hogy 
megnyugvást találjanak. 



Az AIDS Nemzeti Emlékligetét 1989-ben egy San 
Franciscoban élő kis társaság találta ki, akik elvesztették 
szeretteiket. 1991-ben kezdődött az Emlékliget 
fejlesztése. A 7 hektáros erdős völgyet egy 
igazgatótanács vezeti, amely egy 99 éves, megújítható 
szerződést írt alá a város Pihenés és Parkfenntartás 
Ügyosztályával arról, hogy az Emlékligetet jókarban
fogják tartani. Az alapítás és az üzemeltetés 
magánadományokból, alapítványi pénzekből történik. 



• A főportán keresztül lehet elsősorban az 
Emlékligetbe bejutni. Egy hét tonnás gránit 
sziklát véstek ki és helyeztek el a bejáratnál 
1995. december 1-én, az AIDS Világnapján.

• A látogatók elindulhatnak az erdei 
ösvényen, amely a főportától a Liget keleti 
részéhez vezet.

• Erről az útról letérve, áthaladva a 
fenyőligeten, érhetjük el a somfabokrokkal 
félkörben övezett Barátok Körét.

•



A Barátok Körének bejárata a Liget legtöbbek által 
látogatott részébe hívogat. A Körben az AIDS-
szel kapcsolatba került élők és elhunytak neve 
van feljegyezve. Sok látogató helyez el virágokat 
vagy más emléktárgyakat a Körben.
Eddig 1524 név van a padozat kőburkolatába 
bevésve.



„A havi egynapos önkéntes munka sorába tartozik a „Gyógyító Kör” 
szertartás, amikor mindenki összegyűlik és kimondja a nevét az 
elhunyt vagy szenvedő szeretteinek.
Mindannyian örömünket leljük a kertészkedésben. Szeretjük az 
ittlétet és figyelni a növekedést. Ezért is jöttünk el a Szeptember 
2000 Önkéntes Napra. Végignéztünk azokon a nagyszerű 
embereken, akikkel a Ligetben találkoztunk. Ösztönzést adtak 
nekünk.  A közös hallgatásuk olyan, mint egy közös imádság, 
azoké, akiknek a vesztesége is közös. Ennek nagy ereje van, sokat 
jelent számunkra. Derűt és nyugalmat érzek a Ligetben akkor is, ha 
tele van emberekkel. Azt hiszem, ez ugyanolyan ihlető, olyan szent, 
mint amikor az ember egy erdőben sétál.”

Egy AIDS áldozat, Cathi Bowman mamája



Budapest, Dob utcai Főzsinagóga,  
életfa emlékmű



Dora Efthim Gyógyító Kert
A Boston melletti nyilvános kert kialakítása 

a bennszülött amerikaiak gyógyító 
kerekének elvére épül. A kert négy 
részre (vagy szobára) van osztva, 
mindegyik egy iránnyal, egy évszakkal 
és egy jellem típussal függ össze. 
Középen van az Esőfogó szobra és ősi 
kövek, amelyek a bölcsesség 
szimbólumai. 



A gyógyító kertek tervezési alapjai

C. Forrest McDowell és Tricia Clark a “The Sanctuary 
Garden”, (McDowell Kiadó, 1998) című könyvükben azt 
írják:„ a gyógyító kertek nemcsak növények összességét 
jelentik, hanem azt, hogy becsüljük meg és ünnepeljük a 
szélesebb értelemben vett kapcsolatunkat a 
Természettel és a Lélekkel.”

A gyógyító kert feladata, hogy otthont és megújulást adjon 
a léleknek – legyen az akár egy fa mellett álló pad vagy 
egy nagyon összetetten tervezett táj.

Fontos az, hogy alázattal viszonyuljunk a tervezéshez, 
tiszteljük az egyes tervezési elemekben a természettel 
való kapcsolatot.

A javasolt hat elem a tervezés vezérfonala.



1.Bejáratok, melyek hívogatnak a kertbe, és körülölelik a látogatót



2. A művészet segít a kert lelkét megmutatni



3. A víz, mint tervezési elem fizikai pszichológiai 
és lelki hatásai



4. A színek és világítások 
kreatív alkalmazása 
komfortérzetet, érzelmeket 
és áhítatot kelt



5. Viszonyítási pontként alkalmazzunk természetes 
elemeket - sziklákat, fát, természetes kerítéseket, 
vízfelületeket, rácsozatokat, lugasokat, árnyékolókat, a 
szelet, hangokat stb.



6. Olyan kertelemeket, amelyek mindenféle élőlényeket 
csalogatnak magukhoz, gazdag biológiai 
sokféleséget eredményezve



Terápiás tájak példái



The Elizabeth & Nona Evans Restorative Garden 
Cleveland Botanical Garden, Cleveland, Ohio 
Designed by Dirtworks, New York, New York 



A terápiás tájkert mintegy 1200 m2. A
Clevelandi Botanikus Kert
igazgatótanácsa, alkalmazottai és a 
támogatók olyan kertet akartak, amely 
„szép, természetes, buja, zöld; 
kialakítása egy sor lehetőséget, 
választást, tapasztalást nyújt, amely 
minden látogatót megfog és gazdagít.”

A kényelem, elérhetőség és szépség 
egyformán fontos elemek.

A kert három egyedülálló elem sorozatából 
áll, mindegyik eltérő jellemzőkkel és 
eltérő aktivitáshoz: nyugodt 
szemlélődés;  egyéni felfedezés és nagy 
csoportok tanítása; kertészet-terápia.

A sétányok lejtését és vonalvezetését 
körültekintően határozták meg, hogy a 
fáradságot csökkentsék, és védettebb 
helyek jöjjenek létre pihenéshez, az 
illatok élvezéséhez és egy-egy kiemelt 
pont megcsodálásához.

http://www.asla.org/awards/2006/06winners/images/popup/294-10.jpg
http://www.asla.org/awards/2006/06winners/images/popup/294-12.jpg


A víz, a növények és a falak 
eltérő benyomásokat 
keltenek. Vékony vízerek , 
patakocskák befolynak egy 
lapos medencébe, 
csobogásukkal kendőzve a 
közeli gépkocsiforgalmat.

Mozgatható padok, székek, lócák 
kényelmes, változatos leülést 
biztosítanak egyének és csoportok 
számára, a védettség különböző 
fokozatainak kialakítási 
lehetőségével.

http://www.asla.org/awards/2006/06winners/images/popup/294-09.jpg


A korlátokat Braille írással látják el. A hátsó oldali 
bevésést kényelmesebben lehet olvasni. A 
bevéséseken változóan vakok és gyengénlátók
versei jelennek meg.

Kilátókat helyeznek el a pihenőhelyeknél, hogy 
onnan lehessen nézni a többi kertrészletet. A 
korlátokba reumás kezekkel is kényelmesen 
lehet kapaszkodni.

http://www.asla.org/awards/2006/06winners/images/popup/294-06.jpg
http://www.asla.org/awards/2006/06winners/images/popup/294-05.jpg


Legacy Salmon Creek Kórház
terápiás tájkert

Vancouver, Washington

Az USA-ban és külföldön millió egészségügy intézmény kezdte meg terápiás 
célú tájkertek beterveztetését. Clare Cooper-Marcus és Marni Barnes “Healing 
Gardens: Therapeutic benefits and design recommendations” (1999) c. 
könyvükben megemlítik, hogy ezek a kertek a stesszoldást, a fizikai tünetek 
csökkentését szolgálják; és a betegek illetve a személyzet tágan értelmezett 
jóllétét segítik elő.



A határozott, egyértelmű megjelenés jellemzi ennek az új 
kórháznak a terápiás kertjeit, tetőkertjeit, és a főbejárat melletti 
területet – vízfelületekkel és egy tér kialakításával. 



Sikeres terápiás kertek 
tervezési elvei

1. A terek változatossága. A 
terek szolgálják az egyént és 
a csoportokat is. Sokféle tér 
kialakításával a betegnek 
választási lehetősége van; ez  
stressz-oldó hatású.

Magányt lehetővé tevő terek 
az elvonulást segítik például 
a kórházak steril 
környezetéből. Kellenek 
azonban kisebb csoportok 
számára is alkalmas helyek, 
ahol a családtagok, a 
személyzet találkozhat 
egymással és a 
páciensekkel.



2. A növényzet legyen túlsúlyban – minimálisra csökkentsük a burkolt 
felületek arányát a kertben. A cél az lenne, hogy a használt 
felületnek legfeljebb egyharmadát burkolják. A sok zöld, a táj 
szelídsége javítja a páciens általános jóllét-érzését. 



3. Bátorítson a hely testmozgásra – Azok a kertek, amelyek sétára 
ösztönöznek segítenek a depresszió csökkentésében.



4. Jó benyomást keltés, változatosság – Az olyan természetes 
figyelemfelkeltők, mint növények, virágok, vízfelületek - csökkentik a 
stressz-szintet. Más tevékenységek mint a kertészet-terápiás 
programok amelyek a betegek növényekkel foglalkozását 
biztosítják, szintén pozitív hatásúak. 



5. Minimálisra kell csökkenteni a zavarást – Olyan negatív tényezőket, 
mint a városi zajok, füst, mesterséges világítás csökkentsük a 
legkisebbre a kertben. 
Egyes zajok, természetes fények ezzel szemben gazdagítják a 
kertet.



6. Kerüljük a 
bizonytalanságokat , a 
kétértelműséget -

Absztrakt környezet egy 
egészséges ember számára 
érdekes kihívás lehet, a 
betegekre azonban rossz 
hatással lehet. Számos 
tanulmány bizonyítja hogy 
az absztrakciót a betegek, a 
stressz alatt állók nehezen 
viselik. Világos, áttekinthető, 
egyértelmű motívumok valók 
a gyógyító kertekbe. 

Ilyen intézményekben sem 
az épületbe, sem a kertbe 
nem való az absztrakt 
művészet.



Mi a viszonya a gyógyító illetve terápiás kerteknek, a 
kertész-terápiának a Közösségi Zöldterületekhez*?

Tájtervezőként a terápiás táj-kerteket/ gyógyító kertekről két teljesen 
eltérő, de egyaránt korrekt módon gondolkodhatunk.

1. Tekinthetünk rájuk, mint a tájtervezés teljesen elkülönült ágára, 
amelynek megvannak a sajátos tervezési elvei, szabályai, 
gyakorlata és ügyfélköre. 

2. Vagy azt is gondolhatjuk, hogy a gyógyító kertek/terápiás táj-
kertek általánosságban a tájtervezésbe új gondolatokat, új 
szemléletet hoznak. Minden kert magában hordozza a gyógyító 
kert lehetőségét, így a közösségi Zöldterületek is.

3. A speciális otthonok, hajléktalanszállók, gyerekkrízis intézmények, 
a bántalmazott nők otthonai, a börtönök a kertjeikben az ott 
élőknek konstruktív tevékenységet, és békés pihenőhelyet 
biztosítanak. 

*Community Supported Green Spaces – Közösségi támogatással 
létrejövő zöldterületek a neve az előadó által vezetett 
szemináriumnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezői 
Karán.



Hajléktalanszállók és más szociális intézményekhez 
kapcsolódó közösségi kertek

„Ezen a nyáron egy menhelyen 
kertészkedtem. A cél nemcsak a 
menhely zöldségellátása volt, hanem 
az is, hogy az ott lakók megtanulják, 
hogyan lehet akár a legkisebb 
területen is valamilyen hasznos 
növényt termeszteni, legyen az egy 
ablakláda, vagy egy tenyérnyi kert.

A kertészkedés, úgy találtam, sokakban 
felébresztette azokat az időket, amikor még 
szebb napokat éltek meg. Néhányat a 
kertészkedés távoltartott az ivástól, 
másoknak az egészségét adta vissza. 
Akárhogy is, de kiutat jelentett, reményt, új 
energiát ahhoz, hogy ismét saját otthont 
teremtsenek, hogy megint legyen saját 
kertjük.”

--Susan Shear, önkéntes



Különösen emlékszem egy prostituáltra, akit megvertek, piszkos volt, és 
tele zúzódásokkal, - Azért jött a kertbe, mert hátul volt egy lőtér. De a kapun 
belül meleg volt és madarak énekeltek, virágok illatoztak. Körülnézett, és 
elkezdett mesélni a gyerekkoráról, amikor még minden rendben volt, a 
pontosan szülei kertjében gyümölcsöt szedett; eközben felismerte
mindazokat a növényeket, amelyeket a kertben neveltünk. Elővett a 
tárcájából egy gyűrött régi fényképet egy póni lovon ülő gyerekről. Látszott 
a szemein, ahogy felidézte az emlékeket.”

--Fred Conrad, Atlanta Közösségi Élelmiszer Bank, Atlanta, Georgia 

A közösségi kertek előnyei hajléktalanok, bántalmazott gyerekek, börtönből 
szabadultak  számára:

- növekvő önbecsülés azáltal, hogy létrehoznak valami értelmeset

- gazdasági  nyereség (eladható virág, zöldség)

- stressz csökkenés a fizikai munka által

- a szép kert esztétikai élménye

- csoportfoglalkozás, egymás iránti tolerancia, új kapcsolatok

- a „normál” világba visszatérés, az egészséges körülmények megélése
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• Amerikai Tájépítészek Társasága

• Szövetség a Történelmi Tájak Védelmére

• Igazgató tanácsi tag az Amerikai Közösségi 
Kertészet Szövetségében
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