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BCE Budai Campus Díszterének
rekonstrukciója
A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Dísztere idén 120 éves. E történeti kertet a Budai Arborétum részeként 1893
ôszén kezdték kialakítani Räde Károly terve alapján. Virágkorát a 20. század elején élte, amikor Rerrich Béla terve szerint 
az 1920-as években mértani kertté alakították át. Rerrich Béla kora kiváló mûépítésze és kertmûvésze, az egyetem jogelôd
intézményének 1918 és 1923 között igazgatója és 1932-ig tanára volt. Nevéhez fûzôdik a mértani kert fogalmának 
megjelenése és annak letisztult geometrikus formavilágának szabadépítészeti alkalmazása. A Dísztér rekonstrukciója 
kerttörténeti, egyetemtörténeti és stílustörténeti szempontból kiemelkedô jelentôséggel bír, felújítása napjainkra a 
felismerhetetlenségig elhanyagolt állapota okán 2009-re idôszerûvé vált. 2009-ben kerttörténeti kutatásaink alapján
elkészítettük a Dísztér teljes kertépítészeti rekonstrukciós engedélyezési tervét (ld. fent), amelyet 2010-ben kertépítészeti
kiviteli terv követett. Forrás hiányában azonban csak a kiviteli terv elsô üteme készülhetett el és valósulhatott meg. 
A nagyobb épített elemek (pl. szökôkút, a tér déli részén lévő kiskockakô burkolat, a keleti oldalhatár egykori pergolája…)
rekonstrukciója így ideiglenesen háttérbe szorult. A kompromisszumok övezte tervezés végeredményképpen elérte elsô ütem-
béli célját: a tér központi magjának és legmarkánsabb elemének, a terepplasztikának helyreállítása és az oktatói igényeket
is kiszolgáló növénykiültetés sikeresen befejezôdött 2011-ben.

The Reconstruction of the Dísztér
of the CUB Buda Campus
The ’Dísztér’ [a representative park] of the Corvinus University of Budapest (Buda Campus) is 120 years old this year. This 
historic garden was set up as a part of the Arboretum (Botanical Gardens) of Buda in 1893. The heyday of Dísztér was in the
1920s when it was rebuilt after Béla Rerrich’s plan. A famous Hungarian architect and landscape architect, Rerrich was also the
director of the former Horticultural University between 1918 and 1923, and a lecturer up until 1932. He initiated the so-called
’geometrical gardens’ in Hungary with pure geometric forms. The reconstruction of Dísztér has great significance for garden
history, university history and the history of garden design. This is why it was high time to renew the place which had fallen
into a serious state of decay by 2009. After the research of the garden’s history we prepared the landscape plan for approval
in 2009 (see above) and finally we also completed the landscape construction plan in 2010. Owing to the lack of efficient 
financial support for the whole reconstruction project, we could only execute the first stage of the landscape construction plan.
This way the reconstruction of the major built constituents (e.g. a fountain, the small cobblestone pavement of the southern
side of the park, the destroyed pergola of the eastern side) was delayed. A few compromises had to be taken along the 
designing process, but at last the construction works of this phase successfully came to an end in 2011.
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