
Budapest közparképítészetének története

A kertművészet története során a városi közparkok voltak az első alkotások, 
amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy mindenki számára, állandóan és 
ingyenesen elérhetők legyenek. A városlakók fizikai és lelki egészségének 
megőrzése céljából létesült parkok ezáltal a társadalmi egyenlőség példaértékű 
eszméjét is megtestesítették. 

Közparképítészettel foglalkozó kutatásaim Budapest szabadtereinek nem- 
zetközi kontextusba helyezésén keresztül mutatják be a közhasználatú 
zöldfelületek tervezéselméletének változásait a modernizmus kialakulásáig. 
Különös figyelmet fordítottam az egyes parkok fejlődéstörténetének vizs-
gálatára, a budapesti parkok nemzetközi előképeinek és párhuzamainak 
meghatározására, és a budapesti parkok tervezőinek és a Fővárosi Kertésze-
ti Vállalat történetének kutatására. Ezek mellett tanulmányoztam olyan 
kultúrtörténeti megközelítéseket, mint Pierre Nora ’lieux de mémoires’ ’em-
lékezés helyei’ elméletének közparkokra való alkalmazhatóságát is. 

Kutatási eredményeimet nemzetközi konferenciákon (IFLA World Congress, 
Paxton 150 Conference), valamint a 2016-ban Budapest Főváros Levéltárának 
gondozásában magyarul és angolul megjelent Budapest Közparképítésze-
tének története 1867-1914 című könyvemben publikáltam. A könyv gazdag 
képanyagon – amelynek jelentős része most került először publikálásra – 
keresztül mutatja be nemzetközi kontextusban elsőként a budapesti zöld-
felületek fejlődését a kiegyezéstől az első világháborúig. 

Képjegyzék:
1. A népliget evolúciója a 1868-1932
2. Jonke Kálmán közpark tervének, és annak német előképének, Leberecht Migge és 
Martin Wagner ’Jugendpark’ tervének összehasonlító elemzése
3. A brit-magyar kulturális kapcsolatok korszakait bemutató diagram a ‘Paxton 150: His-
tories and Futures of Public Parks’ című konferencián bemutatott prezentációban
4. Joseph Paxton terve a Kristálypalota parkjára, és a Hein János által tervezett Kristályp-
alota (Gellérthegyi Pálmaház) parkjának összehasonlítása a ‘Paxton 150: Histories and Futures 
of Public Parks’ című konferencián bemutatott prezentációban
5. A Gellérthegy mint ‘leux de memoires’: prezentáció az IFLA World Congress-en.
6-10.  Budapest közparképítészetének története 1867-1914. Budapest Főváros Levéltára, 
2016. (Fotó: Csepely-Knorr Miklós)
 

The history of public park design in Budapest

Public parks were the first in the history of garden art that were specifical-
ly created to be accessible for everyone, continuously, for free. These open 
spaces, created to preserve the mental and physical health of the city dwellers, 
therefore also aimed to frame the exemplary model of the ‘classless society’.

My research into the history of public parks maps the development of land-
scape architecture design theory (until the appearance of modernism) through 
the historical analysis of Budapest’s open spaces in an international context. 
The goals of the research are to map the evolution of individual parks through-
out the period, to uncover the international precedents and parallels of the 
open spaces in the Hungarian capital, and to shed light on the oeuvre of the 
designers and the Municipal Parks Department of Budapest. In addition to 
these goals I also examine the appropriateness of ideas in cultural memory, 
such as the idea of ‘lieux de mémoires’ by Pierre Nora in the analysis of public 
park history.

The results of the research were published at international conferences (IFLA 
World Congress, Paxton 150 Conference) and led to my most recent book, 
‘Barren Places to Public Spaces; A history of public park design in Budapest’, 
published by the Budapest City Archives in 2016. The book analysed the de-
velopment of the green infrastructure of Budapest through a rich collection of 
visual sources. The majority of which were archive maps, plans and photo-
graphs that had never been published before.

Illustrations: 
1. Evolution of the Népliget Park 1868-1932
2. Comparative analysis of a design for an ‘ideal public park’ by Kálmán Jonke, and its 
precedent the Jugendpark concept by Martin Wagner and Leberecht Migge
3. Diagram, depicting the periods of the cultural connections between the United King-
dom and Hungary. Presentation at the Paxton 150 Conference.
4. Plan for the Crystal Palace Park by Joseph Paxton, and for the garden of the so-called 
Palm Garden or Crystal Palace on the Gellért Hill in Budapest. Presentation at the Paxton 150 
Conference.
5. Gellérthegy, Budapest as ‘lieux de mémoires’. Presentation at the IFLA Word Congress.
6-10. Barren Places to Public Spaces. A history of public park design in Budapest 1867-1914. 
Budapest City Archives, 2016. (Photo: Miklós Csepely-Knorr)






















