
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
 

 

 

 

 

 

„Társalkodási kertek, promenádok, mulató- és 
népkertek”. 

 
A Habsburg monarchia közparkjai: magánkertek és 

városi parkok buda-pest társas életében (~1870--1918) 
(Kitekintéssel Bécsre, Prágára és Zágrábra) 

 
 
 
 
 
 

MAGYAR ERZSÉBET 
 

2008. 



 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
 
 
 
 

MAGYAR ERZSÉBET 
 
 

„TÁRSALKODÁSI KERTEK, PROMENÁDOK, MULATÓ- ÉS 
NÉPKERTEK” 

 
A HABSBURG MONARCHIA KÖZPARKJAI: 

MAGÁNKERTEK ÉS VÁROSI PARKOK BUDA-PEST TÁRSAS 
ÉLETÉBEN 
(~1870-1918) 

(KITEKINTÉSSEL BÉCSRE, PRÁGÁRA ÉS ZÁGRÁBRA) 
 
 

Történelemtudományok Doktori Iskola 
A Doktori Iskola vezetője: Dr. Gergely Jenő 

Művelődéstörténet Doktori Program 
A program vezetője: Dr. Kósa László 

 
A bizottság tagjai:  Dr. Bácskai Vera DSc. –  elnök 

Dr. Heiszler Vilmos CSc. –  opponens 
Dr. Fekete Albert PhD –  opponens 
Dr. Kiss Gy. Csaba CSc. –  titkár 
Dr. Gyáni Gábor DSc. 
Dr. Csoma Zsigmond DSc. 
Dr. Dobszay Tamás PhD 

 
 

Témavezető:  Dr. Kósa László, az MTA rendes tagja 
 
 

 
Budapest, 2008.



 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
I. BEVEZETÉS …………………………………………………………...1 
I.1. A VÁROSI KERT ÉS PARK MINT LIEU DE MÉMOIRE ………………………………………...…1 
I.2. A SZAKIRODALOM ÉS A FORRÁSOK ISMERTETÉSE………………...……………………….. .5 
I.2.1. A szakirodalom ismertetése…………………………………………………………………5 
I.2.2. A források ismertetése ……………………………………………………………………...9 
I.3. A DISSZERTÁCIÓ TARTALMI ÁTTEKINTÉSE………………………………...……………….12 
 
 
II. AZ EURÓPAI KÖZPARKOK VÁZLATOS TÖRTÉNETE ………………14 

(a kezdetektől a 20. század elejéig) 
II. 1. ÓKORI ÉS KÖZÉPKORI ELŐZMÉNYEK ……………………………………………………..14 
II.2. VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK A 16.-17. SZÁZADBAN……………………………...…………...15 
II.3. 18. SZÁZADI TÖREKVÉSEK……………………………………………………...………… .19 
II.3.1. A mulatókertek megjelenése…………………………………………………………...…21 
II.3.2. A közpark és a kertművészet a 18. század második felében ……………………………..23 
II.4. A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK KÖZPARKJAI……………………………………………......25 
II.4.1. London……………………………………………………………………………………25 
II.4.2. A városi parkok és az ipari forradalom…………………………………………………..26 
II.4.3. Közparkok a kontinensen a 19. század első felében ……………………………………..29 
II.5. A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK KÖZPARKJAI……………………………………...……29 
II.5.1. Párizs……………………………………………………………………………………...30 
II.5.2. A modern tájképi stílus………………..………………..………………..……………….31
  
 
III. KITEKINTÉS I.  ……………………………………………………33 
III.1. A CSÁSZÁRVÁROS PARKJAI ÉS KERTJEI…………………………………………………...33 
III.1.1. A Prater, az Augarten és a védművek mint zöldterületek hasznosítása………………..33 
III.1.2. Magánkertek megnyitása………………..………………..………………..……………38 
III.1.3. A Ringstrasse és környékének zöldterületei………………..………………..…….……40 

• A Stadtpark…………………………………………………………………………….42 
• A Rathauspark………………..………………..………………..………………..……44 

III.1.4. Új parkok létrehozása 1890 és 1918 között ………………..………………..……..……45 
III.1.5. A szórakozás színterei. A Cseh Prater és a Dreherpark………………..………………47 
III.1.6. Bécs magánparkjai a 19. század második felének társas életében………………..……48 
III.1.7. A Prater………………..………………..………………..………………..………….....52 

• A Prater intézményesült ünnepei ………………..………………..………………….57 
• A Prater mint kiállítások színtere………………..………………..……………….…62 

III.1.8. A bécsi parkok, kertek látogatottsága és a felügyelet kérdése………………..…...……63 
 



 

IV. KERTEK ÉS PARKOK BUDAPEST TÁRSAS ÉLETÉBEN………………….65  
(~1870-1918)  
IV.1. A BUDA-PESTI KERTEK ÉS PARKOK EREDETE, KIALAKULÁSA………………….……...…65 

• A Horváth-kert………………….………………….………………….………………66 
• A Stadtmayerhof, Városmajor………………….………………….……………...….67 
• A Generális rét, Generálrét, Tábornokmező, Vérmező………………….……….…69 
• A Bástyasétány………………….………………….………….……….………………70 
• Az Ellipsz………………….………………….………………….………………….….70 
• A Várkert………………….…………..….………………….………………….……..71 
• Az Orczy-, majd Ludovika-kert………………….………………….……...………...74

  ••• A kert története 1829-ig  ………………….…………………...…………….74 
••• A kert átadása a Ludovika Alap javára és története 1870-ig ………….….80 

• A Festetics-kert, majd Füvészkert illetve Botanikus kert………………….…….….83 
• Stokvájdli, Batthyány-erdő, Városerdőcske, Városliget………………….……...….84 

••• A Városliget az 1820-as évektől 1870-ig………………….…………………88 
• A Margitsziget / Nádorsziget………………….………………….………………..….91 
• A Károlyi-kert………………….………………….………………….…………….….93 
• A Széchenyi sétatér………………….………………….………………..….…………94 
• A Múzeum-kert………………….………………….………………….……...……….95 
• Az Új tér, Új sétatér, Erzsébet tér………………….………………….………..…….97 
• A József tér, József nádor tér………………….………………….………….……….98 

 
IV.2. A TÁRSAS ÉLET TERÉNEK MEGALKOTÁSA ÉS FENNTARTÁSA:  
A SZISZTEMATIKUS VÁROSI ZÖLDFELÜLET-POLITIKA MEGJELENÉSE ÉS A PARKOK 
VÁROSSZERKEZETBEN BETÖLTÖTT SZEREPE………………….………………….……………..99 

• A Ludovika Akadémia kertje (az egykori Orczy-kert) ………………….………...106 
••• Az Orczy-kert története lezárásától 1919-ig………………….………..….107 

• „A főváros válogatott látogatóinak kedvenc találkozó helye” – a Margitsziget….108 
• A Városliget az 1870-es évektől az első világháborúig………………….………….112 
• Az Állatkert………………….………………….…………………………………….115 
• A Füvészkert, Botanikus kert (az egykori Festetics-kert) …………………...……117 
• A Károlyi-kert………………….………………….……...……….………………….118 
• A budai oldal parkjainak fejlesztése………………….……………….…………….119 

••• A budai Dunapart………………….…...……………….………………….119 
••• A Gellérthegy………………….…………..…………….………………….119 
••• A Statisztika parkja, majd Mechwart liget………………….……...…….121 
••• A Várkert………………….………………..…………….…………………121 

• A belső sétányok és parkok kialakítása………………….………………………….121 
••• Az Erzsébet tér………………….……………………….………………….121 
••• A József tér, majd József nádor tér………………….…………………….123 
••• A Ferenc József tér………………….…………………..………………….123 
••• A Dunakorzó………………….…………………...…….………………….124 
••• A Széchenyi Sétatér, majd Szabadság tér………………….……………...125 
••• A Múzeumkert………………….……………………….………………….126 

• A Népliget………………….………………..….………………….………………….126 
 
IV.3. A VÁROSI KERT ÉS PARK MINT A TÁRSAS ÉLET SZÍNTERE ………………….……..…….131 
IV.3.1. Használatuk időbeli meghatározottsága………………….….…….………………….131 



 

• A városi park idényjellegű használata - A téli idény a Városligetben…………….131 
• A városi park idényjellegű használata - Az idény a Margitszigeten (1894) …..….132 
• Ünnepek és rendezvények Budapest parkjaiban………………….….…………….136 

••• Ünnepek tavasszal………...………….………………….………………….138 
Húsvét ………………….…………………………….………………….138 
Május elseje………………….………...…………….………………….139 
Pünkösd………………….……….………………….………………….142 

••• A király születésnapja………………….……………….………………….143 
••• Szent István ünnepe………………….………………….………………….144 
••• Kisasszony napja (szeptember 8.) ………………….………………..…….146 
••• A nemzet nem hivatalos ünnepe - Március 15. ……………………..…….146 
••• Jótékonysági rendezvények……………….…………….………………….147 
••• A virágkorzó – egy rendezvény különös sorsa ………………...………….148 
••• Népünnepélyek, népmulatságok………….…………….………………….151 
••• Családi ünnepek………………….…………………..….………………….152 

IV.3.2. A használat szabályozása………………….………………….……….……………….154 
• Felügyelet, kisajátítás, megosztás ………………….………………….…………….154 

••• A felügyelet és a közbiztonság kérdése………………….………………...154 
••• Kisajátítás, megosztás………………….………………….…….………….156 

Nem rendeltetésszerű használat………………….….………………….156 
A kisajátítás illetve megosztás kérdése………………….…………...….158 

• Elhatárolás, elzárás és megnyitás ………………….…………………….………….160 
••• Az elhatárolás kérdése………………….………………….……………….160 

Elhatárolás és jelenlét………………….……………………………….162 
••• Az elzárás és megnyitás kérdése………………….……………….……….164 

IV.3.3. A viselkedés és használat normái, illem és tilalom ………………….……………..….169 
• A viselkedés normái: az illem – a “viselkedési kódex” ………………….………....169 
• A használat normái………………….………...………………….………………….176 

IV.3.4. A városi kertek, parkok funkcionális vizsgálata - használatuk formái………….….177/a 
• A séta és a korzó……………………………………………………………………177/a 
• Játék, olvasás, tanulás, ismeretszerzés ………………………………………...……182 
• Vendéglők, kávéházak, pavilonok, kioszkok………………………………………..184 
• A szórakozás………………………………………………………………………….196 

••• Tömegszórakozás Budapest parkjaiban…………………………………..196 
A városligeti vurstli……………………………………………………...197 
Egyéb látványosságok…………………………………………......……201 
A népligeti vurstli……………………………………………………….205 
A városmajori vurstli …………………………………………………...208 

••• Zene a parkban……………………………………………………………..208 
••• Színházak Budapest parkjaiban……………………………………...……211 

Színkör a Horváth-kertben………………………………………...……211 
Színház az Új téren (Erzsébet tér) ………………………………...……215 
A Városliget színházai…………………………………………………..216 
A margitszigeti színház – a Margitszínház……………………………..220 
Bábszínházak …………………………………………………………...221 

• Sportélet a főváros parkjaiban: egészségmegőrzés és társasági élet…………...…222 
• Kutak, fürdők és a városi parkok…………………………………………………...228 

••• Fürdő a Margitszigeten…………………………………………………….231 
••• A városligeti fürdő………………………………………………………….235 



 

• Szalonok a zöldben …………………………………………………………………...238 
••• A Bene család sétái………………………………………………………….238 
••• A Csorba család ünnepei és hétköznapjai………………………………...241 
••• Az „öreg úr” sétái ………………………………………………………….242 
••• Arany János pesti sétái……………………………………………………..245 

Séták a Margitszigeten………………………………………………….247 
••• A főhercegi „szalon” ……………………………………………………….250 

IV.3.5. Az emlékezet „tárgyiasult” és élő emlékei……………………………………………..255 
• Szobrok, emlékhelyek, múzeumok, kiállítások……………………………………..255 

••• A Népliget …………………………………………………………………..263 
••• A Városliget…………………………………………………………………264 
••• Múzeumok a Városligetben………………………………………………..266 
••• Emlékhelyek………………………………………………………………...269 
••• Kiállítások Budapest parkjaiban…………………………………………..271 
••• A körkép (mint korkép) …………………………………………………...276 

• Történelmi fák, emlékfák…………………………………………………………….278 
IV.3.6. A közönség……………………………………………………………………………...281 

• A kvantitatív meghatározás lehetőségei és korlátai………………………………..281 
• Szeparáció időben és térben…………………………………………………………286 

••• A Városliget közönsége………………..……………………………………287 
••• A Városliget és a Népliget látogatottságának és közönségének  

összevetése………………………………………………………………289 
••• A Margitsziget közönsége…………………………………………………..290 

• Gyermekek a parkban ………………………………………………………………293 
IV.3.7. Budapest parkjaihoz kapcsolódó egyletek és klubok…………………………………..297  

• A Sétatér Egylet………………………………………………………………………297 
• Társas élet a jégen – a Pesti, majd Budapesti Korcsolyázó Egylet………………..299 
• Az elit exkluzív klubja – a Park Club……………………………………………….306 

 
 
V. KITEKINTÉS II. …………………………………………………………..…………310 
V.1. PRÁGA KERTJEI ÉS PARKJAI………………………………………………………………310 
V.1.1. Prága klasszikus és romantikus parkjai………………………………………………...311 
V.1.2. Prága zöldterületei és a Chotek fővárgrófok ……………………………………………314 
V.1.3. Prága parkjai a 19. század második felében ……………………………………………315 
V.1.4. Prága zöldterületei a századfordulón…………………………………………………...319 
V.1.5. A prágai parkok specializálódása……………………………………………………….321 

• Kiállítások a Stromovkában…………………………………………………………321 
• A „néprajzi park” ……………………………………………………………………324 

V.1.6. A prágai szigetek……………………………………………………………...…………326 
V.1.7. Csehek és németek Prága parkjaiban…………………………………………………..330 
 
V.2. ZÁGRÁB TEREI, SÉTÁNYAI, PARKJAI……………………………………………...………333 
V.2.1. A Maximir / Maksimir / Miksa-pihenő / Miksa-park…………………………………..336 
V.2.2. A „Zöld patkó” kialakítása………………………………………………...……………343 
V.2.3. Sétahelyek Zágrábban………………………………...…………………………………351 
 
 



 

VI. A VÁROSI KERTEK ÉS PARKOK  
SZIMBOLIKUS TARTALMA……………………………………………………...……353 
VI.1. EGYETEMES, BIRODALMI, DINASZTIKUS, ORSZÁGOS,  
NEMZETI, KÖZÖSSÉGI SZIMBÓLUMOK………………………………………………….………353 
VI.2. A VÁROSI PARKOK SZEMÉLYES SZIMBOLIKÁJA……………………………….…...……356 
 
 
VII. A VÁROSI PARK MINT AZ EMLÉKEZET HELYE………………….……361 
BUDAPEST ÉS A MONARCHIA: ÖSSZEHASONLÍTÓ ÖSSZEGZÉS 
 
 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ……………..……………..……………………………...369 
 
FELHASZNÁLT IRODALOM ……………..……………..……………..………….….370 
 
MELLÉKLETEK 
 

I. BEVEZETÉS  
I.1. A VAROSI KERT ES PARK MINT LIEU DE MEMOIRE 

 A városi parkok és a magántulajdonban lévő, de a nyilvánosság számára megnyitott kertek fontos szerepet 
játszottak a 19. századi Pest-Buda társas életében, a különböző társadalmi rétegek önreprezentációjának meghatározó 
színterei voltak. Az 1870-től 1918-ig terjedő időszak kutatása különösen érdekfeszítő, hiszen ekkor indul meg az 
ország központjává emelkedő Buda-Pesten olyan zöldterületek kialakítása és fejlesztése, amelyek fontos kulturális, 
politikai és gazdasági, országos, de esetlegesen az országhatárokon is túlmutató jelentőségű eseményeknek 
biztosítottak teret. 

 Budapest közparkjai és magánkertjei tehát történeti emlékezetünk meghatározó jelentőséggel bíró helyei, a 
szónak mind konkrét, mind pedig elvont értelmében. Jobbára ma is létező, élő, folytonosan és ciklikusan változó, 
valós terek, amelyek egy folytonosan alakuló hagyomány hordozói. A történelem és emlékezet sajátos 
viszonyrendszerének vizsgálata során, Pierre Nora1 az emlékezet-hagyomány végét, a történelem által megragadott 
emlékezet döntő fontosságát hangsúlyozó, nagy hatású, bár több tekintetben vitatható, a francia eszmetörténetben 
gyökerező elmélete2 kapcsán az emlékezet hordozóiként, tárgyiasult formáiként a lieu de mémoire-ok 
(“emlékhelyek,” az emlékezet helyei)3 fontosságát hangsúlyozta. A lieu de mémoire, amely a latin loci memoriae-re 
vezethető vissza, Pierre Nora felfogása alapján már elmélyült, „történeti, intellektuális, emocionális és gyakran 
tudatalatti” értelmet nyer.4 Az emlékezet és a történelem sajátos interakciója során létrejövő, tényleges helyek ezek 
anyagi, funkcionális illetve szimbolikus értelemben.  

                                                           
1 Nora, Pierre: "Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux." In : Les lieux de mémoire. I. La 
République. Sous la direction de Pierre Nora. Paris : Gallimard, 1984. XVII-XLII. old. Magyarul: Nora, Pierre: 
„Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája.“ (Ford. K. Horváth Zsolt). Aetas, 1999/3. 142-158. (Az 
idézetek a magyar fordításból származnak.) 
2 Ld. K. Horváth Zsolt : „Az eltűnt emlékezet nyomában. Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia 
látképe.” Aetas, 1999/3. 132-141. old.  
3 A fogalom fordíthatóságára ld. Nora, Pierre: „Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája.“ (Ford. K. 
Horváth Zsolt). Aetas, 1999/3. 142. old. 2.sz. jegyzet. 
4 Ld. Nora, Pierre. „Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája.“ (Ford. K. Horváth Zsolt). Aetas, 
1999/3. 142. old. 2.sz. jegyzet. 



 

A lieu de mémoire fogalma a disszertáció egyik kiindulópontját képezi: a városi parkok és kertek a 
nyilvánosság színtereiként a kulturális emlékezetnek nemcsak közegei, hanem egyben jelképei is. “Materiális” 
értelemben e fizikailag behatárolható terek, az idő folyamán is formálódó együttesek, az eszmetörténeti, esztétikai 
illetve művészettörténeti vizsgálat tárgyát képezhetik.5 A művelődés- és mentalitástörténeti megközelítés azonban 
elsősorban funkcionális és szimbolikus aspektusukkal foglalkozik: a város életében betöltött konkrét szerepükkel, 
valamint a róluk kialakított, illetve kialakult képpel. A norai meghatározás alapján valamely dolog, jelenség 
materiális, funkcionális illetve szimbolikus értelemben válhat lieu de mémoire-rá. Eme meghatározás alapján a táj, az 
erdő, egy iskolai tankönyv, egy vers, egy neves személyiség, az utcák elnevezése vagy akár a társalgás, valamint a 
„galanterie”6 is lieu de mémoire-nak tekinthető, érvényesüljön bár csak egy-egy feltétel. A városi parkok esetében 
azonban mindhárom kritérium érvényesül. Éppen ez bizonyítja a Pierre Nora által megalkotott fogalom 
használatának helyénvalóságát a vizsgálat során, hiszen olyan rendezőelvet biztosít, melynek segítségével a városi 
parkok megnyilvánulási formáinak, szerepének, funkciójának és értelmezésének sokszínűsége megragadható. 

A parkok és magánkertek, a „legerőteljesebben ható művészet”7 eme alkotásai a séta, a látni és láttatni elvét 
követő fontos társasági rítus8 helyeiként váltak a társas élet alapvető színterévé. A „városi zöld” sokoldalú 
jelentőségét a kortársak is felismerték. Kialakításuk, fejlesztésük érdekében számos koncepció született. 

A 19. század elején forrásaink számos promenádot és úgynevezett "társalgási kertet,"9 "Platz zur 
Conversation"-t10 említenek Pesten. Ezek az elnevezések a városi kertek és parkok két fő funkcióját is tükrözik: a 
magányosan vagy családi, baráti körben tett gyalogos séta, kikocsizás, illetve kilovaglás valamint tágabb értelemben 
a társas együttlét minden formája.11 A csendes elvonulás, elmélkedés, szemlélődés mellett a látvány, a nem egyszer 
művészien kialakított, idilli környezetben, valamint az onnan nyíló festői kilátásban való gyönyörködés, a felüdülés, 
levegőzés, testmozgás, forrásvíz-, tej- illetve fürdőkúra is vonzotta a látogatókat. Mindezek mellett Buda-Pest 
parkjai, közülük is elsősorban a Margitsziget, a Városliget és - a maga szerényebb módján - az Orczy-kert egyik 
legfontosabb funkciója a társas együttlét volt.  Nem csupán a tájkert, promenád/sétány, korzó, üdülőhely, hanem 
egyben a „mulatókert” szerepét is betöltötték. A társas élet olyan eseményeinek adtak teret, mint családi, illetve 
baráti csoportok „kirándulása” a „városi zöldbe”, a kint tartózkodó ismerősök felkeresése, véletlen találkozások, új 
ismeretségek kötése, közös mulatságok: vendéglőkben, kávéházakban, mutatványos- és színi előadásokon, szabadtéri 
koncerteken, nyilvános bálokon, jótékonysági rendezvényeken, népünnepélyeken. 

A Habsburg Monarchia közparkjainak összehasonlító vizsgálata a művelődéstörténeti kutatás egyik kevéssé 
feltárt területét képezi. Bár magas színvonalú, de különálló, elsősorban helytörténeti jellegű feldolgozások születtek a 
témában, a kutatásokat azonban nem csupán tovább lehet mélyíteni, hanem az összehasonlító szintézis irányában is 
lehet haladni. Az ilyen irányú kutatások nem csupán művelődéstörténeti, hanem környezetvédelmi (mint a 
nagyvárosok környezetvédelmi problémáinak egykori és ma is példaként alkalmazható megoldási stratégiái) és 
műemlékvédelmi szempontból is fontosak, hiszen parkjaink veszélyeztetett részét alkotják nemzeti kulturális 
örökségünknek. A közparkok fenntartása és rekonstruálása során fontos szerepet tölt be egykori használóik és 
korabeli használatuk megismerése. 

 Doktori disszertációs témám két korábbi szakdolgozatom kiterjesztett és kibővített folytatása: egyrészt a 
pest-budai parkok, elsősorban az Orczy-kert, a Margitsziget és a Városliget összehasonlító vizsgálatának,12 valamint 

                                                           
5 Buttlar, Adrian von: Az angolkert. Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Budapest: Balassi, 1999. 
6 Ld. pl. Fumaroli, Marc: „La conversation.” In: Nora, Pierre (szerk.): Les lieux de mémoire. III. Les France. 2. 
Traditions. Paris: Gallimard, 1992. 679-743. old.; Hepp, Noémi: „La galanterie.” In: Nora, Pierre (szerk.): Les lieux 
de mémoire. III. Les France. 2. Traditions. Paris: Gallimard, 1992. 745-783. old. 
7 Lihacsov, D. Sz.: „A kertek költészete. A kert- és parkstílusok szemantikájához. A kert mint szöveg.” In:   
Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. Budapest: Argumentum, 2003. 282.old. 
8 König, Gudrun: Kulturgeschichte des Spaziergangs. Spuren einer bürgerlichen Praktik 1780-1850. Wien: Böhlau, 
1996. 
9Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Budapest: Holnap, 1993. 29. old. 
10 Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 391. 
old. 
11 „Vasárnapon a díszes világ a dísztelennel együtt ott mulatja magát, egy ember a másikat kritizálja, eszik-iszik, 
(...).” Gaál György: A' tudós palótz avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához írott levelei (Buda: 
K.A. Hartleben 1803. t. IV. 4. levél, 40. old. 
12 Historical gardens in Hungary during the 19th century. Public parks in the life of Pest-Buda. Szakdolgozat 
(Közép-európai Egyetem, Közép-európai történelem), témavezető: Dr. Sármány-Parsons Ilona egyetemi docens 
(Technische Universität, Bécs; Közép-európai Egyetem, Budapest). 



 

az Orczy-kert részletes feldolgozásának13 továbbvitele. Kutatásaim során három szempont érvényesült: a 
stílustörténeti/ esztétikai, az urbanisztikai, valamint a szociális nézőpont illetve a parkoknak a város társasági 
életében betöltött szerepe, mely utóbbi a disszertáció szempontjából mind közül a legfontosabb.  

 A közparkok vizsgálatának fő vonalát eddig jobbára az esztétikai illetve stílustörténeti szempont képezte 
mint a romantikus tájképi kertstílus példáinak vizsgálata. Mindemellett azonban hangsúlyt kell fektetni a 
közparkoknak a városszerkezetben elfoglalt helyére, valamint az urbanizációs folyamatban betöltött szerepére (pl. 
milyen módon befolyásolta a város természeti környezete illetve annak módosulása a közparkok létrehozását illetve 
jelentőségüket). Végül a kutatás eddig legkevésbé vizsgált szempontját, mely a magyar szakirodalomban csak az 
utóbbi években került előtérbe Gyáni Gábor kutatásai14 révén, a közparkoknak az adott város társas életében betöltött 
szerepének vizsgálata képezi. Mindamellett, hogy ezek a zöldterületek sétaterek is voltak, elemezni kell, milyen más 
formában szolgálták a városlakók kikapcsolódását, milyen funkciókat töltöttek be illetve mely társadalmi 
eseményeknek adtak helyet. Különösen érdekes kitekintést és összehasonlítási lehetőséget kínál Bécs, Prága és 
Zágráb városi parkjainak vizsgálata: kialakulásuk, változásaik során a városlakók milyen módon viszonyultak 
ezekhez a közterekhez illetve a közparkok használatának vizsgálatával mennyire mérhetők le mentalitásbeli és 
társadalmi eltérések (pl. milyen jellegű funkcionális elkülönülés látható a városok közparkjai között illetve 
esetlegesen az egyes parkokon belül is). 

Mivel a városi zöldterületek fogalma meglehetősen tág, óhatatlanul szükséges leszűkítése. A korabeli társas 
élet kutatása során elsősorban olyan városi, valamint magántulajdonban lévő kertek, parkok vizsgálata indokolt, 
amelyek a látogatók előtt, bár esetleges korlátozások mellett nyitva álltak, bennük a társas jelleg dominált – a „városi 
zöld” megjelölést tehát ebben a szűk értelemben alkalmazom. Az elsősorban mezőgazdasági hasznosítású kertek (pl. 
a lágymányosi Nádor-kert), erősen specializált funkciójú területek (mint pl. a Lóversenytér), egyes intézmények, 
főként esztétikai célokat szolgáló illetve zárt zöldterületei nem vagy csak érintőlegesen szerepelnek, hiszen csak 
esetlegesen, egy-egy különleges alkalommal váltak társas összejövetelek színhelyévé. A nem parkosított, természetes 
zöldterületek mellett, ugyancsak rövid említés szintjén illetve nem foglalkozom az olyan speciális zöldterületekkel, 
mint a temetőkertek,15 amelyek, bár a városi zöldövezet megtervezése során jelentős szerepet játszottak és a családi, 
nemzeti emlékezet rítusainak meghatározó fontosságú színhelyei ma is, jól körülhatárolható funkciójuk miatt 
azonban ebben a dolgozatban nem tekinthetők a szó szoros értelmében vett városi parknak, kertnek, s ezáltal a társas 
élet alapvető színterének. 

 

A kertek és parkok létesítése, fenntartása a 19. század folyamán szoros kapcsolatban volt a polgárosodás 
megindulásával, meggyökeresedésével. Mindez tetten érhető a kertészeti képzés illetve kertészeti művelés, tehát az 
agrártörténet területén folytatott kutatások által,16 emellett azonban az így kialakított séta- illetve mulatókertek, 
parkok használatában is: teret adva a polgári viselkedés, szemléletmód, kultúra megfigyelésének, alapjai 
elsajátításának és gyakorlásának. 

A társas élet fogalma tág értelemben nem csupán egyes társadalmi csoportok, közösségek egymásrahatását 
illetve együttműködését takarja, hanem esetlegesen a város illetve az ország egészét is felöleli. A társas élet mint 
vizsgálati szempont hangsúlyozását az indokolja, hogy bár a város esztétikai arculatának megformálása, 
presztízsszempontok is fontosak voltak, s mint látni fogjuk Bécs, Budapest, Prága és Zágráb esetében elsődlegesen 
ezek az elvek játszották a legfontosabb szerepet a városi parkok, kertek kialakítása során, mégis, életrehívásukban 
fontos szerepet töltött be a közvetlen társadalmi igény is: legyen bár szó a városkép reprezentatív fejlesztéséről, a 
lakókörnyezet csinosításáról, egészségügyi szempontokról vagy a szórakozás, kikapcsolódás számára megfelelő 
helyszín biztosításától. Az ily módon megalkotott városi zöldet a közönség gyorsan használatba vette illetve már 
korábban is használta, miáltal szükségessé vált rendezése illetve fejlesztése. Így a városi park mint a társas élet 
sokrétű megnyilvánulásainak színtere kelhetett életre, tölthette be hivatását (hiszen elsősorban nem élő műalkotások 
voltak) s válhatott a közösségi emlékezet hordozójává. 

                                                           
13 Közparkok a 19. századi Pest-Budán. Az Orczy-kert. Szakdolgozat (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
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hasznosítottak. 
16 Ld. Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. Budapest: Centrál Európa Alapítvány, 1995. 



 

A disszertáció célja annak kibontása, elemzése, hogy a városi kertek, parkok milyen szerepet játszottak a 
korabeli társas életben, milyen tényleges jelentőséggel bírtak egyes szélesebb-tágabb kört felölelő közösségek, de 
egyben az egyén életében, s ezáltal miként válhattak lieu de mémoire-rá, az emlékezet helyévé, emlékhellyé. 

Eredetileg a négy város parkjai egyenlő súllyal szerepeltek volna a tanulmányban, azonban a rendelkezésre 
álló anyag bősége miatt az eredeti elgondolás módosult, máskülönben parttalanná vált volna a kutatás. A téma 
szűkítésére lehetséges megoldást kínálhatott volna minden városból egy-egy park kiválasztása, vizsgálata és 
összehasonlítása. Ebben az esetben azonban éppen a funkciók sokfélesége, az egyes parkok egyéni jellemzői, a helyi 
sajátosságok, vagyis az összevetés megalapozottsága által felvetett kérdések miatt nehézkesnek bizonyult a 
mintapéldák kiválasztása. Végül a társas élet funkciója illetve a lieu de mémoire mint rendezőelv alapján Budapest 
városi parkjainak részletes, Bécs, Prága és Zágráb esetében rövidebb, hasonló szempontokat követő összefoglaló 
bemutatásuk kínálkozott járható útnak. A vizsgált korszak, az 1870-től 1918-ig terjedő időszak kiválasztását, 
részletes vizsgálatát az indokolta, hogy megközelítőleg ekkor illetve ekkorra alakult illetve teljesedett ki az egyes 
városok zöldterület-rendszerének döntő hányada. Néhány konstansnak tekinthető, továbbélő funkcionális jellemző 
illetve érzékletes példa esetében azonban ennél korábbi példák felhasználása is indokoltnak tekinthető. 

Mi magyarázza a kitekintés során vizsgált városok kiválasztását? 1902-ben az Osztrák-Magyar Monarchia 
városairól készült összehasonlító felmérés alapján Bécs, Budapest, Prága (negyedik helyen Trieszt) mögött a 
lakosság számát tekintve Zágráb csak a 15. helyen szerepelt.17 A hagyományos hármas összehasonlítás mellett mi 
indokolja mégis mint új, negyedik szempont, Zágráb beemelését? Óhatatlanul felmerül ez a kérdés, hiszen számos, 
érdekes példát találhatunk a zöldterületeknek a társas életben betöltött szerepére a Monarchia más, ekkor még 
jelentősebb városában, így Pozsonyban (pl. a nagy hagyománnyal bíró Liget), Graz-ban, Brünnben, Krakkóban is. A 
választást az indokolja, hogy Zágrábban, eme rohamosan fejlődő, gyorsan kiépülő, az „al-főváros” rangjára törő 
városban a zöldterületek kialakítása is nagy iramban haladt, más városok korszerű urbanizációs példájának és saját, 
horvát nemzeti törekvéseik ötvözésének igényével. Az így kialakult parkrendszer a nemzeti és városi önmegjelenítés 
fontos eszközévé és a korabeli társas élet meghatározó helyszínévé vált. Zágrábra elsőként Zádor Annának a 
romantikus tájkertről írott alapvető tanulmánya irányította figyelmemet,18 amelyben a szerző a Habsburg 
birodalomban a 19. század közepén újdonságnak számító, a nagy nyilvánosság előtt megnyitott magánpark kevéssé 
ismert példájaként említette a „magyar származású zágrábi püspök” által létesített Jurjavec parkot.19 

 

 

 

I.2. A SZAKIRODALOM  ES A FORRASOK  ISMERTETESE 

I.2.1. A szakirodalom ismertetése 

A történeti kertek kutatása szorosan kapcsolódik a műemlékvédelemhez. Az ENSZ ICOMOS-IFLA 
nemzetközi szervezetének 1981-ben Firenzében tartott konferenciája és a záródokumentumaként elfogadott 
úgynevezett Firenzei Charta20 a történeti kertek megőrzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó tudományos kutatás 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezek az alkotások nem csupán a nemzeti örökség, hanem a világörökség részét is 
képezik. A történeti kertek helyreállítása és védelme komoly figyelmet érdemel, hogy eme állandóan változó, „élő 
műemlékeink” fennmaradhassanak. 

Ennek szellemében az egykori Habsburg Monarchia területén a történeti kertek védelmére szerveződött 
mozgalom az 1980-as években indult Ausztriában.21 A prágai,22 zágrábi,23 valamint a magyarországi24 történeti 
kertekről való tudományos kutatás az 1990-es években kapott újabb lendületet. 

                                                           
17 Hickmann, A. L.: Geographisch-Statistischer Taschen-Atlas von Österreich-Ungarn. Wien und Leipzig: k.u.k. 
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Művészettörténeti Kutatóintézete – Mágus kiadó, 2000. 242-245. old. 
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Jahrhunderts in und um Wien. Wien: Böhlau, 1988.; Hajós Géza (szerk.): Historische Gärten in Österreich. Wien-
Köln-Weimar: Böhlau, 1993. stb. 



 

A 19. századi városi parkok kialakulását és stílustörténetét Marie-Luise Gothein immár klasszikusnak 
számító kerttörténeti műve,25 valamint a Dieter Hennebo által útjára indított sorozat tanulmányai illetve Dorothee 
Nehring írásai26 ismertetik. Az újabban megjelent, a magyar olvasók számára is könnyen hozzáférhető, hosszabb 
lélegzetű összefoglaló munka Adrian von Buttlar műve,27 melyben a tájkert stílustörténete, elterjedése, s a helyi 
kulturális, politikai hagyományok, valamint a természeti viszonyok függvényében történő módosulása is nyomon 
követhető.  

A Dieter Hennebo által a városi zöldterületek történetéről írt kerttörténeti művek mellett a disszertáció 
megírása során különösen nagy segítséget jelentett Paolo Panzini28 munkája, mely az európai közparkok történetének 
ismertetése során nem csupán használatuk kérdéseit ismertette, hanem a hozzájuk kapcsolódó fogalmak 
kialakulásával, változásával is foglalkozott. Hajós Gézának a felvilágosodás korának bécsi és Bécs környéki 
kertjeiről, valamint a Habsburg Monarchia városi zöldterületeiről írott összefoglaló művei29 nem csupán 
stílustörténeti szempontból és Bécsre vonatkozóan nyújtottak hasznos információkat, hanem a téma kidolgozása 
során támpontokkal szolgáltak a Monarchia városainak összehasonlító vizsgálatához. 

 A magyar történeti kertek (s ezzel együtt a tájtörténet is) csupán az elmúlt néhány évben kerültek ismét, 
újabb szempontok alapján a tudományos kutatás látóterébe, míg pl. Nagy-Britanniában a kertművészet illetve -
történet, valamint a tájtörténet (landscape history) jóval nagyobb múltra tekinthet vissza. A magyar tudományos 
életben a harmincas években elsősorban Rapaics Rajmund,30 a hetvenes években pedig Zádor Anna,31 Gombos 
Zoltán32 munkásságának, továbbá Örsi Károly33 és legújabban Sisa József,34 valamint Galavics Géza műveinek hála 
(a történeti kertek és parkok legnagyobb részével együtt) nem merültek feledésbe kulturális örökségünk eme fontos 

                                                                                                                                                                                            
22 Dokoupil, Z.- Naumann, P. – Riedl, D. - Veselý, I.: Historické zahrady v Čechách a na Moravě. Praha: k.n., 1957.; 
Bašeová, Olga: Pražské zahrady. Praha: Panorama, 1991.; Zahrady v Čechách a na Moravě. Zahrady Pražského 
hradu a zámecké zahrady. Praha: Národni Galerie, 1996. stb. 
23 Gostl, Igor: Zagrebački Perivoji  i  Promenade. Zagreb:  Školska knjiga, 1994.; Jurković, Sonja -  Maruševski, 
Olga: Maksimir. Zagreb: Školska knjiga, 1993.; Bertović, Stjepan (szerk.): The Monography Zrinjevac: Nature 
garden parks and ornamental plantings in Zagreb. Zagreb: “Zrinjevac”, 1995. stb. 
24 1997 októberében az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének kezdeményezésére a Kertészeti Egyetemmel, az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatallal és az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központtal együtt a 
magyarországi történeti kertekről konferenciát rendeztek. Az előadásokat tanulmánykötetben publikáltak, ld. 
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Kutatóintézete – Mágus kiadó, 2000. 
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25 Gothein, Marie-Louise: Geschichte der Gartenkunst. Jena: Diederichs, 1926. 
26 Nehring, Dorothee: Stadtparkanlagen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
des Landschaftsgartens. Hannover-Berlin: s. n., 1979. (Geschichte des Stadtgrüns, Bd. IV) 
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27 Buttlar, Adrian von: Az angolkert. Budapest: Balassi, 1999. 
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Bologna: Zanichelli, 1990. 
29 Hajós Géza: Romantische Gärten der Aufklärung. Englische Landschaftskultur des 18. Jahrhunderts in und um 
Wien. Wien: Böhlau, 1988. Hajós Géza: Die urbanen Freiräume Wiens und der ehem. Österreichischen 
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31 Zádor Anna: "Az angolkert Magyarországon." Építés és Építészettudomány, No.1-2 Vol.V (1973). 3-53. old.; Uő: 
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alkotóelemeiről való ismereteink. Galavics Gézának a történeti Magyarország tájkertjeiről írott, Adrian von Buttlar 
művével egy kötetben megjelent tanulmánya35 a 18. század végétől a 19. század közepéig terjedő időszak máig 
legteljesebb feldolgozása. A hazánkban sem csupán esztétikai kategóriának, hanem politikai szimbólumnak is 
számító tájképi kert történetéről tervezőinek, mecénásainak, legjelentősebb alkotásainak bemutatásával alkothatunk 
képet. 

A műemlékvédelem, a városi zöldterületek revitalizációja érdekében számos tanulmány született a történeti 
Magyarország városairól, így pl. Kolozsvár történeti kertjeiről Fekete Albert doktori értekezése.36 A szerző a városi 
zöldterületek tág fogalmi keretében  a kolozsvári Sétatér, a Múzeum-kert, valamint a Házsongárdi temető 
közkertjeinek kialakulását vizsgálta településszerkezeti és térszervező szerepük függvényében.  

A történelem és emlékezet viszonyrendszerének vizsgálatához Pierre Nora már idézett tanulmánya, 
valamint az általa szerkesztett műben megjelent írások mellett Simon Schama Landscape and Memory címmel 
megjelent tanulmánygyűjteménye37 jelentett kiindulópontot a táj illetve a park szimbolikus tartalmai értelmezési 
lehetőségeinek tekintetében.38 

A külföldi szakirodalomban Hazel Conway Nagy-Britannia közparkjairól írott munkája39 jelentett fontos 
támpontot a disszertáció megírásához. A szerző a parkok kialakulása, fenntartása, jellegzetes építményeik 
bemutatása mellett hangsúlyt fordított oktatási és szórakoztatási funkciójukra, valamint szimbolikus tartalmukra is.40 

A parkmonográfiák közül különösen a Central Park-ról megjelent nagyívű munka41 szolgált mintaként, 
hiszen a szerzőpáros New York máig legjelentősebb parkjáról írott művében a történeti és városrendezési 
szempontok mellett nagy figyelmet szentelt azon kérdésnek, milyen jelentőséggel bírt a park a város életében, 
lakóinak tudatában. 

A legújabb külföldi szakirodalomban a Peter Clark által szerkesztett tanulmánygyűjtemény42 segített a 
kutatási szempontok gazdagításában. A tanulmánykötet London mellett olyan észak-európai nagyvárosok, mint 
Helsinki, Stockholm és Szent Pétervár zöldterületeinek történetével, formálódásával foglalkozik az 1850-től 
napjainkig terjedő időtávlatban. Eme sok tekintetben mintaként is szolgáló illetve példának tekinthető városok belső 
területén és környékén található zöldterületek viszonyának, valamint az általuk életrehívott konfliktusok vizsgálata 
mellett a társadalmi kontextusra is nagy hangsúlyt fektettek a szerzők. 

A társas élet és a használat mint kutatási szempont a hazai történeti kertek illetve városi parkok vizsgálata 
során kialakulásuk, valamint esztétikai jellemzőik bemutatása mellett eddig kevéssé érvényesült. Ebből a 
szempontból úttörő jelentőségű volt Gyáni Gábor tanulmánya,43 mely a társadalmi térhasználat vizsgálata során a 
városi parkokat és kerteket is bevonta a kutatás körébe. Újabban, elsősorban a Buda-pesti, kolozsvári és pécsi 
városkörnyék rekreációs szerepének vizsgálata szempontjából Mészáros Borbála kutatásait kell megemlíteni.44 

A városi parkok, kertek használatának egyik fő formájával, a sétával, fogalmi kérdéseivel, a nemesi és a 
polgári séta gyakorlatával, rituáléjával Katharina Oxenius-nak a párizsi parkokat vizsgáló műve mellett,45 az 1780-

                                                           
35 Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Budapest: Balassi, 1999. 
36 Fekete Albert: Városi közterek revitalizációs lehetőségei. Kolozsvár történeti értékű közparkjainak funkcionális és 
településszerkezeti sajátosságai. PhD-értekezés, Szent István Egyetem, 2002. illetve Uő: Kolozsvári kertek: a régi 
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43 Gyáni Gábor: “A közpark és a városi szociabilitás.” In: Uő: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat 
Budapesten (1870-1940). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1998. 74-81. old. 
44 Mészáros Borbála: „Zöldmulatság Kolozsvárott és Pécsett. Zöldterületek rekreációs szerepe két 19. századi 
kisvárosban.” Ethnographia 2003. 3-4. szám, 187-205. old.; valamint Uő: „Zöldmulatság.” Budapest környéke mint 
a szabadidő tere. Szakdolgozat. ELTE-BTK, Néprajz szak (Témavezető: Dr. Kósa László), 2001.  
45 Oxenius, Katharina: Vom Promenieren zum Spazieren. Zur Kulturgeschichte des Pariser Parks. Tübingen: 
Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1992. 



 

1850 közötti időszakra vonatkozóan, Gudrun König foglalkozott.46 A kérdést kultúrtörténeti szempontok alapján 
behatóan vizsgáló műve más tanulmányok47 mellett a polgári életmód eme rituálévá vált szokásának feltárásához 
nyújtott segítséget. 

A nyilvánosság színterein való viselkedésmód kérdéseihez, a normatív szabályozást biztosító illemhez 
Ulrike Döcker és David Scobey írásai,48 a magyar illemirodalom áttekintéséhez Fábri Anna tanulmánya49 adott 
kiindulópontot.50 

A városi parkok és kertek egyes használati formáinak vizsgálata során felhasználtam az e tárgyban született 
összefoglaló tanulmányokat. Néhány példát kiragadva: a fürdők kapcsán Kósa Lászlónak a Monarchia 
fürdőkultúrájáról, valamint a fürdőkultúra és a természetszemlélet kapcsolatát elemző tanulmányait,51 Petneki 
Áronnak a magyarországi fürdőhelyek társas életéről szóló, az 1815-1848 közötti időszakot felölelő írását,52 a 
parkokban található vendéglőkről, kávéházakról írva kéziratos munkák53 illetve más tanulmányok mellett elsősorban 
Bevilaqua Borsodi-Béla,54 Gundel Imre,55 valamint Saly Noémi kutatásaira56 támaszkodtam. 

A kitekintés megírásához elengedhetetlen fontossággal bírtak Bécs,57 Prága58 és Zágráb59 levéltáraiban, 
múzeumaiban és könyvtáraiban végzett kutatások, az egyes gyűjtemények szakembereivel60 való konzultációk, a 
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1848).” Helikon 1991. 240-249. old. 
53 Pl. Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885.V. – 1912.X.). Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 
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tanulmány. Budapest: Athenaeum, 1935. 
55 Gundel Imre: A Margitszigeti Nagyszálló centenáriumára tervezett könyv utolsó fejezete, eredeti és rövidített 
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Budapesti Negyed 46. sz. 2004/4. 39.-66. old. 
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Staatsarchiv, a Wiener Stadt- und Landesarchiv, a Wiener Stadt- und Landesbibliothek és az Österreichische 
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források feltárása illetve vizsgálata mellett az általános módszertani szempontok és szakirodalmi ismeretek 
gazdagítása révén. A bécsi parkokról szóló fejezet megírásakor kertművészeti és urbanisztikai szempontból Hajós 
Géza művei mellett többek között Eva Berger,61 Friedrich Fischer,62 művelődéstörténeti szempontból pedig Gerhard 
Tanzer,63 Wolfgang Slapansky64 és Elisabeth Springer65 írásai voltak nagy segítségemre. A Prágáról szóló fejezet 
kidolgozásakor elsősorban a Božena Pacáková-Hošt´álková66 által szerkesztett és az Olga Bašeová67 által írt 
művekre, valamint a Staletá Praha című várostörténeti folyóiratban megjelent cikkekre támaszkodtam. Zágráb 
parkjairól írva többek között Snješka Knežević,68 Igor Gostl69 és Olga Maruševski70 írásai jelentették a 
kiindulópontot. A Bécs, Prága és Zágráb városi parkjairól szóló áttekintés megírása során a budapesti parkok 
vizsgálatakor alkalmazott forrástípusok feltárására és felhasználására törekedtem. 

 

I.2.2. A források ismertetése 

A disszertáció forrásait a korabeli folyóiratcikkek, helyrajzi illetve a társas élettel kapcsolatos munkák, 
életrajzi vonatkozású írások (naplók, visszaemlékezések), képi ábrázolások (illusztrációk, karikatúrák, képeslapok 
stb.), kézirattári (levelek) és levéltári, szépirodalmi források, valamint évkönyvek képezik.71 

A felhasznált korabeli folyóiratcikkeket nagy számuk miatt a bibliográfiában, kevés kivételtől eltekintve, 
nem említem külön - csak a disszertáció szövegében, az egyes fejezeteknél hivatkozom rájuk. A források eme 
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65 Springer, Elisabeth: „Geschichte und Kulturleben der Wiener Ringstrasse.“ In: Wagner-Rieger, Renate (szerk.): 
Die Wiener Ringstrasse. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. 
Band II. Wiesbaden: Franz Steiner Vlg., 1979. 616-627. old. 
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kimeríthetetlen tárházának kutatásához a tematikus bibliográfiák illetve repertóriumok nyújtottak kiindulópontot.72 
Mindemellett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének (elsősorban a századfordulótól kezdve 
gazdag forrásanyagot tartalmazó, topográfiai illetve tematikus elrendezésű) cikkgyűjteménye is nagy segítséget 
adott. Mindez azonban nem mentesíti a kutatót a korabeli folyóiratok áttekintésétől, hiszen egy-egy hosszabb 
lélegzetű, esszéisztikus cikk mellett, a bibliográfiákban és repertóriumokban érthető módon gyakran nem feltűntetett 
apró hírek, elsősorban tényközlő tudósítások is jelentős forrásértékkel bírnak (pl. a Vasárnapi Újság apró hírei). 

A korabeli magyar és német nyelvű folyóiratok, divatlapok rendszeresen közöltek cikkeket a Buda-pesti 
parkokról, kertekről illetve a hozzájuk kapcsolódó társasági eseményekről (pl. Magyar Salon, Vasárnapi Újság, 
Fővárosi Lapok). Részletes beszámolóiknak hála nyomon követhetőek használatuk módozatainak alakulása, a 
hozzájuk kapcsolódó események megszervezésének és lebonyolításának fázisai.  

A korabeli folyóiratok az egyszeri, nagyszabású rendezvényekről, valamint ünnepségekről szóló 
beszámolók mellett az évkör jelentős alkalmai, ünnepei idején (húsvét, május elseje, pünkösd, Szent István napja) 
rendszeresen közöltek hosszabb-rövidebb beszámolót az esemény lefolyásáról. Ezeknek, a sok esetben sztereotip 
cikkeknek, rövid híreknek hála feltárul a főváros eme zöldterületeiről alkotott kép alakulása, egy-egy társadalmi 
gyakorlat „rítussá” válásának folyamata. 

A források egyik érdekes válfaját képezik a korban mind népszerűbbé váló és megszaporodó élclapok, 
amelyek egy-egy karikatúrával, rövid cikkel hívták fel a figyelmet a kor eme közkedvelt szórakozóhelyein 
tapasztalható visszásságokra.  

A jobbára általános tartalmú folyóiratok mellett számos szakfolyóirat szolgált érdekes adalékkal a használat 
kérdéséhez egy-egy sajátos funkció kapcsán. A kertészeti szakfolyóiratok elsősorban eme városi zöldterületek 
kialakításával, hasznosításával, átalakítási kérdéseivel és ennek indokaival foglalkoztak, valamint számos esetben 
áttekintést nyújtottak a fővárosi zöldterületek nagyságáról és állapotáról. A balneológiai témájú szaklapok illetve a 
fürdők közönsége számára kibocsátott, hosszabb-rövidebb életű lapok az egyes fürdők (a margitszigeti fürdő, a 
városligeti Artézi, majd Széchenyi fürdő) látogatottságára és társas életére vonatkozóan szolgálnak gazdag 
információkkal (pl. Fürdői Lapok, Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny). A Vadász- és Versenylap mindenekelőtt a 
sportkedvelő közönséget tájékoztatta többek között a tavaszi idénykezdet alkalmával sorra került kocsikorzókról.  

A források sajátos csoportját képezik azok a kisnyomtatványok (FSzEK Budapest Gyűjtemény – Plakát- és 
Kisnyomtatványtár), amelyek egy-egy parkban tartott rendezvényhez, társasági eseményhez kapcsolódtak, 
népszerűsítő, tájékoztató funkciót töltöttek be illetve a társas élet eme színtere használatának szabályozásában 
játszottak szerepet (műsorfüzetek, plakátok, meghívók, székjegyek stb.). 

A Budapestről szóló, elsősorban német és magyar nyelvű, különösen az 1850-es, 1860-as évektől mind 
nagyobb számú helyrajzi leírások a parkok, közkertek (mulatókertek) bemutatására is kitértek, s hozzájuk 
kapcsolódóan vagy külön fejezetben a társas élet egy-egy aspektusát, a szórakozóhelyeket, ünnepeket szintén 
ismertették. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben monumentális együttese mellett nem csupán a 
hazánkban megjelent városismertetők (pl. az 1885-ös országos kiállítás, majd a millenniumi események alkalmával 
kiadott útikönyvek illetve kiállítási kalauzok), hanem az ide látogató külföldiek számára írt bedekkerek, valamint 
egy-egy intézmény (pl. a margitszigeti és a városligeti fürdő) népszerűsítését szolgáló ismertetések, külföldi utazók, 
látogatók leírásai73 mind fontos eszközei a kutatásnak. Más-más mértékben ugyan, de a korabeli állapotokat rögzítő 
ábrázolásaik, dokumentatív forrásértékük mellett számos olyan sztereotip megjelenítést is tartalmaznak, melyek a 
nyilvánosság eme színterei szimbolikus tartalmának rekonstruálásához nyújtanak segítséget. 

Az életrajzi vonatkozású írások, művek publikált, de sok esetben kéziratos forrásokat: naplókat, 
naplójegyzeteket, visszaemlékezéseket foglalnak magukba. Számos szépirodalmi mű is ebbe a csoportba sorolható 
(pl. Krúdy-novellák). A disszertáció írása során elsősorban a parkokra, kertekre, a szabadidő eltöltésére vonatkozó 
részletekre koncentráltam, azonban, amennyiben arra lehetőség nyílt, az életút egészének fényében vizsgáltam ezeket 
az apró, gyakran mindennapos történéseket. A naplókban sok esetben rövid említésként szerepelnek ezek a 
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megszokottnak, tehát egyértelműnek tekintett, s ezért kevéssé részletezett események.74 Előfordulnak azonban 
hosszabb-rövidebb leírások, egy-egy különleges történés bemutatása is.75 Az egyes naplók vizsgálata során a 
parkokban, kertekben tett látogatásoknak illetve a sétának a mindennapok gyakorlatában elfoglalt helyére, 
megjelenítésére, a beszámoló hangulatára, a közönség, valamint az alkalom bemutatására fordítottam figyelmet. 

A visszaemlékezések már nagyobb időtávlatba ágyazott, reflektív leírásai a mindennapok vizsgálata során 
szintén jelentős forrásértékkel bírnak. Annál fontosabbak azonban a parkok szimbolikus tartalmának feltárása, ezen 
írások keletkezési idejében megszokott képalkotás elemzése szempontjából.76  

A korabeli folyóiratok illetve képeslapok ábrázolásai gyakran klisészerű jeleneteikkel, a társas élet egy-egy 
eseményének sztereotip megjelenítésével a városi parkokról alkotott, immáron jól ismert, sematizált képzetek 
kialakulásáról tanúskodnak. Hasonló szereppel bírnak az élclapok karikatúrái, amelyek esetében a téma lehet maga a 
park, a főváros zöldterületein uralkodó viszonyok, egy-egy intézményével kapcsolatos visszásságok. Mindemellett a 
park egésze illetve egy része szerepelhet csupán kellékként, kulisszaként valamely általánosabb vagy más tartalmú 
(pl. politikai) témák megjelenítéséhez. A képi források másik csoportját képezik a klisészerűnek korántsem 
mondható fényképek, amelyek a vizsgált időszakban mind nagyobb számban lelhetőek fel: a parkok egyes részei, 
közönségük, a megtartott rendezvények hiteles forrásai, tárgyilagos, az adott pillanatot megörökítő dokumentumok.77  

A naplók mellett a mindennapok gyakorlatába engednek hiteles bepillantást a kézirattári illetve levéltári 
gyűjteményekben (Magyar Országos Levéltár, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár) fennmaradt illetve már 
publikált levelezések. A szerző önmaga számára írt, intim feljegyzéseihez képest ezek az írások a mások előtt való 
önmegjelenítés funkciója miatt sok tekintetben egy jóval élénkebben reflektáló, de - a levelezés jellegétől illetve a 
levelezők kapcsolatától függően - esetlegesen kevésbé rendszeres, sok tekintetben töredékes, ezáltal nehezebben 
feltárható, de egyben szinte kimeríthetetlennek tekinthető forrásanyagot képeznek. A források eme típusának 
feltárása során elsősorban a korszak azon jelentős személyiségeinek (valamint környezetük tagjainak) levelezésére 
koncentráltam, akiknek feljegyzéseit jó esetben más típusú forrásokkal is össze tudtam vetni (pl. Deák Ferenc 
kortársai feljegyzéseiben, a korabeli sajtóban, Arany János szépirodalmi művei illetve környezetének 
visszaemlékezései, József főherceg alakja a korabeli sajtó, valamint szépirodalmi művek tükrében). 

Budapest Főváros Levéltárában, a Magyar Országos Levéltárban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest Gyűjteményében, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Centrum Entz Ferenc 
Könyvtár- és Levéltárában fellelhető levéltári források a főváros eme zöldterületeinek kialakulására, kialakítására, 
rendezésére, használatuk kérdéseire vonatkozóan szolgáltak értékes információkkal. Budapest Főváros Levéltárában 
elsősorban a tanácsi ügyosztályi iratok gazdag forrásegyüttesére koncentráltam. Emellett a városi közgyűléseknek 
parkokkal illetve általánosságban véve a városi zöldterületekkel kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan 
elengedhetetlen volt a közgyűlési jegyzőkönyvek illetve közlönyök áttekintése.78 Hasznos információkkal szolgáltak 
továbbá az évkönyvek, típusuktól függően, nem csupán a városi igazgatásra, eseményekre, rendezvényekre 
vonatkozóan,79 hanem egyes társadalmi szervezetek, egyletek működésével, tagságával kapcsolatban is.80 

                                                           
74 Pl. Pauler Ákos naplójegyzetei, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár, Quart. Hung. 2612. 1892-94. 
75 Pl. Bene Klára naplója, Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII.kötet (1855-1861). 
Táncsics Eszter és Csorba Géza naplója (Vál., szerk., bev. Buza Péter). Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1994. 
76 Pl. Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Válogatás a naplótöredékekből 1824-1887. Budapest: 
Helikon, 1984. 
Karacs Teréz: “Az Erzsébet tér múltja.” In: Teleki Blanka és köre (vál. Dr. Sáfrán Györgyi). Budapest: Szépirodalmi 
Kiadó, 1963. 129-131. old. 
77 A képi ábrázolások gazdag gyűjteményeit ld.:  
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest Gyűjtemény, Fotótár illetve Plakát- és Kisnyomtatványtár 
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Fotótár 
Magyar Nemzeti Múzeum – Történeti Fényképtár 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
78 Pl. Budapest Főváros Törvényhatósági Bizottsága …-ben tartott közgyűléseinek jegyzőkönyvei. Budapest: 
Törvényhatósági Bizottság. 1882-1921. 
Übersicht der Tätigkeit der Stadtvertretung der königl. Hauptstadt Prag von der Mitte des Jahres 1876 bis zur Mitte 
des Jahres 1879. Prag: W. Nagel, Selbstverlag, 1879. 
79 Pl. Wiener Kommunal-Kalender und Städtisches Jahrbuch (röv.: WKK) 1873-1917. 
Almanach Královského hlavního Města Prahy [röv.: Almanach]. 1896-1914.  
80 Pl. Wiener Park-Club 1881-1891. Jahresbericht des Wiener Park-Club 1910. Wien: Im Selbstverlag des Wiener 
Park-Club. 1911. továbbá éves jelentések az 1911-1915 közötti időszakra. 
A Park Club évkönyvei 1902-1921 között /A Park Club évkönyve… Budapest: k.n., 1902-1921./. 



 

 

I.3. A DISSZERTACIO TARTALMI ATTEKINTESE 

A bevezetést követően az európai közparkok 20. század elejéig terjedő történetének fő mozzanataival, 
néhány fontos példa ismertetésével, valamint a városi parkokhoz kapcsolódó fogalomkör vizsgálatával foglalkozom. 
Sok esetben olyan hosszú múltra visszatekintő kifejezésekről van szó, amelyeknek jelentése az idő folyamán 
módosult, tükrözve ezzel a használat illetve funkciók terén bekövetkezett változásokat. 

A kitekintés első része Bécs parkjait mutatja be. A császárváros esetében külön figyelmet szentelek olyan 
mintáknak, mint pl. a Ringstrasse és környékének kialakítása, a Prater intézményesült ünnepei valamint reprezentatív 
kiállításai, melyek az egész Monarchia számára követendő példaként szolgáltak így Budapest, valamint Prága és 
Zágráb esetében is. 

A disszertáció negyedik részében nagy teret szentelek a budapesti közpark-rendszer kialakításának, hiszen, 
amint ez majd látható, létrehozásuk, megformálásuk nem csupán lehetőséget biztosított a társas élet kibontakozására, 
de valós társadalmi igényt is tükrözött. Külön tárgyalom az 1870-től az első világháború végéig terjedő időszakot, 
hiszen ekkorra teljesedett ki a fővárosi parkok rendszere, ekkor beszélhetünk ténylegesen szisztematikus városi 
zöldfelület-politikáról.  

 „A városi kert és park mint a társas élet színtere” című részben elsőként használatuk időbeli 
meghatározottságával foglalkozom. A Városliget és a Margitsziget példáján idényjellegű használatukat vizsgálom, 
majd azt taglalom, hogy Béccsel összevetve Budapest parkjaiban mely ünnepek, rendezvények, milyen formában 
kaphattak helyet, valamint mely parkok felkeresése képezte az ünnepi rituálé részét. 

A parkhasználat kérdéskörének vizsgálata során nem kerülhető meg a használat szabályozásának 
problémája, a felügyelet és a közbiztonság, valamint a kisajátítás és megosztás illetve a nem rendeltetésszerű 
használat, az elhatárolás, elzárás és megnyitás kérdése. A parkok mint fizikai terek használatán túl azt vizsgálom, 
hogy a nyilvánosság eme színtereihez a viselkedés és a használat milyen normái társultak a mintákat és követendő 
példákat kínáló korabeli illemirodalom tükrében. Ezután a parkok tulajdonosai illetve kezelői által a látogatók 
viselkedésének és megjelenésének szabályozására tett erőfeszítéseket taglalom.  

A térbeli, időbeli, majd normatív keretek vizsgálatát követően a városi kertek és parkok funkcióit veszem 
vizsgálat alá. Számos példával igyekszem megvilágítani használatuk sokszínű formáit, hiszen ezek a városi 
zöldterületek a séta, a korzó, a játék, olvasás, tanulás, ismeretszerzés, valamint a sport színterei voltak. Emellett 
vendéglők, kávéházak, pavilonok, kioszkok, a társadalom széles rétegeit szórakoztató vurstlik és egyéb 
látványosságok, koncertek, színházak, valamint új jelenségként fürdők is helyet kaptak a fővárosi parkokban. A 
„Szalonok a zöldben” című fejezetben a családi és az egyéni parkhasználat formáival, módozataival illetve a 
használók szubjektív topográfiájával foglalkozom a Bene, valamint a Csorba család, Deák Ferenc, Arany János, 
majd József főherceg illetve a főhercegi család példája alapján. A személyes reprezentáción, az egészségmegőrzésen 
és a szórakoztatáson túl azonban ezek a terek a szó szoros értelmében emlékhelyek is voltak, emlékmű-együttest 
képeztek a bennük helyet kapott múzeumok, reprezentatív kiállítások, körképek valamint növényanyaguk által. 

A használat formáinak elemző bemutatását követően a parkok közönségének vizsgálatával arra a kérdésre 
keresek választ, miszerint mennyiben lehetséges az egyes parkok látogatottságának meghatározása. A Városliget, a 
Népliget, valamint a Margitsziget példáján a parkok közönségének térbeli és időbeli szeparációjával foglalkozom. 
Külön vizsgálom a közönség egyik sajátos szegmense a gyermekek parkhasználatának lehetőségeit és korlátait. 

A budapesti társas élet számos egyletének illetve klubjának tevékenysége és működése kötődött parkokhoz, 
méghozzá célkitűzéseik és helyszínük tekintetében. Ennek fényében a Széchenyi Sétatér Egylet, a Pesti, majd 
Budapesti Korcsolyázó Egylet, valamint az exkluzív Park Club kialakulását, tevékenységét vizsgálom. 

Ezt követően, a kitekintés második részeként Prága és Zágráb városi parkjainak kialakításával, az ebben 
szerepet játszó legfontosabb személyiségekkel, a parkoknak a társas életben betöltött szerepével, a helyi 
viszonyokból adódó sajátosságaikkal (topográfiai jellemzőikkel, valamint a használat és a közönség összetételének 
kérdéseivel) foglalkozom. 

A kitekintést követően eme négy város példáján azt taglalom, parkjaik, kertjeik milyen közösségi 
szimbolikus jelentéssel bírtak egyetemes, birodalmi, dinasztikus, országos illetve nemzeti szinten. Ezen túl Budapest 
példáján azt mutatom be, hogy milyen személyes szimbolikájuk alakult ki. A disszertációt Bécs, Budapest, Prága, 
Zágráb parkjai mint az emlékezet helyei összehasonlító összegzésével zárom. 
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II. AZ EUROPAI KÖZPARKOK VAZLATOS TÖRTENETE 
(a kezdetektől a 20. század elejéig) 

A városi zöldfelületek, majd közparkok vizsgálata során elengedhetetlen történetiségük, eredetük, 
megjelenési formáik vizsgálata. A történeti áttekintés során mindemellett számos olyan jelenség szorul 
magyarázatra, mint pl. a „greens” (zöldterületek), a „commons” (a közösségi területek), a „cours” (a korzó őse), a 
„boulevard”, amelyek meghatározóak volt a 19. század második felére kiteljesedett közparkok kialakulásában. 

A városi közpark, ez az egyszerre politikai, jogi, művészeti és tudományos vetülettel is rendelkező jelenség 
eredete a 17-18. századra nyúlik vissza. Általában véve megállapítható, hogy Európában a városok lakói számára 
rendelkezésre bocsátott közkertek és közparkok nem rendelkeznek a görög-római ókorig visszanyúló töretlen 
hagyománnyal. Ennek ellenére azonban nem mellőzhető az ókori és középkori előzmények vizsgálata, hiszen 
számos, modern jelenség eredete ide vezethető vissza. 

 

II. 1. ÓKORI ÉS KÖZÉPKORI ELŐZMÉNYEK 

Az ókori Görögországban a közterek noha sok tekintetben a mai parkok funkcióinak tettek eleget, a 
növényzet nem volt meghatározó elemük. Ellenben elengedhetetlen volt a kultuszhelyek, a gümnaszionok és a 
temetkezési helyek közelében (szent ligetek), amint arról a jóval korábbi, ókori egyiptomi és mezopotámiai példák is 
tanúskodnak.81 

A görög városállamokkal ellentétben az ókori Rómában a közös használatban álló zöldterületek jóval 
nagyobb változatosságot mutattak. A prata publica (a mai napig, számos nyelvben fennmaradt fogalom) elsősorban 
legelőként hasznosított mező volt, amelyen azonban sétautak is vezettek. A luci, vagyis szent ligetek az istenségek 
kultuszhelyeiként zárványszerűen maradtak fenn a terjeszkedő város területén. Rómában találhatóak az első olyan 
kertek (horti), amelyek bár magáncélra létesültek, esetenként közösségi használatra is átengedtek őket. Város szélén 
található kertjeit Caesar a római népre hagyományozta végrendeletében. Agrippa kertjei szintén örökségként szálltak 
Róma népére, s Augustus nyitotta meg őket a látogatóközönség előtt. Séta- és pihenőhelyek, sportolás számára vagy 
éppen csak díszítő célzattal létrehozott zöldfelületek fürdők, színházak és más középületek közelében is voltak. 

A városi zöldfelületek antik, elsősorban római hagyománya fontos díszítő, emlékezetmegőrző és 
kikapcsolódást szolgáló funkciókat tulajdonított ezeknek a területeknek. Az antik örökség néhány továbbélő 
elemeként mindenképpen említést érdemel a prata publica hagyománya, valamint a városi zöldfelületek higiéniai 
szerepének gondolata. A középkori városban, a városfalakon belül található, meglehetősen korlátozott méretű 
zöldterületek olyan kertek voltak, amelyek a lakosság élelmezését szolgáltak. Nagyobb szabad területet a piac- és 
vásárterek képeztek, amelyek a későbbi évszázadokban vagy beépítésnek estek áldozatul vagy parkot alakítottak ki 
területükön (pl. Prágában a 14. század közepétől létező Marhavásárteret, a későbbi Karlovo náměstí-t (a Károly teret) 
a 19. század második felében parkosították82). A számos európai város közparkjának elődei a középkor folyamán a 
városfalon kívül helyezkedtek el: fákkal keretezett sétautak, valamint prata, vagyis mezők alakjában, amelyek 
ünnepségeknek, tornáknak adtak helyet. 

A középkor folyamán, s elsősorban a reneszánsz időszakában az ideális városról született elképzelések (pl. 
Palladio, Alberti) körében sem kaptak helyet a zöldfelületek. Nem csupán a városfalak által övezett térségen belül 
rendelkezésre álló szabad terület korlátozott volta magyarázza ezt a jelenséget, hanem az építészek azon felfogása is, 
miszerint a séta és játék számára fenntartott részeken az építészeti elemeknek kell dominálniuk. A városi 
díszítőfunkcióban az építészet játszotta a meghatározó szerepet.83 Ebben a tekintetben az utópisztikus városleírások, 
így Morus Tamás Utópiájának Láthatatlan városa sem mutat eltérést. A nagy méretű, közös tulajdonban lévő 
haszonkertek a város utcája felé forduló házak mögött kaptak helyet, csak az épületen áthaladva voltak 
megközelíthetőek.84 
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II.2. VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK A 16.-17. SZÁZADBAN 

Európában az első, a városi lakosság számára is megnyitott illetve ebből a célból létesített zöldterületek a 
16-17. században jelentek meg. Londonban a City-től északra, a városfalon kívül található közösségi mezőt, a 
Moorfields-et sétahely létesítése céljából 1605-től fásították. Berlinben a város átalakítása jegyében 1647-ben létesült 
az Unter den Linden elnevezésű, hársfákkal szegélyezetett sétahely, amely a későbbi városfejlődés szempontjából is 
meghatározóvá vált. Az első közkertek létrehozása Berlinhez hasonlóan Párizsban is a város újjáalakításához 
kapcsolódik, a megerősödő uralkodói hatalom egyik megnyilvánulásaként. Az 1670-es években uralkodói parancsra 
nyitják meg Párizs északkeleti részén, az egykori városfalakon az első boulevard-okat, fákkal szegélyezett, naponta 
kétszer öntözött utakat, amelyek a párizsiak kedvelt sétahelyeivé váltak. Szintén ugyanebben az időszakban alakítják 
ki a Champs-Elysées-t, azt a népszerű sétahelyet, amely a városszerkezet fejlődésének egyik meghatározó tengelyévé 
vált.85 A városon belül is jelentős átalakításokra, már meglévő terek fásítására került sor, előszeretettel hoztak létre 
zöldfelületeket a városfalakon belül is. A Place Royale-t (a későbbi Place des Vosges-t, a Vogézek terét) ekkor 
formálták át az új ízlésnek megfelelően.86 

A 17. század végén számos botanikus kertet is megnyitottak a nagyközönség előtt (pl. Párizsban). Néhány 
uralkodói tulajdonban lévő park is látogathatóvá vált, mint pl. Párizsban a Tuileries, Berlinben a Tiergarten, 
Londonban a Hyde Park. Különösen jelentős eseménynek tekinthető a nagy királyi parkok megnyitása, hiszen a 
korábbi gyakorlattól eltérően a jelentősen korlátozott számú arisztokrata látogatóközönséggel szemben ezzel más 
társadalmi rétegek számára is lehetővé vált használatuk, miáltal egy szélesebb körű társadalmi rituálé színtereivé 
váltak. Mindez pedig további parkok létrehozását vonta maga után.  

A közparkok kialakítása Európában a 16-17. században (noha néhány városban csak jóval később indult 
meg) a városok szépítéséhez kötődő általános jelenség volt, amely nem elhanyagolható társadalmi vonással is bírt, 
hiszen az addig csak az udvari életmódra jellemző szokásrendszer szélesebb körben való elterjedését is magával 
hozta. Ebben az időszakban a közpark, közkert fogalma tágabb jelentésében volt használatos, hiszen elsősorban 
magántulajdonban lévő, magánkezdeményezésre kialakított zöldterületekről volt szó, amelyek a nagyközönség 
számára is nyitva álltak. A közpark szűkebb, modern jelentésében (közösségi tulajdonban lévő, a városi közösség 
kezdeményezésére kialakított kert és park) természetesen jóval későbbi jelenség, a 19. században tűnik fel. 

A közpark eredetének feltárása során elengedhetetlen a város zöldterületeit jelölő fogalmak vizsgálata. 
Angliában a városi közösség által használt zöldterületeket két olyan fogalommal jelölték, amelyeknek 
jelentéstartalma az évszázadok során fokozatosan összemosódott. A green és common szinonimaként való 
alkalmazása a városok területi növekedése miatt következett be, holott eredetileg két, egymástól jól 
megkülönböztethető területet jelöltek.87 A green (zöld terület) a szász megtelepedés sajátosságaiból adódott. A 
falvak közepén, házaktól övezett területet jelölt, ahová a közösség éjszakára állatállományát összeterelte, hogy 
megvédje az erdők vadjaitól. Az idők folyamán ezt a szabad területet gyűlések, ünnepélyek tartására is felhasználták. 
Használata később még inkább kiterjedtté vált: játékokat rendeztek, vásárokat is tartottak itt. 

Míg a green a lakott területen belül helyezkedett el, annak központját képezte, addig a common olyan, 
szintén közösségi használatban álló zöldterület volt, amely szinte kivétel nélkül a lakott területen kívül helyezkedett 
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el, általában legelőként hasznosították. A common field használója vagy maga a település teljes lakossága vagy annak 
egy meghatározott része volt. Területe, határa azonban nem volt pontosan kijelölt. A 17. századtól kezdődően a még 
megműveletlen területek művelés alá vonásával illetve a települések terjeszkedésével azonban ezek a zöldfelületek is 
veszélybe kerültek, amit a közösség tagjai mély ellenérzéssel fogadtak. A common felparcellázása és 
magántulajdonba vonása különösen a 19. század első felében élénkült meg, miáltal számos olyan, korábban 
közösségi használatban lévő terület tűnt el, amely a település lakóinak egyetlen pihenőhelye volt. A common minden 
egyes földterületének felparcellázása parlamenti döntéstől függött, amely gyakran hosszú és viharos vitáknak adott 
helyet. Az angliai városok közül a helyzet Londonban volt a legsúlyosabb. A civil társadalomra is nagy hatást 
gyakorolt a területekért vívott küzdelem: ekkor indult útjára a nagyváros terjeszkedésével szemben a common 
megmentését, a még meglévő közösségi területek által alkotott természeti környezet védelmét célzó mozgalom, így 
jött létre a Commons Preservation Society.88 A londoniak egyik kedvelt szórakozóhelye volt a várostól 
északnyugatra fekvő Hampstead Heath, amely fennmaradását ennek a mozgalomnak köszönheti. Noha 1829-ben a 
Parlament elvetette felszámolását, a század közepén parlamenti dekrétum rendelkezett átalakításáról. Végül a terület 
védelmére létrejött, számos híres személyiség által támogatott bizottság akadályozta meg beépítését. 1870-ben a 
Metropolitan Board of Works közparkká alakította át. 

A green és common kifejezések rokon értelmű szavakként való használata a városok terjeszkedésével, az 
egykor a településeken kívül található területeknek a beépítések következtében a város szerkezetébe való 
beágyazódásával alakult ki. A common field azonban nem csupán angolszász jelenség volt, egész Európában találunk 
hasonló funkciót betöltő területeket. Elsősorban a latin pratum kifejezést használták megjelölésükre. Ez az elnevezés 
ma is továbbél a bécsi Prater, a madridi Prado, valamint a párizsi pré formájában. Párizsban pl. a Saint-Germain-des-
Prés apátság közelében található Pré-aux-Clercs említhető példaként, amely már a középkortól kezdve az egyetemi 
hallgatók hagyományos pihenőhelye volt.89 Itáliában a prato illetve campo számos 18-19. században létesített 
közpark előzménye (pl. Vicenzában a Campo Marzo).90 Jellegükben a prati olyan sík zöldterületek voltak, amelyek a 
városkapu közelében helyezkedtek el és részben városi építmények (mint pl. a városfal) határolták. Vásárokat, 
piacokat, lóversenyeket, tornákat, játékokat rendeztek, vallási ünnepeket és népmulatságokat tartottak itt. 

A közkertek előzményeként a prati, green és common mellett fontos szerepet játszottak az arisztokrácia 
azon kertjei, amelyeket a városi lakosság is felkereshetett. Rómában már a 15. század vége, 16. század eleje óta élt az 
a gyakorlat, miszerint egyes nagy villakerteket tulajdonosuk a szélesebb látogatóközönség előtt is megnyitott. A 
kerteken belül vagy már a bejáratnál az úgynevezett Lex Hortorum,91 kőbe vésett, latin nyelvű felirat fogadta a 
látogatókat. Tartalmazta mindazokat a kikötéseket, amelyek szabályozták a magánkertek látogatását. Ezek a kertek 
tehát nem csupán a tulajdonos gyönyörűségére szolgáltak, hanem barátai, a többi városlakó, valamint az idelátogató 
idegenek pihenését, felüdülését is (pl. Villa Medici; Villa Borghese; Villa Giulia, amelynek Lex Hortorum-ja pl. 
kikötötte, hogy a látogatók mindaddig szabadon sétálhatnak, gyönyörködhetnek a kert szépségeiben, amíg abban kárt 
nem okoznak). A 16. század közepétől általános szokássá vált az arisztokrata családok kertjeinek látogatása, mindez 
hatással lehetett a kertek jellegének változatosabbá, összetettebbé válására is, a hortus conclusus-hoz képest már a 
17. századi kertek mintáját megelőlegezve. A kertek funkciója is módosult széleskörű látogatottságuk következtében. 
Míg szűk körű baráti társaságok számára a természet szépségének és az antik múlt kincseinek csodálata számára 
biztosított helyet, addig jóval szélesebb társadalmi rétegek számára való megnyitásával a tömeges és jóval lármásabb 
közösségi rítusoknak is teret adhattak. 

Az arisztokrácia kertjeinek megnyitása olyan kulturális modellt is létrehozott, amely kijelölte ezen tér 
társadalmi felhasználását, a meghatározott szokásrend szerint való séta, az önmegjelenítés és másokkal való 
találkozás rituáléjának szélesebb körben való elterjedését vonta maga után. A közpark a felhasználói attitűd mellett 
számos morfológiai elemet is örökölt az arisztokrácia kertjeitől, pl. sétára szolgáló utak és teraszok, színházak, zöld 
lugasok kialakítását. 

Párizsban a közkertek kialakulásának egyik meghatározó állomását a 17. századtól a királyi illetve főúri 
kertek megnyitása jelentette. Így Párizs lakosságának előkelőbb része látogathatta pl. a Palais Royal kertjét és a 
Luxemburg-kertet. A Tuileries, amelynek 1665 és 1672 között végrehajtott kialakítása André Le Nôtre nevéhez 
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fűződött, a 17-18. századi Párizs par excellence közkertjévé vált. Olyan sikerre tett szert a közönség körében, hogy 
méltán említik a városi kert ideális példájaként. Számos franciaországi és külföldi városi kert esetében szolgált 
mintaként, nem csupán formáját, hanem látogatottságának szabályozását tekintve is. Ugyancsak XIV. Lajos nevéhez 
fűződik a Tuileries kertje tengelyének meghosszabbításaként a Champs-Elysées kialakítása,92 amely 1668-ban indult 
meg szintén André Le Nôtre tervei alapján.93 A Szajna vonalát követő, 1616-ban Medici Mária által létesített Cours 
de la Reine közelében helyezkedett el, amely a hintón való séta kedvelt helye volt s a 18. század elején még csak 
kizárólag az első rend használhatta (később az Avenue des Tuileries nevet kapta).94 1792-ben a terület közösségi 
tulajdonba került. Ez a sétahely szintén mintaként szolgált számos francia város térkiképzése esetében, s gyakran 
esplanade, nagyfelületű, facsoportokkal övezett nyílt terület formájában jelent meg. 

Számos európai városban találkozunk hasonló jelenséggel: 1649-ben, Berlinben a választófejedelem 
megnyittatja a lakosság számára a város szélén található vadászterületét, a Tiergarten-t. Az uralkodói parkok 
nagyközönség előtt való megnyitásának első hullámába tartoznak a londoni parkok is, amelyeknek jellegzetessége, 
hogy valamely uralkodói rezidencia közelében helyezkedtek el, falakkal övezett vadaskertekként használták őket 
minden átalakítástól mentesen, eredeti természetes állapotukban fenntartva őket (mint pl. Hyde Park, Kensington 
Gardens). Ezek az egykori vadaskertek majd csak a 18-19. században végrehajtott átalakításoknak következtében 
veszítik el természetes tájjellegüket, s kínálnak a látogatók számára mesterségesen kialakított környezetet. 

A Hyde Park 1536 óta szolgált vadászterületként, I. Károly nyitotta meg csaknem egy évszázad elteltével, 
1635-ben a londoni lakosság előkelőbb része számára.95 Különösen a May Day alkalmával rendezett játékoknak és 
táncünnepélyeknek köszönhette népszerűségét. A polgárháborút követően II. Károly személyesen foglalkozott 
rendezésével és a közönség számára való ismételt megnyitásával. A parkban kialakított úgynevezett Ring a párizsi 
Cours de la Reine-nel állítható párhuzamba, a 18. század első harmadáig az elegáns társaság kedvelt találkozóhelye, 
amelynek funkcióját a park déli részén található Rotten Row (Route du Roi) vette át. A park számos jelentős 
eseménynek adott helyet, pl. 1838-ban Viktória királynő megkoronázását követő ünnepségeknek, az 1851-es 
világkiállításnak. 

A Kensington Gardens, a Hyde Park-tól nyugatra a 17. század utolsó évtizedeiben került királyi tulajdonba. 
A 18. század közepén II. György hétvégenként, amikor a király és az udvar máshol tartózkodott, megnyitotta a 
londoniak számára, azzal a kikötéssel, hogy csak a helyhez illő, méltó öltözékű látogatókat engedhetnek be az őrök. 
Ezek a megkötések majd csak a 18. század végén enyhülnek, amikor az udvar elhagyja a Kensington palotát, amely 
ezáltal elveszíti fő királyi rezidencia szerepét. Viktória királynő biztosította a nagyközönség számára a park állandó 
látogathatóságát, miáltal a középosztály kedvelt találkozóhelyévé válhatott. 

A St. James Park, a 16. századtól maga a par excellence királyi park, az arisztokrácia kedvelt találkozóhelye 
volt. A 17. század végétől már nagy népszerűségnek örvendő, Franciaországból behozott Palle Maille, angol nevén 
Pall Mall, krikett gyakorlásához a 17. század közepétől a palota közelében, a park északi részén játéktereket 
alakítottak ki. A 17. században a parkot játék- és sétahelyként is használtak, végül a 18. században sétahely jellege 
vált meghatározóvá. Olyannyira, hogy a mall, amely eredetileg az adott területen gyakorolt játékot, majd a játékteret 
jelölte, jelentésköre kiszélesedett, s fákkal övezett sétatér, majd általában sétány értelemben is használatossá vált. A 
St. James Park közönsége az arisztokrácia köréből került ki, hiszen látogatása belépődíj fizetéséhez volt kötött, 
amelynek fejében a látogató megkapta a park kapukulcsát, amellyel bármikor jogosult volt felkeresésére.96 A 18. 
században ennek ellenére számos kihágásról számolnak be a források. A St. James Park és a Mall sétálóhelyének 
használata fokozatosan egyre nyitottabbá vált. Közkertté való átalakítására a 19. század első évtizedeiben került sor 
John Nash irányításával. 
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A királyi, fejedelmi kerteknek, parkoknak a városlakók számára való 17. századi megnyitását egy második 
hullám követte a 18. század második felében, itt említhető meg a Prater 1766-ban illetve az Augarten 1775-ben való 
megnyitása.97 

 

II.3. 18. SZÁZADI TÖREKVÉSEK 

Franco Panzini az európai közparkok történetéről írt alapvető összefoglaló művében a 17. század közepétől 
a 19. század közepéig terjedő időszakban Párizsnak a közpark kialakulásában játszott meghatározó szerepét 
hangsúlyozza.98 A 17-18. században már gazdag fogalomkészletet használtak a városi zöldfelületek jelölésére: cours 
(az olasz corso-ból, amely eredetileg személyek és járművek bizonyos városi utakon való közlekedését jelentette, a 
szó később magára a helyre is vonatkozott, tehát a hintón tett séta céljából létesített széles útra, pl. Cours de la Reine, 
az „út-kert” prototípusa, amelynek mintáját Medici Mária Itáliából, pontosabban Firenzéből hozta magával), allée 
(széles, fákkal szegélyezett út, mely a városok határában található főúri rezidenciákhoz illetve királyi 
vadászterületekhez vezetett), mail (több, mint fél km hosszú téglalap alakú játékterület, később a sétány 
szinonimája), jardin, pré (pl. Pré-aux-Clercs), parc, bois, boulevard (a Bollwerk, erődítményt jelölő német 
kifejezésből, a bástyáknak sétálóhelyekké való átalakításával vált általánosan elterjedtté ez a kifejezés), promenade 
(zöldterület, elsősorban gyalogos, másodsorban lovon és hintón tett séta helyszíne), promenoir (az előbbinél sokkalta 
művésziesebb megformálású sétahely). A párizsi sétahelyek látogatottsága társadalmilag szintén meghatározott volt. 
A Cours de la Reine létrehozása idején csupán a királyné udvaroncai előtt állt nyitva, majd később a „jól öltözött” 
városi közönség is használhatta. A párizsi sétahelyek a 17. század végétől egy jóval szélesebb körű társadalmi rituálé 
színterei is voltak. 

A 17. századtól folyamatosan terjeszkedő Párizsban a többé-kevésbé nyitott városi kertek négy típusát 
lehetett megkülönböztetni: a királyi tulajdonban (Tuileries), a hercegi tulajdonban (a Luxemburg palota kertje, 
amelyet Orléans-nak is neveztek, mivel a 17. század közepétől a család tulajdonát képezte), a szerzetesrendek 
birtokában található területek és a közkertek első kezdeményei (mint a fegyvertár, az Arsenal kertje).99 A királyi 
kertek esetében pontosan szabályozták látogathatóságukat, valamint a látogatók kilétét. Olyan „színházak” voltak 
ezek, amelyekben a pontosan meghatározott, szabályozott és ellenőrzött udvari viselkedés volt a mérvadó. A vallási 
közösségek kertjei sem voltak mindenki számára nyitottak, csupán a „derék, becsületes emberek” számára. Az 
egyetlen, mindenki számára megkülönböztetés nélkül nyitva álló kert a Fegyvertárhoz tartozott. Ezen túl a város 
szélén, a falak mentén, a bástyák közelében illetve a Szajna partján található, a terjeszkedő város által még 
megkímélt területek szolgálták a pihenést, vásárok, játékok, párbajok helyszínei voltak. 

A 17. század elején jelenik meg a cours, majd ezt a mintát követve a század második felében a boulevard, 
amely a város védelmi rendszerének programszerű átalakításához kapcsolódott. Az 1670-es és 1680-as években a 
királyi tanács döntése értelmében megindult az erődítmények átalakítása, a város szépítése és Párizs lakói számára 
sétahely létesítése jegyében fák kiültetésével korzót alakítottak ki. A 18. századra ezek a korzók váltak a párizsiak 
kedvelt sétahelyeivé, ahol a látogatók kényelmét és szórakozását számos létesítmény szolgálta (színházak, fürdők, 
egzotikus kertek, mint pl. a Jardin Turc). Párizs példája nem csupán Franciaország nagyobb városai számára, hanem 
az országhatárokon túl, többek között Itáliában is modellértékű volt.  

Míg korábban a pallamaglio játékterei alakultak át sétányokká, addig ezzel éppen ellentétes folyamat tanúi 
lehetünk, a testedzés és a sport megjelenésének a közpark területén, amely eleddig a séta rituáléjának kizárólagos 
területe volt. Nápolynak is megvolt a maga Tuileries-je illetve Champs-Élysées-je a Riviera di Chiaia alakjában, a 
padovai Prato della Valle pedig a maga összetettségében egyszerre volt vásártér, látványosságok és játékok színtere, 
sétahely hintók és lovasok számára, csónakázóhely, közepén pedig maga a közkert helyezkedett el.100  
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A városszépítés, a harmonikus városnövekedés koherens és általános rendszerének kidolgozására való 
törekvés jegyben a városépítészet olyan új formája alakul ki, amelynek fontos elemét képezi a fáktól szegélyezett 
korzók, városi sétahelyek és kertek kialakítása. Nem véletlenül Franciaország vált az embellissement, városszépítési 
mozgalom műhelyévé, hiszen a középkortól örökölt összetett és meglehetősen frakcionált tulajdoni viszonyok 
következtében parkok és kertek kialakításához hatékony kormányzati forma volt szükséges – amelyhez az abszolút 
királyi hatalom megfelelő keretet biztosított. Angliában majd az autonóm városi közigazgatás lesz az, amely a 19. 
század közepén érvényesíti politikai és irányítási képességeit. 

A 18. század folyamán Párizsban és Franciaország nagyobb városaiban kialakított kertek számos új 
vonással rendelkeztek: mivel divatosak voltak, vonzották az úgynevezett beau monde-ot, de az ambiciózus 
befektetőket is. Ezek a kertek jelentették az első lépést a jómódú közönség számára létrehozandó kerületek 
kialakításához. Az embellissement fogalma a városi higiéniával is szorosan összefonódott.101 A 18. század közepétől 
kezdve mind nagyobb hangsúlyt fektettek a városi környezet tisztaságára. Az 1770-es évektől számos tudományos 
írás látott napvilágot a városi levegőről, amelynek tisztasága az aéristes mozgalmának felfogása szerint alapvetően 
befolyásolta a városi élet minőségét. Így nem meglepő, hogy nagy jelentőséget tulajdonítottak a kerteknek, 
parkoknak, széles és levegős utcák, kövezett és rendszeresen tisztított utak, szökőkutak létesítésének, amelyek a 
korszak orvosi felfogása szerint mind a levegő jó minőségét voltak hivatva biztosítani. 

A 17-18. század folyamán kialakult városi zöldterületeknek Panzini három típusát különbözteti meg.102 Az 
első csoportot a városfalak zöldfelületei képezik, amit a párizsi boulevard-ok kialakítása fémjelez. Ez a gyakorlat a 
városi erődítmények átalakításának iskolapéldájává vált. Európa városainak nagy része nem örvendett olyan békés 
viszonyoknak, mint Párizs, s a városi erődítmények hosszú ideig fennmaradtak. Még ilyen körülmények között is 
békésen megfért egymás mellett az erődítmények hadászati rendeltetése és pihenőhelyként való használata (pl. 
Antwerpen, Lucca, Torino). Szép példáját találjuk Bécsben, ahol a Glacis a város népszerű szórakozó- és 
pihenőhelye volt ebben az időszakban.103 A második csoportba a cours, corso, korzó tartozik. Itáliában inkább a 
rusztikus „stradone” kifejezés terjedt el, amely azokat a város környéki villákhoz és gazdaságokhoz vezető árnyas 
utakat jelölte, melyeket később sétahellyé, sétánnyá alakítottak át (pl. Firenze).104 További példaként a Hyde Parkban 
található Ring, a St. James Park Mall-ja, Berlinben az Unter den Linden, Bécsben az Augartent a Praterrel összekötő, 
400 fával szegélyezett Taborallee említhető.105 Végül Panzini tipológiájának harmadik eleme maga a közpark, amely 
a 18. században vált általánosan elterjedt jelenséggé. Ekkor ölti magára a városi zöldterület a park formáját, ekkor 
válik egy pontosan behatárolt, szabályos szerkezetű, kizárólagosan a séta számára fenntartott területté. 
Tipológiájukat tekintve a közparkok általában négyszögletű, több párhuzamos, fákkal és padokkal elválasztott úttal 
ellátott területek voltak, amelyek közül a középső volt a legszélesebb. Ezek a sétahelyek megismétlik, szintetizálják 
és funkcionalizálják az arisztokrata kertek képzeteit és használatát, mindezt azonban jóval szerényebb eszközökkel. 

A 18. század folyamán a városi zöldfelületek a városszerkezet fontos elemeivé válnak, látogatásuk pedig a 
városi élet részét képezi. A közkertek jelentőségének és használatuk módjának átalakulásával a 18. században 
közönségük is megváltozik, így a városi szociabilitás új formái alakulnak ki. A városi elit egykori találkozóhelyei a 
19. század folyamán minden társadalmi réteg előtt nyitva állnak (bár ebben a században már megindul a parkok 
hierarchizálódása), a 20. században pedig ezek a közterek már erős társadalmi konnotációval rendelkeznek. 

A 18. században a közkert olyan közterület volt, amelynek használatát szigorú szabályok határozták meg, s 
gyakran nem minden városlakó számára voltak nyitottak. A jardin public elnevezés tehát olyan, bár korlátozott 
használatú, nyitott, népszerű kertet jelölt, amely királyi vagy főúri tulajdonban volt. A tulajdonost filantróp 
megfontolások vezették létrehozása és a nagyközönség előtt való megnyitása során. Az ily módon létesített parkok 
széles társadalmi rétegek találkozóhelyeivé váltak, ezáltal egy új szociabilitási modell alakult ki. Míg a 17. 
században elsősorban az udvari elit alkotta közönségét, s ezáltal az udvari etikett adta a követendő viselkedési 
mintát, addig a 18. századtól a parkok látogatói már jóval szélesebb társadalmi körből kerültek ki. Nem csupán a 
közönség változott meg, hanem maga a városi színtér is átformálódott. Különösen Párizsban váltak meghatározó 
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ízlésformáló erővé ezek a parkok, amelyek a kávéházak mellett a városi polgárság találkozóhelyei, vitaterei voltak. A 
18. században tehát ezek a kertek a nyilvánosság meghatározó jelentőséggel bíró színtereivé váltak. 

 

II.3.1. A mulatókertek megjelenése 

A 18. századi közparkok egyik fontos válfaját képezték az úgynevezett mulatókertek (pleasure gardens, 
jardins spectacles, giardini ricreativi).106 Olyan rekreációs terek voltak, amelyek a város közelében pl. egy 
termálforrás, gyógyforrás közelében alakultak ki, mint a Londontól nem messze található divatos mulatókert, St. 
Pancras. Zöldvendéglők, koncerttermek létesültek itt, banketteket tartottak, s különösen ünnepnapokon vonzottak 
sok látogatót. A gyógyforrások közelében létesült mulatókertek esetében a gyógyító hatás egyre inkább 
másodlagossá vált, helyette rekreációs funkciójuk, az itt rendezett előadások és maga a természeti környezet 
jelentette vonzerejüket a városi arisztokrácia és a polgárság körében. 

Magánkertek már a reneszánsz idején helyet adtak színházi előadásoknak, akárcsak a királyi parkok (pl. 
Versailles-ban is számos alkalommal sor került hasonló rendezvényekre). Ez utóbbiakkal szemben a mulatókertek, 
ötvözve a kertet, látványosságot, szórakozást és a természeti környezet romantikus atmoszféráját, jóval szélesebb 
közönségnek kínálták szolgáltatásaikat. Noha nem egyszerűsíthetőek le egyetlen mintára, számos állandó, közös 
vonással bírtak: szerkezetük általában szabályos, geometrikus volt, ezzel is megkönnyítve a látogatók mozgását, 
valamint, többek között, szerény, előadások rendezésére is szolgáló, a természetbe illeszkedő színpaddal, 
amfiteátrummal is rendelkeztek. A mulatókert olyan új műfajt jelentett, amely a közparkokkal párhuzamosan 
fejlődött, sőt számos esetben a közparkon belül egy speciális, elkülönülő részt képezett. Ideológiai hasonlóságuk 
azonban már a pleasure garden kialakulása idején is nyilvánvaló lehetett, hiszen a 18. század folyamán számos 
mulatókertet egyszerűen „közkertnek” neveztek. 

A közpark és mulatókert között nem csupán ideológiai hasonlóság fedezhető fel, hanem közönségük is 
nagyjából megegyezett, valamint szorosan követték a városi társaság körében uralkodó divatirányzatokat. A jóval 
specializáltabb szolgáltatásokat nyújtó mulatókertet azonban a közönség csak meghatározott időpontokban, belépődíj 
ellenében látogathatta (ami a vállalkozás anyagi oldalára is fényt vet). Ezek a 18. században létrejött, s a következő 
évszázadban is nagy népszerűségnek örvendő létesítmények a városi élet, fontos, jellegzetes színterei voltak. 
Különösen két város vált híressé ezen a téren, London és Párizs. Míg a mulatókertek divatja a 18. századi Londonból 
indult útjára, addig a 19. században Párizs folytatta ezt a hagyományt. 

London, számos, a legfontosabb látványosságok közé tartozó pleasure garden-je közül a leghíresebb 
Vauxhall volt, olyannyira, hogy az elnevezés számos európai nyelvben a természetben található szórakozóhelyek 
megjelölésévé vált (pl. Párizs). Noha a nagyközönség előtt már a 17. század második felétől nyitva állt, s vonzerejét 
elsősorban a vidéki környezet szépségének és az itt felszínre törő gyógyhatású víznek köszönhette, a 18. század 
elejétől vált igazán népszerűvé. 1728-ban Jonathan Tyers, miután bérbe vette a területet, úgy döntött, hogy olyan 
szórakozóhellyé alakítja, ahol az ide látogatók mutatványokat, előadásokat is megtekinthetnek. Vauxhall új 
formájában 1732-ben nyílt meg, s nagy sikert aratott a londoniak körében. A kor híres énekesei léptek fel itt, 
tűzijátékokat rendeztek, a szórakozási lehetőségek köre is egyre bővült a 19. században. Olyan nagyszabású 
előadások bemutatására is sor került, mint pl. a Waterloo-i csata megjelenítése. Számos beszámolóban olvashatunk 
az itt található Great Walk elnevezésű sétány, antik romok, templomok, szalonok, panorámák és szökőkutak, az 
éjszakai kivilágítás szépségéről. A 19. század első felében a park már jóval inkább modern szórakozóhely volt, mint 
a jótársaság találkozóhelye. Miután az egyre jobban szaporodó, jelentősen olcsóbb mulatókertekkel nem tudta 
felvenni a versenyt, többszöri tulajdonosváltást követően végül 1859-ben számolták fel teljesen. 

Vauxhall mellett, annak sikere nyomán nyílt meg 1742-ben a kisebb területű, költségesebb és jóval 
exkluzívabb Ranelagh kert, amelynek vonzerejét híres rotundája, az itt található szökőkutak, a Pán-templom, 
valamint a kínai/velencei pavilon jelentették. Az 1803-ig működő mulatókert programjai között koncerteket (az ifjú 
Mozart is fellépett itt 1764-ben), tűzijátékokat, laterna magica-előadásokat is találunk. 

A pleasure garden első generációját 1830 körül egy újabb típus követi (Surry Gardens, Walworth, 
Cremorne Gardens), amelyben jóval inkább dominál a tudományos-oktató jelleg illetve a korábbiakhoz képest még 
különlegesebb attrakciókkal kívánja vonzani a közönséget. Pl. Surrey Gardens-ben az egzotikus növények és állatok, 
a grandiózus élőképek, a bálterem, a barlang, a török kioszk és a cseppkőbarlang, a Cremorne Gardens-ben pedig a 
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férfisportok, a tűzijátékok, valamint a bálok jelentették a fő vonzerőt. Az 1832-ben megnyílt Cremorne Gardens az 
1843-as tulajdonosváltást követően jóval hagyományosabb programokat kínáló (bankettek, színház, tánc) pleasure 
garden-ként működött tovább, s a legutolsók között végül 1877-ben volt kénytelen bezárni a nagyváros terjeszkedése 
és a közönség igényeinek megváltozása miatt. 

Az angol példa nyomán a mulatókertek számos más országban is népszerűvé váltak. Párizsban a 18. század 
végén jelentek meg az első olyan közkertek, amelyek belépti díj fejében szórakozási lehetőséget nyújtottak.107 Az 
első, „Vauxhall” elnevezésű jardin spectacle 1764-ben nyílt meg, s különösen kedvelt volt a divatos szórakozási 
lehetőségekre vágyó előkelő társaság körében. 1785-ben nyílt meg a Vauxhall d’Été a boulevard du Temple végén, 
amely, mint neve is mutatja nyáron tartott nyitva. Az igényesen kialakított kertben egy bálterem és kávéház állt a 
látogatók rendelkezésére. A 18. század végén számos magánkertet alakítottak át valóságos „vidámparkká.” Ezeket a 
kerteket eredetileg folie elnevezéssel jelölték, tulajdonosuk a látogatók ámulatba ejtése céljából alakította ki őket, s 
nem csupán a barátok, hanem a belépti díjat megfizető közönség előtt is nyitva álltak. A forradalom idején ez a 
tendencia még inkább felerősödött, hiszen számos magánkertet koboztak el, s vállalkozók kezébe kerülve jardins 
spectacles vált belőlük. Közülük a két leghíresebb a Monceau-park és a Tivoli voltak. Az 1773-ban Louis Philippe 
d’Orléans, a későbbi Philippe d’Egalité számára létesített parc Monceau, valóságos szabadtéri „pays d’illusion” a 
forradalom idején, kisajátítását követően ünnepélyek, hőlégballonos utazások, ejtőernyős ugrások színtere volt. A 
Simon-Charles Boutin, a gazdag bankár által létesített és Tivolinak nevezett, francia, itáliai és angol/holland kertet is 
magába foglaló divatos folie de Boutin, csütörtökönként, vasárnap és ünnepnapokon a nagyközönség előtt is nyitva 
állt. A forradalom alatt ezt a kertet is elkobozták, szórakoztató jellegét azonban ebben az időszakban is megőrizte, 
majd végül ismét visszakerült Boutin örököseihez, akik a Vauxhall-hoz méltán hasonlítható mulatókertté alakították, 
mely 1825-ig működött ebben a formájában. 

Két jelentős, jóval nagyobb kiterjedésű vállalkozást is meg kell említeni a 18. század végéről: a Palais Royal 
nagy sikert aratott átalakítását és a Champs-Élysées kiépítését, amelynek sorsa kevésbé volt szerencsés. A Palais 
Royal kertje már a 18. század közepétől nyitva állt a nagyközönség előtt, kellemes, a párizsiak által kedvelt, csendes 
sétahely volt. Louis Philippe d’Orléans az 1780-as években átalakíttatja a kertet, amely ezt követően már nem csupán 
sétahelyként állt az ide látogatók rendelkezésére, hanem számos látványossággal is szolgált (két kis színház, 
kávéházak, üzletek nyitották meg kapuikat). A Champs-Élysées, a korona vállalkozásaként jóval kisebb sikerrel járt. 
A hatalmas, előadásokat, koncerteket, tűzijátékokat kínáló Colisée (Colosseum) 1771-ben nyílt meg. Fenntartása, 
alacsony látogatottsága miatt azonban veszteségessé vált. A vállalkozás sikertelensége azzal is magyarázható, hogy a 
terület még nem volt kellőképpen kiépítve, meglehetősen elhagyatott benyomást keltett, s így nem nyerte meg az 
előkelő közönség tetszését. 

Amint arról Manet és Degas képei is tanúskodnak, a mulatókertek divatja Londonhoz viszonyítva jóval 
hosszabb életűnek bizonyult Párizsban. A boulevard Montparnasse-on a Grande-Chaumière kedvelt találkozóhely 
volt, ahol bálokat, koncerteket rendeztek, a Montmartre-on a Château-Rouge említhető még számos más, a 19. 
század második felében népszerű mulatókert között. A mulatókertek divatja, nemcsak Párizsban, hanem más Európai 
városokban, pl. Madridban, Koppenhágában (Tivoli-Vauxhall) is követőkre talált.108 

 

II.3.2. A közpark és a kertművészet a 18. század második felében 

 A 18. század második felére a geometrikus stílus mellett egyre népszerűbbé vált a kontinensen is a tájképi 
kertstílus, amelyet azonban főként magánparkok létesítésekor alkalmaztak. Hirschfeld, dán királyi jogi tanácsos, 
egyszersmind a kieli egyetem művészeti és filozófiaprofesszora 1779 és 1785 között publikálta Theorie der 
Gartenkunst című ötkötetes, nagyszabású művét, amelyben számos híres, a régi francia illetve az új angol stílus 
elveivel összhangban készült kert leírását nyújtotta. Műve különösen azért is érdemel figyelmet, mivel jelentős hatást 
gyakorolt a német nyelvterület és Magyarország kertművészetére, közparkjainak kialakítására. Esztétikai tekintetben 
ellenvéleményének adott hangot a kertben megnyilvánuló megalomániával és anglomániával szemben, nagyra 
értékelte a helyi flóra és a klasszikus építészeti elemek alkalmazását. Mindazonáltal többre becsülte az északi 
országok hagyományait, mint a görög és az itáliai példa utánzását. Eszményképei az angol tájképi parkok voltak, a 
különböző stílusban készült és más-más vidékről származó épületek és pavilonok együttes alkalmazását azonban 
elítélte. Hirschfeld a növényzet építészeti és díszítő szimbolikája révén a kert különböző részeit minden egyes 
napszaknak és évszaknak megfelelően más-más hangulatba öltöztette. Elkészítette a természeti formák módszertani 
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listáját, méghozzá azon az alapon, hogy azok mely érzésnek felelnek meg: egy mező látványa pl. békét és 
megnyugvást vált ki a szemlélőben. 

Művének ötödik kötetében a közparkokról is részletesen ír. Véleménye szerint minden jelentős városnak 
rendelkeznie kell ilyen zöldterülettel. Nem véletlen, hogy éppen ezt a részt idézi művéből Heinrich Nebbien a pesti 
Városliget rendezésére készített, 1816-ban megjelent tervpályázatában: 

"Eine ansehnliche Stadt muß in ihrem Umfang einen oder mehrere große offene Plätze haben, wo sich 
das Volk in gewissen Zeitpunkten der Freude oder der Not versammeln und sich ausbreiten kann, wo 
eine freie und gesunde Luft atmet, und die Schönheit des Himmels und der Landschaft sich wieder zum 
Genuß eröffnet."109 

Hirschfeld a közpark, megfogalmazása szerint népkert (Volksgarten) általános leírásán túl hangsúlyozza szociális 
jelentőségét is, azt a szempontot, amely Angliában majd a 19. század első felében illetve a kontinensen a század 
második felében olyan nagy fontosságra tesz szert. A népkert alapvető célját a szabad levegőn való mozgás, 
kikapcsolódás terének biztosításában látta, s kialakítását is ennek rendelte alá. A népkert a városlakók egyik fontos 
szükséglete, ahol a nap fáradalmait a természet szépségeinek szemlélésében pihenhetik ki a város kínálta méltatlan és 
költséges időtöltésekre helyek. A népkertek jótékony hatást gyakorolnak a városlakókra, hiszen a társas élet 
szépségeinek élvezetére szoktatják. őket A különböző rendek az illedelmes viselkedés elsajátítása illetve a barátságos 
leereszkedés útján egymáshoz közeledhetnek a természet szépségeinek együttes csodálata közben.110 

A népkert a városlakók és az odalátogató idegenek számára egyaránt kellemes, sokszínű környezetet 
biztosít. Hirschfeld részletesen leírja fekvését, növényzetét, s nagy hangsúlyt fektet a különféle stílusjegyek célszerű 
alkalmazására, valamint az ide látogatók kényelmét szolgáló építmények, díszítmények kialakítására is. A sétautak 
esetében az egyenes vonalvezetést javasolja, mivel ez megkönnyíti az ilyen helyeken elengedhetetlen felügyeletet.111 
A változatosság jegyében azonban az erdős részeken a kanyargó utakat kialakítását is javasolja. A látogatók 
kényelme és biztonsága érdekében elengedhetetlennek tartja a sétakocsizók, a lovasok, valamint a gyalogosok által 
használt utak elkülönítését. Nem csupán ülőalkalmatosságok, árnyékot adó építmények, frissítőket árusító 
létesítmények, hanem olyan kis házikók kialakítását is fontosnak ítéli, ahol a sétálók vihar idején menedékre 
lelhetnek. Költséges művészeti alkotások és speciális gondozást igénylő növények alkalmazását népkertekben nem 
javasolja. Ehelyett olyan, a nemzeti sajátosságoknak megfelelő, gondolatébresztő műalkotások, emlékművek, 
feliratok elhelyezését szorgalmazza, amelyek a polgári erényeket, a hazának tett szolgálatot, honfitársaik jótékony 
cselekedeteit idézik. A fővárosokban (a német államok sajátos viszonyait tükröző megfogalmazása szerint: „bei 
großen Residenzstädten”112) híres, elsősorban hazai költők, művészek, filozófusok előtt tisztelegve olyan nekik 
szentelt ligetek kialakítását javasolta, amelyeket emlékműveik díszítenének.113 

Hirschfeld számára tehát a Volksgarten szociális és esztétikai funkciója mellett alapvetően fontos volt 
oktató feladata is, tehát egyfajta nemzeti emlékkert, emlékpark szerepével ruházta fel. Monumentális munkájának 
külön érdekessége, hogy a korabeli közparkok közül két példát is említ: a Pratert és az Augartent, s rövid leírásukkal 
is szolgált.114   

 

II.4. A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK KÖZPARKJAI 

II.4.1. London 

A 19. század első felében létesített közparkok jelentős része az angol tájképi kert stílusjegyeit viseli magát. 
Példaként az angliai Bath városát említhetjük, ahol a híres Royal Crescent az arkádiai táj képzetét kelti. 

London zöldfelületeinek meghatározó részét a 19. század elején a királyi parkok képezték. A város 
terjeszkedése következtében a hagyományosan sétáló- és pihenőhelyként szolgáló common fenntartása egyre 
nehezebbé vált, több helyen is beépítették. A korábbi szabad terület helyén arisztokratikus jellegű úgynevezett 
square-t alakítottak ki (pl. a Lincoln’s Inn Fields beépítésével). A square nem csupán egy tér, közepén kerttel, hanem 

                                                           
109Idézi Nebbien, Heinrich: Ungarns Folksgarten der Koeniglichen Frey-Stadt Pest. 1816. Herausgeben und 
bearbeitet von Dorothee Nehring. München: k.n., 1981. 68. old. 
110 Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-1785. Bd. V. 68-69. old. 
111 „Die Gänge müssen breit bequem, vielfältig und ausweichend sein. Gerade Alleen sind hier nicht allein zulässig, 
sondern verdienen selbst einen Vorzug, indem sie die Ansicht der Polizei, die an solchen Plätzen oft entbehrlich sind, 
erleichtern.“ Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-1785. Bd. V. 69. old. 
112 Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-1785. Bd. V. 70. old. 
113 Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-1785. Bd. V. 69-70. old. 
114 Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-1785. Bd. V. 71-72. old. 



 

egy ingatlanértékesítési megfontolásokból létesített terület, mely számos előkelő lakhelyet és egy parkosított teret 
foglal magába. Egy olyan, magántulajdonban lévő, zöldfelületről van tehát szó, amely voltaképpen az udvar jegyeit 
viseli magát, azonban reprezentációs megfontolásokból ez a magánházon kívül kapott helyet. A square tehát jóval 
inkább ingatlanértékesítési meggondolásból született, mint pihenő- és találkozóhelyként. Az ebben az időszakban a 
kontinensen érvényesülő városszépítési törekvésekkel (embellissement) párhuzamosan jött tehát létre, másrészt pedig 
a rus in urbe eszméje nyomán. Az első square-ek, a 17. században még rendkívül egyszerűek voltak (egy kis 
felületű, nyitott vagy alacsony kerítéssel körülvett rét), a 18. században szerkezetük már jóval összetettebb, a század 
második felében közülük több a tájképi stílus jegyeit viseli magán. Míg a square kialakítását a nagy kiterjedésű 
arisztokrata kertek inspirálták, eredményeként kerítéssel határolt kis zöldfelületek keletkeztek. Kialakításuk azonban 
nagyban előmozdította a nagy, városi közkertek iránti igény megfogalmazódását.115 

A Regent’s Parkot, amelyet a téma kutatója, Erika Schmidt az „elit városépítészet” utolsó nagy alkotásának 
tekintett,116 uralkodói tulajdonban lévő területen alakította ki John Nash, az ekkor már híres építész. A square 
minden hagyományos jegyét magán viselő, előkelő magánházak értékének növelése céljából létrehozott park 
kialakítása jelentős hatást gyakorolt a későbbi közparkok megalkotására. A tájképi és a geometrikus stílus 
ötvözésével létrehozott park közepén az úgynevezett Ring szolgált a fogatok közlekedésére, s eredetileg ezen a 
területen épült volna fel a régensi rezidencia. A park szélét úgynevezett terrace-ok foglalták el, előkelő rezidenciák, 
amelyek neoklasszicista homlokzatukkal fordultak a park felé, ezáltal minden tulajdonos számára úgy tűnhetett, 
mintha a park saját tulajdona lenne. 

A Regent’s Park, melynek létrehozását a körülötte felépített előkelő lakhelyek eladásából fedezték, 
iskolapéldájává vált a zöldfelületek ingatlanspekulációs megfontolásokból származó kialakításának. A parkot 
eredetileg kizárólag a terrace-ok tulajdonosainak használatára szánták. A harmincas években azonban, amikor a 
városi zöldterületek hiánya mind nyilvánvalóbbá vált, a park megnyitását is egyre energikusabban szorgalmazták. 
Ennek eredményeként 1835-tól fokozatosan megnyitották a nagyközönség előtt. Az elkövetkező évtizedekben 
tipikus viktoriánus parkká vált, állatkert és botanikus kert, pihenésre szolgáló részek is helyet kaptak benne. A 
Regent’s Park kialakítása mellett szintén John Nash nevéhez fűződik a St. James Parknak a közönség igényeinek 
megfelelő újjáalakítása. 

 

II.4.2. A városi parkok és az ipari forradalom 

A 19. század első felében az angliai városi parkok két szempontból is gazdagították a közpark fogalmát. 
Egyrészt Angliában indult meg a tájképi stílusnak a városi parkokra való alkalmazása, másrészt kialakításuk során 
utilitarista szempontok érvényesültek: a közpark egy új, fontos szociális feladatot is kapott, a munkások testi és lelki 
egészségének helyreállítását. 

Az angliai közparkok a kontinenshez képest jóval később alakultak ki. A nagyközönség előtt megnyitott 
királyi parkok, és a magántulajdonban lévő square-ek mellett a 19. század első felében a common kisajátítása, a 
város egyre intenzívebb terjeszkedése következtében vált nyilvánvalóvá a zöldfelületek hiánya. Az első ipari 
forradalom hatásaként, a megkétszereződő városi lakosság körében a munkásság lakásviszonyai néhány évtized 
leforgása alatt higiéniai szempontból nyomorúságossá váltak, betegségek, járványok melegágyává alakultak. 

Az 1830-as évektől parlamenti vizsgálatok eredményeként számos jelentés született a városi 
életkörülményekről. A helyzet súlyosságát átlátva szükségesnek ítélték a higiéniai viszonyok javítását, melyet 
zöldterületek, kertek, sétahelyek és közfürdők létesítése biztosíthat.117 A Parlament által 1833-ban létrehozott Select 
Committee on Public Walks jelentésében hangsúlyozta a zöldterületek jelentőségét a lakosság egészségének és 
jólétének előmozdításában, kiemelve a meglévő zöldfelületek kis számát és ezeknek rossz állapotát (elsősorban 
Liverpoolt és Londont, a West End kivételével, említve példaként). A bizottság a közparkok létesítésével azonban 
nem csupán a higiéniai szempont fontosságát hangsúlyozta, hanem morális, civilizáló hatásukat is. A negyvenes 
években is folytatódtak a vizsgálatok, 1842-ben a Select Committee on the Health of Towns, az építési rend 
szabályozását, valamint ismételten közparkok létesítését szorgalmazta, hiszen a harmincas években nem történt 
jelentős előrelépés ezen a téren. 
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Számos indítvány és egyéni kezdeményezés született ebben az időszakban a közparkok erkölcsnevelő, 
kultúráló hatását, a társadalmi osztályok között való békés, jó viszony kialakításában és a társadalmi ellenőrzés 
megvalósításában játszott szerepét hangsúlyozva. A közparkok megvalósítását nehezítették azonban az archaikus, 
bonyolult tulajdoni és közigazgatási viszonyok, az anyagi eszközök hiánya (csak az 1875-ben született Public Health 
Act rendelkezett arról, hogy a zöldfelületek megvásárlásához, rendezéséhez és fenntartásához szükséges eszközök 
részét képezhetik a városi költségvetésnek), ezért különösen nagy jelentőségűek voltak azok az egyéni, filantróp 
kezdeményezések, amelyek valóságos mozgalmat teremtettek. 

Az ipari forradalom előtti Anglia, az idealizált Merry England képzete mellett didaktikus megfontolások is 
vezették a városi reformoknak azokat a híveit, akik az iparosodás negatív hatásának (higiéniai problémák, 
alkoholizmus, erőszak, társadalmi elégedetlenség) ellensúlyozása érdekében közparkok létesítését szorgalmazták. A 
parkokat nem csupán pihenő- és szórakozóhelyeknek tekintették, hanem egyfajta szabadtéri iskolának is. A parkok 
létesítése iránti igény szerencsésen ötvöződhetett az egyre bővülő és népszerűvé váló botanikai ismeretekkel, a 
technikai fejlődéssel és olyan kerttervezők kreativitásával, mint John Claudius Loudon (1783-) és Joseph Paxton.118 
J. C. Loudon, akinek érdeklődési köre felölelte a kertészetet, a botanikát, építészetet, mezőgazdaságot és a kritikát, 
könyveivel, értekezéseivel és az 1826-ban általa alapított The Gardener’s Magazine című folyóiratával meghatározó 
hatást gyakorolt korának kertművészetére. A közparkok létesítése során a város társadalmi viszonyainak és lakóinak 
meghatározó voltát, a létrehozandó zöldfelület nagyobb szerkezeti rugalmasságát és a funkcionális követelmények 
fontosságát hangsúlyozta. 1829-ben folyóiratában London szabályozott fejlődésének, a zöldfelületek és a beépített 
területek összehangolt kialakításának tervét tette közzé, amely Ebenezer Howard garden city programjában és a 20. 
századi londoni Green Belt sémájában talált követőre. Loudon a parkok változatossága és áttekinthetősége mellett 
nagy jelentőséget tulajdonított a botanikai ismeretek és technikák alkalmazásának, valamint az egyes fajok 
jellegzetességeinek legjobb érvényesülésének, megalkotva ezzel az úgynevezett gardenesque stílust.  

Elképzeléseinek gyakorlati megvalósításáról Derby arborétuma tanúskodik, amelynek kialakításával 1839-
ben, Joseph Strutt, gazdag iparmágnás bízta meg. Strutt a város szélén található birtokán egy olyan parkot kívánt 
létrehozni, amely Derby lakóinak pihenését szolgálja, de emellett nevelő célzattal is bír. Az 1840-ben ünnepélyesen 
megnyitott arborétum a hét két napján ingyenesen, a többi napon pedig egy szerény összeg ellenében szolgálta az ide 
látogatók kikapcsolódását. 

Loudonhoz hasonlóan Joseph Paxton is egyesítette magában a mérnöki, építészi, szervezői képességeket, 
számos botanikai mű szerzője és folyóirat kiadója volt. Az első általa létesített közpark a Liverpool közelében 
található Birkenhead Park volt, amely a londoni Regent’s Park mintájára ugyancsak ingatlanforgalmi 
megfontolásokból született. Az 1843-ban kialakított park tájképi, botanikai és funkcionális elemek keveréke volt a 
változatosság és a meglepetés szellemében. A hintóval való kikocsizás és a nyugodt, békés gyalogos séta mellett, 
teret biztosított olyan játékoknak is, mint a krikett és az íjászat. A vállalkozás nem csupán társadalmi tekintetben, 
hanem anyagilag is nagy sikert aratott. Az 1850-ben a parkot meglátogató Frederick Law Olmsted őszinte csodálattal 
számolt be a park szépségéről és a különböző társadalmi rétegek körében örvendő népszerűségéről. Külön kiemelte, 
hogy nem csupán az emberbarátok, hanem az üzletemberek számára is például szolgálhat. Második látogatása 1856-
ra, ugyanarra az évre esett, amikor leghíresebb munkája, a Central Park, az Egyesült Államok első nagyterületű 
közparkja tervén dolgozott, amelynek több vonatkozásban is az angliai közparkok (közülük is elsősorban a 
Birkenhead Park) szolgáltak mintául.119 

Derby és Birkenhead mellett, Manchester közparkjai is ebben az időszakban jöttek létre.120 Kialakításuk 
széles körű, a város minden társadalmi rétegét felölelő gyűjtés eredményeként indult meg 1845-ben, s miután 
rendelkezésre álltak a szükséges anyagi eszközök, az eredetileg tervezett négyből három park meg is valósult. A 
Joshua Major tervei alapján készült parkok újdonsága abban állt, hogy meghatározó elemként a testgyakorlók 
számára kialakított sportpályának is helyet adtak. Angliában a 19. század végéig a sport illetve játékok 
gyakorlásához szükséges területek a közparkok részét képezték. 

Az iparosodás nyomán London vált a Nyugat legnagyobb városává, a század közepére lakóinak számra 
elérte a két és fél milliót, azonban csak a leggazdagabb északi és nyugati városrészek rendelkeztek kielégítő méretű 
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zöldfelületekkel.121 Mindazok a városlakók, akik nem a királyi parkok közelében éltek vagy nem voltak eléggé 
vagyonosak, hogy házuk előtt a square zöldjét élvezhessék, csak Hampsead Heath zöld oázisában kereshettek 
felüdülést. 1829-ben, amikor tulajdonosa elhatározta beépíttetését, mozgalom indult a common megmentésére. A 
Select Committee on Public Walks 1833-as jelentése megerősítette parkok létesítésének halaszthatatlan 
szükségességét a város legszegényebbek lakta részein. A Metropolitain Board of Works 1855-ös létrehozásáig, a 
közigazgatási és tulajdonviszonyok bonyolultsága miatt a londoni közparkok kialakítását sem a helyi közigazgatás, 
sem magánszemélyek nem vállalhatták fel, ezért ez a feladat a koronára hárult. 

A főváros közegészségügyi viszonyainak súlyos helyzetéről szóló jelentések kimutatták, hogy London 
keleti részének lakossága körében a halandóság kétszer akkora volt, mint nyugati részén. A helyzet orvoslására, a 
reformisták indítványaira való válaszként indult meg 1840-ben az East End területén a Victoria Park, az első 
tényleges londoni közpark kialakítása. A James Pennethorne tervei alapján készült, 1845-ben megnyílt néppark 
nyugati részén a ligetes, erdős jelleg dominált, keleti része nyitottabb, tágas mezőkkel a játék számára, ezen kívül két 
úgynevezett bathing lake szolgálta a közönség kikapcsolódását. 

Battersea Park, London második közparkja ugyancsak Pennethorne tervei alapján a város délnyugati részén, 
a Temze partján, egy common helyén valósult meg 1854 és 1856 között. Az 1855-ben létrehozott Metropolitain 
Board of Works célkitűzései között szereplő zöld közterületek rendszerének kialakítása jegyében 1869-ben két park 
nyílhatott meg London északi (Finsbury Park) illetve délkeleti részén (Southwark Park). 

Az angliai közparkok sajátosságát az adja, hogy a sürgetővé váló szociális problémák megoldásának egyik 
fontos eszközét látták bennük. A kontinentális parkoktól eltérően elsősorban a szegényebb néposztályok, s nagy 
tömegek számára kívántak pihenőhelyet, kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Ezek a viktoriánus parkok azonban 
nagyon fontos nevelő célzattal is létesültek, hiszen a munkásság itt kapott teret, hogy elsajátíthassa a városi 
polgárság viselkedési modelljét. Az addig létesített kontinentális parkokkal szemben, az angolszász gyakorlatban a 
park szociális tartalommal is gazdagodott, kárpótlásként a common kisajátításáért és beépítéséért. A társadalmi 
osztályok keveredése azonban kevés kivételtől eltekintve nem valósult meg, a közönség sok esetben homogénnek 
bizonyult.  

Angliában a parkok létesítése során a szociális szempont mellett egyre inkább előtérbe került az oktató 
célzat is, s nem csupán a viselkedési modell elsajátítása tekintetében. A természettudományok fejlődése, különösen a 
botanikai ismeretanyag bővülése és a nagyközönség körében is népszerűvé válása a közparkok kialakítására is 
hatással volt (pl. Derby arborétuma). 1840-ben Viktória királynő a nemzetnek adományozta Kew királyi botanikus 
kertjeit, példaként szolgálva a szigetország számos városa számára. A kontinensen is elterjedő divat jegyében 
szaporodó botanikus kertek mellett az állatkertek is egyre népszerűbbé váltak, s az országos, majd a világkiállítások 
is közparkokban kaptak helyet. Ezek a séta- és pihenőhelyek tehát botanikai, történelmi és erkölcsi ismereteket is 
nyújtottak látogatóiknak. Ezt az oktató célzatot szolgálták a technikai haladás eredményeként mind szélesebb körben 
elterjedő üvegházak, amelyeknek legnagyszerűbb példája az 1851-es londoni világkiállításnak helyet adó Hyde 
Parkban létesített Crystal Palace, amely a kiállítás után Sydenham-be került, s körülötte egy pihenő- és oktatóparkot 
alakítottak ki, amely a művészet, történelem, geológia, paleontológia és zoológia élő múzeumaként szolgált.122 
Természetesen a hagyományos játék- és sporttevékenységek is helyek kaptak ebben a rendkívül népszerű parkban. 
Az 1936-ban bekövetkezett tűzvészig fennálló Crystal Palace illetve Sydenham példája különösen Párizsban talált 
követőkre a 19. század második felében. 

 

II.4.3. Közparkok a kontinensen a 19. század első felében 

Az angol tájképi stílus a 19. század elején további követőkre talált a német államok területén, Hirschfeld 
elméleti munkásságnak is köszönhetően. A müncheni Englischer Garten123 1789-ben kezdődő kialakítása is ebben a 
szellemben haladt. A város közvetlen közelében található kert már a kezdetektől fogva közcélra létesült. Tájképi 
jellegét kiemelte, hogy minden átmenet nélkül kapcsolódott a környező tájhoz. A kínai pagoda, az Apolló templom 
és az amfiteátrum pedig fokozták tájképi változatosságát. Pesten a Városliget kiépítésére Heinrich Nebbien által 
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készített tervekben,124 Hirschfeld nyomdokain haladva, a tájképi jelleg mellett a nemzeti panteon kialakításával a 
patriotizmus elvei is érvényesültek. 

Berlin a 19. század elején három, eredetüket tekintve a 17. századra visszanyúló zöldfelülettel rendelkezett: 
a Lustgarten és az Unter den Linden mellett a legjelentősebb a Tiergarten volt. Ez utóbbi tájképi átalakítása Peter 
Joseph Lenné tervei alapján ment végbe. A bécsi, párizsi és londoni példákat jól ismerő Lenné eredetileg egy 
Volksgarten és National-Denkmal együttes tervét készítette el. Időközben, 1824-ben megbízást kapott Magdeburg 
városától a napóleoni háborúk során megsemmisült városi park helyén egy népkert kialakítására, amelyet a tervező 
közösségi központként képzelt el. 1832-ben ismét visszatérve a Tiergarten tervére, már elveti a porosz patrióta park 
gondolatát, majd számos, a költségek csökkentését célzó egyszerűsítést követően az 1840-es években megindulhatott 
a park átalakítása (fácános, hippodrom, állatkert). Hamarosan a városi polgárság kedvelt találkozóhelyévé vált, a 
kevésbé tehetős városi lakosok azonban ritkábban látogatták, mivel meglehetősen távol esett az általuk lakott 
városrészekről, másrészt pedig túlságosan hivalkodó volt az ide látogatók eleganciája. Mindazonáltal, egyszerű 
megközelíthetőségének és változatosságának köszönhetően, a Tiergarten példaként szolgált az 1850-es években 
kialakított párizsi parkok számára. 

 

II.5. A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK KÖZPARKJAI 

A városszépítés, majd a szociális kérdés megoldása mellett a 19. század második felében a közparkok 
kialakításának hajtóerejét a városi zöldfelületek szisztematikus kialakításának és a város összetett és dinamikusan 
fejlődő szerkezetébe való beillesztésének igénye jelentette. A londoni, meglehetősen komplex zöldfelület-
szerkezetben a Metropolitain Board of Works tervező és szervező tevékenysége hozott változást. Párizsban nagy 
előrelépést jelentett, hogy a 19. század második felében a zöldfelületeknek funkciójuk, méretük és elhelyezkedésük 
szerint megkülönböztetett, hierarchikus rendszerét alakították ki. Bécsben a történelmi városmag körül, Berlinben 
pedig a városon kívül alakult ki ez a hálózat. 

Berlinben a fejedelmi parkok illetve az 1840-es években átalakított, a város nyugati részén található 
Tiergarten mellett a város keleti részén egy másik városi közpark kialakításáról döntött a városi tanács 1840-ben, 
amely Friedrichshain néven 1848-ban nyílt meg. A város zöldfelület-rendszere a század második felében épült ki: 
északi részén a Humboldthain (1869-1876), déli részén a Treptower Park (1878-1888) jött létre.125 A század végén 
ugyancsak Berlin déli részén létesült a Victoriapark a Kreuzbergen, amelynek legmagasabb pontján emlékművet 
állítottak fel a Napóleon ellen folytatott felszabadító háború emlékére.  

Berlin mesterséges zöldterület-rendszere földrajzi és társadalmi szempontból is a 19. század végére 
teljesedett ki. A város északi és déli részén található parkok a munkásnegyedek közelében létesültek, egyértelműen 
szociális célzattal: nem csupán szórakozó- és pihenőhelyként, hanem oktató feladattal is, a nemzeti emlékezet 
ápolása, az erkölcsi nevelés és a testgyakorlás céljából. A nyugati részen található, elegáns lakónegyedek által 
övezett Tiergarten a város legnagyobb és leginkább arisztokratikus parkja maradt.126 

 

II.5.1. Párizs 

Franciaországban a 19. század első felében nagyon kevés közparkot alakítottak ki, s azokat is a 
hagyományoknak megfelelően, a 18. századi mintákat követve. Csak a 19. század második felében került sor városi 
parkok, pl. a bordeaux-i Les Quinconces tájképi stílusban való átalakítására (1856-58). Párizsban a napóleoni 
korszak idején a Tuileries és a Luxembourg-kert átalakításaitól, valamint a restauráció korában a boulevard-oknak 
szentelt figyelmen túl nem történtek jelentős változások, s általánosságban elmondható, hogy egyetlen jelentősebb 
közpark létrehozására sem került sor.127 
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Párizs zöldfelület-rendszerének kialakítása a második császárság idején, Georges-Eugène Haussmann 
irányításával, Adolph Alphand tervei alapján kezdődött el. Az eszme III. Napóleontól származott, aki angliai 
tapasztalatait kívánta Párizsban a gyakorlatba is átültetni. A párizsi parkrendszer éppen ennek a határozott politikai 
akaratnak köszönheti eredetiségét, hiszen ezáltal a zöldfelületek kialakítását a város egésze szintjén tervezték el. A 
császár olyan eszközt látott a közparkokban, amelyek az angliai példát követve elősegítik a szociális, valamint 
higiéniai problémák orvoslását, a szegényebb társadalmi rétegek nevelését, s olyan városi környezetet teremtenek, 
amely enyhíti a társadalmi feszültségeket, tájképi megformálásuk előmozdítja a társadalmi osztályok közötti 
egyetértés kialakulását. Nem csupán jóval több zöldfelület létrehozásáról volt tehát szó, hanem a változtatások 
egyfajta embellissement stratégique128 jegyében zajlottak. 

A császár olyannyira szívén viselte az új parkok, közülük is elsősorban a Bois de Boulogne kialakítását (ez 
utóbbit a saját Hyde Park-jának tekintette),129 hogy személyesen is részt vett a munkálatok irányításában és 
felügyeletében. Ez a mintegy hétszáz hektár területű erdő (a park kialakítása után mintegy kilencszáz hektár) Párizs 
nyugati, kiépülőben lévő, jómódú lakónegyedei szomszédságában terült el. Az 1848-ban állami tulajdonba került, 
majd 1852-ben Párizs városának átengedett területen a munkálatok még ugyanabban az évben kezdetüket vették. 
Elvégzésükben Adolph Alphand vezetésével döntő szerepet játszott az 1854-ben életre hívott Service des 
Promenades et Plantations de Paris. A Bois de Boulogne, mint a tájképi stílusnak nagy kiterjedésű közparkban 
alkalmazott példája, 1858-ben nyílt meg. A látogatóközönség körében kedvező fogadtatásra talált ez a változatos, 
romantikus hatásra törekvő park, ahol számos mesterséges tavat, barlangot, virágos kertet, pavilont, a sétalovaglók és 
gyalogos sétálók számára külön útvonalakat, valamint állatkertet, lóversenypályákat is lehetett találni. Különösen 
nevezetes volt a Pré-Catelan, amely számos szórakozási lehetőséget kínált: itt voltak a legfontosabb pavilonok, 
amelyek többek között kiállítások rendezésére is szolgáltak. A Bois de Boulogne könnyebb megközelítése végett 
hozták létre a Champs-Élysées-hez kapcsolódó avenue de l’Impératrice-t (később avenue Foch), s az így kialakult 
rendszer vált Párizs par excellence sétahelyévé. 

A város keleti részén, 1860-ban indult meg az eredetileg királyi vadászterület, majd állami tulajdonba került 
és Párizs városának átengedett Bois de Vincennes átalakítása. Lóversenypálya, kávéházak, vendéglők, kioszkok s 
egy kilátó is létesült az idelátogató, általában a szegényebb néprétegekből származó közönség számára. 
Népszerűségét azonban nem növelte az a tény, hogy egy részén katonai gyakorlóteret alakítottak ki. A két nagy park 
látogatottságában is nyilvánvaló volt a társadalmi megosztottság, amelyre rosszmájú kortársak is felhívták a 
figyelmet, mondván: a Bois de Vincennes, mint néppark kialakítása azért vált szükségessé a Bois de Boulogne 
megnyitása után, hogy ott a párizsi polgárság és előkelő társaság zavartalanul szórakozhasson.130 Az elegáns Bois de 
Boulogne tehát elsősorban a jómódú párizsiak találkozóhelye volt, míg a Bois de Vincennes jóval rusztikusabb, 
kevésbé művészies környezetet kínált a szegényebb néprétegek számára.131 

A korábban csak a Tuileries körül koncentrálódó közparkok mellett a 19. század második felében, 
hierarchikus rendszerüknek köszönhetően, a város minden részén megjelennek a zöldfelületek. Olyan városépítészeti 
elemmé válnak, amely minden topográfiai adottságra alkalmazható. A hierarchia csúcsán a két legnagyobb park áll, a 
periféria két oldalán, egymással szemben elhelyezkedve: keleten a Bois de Vincennes, nyugaton pedig a Bois de 
Boulogne. A két nagy parkot kisebb kiterjedésű, a városszerkezetbe ékelődő parkok követik: Monceau, Montsouris, 
Buttes Chaumont (az újabb városrészekben) illetve a Champs-Élysées és a Luxemburg-kert (központi, újrarendezett 
területeken). Majd a kis kerületi kertek következnek, az úgynevezett square-ek (amelyek a kisebb kiterjedésű városi 
parkokkal együtt szabadtéri „polgári, zöld szalonokként” szolgáltak). A hierarchia végén pedig az utcai 
zöldfelületek, fasorok álltak, amelyek minden 20 méternél szélesebb úton helyet kaptak, így tehát a stratégiai 
célzattal létesített boulevard-okon is. 

A második császárság idején kialakított párizsi parkok, amelyek a város modernizációjában is meghatározó 
szerepet játszottak, elsősorban esztétikai és oktató célzattal, valamint sétahelyként létesültek, míg az angliai, sok 
esetben mintaként szolgáló parkok jóval inkább „népi jellegűek voltak,” ahol testgyakorlásra és játékra is lehetőség 
nyílt. 
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II.5.2. A modern tájképi stílus 

A 19. század második felének közparkjait egy kompozit, jóval dekoratívabb stílus jellemezte a század első 
felének népszerű tájképi stílusához képest. A gardenesque stílus különösen Angliában vált meghatározóvá, 
elsősorban botanikai meghatározottságával, egzotikus fáival. A viktoriánus park egyik jellegzetessége mindenek előtt 
a színek használata volt. Mind elterjedtebbé vált a virágok széles körű alkalmazása, pl. a Hyde Park-ban is, amely 
híres volt virágdíszeiről. A korszak számos jellegzetes angliai közparkja közül említést érdemel az 1857-ben Halifax-
ban megnyitott People’s Park (amelyet filantróp kezdeményezés nyomán Francis Crossley adományozott a városnak, 
a park elnevezése munkásszármazására emlékeztet), a Battersea Park szubtropikus kertjével, valamint Liverpoolnak 
az 1860-as évek második felében létesített parkjai. 

Franciaországban a Harmadik Köztársaság idején is tovább folytatja munkáját Adolph Alphand, akinek 
hatáskörébe, számos egyéb megbízás mellett, az 1878-as, és 1889-es világkiállítások megrendezése is tartozott. Az 
1860-as és 70-es években az ő nevéhez fűződött a Les Promenades de Paris című sorozat kiadása, amely gazdag 
dokumentációval szolgál a párizsi zöldfelületek kialakításáról. A 19. század második felében Franciaország számos 
városában is létesültek közparkok, többek között pl. Lyonban az 1857-62-ben kialakított, elnevezésével egy antik 
legendára utaló Tête d’Or park, amely a város polgárainak kívánt újabb szórakozó és pihenőhelyet nyújtani. A kisebb 
állatsereglettel benépesített parkban helyezkedett el a város 1792-ben alapított botanikus kertje is.132 

A 19. század második felében és a 20. század elején a nagyvárosokban, Párizsban, Londonban, Berlinben, 
Bécsben a beépített területek terjeszkedése következtében a városi lakosság körében természetes ellenreakcióként a 
nyitott és könnyen megközelíthető természeti környezet iránt való igény jelentkezik. Mindennek a városi illetve 
állami vezetés sok esetben szociális megfontolásból is igyekezett eleget tenni, egyre inkább törekedve a zöldfelületek 
rendszerszerű kiképzésére a korábbi uralkodói kezdeményezésre megnyitott illetve az egyházi, valamint katonai 
kezelésben levő területek átalakítása, hasznosítása és a 19. században megjelenő egyéni, filantróp kezdeményezések 
mellett. 

Az általam tárgyalt korszak lezárásaként említést kell tenni a már ezen az időszakon túlmutató 
kezdeményezésekről is. Az első világháborút megelőző évtizedekben elsősorban a park és a város kapcsolatának 
újraértelmezése érdemel figyelmet, amely az angolszász világban hosszú ideje létező úgynevezett garden city 
mozgalomban öltött testet. A századfordulón Ebenezer Howard könyveiben133 a filantróp, szocialista és liberális 
eredetű gondolatokat egyszerre ötvözve egy olyan önellátó és nagy gonddal megtervezett város képét vázolta fel, 
amely egyesíti magában a város minden előnyét a természet szépségével és a vidéki élet élvezetével. Míg a 
közparkok társadalmi kontextusát a 18. században az arisztokrata, a 19. században pedig a polgári rituálé teremtette 
meg, addig a 20. század már a kevésbé tehetős osztályok meghatározó szerepét vetíti előre. A közparkok 
létrehozásának jóval inkább utilitarista, a városi tömegkultúra kialakulásához szorosan kapcsolódó szemlélete 
érvényesült. 

III. KITEKINTÉS I. 
III.1. A CSÁSZÁRVÁROS PARKJAI ÉS KERTJEI 

Bécs kertjei és parkjai mindenkor a városkép szerves részét, meghatározó elemét képezték, a birodalom más 
városainak is követendő mintaként szolgálva. Az 1820-as években a Prater, az Augarten, a Volksgarten, a Glacis 
sétányai, valamint a Belvedere, a Schwarzenberg- és a Liechtenstein-palota kertjei mellett a korai útikalauzok még 
mintegy 274 kisebb-nagyobb kertről tesznek említést.134 A 20. század elején a bécsi zöldterületek aránya még tágabb 
viszonylatban is tekintélyes volt: 

„Wien besitzt an 220 öffentliche Gartenanlagen mit einem Gesamtausmaß von nahezu 12 Mill. m2, 
somit entfallen bei der derzeitigen Einwohnerzahl von über 2 Mill. auf einen Einwohner za. 6 m2 
Gartenfläche, ein Verhältnis, wie in keiner anderen Großstadt der Welt.”135  

Ezeknek a zöldterületeknek a jelentősége azonban nem csupán számukban és kiterjedésükben rejlett, hanem abban 
is, hogy Bécs társas életének meghatározó fontosságú színtereiként egy nagy múltra visszatekintő, folyamatos 
hagyomány megtestesítői voltak. 
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III.1.1. A Prater, az Augarten és a védművek mint zöldterületek hasznosítása 

Antonio Bonfini már 1480 körül „hatalmas és fenséges kert”-nek nevezte Bécset,136 hiszen a város 
magjában és környékén számos, be nem épített, kertként hasznosított terület helyezkedett el. A botanika iránt nagy 
érdeklődést tanúsító II. Miksa császár több park és kert kialakítását mozdította elő. Mulatókastélya, a 16. század 
második felében, a velencei „villa suburbana” mintájára, II. Szulejmán szultán sátortábora helyén létesült 
Neugebäude állatkertjével a korabeli Bécs egyik kiemelkedő látványossága volt. A város erődítésével illetve a 
második török ostrom után, a császári udvartartás, valamint a nemesi családok 17. század közepétől való 
betelepülésével jelentősen csökkent a zöldfelületként megőrzött szabad területek kiterjedése. Nem meglepő tehát, 
hogy Bécs első sétánya, az Augartent és a Pratert összekötő úgynevezett Taborallee a város falakkal övezett területén 
kívül, I. József uralkodása idején, a 18. század elején létesült.137 A Duna áradásai által állandóan veszélyeztetett 
sétány mindazokat a funkciókat betöltötte, amelyre példaként a nagy európai sétányok (Champs-Élysées, Unter den 
Linden) szolgáltak: játékok, találkozások helye, kocsi- és gyalogoskorzó színtere volt. 

Bécs máig legjelentősebb zöldterülete, a Prater eredetileg a Duna árterében található vadaskert volt. Első 
okleveles említése már a 12. századból ismert. A latin pratumra visszavezethető mai elnevezése a 15. század elején 
jelent meg. 1560-tól, II. Miksa császár döntése értelmében az uralkodóház kizárólagos, kerítéssel övezett és őrzött 
vadászterülete lett. A már I. Ferdinánd uralkodása idején, 1537-ben telepített gesztenyefasor, a Prater történetében 
olyan fontos szerepet játszó úgynevezett Hauptallee végpontján 1566-ban épült fel az első, úgynevezett „zöld kerti 
lak,” melynek helyén 1781-82-ben létesült a mai Lusthaus.138 A vadban gazdag területet súlyos büntetés terhe mellett 
elzárták a városi lakosság elől, csak kevesek előtt állt nyitva. A 17. század végén valamelyest enyhült a tilalom. 
Noha I. Lipót erdészének adott utasításában (1687) továbbra is megtiltotta, hogy „gemainen und gar handwerchs 
Leute in den Pratter hineinfahren und gehen,” az előkelő látogatóközönség és az udvari tisztviselők számára azonban 
engedélyezte felkeresését: „Niemandt alß waß Cavaliers und Dames, Kayl. Räth, Secretarien und waß von denen 
Vornemberen Hoff Cammer Beamten.”139 A következő jelentős engedmény Mária Terézia idejében, 1759-ben 
született, amikor is a Hauptallee-t és a közeli fasorokat megnyitották a lakosok előtt, azzal a feltétellel, hogy a vadak 
nyugalma érdekében nagyobb kutyáikat hátrahagyják.140 Feltételezhetőleg a látogatók nagy száma és az okozott 
károk miatt egy 1764-ben kelt rendelettel már korlátozni kellett a látogatók körét: csak nemesek számára 
engedélyezték felkeresését. A park történetében fordulópontot jelentett, amikor II. József császár, az addigi 
hagyományokkal szakítva, 1766-ban nem csupán a Prater fősétányát, hanem a déli, továbbra is vadkertként 
fenntartott rész kivételével a park szinte teljes területét megnyitotta a nagyközönség előtt.141 Ezzel a korban elterjedt 
szokást követte: az uralkodói kerteknek a nagyközönség számára való megnyitását, átengedését. 

Híven mutatja hasonló kiránduló-, pihenő- és szórakozóhelyek hiányát, hogy a Prater rövid idő alatt olyan 
népszerűvé vált, hogy már 1766. júniusában vasár- és ünnepnapokon délelőtt 10 óra előtt nem engedélyezték 
felkeresését, hogy ezáltal ne csökkenjen az istentiszteleteken résztvevők száma. C. L. Hirschfeld, dán királyi jogi 
tanácsos és a kieli egyetem művészeti és filozófiaprofesszora 1779 és 1785 között publikált Theorie der Gartenkunst 
című művében a „Volksgarten” egyik példájaként így mutatta be a Pratert: 

„Der Prater bei Wien liegt eine Viertelstunde vom Stadttor auf einer großen Insel der Donau und 
erstreckt sich auf eine halbe Meile. Er ist mit dicken Waldungen bewachsen, die mit grünenden Auen 
und Wiesen untermengt sind. Eine vierfach gepflanzte Reihe Kastanienbäume vermehrt die 
ungekünstelte Anmut dieser Insel. Sie stand vormals nur den Kutschen des Adels offen; allein Josephs 

                                                           
136 In: Ma, Klarinda – Psarakis, Brigitta: "… ein ungeheurer herrlicher Garten …". Wien aus der Sicht ausländischer 
Besucher vom 15. Bis zum 19. Jh. (Kleinausstellung des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Heft 22) Wien: Wiener 
Stadt- und Landesarchiv, 1988. 3. old. 
137 Hajós Géza: Die urbanen Freiräume Wiens und der ehem. Österreichischen Donaumonarchie aus europäischer 
Perspektive von den Anfängen bis um 1870. Eine skizzenhafte Abhandlung. Kézirat. 9. old. 
138 „(...) Dieses Lusthaus ist auch beständig zum Vergnügen des Publikums offen. In einem dabei befindlichen 
Wirtshause kann man mit mancherlei Erfrischungen bedient werden.“ In: Neueste Beschreibung der k. k. Haupt- und 
Residenzstadt Wien und der in der Gegend befindlichen k. k. Lustschlösser, Gärten, anderer vorzüglicher Gebäude, 
Kunst- und Naturmerkwürdigkeiten. Wien: Binzische Buchhandlung, 1808. 184-185. old. 
139 Lackner, Nini - Pemmer, Hans: Der Prater. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Wien: Jugend und Volk, 1974. 
16. old. 
140 Lackner, Nini - Pemmer, Hans: Der Prater. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Wien: Jugend und Volk, 1974. 
16. old. 
141 ld. Fischer, Friedrich: Die Grünflächenpolitik Wiens bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Wien: Springer, 1979. 
16. old. 



 

edle Menschenliebe eröffnete hier allen Menschen, Gehenden, Reitenden und Fahrenden, den Eingang. 
Sogleich wurden die Auen mit Zelten, Hütten, Sommerhäusern zu Erfrischungen, Ringelrennen, 
Kegelschieben und andern Ergötzungen besät. Diese Hütten und Sommerhäuser im Walde 
verschönerten sich bei dem Zulauf der Menschen von Jahr zu Jahr. Auch fehlt es nicht an Musik.”142 

A nagy igényre való tekintettel számos vendéglős, kávéház-tulajdonos létesített üzletet a Praterben, ezzel egyes 
részei fokozatos beépítését és ezáltal funkcionális szakosodását alapozva meg. Közkedveltségét és ismertségét jól 
mutatja, hogy Goethe Faustjában a boszorkányszombaton Mephisztó szájába ezeket a szavakat adja: „Vigalmas hely, 
akár a Prater”.143  

Megnyitását követően a területen számos fejlesztést hajtottak végre. Egy 1808-ban megjelent Bécs-kalauz 
hű képet festett az egykori vadasparkban végrehajtott korszerűsítésekről (a császár 1786-ban kutat ásatott, melynek 
vizével a poros nyári napokon az utakat locsolhatták) és a látogatók számára kínálkozó gazdag szórakozási 
lehetőségekről. Az előkelőségek és a köznép egyaránt szívesen felkereste a Pratert, ahol a szép nyári napokon 
gyakran több mint ezer fogatot is lehetett látni, s a közönség száma elérte a tizenötezret. 

„Der Prater ist einer von den öffentlichen Erlustigungsorten, die am meisten besucht werden, mit vielen 
Wirtshäusern, in denen man mit allerlei Speisen und Getränken bedienet wird, gleichsam wie besät. 
Caffeehäuser mit Billarden gibt es auch im Prater; beiden Gattungen sind meistens niedliche Hauschen 
von Holz, worin mit bei einfallenden Regenwetter für Rässe gesichert ist. Zwischen allen diesen 
Häusern und dabei im Freien stehenden Tischen und Sesseln, befinden sich eine Menge von 
Kegelbahnen, verschiedene jugendliche Spieleanstalten, als: Ringelspiele, Scheibenschießen, 
Vogelschießen, Schauckeln und dgl., bei welchen sich meist die bürgerliche Welt aus allen 
Volksklassen, besonders an Sonn- und Festtagen, freudenvoll unterhält, an welchen man mit auch die 
größte Menge aus der vornehmen Welt an schönen Tagen in vielen Kutschen ankommen sieht. Man 
trifft an schönen Sommerfeiertagen im Prater öfter 1000 und mehr Wagen und gegen 15 000 Menschen 
an.“144 

A gyorsan népszerűvé vált Prater után 1775-ben sor került az Augarten megnyitására is. A Duna mentén 
található ligetes területen 1649/50-ben III. Ferdinánd, majd I. Lipót azt kiterjesztve vadkertet létesített. A Trautson 
grófok 1654 körül létesített palotáját I. Lipót az úgynevezett Favorita, később Alte Favorita néven ismert kastéllyá 
alakíttatta át (ma a Wiener Prozellanmanufakturnak ad helyet). Miután a kert és a park 1683-ban súlyos károkat 
szenvedett, szükségessé vált újjáépítésük.145 II. József császár 1775. május elsején nyitotta meg a nagyközönség előtt 
a kertet, amelynek Isidore Canevale által tervezett koraklasszicista főbejáratán maga a társuralkodó által 
megfogalmazott üdvözlet fogadta a látogatókat: „Allen Menschen gewidmeter Erlustigungs-Ort von Ihrem 
Schaetzer.”146 Csupán az 1780-ban az udvar által megvásárolt szomszédos kert és a rajta található palota (ma a 
Wiener Sängerknaben otthona), valamint az ugyancsak Isidore Canevale által tervezett úgynevezett Josefstöckl 
maradt az uralkodó kizárólagos használatában.147 A Prater mellett az Augarten volt II. József kedvelt tartózkodási 
helye (a pápa látogatását is itt fogadta), kísérete nélkül szívesen tett sétákat alattvalói körében: 
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„Der menschenfreundliche Kaiser steht hier und im Prater oft mitten unter seinem Volke, ohne 
Gefolge, bloß von der Liebe seiner Untertanen umgeben, und sieht mit edler teilnehmender 
Empfindung, wie sie sich frei in große und kleine Hausen zerstreuen, hoch alle vereint in der Freude 
über ihren Wohltäter, der, gleich dem allbelebenden Geiste der Natur, mit freundlicher Wärme über sie 
hinstrahlt.“148 

A kert, amelynek reggeli koncertjein Mozart, majd 1786-ban Beethoven is vezényelt,149 számos ünnepség (köztük 
népünnepélyek) színhelye volt a későbbi évtizedekben is, különösen a bécsi kongresszus idején. Ugyancsak nagy 
népszerűségnek örvendtek az 1820 és 1847 között itt rendezett május elsejei koncertek.150 

A Prater és az Augarten megnyitásához, a természetszeretet és filantrópia eme megnyilvánulásaihoz, 
amelyek a korban számos követőre találtak,151 nevelő célzat is társult, hiszen ezek a terek a társas élet számos, írott 
és íratlan szabályának elsajátítására és önbemutatásra nyújtottak lehetőséget. Egy kortárs meglehetősen kritikus 
véleményét idézve azonban az Augartenben tett sétát csak azok élvezhették, 

„die sich wechselweise über ihre Maskentracht – ihr grimassirendes Gezier – ihren näselnden 
(schnufelnden) Konversazionston – ihre witzlose Witzelei u.s.w. belustigen oder lustig machen können. 
Man kömmt nicht nach dem Augarten ... um sich zu belustigen, sondern um zu sehen, und gesehen zu 
werden.”152  

 

Amint arra a Prater és az Augarten népszerűsége is utalt, a 18. századra a város beépítettsége és ezzel 
összefüggésben a zöldterületek hiánya olyan fokúvá vált, hogy felmerült a 16. században, a középkori Bécs bástyái 
és városfalai előtt létesített, addig csak katonai gyakorlótérként használt, a várost az elővárosoktól elválasztó 
úgynevezett Glacis hasznosítása. Az 1770-es években végrehajtott első változtatások után (világítás, beültetések) a 
tervek megvalósítására II. József uralkodása idején került sor, aki 1781. március 2-i uralkodói kéziratával lehetővé 
tette a Glacis planírozását és növényekkel való betelepítését. Míg más európai nagyvárosokban ugyanebben az 
időszakban teljesen felszámolták a korábbi erődítményeket, addig Bécsben csupán a terület hasznosításában történt 
változás: megindulhatott pihenőhelyként való kiépítése. A Glacis és a bástyák szépségét a korabeli leírások így 
ecsetelik: 

„Die Bastey sehr häufig von Spaziergängern aus allen Ständen besucht. Man ist daselbst für alles 
Reiten und Fahren gesichert, und dabey dem Staube nicht sehr ausgesetzt, und hat von der rechten Seite 
immer die abwechselndsten schönsten Aussichten über die Esplanaden nach den vielen um die Stadt 
herum liegenden Vorstädten, und nahgelegenen Gegenden und Gebirge.“153 

                                                                                                                                                                                            
ist. Dieser Belustigungsort, der halb eine angesehene Wildnis der Natur und halb gemäßigt eingerichtet ist, und 
hinten von der prächtigen Donau bespült wird, ward, ebenfalls sobald er verbessert war, vom Kaiser 1775 für alle 
Mensche ohne Unterschied des Standes eröffnet. (...) Seitdem ist der Augarten, wo den ganzen Tag eine Menge von 
Spazierenden wimmelt, auf mancherlei Art verschönert.” Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-
1785.V. k. 71. old. 
148 Hirschfeld, C.C.L.: Theorie der Gartenkunst. Kiel: 1779-1795. V. k. 71-72. old. 
149 „Im großen Gartengebäude befinden sich zwey große Speisesäle, ein Billardzimmer und ein paar Nebenzimmer, 
welche sich durch ihre jetzige erneuerte geschmackvolle Auszierung empfehlen. Man kann hier bey dem Hoftraiteur 
Jahn zu verschiedenen Preisen speisen, welche an einer Tafel angeschrieben sind. Es werden hier auch öfters schöne 
Musiken aufgeführt.“ Neueste Beschreibung der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien und der in der Gegend 
befindlichen k. k. Lustschlösser, Gärten, anderer vorzüglicher Gebäude, Kunst- und Naturmerkwürdigkeiten. Wien: 
Binzische Buchhandlung, 1808. 182. old. 
150 „(...) Der Wohlanständigkeit wegen, ist im Garten außer auf der Terrasse, das Tabakrauchen untersagt. Der 1. Mai 
wird hier mit Gesang und Musik fröhlich begrüßt, und da die gebildete Welt auch daran Teil nimmt, so kann es als 
ein Volksfest angesehen werden.“ In: Reinold, C: Wiens öffentliche Gärten, Bäder, Theater (mit Angabe der 
Eintrittspreise) und den sehenswerthesten Kunstausstellungen. Wien: k.n., 1828. 20. old. 
151 Hajós Géza: Romantische Gärten der Aufklärung. Englische Landschaftskultur des 18. Jahrhunderts in  und um 
Wien. Wien: Böhlau, 1988. 30. old. 
152 Richter, Joseph: Das alte und neue Wien. Verfaßt von einem Erzpatriten, é.n. 14. Idézi Tanzer, Gerhard: 
„Spazierengehen. Zum ungewöhnlichen Aufschwung einer gewöhnlichen Freizeitform im Wien des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts.“ Beiträge zur Historischen Sozialkunde 2/82. Wien, 1982. 71. old. 
153 Neueste Beschreibung der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien und der in der Gegend befindlichen k. k. 
Lustschlösser, Gärten, anderer vorzüglicher Gebäude, Kunst- und Naturmerkwürdigkeiten. Wien: Binzische 
Buchhandlung, 1808. 180. old. 



 

„Die Glacis ist ebenfalls in der schönen Jahreszeit ein angenehmer Spatzierplatz, auf welchem sich 
viele Alleen und Ruhebänke befinden, von denen man die schönsten Aussichten  genießt.“154 

 A korábbi elnevezés mellett 1800 körül fokozatosan az Esplanade név honosodott meg, ami a terület funkcióváltását 
is mutatja. A közvetlen háborús fenyegetés elmúltával már kizárólagosan pihenőhelyként szolgált nem csupán a 
polgárok, de a munkások számára is. Ezt a funkcióját híven tükrözi, hogy az úgynevezett Wasserglacis területén (kb. 
a mai Stadtpark helyén) már 1788-ban egy kávésátor létesült, a 19. század elején pedig ásványvizet is lehetett 
fogyasztani, ivókúrát is lehetett tartani.155 

A várfal egyik nevezetes pontja, az elsősorban a jobb társaság által látogatott, népszerű sétahely, az 
úgynevezett Ochsenmühle volt (kb. a későbbi Volksgarten helyén), mely nevét onnan kapta, hogy a szűkös hely 
miatt a levegőzni vágyók akár órákon keresztül is körbe-körbe sétáltak.156 1817-ben I. Ferenc sokat tett szépítéséért: 
padok kihelyezésével, a világítás javításával, egy pavilon létesítésével, valamint további beültetésekkel gazdagította. 
Nem messze tőle helyezkedett el az úgynevezett „Paradeisgartl,“ mely jóideig a császári család magánkertje volt. A 
várfal és a bástyák mellett a majd szintén 1817-ben nyárfasorral betelepített, 8 m x mintegy 4 km-es sétánnyá 
alakított várárok a terület rendezését megelőzően még kétes hírű hely volt, amelynek a növényzet által sűrűn benőtt 
területén prostitúció dívott, diákok közötti összetűzésekre is sor került.157 

A bástyák pihenőhelyként való kiépítése, valamint a várárok rendezése mellett I. Ferenc nevéhez fűződött a 
már kifejezetten a nyilvánosság számára létesített Volksgarten megnyitása. A franciák által 1809-ben, röviddel 
kivonulásuk előtt, a Habsburg birodalom fölött aratott győzelmük jelképeként felrobbantott Várbástya helyén az 
elzászi származású Louis de Rémy vezetésével alakították ki a Népkertet. A Hirschfeld-féle Volksgarten-gondolat 
szellemében megalkotott kert, talán kissé meglepő módon a napóleoni urbanizációs elvekkel is rokonságot mutat.158 
A modern higiénia, a szabadidő kontrolált eltöltése és az új infrastruktúra megvalósítása jegyében számos 
urbanizációs terv született, pl. Nápolyban a Corso Napoleone kialakítása, Rómában az úgynevezett Jardin du Capitol, 
valamint a Jardin du Grand César (a Porta del Popolo közelében). Különösen ez utóbbi mutat hasonlóságot a 
Volksgarten megformálásával: a geometrikus szerkezet mellett az antik elveknek megfelelő kialakítás (közepén 
klasszikus templomépülettel, valamint ligetes résszel).159 A Louis de Rémy tervei alapján 1819 és 1823 között 
létrehozott Volksgarten két részre oszlott: egy félkör alakú térre sugaras elrendezésű sétányokkal, valamint a Pietro 
Nobile által emelt Thézeusz-templom (Canova szoborcsoportjával) számára fenntartott területre. Két sarokpontján a 
Corti-kávéházak álltak. A budapesti Városligettől eltérően, kizárólagosan uralkodói kezdeményezésre született kert a 
Glacis területének a klasszicizmus szellemében való szépítése által könnyen felügyelet alatt tartható, kényelmes 
sétahelyet biztosított elsősorban a polgári rétegek számára. A művészien kialakított környezetben a kávéházak 
mellett, nyaranta reggel és este zeneszó, esténként pedig díszes kivilágítás fogadta az idelátogatókat. 

„(…) Er gehört vorzugsweise zu jenen Erholungsplätze, die von der gebildeten Welt besucht werden. 
Der herrliche Tempel Theseus mit der Statue desselben und ein elegant erbauter Gartensalon, in 
welchem man mit allen Arten Erfrischungen bedient wird, gereichen ihm zur Zierde. In dem 
ehemaligen Paradiesgärtchen, welches mit dem Volksgarten vereint wurde, besteht ebenfalls eine 
Kaffeeschrank, wo man zugleich verschiedene Sorten mineralischer Wässer bekömmt. Die Aussicht 
von diesem herrlichen Platze ist wunderschön, und kein Fremder sollte es unterlassen, ihn wenigstens 
einmal zu besuchen; er wird das hier Gesagte vollkommen bestätigt finden. An schönen 
Sommermorgen oder Abenden ertönt sowohl im unteren- als im oberen Volksgarten (dem ehemaligen 

                                                           
154 Neueste Beschreibung der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien und der in der Gegend befindlichen k. k. 
Lustschlösser, Gärten, anderer vorzüglicher Gebäude, Kunst- und Naturmerkwürdigkeiten. Wien: Binzische 
Buchhandlung, 1808. 180. old. 
155 „Der Teil des Glacis, wo jetzt der Stadtpark ist, war das Wasserglacis. Da war ein kleines Kaffeehaus, wo einige 
Musikanten an schönen Tagen im Freien spielten und in der Früh die Leute Mineralwasser tranken und spazieren 
liefen. Nachmittags gingen viele Leute zur Jause hin.“ Hartmann, Anna: Erinnerungen einer alten Wienerin 
(Herausgeg., bearb. und mit einer Einl. Vers. von Erika Flemmich). [Damit es nicht verlorengeht...; 41] Wien: 
Böhlau, 1998. 142. old. 
156 Masanz, Michaela - Nagl, Martina: Ringstraßenallee. Von der Freiheit zur Ordnung vor den Toren Wiens. [In: 
Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, hrsg. von Felix Czeike, Bd. 30] Wien: Franz Deuticke, 1996. 
51. old. 
157 Hajós Géza: Die urbanen Freiräume Wiens und der ehem. Österreichischen Donaumonarchie aus europäischer 
Perspektive von den Anfängen bis um 1870. Eine skizzenhafte Abhandlung. Kézirat. 15. old. 
158 Ld. Panzini, Franco: Per i piaceri del popolo. L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al XX 
secolo. Bologna: Zanichelli, 1990. 126. old. 
159 Hajós Géza: Die urbanen Freiräume Wiens und der ehem. Österreichischen Donaumonarchie aus europäischer 
Perspektive von den Anfängen bis um 1870. Eine skizzenhafte Abhandlung. Kézirat. 22. old. 



 

Paradiesgärtchen) Harmoniemusik, und wenn Abends diese beiden Gärten beleuchtet sind, so gewährt 
es den Anblick einer prachtvollen Illumination. Im unteren Volksgarten ist rücksichtlich der 
Wohlanständigkeit das Tabakrauchen, und der öfters vorgefallenen Unannehmlichkeiten wegen, das 
Mitbringen der Hunde untersagt.“160 

A Habsburg-családban szinte már meggyökeresedett tradíciót követve, a szenvedélyes kertész és a 
természettudományok, elsősorban a botanika iránt nagy érdeklődést mutató I. Ferenc, a „Blumenkaiser“161 nevéhez 
nem csupán a Volksgarten kialakítása fűződik. Az udvari főkertész, Franz Antoine és maga a császár tervei alapján 
és részben általuk megvalósított császári magánkertben, a Kaisergartenben (majd a lakosság számára való teljes 
megnyitásától, 1919-től Burggarten néven) végzett munka a császár egyik kedvelt időtöltése volt a császárnéval a 
Praterbe tett csaknem mindennapos sétakocsizások mellett. Szabályos időközökben a közönség is felkereshette a 
császár egyik büszkeségét, a kertben épített üvegházat. I. Ferenc nagy hangsúlyt fektetett gyermekei botanikai 
nevelésére is, akik saját herbáriumuk elkészítése mellett Schönbrunnban egy külön a számukra fenntartott kertrészt is 
kaptak.162 A botanikai tárgyú festészet támogatása, az udvari botanikai kabinet megalapítása (1807) mellett a 
tudományos ismeretek gyarapítása érdekében a II. József által teremtett hagyományt követve több expedíciót indított. 
A felfedezőutak eredményeként számos új állat- és növényfajjal gazdagodott a császárváros, elsősorban a 
Kaisergarten és Schönbrunn.163 

 

III.1.2. Magánkertek megnyitása 

A Ringstrasse kialakítása során létrehozott Stadtpark 1862-es megnyitásáig Bécs városának nem volt 
közösségi tulajdonú parkja. Ezt a hiányt a császári és főúri magánkertek nagyközönség számára való megnyitásával 
pótolták a Prater (1766), az Augarten (1775), majd a Belvedere (1776) példája nyomán. Szavojai Jenő nyári 
rezidenciájaként az 1710-es és 1720-as években Lukas von Hildebrandt tervei alapján létesített, elsősorban 
reprezentációs funkciókat szolgáló Felső- és a szerényebb, tényleges lakrész, az Alsó-Belvedere 1700 és 1723 között 
létesített kertje a várost egykor övező barokk kertkoszorú egyik szép példája. A J. L. von Hildebrandt és Dominique 
Girard tervei alapján, részben katonai tábor mintájára készült, a török elleni harcok győztes hadvezérének dicsőségét 
megjelenítő kert szobraival, szökőkútjaival, téli kertjével, üvegházával és állatkertjével Bécs egyik vonzó 
látványossága volt. Miután 1752-ben császári tulajdonba került (ezt követően indult meg a Belvedere 
szomszédságában a botanikus kert kialakítása), az állatkertet felszámolták, az állatokat Schönbrunnba szállították. Az 
épületekben a nagyközönség által is látogatható természettudományos gyűjtemény illetve festészeti galéria kapott 
helyett (később mindkét gyűjtemény a Ringen létesült múzeumokba került). Az 1776-ban a látogatók előtt is egész 
nap nyitva álló kert szépségéről írva a 19. század elejéről származó leírások elsősorban a várost és környékét felölelő 
festői kilátásra hívták fel a figyelmet.  

„Unter den öffentlichen Gärten, welche an schönen Sommertagen häufig vom Publikum besucht 
werden, sind besonders zu rechnen: 
der Belvedere-Garten woselbst man eine sehr schöne Aussicht auf die Stadt Wien genießt. In dem 
Gebäude desselben befinden sich die berühmte k. k. Bildergallerie, (...).164 
Der herrliche Garten, welcher bei diesem k.k. Pallast sich befindet, dient ebenfalls Jedermann zur 
Erholung, weshalb er den ganzen Tag über offen ist. (...) 
Schon von der höchsten Terasse des Gartens sieht man fast die ganze Stadt gleich einem Rundgemälde 
vor sich, aus den Fenstern des Pallastes aber bietet sich der allumfassendste Überblick nicht nur über 
Wien, sondern auch über den reizendsten Teil seiner Umgebungen dem Auge dar. 
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Kunstausstellungen. Wien: k.n., 1828. 20-21. old. 
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Buchhandlung, 1808. 180-181. old. 



 

Der Natur- und Kunstfreund, findet daher hier in mehr als einer Hinsicht reichen Genuß, und es gibt in 
Wien keinen zweiten Ort, der beides so schön vereint, wie dieser.“165 

Az arisztokrácia látogatható magánkertjei közül a Schwarzenberg- és a Liechtenstein-palota kertjei tartoztak 
a legszebb alkotások közé. A Belvedere közvetlen szomszédságában található terület a rajta lévő, még befejezetlen 
palotával és kerttel 1716-ban került Adam Franz von Schwarzenberg herceg tulajdonába, aki költségeket nem 
kímélve Bécs környékének egyik legfényesebb barokk kertjét alakította ki. A télikertek, üvegházak (itt használtak 
először gőzgépet a fűtés biztosítására) gazdag növényanyaga és az itt alkalmazott technikai eszközök, újítások olyan 
különlegesek és látványosak voltak, hogy maga a császári család is gyakran felkereste. 1783-ban a nagy költségek 
miatt „tájképi” stílusúvá alakították át a kertet, felhagyva a fák formára vágásával. Festői szépsége és az innen nyíló 
kilátás sok látogatót vonzott.166 

A hercegi magánkertek közül a 19. század első harmadának egyik népszerű sétahelye a Liechtenstein palota 
kertje volt. A család művészeti gyűjteményének otthont adó palotát övező, barokk stílusú, majd az 1770-es évektől 
részben tájképi stílusban átalakított kert szökőkútjaival, grottáival és gazdag növényanyagával vonzotta a 
látogatókat, különösen nyaranta.167 

„Der fürstlich Liechtensteinische Garten in der Vorstadt Roßau 
Jedermann hat in diesen romantischen Aufenthalt freien Zutritt, und wenn ihm die Schönheiten des 
Gartens hinlänglich Vergnügen verschafft haben, so bietet sich ihm ein reicher Genuß dar, wenn er die 
herrliche Gemälde- und Kupferstich-Sammlung des fürstlichen Herrn besieht. Die Erlaubnis hiezu 
erhält jeder, welcher sich Tags vorher darum gemeldet hat.“168 

Jóval szélesebb társadalmi rétegek igényét elégítette ki a „pleasure garden,” „jardin spectacles” műfajába 
sorolható bécsi Tivoli, mely az 1830-as években Meidlingben, Schönbrunntól keletre létesült.169 A két berlini 
vállalkozó által létrehozott, kávéházzal, vendéglővel ellátott szórakoztató park, melynek megnyitásakor a császári 
család nagy számban képviseltette magát, számos látványosságot kínált. A klasszikus templom jellegű főépületben 
rendszeresen tartottak zenés ünnepélyeket, amint arról Strauss-szerzemények is tanúskodnak. Néhány éves működés 
után azonban, 1836-ban, anyagi nehézségek miatt megszűnt a vállalkozás, melynek szerepét ezzel teljes egészében a 
Wurstelprater vette át. 

 

III.1.3. A Ringstrasse és környékének zöldterületei 

 „Die Ringstrasse ist ein großer stiller Park, der die ganze Stadt umschließt.”170 
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Buchhandlung, 1808. 181. old. 
168 Reinold, C.: Wiens öffentliche Gärten, Bäder, Theater (mit Angabe der Eintrittspreise) und den sehenswerthesten 
Kunstausstellungen. Wien: k.n., 1828. 22. old. 
169 Hajós Géza: Die urbanen Freiräume Wiens und der ehem. Österreichischen Donaumonarchie aus europäischer 
Perspektive von den Anfängen bis um 1870. Eine skizzenhafte Abhandlung. Kézirat. 27-28. old. 
170 A Ringstrasse 1914-ben. Ld. Friedländer, Otto: „Letzter Glanz der Märchenstadt.“ 1940. 47. old. Idézi: Springer, 
Elisabeth: „Geschichte und Kulturleben der Wiener Ringstrasse.“ In: Wagner-Rieger, Renate (szerk.): Die Wiener 



 

Heute hat fast jede große Stadt in Mitteleuropa, die sich rasch erneuern muß oder 
möchte – von Budapest über Würzburg bis Köln – ihre Ringstrasse. 
Aber Wien war die Erfinder, auf dem Wiener Ring wurden die Niederlagen erlitten 
und die Siege gewonnen, (...).171 

A Bécs lakosságának gyors növekedése172 és a belváros sűrű beépítettsége nem csupán a város határainak 
kiterjesztését tette szükségessé, hanem további zöldterületek kialakítását is. A városi térhasználat és -gazdálkodás 
alapvetően meghatározó vonása, hogy Bécs birodalmi központ és császári székhely volt. A várost övező védelmi 
rendszer felszámolásához s ezzel egy nagyszabású, reprezentatív körút kialakításához számos terv után a 
gesztusértékű döntő mozzanatot az 1857. december 20-i császári kézirat jelentette: 

„Es ist mein Wille, daß die Erweiterung der Inneren Stadt mit Rücksicht auf eine entsprechende 
Verbindung derselben mit den Vorstädten ehemöglichst in Angriff genommen und zugleich auch auf 
die Verschönerung meiner Residenz- und Reichshauptstadt Bedacht genommen werde. Zu diesem 
Zweck bewillige Ich die Auflassung der Umwallung der Inneren Stadt, sowie der Gräben um 
dieselbe.“173 

Amint az a fenti idézetből is kitűnik, a védelmi rendszer felszámolásakor elsősorban nem az egészségügyi 
szempontok játszották a döntő szerepet, hanem a városszépítés, az így nyert terület lehetséges díszítőfunkciója volt 
mérvadó. A kézirat világosan mutatja, hogy a császári udvar tudatában volt, milyen nagy az igény a lakosság 
számára kikapcsolódást biztosító zöldterületek iránt. Az utak szélességének pontos meghatározásakor külön teret 
biztosítottak a gyalogosoknak (a Ring város felőli oldalán), valamint a lovasoknak is (a Ring külső részén). A Glacis 
felszámolása során reprezentatív épületek, valamint parkok számára fenntartott szabad területek egymással váltakozó 
rendszerének kialakítását tervezték.174 

A fő célkitűzés, egy elsősorban reprezentatív funkciókat betöltő, eredetileg „Boulevard” vagy „Korso” 
megnevezéssel illetett ‚via triumphalis’ megvalósítását (a Ringstrasse elnevezés csak a már jóváhagyott tervvel 
kapcsolatban jelent meg először 1859-ben)175 a korábbi védművek helyén nyert terület egy részének kiárusításából a 
külön erre a célra létesített úgynevezett Stadterweiterungsfondba befolyt összegből fedezték. A párizsi, Haussmann-
féle átalakításokhoz hasonló radikális megoldások alkalmazásához azonban sem a jogi, sem az anyagi feltételek (a 
magántőke hiánya) nem voltak adottak.  

1858 és 1864 között lerombolták a városfalakat és a várost övező árok nagy részét feltöltötték. A terület 
rendezésére pályázatot írtak ki, azonban a kor neves tájépítészei és építészei (pl. a porosz udvari kertek főigazgatója, 
Peter Joseph Lenné tervezete, Eduard van der Nüll és August Sicard von Sicardsburg közösen benyújtott pályázata) 
által elkészített és benyújtott tervek közül egyik sem valósult meg teljes egészében, hanem csupán alapul szolgáltak a 
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171 Hevesi, Ludwig. „Ein Gang über die Wiener Ringstrasse.” In: Wienerstadt, Lebensbilder aus der Gegenwart. 
1891. 433. old. Idézi: Springer, Elisabeth: „Geschichte und Kulturleben der Wiener Ringstrasse.“ In: Wagner-Rieger, 
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173 Wiener Zeitung, 1857. XII. 25., 1. old. Idézi: Masanz, Michaela - Nagl, Martina: Ringstraßenallee. Von der 
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Joseph. Wiesbaden: Franz Steiner Vlg., 1979. 616. old. 



 

végleges változat kidolgozásához. A zöldterületek aránya tekintetében az egyes tervek nagy eltéréseket mutattak: a 
várost a táj szerves részének tekintő Lenné a rendelkezésre álló terület 37 %-át, míg a Nüll-Sicardsburg-féle tervezet 
csupán 12 %-át tartotta fenn erre a célra. Végül köztes megoldás született: az 1917-es állapot szerint a már elkészült 
Ringstrasse és környékének mintegy 20 %-át tettek ki a mindenki által szabadon felkereshető zöldterületek. Az utak 
eredetileg 40 Klafterre (40 öl = 75,8 m) tervezett szélességét 30 Klafterre (56,9 m) módosították (a Ring egyes 
részein ennél lényegesen keskenyebb, pl. a Schottenringnél csak 20 Klafter = 38 m), hogy ezáltal elegendő 
zöldfelületet biztosítsanak a gyakori szél megfékezéséhez. Fontos szempontnak bizonyult az a tény, hogy a párizsi 
boulevard-ok is csak 26 illetve 28 Klafter szélesek voltak.176 

Az 1865. május 1-én a Burgtól az Aspern-hídig terjedő első szakasz személyesen a császár által való 
megnyitása nagy társasági alkalom volt az arisztokrácia és a tehetős polgárság részvételével. 1870-ben sor kerülhetett 
a Ring másik felének megnyitására is. Az építőknek, az őket érő számos kritika177 mellett sok nehézséggel kellett 
megküzdeniük, így például az utak mentén ültetett fákat újra kellett telepíteniük a sajátos körülményeket jobban tűrő, 
azokhoz jobban alkalmazkodni képes fajokkal. 

 
1. kép - A Mária Terézia park (Rudolf Bernt) 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben. 2. k. Bécs és Alsó-Ausztria. Budapest: 
Magyar Királyi Állami ny., 1888. 89. old. 
 

A Ring parkjainak megtervezésére 
illetve átalakítására az építményekkel 
ellentétben nem írtak ki nyílt pályázatot (az 
egyetlen kivétel a Stadtpark létesítése volt). A 
feladattal általában a városi kertészt bízták 
meg, s az elsődleges szempont a 
meghatározónak tekintett épített környezethez 
való alkalmazkodás volt, tehát a zöldfelület 
funkcionális alárendelése az építménynek. Ez a 

szempont volt mérvadó a Kunsthistorisches és a Naturhistorisches Museum között elterülő, az épületekhez stílusában 
illeszkedő Mária Terézia park létrehozásakor (ld. 1. kép). 

 

A Ring megalkotása a Volksgarten esetében területének bővülését eredményezte részben a Ring, részben 
pedig a belváros felé. Az elsősorban császári magánkertként szolgáló Kaisergarten növényanyagának gazdagítása és 
tájképi kiképzése mellett (felhagynak az egyenesen futó utakkal) területe szintén csaknem kétszeresére növekedett, 
1881-ben azonban az új Hofburg építésével ez némileg ismét csökkent. 

 

• A Stadtpark 

 „(...) schwerathmend verspüren wir die Sahara, Ringstrasse genannt, um 
in den lieblichen Anlagen des Stadtparks Schatten und Erholung zu finden. 

Der Stadtpark erblüht in voller Pracht und das Blumenparket vor dem 
Kursalon erquickt die Sinne.”178 

A Ringstrasse parkjainak kialakításával jelentős változás következett be a város illetve a városi közösség 
zöldterületekhez való viszonyában. Míg a városi parkok korábban magánszemélyek, illetve az uralkodó tulajdonában 
álló és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett zöldterületek voltak, a 19. század második felében létesítésük és 
fenntartásuk fokozatosan a városi közösség hatáskörébe került. Már nem csupán mellékletnek, hanem a város szerves 
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részének tekintették őket mint fontos társadalmi tényező (találkozóhely, a kommunikáció színhelye), a városlakók 
fizikai és pszichikai egészségmegőrzését szolgáló eszköz.179 A Gründerzeit polgársága befolyásának növekedésével 
öntudatának kifejezéséhez új eszközt keresett, így a parkok nem csupán a mindennapi életnek váltak szerves részévé, 
hanem polgári reprezentációs funkciót is betöltöttek. Ez az új szemlélet nyilvánult meg a Stadtpark létrehozásakor. 

„(...) In Wien gibt es mehrere dem Publicum geöffnete Gärten – aber sie gehören einzelnen Familien 
oder dem Staate; das Publicum athmet darin mit hoher Erlaubnis Luft und Duft ein. Der Wiener wollte 
desshalb selbst seinen Garten haben, mit seinem Gelde erbaut, wo er sagen konnte, hier bin ich bei mir. 
Er wollte den Garten nicht erst aufsuchen; knapp neben der Ringstraße sollte er liegen, daliegen von 
keiner hohen Steinmauer eingeschlossen und dem Auge entzogen.”180 

 

2. kép – Stadtpark, Kursalon 
Czeike, Felix: Wien in alten 
Ansichtskarten. Innere Stadt. Zaltbommel: 
Europäische Bibliothek, 1996. (6. kiad.) 

 

A felbecsülhetetlen értékű egykori 
Glacis pótlására, a város polgárainak 
sétahelyéül a Wasserglacis helyén a 
császár egy kilenc hektár kiterjedésű 
területet adott át Bécs részére, ahol a város 
költségére és a császári székhely díszére 
egy mindenki előtt nyitva álló park 
létesítését tervezték. Bécs városa, mely 
1861-ben nyerte vissza önkormányzatát, 

pályázatot írt ki a park tervére, amelybe, miután az első fordulóban benyújtott pályázatok nem bizonyultak 
elfogadhatónak, a sajtó által felkarolt tájképfestőt, a világ jelentős parkjait ismerő Joseph Selleny-t is bevonták. Az 
általa készített terv a terület tájképi stílusú kialakítását tűzte ki célul, a magas kivitelezési költségek miatt azonban 
több ponton is módosításra szorult. A kivitelezést végző főkertész, Rudolf Siebeck azonban nem csupán a javasolt 
változtatásokat hajtotta végre, hanem saját elképzelései szerint is módosított a terven. A tájképi stílus jegyeit magán 
viselő parkot tóval, zenepavilonnal, később szobrokkal is díszítették. A növényzet telepítésénél arra törekedtek, hogy 
„élő kerítéssel” övezzék a parkot, miáltal a beültetés olyan sűrű lett, hogy csupán kevés teret tartottak fenn 
tisztásnak. Mivel az 1862-ben megnyitott parkot elsősorban sétára szánták, annak érdekében tehát, hogy a gyerekek 
számára szabad teret, játszóhelyet biztosítsanak, a Bécs-folyó jobb partján kialakítottak egy külön gyermekparkot 
(Kinderpark). Az 1863-ban átadott parkrész nem aratott nagy tetszést, mivel egy gesztenyeligeten kívül nem 
tartalmazott gyepfelületet, nem pótolhatta tehát a hajdani Glacis dús gyepszőnyegét. 1867-68 telén a tavat 
korcsolyázók vették használatba, a belépődíjakból befolyt összegből a Szegényalapot támogatták. Az 1866-ban 
megnyitott Kursalon (ld. 2. kép) és maga a park számos társasági eseménynek,181 köztük kiállításoknak, 
banketteknek, jótékonysági rendezvényeknek, előadásoknak, divatbemutatóknak182 és zenei ünnepeknek biztosított 
teret (ld. 3. kép). A parkban emelt szobrok által a Stadtpark már a 19. század végén Bécs emlékművekben 
leggazdagabb parkjává vált.183 
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 A Stadtpark elsősorban délutánonként vált a tehetős polgárság társas életének színterévé, ahol a szereplők 
olyan otthonosan mozogtak, mint saját szalonjukban. 

„Am Nachmittag freilich ist der Stadtpark kaum noch ein Garten zu nennen; da hat er sich zum 
Promenade- und Konversationssaal für die vornehme Welt umgewandelt, zu einem mit Blumen und 
Blattpflanzen geschmackvoll dekorirten Salon, in dem eine elegante Gesellschaft sich 
zusammengefunden. Der Naturschwärmer hat in diesem Stunden hier nichts zu suchen, er mag andere 
vergessene grüne Winkel aufsuchen, um dem Beobachter Platz zu machen, der dem Studium der 
Menschen und der gesellschaftlichen Eigenthümlichkeiten obliegt. (...) der Wiener Stadtpark hat – in 
den Nachmittagsstunden – seinen eigenen Charakter, mehr als irgend ein anderer öffentlicher Garten 
irgend einer Stadt, sein eigenes Publikum. (...) Der Stadtpark gehört zur Ringstrasse, er ist ein Theil 
ihrer selbst, er ist der Hausgarten der Ringstrassenbewohner. Man kann den letzteren Begriff etwas 
weiter fassen, aber sicher ist es, daß der Vorstädter sich nur selten in den Stadtpark verirrt; er schreitet 
an demselben vorüber, dem Prater zu. Die hierher kommen, fühlen sich wie zu Hause; sie bewegen sich 
wie in ihren eigenen Räumen und sind sicher, fast nur Bekannte oder doch nur Leute anzutreffen, mit 
denen „man” bekannt werden kann. (...) sie representire die verschiedenen Abarten des besitzenden 
Bürgerthums, seiner Frauen und Töchter. Die hohe Aristokratie ist hier niemals vertreten, der 
Millionenbesitz spärlich, das Kleinbürgerthum fühlt sich hier im Prunk der Roben nicht heimlich.“184 

 

• A Rathauspark 

A katonai gyakorlótéren, ahol különösen hosszas esőzések után komoly közlekedési nehézségekkel kellett 
megküzdeniük a bécsieknek, létesült a neogótikus stílusú városháza. Az előtte elterülő park jellegét teljes egészében 
az épületnek rendelték alá, annak esztétikai vonásait a lehető legteljesebb mértékben kellett érvényre juttatnia. A 
Rathauspark létesítése körül folytatott viták során Kajetan Felder főpolgármester ezzel szemben a park mint 
pihenőhely fontosságát emelte ki. Az 1872-1873 között létrehozott, tájképi stílusú park végül mindkét funkciójának 
eleget tett: egyrészt a Stadtparkhoz hasonlóan a bécsi polgárság saját üdülőhelyet, reprezentációs teret nyert, 
másrészt a park a közelében épülő városháza, parlament illetve egyetem monumentális együttesét segített érvényre 
juttatni. Mindemellett a birodalom számos meghatározó uralkodójának, politikusának, művészének és a város 
jelentős alakjának szobra, emlékműve hangsúlyozza emlékhely jellegét.  

Az így felépült Ringstrasse a birodalom, de szűkebb értelemben nem a születési, hanem elsősorban a 
pénzarisztokrácia, a feltörekvő polgárság reprezentációs tere volt. A hatvanas években a Ring mentén létesült 55 
magánépületből csupán kettő volt a császári ház tagjának tulajdonában, ugyancsak kettő hercegi, öt arisztokrata, s a 
többi nagypolgári tulajdonban. Társadalmilag maga a Ring is több részre oszlott, melyek közül a mai Schubert- és 
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3. kép - A bécsi divatkorzó a Stadtparkban 
IWE 1911. V. 28. Nr. 148. 5. old. 



 

Parkring voltak a legelőkelőbbek, beépítettsége és térkiképzése is ennek megfelelően alakult.185 A császári ház iránt 
lojális régi és új keletű arisztokrácia önbemutatási tere volt a Ringstrasse, amint ez a nyilvános térhasználatban is 
megnyilvánult. A Sirk-sarok (Bristol Hotel) és a Schwarzenbergplatz között húzódó Ring-szakasz, a híres, 
úgynevezett „Ringstrassenkorso” a bécsi társas élet egyik exkluzív tere volt, ahol az alkalomhoz és a helyhez illő 
öltözetben kellett megjelenni. A séta mellett a lovaglás, a Ring lovaglóútjain keresztül a Praterbe való kilovaglás volt 
az arisztokrácia kedvelt időtöltése, önbemutatási formája. 

A Ring mentén létrehozott illetve átalakított parkok és kertek a városhatárok kiterjesztésével nyert új tér 
reprezentációs funkciójának fokozását szolgáltak. Noha a könnyen megközelíthető zöldterületek a tervezők 
szándékai szerint mindenki számára nyitva álltak,186 használatukat mégis elsősorban társadalmi szempontok 
határozták meg. A Stadtpark és a Volksgarten elsősorban az előkelő társaság, a felső középosztály és a gazdag 
polgárság kedvelt tartózkodási helye volt. Azonban ezeken a tereken belül is sajátos rend alakult ki. Míg a 
Volksgartent 1848 előtt az arisztokrácia előszeretettel kereste fel, addig a Ring megépítése és a kert kibővítése után 
elsősorban a belépődíjhoz kötött kávéházat részesítette előnyben, a Ringen kívül pedig a Prater értékelődött fel a 
születési arisztokrácia körében mint találkozó- és szórakozóhely.187 

A Ring parkjait, köztük a Rathausparkot csak hétköznapokon, közelsége miatt felkereső jómódú polgárok 
vasárnaponként a Ringen át az előkelőbb Schönbrunnba vagy a Praterbe kocsiztak ki, mint Albert Fuchs (1905-1946) 
családja is az 1900-as évek elején. A Városháza előtt kialakított parkra jellemző szigorú rendet, a „Bürgerkinder” és 
„Proletarkinder” között megnyilvánuló társadalmi szeparációt érzékletesen mutatatja be Fuchs gyermekéveit idéző 
leírása. 

„Im Park wichen wir dem Kinderspielplatz im Boge aus – dort waren zu viele Kinder, wir hätten 
Keuchhusten kriegen können. Das Fräulein ließ sich in der Nähe des Springbrunnens auf einer Bank 
nieder. Meist warteten schon ein paar Kolleginnen. Uns war leidliche Freiheit gewährt, doch gab es 
eine Einschränkung: wir sollten nur mit feinen Kindern spielen, nicht mit Gassenbuben. 
Bedeutend ärgere Feinde als die Aufseher waren die Gassenbuben, das heißt die Proletarkinder, mit 
denen wir keinen Umgang haben sollten. Da die anderen Bürgerkinder demselben Gesetz unterlagen, 
existierte im Park eine genaue Klassenschneidung. (...) 
Trotz den Gefahren, die er in sich barg, war uns der Park der liebste Ort in der Stadt. Wir kannten jede 
Bank, jeden Strauch und Baum, Stunden verflogen wie Minuten. Auf dem Weg nach Hause besprachen 
wie schon, was wir tun würden, wenn wir morgen oder übermorgen wiederkämen.  
Sonntags gingen wir nicht in den Rathauspark. Die Eltern unternahmen mit uns eine Fahrt über die 
Ringstraße, nach Schönbrunn oder in den Prater.“188 

 

III.1.4. Új parkok létrehozása 1890 és 1918 között 

Az 1850-es városhatárok kiterjesztését, majd a Ringstrasse kialakítását követően 1890-ben, az elővárosok 
beolvasztásával került sor Bécs területének újabb bővítésére, amelyet a lakosság számának gyors növekedése tett 
indokolttá. Amikor 1905-ben Florisdorf is Bécs részévé vált, ezzel Európa második legnagyobb városa született 
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meg.189 Elengedhetetlenné vált tehát újabb zöldterületek kialakítása, amit egykori, már használaton kívül helyezett 
temetők parkosításával kívántak megoldani.190 Emellett a városi tanács az utak fákkal való betelepítésére, valamint 
kertek, parkok kialakítására is hangsúlyt kívánt fektetni:  

„In den alten Stadttheilen [ist] die Erhaltung der öffentlichen Gärten, Kinderspiel- und Gartenplätze 
und die thunlichste Schaffung neuer Anlagen geboten. Insbesondere sind die vorhandenen Wälder zu 
schonen und nur an den durchzuführenden Verkehrstrassen oder an sonst gutgelegenen Punkten 
Ansiedlungen zu Villegiaturzwecken in Aussicht zu nehmen.”191  

A városi, közösségi zöldterületek kiterjedésének növelése szempontjából fontos esemény volt az Arenbergpark (a 
császárváros 3. kerületében) és a Draschepark (Bécs déli részén) megvétele (1898-1900). A szándékok és 
szükségletek szerencsés találkozásaként előfordult, hogy városi telektulajdonosok nagyobb területet Bécs városára 
hagytak. Így történt ez a város északi részén található Wertheimsteinpark esetében. Egykori tulajdonosa, Franziska 
Wertheimstein, akinek szalonja a bécsi művészetkedvelők egyik találkozóhelye volt, végakaratában így rendelkezett:  

„Ich vermache mein Besitztum (...) genannt ’Tullnerhof’ (...) der Kommune Wien unter der Bedingung, 
daß der Garten als öffentlicher Garten dem Publikum für ewige Zeiten zugänglich gemacht werde und 
für immer den Namen ’ Wertheimsteinpark’ zu führen hat.”192  

Az 1907-ben városi tulajdonba került terület parkosítása már 1908 nyarán elkészült, majd június 8-án, maga a 
polgármester, Dr. Karl Lueger nyitotta meg a parkot.193 

A bécsi parkok 19. század végi megalkotása során a tervezők, új mintaként, azokból az amerikai 
városépítészeti elvekből indultak ki, miszerint a népkertek kialakítása elsősorban a lakosság kikapcsolódását 
szolgálja. Az ennek nyomán megvalósult európai példák azonban elsősorban a zöldterületek reprezentációs 
funkcióját tartották szem előtt. Kialakításuk során tehát mindenekelőtt az esztétikai elv volt mérvadó. Játékra és 
sportolásra szolgáló tereket csak a gyerekek számára alakítottak ki. A Bécsben ekkor létrehozott népkertek közül a 
legjelentősebbek a Türkenschanzpark, a Schweizergarten, az Arenbergpark és a Heiligenstädterpark (Kuglerpark) 
voltak.  

A nevét az itt létesült török sáncokról nyert park területén eredetileg homokbánya működött. Az egykor 
népszerű kirándulóhely194 átalakításának és parkosításának gondolata a kor neves építészétől, Heinrich von Fersteltől 
származott, aki az 1873-74-ben itt megindult villaépítések terveit készítette. A Türkenschanzpark létrehozása az 
egyéni kezdeményezés eredményeként kialakított népkert szép példája.195 A Pauline Metternich-Sándor (1836-
1921),196 Sándor Móric leánya által szervezett jótékonycélú rendezvények bevételeiből, valamint a 
„Stadterweiterungsfond” támogatásával, de elsősorban magánadományokból 1888-ra, Ferenc József császár 
uralkodásának negyvenéves jubileumára elkészített parkot szeptember 30-án, ünnepélyes keretek között maga a 
császár nyitotta meg Bécs határainak kiterjesztését is előrevetítető beszédével:  
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„„Ich wünsche herzlichst, daß mit dem Blühen und Gedeihen dieses jungen Gartens, auch der 
erfreuliche Aufschwung der Vororte, welche, sobald dies möglich sein wird, auch keine physische 
Grenze von der alten Mutterstadt scheiden soll, stets zunehme (...).”197  

Az 1892. decemberében városi tulajdonba került, majd jelentősen megnagyobbított park tavaival, dombjaival és a 
róluk nyíló kilátással nem csupán a város egyik legszebb parkjainak egyike lett, hanem legnagyobb területű, 
nyilvános, közösségi tulajdonban lévő zöldterülete. Az újonnan átalakított, kibővített park ünnepélyes megnyitására 
1910. október 11-én került sor.198 Számos rendezvénynek volt színhelye, köztük 1899. július 1-én a szegénysorsú 
iskolás gyerekek helyzetének javítására rendezett jótékonysági ünnepségnek,199 1901. május 16-án a madárbarátok 
találkozójának,200 majd a háború idején 1916. június 24-én a Custozza-ünnepnek.201 

A Bécs 3. kerületében található zöldterületek jelentős gyarapodását eredményezte, amikor a város 
megvásárolta az 1875-ben Arenberg herceg által létesített úgynevezett Arenbergparkot. A még magántulajdonban 
levő parkban számos jótékonycélú rendezvényt tartottak,  köztük az 1889. május 2-án és 5-én, délután 1 és 7 óra 
között megrendezett kerti ünnepséget, amelyet igazi bécsi ünnepségként mutatott be a korabeli sajtó,202 hiszen mind 
az arisztokrácia, mint pedig a tehetős polgárság képviseltette magát. A vételt követően néhány hónap múlva, 
szeptember 16-án már a nagyközönség előtt is megnyílt a park.203  

A Schweizergartent, amelynek egy részét 1902 és 1904 között parkosították, teljes egészében 1906-ban 
adták át a nagyközönségnek (1905-ben egy tejivócsarnokkal is bővítették). Három tavával, már a félkész park is 
olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy a város vezetősége az életminőség javítása érdekében további 
zöldterületek kialakítását látta indokoltnak „wodurch der Beweis erbracht wurde, welch ein großes Bedürfnis die 
Herstellung dieser Parkanlage im Interesse des sanitären Wohles der Bevölkerung ist.”204 

Az egykor népszerű heiligenstadti fürdőhely, melynek gyógyforrása a Döblingben végzett kiterjedt 
építkezések, munkálatok következtében elapadt, 1900-ban került városi tulajdonba. Az immár fürdőként nem 
hasznosítható területen nyilvános parkot alakítottak ki (többek között játszótérrel a gyerekek számára), s az így 
létrehozott „Kuglerparkot” 1905. május 21-én a polgármester, Dr. Karl Lueger nyitotta meg.205 1910-ben avatták fel 
a híres bécsi zeneszerző, Ludwig van Beethoven szobrát, aki 1802-ben itt kezeltette magát.206 

 

III.1.5. A szórakozás színterei. A Cseh Prater és a Dreherpark 

A park illetve kert és a szórakoztatás érdekes társítását jelentette a Cseh Prater és a Dreherpark. A Bécs déli 
részén található téglaégetők és téglagyárak közelében, a népszerű kirándulóhelyen, a már II. József által is kedvelt207 
Laaer Wald területén az 1880-as években alakult ki a Wurstelprater mintájára, a nevét is részben onnan kölcsönző 
Böhmischer Prater.208 Cseh Prater elnevezését onnan kapta, hogy vendéglőit, mutatványos létesítményeit elsősorban 
azok a Cseh- és Morvaországból érkezett munkások és családtagjaik látogatták, akik legolcsóbban a város ezen 
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részen találhattak szállást, s a munka után fennmaradt kevés szabadidejükben lakóhelyükhöz közel kerestek 
szórakozási lehetőséget.209 

A szórakoztató park érdekes példáját nyújtja a Meidlingben található Dreherpark (ld. 4. kép), amelynek 
területe a 18. század végén még Chancloir grófnő tulajdona volt. A többszörös tulajdonoscsere (az Esterházy, az 
Erdődy, majd a Liechtenstein család birtokolta) után végül 1884-ben ifj. Dreher Antal (1849-1921) vásárolta meg.210 
A családi sörfőzde örököse és korszerűsítője, a tehetséges és sikeres versenyistálló-tulajdonos és mecénás által 
létesített, Johann Weiglnak bérbe adott és természetesen a schwechati Dreher-sört árusító szórakozóhely az 1886. 
július 5-én rendezett dalünneppel nyílt meg.211 A nyolcezer ember befogadására alkalmas park területén emelt 
építményekben énekes és varieté előadásokra, ökölvívó versenyekre, cirkuszi bemutatókra, kutyakiállításokra és -
versenyekre is sor került. Érdekes történeti és politikai vonatkozása van az 1905. és 1906. májusában itt 
megrendezett ibolyaünnepnek,212 hiszen a Schönerer hívei által 1886-ban megalapított Deutscher Schulverein illetve 
a „Deutsche Heimat” Verein szervezésében tartották meg. 

 
4. kép - A Dreher-park Meidlingben 
IWE 1886. VII. 8. Nr. 187. 1. old. 

 

III.1.6. Bécs magánparkjai a 19. század második felének társas életében 

A Belvedere kertje a 19. század második felében is nyitva állt a nagyközönség előtt. Mária Valéria 
főhercegnő kérésére a császár, a Habsburg család művészetpártoló szellemében (a magyarországi főhercegi ághoz 
hasonlóan)213 a kert egyik melléképületét („Kustodenstöckl”) a kor egyik híres zeneszerzőjének, Anton Brucknernak 
engedte át lakóhelyül.214 A Ferenc Ferdinánd trónörökös rezidenciájaként is szolgáló palota kertje nyitva állt a 
látogatók előtt, használatát azonban szigorú előírások szabályozták. Számos társasági esemény és jótékony célú 

                                                           
209 Slapansky, Wolfgang: Das kleine Vergnügen an der Peripherie: der Böhmische Prater in Wien. Wien: Picus, 
1992. 50-99. old. 
210 Czeike, Felix: Historisches Lexikon Wien. Bd. 1. Wien: Kremayr und Scheriau, 1992. 94. old. 
211 IWE 1886. VII. 8. 1. old. 
212 IWE 1905. V. 23. 1. old.; NWT 1905. V. 22. 8. old. 
213 pl. a margitszigeti „művésztelep“ létesítése a 19. század utolsó harmadában. 
214 Köszönöm Dr. Sármány-Parsons Ilonának, hogy erre a részletre felhívta figyelmem. Ld. Wagner, Manfred: Anton 
Bruckner. Werk und Leben. Wien: Holzhausen, 1995. 52. old. 



 

ünnepély színhelye volt,215 köztük az 1893. májusában tartott orgonaünnepé (ld. 5. kép). A Metternich hercegnő által 
rendezett, az újságok becslése szerint mintegy 40-50 ezer látogatót vonzó, éjszakába nyúló ünnepély bevételét két 
egészségügyi intézmény, a Poliklinika és a Tuberkulózis Otthon javára ajánlották fel.216 

 
5. kép - Az orgonaünnep a Belvedere kertjében 
IWE 1893. V. 16 Nr. 134. 1. old. 
 

Ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett az 
ugyanezen év júniusában rendezett 
rózsaünnep,217 valamint az 1901. májusában a 
Katolischer Schulverein által „kis és nagy 
gyerekek” számára rendezett népünnepély, az 
úgynevezett „Zuckerlfest” amelyen az 
arisztokrácia és a polgárság is nagy számban 
jelent meg. Az udvar képviseletében Lajos 
Viktor főherceg, majd később Dr. Karl Lueger, 
Bécs polgármestere is megtekintette az 
ünnepséget.218 A Belvedere kertjéhez 
hasonlóan a látogatók előtt már a 18. század 
második felében megnyitott magánparkok 
közül a Schwarzenberg-palota,219 valamint a 
Liechtenstein-palota220 kertjében is számos 
jótékonysági rendezvényre került sor a 19. 
század második felében és a 20. század elején. 

A Volksgarten az úgynevezett 
„elegante Welt” kedvelt találkozóhelye volt, politikusok és diplomaták is szívesen keresték fel a már az 1820-as 
években is létező Corti-kávéházat: „Es ist in keinem öffentlichen Garten Wiens so viel hohe Politik wie im 
Volksgarten betrieben worden.”221 A Stadtparkhoz hasonlóan, az 1870-es évek közepétől Strauss-koncertek is 
szórakoztatták a közönséget. Virágkiállítások, az epheszoszi ásatások leleteit bemutató kiállítás (1901, Thézeusz-
templom), valamint ünnepélyek színtere volt. Közülük talán a legkülönlegesebb az 1905. május 21-én tartott 
„Kinderhilfstag” volt, mely a térhasználat érdekes és addig Bécsben egyedülálló példáját nyújtotta: a Ringstrasse az 
egyetemtől a Kärtnerstraße-ig terjedő szakaszán az utcán, a Musikverein és a városháza termeiben, valamint a 
Volksgarten területén tartották az ünnepségeket (ld. 6. kép).222 A számos rendezvénynek helyet adó Volksgartenben 
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emelt emlékművekkel (Erzsébet királyné,223 Grillparzer) a kert egy másik, a csendes elvonulást, önmagába mélyedést 
elősegítő funkciója, emlékhely szerepe kapott további hangsúlyt (ld. 7. kép). 

 
6. kép - A „Kinderhilfstag” rendezvényei a 
Ringen és a Praterben 
IWE 1905. V. 22. Nr. 140. 1. old.  
 

Az Augarten a 19. század második 
felében fokozatosan vesztett fényéből, a 
folyamat fontos állomásai a Duna-
szabályozás és az észak-nyugati vasútvonal 
1870-es megépítése voltak. Az ehhez 
kapcsolódó rendezés következtében területe 
is jelentősen csökkent. Már az 1860-as 
években a Ringstrasse kiépítése és parkjai, 
köztük a Stadtpark megnyitása 
következtében a látogatóközönség jó része a 
könnyebben megközelíthető, a központhoz 
közelebb eső parkokat részesítette 
előnyben.224 A helyzeten némileg javított az 
a tény, hogy az Augarten elzárt részén 
található palota a császári család tagjai 
számára állt rendelkezésre, az 1860-as évek 
végétől 1896-ig pedig a császári 
főudvarmester, Konstantin zu Hohenlohe 
herceg szolgálati lakása volt. A herceg 
számos pompás bált rendezett,225 e nagy 
mecénásnál Liszt és Wagner is 
vendégeskedett. A 19. század utolsó 
negyedében és a 20. elején a kert 

jótékonysági rendezvények színtere volt,226 köztük az 1894. május 19-én és 20-án tartott ünnepségé, amelyről az 
Illustriertes Wiener Extrablatt így tudósított:  

„Der Adel und das Bürgerthum, die Gesamtbevölkerung der Kaiserstadt trugen mit ihren immer 
versagenden Sympathien die schönen Unternehmungen. Dem humanitären Zwecke dürfte aus dem 
Massenbesuche des Festes ein bedeutendes Erträgnis zugeflossen sein.”227  

Mindezen rendezvények sem gátolhatták meg, hogy a játszótérrel ellátott, télen pedig korcsolyázási lehetőséget is 
biztosító parkot fokozatosan elsősorban a környező szegényebb városnegyedek lakói vegyék használatba. Egykori 

                                                           
223 Az Erzsébet-emlékmű ünnepélyes leleplezésére 1907. június 4-én került sor. Ld. Illustrierte Zeitung 1907. VI. 13. 
1020. old. 
224 Petermann, Reinhard E.: „Im Augarten.” NWT 1906. VII. 11. 1-4. old. 
225 Roessler, Arthur: Von Wien und seinen Gärten. Wien: Vg. v. Karl Graeser und Kie, 1909. 64. old. 
226 „1875. Mai 23. Volksconcert des Wiener Männergesang-Vereines anläßlich der Säcularfeier der Eröffnung des 
Augartens 
1876 Mai 25. Volksfest im Augarten, veranstaltet vom Wiener Männer-Gesangs-Verein 
1882.: Auch dem Waisenzöglingen sämtliche in Wien befindlichen Waisenhäuser veranstaltete die Gemeinde ein 
Freudenfest, das mit Zustimmung des Obersthofmeisteramtes am 19. Mai im k.k. Augarten stattfand. 
1882. Juni 11. Gründungs-Sänger-Gaufest im Augarten zu Gunsten der Gesellschaft vom rothen Kreuze 
1890. Sept. 3. Empfang der Mitglieder des land- und forstwirtschaftlichen Congresses durch Erzherzogs Carl 
Ludwig im Augarten 
1894. Mai 19. u. 20. Wohltätigkeitsfest im Augarten unter dem Titel: „Wien 1794-1894”, veranstaltet von einem 
Damencomité unter dem Vorsitze der Fürstin Pauline Metternich und Gräfin Anastasia Kielmansegg“ 
In: WKK 1876-1895. 
227 IWE 1894. V. 22. 1. old. 



 

fényéhez képest híven tükrözi hanyatlását, hogy Artur Schnitzler Körbe-körbe című darabjának nyitójelenetét az 
Augarten közelébe helyezi.228 

 
7. kép - Erzsébet királyné szobrának felavatása a Volksgarten-ben 

Illustrirte Zeitung 1907. VI. 13. Nr. 3337. 1020. old. 
 

Schönbrunn, a Versailles mintájára elsősorban Johann Bernhard Fischer von Erlach, valamint Jean Trehet 
majd Nikolaus Pacassi illetve Adrian van Steckhoven tervei alapján a 18. század folyamán megvalósított barokk 
kastély- és parkegyüttes egy teljes császári program megtestesítője. A Habsburg császárság fő célkitűzése, a 
Habsburg hegemónia alatt megvalósítandó béke a park három építményében jut kifejezésre. A dicsőséges háborúk 
(Gloriette) végeztével a Habsburg-ház mint a római császárság örököse az idők végezetéig uralkodik (obeliszk), míg 
ellenségei pusztulásra vannak ítélve (romok).229 A számos udvari ünnepség színhelyéül szolgáló pompás park 
jelentős része már 1779 óta nyitva állt a nagyközönség előtt, Bécs lakosságának egyik kedvelt és különösen nagy 
becsben tartott kirándulóhelyévé vált (ld. 8. kép). 

A park egyes részeit a császári család saját használatára tartotta fenn (pl. Kammergärten, Fasanengarten). A 
botanika iránt nagy érdeklődést tápláló családtagok saját kertrészt is kaptak, amelyet maguk alakítottak ki (pl. János 
főherceg nevéhez fűződik a tiroli kert 1801-1802-es megalkotása; Ferenc József öccse, a később tragikus véget ért 
Miksa főherceg Maxing nevű, mára csak nevében fennmaradt kertrésze).230 Schönbrunn a londoni Kew Gardens 
mellett Európa legjelentősebb botanikus kertje volt. Emellett Európa első állatkertje volt, amelynek régi és új lakóiról 
a korabeli hírlapok rendszeresen beszámoltak.231 Az 1880-1882 között megépített új Pálmaház és az állatkert ünnep- 

                                                           
228 „Az utca lánya és a katona (Késő este. Bécsben. Az Augarten-hídon.)”. In: Schnitzler, Arthur: Körbe-körbe (bev. 
Ell. Bródy Sándor). Budapest: Napra-forgó kiadó, 1990. 7. old. 
229 Hajós, Beatrix: Die Schönbrunner Schloßgarten: eine topographische Kulturgeschichte. Wien: Böhlau, 1995. 35-
36. old. 
230 Riedl-Dorn, Christa: Die grüne Welt der Habsburger. Botanik – Gartenbau – Expeditionen – Experimente. 
Ausstellungskatalog. [Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museums Wien, Neue Folge 23] Wien: 
Naturhistorisches Museum, 1989. 79. old. 
231 Pl. az Illustriertes Wiener Extrablatt képes beszámolói: 1894. VIII. 20. 1. old.; 1907. IV. 3. 1. és 4. old. 



 

és hétköznapokon egyaránt a bécsiek által szívesen felkeresett látványosságok voltak, számos kiállításnak232 és 
jótékonysági rendezvénynek233 szolgáltak helyszínül. 

 
8. kép - Schönbrunn parkja (Alois Greil) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben.  
2. k. Bécs és Alsó-Ausztria. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1888. 119. old. 

 

 

III.1.7. A Prater 

 „Wenige Hauptstädte in der Welt dürften so ein Ding aufzuweisen haben, wie wir unseren Prater. Ist es 
ein Park? „Nein.” Ist es eine Wiese? „Nein.” Ist es ein Garten? „Nein.” Ein Wald? „Nein.” Eine 
Lustanstalt? „Nein.” – Was denn? Alles dies zusammengenommen.”234 

Adalbert Stifter (1805-1868) 1844-ben megjelent, Wien und die Wiener című színes városleírásában külön 
fejezetet szentelt a Prater bemutatásának.235 Amint azt a fenti idézetet mutatja, nem is érzékeltethette volna jobban a 
bécsi társas élet eme meghatározó színtere nyújtotta gazdag lehetőségeket. Az 1766-os megnyitását követően 
rendkívül népszerűvé vált, minden réteg számára sokszínű időtöltést kínáló császári park236 fő tengelyét az 1537-38-
                                                           
232 „1905:  Juni 11. Eröffnung der aus Anlaß des Int. Botanischen Kongresses veranstalteten botanischen Ausstellung 
in der großen Orangerie in Schönbrunn 
1907: März 5. Frühjahrsblumenausstellung im Palmenhause des Schönbrunner Gartens.“ WKK 1906, 1908. 
233 „Das Frühlingsfest im Thiergarten.” NWT 1894. VI. 3. 5. old. 
234 Stifter, Adalbert: Wien und die Wiener. Pest: Heckenast, 1844. 45. old.  
A Prater összetett jellegére utal a francia bányamérnök, Frédéric Le Play 1846. augusztus 17.-én édesanyjához írt 
levelében: „(…) j’ajoute ici que la seule chose intéressante, ou pour parler plus exactement la seule chose qu’on ne 
puisse rencontrer ailleurs, est le fameux Prater, promenade publique de Vienne, vraiment digne de sa réputation. Le 
Prater présente à la fois le caractère des Champs-Elysées et du bois de Boulogne.”234 Le Play, Frédéric: Voyages en 
Europe 1829-1854. Extraits de sa correspondance, publiés pas M. Albert Le Play sénateur. Paris: Librairie Plon, 
1899. 282. old. 
235 Stifter, Adalbert: Wien und die Wiener. Pest: Heckenast, 1844. 45-61. old. 
236 „Unstreitig war und ist der Prater der unterhaltendste Vergnügungsort in Wien, und wenn auch manche große 
Stadt, manche Residenz etwas Ähnliches, vielleicht etwas Eleganteres aufweisen kann: einen so großen Lustwald mit 
so vielen Abwechslungen innerhalb der Linien gewiß nicht. Er ist geeignet, jeder Volksklasse das zu verschaffen, 
was sie wünscht. Von dem Adel und von der eleganten Welt wird die Hauptallee vorzugsweise besucht, denn 
nirgends können die stattlichen Equipagen, deren Anzahl oft 1000 übersteigt, besser zu Schau geführt werden als 



 

ban I. Ferdinánd császár által telepített gesztenyefasor képezte. Az 1867-ig csak az első rondeau-ig húzódó, majd 
egészen a Lusthaus-ig meghosszabbított úgynevezett Hauptallee Bécs társasági életében meghatározó szerepet 
betöltő eseménynek, a Praterkorso-nak a színtere volt, mely Albert Fuchs nosztalgikus hangvételű 
visszaemlékezésében így jelenik meg: 

„Keines der Fahrtziele hielt den Vergleich mit dem Prater aus. Das war damals alles eher als die Ödnis, 
zu der er sich nach dem ersten Weltkrieg entwickelte. Er wimmelte von Menschen. Ein großer Teil der 
Wiener verbrachte dort einen Grossteil der Freizeit. Die Gartenrestaurant (Erstes, Zweites, Drittes 
Kaffeehaus, Konstantinhügel, Krieau) waren während der warmen Jahreszeit ständig überfüllt. 
Zumindest äußerlich ergab sich der Eindruck der Buntheit und Unbeschwertheit. Die Hauptallee sah 
prächtig aus. Auf den Fußwegen zu beiden Seiten, unter den Kastanienbäumen, drängten sich die 
Menschen im „Korso.“ Die Reitwege wurden nicht wenig benützt, und auf der Fahrbahn riß die Reihe 
der Fiaker nie ab. In ihrer Glätte und Schnurgradheit war diese Bahn eine große Versuchung zu 
raschem Tempo. Fiakerpferde fielen, sowie sie unter dem Viadukt durch waren, von selbst in scharfen 
Trab und hielten erst beim Lusthaus an. Wollte der Vater seinen Wunsch nach ruhiger Gangart 
durchsetzen, so hatte er es auf dieser Strecke nicht leicht.“237 

A park megnyitása után gyors egymásban létesült vendéglátóhelyek közül a legnevezetesebb az úgynevezett 
három kávéház volt, amelyek már 1786-ban fogadtak vendégeket. Első, második, harmadik megjelölésüket a 
Praterstern-től való távolságuk alapján kapták. Mindhárom kávéházban számos zene- és színielőadásra került sor. 
Beethoven 1814-ben az Első Kávéházban lépett fel utoljára a nagy nyilvánosság előtt, Joseph Lanner gyakran 
szerepelt itt zenekarával. Mindhárom, hamarosan vendéglővel bővített kávéházból ideális kilátás nyílt a park 
fősétányán végigkocsizók, -lovaglók megfigyelésére.238 A Rotunda építésekor felgyülemlett földből egy dombot 
emeltek, amely nevét (Konstantinhügel) a császári főudvarmesterről, Konstantin zu Hohenlohe-ről kapta. A dombon 
1873-ban megnyitott vendéglő, a Sacher Garten, ahol Erzsébet királyné is adott fogadásokat,239 az előkelő társaság 
szórakozóhelyévé vált. 

A Hauptallee a Prater két, egymástól jól elkülönülő részét, a Wurstelprater-t (Volksprater néven is, ld. 9. 
kép) és a Grüner Prater-t kötötte össze. A Praterstern közelében található területen vendéglők létesültek, számtalan 
szórakozási lehetőség kínálkozott elsősorban a kevésbé tehetősek számára. Nevét a kb. 1766 óta itt működő, a 18. 
század elején népszerű Hans Wurst-tréfák hagyományait folytató Kasperl vagy Wursteltheater kölcsönözte ennek a 
területnek. Számos népszerű szórakozási lehetőség kínálkozott: hinták, kuglizás, célbadobás stb. 

„Im so genannten Volksprater vergnügt sich das größere Publikum, und hier erreicht besonders an 
heiteren Sonn- und Feiertagen der freudige Tumult seinen höchsten Gipfel. Oft sind viele Tausende hier 
versammelt, um sich am Ringelspiele, am Schaukeln, am Kegelscheiben, am Gesang komischer 
Volkslieder, gewöhnlich nur mit einer Harfe begleitet an der von allen Seiten ertönenden Musik, an 
mechanischen Kunststücken, an optischen Vorstellungen oder mit Speis und Trank zu vergnügen und 
zu erquicken.“240 

                                                                                                                                                                                            
hier; nirgends kann der gewandte Reiter mit seinem schnellen Roß besser dahin jagen, als hier, da ihm die zur 
rechten Seite der Hauptallee liegende Seitenallee dazu angewiesen ist; nirgends kann der zu Fuß gehende 
angenehmer lustwandeln, als in diesem für die Sonnenstrahlen beinahe ganz undurchdringlichen Laubengang, 
welcher zur linken Seite der Hauptallee befindlich ist. Er darf überdies nicht befürchten, daß ihm durch den 
Fahrenden oder Reitenden ein Schaden zugefügt werde, denn hier geht er ungehindert auf und ab, und kann das 
Treiben der Menschen um so deutlicher wahrnehmen, da ihn keine Staub- oder Rauchwolken (weil das 
Tabakrauchen hier nicht gestattet wird) daran hindern.“ Reinold, C.: Wiens öffentliche Gärten, Bäder, Theater (mit 
Angabe der Eintrittspreise) und den sehenswerthesten Kunstausstellungen. Wien: k.n., 1828. 9-10. old. 
237 Fuchs, Albert: Geistige Strömungen in Österreich. Wien: Die Buchgemeinde, 1949. XII. old. 
238 „Was war das für ein Leben, das sich da entfaltet hatte! In den breiten Gehalleen unübersehbare Menschenmasse, 
an den Fahrbahnrändern dichte Spaliere von Zuschauern, in den historischen drei Kaffeehäusern alle Tische dicht 
besetzt von fröhlichen Menschen.” Fugger, Nora Fürstin: Im Glanz der Kaiserzeit. Zürich, Leipzig, Wien: Amalthea-
Verl., 1931. 31-32. old. 
239 Pl. „1881. Juni 3. Diner der Kaiserin im Sacher-Garten im Prater, zu Ehren des Herzogs Ludwig von Bayern.“ 
WKK 1882. 
240 Reinold, C.: Wiens öffentliche Gärten, Bäder, Theater (mit Angabe der Eintrittspreise) und den sehenswerthesten 
Kunstausstellungen. Wien: k.n., 1828. 10. old. 



 

 
9. kép - A Wurstelprater (Johann Schliessmann) 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 2. k. Bécs és Alsó-Ausztria. Budapest: 
Magyar Királyi Állami ny., 1888. 121. old. 

 

1873-ban a világkiállítás előkészületeként sor került a terület rendezésére, számos idős fa kivágásával, utcák 
kialakításával. Az addig jobbára rendkívül egyszerű, bódészerű vendéglátóhelyek átépítése sem maradhatott el, 
amelyek száma a kiállítás ideje alatt 82-ről 187-re emelkedett.241 

Ugyancsak a Praterstern közelében helyezkedett el a Kaisergarten, ahol egy, eredetileg az orosz követ, 
Galicin herceg által építtetett, majd halála után 1794-ben a császári udvar tulajdonába került nyári lak helyezkedett 
el. A május 1-i korzó alkalmával, amelyen az uralkodócsalád tagjai is részt vettek, gyakran exkluzív fogadások, 
ünnepségek színhelye volt.242 1891-ben egy angol részvénytársaság vásárolta meg a Kaisergartent, ahol „angolkert” 
néven szórakozóparkot létesített. Mivel a vállalkozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, tulajdonosváltásra 
került sor. A temesvári születésű Gabor Steiner 1894-ben vette bérbe az angolkertet, amelyet nagyszabású, a 
Wurstelpraternek komoly konkurenciát jelentő szórakozóhellyé épített ki „Venedig in Wien” néven.243 A velencei 
épületek és lagúnák mintájára kialakított városkában gondolákkal közlekedhettek a látogatók, akiket számos 
vendéglő és színház várt. Az évről-évre megújított, átalakított szórakozóhely (1897-ben emelték a még ma is álló 
óriáskereket) velencei jellege nagyrészt 1901-ben  tűnt el, amikor ezek helyét japán, spanyol és egyiptomi utcaképek 
vették át („nemzetközi város”), majd 1902-ben „virágvárossá,” a rákövetkező évben pedig „elektromos várossá” 
alakították át. Bár számos színházépületet, egy cirkuszpalotát és liliputi városkát létesítettek, az állandó átalakítások 
ellenére is megőrizte a „Venedig in Wien” elnevezést egészen az első világháborúig. Ausztriában először itt mutattak 
be olyan újításokat, találmányokat, mint pl. a mozit és az automata büfét. A Gabor Steiner által vezetett sikeres 

                                                           
241 Storch, Ursula: Das Pratermuseum. Wien: Eigenverlag der Museen des Stadt Wien, 1993. 69. old. 
242 „Die Mietglieder des Kaiserhauses fuhren in den Kaisergarten, der linker Hand vom Eingang in dem Prater 
gelegen and abgeschlossen war. Da befand sich ein Pavillon, in dem der Kaiser alljährlich am 1. Mai um 3 Uhr 
nachmittags ein Galadiner, und zwar ausschließlich für die Mitglieder des Kaiserhauses und etwaige Gäste aus 
regierenden Häusern gab.” Fugger, Nora Fürstin: Im Glanz der Kaiserzeit. Zürich, Leipzig, Wien: Amalthea-Verl., 
1931. 30. old. 
243 Rubey, Norbert - Schoenwald, Peter: Venedig in Wien. Theater- und Vergnügungsstadt der Jahrhundertwende. 
Wien: Überreuter, 1996. 



 

vállalkozásnak az első világháború előtt bekövetkezett vezetőváltás után komoly anyagi nehézségekkel kellett 
megküzdenie.244 

A Praterstern közvetlen közelében elhelyezkedő, fokozatosan beépülő, elsősorban a szórakozást szolgáló 
Wurstelpratertől (és Kaisergartentól) a fősétányon továbbhaladva az úgynevezett „Grüner Prater” területére ért a 
látogató, ahol csupán néhány vendéglő illetve a II. József által építtetett Lusthaus helyezkedett el, és ahol a 
főszerepet az érintetlen természet játszotta. Már az 1766-os megnyitással jelentősen megváltozott az egykori 
vadászterület képe, hiszen a vadak egyre inkább a látogatók által kevésbé háborgatott részekre vonultak vissza.245 
1871-75 között a Duna szabályozása következtében jelentősen csökkent a talajvíz szintje, ezáltal a korábbi ligetes táj 
jellegében is megváltozott, az addigi gazdag növényanyag részben megritkult. A Prater ezen része a lakosság kedvelt 
pihenő- és kirándulóhelye volt, ahol számos ünnepségre illetve sportrendezvényre került sor. A Prater topográfiája 
szempontjából megemlítésre érdemesek az úgynevezett „Kinderwiesen” (ld. 10. kép): 

  
„Es gibt im Prater, abseits von den belebten Alleen, mehrere dem Publikum freigegebene Wiesen, die 
man Kinderwiesen nennen könnte, da sie in der warmen Jahreszeit der Jugend der angrenzenden 
Stadtteile als Tummelplätze und Erholungsstätten dienen. (...) Von allen Seiten her kommen von 
Dienstmädchen und Bonnen geschobene, schmucke Kinderwagen angefahren, und Scharen von 
halbwüchsigen Knaben und Mädchen pilgern herbei. Die reifere Jugend sammelt sich lärmend auf 
rasch gewählten Spielplätzen (...). Viele [Dienstmädchen und Bonnen] ziehen den unterhaltenden 
Plausch mit landsmännischen Berufsgenossinnen und mit „Kompatrioten” in Uniform und Zivil vor. 

                                                           
244 Storch, Ursula: Das Pratermuseum. Wien: Eigenverlag der Museen des Stadt Wien, 1993. 64-65. old. 
245 „C’est un splendide parc anglais dont la verdure est entretenue par la proximité de l’eau, le sol étant peu élevé au-
dessus du Danube et étant riverain de ce fleuve. Les gazons sont employés comme foins et aussi à nourrir du gibier 
en prodigieuse abondance. On voit en se promenant des cerfs, des faisans, des perdrix, des lièvres qui s’ébattent sur 
l’herbe et qui ne songent guère à quitter un lieu où ils ne sont jamais inquiétés. Ils regardent passer à dix pas les 
personnes, avec une sécurité qui fait plaisir à voir.” Frédéric Le Play: Voyages en Europe 1829-1854. Extraits de sa 
correspondance, publiés pas M. Albert Le Play sénateur. Paris: Librairie Plon, 1899. 282. old. (1846. augusztus 17.) 

10. kép - A Prater tisztásán (W. Gause rajza) 
Illustrirte Zeitung 1907. VI. 20. Nr. 3338. 1082-1083.old. 



 

Landsmänninnen finden sich rasch zusammen; Sprache und Dialekt bilden leicht erkennbare Merkmale 
der nationalen und provinzialen Zusammengehörigkeit.”246 

A Prater népszerű és nagy múltú látványosságai a tűzijátékok voltak, amelyek közül az elsőt 1771-ben 
rendezték. 1773 és 1799 között Johann Georg Stuwer, majd halála után 1876-ig leszármazottai nevéhez fűződnek a 
leglátványosabb rendezvények, amelyekre a külön e célra fenntartott úgynevezett „Feuerwerkswiese” területén került 
sor. Csatajeleneteket, természeti katasztrófákat, színdarabok előadását, az évszakok váltakozását, ünnepnapokat, 
mitológiai tárgyú bemutatókat is szívesen kísértek tűzijátékkal.247 

Szinte felsorolni is nehéz mindazokat a látványosságokat, amelyek a 19. század folyamán a Praterbe 
látogatók szórakozását, kikapcsolódását szolgálták:248 köztük cirkuszok, az úgynevezett akvárium, állatkertek, 
légballonos repülések, állatidomárok, színházak, egzotikus népek, különleges tulajdonságokkal rendelkező emberek 
(pl. törpék, óriások, sziámi ikrek) bemutatása, hasbeszélők, bűvészek előadásai. Ugyancsak a Praterhez kapcsolódott 
az 1881-ben alapított, arisztokrata tagságú Wiener Park-Club249 tevékenysége, sportrendezvényei.  

A Prater egyik fontos épülete és tájékozódási pontja a II. Miksa császár által 1566-ban, a Duna egyik 
mellékága közvetlen közelében építtetett zöld Lusthaus volt. Az 1781-83 között Isidore Canevale tervei alapján 
átalakított egyszerű sátorformájú épület a parkhoz hasonlóan II. József rendelkezése alapján mindenki előtt nyitva 
állt. 1814. október 18-án, a lipcsei népek csatája évfordulóján nagyszabású ünnepségekre került sor a Praterben, 
melynek központja a Lusthaus volt. Karoline Pichler, aki az egész Pratert „wahres Lusthaus”-nak nevezte,250 így írt a 
kongresszusra összegyűlt uralkodók, diplomaták és a hazatérő katonák részvételével 1814. október 18-án, a lipcsei 
népek csatája egyéves évfordulója alkalmából rendezett fényes hadiünnepről, amelynek központja a Lusthaus 
környékén volt: 

“Hier war der Ort der Mahlzeit für die ganze, damals in Wien anwesende Garnison – eine unabsehbare 
Menge von Tafeln war im Freien aufgeschlagen, an denen mehrere tausend Krieger, meist solche, die 
den Freiheitskampf mitgestritten, bewirtet wurden. Im Lusthaus selbst waren die Tafeln für die 
Souveräne und was zu den respektiven Höfen gehörte. Alles war Leben, alles Fröhlichkeit, heiterer Mut 
und selige Hoffnung einer bessern Zukunft. Die Offiziere speisten meistenteils an demselben Tische 
mit ihren Gemeinen, und so sah man zunächst dem Lusthaus die Tafeln für Offiziere und Gemeine des 
Berühmten Regiments, einst Dampierre, dann 1809 Hohenzollern, 1813 Großfürst Konstantin – und 
den Prinzen mitten unter seinen Kürassieren ihr Mahl teilend.“251 

Az írónő nem győzte hangsúlyozni a közösen megélt ünnep családias jellegét: 
„Einer fühlte sich in allen geehrt, erhoben – alle bewachten den einzelnen, und so schienen diese 
Tausende von Geladenen und Zusehern eine einträchtige, geordnete Familie, die sich um ihren Vater 
versammelte und ein gemeinschaftliches Fest beging.”252 

A bécsi kongresszus alkalmából a magasrangú vendégek számára rendezett szórakozások közül természetesen nem 
hiányozhatott a Praterben tartott vadászat sem.  

A 19. század első felében a Lusthaus elsősorban az előkelő társaság szórakozóhelye, a század második 
felében a Freudenauban rendezett lóversenyek illetve a Praterkorso alkalmával az arisztokrácia kedvelt 
találkozóhelye volt, amelyet maga a császár is szívesen felkeresett. 

A Praterben, már ezt megelőzően is, számos sporteseményre került sor. 1822 és 1848 között rendszeresen 
tartottak futóversenyeket253 (amelyekkel végül azért hagytak fel, mert túlságosan embertelennek tartották), emellett 
fiáker- és lovaglóversenyeket is láthatott a közönség. Az úszás mellett (ez a lehetőség 1874-ben, a Duna-szabályozás 
következtében megszűnt) a szabad testmozgásra más alkalmak is nyíltak. A Praterben az első labdarúgó mérkőzést 
                                                           
246 Illustrierte Zeitung 1907. VI. 20. 1081. old. 
247 Lackner, Nini - Pemmer, Hans: Der Prater. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Wien: Jugend und Volk, 1974.  
50-72. old. 
248 Ld. erről Lackner, Nini - Pemmer, Hans: Der Prater. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Wien: Jugend und 
Volk, 1974. 
249 Ld. a Wiener Park-Club éves beszámolóit, pl. Wiener Park-Club 1881-1891. Jahresbericht des Wiener Park-Club 
1910. Wien: Im Selbstverlag des Wiener Park-Club. 1911. 
250 Zinsler, Erich: „Das Lusthaus im Wiener Prater. Zur Geschichte eines fast vergessenen Wiener Wahrzeichens.“ 
Wiener Geschichtsblätter. Beiheft 4. Wien: 2000. 34. old. 
251 Pichler, Karoline: Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. München: Otto Müller Verlag, 1914. II. k. 31-32. old. 
252 Pichler, Karoline: Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. München: Otto Müller Verlag, 1914. II. k. 32. old. 
253 „Alle Jahre am ersten Tage des Maimonats wird von den herrschaftlichen Läufern ein Wettrennen veranstaltet, 
dem viele Tausende von Menschen bewohnen.“ In: Reinold, C.: Wiens öffentliche Gärten, Bäder, Theater (mit 
Angabe der Eintrittspreise) und den sehenswerthesten Kunstausstellungen. Wien: k.n., 1828. 10. old. 



 

 
11. kép - A Kaiserfest a Praterben (1886. augusztus 18.) 
IWE 1886. VIII. 22. Nr. 232. 15. old. 

1894-ben az úgynevezett Jezsuitamezőn (Jesuitenwiese) tartották, 1899-ben pedig már a Bécsi Atlétikai Sport Klub 
első pályáját is használatba vehették a sportolni vágyók.254 

 

• A Prater intézményesült ünnepei 

A Prater legfényesebb ünnepélyeinek egy része a császári ház örömteli eseményeihez fűződött, amelyek 
alkalmából nagyszabású népünnepélyeket rendeztek. Így 1854. április 29-én Ferenc József, 1881. május 8-án Rudolf 
trónörökös házassága alkalmából tartottak ünnepségeket. 1879. április 27-én, a császári pár ezüstlakodalma 
alkalmából a Hans Makart által megtervezett „Festzug” a Praterben állt össze, majd innen indulva vonult végig a 
városon. 1863. augusztusától rendszeresen megünnepelték Ferenc József császár születésnapját. Az ebből az 
alkalomból augusztus 17. és 23. között (az időjárástól és a császár Bécsben illetve Ischlben tartózkodásától függően) 
megrendezett, nem ritkán 200-300 ezer résztvevőt is számláló népünnepélyek helyszínéül szintén a Pratert 
választották (ld. 11. kép). 

A Praterbe tett gyakori 
kirándulások célja az úgynevezett 
Praterfahrt, a parkba való kikocsizás volt, 
amelyre elsősorban vasárnap illetve 
ünnepnapokon délutánonként került sor. 
Az 1873-as világkiállítás alkalmából nagy 
számban kiadott útikalauzok egyike erről 
így számol be: 
„– Im Wurstelprater ist’s lustig, aber der 
Wurstelprater ist nicht der Prater, den der 
Wiener meint, wenn er den Fiaker zuruft: 
„In den Prater!“ – Der Prater ist eine 
Veranstaltung, vermöge deren, wer in 
Wien eine Equipage hat oder einen Fiaker 
bezahlen kann, an schönen, besonders 
Sonntag-nachmittagen Gelegenheit findet, 
die beau-monde der Kaiserstadt zu sehen 
und sich derselben präsentieren. Der 
Mensch hat selbst nichts dazu zu thun, als, 
wie gesagt, einen Fiaker zu mieten, 
möglichst einen eleganten, und sich so 
anzuziehen, wie er wünscht, daß ihn die 
Wiener sehen mögen; der Staat hat dazu 

eine Chaussee eingebaut und gibt Gensdarmen (vulgo Sicherheitswache), und der liebe Gott grüne 
Bäume an der Seite, etwas Wiesenwachs und Buschwerk und oben den freien Himmel. – Wenn man 
aus der langen und schönen Jägerzeile hinaus ist, fängt der Prater an. Er hat kein Thor, keinen 
Schlagbaum, auch zahlt man kein Entreegeld, aber es sieht grün vor uns aus, und in das Grün fährt man 
hinein, und das ist der Prater. Aber nicht in das eigentliche Grün, wo wohl zuweilen ein Reh, ein Hirsch 
lustwandelt und grast, sondern man bleibt auf der Chaussee. Die Chaussee ist eine kleine Stunde lang, 
und wenn man ans Ende der Chaussee gekommen – denn sie hat ein Ende ohne ein Ziel zu haben -, so 
macht man Kehrt und fährt auf dem anderen Rande zurück, und das ist der eigentliche Prater.255 

A középkori tavaszünnepek hagyományát újkori köntösbe öltöztetve a bécsi társas élet vitathatatlanul egyik 
legfontosabb eseménye a Praterallee-n, május elsején különösen ünnepélyes keretek között megtartott Praterkorso 
volt (ld. 12. kép), amelyen gyakran az uralkodó család tagjai is részt vettek. Az ünnep koreográfiáját, annak 
demokratikus vonásait számos kortárs jegyezte fel: 

„(...) und mit einem Male zeigt der Kalender den 1. Mai, jenen festlichen Tag, der damals noch nicht, 
wie nun schon seit mehreren Dezennien, ausschließlich den Sozialdemokraten, sondern noch der 
großen Welt gehörte. – Erster Mai und Praterfahrt! (…) 

                                                           
254 Storch, Ursula: Das Pratermuseum. Wien: Eigenverlag der Museen des Stadt Wien, 1993. 61. old. 
255 Meyers Reisebücher: Wien, Führer durch die Kaiserstadt und auf den besuchtesten Routen durch Österreich-
Ungarn unter besonderer Berücksichtigung der Welt-Ausstellung. Holdburghausen: Bibliographisches Institut, 1873. 
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Die Vorbedingung für eine solche „Praterfahrt“ bestand darin, daß die Equipagen, deren Bespannung, 
die Livréen des Personals, aber auch die Toiletten der daran teilnehmenden Damen bis ins kleinste 
Detail der Veranstaltung angepasst schienen und daß von dem Ganzen jener Hauch einer reichen und 
dabei doch wieder schlichten und hochvornehmen Pracht ausging, die ja von jeher das Wesen der 
Wiener Aristokratie bildete. (...) 
Die breite Jägerzeile war von Tausenden von Menschen überflutet und bot ein ungemein farbenreiches 
und bewegtes Bild. In der Prater-Hauptallee mußten die Equipagen einzeln nacheinander bis zum 
Rondeau hinauffahren, wo man sich alsdann auf die andere Seite zur Rückfahrt wendete, Zwischen den 
endlosen Reihen der anrollenden und heimkehrenden Wagen befand sich der breite, freie Mittelraum 
der Strasse, der nur von Hofequipagen befahren werden durfte, unter denen natürlich der à la Daumont 
bespannte goldräderige Wagen mit dem Sechsschimmelgespann, in welchem die wunderschöne junge 
Kaiserin in weißer Toilette mit dem reichen, auf den Rücken niederflutenden dunklen Haar saß, 
allgemeine Sensation erregte, Bald drängte sich die huldigende Menge um die nach allen Seiten 
freundlich grüssende Majestät. Aber die ganze Ordnung war nun mit einem Male zu einem großen 
Durcheinander geworden, und man mußte trachten, sobald als möglich aus der wogenden Masse 
herauszukommen, welche sich überallhin ergoß.256 

 
12. kép - A Praterkorso: „A bécsi Prater fasorában” (Kollarz F. rajza) 

MNvil 1872. 270-271. old. 
 

A kortársak szerint a bécsi Praterkorso messze túlszárnyalta a párizsi Bois de Boulogne, a berlini Tiergarten és a 
nizzai hasonló tavaszi korzókat. Különlegességét nem a luxus és a gazdagság seregszemléje adta, hanem a közös, 
együttes ünneplés, amelyből senki sem érezhette kizárva magát. A Párizsra, Berlinre, Nizzára és, tegyük hozzá, 
Budapestre jellemző exkluzivitásnak itt nyomát sem találni: „Da war nichts und niemand ausgeschlossen. Eine 
solche Exklusivität lag nicht im wienerische Wesen.“257 Bécsben bárki, aki megengedhette magának, kocsit bérelve 
együtt vonulhatott az előkelőségekkel. Kizárásuk a közös ünnep hagyománya mellett annál kevésbé volt szükséges, 
hiszen itt a bérkocsi is elegáns és „praterfähig“ volt. 
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13. kép - A tavaszünnep a Praterben (karikatúra) 
Der Floh 1887. VI. 05. 8. old. 
 

A korzó egyik, még a szokottnál is különlegesebb 
és ünnepélyesebb formája a nizzai „Bataille de 
fleurs” mintájára megrendezett Blumenkorso 
volt, amelyre elsőként a tavaszünnep keretében, 
1886. május 29-én és 30-án, Pauline Metternich-
Sándor hercegnő szervezésében került sor (ld. 13. 
kép). A kor bécsi társas életében meghatározó 
szerepet töltött be az élénk természetű hercegnő, 
Metternich Kelemen unokája. A lovasbravúrjai 
miatt „ördöglovasnak” is nevezett gróf a kor 
szokásának megfelelően258 maga is rendszeresen 
felkereste a Pratert, amelynek egyik 
látványosságává vált: 

„Seine Popularität in Wien war, ich 
wiederhole es, sprichwörtlich geworden, 
und „der Sándor” war sozusagen ein Stück 
Altwien. Im Prater gewesen zu sein und 
den Sándor nicht gesehen haben, war 
dasselbe, als ob man auf dem 
Stephansplatz gewesen wäre und den 
Stephansturm nicht bemerkt hätte.259”  

Pauline Metternich férjével (aki egyben 
nagybátyja is volt), a Párizsban 1860 és 1871 
között az osztrák követi tisztet ellátó Richard 
Metternichhel a francia császár baráti köréhez 
tartozott, szalonja a párizsi társas élet, művész- és 
divatvilág egyik központja volt. Párizsból visszatérve a bécsi társas élet egyik meghatározó személyiségévé vált, 
aktív szerepet vállalt jótékonysági célú rendezvények szervezésében. 1886-ban, amikor a bécsi Poliklinika 
pártfogóbizottságának elnökletét átvette jelentős pénzforrásokat kellett biztosítania az intézmény működéséhez.260 Ez 

                                                           
258 Bécsi tartózkodásai idején Széchenyi István is rendszeres látogatója volt a Praternek, amint arról naplóbejegyzései 
is tanúskodnak. Ld. pl. a 1819. augusztus 1- és 1845. május 12-i stb. bejegyzéseket. In: Széchenyi István: Napló 
(szerk. Viszota Gyula). Budapest: Gondolat, 1978. 
259 Metternich-Sándor, Pauline: Geschehenes, gesehenes, erlebtes. Wien: Wiener Literarische Anstalt, 1920. 50. old. 
260 Metternich hercegnő szervezésében számos jótékonysági rendezvényre, ünnepélyre került sor nem csupán a 
Praterben, hanem Bécs más parkjaiban is. Theophila Wassilko összesítése alapján az általa bécsi kertek, parkok 
területén szervezett ünnepségek (bevételeikkel, ld. Wassilko, Theophila: Fürstin Pauline Metternich. Wien: Verlag 
für Geschichte und Politik, 1959. 316-320. old.): 
1886. május 29-30.: tavaszünnep virágkorzóval a Praterben (21.747,50 fl.) 
1887. június 4-5.: 2. nagy tavaszünnep a Praterben (56.304 fl.) 
1892. május-október: Nemzetközi Zenei és Színházi Kiállítás a Rotundában (deficit) 
1893. május 14., 21.: „orgonaünnep” a Belvedere-ben (9.779 fl.) P.Kl. (= a Poliklinika javára) 
1894. május 19-20.: „Bécs 1794-1894,” Augarten 
1898. május 21-22.: „Das wiedererstandene Paradeisgartel,” Belvedere (14. 159 fl.) P.Kl.  
1899. május 31.: virágkorzó, Prater 
1899. június 1-2.: „Fest im sezessionistischen Dorf,” Rotunda (25.000 fl.) P.Kl. 
1901. május 18-19.: japán cseresznyevirágzási ünnep a Rotundában (24.195 Kr.) 
1902. május 24-25.: fehér virágkorzó, Prater 
   Mars-ünnep a Rotundában (26.000 Kr.) P.Kl. 
1905. május 27-28. Nílus-ünnep, Rotunda (14.983,50 Kr.) 
1916. június 16.: „Derby-Jause”, Volksgarten (47.263 Kr.) 



 

adta az ötletet, hogy az addig csak arisztokrata körökben tartott jótékonysági ünnepélyek közönségét kiterjesztve a 
Praterben, Bécs minden rétege részvételével rendezzék meg a tavaszünnepet: 

„Massenfeste, bei denen jedem Wiener für wenig Geld viel geboten würde (...). Man wird eine „bataille 
de fleurs” wie die in Nizza in der   Hauptallee des Praters veranstalten (...).”261  

 
14. kép - A májusi korzó a császár, a „Bürgerkaiser” (Dr. Karl Lueger) és a 

trónörökös, Ferenc Ferdinánd részvételével 
IWE 1907. V. 08. Nr. 125. 1. old. 

Május 29-én, az ünnepség első napján délután 2 órakor kezdődött a zeneszóval kísért korzó, amelyen 3 órakor a 
trónörököspár is megjelent a császári ház számos tagjával együtt. Az elegáns korzót másnap tánccal és énekkel kísért 
népünnep követte. 10 órai kezdettel az ügetőpályán versenyekkel és tűzijátékkal szórakoztatták a közönséget. A 
minden tekintetben sikeres ünnepség262 alkalmával a 267.973 eladott belépőjegyből és a virágok árusításából befolyt 
összeget a Poliklinika kapta meg.263 Az egymásra virágokat hintő résztvevők vidám hangulata és a virágokkal 
díszített mintegy 2790 kocsi vonulása olyan nagy tetszést aratott, hogy az ünnep valóságos intézménnyé vált, 
mintaként szolgált Budapest számára is. Az évről-évre megrendezett ünnepély kísérőprogramjaként koncertekre, 
sporteseményekre, művészeti előadásokra került sor.264 A korral haladva 1897-ben megrendezték az első kerékpáros 
virágkorzót. 
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Geschichte und Politik, 1959. 201. old. 



 

A társadalmi térhasználat illetve térkisajátítás politikai vetületére különösen érdekes példát kínálnak a Praterben 
május 1-je alkalmából rendezett ünnepségek. A tavaszünnepek és az ezzel egybekötött, a társadalom minden rétegét 
nézőként vagy résztvevőként felölelő Praterfahrt hagyományának első alkalommal 1890. május 1-jén szakadt vége. 
A kikocsizás szokása természetesen tovább élt, de más időpontban került rá sor (ld. 14. kép), mivel ezentúl május 
elsején a munkások vették birtokba a Pratert (ld. 15. kép). Az 1890. május 1-jén nagy katonai készültséggel, teljes 
rendben, fegyelmezetten és szervezetten zajló, mintegy 150 ezer résztvevőt számláló munkásünnep részletes leírása 
mellett a Neues Wiener Tagblatt újságírója nem mulasztja el sajnálkozását kifejezni az ünnep megváltozott arculata 
fölött: 

„Es fehlte aller Glanz und alle Pracht, es fehlte die Aristokratie in ihren prunkvollen Karossen, in den 
zierlichen Daumonts und Equipagen, es fehlten aber vor Allem jene Elemente, welche der Praterfahrt 
am 1. Mai von jeher das Gepräge gaben: das Wiener Bürgerthum nämlich, seine schönen Frauen und 
Mädchen, es fehlten die hellen und heiteren Farben, die das Bild des maigrünen Praters so 
ungewöhnlich anziehend und reizvoll gestalteten und deren Außenordentliches Zusammenstimmen und 
Zusammenwirken alle Zuschauer mit Entzücken zu erfüllen pflegte...“265 

 
15. kép - Az első nem békés május 1. a Praterben.  

Összecsapás a rendőrök és a munkások között. 
IWE 1896. V. 03. Nr. 122. 1. old. 

 

 

• A Prater mint kiállítások színtere 

Az 1873-ban rendezett nagyszabású bécsi világkiállítás a Praterben a Wurstelprater és a Duna között 
elhelyezkedő területen kapott helyet, az 1862-ben tartott londoninál tizenkétszer, az 1867-es párizsinál ötször 
nagyobb területen. A központi épületben, a Rotundában és a mintegy 200, a résztvevő országok, vidékek sajátos 
stílusjegyeit magán viselő épületben és pavilonban összesen csaknem 53 000 nemzetközi kiállító mutatkozott be.266 
A fő hangsúly a kulturális témákon volt: képző- és iparművészeti tárgyú kiállítások mellett, többek között egy 
„néprajzi falu” is létesült, amely a különféle európai parasztházakat mutatta be. A megnyitás előtt néhány nappal 
bekövetkezett tőzsdekrach és a kolerajárvány fenyegető veszélye miatt a látogatók száma nem haladta meg a 7 
milliót, s az egész vállalkozás összességében komoly anyagi veszteséggel zárult. 

A világkiállítás főépülete, a Carl Hasenauer és az angol Scott-Russel vezetése alatt létesült Rotunda kora 
legnagyobb kupolás építményének számított, Bécs egyik nevezetességévé vált. 1873-at követően csak 
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266 Storch, Ursula: Das Pratermuseum. Wien: Eigenverlag der Museen des Stadt Wien, 1993. 68. old. 



 

mellékszárnyait bontották le, magában az épületben számos kiállítást, cirkuszi előadást, sportversenyt, ünnepélyt és 
kongresszust tartottak.267 

A világkiállítást követően minden évben számos olyan, a császár és az uralkodóház tagjai által rendszeresen 
felkeresett kiállítást rendeztek a Praterben, amelyek esetében a legfontosabb kritérium a nemzetköziség és az 
aktualitás, valamint a legfrissebb technikai újítások bemutatása volt (pl. 1883-ban a Nemzetközi Villamossági 
Kiállítás). 1892-ben rendezték a nagy nemzetközi tetszést aratott, de deficittel zárult Nemzetközi Zenei és Színházi 
Kiállítást (ld. 16. kép) Metternich hercegnő szervezésében.268 A negyvenéves uralkodói jubileum megünneplése 
alkalmából került sor 1888-ban a Jubileumi Ipari Kiállításra. Különösen érdekes kiképzésű volt az 1910-ben 
megrendezett vadászati kiállítás, majd az 1916-17-ben tartott Hadikiállítás, amelynek alkalmából lövészárkokat is 
ástak a park területén. Az 1918-ban, a különösen nehéz háborús helyzet miatt a pótszereket is kiállításon mutatták 
be.269 

 
16. kép - A Nemzetközi Zenei és Színházi Kiállítás, 1892. A kiállítás területe a Rotundával (A. Wimmer) 

Seemann, Helfried – Lunzer, Christian (szerk.): Prater Album 1860-1945. Wien: Verlag für Photographie, 1993. 
 

III.1.8. A bécsi parkok, kertek látogatottsága és a felügyelet kérdése 

Levéltári források vizsgálatával megközelítő képet kaphatunk az udvari tulajdonban lévő kertek 
látogatottságáról. Mivel az ott elhelyezett székek és karosszékek használatáért fizetni kellett (ez természetesen már a 
látogatóközönség jellegét is meghatározta), az így befolyt összegekről készített kimutatások alapján megállapítható, 
hogy az 1913-as évben a májustól júliusig terjedő időszakban (különösen júniusban), valamint szeptemberben voltak 
a leglátogatottabbak.270 Ugyanezen évben készített kimutatás (ld. 1. táblázat) alapján az egyes parkokra, 
Schönbrunnra, a Volksgartenre (feltételezhetőleg az Augartennel együtt, a forrásokból ez egyértelműen nem 
állapítható meg), valamint a Praterre lebontva készített kimutatás alapján látható, hogy a legtöbb székjegyet a 
Volksgartenben (és az Augartenben) adták ki, ami kilencszer meghaladta a Schönbrunnban és kétszer a Praterben 
kiadott jegyek számát. Ez utóbbi esetben a park nagy kiterjedése, a látogatóközönség rendelkezésére álló hatalmas 
szabad terület szolgálhat arra magyarázatul, miért nem volt többre szükség. A karosszékekből származó bevételek 
esetében azonban a Prater élvezett elsőbbséget, a kiadott jegyek száma csaknem háromszorosan múlta felül a 
Volksgartenben (és az Augartenben) összesen kiadott jegyek számát.271 Magyarázatként az szolgálhat, hogy a 
tehetősebbek a Pratert részesítették előnyben. Természetesen ezek az adatok nem tükrözhetik teljes pontossággal a 
látogatottságot, csak tájékoztatásul szolgálhatnak, hiszen a használat sokféle lehetősége miatt voltak olyan látogatók, 
akik csak egy rövidebb vagy hosszabb séta idejére keresték fel a parkot. 
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1. táblázat - Az 1913-es évre eladott ülőhely-jegyek az udvari kertekben 

  székjegyek - 4h karosszék-jegyek - 8h 
Udvari Kertek Igazgatósága, 
 Schönbrunn Folyó évben kapott 35.154  
 Kiadva 29.620  
 Fennmaradó 5.534  
   
Hofburg-kertek Igazgatósága Folyó évben kapott 277.142 40.449 
 Kiadva 273.623 36.203 
 Fennmaradó 3.519 4.246 
   
Prater Felügyelet Folyó évben kapott 150.631 115.517 
 Kiadva 132.051 103.043 
 Fennmaradó 18.580 12.474 

 

 A városi tulajdonban lévő kertek esetében látogatottságuk csupán becsülhető, az egyes eseményekről a 
sajtóban megjelent beszámolókban találhatóak erre megközelítőleges adatok. Jótékonysági rendezvények alkalmával 
az eladott belépőjegyek számából lehet viszonylag nagyobb pontossággal a résztvevők számára következtetni.272 
Mivel azokban a városi tulajdonú parkokban, amelyekben a székek használatáért fizetni kellett, a bevett szokásnak 
megfelelően, a székek kiadásának jogát a város egy- vagy többéves átalánydíj fejében vállalkozóknak adta bérbe, a 
császári magánkertekhez hasonló kimutatások nem állnak rendelkezésünkre. Mindazonáltal a bérszékek 
népszerűségének okára: a valós vagy óhajtott társadalmi helyzet demonstrálásának egyik módjára világosan rámutat 
a Stadtparkról szóló, 1889-ből származó leírás: 

„Die Sesselvermieterinnen haben alle Hände voll zu tun, kein Platz ist unbesetzt; selbst die Bänke sind 
okkupiert, die man gerne meidet, weil es nicht „fashionable” ist, sich auf unbezahlten Plätzen zu 
zeigen.“273 

Mind a városi, mind a magántulajdonban lévő, a nyilvánosság számára megnyitott parkok és kertek 
esetében a 20. század elején a látogatási rend mind több részletre kiterjedő szabályozása figyelhető meg. A 
Belvedere kertje esetében például a látogatási rend szabályainak bővítése, korszerűsítése illetve figyelmeztető táblák 
további kihelyezése vált szükségessé.274 Ugyanezek a szabályok érvényesültek az Augarten esetében, amely a 
környék városfejlődése, kiépülése miatt Bécs egyik leglátogatottabb kertjévé vált. Felügyeletét 1878-tól az 
úgynevezett Invaliden-Detachement látta el, ami annál is inkább szükséges volt, mivel körözött egyének, 
prostituáltak, fatolvajok is feltűntek a kertben. A felügyeletnek hála, ez a probléma hamarosan elhárult. Május és 
szeptember között a szép napokon látogatottsága tömegesnek volt tekinthető. A Főudvarmesteri Hivatal mindent 
elkövetett annak érdekében, hogy hűen az Augarten eredeti rendeltetéséhez a kertet megóvja a további 
állagromlástól. Ezért nem találhatott pozitív fogadtatásra 1884-ben a város azon megkeresése, hogy a megnőtt 
gyalogosforgalom miatt új bejáratokat nyissanak, s az átjárók a kerten áthaladva rövidíthessék le útjukat.275 
Szigorúan megtiltották a látogatókat zavaró kutyák szabadon bocsátását276 és minden egyéb olyan tevékenységet, 
amely a zöldterületek eredeti, szórakozást, kikapcsolódást biztosító funkciójának nem felelt meg. 

                                                           
272 Pl. 1886-ban, a Praterben rendezett Blumenkorso esetében. 
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„Kundmachung 
Da das freie Herumlaufen der Hunde auf den Wiesen und in den Alleen des k.k. Praters nicht nur das Publikum 
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Die k.k. Polizei-Direktion glaubt sich der Beachtung dieser Maßregel um so mehr versichert halten zu können, als 
damit nur den Wünschen der Praterbesucher entsprochen wird. 
Von der k.k. Polizei-Direktion. 
Wien, am 13. April 1870.“ 



 

A császári tulajdonban levő kertek közül az elsősorban az uralkodó család saját használatára fenntartottak 
esetében nyilvánult meg privát jellegük szigorú érvényesítése. A Kaisergartenbe a császári család tagjai és egyes, a 
legfelső udvari körökbe tartozó személyek kivételével, a megkeresések ellenére sem nyerhettek mások 
bebocsáttatást.277  

A Főudvarmesteri Hivatal és a város kezelésében lévő kertekben a felügyeletet általában rokkant 
veteránokra bízták, akik katonás szigorral, a felírás megszégyenítő rémével érvényesítették az előírásokat, amint 
arról a Rathausparkban szerzett gyermekkori élményeiről írva Albert Fuchs is beszámolt:  

„Die Gartenordnung untersagte eigentlich Spiele ganz allgemein, außer auf jenem Platz, den wir 
vermieden. Infolgedessen gerieten wir manchmal in Konflikt mit der Behörde. Wir rannten über eine 
Wiese, krochen durch Gebüsch und hatten Pech: die Behörde näherte sich in Gestalt des Invaliden aus 
dem achtundsiebziger oder sechsundsechziger Jahr der zum Gartenwächter bestellt war. Er schalt uns in 
militärischen Ton und drohte, uns ‚aufzuschreiben’, was als ziemlich harte Maßnahme galt. Nahm er 
wirklich das Notizbuch heraus, so rückte freilich die Entsatzarmee heran. Das Fräulein, das den 
Vorgang aus der Entfernung beobachtet hatten kam herbeigelaufen, sprach ein 
Beschwichtigungsformel, lautend: ‚Das sind die Kinder vom Professor Fuchs’, und entzog uns dem 
Zugriff des Staates, indem sie uns an der Hand packte und fortführte.“278 

 

IV. KERTEK ÉS PARKOK BUDAPEST TÁRSAS ÉLETÉBEN  
(1870-1918) 
 

IV.1. A BUDA-PESTI KERTEK ÉS PARKOK EREDETE, KIALAKULÁSA 

 

A 19. század folyamán a gyors urbanizáció és a lakosság számának növekedése279 következtében 
nyilvánvalóvá vált a zöldterületek hiánya, ami azonban nem azonos mértékben érvényesült Budán és Pesten. Míg 
Budát a természetes zöldterületek, kiránduló- illetve pihenőhelyek gazdagsága jellemezte, addig Pesten ezt a hiányt 
mesterséges zöldterületek pótolták.  

 A budai hegyek a város sajátos színfoltját képezik. A 19. század második harmadáig a lankás hegyoldalakon 
mezőgazdasági tevékenységgel, elsősorban szőlőműveléssel foglalkoztak. A hatalmas, tiszta levegőjű, csendes 
zöldterületek révén Zugliget (Auwinkel vagy Sauwinckel) és Hűvösvölgy a budai illetve pesti lakosok kedvelt 
kirándulóhelyeivé váltak. 

 A 19. század folyamán a budai zöldterületek nagy vonzerőt gyakoroltak a Pest-budai lakosokra, akik már a 
18. század végétől kiránduló- illetve pihenőhelyeket kerestek maguknak a budai határban illetve annak könnyebben 
elérhető helyein. Ekkor már néhány, kirándulók kényelmét szolgáló épület is volt pl. a Kamaraerdőben (a 18. század 
végének kedvelt kirándulóhelye, a 19. század első évtizedeiben azonban fokozatosan háttérbe szorult) és a 
Zugligetben, mely elsősorban pünkösdkor, a Gellért-hegy280 pedig húsvétkor vonzotta a kirándulni vágyókat.281 

                                                           
277 ld. Dr. Oskar Freiherr v. Mitis, k.u.k. Haus-, Hof- und Staatsarhivar megkeresésére válaszként: „In Beantwortung 
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ändige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 385-388. old. 
281Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. Budapest: FSzEK, 1975. 63. old. 



 

„Ezen a napon minden esztendőben nagy számú sereg gyűl föl a Kelem hegyre, mellyet közönségesen 
Szent Gellér hegyének hívunk, és ott evén iván, vígad s vendégeskedik.”282 

 A budai hegyekbe, köztük a Zugligetbe való kiköltözés villa- és majorságépítkezés formájában már a 19. 
század első felében megindult. Ennek oka nemcsak a városi kőrengetegből való menekülés igénye, a természet utáni 
vágy volt, hanem az is, hogy a Pest-budai polgárok a mérvadó nemesi életformához hasonló viszonyokat 
teremthessenek maguk számára. Az 1840-es és 60-as évekkel megindult a Svábhegy illetve az Orbán-hegy fokozatos 
beépítése is. A gazdag pesti polgárok illetve a jómódú értelmiség klasszicista és romantikus villákat emeltetett, 
amelyek az első világháborúig elsősorban nyaralóként szolgáltak.283 

 Budán tehát elsősorban a természetes zöldterületeket használták kiránduló- illetve pihenőhelyként. A 
Nádor-kert,284 valamint a Mayerffy-kert, amelyek szinte a szántóföldek között terültek el, gazdasági célokat 
szolgáltak, a magas sövénnyel övezett területen gyümölcsös illetve konyhakert helyezkedett el. Bár Gárdonyi Albert 
a Krisztinaváros településtörténetéről írott tanulmányában elsősorban a városrész természetes fejlődésének útjában 
álló tilalomoszlopoknak tekintette a Horváth-kertet, a Városmajort és a Vérmezőt,285 a város társas élete 
szempontjából vizsgálva ezen zöldfelületek történetét, azonban más kép tárul elénk. 

 

• A Horváth-kert 

1787-ben a várvédelmi övezet egy részének házépítési célokra való felparcellázása alkalmával a 
Helytartótanács elnöke, gróf Niczky Kristóf a déli szakaszon 12.200 négyszögölnyi területet kapott, amelyet a 
krisztinavárosi templomhoz vezető szekérút (a mai Roham utca) osztott két részre.286 Az itt felépített házakat a 
hozzájuk tartozó kertekkel együtt 1789-ben, Budáról való elköltözése miatt eladta Horváth Zsigmondnak és 
Gludovácz Györgynek. A több mint hét évtizedig a Horváth-család tulajdonában lévő, francia és egy kisebb részén 
angol stílusban parkosított telek majd az alagút megnyitása után az Alagút utcával immár nem két, hanem három 
részre oszlott.  

A bérbe adott kertben már az 1830-as években erőművészek, kötéltáncosok és zenekarok szórakoztatták a 
nagy számban ide látogató, elsősorban budai lakosokat. 

„Dupuis, a Herkules június 6-án Budán Horváth kertjében adatott reunio alkalmával, mely a június 4-én 
volt délutáni eső miatt e napra halasztatott, Deutsch Katalin hasonló nagyerejű nőszemély társaságában 
hetedfél órakor ismétlé a teraszon amaz erőmutatványait, melyeket múltkor a budai színpadon láttunk. 
Végzetül több ízbeli felszólítása következtében az őt meggyőzőnek ezer forintot ígérvén, egy magát 
ajánlkozóval Dupuis út megbirkózott, s ellenfelét egy-két perc múlva nagy könnyűséggel földre teríté. 
(...) A hangászkar Zöhle Alajos úrnak, ki Bécsben Strauss társa volt, vezérlete alatt több legújabb 
hangművekkel mulattatta a számos vendégeket.”287 

Nem csupán ünnepnapokon, így Szent István napján tartott rendezvények alkalmával kereste fel a nagy számú, de 
kevéssé előkelő publikum a kertet, hanem pl. az úgynevezett „sugár-innep,” tehát tűzijátékkal és a kert díszes 
kivilágításával egybekötött koncert alkalmával is. A Honművész cikkírója a bécsi kertekben (Paradiesgarten, 
Volksgarten) tartott hasonló rendezvényekkel állította párhuzamba, kifogásolta azonban a székek rendszertelen 
elrendezését a koncert idején, mivel a látogatók nem sétálhatnak közöttük.288 A kert 1842. augusztus 20. óta bérbe 

                                                           
282 Horvát István: Mindennapi. Horvát István Pest-budai naplója 1805-1809. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967. 132. 
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286 Gárdonyi Albert: „A Krisztinaváros településtörténete.” TBM, 1934. III. k. 41. old. 
287 Honművész 1835. 374-375. old. 
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ámbár az előkelőbbek köréből kevesen. (...) Zöhle úr (...) kedvelt hangművekkel, sőt tizedfél órakor nagyon 
mulattató tűzijátékokkal is gyönyörködteté, melyek zajgó tapsolással fogadtatta. E mai mulatságnak címét hihetőleg 
a tűzijátékban kifejlett számtalan pattogó szikra és lángsugárok kölcsönözték. - Egyébiránt kár, hogy a muzsikát 
hallgató vendégek egyenes vagy félkörű sorokban nem ülnek (valamint Bécsben a paradicsom- s népkertben és 
ásványvíz intézetnél), hogy közöttek a sétálók nagyobb kényelemmel járhatnának. - a Kert szokott módon, valamint 



 

adott egyik részén a színházépítési joggal is felruházott bérlő zenés előadásoknak helyet adó vendéglőt, valamint 
nyári színházat építtetett (ld. 17. kép), amely 1843-ban nyitotta meg kapuit (ld. erről részletesen „Színházak 
Budapest parkjaiban” című részt).289 Az ízléses kiképzésű kert bérlője által biztosított sokszínű szórakozási 
lehetőségről Feldmann útikönyvében így írt:  

„Der Horváthgarten, inmitten der Christinenstadt gelegen, vom Besitzer einem Pächter überlassen und 
so dem Publikum zugänglich. Alle Anforderungen, die man an einen Garten zu stellen versucht wäre, 
sind da auf dem kleinen Raume en miniature befriedigend ausgeführt. Parkparthieen, Blumenbeete, 
Licht und Schatten, alles ist symmetrisch vertheilt; eine weitläufige Restauration ladet an Sonn- und 
Feiertagen Hunderte von Gästen. Das Ofner Sommertheater im Garten selbst erbaut, erhöht den 
Besuch. Jeden Sonn- und Feiertag veranstaltet der Pächter nebstdem sogenannte Reunionen, 
musikalische Soireen im Freien, welche der gefeierte Morelly arrangirt und leitet. Je nachdem mehr 
oder weniger Spektakel geboten wird, denn es tritt dann Illuminationen, Feuerwerk, Luftballon u. s. w. 
hierzu, wird dann ein Entree von 10 oder 20 kr. C.M. gezahlt.“290 

 
 
17. kép – A Nyári Színkör a Horváth-kertben 
Schwindt, M.: Zwölf Monate in Pesth. Pest: k.n., 1843 
és 1848 között. 
 
 
Haeufler 1854-ben megjelent könyvében a nyilvános 
mulatóhely fő vonzerejét a nyári színház mellett, a kert 
szépségében, valamint a szórakozási lehetőségek 
sokféleségében látta. 
„In der Mitte der Christinenstadt finden wir den 
Horváthgarten, der vom Besitzer einem Pächter 
überlassen zum öffentlichen Vergnügungsorte 
umgeschaffen worden. Abgesehen davon, dass sich 
daselbst das sehr zweckmässig erbaute Sommertheater 
befindet, besitzt der Garten selbst mannigfaltige Reize. 
Parkparthieen, Blumenbeete, eine wohlunterhaltene 
Restauration, musikalische Reunionen, mitunter 

Beleuchtungen und sonstige Spektakel ziehen das Publikum in grosser Menge an.“291 
Miután az 1850-es években a tulajdonosok parcellázni akarták, a budai tanács elhatározta annak az 1052 
négyszögöles területrésznek a megvételét, amelyen a nyári színház épülete volt. A kert teljes területének megvétele 
csak 1859-ben valósult meg Albrecht főherceg jóváhagyásával, bizonyos költségek elengedése fejében azzal a 
kikötéssel, hogy a bérleti díj alacsonyan tartása mellett a színházat mindig német társulatok kaphatják meg. A 
megvételt követően egy részét 1862-ben közkertté nyilvánította a budai városi tanács.292 

 

• A Stadtmayerhof, Városmajor 

                                                                                                                                                                                            
a bejárás is pompásan volt kivilágosítva. A kertnek előrészét a tavali István-innepről fennmaradt 4 piramisok 
ékesíték, melyeknek talapjaikon magyar és német feliratok voltak. (...)” Honművész 1835. 537. old. 
289 A Krisztinavárosról írva Alt Rudolf könyvében így jelenik meg a Horváth-kert: „A várfalak alatti magaslatok 
egyikéről áttekintve, a Krisztinaváros, mint Buda legkellemesb része, igen érdekes háztömkeleget képez, mely itt-ott 
eleven kerítések és árnyékos fasorok által szakítatik meg, köröskörül szőlőlombos dombtetőkkel koszorúzva. Az 
úgynevezett kéményseprő kápolna csinos falusi templomhoz hasonlít. Ennek közelében, nagy szép kert közepén, az 
ízletes nyári színház emelkedik, magosan haladva meg, a szomszéd házak tetejét. S hol e csinos kert véget ér 
legközelebbi környezetével, ott a Rácváros veszi kezdetét, mely a meredek hegyre törekedve, apró házaival, melyek 
mintegy sorban oda tüzetvék, igen sajátszerű tekintetet nyújt.” Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti rajzolatban 
----- által. Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauth János. Pest: Hartleben, 1845.  48-49. old. 
290 Feldmann, G. L.: Pesth und Ofen: Wegweiser durch beide Städte und ihre Umgebungen. Leipzig, Pesth: k.n., 
1844. 112. old. 
291 Haeufler J[ózsef] V[ince]: Buda-Pest: historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren 
Umgebungen. Pest: Emich, 1854. I.k. 244. old. 
292 Gárdonyi Albert: „A Krisztinaváros településtörténete.” TBM, 1934. III.k. 42-43. old. 



 

 A Városmajor kapcsán 1803-ból, illetve 1804-ből már számos olyan színes leírás áll rendelkezésünkre, 
amely a városlakók szórakozásait mutatja be. Gaál György humoros, fiktív leveleiben293 a Városmajor így jelenik 
meg: 

"Most a díszes Világ mindennap a Város Majorjába, vagy az úgynevezett Budai Stod-Márba szokott 
megjelenni, Pesten pedig a Proménádiba [a Duna-korzó]. Én pedig, mivel Budán lakom, magamat 
mindék a Stod-Márba szoktam mulatni, a hol sok Svallérokat, Dulcinnákat nézvén, s némellykor 
uzsonnázván az időt töltöm. Vasárnapon a díszes világ a dísztelennel együtt ott mulatja magát, egy 
ember a másikat Kritizálja, eszik iszik, s elmégyen a Comédiába, a mellybe ismét az új Critika veszi 
eredetét."294 
"(...) a Stadmárhof pedig a díszes világnak tellyes gyönyörkedtetésire szolgál. És azért tartja ott a napi s 
éjeli Randevút. " 295 

A Városmajor tehát a társadalom széles rétegei által kedvelt szórakozóhely volt. Az Ördög-árok árterületén, mely a 
katonaság használatában állt, gróf Daun Henrik József várparancsnok 1724-ben majorságot létesített és villát 
építtetett, a terület többi részét a városnak engedve át. 1730-ban Buda Daun birtokát is megvásárolta, így a 
Városmajor teljes területe városi tulajdonba került. Amikor II. József a krisztinavárosi templomtól északra, a Pestre 
áthelyezett botanikus kert helyén közkertet akart létesíteni, a városi tanács, mely a területet házhelyeknek kívánta 
felosztani, cserébe a Városmajort engedte át. A francia stílusú park gyorsan, alig egy év alatt, 1787-re készült el 
Tallherr Henrik tervei alapján. Az itt épült vendéglőt a város rendszeresen bérbe bocsátotta. A nádor is szívesen 
felkereste a lakhelyéhez közel eső kertet, így az egy hete hivatalba lépett Sándor Lipót is kilátogatott a 
Városmajorba, amikor születésnapja alkalmából 1791. augusztus 14-én Pest-Buda lakossága lófuttatással, 
kivilágítással egybekötött népünnepélyt rendezett.296 Vályi András Magyarországot leíró művének 1796-os 
kiadásában úgy ír a Városmajorról, mint amely „nyárban méltán kedves mulatóhelye a budai uraságoknak.”297 József 
nádor maga is szívesen felkereste, amint azt az ekkor az Ürményi családnál nevelősködő Horvát István naplójában 
feljegyezte: 

„Délután (...) Markovits János és Martzibányi János úrfi és oskola társom társoságában ki hajtattunk 
Budára az úgy hivattatott Város Majora nevű kertbe. Itten tejszínt ittunk nyáriasan és föl s alá setáltunk. 
Jelen volt sok Uraságokon kívül József Hertzeg Magyar országi Nádor ispány. - - Estve intett Pestre 
bennünket. (...)”298 

 
 
18. kép - A Városmajor az 1840-es években 
Kártyalap - FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 
 
1825-ben Wieser Ferenc kapta meg a 
Városmajor bérletét, aki már nem csupán a 
vendéglőből kívánt bevételre szert tenni, 
hanem a mind nagyobb számú közönség 
odavonzása érdekében a Városligetben 
ekkor már szokásban volt játékokat is 
meghonosította. Ezzel megindult a 
Városmajor népies mulatóhellyé alakulása, 

ahol különösen vasár- és ünnepnapokon folyt eleven élet (ld. 18. kép). Különösen nevezetesek voltak a tavaszünnep, 
május elseje alkalmával itt tartott rendezvények. A vegyes városmajori közönség kocsikorzóban gyönyörködhetett, 
tánccal és zenehallgatással, játékkal mulatta idejét: 

„A budai ünnep dél után és este felé zajosabb, népesebb, népies volt. Forrott a két nem a város 
majorjában, nemzeti hangok ötlöttek gyakran füleinkbe, ami Budán szokatlanabb; némely rózsa ajakról 
folyt le magyar beszéd, édesen, mint a tavaszi csalogány (fülemile) éneke, vagy a legtisztább színméz. 
Száz kocsi dörgött egymás után, ezerek sétáltak szép zavarban, gyermekcsoportok játszának lapdást, 

                                                           
293 Gaál György: A' tudós palótz avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor-urához írott levelei. Buda: K.A. 
Hartleben 1803. (I-IV.k.), 1804. (V-VI.k). 
294 Uott. IV.k. 4. levél, 40. old. 
295 Uott. V.k. 2. levél, 9. old. 
296 Magyar Kurir 1791. 1016. old. 
297 Vályi András: Magyarország leírása I.k. Buda: k.n., 1796. 336. old. 
298 Horvát István: Mindennapi. Horvát István Pest-budai naplója 1805-1809. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967. 157. 
old.: 2. könyv, 1805. június 13. 



 

futostak fogóst, a táncteremben keringős trombitáltaték, a fák árnyékában nemzeti hanga kesergett, 
habzott a ser, gyöngyözött a bor (...).”299 

Ez alkalommal nemcsak a budaiak, de a pestiek is szívesen felkeresték a Városmajort, míg a Városliget sokuk 
számára nem bizonyult vonzóbb kirándulási célnak.300 Haeufler útikönyvében így mutatta be a bevett szokássá vált 
május elsejei városmajori kirándulást. A park ezekben a napokban a bécsi Prater egy részének képét öltötte magára. 

„(...) im Frühling in seinen schattigen Alleen und auf seinen üppigen Wiesenplätzen zahlreiche 
Besucher versammelt, und zugleich ein Tummelplatz für die fröhliche Jugend wird. Am zahlreichsten 
ist aber der Besuch am 1. Mai, da es seit vielen Jahren Sitte geworden, diesen Tag mit einem 
Morgenbesuche hier zu beginnen. Ein Gasthof mit Tanzboden und Schaukeln zur Belustigung der 
untern Volksklasse verleihen in Verbindung mit den schönen Baumparthien dem Stadtmayerhofe das 
Ansehen einer Parthie aus dem Wiener Prater; auch Equipagen finden sich am diesen Tagen in der 
Hauptallee des Stadtmeierhofes ein, welche überhaupt in Sommermonaten zur Durchfahrt benützt wird, 
um einem Stücke der staubigen Strasse auszuweichen.“301  

A Városmajor belső topográfiája is megváltozott ekkor, hiszen a közönség más-más társadalmi réteghez tartozó 
csoportjai elkülönültek egymástól és eltérő módon élték meg az ünnepet. 

„E kies mulatóhely, már kizöldült fasoraival – mint valamely glédába állított gránátosokkal – fogadá a 
sokaságot, mely hullámzó árfolyamként terüle szét a fasorok lombos utszáji közt. 
A fáradt köznép csak a gyepet keresé, s reá családostól leheveredvén – ahelyett, hogy ő is a kiderült kék 
eget vagy a pompázó fákat csudálná – inkább csak kosarait pakolta ki, s annyi dolga lőn azonnal mind a 
32 fognak (...). 
Az úriak – vagy legalább az annak látszani akarók – a főalléban gyüttek egy pontban öszve. Itt járt fel s 
alá bájalakinak viránya tavaszi arcszínében s feszes ruhájiban pompázva – gyengád lábaival a földet 
alig érintve – a tolongó nézőktől csudálva – s a körösleg szólló muzsika által mulatva. Bármily esengve 
néze is sok kísérő (garde dame) nagymama és nagynéni inkább valamely oldalvásti nyugvópad után – a 
felserdült fürge unokaleány s a kis hízelkedő nyájas öcs (niece [sic!]) annyi okot tudának az itteni 
commotio hasznáról előhozni, hogy szegény öregek kénytelenek voltak az ifjú tagok mellett aggott 
tagjaikat tovább is fel s alá hordani, s ama cigarro-füstöt, melyet a néző amazoknál visszatartott, a 
nyomban utánok lépő öregeknél pedig annál nagyobb gomolyagban kieresztett, törődött orrukba s 
melljekbe beszívni. 
Fent, a majorteremben Strauss és Lanner eljátszott keringőji csalogaták be egy vasárnapi táncra a 
köznépet; - lent, a túlsó félen két hinta lóbálta fel s alá a levegőben vendégeit; - hátrább pedig az új 
keringő-játék (Ringelspiel) keringeté a bele kívánkozókat, mintha bizony nem volna már amúgy is elég 
keringőlő közöttünk!”302 

A népi mulatságok, a katonaság alkalmankénti megjelenése és az ott tartózkodók pihenését megzavaró tevékenysége, 
valamint a már az 1830-as években is egyre gondozatlanabb környezet303 miatt a Városmajor közönsége is 
megváltozott, a tehetősebb látogatók lassan elmaradtak. A századfordulót követően, majd a nép mulattatására 
szolgáló mutatványok megszűntetésével, környékének beépítését követően változott meg arculata. 

 

• A Generális rét, Generálrét, Tábornokmező, Vérmező 

A budai vár védelmi övezetében (glacis) területe előbb a várnagy kaszálója volt. 1795. május 20-án itt 
végezték ki a magyar jakobinus mozgalom öt vezetőjét, így előbb népnyelvi, majd hivatalos elnevezése is Vérmező 
lett. Gyakran elsősorban katonai gyakorlótérként használták, ami maga is vonzó látványosság volt. 

                                                           
299 Hasznos Mulatságok 1833. május 4. (36. sz.), 283-284. old. 
300 „Den größten Teil des Sommers fast verwaist, und nur hier und da ein seufzend Paar in das trauliche 
Schattendunkel hüllend, feiert der Stadtmayerhof am 1. Mai sein großes Fest, wozu er die beiden Schwesterstädte 
ladet, und sie mit allem Reize, den ihm die Natur bis dorthin verliehen, regalirt.“ Feldmann, G. L.: Pesth und Ofen: 
Wegweiser durch beide Städte und ihre Umgebungen. Leipzig, Pesth: k.n., 1844. 111-112. old. 
301 Haeufler J[ózsef] V[ince]: Buda-Pest: historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren 
Umgebungen. Pest: Emich, 1854. II.k. 14. old. 
302 Honművész 1834. 294. old. 
303 “Kár, hogy ezen alkalmas s gyönyörű tájzatú kertünk míveltetésére több gond nem fordíttatik, s hogy ott gyakran 
15-20 katonai tanuló dobos fülsértő lármáját kényteleníttetünk hallani, mely a falombok kedves dalosait elrezzenti, s 
nekünk a 20 évvel ezelőtt dühösködött háború véres csatájit, s béke-csendben a száz meg százezer fegyverest juttatja 
kellemes kedvtöltés helyett eszünkbe.” P..... Károly: „Májusi népinnep Budán.” Honművész 1834. 293. old. 



 

„Die zwischen dem Horváthyschen Garten und dem Stadtmeierhofe sich ausbreitende Generalwiese ist 
zwar nicht als Unterhaltungs- sondern vielmehr als Exercierplatz für das Militair zu betrachten, und ist 
hier nur insofern zu erwähnen, als sie dem Spaziergänger einige staublose Fußpfade bietet.304“ 

A tavaszünnep alkalmával a Városmajorba kiránduló, a Vérmező mellett elhaladó budai és pesti lakosok látványa 
sokszínű képet nyújtott. 

„E három utakon nyomultak ki ma is Budáról és Pestről a majálist folytatólag inneplők a generál rét 
felé, melynek gyönyörű síkja, most már roppant félkarikára idomítva s fákkal körösleg körülfogva, 
viruló zöld pázsitján – mint valamely tiszteletből kiterített szőnyegen – ereszté át a cifra sokaságot. A 
rét karimáját kívülről rátartós úri equipázsok, sebesen hajtó bérkocsik, sok vasárnapiasan hintóba fogott 
igáslovak, s hetyke lovagok, úgyszinte több szemközt hazatérő piros zászlós szentkereszti búcsúsok 
prémezék körül. Ezen egésznek bizonyos innepélyes, szívemelő tekintete volt.“305 

Az 1850-es évektől augusztus 18-án katonai díszszemlét és ünnepi misét tartottak a király születésnapja alkalmából. 
Bene Klára, ifjabb Bene Ferenc orvostudós leánya naplójának fennmaradt 12 kötetében (1855-1861) a Vérmező 
általában csak a Városmajorba tett séták egyik állomása volt, kivéve egyes ünnepi alkalmakat. 

 

• A Bástyasétány 

A Vár erődjellegének, hadműveleti rendeltetésének megszűntével a Várhegy nyugati szakaszának, az 
egykori ágyúteraszoknak a fásítása és a közönség rendelkezésére bocsátása már a 19. század elején megtörtént. A 

szép kilátás sok látogatót vonzott (ld. 19. kép). 
 
19. kép - Kilátás a Bástyáról a budai hegyek felé 
Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti rajzolatban --
--- által. Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauth János. 
Pest: Hartleben, 1845. XXVII. 
 
„Die Bastei auf der andern westlichen Seite des 
Festungsberges, die der Christinenstadt und den Bergen 
zugekehrt ist. Sie läuft vom Weitzenburger Tor bis in 
die Nähe der Garnisonskirche rings um die westliche 
Seite der Stadt im Halbkreise, und bietet unter dem 
Laube ihrer Alleen schattige Stühle und eine 
eigenthümlich interessante Aussicht über die Raitzen- 
und Christinenstadt und den Bergeskranz, der sich vom 

Blocksberge halbmondförmig bis nach Alt-Ofen um die Stadt hinzieht. Der Abhang ist mit Wein- und 
Gartenanlagen bedeckt.“306 

 

• Az Ellipsz 

A Várhegy nyugati oldalának rendezését hamarosan követte a Pest felé szép kilátást kínáló keleti oldal 
csinosítása. Megnyitásáról és csúcsán, az úgynevezett Ellipszen első alkalommal tartott katonai hangversenyről a 
Regélő 1838-ban ezzel a híradással szolgált: 

„A budai vároldali sétahelynek ünnepélyes felavatása jövő kedden, május 20-kán, estve 6 órakor, mint 
ő cs. kir. felségének, legkegyelmesebb királyunknak névnapja előestvéjén fog tartatni. Ez alkalommal a 
várhegy keleti (Pest felé szolgáló) oldalán készült új útnak csak e napokban elkészült csúcskörén 
(Ellipsis) legelőszer fog tartatni katonai hangászat; név szerrint pedig gróf Rothkirch és gróf Ceccopieri 
gyalog, s az 5-dik pattantyús ezredi, és így három hangászkar (...). – A szépnem számára 40 nyugpad 
állíttatott fel.“307 

                                                           
304 Haeufler J[ózsef] V[ince]: Buda-Pest: historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren 
Umgebungen. Pest: Emich, 1854. I.k. 244. old. 
305 Honművész 1834. 293. old. 
306 Feldmann, G. L.: Pesth und Ofen: Wegweiser durch beide Städte und ihre Umgebungen. Leipzig, Pesth: k.n., 
1844. 111. old. 
307 Regélő 1838. 326. old. 



 

A katonazenekarok koncertjei hamarosan olyan népszerűvé váltak a népes sétányon, hogy hetente már két 
alkalommal is élvezhették az ide látogatók.308 1860-ban a Vasárnapi Újság is beszámolt az Alagút felett létesített 
kioszkról, amely a séták népszerű céljává vált. 

„(Végre Buda is szépülni kezd.) Mióta a budai Dunaparton nem szabad a hajóvontató lovaknak járni, 
azóta több ház építését kezdték meg e vonalon. Különösen ékesíteni fogja a Dunapartot a Lánchíd 
közelében építni megkezdett nagy ház. De ami legszebb az az Alagút felett ízletes stylben készült 
kioszk, mely előtt egy kis ugrókút vízsugára csergedez. E kioszk körül a Lánchídra, Pestre s vidékére a 
legszebb kilátást élvezheti a közönség, mely már is kedvenc séta-helyéül választa e helyet.”309 

A Várhegy Duna felőli oldalán található sétány, az Ellipsz is az egyik legszebb sétahelyek közé tartozott. Bene Klára 
naplójában a délutáni budai séta egyik szép állomása volt, ahol különösen a kioszk és a közönség ragadta meg 
figyelmét. 

„/1860. szeptember. 23. vasárnap/ ¾ 6 táján a szép Ellipszen voltunk; a kioszknál sok-sok emberek 
voltak, de mi mégis jó asztalkát kaptunk, és jó kávét uzsonnáztunk; zene is kellemetes volt, azután 
Ginkával járkáltam, több rózsaszálakat találtunk, és egynéhány csinos katonatiszteket, ½ 7 táján 
elmentünk, 7-kor itthon voltunk.” 

 

• A Várkert 

A budai királyi Vár kertjeiről, amelyeknek kialakítása már Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején 
megindult, Mátyás királysága idején a krónikások mint gazdag növényanyaggal, különleges állatokkal benépesített, 
díszes medencékkel és szökőkutakkal ellátott díszkertekről írtak. A török hódoltság idején továbbra is használt 
kertekben számos új növényt honosítottak meg – mindez azonban áldozatul esett az 1686-os ostromnak. A 18. 
században újjáépített palotával együtt a kerteket tájképi stílusban rendezték. A nagyközönség elől gyakran elzárt 
Várkert Feldmann útikönyvének tájékoztatása alapján csak külön engedéllyel volt látogatható: 

„(...) Um den Einlass in den Schlossgarten hat man die Erlaubnis nachzusuchen, die Reisenden und 
jedem Manne von Distinktion ertheilt wird. An diesen Hauptflügel schließen sich gegen Süden und 
Norden 2 andere, so dass nur die vierte Seite, zu welcher man durch das Burgtor hinausgelangt, frei 
bleibt, und dadurch ein nicht unbeträchtlicher Hofraum entsteht.“310 

A Grassalkovich Antal, valamint József nádor által tájképi stílusban kialakított, majd a szabadságharc idején a 
többhetes ostromban súlyos károkat szenvedett Várkertet az 1850-es évek közepén állították helyre, 1854-ben 
üvegházakat is létesítve. A megújult kertben tett látogatásról Bene Klára így írt naplójában: „/1856. április. 17. 
csütörtök/ [...] wir gingen im Schlossgarten, es ist eine sehr schöne Aussicht, in einem {schönen} Glashause haben 
wir schöne Blumen gesehen. Musik hörten wir auch weil beim Erzherzog ein Dîner war.“311  

 

Míg Buda esetében a természetes zöldterületek, kiránduló illetve pihenőhelyek túlnyomó többségéről 
adhatunk számot, addig Pesten ezt a hiányt mesterséges zöldterületek pótolták. A 18. század végén és a 19. század 
elején számos olyan promenád és "társalgási kert"312 volt Pesten, amelyek jellegükben a mulatókertekhez 
hasonlítottak: például a Hacker-kert a Terézvárosban, a Beleznay-, Kerajtsi- illetve Hilf-kert a Józsefvárosban.313 
Ismertségüket elsősorban vendéglőiknek köszönhették.314 Ezekben a kertekben azonban más szórakozási 
                                                           
308 „Die Anlagen am Abhange des Festungsberges; der Weg zu ihnen führt durch die finstere Wölbung der alten 
Schlossstiege oder man gelangt zu ihnen unmittelbar von der Wasserstadt aufsteigend. Sie sind mit vieler Ausdauer 
in den harten Felsgrund angelegt worden, und winden sich schneckenförmig bis an die Festugswälle in möglichst 
geringer Steilheit hinauf zum Wasserthore der Festung. Die Aussicht über das gegenüber gelegene Pest und die 
Donau ist sehr reizend; auf der Ellypse spielt die Militärbande zweimal die Woche, und die Gänze sind dann 
ungemein belebt.“ Feldmann, G. L.: Pesth und Ofen: Wegweiser durch beide Städte und ihre Umgebungen. Leipzig, 
Pesth: k.n., 1844. 111. old. 
309 VU 1860. (május 20.) 250. old. 
310 Feldmann, G. L.: Pesth und Ofen: Wegweiser durch beide Städte und ihre Umgebungen. Leipzig, Pesth: k.n., 
1844. 49. old. 
311 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 
312Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Budapest: Franklin, é.n./ Budapest: Holnap, 1993. 29. old. 
Schams Ferenc is "Platz zur Conversation"-t említ a köznép szórakozóhelyeinek leírása során (Schams, Franz: Vollst
ändige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 391. old.). Az elnevezés 
azonban, ahogy azt Zolnai Béla is említi, bizonyára általánosabb érvényű volt. 
313 Ld. Vályi András: Magyarország leírása III. Buda: k.n., 1799. 76. old. 
314Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. Budapest: FSzEK, 1975. 183. old. 



 

lehetőségekre is alkalom nyílt, az első pesti szabadtéri színielőadásra például a Skopeck-kertben került sor.315 
Kedvelt sétahely volt a Hatvani kapun túl létesített sétány, amit Horvát István is említ naplójában, nyelvészeti 
fejtegetések kíséretében: 

„Dél előtt Markovitstsal a Hatvani kapun kívül csak az idén ültettetett Alléban (sétás-ban így 
mondhatnók Magyarul, mivel sétálnak séta a gyökere valamint csodálnak csoda, meg is vagyon a 
gyökér szó a séta fita szokásban lévő szóban. Ebből ha Adjektivumot készítünk leszen sétás (...).”316  

1835-ben, a Nemzeti Színház alapkőletételével, a kis sétány is megszűnt, pótlása érdekében született meg a 
kezdeményezés a Lipótvárosban egy promenád (a majdani Széchenyi sétatér) létesítésére. 

 Nem kevesebb, mint huszonkét kertet sorol fel Andreas Dorffinger 1827-ben megjelent útikönyvében,317 
köztük az Orczy-kertet is. Beszámolója alapján csupán egyetlen köztulajdonban levő, úgynevezett öffentlicher 
Garten, nyilvános, tehát közkert volt Pesten, mégpedig a Városliget. Emellett még a Duna-part (amelyet azonban a 
pesti oldalon a por tett kellemetlenné)318 szolgált sétahelyül319: s nem csupán az úgynevezett "elegante Welt", hanem 
a köznép számára is, bár térben és időben is egymástól elkülönülten. A köznép elsősorban a görög templom 
közelében, tehát a déli részen az úgynevezett Schwibbogen környékét használta pihenő- illetve ünnepnapokon, míg 
az északi rész az elegáns közönséget vonzotta. A sétahelyek tekintetében is inkább a budai oldalé volt az elsőség, 
amint az Anton Jankovits, József nádor udvari orvosának az 1830-as évekből származó, a két várost összehasonlító 
leírásából is kitűnik: 

"In Pesth findet man wenig Abwechselung in den Promenaden, weil man außer dem Stadtwäldchen, 
sonst keinen andern Ort hat, wo die Einwohner zusammen kommen könnten. Daher wird das Bedürfnis 
einen schattenreichen Promenade in der Stadt allgemein und sehr lebhaft gefühlt. Desto mehr 
Abwechselung an Promenaden bietet uns Ofen."320 

 A 19. század elején Pest mindjobban túlnőtt a régi városfalakon. A városkapukat és falakat lerombolták utat 
nyitva a fejlesztésnek és modernizációnak, amelyben a József nádor vezetése alatt álló, 1808-ban életre hívott 
Városszépítő Bizottmány meghatározó szerepet játszott. Először a város déli része fejlődött gyorsabban, 

                                                                                                                                                                                            
Schams Ferenc így jellemezte ezeket a mulatókerteket: 
"Pest zählt nur zwei belustigende Restaurations-Plätze vorzüglicher Art, nämlich den Georg Tretter' schen, allgemein 
Georgische Garten genannt, in der Leopoldstadt, und den gräflich Beleznai'schen Garten auf der Kerepescher 
Strasse. Beide sind niedliche, schattige Parke von nicht großem Umfange, die durch anmuthige Abwechselungen 
freundlich ansprechen. 
 Man findet hier Mittags, hauptsächlich aber Abends, wohlbestellte Tafeln mit verschiedenem, oft wirklich 
schmackhaften Weingattungen."  
Ezen túl Schams számos, az elővárosokban található kis házikertet is megemlített, amelyek szintén vendéglőként 
működtek. Ld. Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: 
Hartleben, 1821. 388. old. 
315Ofner Zeitung 1799. július 15-én. In: Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. Budapest: 
FSzEK, 1975. 183. old. 
316 Horvát István: Mindennapi. Horvát István Pest-budai naplója 1805-1809. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967. 133. 
old.: 1. könyv, 1805. április 18. 
317 Dorffinger, Andreas, Joseph von: Wegweiser für Fremde und Einheimische durch die Königliche ungarische 
Freystadt Pest. Pest: Trattner, 1827. 318-319. old. 
318„A Kemnitzer-ház: „Előtte vagyon a nyári sétálóhely, ahová estvénként mind a pesti, mind pedig sok budai 
uraságok is öszve szoktak sokasodni, és nyárban szép musika is tartatik, a vendégeknek múlattatások végett. 
Egyéberánt is e kávéház előtt, és mindgyárt mellette gyűlnek öszve, a hídnak végénél mindazok, akik munkáik után 
megfáradván, magokat ki akarják szellőztetni, s képzelettyeiket a sokféle tárgyak szemlélése által megpihentetik.“ 
Vályi András: Magyarország leírása III. Buda: k.n., 1799. 75. old. 
„Zunächst des Brücke vor dem von Kemnitzer'schen Hause, schliessen sich einige Alleen von mehreren 
neugepflanzten, doch schwer zu erhaltenden Bäumen an die befestigten Donauufer an, die für die Bewohner eine viel 
besuchte Abendpromenade darbieten könnten, wenn der unleidige Staub von den Vorüberfahrenden nicht belästigte." 
In: Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 390. 
old. 
319 „Markovits János drága Barátommal sétálni föl ballagtunk a Duna hida mellett levő sétáló helre. (...) Sétáltunk föl 
s alá a temérdek sokaság között mely ma, mivel leges leg először nyittatott föl a hűsítő szereket magában foglaló 
deszka sátor, feles számmal öszve tolakodott.” 
Horvát István: Mindennapi. Horvát István Pest-budai naplója 1805-1809. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967. 147. 
old.: 2. könyv, 1805. május 1. 
320 Jankovits, Anton: Pest und Ofen mit ihren Einwohnern. Ofen: königl. ung. Universität, 1838. 162. old. 



 

kézművesek, iparosok, kereskedők városrésze jött létre. Északon a fejlődés tengelye a Király utca volt. Az élet 
minősége azonban nem követte ezt a nagyívű folyamatot. Az egyik gond a por321 volt, amint arra Széchenyi István 
Pest-Buda fejlesztéséről írt munkája, a Buda-pesti por és sár, már címében, is utalt. Az 1830-as évek elejének egyéb 
problémáit így örökítette meg emlékirataiban Podmaniczky Frigyes: 

"Általában a közegészségügyi és üdülési viszonyaink Pesten az ekkori időben a lehető legalantasabb 
fokon álltak. Az egész Duna-part a szomszéd városok mindkét oldalán szemétlerakodásra használtatott. 
Hogy minő állapotban volt Duna-partunk, legjobban bizonyítja az, hogy gróf Széchenyi István két 
angol lova hintóstól a Diana-fürdő udvarából (...) kirohant a kapun át a Duna folyamnak s annak 
alacsony falazatán le, a folyam közelében felhalmozódott szemétben oly lágy ágyra talált, hogy a 
piszoknál egyéb kárt sem a lovak, sem a hintó nem vallott. "322 

 Frankenburg Adolf egy meglehetősen kellemetlen jelenettel indítja egy zugligeti kirándulásról szóló 
írását:323 "A reggel nem igen szép volt, midőn a vízikapun ki s a mindjárt szomszédságában díszelgő ganéjhalmok 
mellett, melyek mindenesetre azt bizonyítják, hogy a tisztaságot Budán nagyon kedvelik." Amint azt a kortársak 
leírásai is bizonyítják, egészségügyi indokok is szerepet játszottak a zöldterületek iránt való igény 
megnövekedésében: már nem csupán mint hétvégi kirándulóhelyek, hanem a beépített területeken illetve közvetlen 
közelükben az egészségesebb életmód biztosítása érdekében. 

A sétaterek illetve városi kertek, parkok létesítése tekintetében a kor politikai, társasági életében és Buda-
Pest fejlesztésében olyan meghatározó szerepet játszó két személyiség, Széchenyi István és József nádor eltérő 
álláspontot foglalt el. Noha a Firenzében született és nevelkedett József nádor gyermekkorában választott 
foglalkozása és kedvenc foglalatossága a kertészkedés volt, mégis úgy vélte, talán az itáliai példa nyomán, hogy: „A 
fák nem tartoznak a városhoz.”324 A város perifériáján, illetve zárt egységben létesítendő és fejlesztendő 
zöldterületek híve volt, amint erről a Városliget kiépítéséhez nyújtott segítsége illetve a Margitsziget fejlesztése 
tanúskodik. Ezzel szemben Széchenyi István kezdeményezésére az úgynevezett Sétány Társulat az 1840-es években, 
ugyan a történeti városmagon kívül, de annak közelében, Lipótvárosban egy promenádot hozott létre, amelyet 
később az alapítóról neveztek el: 

„A mostani Széchenyi sétatér egészen 1846-ig szemétlerakodó helyül szolgált. A Vásár tér, a József tér, 
a Váci út, a Kerepesi út, az Üllői út kövezetlen állapotban, majd homok-, majd sártengert mutatott (...). 
Üdülési helyül azok számára, akik kocsival nem rendelkeztek, akkor más hely nem létezett, mint az 
Újépületet környező akácfasor, amely sétány, hasonlítva azt többi akkori közhelyeinkhez, eléggé tisztán 
volt tartva (...).”325 

 

• Az Orczy-, majd Ludovika-kert 

Pormentes, egészséges környezet, szépen rendezett park, friss forrásvizet adó kút – ennek köszönhette Pest 
első nagyterületű, magántulajdonban lévő, de már alapításakor is közkertnek szánt angolkertje, az Orczy-kert 
népszerűségét. A kert megnyitása azon hazafias és egyben a felvilágosodás szellemében született filantróp 
kezdeményezések közé sorolható, mint  Széchényi Ferenc múzeumalapítása. 

 Az Orczy-kert a század első felében élte fénykorát. Már a század elején is kedvelt, bár a Belvárostól kissé 
távol eső sétahely volt, amelyet Horvát István is szívesen keresett fel egy-egy délután: 

„(...) Trézsihöz sétáltam, s el vivém őt magammal Ortzi László Bárónak híres kertébe, hol a zöld 
pázsiton a kellemes fa árnyék alatt heverészve mulattuk magunkat. - Innen alkonyodáskor kocsiztunk 
vissza a városba (...).”326  

A kert szépségéről költemények és kertművészeti ismertetések is születtek, szinte minden Pestről szóló 
útikönyv említést tesz róla és büszkeségéről, a család által komoly anyagi ráfordítással létesített üvegházról.327 
Sorsában alapvető változást jelentett a Ludovika Alap javára 1829-ben történt átadása.  

                                                           
321„A por figyelemreméltó dolog: klasszikus.“ In: Chownitz, J. F.: "Humoristische Wanderungen in und um Pesth.“ 
Pesther Tageblatt 1839. (2.) 1819-1821. old. 
322Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 22-23. old. 
323 Frankenburg Adolf: "Egy kis kirándulás a hegyek közé." In: Lukácsy Sándor (szerk.): Életképek a Reformkor 
világából. Budapest: Magvető, 1958. 194. old. 
324 Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 21. old. 
325 Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 22-23. old. 
326 Horvát István: Mindennapi. Horvát István Pest-budai naplója 1805-1809. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967. 346. 
old.: 6. könyv, 1806. július 20. 



 

 

••• A kert története 1829-ig  

A kert az 1829-es, a város közvetítésével a Ludoviceum Alap javára tett hivatalos átadásáig az Orczy-család 
tulajdonában volt. A család a 18. század elején még a kisnemességhez tartozott. Társadalmi és hivatali felemelkedése 
Orczy Istvánnal (1669-1749) kezdődött, aki 1731-ben elnyerte a birodalmi bárói, majd 1736-ban pedig a magyar 
bárói címet. A vagyon gazdagítását fia, a katona, költő Orczy Lőrinc (1718-1789), majd pedig unokái, József (1746-
1804) és László (1750-1807) folytatták. A család a 18. század végén és a 19. század első felében élte fénykorát, 
bérházakat (pl. Pesten), kastélyokat és kerteket létesítettek, amint azt a gyöngyösi és a pesti példa, az úgynevezett 
"pesti nagy kert" is mutatja. 

 A kert majdani területét alkotó birtokok megvásárlása annak az Orczy Lőrincnek a nevéhez fűződik, aki 
Pesten a piaristáknál végezte tanulmányait, majd Mária Terézia katonája lett, s 1764-ben tábornoki címmel vonult 
nyugalomba, de ezután is számos közéleti szerepet vállalt, mint pl. Abaúj megye főispánságát. Amint az Pesti 
farsang című verséből kitűnik, nem szerette a várost, elsősorban lakói erkölcsének eldurvulása miatt. 1772-től 
kényszerült hosszasabb pesti tartózkodásra, mivel köszvényére a budai Császár fürdőben keresett gyógyulást. Amint 
azt Romhányi István cikkében feltételezi,328 betegsége súlyosbodása miatt meghosszabbodó pesti tartózkodása 
bírhatta arra, hogy tarnaörsi birtokához hasonló, kellemes környezetet teremtsen a város határában. Emellett talán az 
is szerepet játszott pesti birtokvásárlásában, hogy három falu megvételére tett kérelme az udvarnál elutasításra talált. 
Mindezek után 1783-ban illetve 1784-ben a város falain kívül, az Üllői lineán belül vásárolt három majorságot, 
amelyek jellegükben nemigen különböztek a falusi birtokoktól. Közülük a legnagyobb területén, az épületek mögött 
egy sétahely és egy háromszögletű kert is volt.329  

 Orczy Lőrinc valószínűleg vadászatokra használta az újonnan megszerzett területet, s költőtársai, köztük 
Kazinczy Ferenc, Ányos Pál, Barcsay Ádám is vendégeskedett birtokán.330 Zoltán József A barokk Pest-Buda élete 
című munkájában idézi Barcsay Ádám egyik rövid megjegyzését az Orczy-kerttel kapcsolatban: "Csoda szép, 
ángilus módra gondozott legméltóságosabb nyári elszóródásra való hely nékem az Orczy Lőrinc kertje, ha Pesten 
üdőzök."331 Sajnos az idézet mellett nem szerepel sem hivatkozás sem pedig dátum. Ezért csak feltételezni lehet, 
hogy talán már Orczy Lőrinc idejében, az 1780-as évek végén megindulhatott a terület angolkertté való alakítása, 
erről azonban biztos adataink nincsenek. Tájképi kertté való tervszerű átalakítása majd csak 1794-től indul meg.  

 Orczy Lőrinc 1789. május 17-én kelt végrendelete332 értelmében fiait illeték meg a Pest városában található 
házak és kertek. Az úgynevezett "pesti nagy kert," tehát az Orczy-kert egyelőre József és László közös tulajdonába 
került. Majd csak az 1802-ben, egymás között tett osztály után került át véglegesen az úgynevezett régebbi ház a 
nagy kerttel és az ehhez tartozó, a város határában található rétekkel és földekkel László tulajdonába,333 aki már ezt 
megelőzően is a kert fejlesztésének szorgalmazója volt. Míg a két fiútestvér közül József inkább a gazdálkodásnak 
élt, s ő tekinthető a vagyon további, s egyben utolsó gyarapítójának, addig László számos közéleti szerepet vállalt, s 
nem zárkózott el a mérsékelt reformok elől sem, titkára Szentmarjay Ferenc volt. Az 1789-ig fennálló, angol 
orientációjú budai "Első ártatlanság" páholy tagja volt, mely nagymesteréül Podmaniczky Józsefet tudhatta, s tagjai 
között pedig ott találjuk Berzeviczy Gergelyt is. 

 Orczy László számos kezdeményezést tett a város fejlesztése érdekében. Ezek közé sorolható egy, 1791. 
július 9-én a városi tanácshoz intézett levelében tett felajánlása.334 Hangsúlyozva, hogy mennyire fontosnak tartja a 

                                                                                                                                                                                            
327 „(...) Csakhamar díszleni kezdett az alkotónak okos plánuma szerint a terméketlen helyen egy kies kert, mely 
nemsokára több épületekkel felékesíttetvén a szerény kellemetességnek bélyegét nyerte s megtartotta. (...) azon 
épületek között, amelyeket a művészség s jó ízlés az egésznek díszéül felállított, az (...) üvegház legnevezetesebb 
(...). Azon liberális engedelemnek, mely szerint ezen kellemetes kert a publikum számára az esztendőnek szép 
részében nyitva áll, becse annál bizonyosabban nyer a tulajdonosoknak azzal összeköttetett áldozatjai által, 
minthogy különben a pesti sétálóknak az ily nemű közellévő mulatóhelyek nélkül szűkölködniek kellene (...).” 
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város gyarapodását és szépülését, s ebben ő is aktív szerepet kíván felvállalni, egy, korábban a várostól megvásárolt 
telket visszaad azzal a kikötéssel, hogy a telket a város ne idegeníthesse el, hanem rajta színházat emeljen. Ennek 
fejében a városnál letétbe helyezett összeg visszafizetését, valamint a telken található, fel nem használt 
építőanyagoknak a kertbe való átszállítását kéri, mivel ott kíván építkezni - ez az indítvány tekinthető tehát Orczy 
László kertfejlesztő tevékenysége első bizonyítékának. Mindezeken túl a forrás használatát kéri. A város elfogadta a 
felajánlást, s a letétbe helyezett összeg visszafizetésén túl Anton Paschgallt bízta meg az építőanyagok 
átszállításával.335 A forrásról, amely minden bizonnyal az Éliás/Illés-kút lehetett azonban még nem történik említés a 
város rendelkezései között. Használatának kérdése csak az 1790-es évek második felében kerül ismét szóba. 

 1790-es évek közepén indul meg a kert tervszerű kialakítása, amellyel Orczy László Bernhard Petrit (1767-
1853) bízta meg, akinek 1794 és 1799 közé eső magyarországi munkássága különösen fontos volt az angolkert hazai 
népszerűsítése szempontjából. A szakirodalom által elsősorban szakíróként és gazdászként ismert, a pfalzi 
Zweibrückenben született, s már fiatalon a hercegi uradalmak vezetőjének kiszemelt Petri a legmagasabb helyekről 
kapott ajánlólevelek birtokában érkezett Angliába egy négyéves tanulmányútra, ahol a legkorszerűbb kertészeti 
ismereteket sajátíthatta el. Elsősorban a botanika érdekelte, s csak a hercegi visszahívás gátolta meg abban, hogy egy 
világkörüli expedícióhoz csatlakozzon. 1787-es visszaútját arra használta fel, hogy Franciaországban, Hollandiában, 
Belgiumban illetve a német államokban gyarapítsa ismereteit. A hercegi szolgálatba visszatérve rövidesen döntő 
befolyásra tett szert a gazdasági ügyek terén, s mindemellett az ő nevéhez fűződik a Hofgarten angol stílusban való 
átalakítása is. 

 Miután azonban a francia forradalmi seregek elfoglalták Pfalzot, Petri állás nélkül maradva Ausztriába 
távozott, ahol számos park angol, tájképi stílusú átalakítására kapott megbízást. 1794-ben Sándor Lipót főherceg 
meghívására érkezett Magyarországra, ahol 1799-ig dolgozott, ezt követően a lichtensteini hercegi uradalmak 
kormányzója lett, majd miután önállósította magát, Bécsújhely közelében, Theresienfeldben található birtokán 
gazdálkodott.336 Magyarországi tevékenységéről azonban még életrajzírója, Wurzbach sem közöl részletes adatokat. 
Így csak a Taschenbuch für Gartenfreunde 1790-es évek második felében megjelent köteteiből tájékozódhatunk 
Petrinek Magyarországon végzett munkáiról. Az 1797-ben illetve 1798-ban megjelent kötetekben részletes leírást 
közöl a Vedrődön337 Zichy Ferenc gróf, Héderváron338 Viczay Mihály gróf illetve Rárón339 Sándor Móric gróf 
megbízásából, jobbára a már meglévő francia park tájképi átalakítása kapcsán végzett munkálatairól. Megbízói olyan 
nagy becsben tartották ezt a sokoldalú szakembert, hogy pl. Vedrődön a parkban, Zichy gróf egy nagy obeliszket is 
emeltetett tiszteletére, amelyen Petri nevét és ottani tevékenységének idejét (1794) is megörökítették meg.340 

 A Taschenbuch für Gartenfreunde 1797-es számában jelent meg Petri tollából az Orczy-kertről szóló 
tanulmánya,341 amely bár rögtön a vedrődi kert átalakításáról szóló beszámoló után szerepel, nem ad kellő támpontot 
ahhoz, hogy magyarországi munkásságának menetét megállapíthassuk. Nem tudjuk tehát, hogy pontosan mikor és 
mennyi ideig dolgozhatott a pesti kerten. Nem csupán a kertet írta le, hanem beszámolója az első fontos híradás az 
alapító szándéka felől. Ennek alapján tehát nyilvánvaló, hogy Orczy László már kezdettől fogva nem csupán 
magánkertet akart létesíteni, hanem magánbirtokát Pest zöldterületekben, sétahelyekben hiányt szenvedő lakossága 
használatára kívánta bocsátani. 

"Seiner Excellenz der Herr Baron von Ortzy [sic!] hat sich durch diese Anlage nicht wenig Ansprüche 
auf die Dankbarkeit der Einwohner von Pest und Ofen erworben, denen es noch ganz an angenehmen 
Promenaden mangelt. Ich darf es auch dem verehrungswürdigen, über mein Lob erhabenen 
Eigenthümer zum Ruhme nachsagen, daß diese ganze Unternehmung großtentheils von der 
patriotischen Absicht herrührt, diesem Mangel abzuhelfen. Dieß beweiset auch die große 
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bewundernswürdige Beharrlichkeit Seiner Excellenz, trotz aller sich dabei ereigneten 
Schwierigkeiten.”342 

 Petri említést tesz a kert létesítése során felmerült nehézségekről is. Bár a még Orczy Lőrinc által 
megvásárolt majorságok nem voltak teljesen megműveletlen területek, hiszen pl. a legnagyobb kiterjedésű 
majorságon nemcsak épület, hanem sétálóhely és egy háromszögletű kert, valamint az egyesített majorságok 
területén az Illés-kút, pontosabban egy hozzá kapcsolódó forrás vize által táplált tó is volt. Ezt azonban minden 
bizonnyal szabályozni kellett, valamint a három különböző jellegű telket összeolvasztani. A nehézségeket 
illusztrálja, hogy 1794-ben, a munkálatok megkezdésének évében a szárazság nagy károkat okozott a homokra 
telepített ültetvényekben, Petri beszámolója szerint, ami egy kissé talán túlzónak tűnhet, ekkor mintegy 300 ezer fa 
pusztult el.343 

 Amint az Petri leírásából kitűnik, a kert a szentimentális tájképi stílus szellemében készült. A tervezés során 
Petri Angliában szerzett tapasztalatai mellett elsősorban Hirschfeld Theorie der Gartenkunst című művében leírt 
elveket tartotta szem előtt. Két egymástól elkülönülő útvonalat tervezett a kertben, amelyet bár közparknak szántak, 
mégis, amint ez az angolkertek sajátos stílusából adódik, a magányos szemlélődő számára készült. A táj olyannyira a 
maga teljes gazdagságában, változatosságában tárult fel, s olyan sok meglepetést kínált a sétáló számára, hogy nem 
tűnhettetek fel a hasonlóságok vagy azonosságok, még ha egy másik útvonalon már el is haladt az adott tájrészen. 
Különösen nagy figyelmet fordított Petri egyes kiválasztott pontokra, ahonnan nagyszerű kilátás tárult nem csupán a 
kert különböző részeire, hanem a környező tájra, a budai hegyekre, a Dunára és a pesti síkságra is – amint ezt a 19. 
század első harmadában az Orczy-kertről született leírások is gyakran említik. 

 A változatosság elve mellett ugyancsak Hirschfeld hatása figyelhető meg a növényzet illetve a kert egyes 
részeinek szimbolikájában, a sétáló hangulataihoz és a napszakokhoz igazodó tervezésben. A reggeli és az esti sétára 
szolgált a kastély előtt található festői szabad tér pázsitszőnyegével, ahonnan a napkelte illetve napnyugta 
szépségében lehetett gyönyörködni, a déli forróság idejére pedig az árnyas ligetek kínáltak menedéket. Petri 
botanikai ismereteit kamatoztatva használta fel a különféle, az évszakokkal változó színű bokrokat és fákat: világos 
lombozattal (pl. akácfák) vidám tájképek vagy pedig sötét levelű fák (mint pl. fenyő) illetve bokrok alkalmazásával 
magányos, melankolikus részek alkotására, amelyeken áthaladva a sétáló gondolataiba merülhetett. 

 A kert általános szentimentális jellegén túl Petri a stílusra sajátosan jellemző elemeket is alkalmazott: a kert 
a környező tájba olvadt (haha-k alkalmazása), amit a tavat tápláló kis vízfolyáson átívelő hidak, az alapító által atyja 
tiszteletére emelt emlékoszlop, amelyet a tó partján szomorúfüzek öveznek, egy, ugyancsak a tóparton található 
mesterséges barlang (amelynek belsejében fürdőházat kívántak kialakítani), egy obeliszk, egy szőlőskert közepén 
takaros kis vidéki házzal (ez esetben Hirschfeldnek azon elve érvényesült, amely a helyi elemek felhasználását 
szorgalmazta), valamint az emlékoszloppal együtt a halotti kultuszt megjeleníteni hivatott temető közepén egy 
elhagyatott kunyhó, amely külsejével és környezetével ellentétben (amint ezek a néha meghökkentő eltérések 
gyakran okoznak meglepetést vagy akár derültséget) egy vidám házikó, melyben a tulajdonos felesége által 
gondozott virágok találhatóak. 

 Bár Petri mint kész művet mutatja be a kertet, leírása végén azonban megemlíti, hogy néhány részlet még 
nem készült el teljesen (pl. a kastély, a templom, az obeliszk, az emlékoszlop illetve a barlang). Ezek, véleménye 
szerint két éven belül elkészülnek. Arra, hogy ténylegesen mi valósult meg Petri terveiből, a 19. század eleji, Pestről 
készült útleírások a leghitelesebb forrásaink, közülük is elsősorban Leyrer,344 Schams345 és Thiele346 részletes 
leírásai. Mindezek mellett azonban fontos megemlítenünk egy más műfajú forrást is: Bernakovits József 1799-ben 
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megjelent,347 Pentadius modorában az ifjabb Orczy Lászlóhoz szóló, a kert szépségeit bemutató versét. Bernakovits 
elragadtatással ír a kertből nyíló szép kilátásról. A gyümölcsös és szőlőkert mellett a parkban található tavat, a 
rózsákkal beültetett kis szigetet és a fák dús lombkoronáját felmagasztalva az Édenhez hasonlítja a kertet. 

Joseph Leyrer az Orczy-kert bemutatása során elsősorban annak újszerűségét hangsúlyozta. Munkája az 
általa közölt két metszet miatt különösen érdekes. Ezek közül az egyik egy kertrészletet, a tó környékét mutatja a 
jellegzetes szomorúfüzekkel és a kis halászkunyhóval, valamint a háttérben látható barlanggal. Leírásából világosan 
kitűnik, hogy ténylegesen mi valósult meg a Petri által említett kert- illetve építészeti részletekből. A kastély, az 
obeliszk illetve a templom felépítésére nem került sor, s a kertben található két emlékoszlopot, amelyek az 
angolkertek oly jellegzetes, a halotti kultuszt és az elmúlást idéző hangulati elemei, csak később emelték, ez utóbbiak 
még Leyrer leírásában sem szerepelhettek. Az Orczy József tiszteletére emelt oszlopok közül az egyikről, melyen 
nem szerepel dátum, csak azt tudjuk teljes bizonyossággal, hogy 1804 után került a helyére, a másikkal pedig 
Berényi Borbála, az özvegy emlékezett férjére 1810-ben. Leyrer leírásából kitűnik, hogy számos kisebb épületet 
emeltek, köztük növényházakat, a tulajdonos kényelmét szolgáló kisebb lakóépületetek, egy kertészlakot, valamint 
egy holland ízlés szerint létesült kis házikót és a romkultusz egyik megjelenítőjeként egy rozzant kis hidat. Amint azt 
Lipszky 1810-es térképe is megerősíti, a kertből egy jelentős területet mezőgazdaságilag hasznosítottak, 
mindemellett geometrikus elrendezésű része is volt, amely valószínűleg a Leyrer által is említett virágoskert lehetett. 
Leyrer is említi a tavon illetve a kis patakon átívelő hidakat, valamint a kert egyik dombjáról kínálkozó szép kilátást. 
Az 1803-ben publikált mű nem csupán a tó körül található kertrészről kínál egy szép metszetet, hanem egy takaros 
klasszicista kútházról is, amelynek mindmáig ez az egyetlen ismert ábrázolása. Nem tudni, hogy ezt a kútházat mikor 
emelhették az Illés-kút fölé, amely 1798-ban vált a kert részévé. 

 Az Éliás-kút vagy Illés-kút tartós haszonbérletre való megszerzése, amire Orczy László már 1791-ben 
kísérletet tett, csak az 1790-es évek második felében valósult meg. Hosszas tárgyalások után 1796. április 19-én 
fordult Orczy László újabb beadvánnyal a városi tanácshoz,348 melyben az Orczy-birtok előtt található szabad 
területet, valamint az Illés-kút területének 32 évre való átengedését kérte, mindezek fejében felvállalva a kút szabad 
használatának biztosítását, valamint az utcák kialakítását illetve rendben tartását. Hosszas egyeztetések után végül 
1798. március 24-én született meg Orczy László és a város között az a haszonbérleti szerződés,349 amelynek 
értelmében a város 32 évre évi 4 forint 30 krajcár bérleti díjért átengedte a 8170 négyszögöl nagyságú területet. A 
báró amellett, hogy ígéretet tett arra, hogy az Üllői utat a kert mentén fákkal szegélyezi, köteles volt a kutat a 
közönség szabad használatára átengedni és a hozzá vezető utat rendezni. Az így bérbe vett területet sem kőfallal, sem 
pedig kerítéssel nem övezhette, épületet nem emelhetett rajta. Orczy László felajánlotta, hogy a kutat az ideiglenes 
boltozat helyett, amelynek egyetlen dísze a próféta szobrocskája volt, egy oszlopcsarnokos épülettel boltoztatja be - 
javaslatát azonban a városi tanács nem fogadta el. Az Illés-kút Pest legjobb minőségű ivóvizével a kert egyik fontos 
részét képezte, emellett a város görög ortodox lakói Illés napon (július 20.) tartott körmenetének egyik állomása volt.  

Nem csupán körmenetek idején látogatták sokan: Pest legnépszerűbb, sokáig egyetlen sétálóhelye volt. A 
kert népszerűségét és értékét mutatja, hogy egy, a császárhoz intézett titkos jelentés szerint, 1807 júliusában, amikor 
Vay József és Orczy László nemzeti ajándékkal kívánták a nádort a nemességhez kötni, felmerült annak a lehetősége 
is, hogy az Orczy-kertet a várossal megvétetve a nádornak ajándékoztatják, aki a kertészet és kertművészet nagy 
hódolója volt.350 (1829-ben az Orczy-kert éppen ilyen módon került a Ludoviceum Alap birtokába.) 1815-ben, a 
bécsi kongresszus idején a Magyarországra látogató I. Sándor cár, III. Frigyes Vilmos és I. Ferenc e kertben is 
időzhettek, amellett, hogy a Margitszigeten egy szüreti ünnepségen vettek részt. 

  Vályi András 1799-ben már így méltatta az általa a legszebb pesti kertnek tartott, a legelőkelőbbek 
szórakozásának is helyet adó Orczy-kertet: 

„De legnevezetesebb, legtágasabb s legméltóságosabb kert Pesten m. b. Orczy uraságnak kertje, mely 
minden esztendőben nagy költséggel díszesíttetik; és mind k. f. h. nádorispánynak, mind a 
nevezetesebb méltóságoknak, mind a budai, mind pedig a pesti lakosoknak nyárban kedves mulató 
helyek, amelyhez nem messze van a Kálvária hegye is.”351 
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Nem csupán Fáy András említi a kert egyediségében és szépségében rejlő értékét, hanem a kortársak, mint pl. 
Déryné emlékiratai számos epizódjának kínál hátteret. Hosszú út megtétele után a kertbe érkezők kényelmét 
szolgálta a család által létesített "korcsma", amelynek bérbeadásáról 1828-ból maradt fenn egy szerződés.352 
Különösen húsvét előtt látogattak ide sokan, amikor a közeli kálvária egyes stációinál virágokat helyeztek el. A kert 
egyik népszerű látványossága volt az 1819-20-ban felépített, egzotikus növényeket tartalmazó üvegház (ld. 20. kép), 
amely az ide látogató közönség egyik kedvence lett. 

 
20. kép - Az üvegház az Orczy-kertben 

Tomala Ferdinánd: Buda és Pesth városoknak 's környékeinek tekinteteik hozzá kapcsolt leírással. Pesth: Tomala, 
1827. 

 
"Der Orczysche Garten ist ein von der Liberalität des Besitzers dem allgemeinen Vergnügen 
gewidmete Belustigungsort, und liegt eine halbe Stunde von der Stadt vor dem Ketskemeter Thore, am 
Ende der Ulloerstrasse. (...) 
Die Hauptpiece dieses Parks ist indessen allerdings das neugebaute 36 Klafter lange Glashaus, das von 
der Rückseite mit Weingärten begrenzt, auf einer kaum merkbaren Erhöhung majestätisch erhebt, in 
dessen hohen Glasgewande die Nüancen des am Eingange erwähnten Blumengartens sich tausendfältig 
abspiegeln. (...) 
Nach allgemeiner Versicherung soll dieses Prachtgebäude als Glashaus das schönste und größte in 
Ungern sein, dessen Baukosten sich über 30,000 fl. W. W. belaufen, so wie überhaupt dieser Park eine 
jährliche Unterhaltungs-Summe von 10,000 fl. erheischt."353 

Schams nem csupán az üvegház építési és fenntartási költségeiről tájékoztat, hanem az újonnan épített kilátóról, 
amely révén még inkább gyönyörködhetnek az arra vágyók a kertből nyíló látványban. 

"Schon beim ersten Eintritte in die rechte Flügelabtheilung überrascht ein belaubter blühender Berg, in 
dessen Mitte eine künstlich gearbeitete frei tragende Schneckentreppe zum obern Stockwerke führt, in 
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353 Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 378, 
381, 383. old. Thiele 1833-ban megjelent munkájában szinte teljes egészében átvette Schams leírását. Thiele, J. C.: 
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welchem durch halbrunde Fenster sich ein Belvedere bildet, von dem man nicht nur den ganzen Park, 
sondern auch die ganze vortreffliche Gegend überschauen kann."354 

A kert bővítésére 1817- illetve 1819-től került sor,355 amelyre a Napóleon által elrendelt kontinentális zárlat 
miatt bekövetkezett agrárkonjunktúra biztosította az anyagi alapot. Mivel a kert fenntartási költségei rendkívül 
magasak voltak, ezért nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban csak gazdag magánbirtokosok engedhették meg 
maguknak, hogy egy ilyen díszes közparkot fenntarthassanak. 

 Végül a kert történetének első korszakából egy 1831-ben megjelent leírást kell megemlítenünk, amely 
azonban nem pontossága, hanem inkább különlegessége miatt érdekes. Johann Leibitzer a tájképi kert alapelveit és 
létrehozását leíró munkájában356 az angol és a német tájképi kertet állítja egymással szembe. Az utóbbi meghatározó 
jellemvonásának azt tartja, hogy behatárolt területen alakítják ki. Mindkét típusra hoz példát, azonban sem a várost, 
sem pedig a parkok nevét nem említi. Az angolpark esetében valójában a Margitsziget hiteles leírását és térképét 
közli, míg a német tájképi kertre példaként az Orczy-kertet idézi - azonban ebben az esetben is a név említése nélkül. 
Leibitzer művében feltételezhetőleg csak a tájképi kertrész leírása tekinthető hitelesnek, hiszen a kert többi részén 
illetve a térképen számos olyan elem található, amelyeknek megléte más forrásokkal nem támasztható alá. Abban az 
időben, amikor Leibitzer leírása készülhetett, valószínűleg már folytak a tárgyalások a kert eladásáról. 

  

••• A kert átadása a Ludovika Alap javára és története 1870-ig 

 A család 1829-ben vált meg véglegesen a kerttől, amely Orczy László halála után 1820-ig Berényi 
Borbála,357 az özvegy halálát követően pedig előbb Orczy László, majd pedig II. Lőrinc kezelésében volt. Az első 
hivatalos adat a kertnek a Ludoviceum építésére való felajánlásáról Orczy Lászlótól származik, aki 1829. június 17-
én kelt levelében358 értesíti a nádort azon szándékáról, hogy a 100.000 forintra becsült kertet hajlandó 60.000 forint 
fejében átengedni. Valószínűleg már egyeztetések előzhették meg ezt az indítványt, hiszen a felajánlás után az átadás 
meglehetős gyorsasággal zajlott. Az ifjak katonai nevelésére szolgáló intézet létesítését 1808-ban foglalták 
törvénybe, de sok nehézség után végül is az 1827-es országgyűlés döntött az akadémia haladéktalan, Pesten való 
létrehozásáról.359 A felajánlás után, július 6-án kelt levelében a nádor már azt említi, hogy a család a városnak engedi 
át a területet, hogy így az az Akadémiának adhassa át.360 1829. augusztus 1-én született meg az adásvételi 
szerződés361 báró Orczy Józsefné Pejachevich Xaveria grófnő és Pest városa között, majd a város még ugyanezen a 
napon ingyenesen és örökös érvénnyel átengedte összes tartozékával362 a Ludoviceum Alap javára a kertet az Illés-
kúttal együtt, azzal a kikötéssel, hogy a lakosság számára továbbra is szabad legyen a kút használata.363 Ekkor nem 
csupán bővült a kert területe, hanem már 1830 és 1831 folyamán a környező utcák kialakítása végett egyes részeit 
házak illetve kertek létesítésére elárverezték.364 

                                                           
354 Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 382. 
old. 
355 Mivel Romhányi Józsefnek valószínűleg nem állhattak rendelkezésére ezek az adatok, ezzel magyarázható, hogy 
véleménye szerint Orczy László halála (1807) után már nem történtek nagyobb befektetések a kert szépítése 
érdekében. Romhányi István: "Az Orczy-kert." Historia 7-9/III (1930). 122. old. 
356 Köszönöm Alföldy Gábornak, hogy Leibitzer munkájára felhívta figyelmemet. 
357 B. Gál Edit: "Az Orczy-család társadalmi és gazdasági felemelkedése a 18. században és a 19. század első 
felében." Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös (1993). 20. old. 
358 MOL N24 (1829) 1035. 185. old. 
359 A József nádor által életrehívott Szépítő Bizottmány iratai között nem csupán az Üllői-út fásítása kapcsán került 
szóba az Orczy-kert, hanem talán már mint az akadémia egyik lehetséges helyéről is érdeklődött a nádor, amikor a 
kert illetve a közelében található telkek felől tudakozódott. BFL IV. 1207B 2460. 
360 MOL N24 1829. 1086. 215-220. old. 
361 MOL N37. Lad. B No.14 
362 Ezt megelőzően azonban a család az üvegházi egzotikus növények egy részét elszállította újszászi birtokára. MOL 
N24 446.cs. (1829) 1448. 321-322. old. (1829. május illetve június). 
363 MOL N37 Lad.B. No.15., valamint BFL IV.1202/C Intimata 9192. 343-344. old. 
364 MOL N37 Lad. B Nos.24-27. és Bacho László: A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia története. 
Budapest: s. n., 1932. 127-128. old. 
A kert 1829 és 1846 közötti sorsának fontos forrásai a főkertész, Joseph Kasche rendszeres, általában havi 
beszámolói a kertben végzett munkálatokról, javításokról, a kertből befolyó jövedelmekről, valamint a havonta a 
kertre fordított kiadásokról. Ld. MOL N24 448.cs. (1831) 365. 78. old. Illetve MOL N24 446-459.cs. (1829-1846). 



 

 
 

21. kép - Az Orczy-kert a Ludoviceum épületével 
Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti rajzolatban ----- által.  

Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauth János. Pest: Hartleben, 1845. XVI. 
 

 Nem csupán a Ludovika Akadémia felépítése (ld. 21. kép), hanem magán a kert területén végrehajtott 
átalakítások is jelentősen megváltoztatták tájkert jellegét. Mindezek ellenére továbbra is nagy népszerűségnek 
örvendett. Az építkezések ideje alatt is folyamatosan látogatható volt a kert, amely korábbi angolkert jellegét 
fokozatosan elvesztette, aminek nem csupán az volt az oka, hogy területe némileg lecsökkent, hanem az is, hogy 
kőfallal vették körül, ezáltal korábbi nyitott, a környezetbe olvadó jellege megszűnt. Mindazonáltal Vachott 
Sándorné is szívesen tekint vissza emlékirataiban arra az időre, amikor egyik kedvelt sétahelyük volt: "(…) alig 
vártuk a vasárnapot, hogy anyám kíséretében, de velök [édesapjával és fivérével] együtt, kikocsizhassunk mi is e 
gyönyörű tündérkertbe.”365 

A budai népszerű kirándulóhelyek, természetes zöldterületek illetve mesterséges parkok mellett a Városliget 
is mind közkedveltebbé vált, egyre többet áldoztak fejlesztésére, ami a kert látogatottságára is hatással volt. Az 
Orczy-kertet mindamellett, hogy továbbra is közparkként szolgált, a szabadságharcig egyszer közcélra is használták. 
Az 1838-as árvíz idején mintegy tízezer menekültnek biztosított menedéket, s a múzeumi gyűjtemény egy részét is 
ideiglenesen a rendeltetési célját még be nem töltő épületben helyezték el.366 

 1847 végén, Joseph Kasche halálával megüresedett a Ludoviceum főkertészi állása, amelyre Pecz Ármint 
(1820-1896) nevezték ki. Pecz Pesten, Tost udvari főkertésznél végezte tanulmányait, majd hosszú vándorútja során 
Bécsben, Drezdában, Potsdamban illetve Hamburgban dolgozott. 1847-es kinevezése után 1867-ig töltötte be a 
Ludoviceum főkertészi posztját. Emlékirataiból367 hűen rekonstruálható a kert története, s mindemellett számos 
érdekes epizódot elevenít fel a szabadságharc idejéből, valamint az azt követő időszakból. 1848 illetve 1849 
                                                           
365 Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. Budapest: Rudnyánszky, 1889. 300. old. 
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folyamán rendszeresen katonák állomásoztak a főépületben és a kertet is lefoglalták, nem kevés kárt okozva. 
Windischgräz 1849. január 5-i, Pestre való bevonulása után a Ludoviceum épületét kórházzá nyilvánította. Miután a 
honvédség visszafoglalta Pestet, a város bombázása idején sok menekültnek nyújtott ismét oltalmat a kert, sőt a 
minisztérium illetve kincstárának egy része is (mintegy 60.000 Ft-ot) itt kapott helyet.368 

 A Bach-korszak idején, 1851 végén javaslat született arra vonatkozóan, hogy a Ludoviceum épületében 
elmegyógyintézetet létesítsenek. Albrecht főherceg hathatós közbelépésére azonban 1852-ben visszavonták a 
javaslatot, s az épület a hozzátartozó kerttel együtt katonai kórházként működött, illetve foglyok elhelyezésére is 
használták.369 Így került át a megbomlott elméjű Vachott Sándor az Újépületből a Ludoviceum kórházába, ahol 
felesége rendszeresen látogatta, s emlékirataiban immár más képet öltött a kert.370 A Ludoviceum udvarán került sor 
Gasparich Kilián, Jubál Károly és Noszlopy Gáspár371 kivégzésére is: "A hajdani varázsos Orczy-kert képzelt 
tündérpalotája udvarán, három phanatikus hazafi, három szerencsétlen rajongó, képtelen álmok híve és terjesztője, 
akasztaték fel ott."372 

 A Ludoviceum és a kert arculatát hosszú időre meghatározta a kórház, emellett hadgyakorlatok alkalmával 
is használták. A kert tulajdon- illetve használati joga vitás kérdésként merül fel. Feltételezhető, hogy a város többször 
fejezhette ki tiltakozását a kert lezárása miatt, annak ellenére, hogy az 1829-es adományozási szerződésben előírták, 
hogy a nagyközönség szabadon használhassa. Eközben viszont a katonaság részéről kísérlet történt a kert katonai 
célokra még fel nem használt részeinek kisajátítására. 1857-ben a katonai hatóság kísérletet tett a Ludovika Alap 
tulajdonát képező Orczy-kert katonai célokra eddig fel nem használt részeinek hasznosítására. Ennek kapcsán 
hosszas vitákra és egyeztetésekre került sor. Valószínűleg ekkor merülhetett fel az a terv, hogy a katonai hatóság 
megvásárolja a kert teljes területét. Mivel azonban a felmérés alapján a kert és tartozékainak értékét 636.000 Ft-ra 
becsülték,373 a katonai hatóság pedig túl magasnak tartotta ezt az összeget, nem került sor az adásvételre.374 A kérdés 
csak 1861-ben jutott ideiglenesen nyugvópontra, amikor a város átvette a kertnek a katonaság által nem hasznosított 
részeit, s ezzel felvállalta azok fenntartási költségeit.375  

 Vahot Imre 1864-ben kiadott Budapesti Kalauzában úgy véli, hogy az épület éppen aktuális funkciója a kert 
nagyközönség által való használatát nem gátolja. 

"Pesten az üllei ut legvégén a Ludoviceum nagyszerű épületével, amely most katonai kórházul szolgál. 
Az Orczykert angolparkja igen kellemes sétahely; van tava is, amelyen csolnakázni lehet, a kertésznél 
tej, vaj és kávé kapható."376 

A Vahot Imre által említett kioszkot 1862-ben emelték, azonban sok gondot okozott, hogy a bérlő, aki a kertész után 
átvette üzemeltetését, hogy jövedelmezőbbé tegye vállalkozását, engedély nélkül szeszes italokat is kezdett 
árusítani.377 Ezzel bár sok vendéget vonzott, de ezek a látogatók már korántsem válhattak a kert javára. A helyzet 
még inkább romlott, amikor egy cirkusz települt a kertbe. 

A kert gyökeres átalakulására a forradalom és szabadságharccal illetve az azt követő időszakkal került sor, 
amikor bár a katonai akadémia még nem működött, de katonai célokra, csapatok állomásoztatására, valamint 
kórházként szolgált. Mindez nem csupán a kert jelentős pusztulását okozta, hanem látogatottságának időleges 
korlátozásával is járt. Másrészt Pest kiépülése, illetve a Városliget fejlesztése miatt fokozatosan csökkent 
népszerűsége. Hétköznap elhagyatott volt: egyre kevesebben látogatták, elsősorban csak a városi középosztály 
kisszámú képviselői. Hétvégenként viszont a szegényebb néprétegek mulatóhelyévé vált. Vagyis a korábbi, 
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Egyetem Agrártudományi Centrum Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár/ 83. old. 
375 Bacho László: A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia története. Budapest: k.n., 1932. 303-304. old. 
376 Vahot Imre: Budapesti Kalauz. Pest: Vodianer F., 1864. 63. old. 
377 Pecz Ármin: Egy öreg kertész emlékiratai 1837-től 1887-ig. Budapest: kézirat, 1887. /Budapesti Corvinus 
Egyetem Agrártudományi Centrum Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár/ 85. old. 



 

magányos, csendes sétára szolgáló tájkert átadta helyét a hétvégi mulatókertnek: a területén kialakított vendéglőkkel, 
valamint az ide települt cirkusszal. 

 

• A Festetics-kert, majd Füvészkert illetve Botanikus kert 

A Festetics-kert tájképi kialakítását az 1800-as évek első évtizedében, tehát nem sokkal az 
Orczy-kerten végzett munkálatok megkezdése után indíthatták meg. Pollack Mihály kapott 
megbízást egy kis vadászkastély felépítésére (1802-1803, ld. 22. kép).378 A terület azonban 
mindvégig megmaradt főúri, a közönség elől elzárt kertnek. 1830-ban, a Ludoviceum építése 
miatt választottak le róla egy darabot, majd pedig az 1771-ben, a nagyszombati egyetem 
keretében létesített, 1777-ben az egyetemmel együtt előbb Budára, a Krisztinavárosba, majd 
1784-ben a pesti Belvárosba, 1809-ben a Múzeum körútra helyezett Füvészkert költözött a 
fennmaradó részre. 1847-ben, József nádor javaslatára, az egyetem orvosi kara által megvásárolt 
Festetics-kert kora klasszicista stílusú vadászkastélyában az igazgatóságot helyezték el. A 
Füvészkert teljes átköltözése 1849-ben fejeződött be.379 

 

22. kép – A vadászkastély a Festetics-
kertben 
Leyrer, Joseph: Die Stadt Pesth und 
ihre Umgebung. Pest: k.n., 1803. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stokvájdli, Batthyány-erdő, Városerdőcske, Városliget  

 A 19. század első feléből származó forrásaink, Dorffinger és Jankovits is az egyetlen köztulajdonban levő 
parkként említették a Városligetet. A török időket követően a pestiek által Ochsenried, Ökördűlő néven ismert, ekkor 
még a város határában fekvő, homokos és részben mocsaras, műveletlen terület hasznosítására Mária Terézia 
erdőtörvénye nyomán történtek kísérletek: az 1750-es évek végén fűzfákkal telepítették be. 1785-ben II. József, 
Mária Terézia erdőtörvényét újra hatályba helyezte, így az 1780-as évek második felében a futóhomok megkötésére 
akácfákat ültettek ide. Hamarosan eperfákat is telepítettek, amelyeknek levelével selyemhernyókat tápláltak. Ekkor 
alakították ki az így létrehozott erdőcske területén az első utakat. Amint azt neve is mutatja, a területet egyszerűen 
erdőnek tekintették, amelyet a Terézváros lakói Stokvájdlinak neveztek és már sétahelyként használtak.380  

Már az 1790-es években számos kísérlet született annak érdekében, hogy az erdőség területén 
szórakozóhelyet alakítsanak ki, amiben a legjelentősebb szerepet Boráros János, a pesti városi tanács tagja és 
Batthyány József hercegprímás játszotta. Boráros János már 1794-ben indítványozta a terület mulatóhellyé való 
fejlesztését - anyagi támogatás hiányában azonban a terv nem valósulhatott meg. 1799. április 9-én, a városi tanács 
elé terjesztett jelentésében Boráros így összegezte kezdeményezését az úgynevezett Maulbiergarten vagy Waldl 
átalakítása érdekében: 
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"Dieses Werk ist mit Unkösten vermengt und trägt kein Nutzen, verspricht aber in die Zukunft ein 
deliziöses Orth, wo nicht ohne Grund auch Nutzen verschafft wird. Wo deliziöse oder voluptuöse 
Werke geführt werden, kann auch der beste Wirtschaft Mann kein oeconomische Speculation 
machen."381 

Boráros jelentését követően, 1799. április 19-én a városi tanács elhatározta egy bizottság felállítását, amelynek 
feladata a tervek és a költségvetés kidolgozása lett volna.382 Miután azonban Batthyány hercegprímás bejelentette, 
hogy bérbe kívánja venni a területet, ideiglenesen módosultak a városi tanács tervei. 

1799-ben a területet 24 évre a hercegprímás vette bérbe, ezzel megindulhatott az erdőség kiránduló- illetve 
pihenőhellyé való átalakítása. A hercegprímás Witsch Rudolf mérnököt bízta meg a tervek elkészítésével. Witsch 
Rudolf, aki hozzáértő, olvasott mérnök és kerttervező volt, könyvben foglalta össze mindazokat a módszereket, 
amelyekkel homokos területeket termőterületté lehet alakítani. Az 1809-ben megjelent, Vorschlag, wie das auf dem 
Reichstage 1807 zu Ofen im zwanzigsten Artikel sanctionirte Gesetz die Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn 
betreffend leichter realisirt werden könnte című művében a prímás célkitűzéseiről és az általa rábízott munkáról is 
írt. 

"Die Liebe für alles Gute in dem Herzen des letztverstorbenen Primas von Ungarn bewog diesen edlen 
Fürsten, das Bedürfniss einer Promenade dem Pesther Publikum zu verschaffen und - was das 
Wesentlichste war, auf einem aus Flugsand und Morast bestehenden Terrain. (...) und noch im July 
1799 vier Monate vor seinem Tode wurde beinahe mit 2000 Arbeitern das Werk angefangen und zwar 
auf zwei Seiten zugleich. Es wurde nämlich durch den Morast ein Recreations-Kanal (...) gegraben und 
zwey Inseln dadurch gebildet, dann um bequem zu diesem Belustigungsorte zu kommen, eine 
Hauptallee, (...), durch den Flugsand mit Abtragung einiger Sandhügel gebahnt und mit vier Linien von 
Bäumen, halb mit Pappeln und halb mit Kastanien (...) bepflanzt, wodurch eine Alle zum Fahren und 
auf Beyden Seiten Alleen für Fussgänger entstanden."383 

A mocsarat egy csatorna segítségével vezette le, amely két kis szigetet vett körül. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik 
egy nyárfákkal és gesztenyefákkal szegélyezett, egy kilométer hosszú sétány telepítése, amelyet a Városligethez 
vezető főútvonalnak szántak. Az út hat fasorból állt és az erdőn belül is folytatódott, ahol számos egyéb sétányt is 
kialakítottak. Witsch egy szerpentin nyomvonalát is kijelölte a terület szélén. Ennek mentén később egy olyan utat 
alakítottak ki, amelyet elsősorban sétakocsizásra használtak. A hercegprímás 1799. október 23-án bekövetkezett 
halála miatt Witsch terve csak részben valósulhatott meg. 

 Witsch műve a terület 1800 körüli hasznosítására vonatkozóan is igen értékes adatokat tartalmaz. 
Megemlítette például Rumbach Sebestyén azirányú kísérleteit, hogy a forrásokat nyereséges vállalkozássá tegye, 
valamint azt is, milyen betegségek gyógyítására alkalmas a víz. 

"Die Vorsehung fügte es so, dass ein Theil dieser Wüste einem eben so geschickten als edel denkenden 
Manne, Herrn Sebastien von Rumbach, Doctor der Arzneykunde, zu Theil werden musste. Der 
Forscherblicke des Edlen entdeckte da zum Wohle der leidenden Menschheit eine Heilquelle. (...) Die 
hohe Landesstelle ertheilte dem menschenfreundlichen Besitzer ein Badorts-Privilegium, und schon 
sieht man mit Wonne, wie aus dem nackten Sandfelde ein mit allen Bequemlichkeiten und anmuthigen 
Erhohlungsplätzen versehener Badeort emporstieg."384 

Rumbach vállalkozása mindazoknak előfutára volt, akik a terület természetes forrásait nagyobb léptékben 
hasznosították. 

 Batthyány hercegprímás halálát követően testvérére, Batthyány Tivadarra szállt a terület bérlete. Ő azonban 
nem folytatta a megkezdett munkákat, sőt elkezdte kivágatni a fákat. A város emiatt felbontotta a szerződést, a 
„Batthyány-erdő” tehát ismét városi igazgatás alá került. Pénzhiány miatt azonban a város sem tudta folytatni a 
Witsch által megkezdett szabályozást. 

 Noha az úgynevezett Batthyány-Waldl területe még korántsem volt teljesen rendezett állapotban, a közönség 
számára számos mulatságot, pl. lófuttatást is rendeztek 1802-ben.385 1805. augusztusában délután „ötödfélkor” az 
úgynevezett Város Erdejébe látogató Horvát István már mulatóhelyként ír a Ligetről, ahol a társaság egyik kedvelt 
szórakozása a csónakázás volt. 
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„(...) Ferentzy János barátommal, mint Nevelőjökkel, és velök az Atzél Urfiakkal ki vitettük saját 
kocsijokon magunkat az említett mulató helre. Hajókázás volt fő mulatságunk, melly alatt kormányos 
hivatalt viseltem. Midőn jól megfáradtunk Ferentzy bennünket derekas uzsonnával vendégölt. Hét után 
hazafelé indultunk. (...)”386 

A Liget emlékművei közül az első, az úgynevezett Fuit-kő ugyancsak ebben az időszakban, 1806-ban került 
ide egy prókátor, a Martinovics-féle mozgalom résztvevőinek jogi védelmét ellátó T. Horváth Jakab emlékére, aki a 
városra hagyott egy jelentékeny összeget, hogy ily módon emlékezzenek meg róla.387 Az emlékkő állítása a terület 
angol (tájképi) stílusú átalakítását előlegezte meg. 

 A Városliget kialakításának folyamata az 1810-es években gyorsult fel, amikor a József nádor 
kezdeményezésére 1808-ban létrehozott Szépítő Bizottmány felvette céljai közé a Városerdőcske fejlesztését. A 
Bizottmány tervezetében a későbbi Városliget kialakítása az utolsó, 28. pontként szerepelt. Bár a Bizottmány 
tevékenységében nem töltött be hangsúlyos szerepet, mégis mindez azt mutatja, hogy a terület fejlesztésére figyelmet 
fordított a testület, ami a kertészet és a botanika iránt érdeklődő József nádor azon szándékával is magyarázható, 
hogy előmozdítsa a városon kívül található nagyobb zöldterületek kialakítását, fejlesztését. 

 A Szépítő Bizottmány 1813-ban pályázatot írt ki a terület közparkká fejlesztésére. A kiírás alapján a 
létesítendő parkot a város minden rendű és rangú lakója mulatóhelyének szánták: 

"Nachdem das sogenannte Stadtwäldchen zu Pest die Bestimmung zu einem öffentlichen 
Belustigungsorte erhalten hat und es darum zu thun ist, diesen Platz auf das möglichste für alle Classen 
der Einwohner angenehm zu machen (...)."388  

 A pályázatot a francia és német származású, a Brunswick család szolgálatában álló kerttervező, Heinrich 
Nebbien pályamunkája nyerte meg. Nebbien tervével tudatos kísérletet tett a városlakók számára egy közpark 
megalkotására. Hangsúlyozta a megvalósítandó pesti park egyediségét: a városlakók tulajdonát képezte, s 
kialakítását is a városi közösségnek köszönhette, nem pedig valamely előkelő személyiség nagylelkű gesztusának – 
eltérően Európa népszerűségnek örvendő városi parkjaitól. 

"Prater und Augarten, St. James und Hyde Park, Linden und Tiergarten zu Berlin, Tuilerien und Elysä
ische Felder, Jungfernstieg zu Hamburg, Eldorado zu Madrid und andere mehr sind größtenteils nur 
vom physischen Bedürfnis, nicht aber vom Geschmack vorgezeichnet; und andere öffentliche, besuchte 
Gärten Europas sind vom Edelsinn einiger Großen dem Publikum geöffnet, also nicht unmittelbares 
Eigentum und Schöpfung eines Volkes oder großen Publikums einer Stadt."389 

Nebbien tudatában volt tervezete újszerűségének: "Die Kategorie der Volksgärten ist am wenigstens ausgebildet, am 
wenigstens oder vielmehr noch gar nicht dargestellt."390 

1817-ben tehát Heinrich Nebbien tervei nyomán elkezdődött a Városerdőcske tájképi stílusú népkertként és 
egyben nemzeti emlékhelyként való kialakítása.391 

"Wie ausgezeichnet und eigentümlich kann eine solche Schöpfung werden, wenn in der schönen 
Befriedigung des physischen Bedürfnisses, `gemeinsame Erholung in freier Luft`, zugleich Geist und 
Herz eines Volkes im schönen Stolz und edlem Bewußtsein seiner selbst gewiegt wird."392 

Nebbien tehát szakított azzal az elsősorban 18. századi felfogással, miszerint a park, a kert mindenekelőtt az egyén 
szemlélődését, tanítását, pihenését hivatott szolgálni. A parklátogatás mint a testmozgás egyik formája a 18. század 
közepétől elterjedt gondolat volt, amikor azonban Nebbien az 1810-es években Budapesttel kapcsolatban is 
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felvetette, még új eszmének számított. Nebbien a városi és vidéki élet ötvözésére törekedett, amint arra a tervezetét 
vizsgáló és publikáló Dorothee Nehring is rámutatott.393 

 „A városi közpark mint nemzeti panteon,” a patriotizmus megtestesítője, a 19. század elején széles körben is 
elterjedt gondolat Nebbien elgondolásának is fontos eleme volt, hiszen egy nemzeti emlékhely létrehozását tűzte ki 
célul. Egy olyan nemzeti panteon kialakítását tervezte, ahol az ország kiemelkedő történelmi személyiségeinek 
szobrai kaptak volna helyet - feltételezhetőleg így próbálva további támogatókat szerezni. 

 Nebbien munkájában elméleti értekezést is közölt, többek között a tájképi kertészet eredetéről is írt. Angol 
pályatársai, William Kent és Humphrey Repton példája nyomán tájképi kertet kívánt megvalósítani a Stadtwäldchen 
homokos térségén.394 A korábbi úthálózatot átalakítva ívelt ösvényekkel és utakkal hálózta be a Városerdő területét. 
A központi részre nagy kiterjedésű rétet tervezett, szélén ovális facsoportokkal. Nebbien listát készített mindazon, 
hazai és egzotikus fákról és bokrokról, amelyeket ide telepítve festői színhatást lehet elérni. A két sziget közül a 
nagyobbikra egy svájci-itáliai stílusú majorságot tervezett, míg a kisebbik szigetre Jean-Jacques Rousseau tiszteletére 
kívánt emlékművet emelni. Mindemellett Nebbien tervei között szerepelt egy római-dór stílusú, a Brandenburgi 
Kapura emlékeztető kolonnád/kapubejárat, amely egyben a park bejárataként is szolgált volna, valamint egy ógörög 
szentélyre emlékeztető épület (amely egyben kaszinó és kiállítóhely lett volna), egy táncpalota, egy rondó, valamint 
a versenyek és katonai parádék számára egy amfiteátrum. 

 Noha a nagy rondó kivételével ezek a felépítmények csak papíron maradtak, a parkot összességében és nagy 
vonalaiban a Nebbien által lefektetett irányelveknek megfelelően alakították ki. A terv kivitelezését, amelyet a szerző 
részben közadakozásból kívánt megvalósítani, nagyban hátráltatta a városi pénzügyi források hiánya. Nebbien 
pályaművének elfogadását követően költségvetését 691.000 forintban határozták meg, majd a költségek radikális 
lefaragása után (az amfiteátrum és a kolonnád, vagyis a nélkülözhetőnek vélt építmények elhagyásával) a Szépítő 
Bizottmány 300.000 forintra szállította le és szakaszonként kívánta megvalósítani a tervet.395 Noha egy csaknem 
27.000 forintra rúgó pénzalap létesült a fasor két oldalán található telkek értékesítése nyomán, magánadományokból 
pedig több, mint 45.000 forint folyt be (József nádor tíz évre ütemezve 6.000 forinttal járult hozzá, Nebbien 
felajánlotta pályadíját és minden ellenszolgáltatás nélkül is vállalta terve megvalósítását stb.),396 még mindig 
hatalmas összeg hiányzott – mindez a napóleoni háborúkat követő agrárkonjunktúra végével bekövetkezett 
visszaeséssel magyarázható. A gazdasági helyzet tehát nem kedvezett a terv megvalósításának, így az eredeti 
elgondolásnak csak töredéke, az is leegyszerűsített formában ölthetett testet a Ligetben (a dróthíd 1826-ban valósult 
meg, a majorság egyszerűbb alakban épült meg stb.). 

Nemzetközi viszonylatban, amint Dorothee Nehring kimutatta, az ismert közparkok közül az első igazán 
közcélú városi parkok egyikeként tartják számon a Városligetet,397 amely jelentőségét tekintve olyan fontos városi 
parkokkal állítható párhuzamba, mint a londoni Hyde Park és a New York-i Central Park. Bár Nebbien nagyszabású 
tervét, amely Nehring megfogalmazása szerint398 egyfajta Gesamtkunstwerk, összművészeti alkotás létrehozását tűzte 
ki célul, elegendő pénzügyi alap hiányában nem sikerült teljes egészében megvalósítani, mégis megindulhatott a 
terület átalakítása. 
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••• A Városliget az 1820-as évektől 1870-ig 

 A Városliget kialakítása tehát korántsem zárult le az 1820-as években. Schams Ferenc 1822-ben megjelent 
művében úgy mutatta be a parkot, ahol még további, hatalmas anyagi ráfordítással járó munkálatok szükségesek. 

"Daher kann ich den Bewohnern von Pest den oft geäußerten egoistischen Wunsch nicht verärgern, daß 
dieser Stadtmayerhof über Berg und Donau hinüber gezaubert werden könnte; denn, Trotz aller 
Anstrengung der fortgesetzten Baumpflanzungen im Pester Stadtwäldchen, ist wenigstens für die jetzt 
lebende Generation, der Genuss von sonneschützenden Laubgängen der Natur nicht abzuzwingen, es 
müssten denn Hunderttausende von Gulden darauf verwendet werden."399 

Pest város tanácsa, látva a megnövekvő igényt és a kínálkozó lehetőséget, több kísérletet is tett a park 
népszerűsítésére, látogatottságának növelésére. 1832-ben például, az ekkor még a város határában fekvő park 
felkeresésének megkönnyítése végett megindult a rendszeres kocsiközlekedés a város és a Liget között. A 
kezdeményezés mögött a majorsági vendéglő bérlője állott.400 

Ennek hatására, míg a húszas évek elején Pest lakói inkább a városmajori szórakozásokat részesítették 
előnyben, a húszas évek második felében és a harmincas években, a városmajori tavaszünnep mellett fokozatosan 
divatba jöttek a városligeti május elsejék, ahová csak pestiek látogattak el, s amelyek kezdetben általában a délelőttre 
szorítkozó, csendesebb, kevésbé népes ünnepek voltak. 

„(...) számosan sereglett a pestiség ki a város erdejébe, hol a lengyel ezred musikusai (hangászai) szép 
darabokra várták. Sympathia uralkodott a lengyelek és a magyarok között; s ilyenkor a lefújt hangok 
mélyre hatók, érzékenyítők. Tarka volt a mulatság, kocsizásból, reggelizésből, muzsika hallgatásból, 
sétálásból, beszélgetésből, hajókázásból, nézésből stb. álló. (...) – Könnyűruhákban voltak szépjeink, 
szabadabb nyakkal jártak ifjaink, de egészen szabaddal egy sem: - influenzás idő van, - hamar 
lakolhatnának a merészletért. 
Így ment csendesen végbe a pesti ünnep, s gondolom, senki sem bicegett nehezült fővel haza. Hogy 
nem népünnep volt, ebből ki-ki tudhatja, nekünk azonban – csendszeretőknek – igen tetszett.”401 

Noha a park még befejezetlen állapotban volt, amint a fenti példa is mutatja, a város lakói nagy számban látogatták. 
Sokszínű szórakozási lehetőségek, látványosságok vonzották a közönséget, köztük lovas versenyek,402 1839-ben 
vizahalászat, amelyet József nádor is megtisztelt jelenlétével.403 Széchenyi, amint arról naplóbejegyzései 
tanúskodnak, szívesen sétált és lovagolt a Ligetben.404 Olyan ínséges időkben azonban, mint 1830 különösen hideg 
telén a Szépítő Bizottmány nem kímélte a parkot, fájó emléket hagyva Podmaniczky Frigyesben: 

                                                           
399 Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt Ofen in Ungern. Ofen: Königliche 
Universitäts Buchdruckerei, 1822. 427. old. 
400 "(...) a pestiek Kratochwill Jánoséi, ki haszonbérben bírván a város erdőcskéjét, az itteni nép legkedvesebb séta- s 
mulatóhelyét, azokat oly célból állította, hogy a közönség takarékos árú odaszállítására szolgáljanak (...) s így 
könnyítik, kellemesítik a sokra nézve költséges kirándulást." Jelenkor 1832. 498. old. Idézi Jakoby Péter: Budapest 
kézikönyve. Budapest: Magyar Tudományegyetem nyomdája, 1918. 117. old. 
401 Hasznos Mulatságok 1833. május 4. (36. sz.), 283. old. 
402 Munkácsy: Rajzolatok 1836. 696. old. Idézi Jakoby Péter: Budapest kézikönyve. Budapest: Magyar 
Tudományegyetem nyomdája, 1918. 117. old. 
403 1869-ben a Vasárnapi Újság így idézte fel az 1839-es ünnepet: 
„A boldogult nádor egyik legkedveltebb kiránduló helye volt a városliget, melyet akkor alig látogatott valaki. A 
nádor rendesen a déli órákban kocsizott ki, s a tó partján sétált, gyakran morzsalékokat dobálva a halaknak. Abban az 
időben a tó mélyebb vizű volt, halat tenyésztettek benne, és Schwartz pesti halász tartotta bérben évi 100 Ft-ért. A 
nádor több ízben kifejezte csodálkozását, hogy a pestiek nem látogatják a ligetet, mely pedig igen kellemes kiránduló 
hely. Egy ízben, midőn a parton sétál, meglátja a tó bérlőjét, ki halakat fogdosott össze, s a nádor kifejezte előtte 
óhajtását, miképp szeretné, ha Schwartz halászatot rendezne valamelyik vasárnap; még arra is fölhatalmazta, hogy 
adja tudtul a közönségnek, miszerint ő is jelen lesz, 1839. áldozó csütörtökére aztán csakugyan nagyszerű halászatot 
és halász-ünnepet hirdettek. Egy nagy vizát bocsátottak a tóba, s hogy könnyen rá lehessen akadni, madzagot 
kötöttek hozzá, arra pedig egy darab parafát, mely a víz színén kísérte a nagy halat. A nádor számára a hattyú-
szigeten volt az emelvény, s a nádor csakugyan meg is jelent. De megjelent a közönség is, mégpedig oly nagy 
számmal, hogy soha azelőtt annyi ember még nem volt a városligetben. Belépti díj nem volt, önkényt adhatott 
mindenki, amit akart. A vizát nagy tempókkal kifogták, aztán fölszalagozták, szekérre tették, körülhordozták a 
városban, s elmértek még vagy hat darab más halat is azon a címen, hogy a városligeti viza. A nádor nagyon meg 
volt elégedve és azt mondta: máskor is rendezni kelle ilyen halászatot. S volt is gyakran, s a közönség lassankint a 
városligetbe szokott, most pedig ostromolja az omnibuszokat s vaggonokat, hogy kijuthasson.” L. J.: „József nádor 
és a városliget.” VU 1869. (május 2.) 244. old. 
404 Széchenyi István: Napló (kiadta Viszota Gyula). Budapest: Gondolat, 1978. 544, 596, 636, 708. old. stb. 



 

"Tudvalevőleg az 1830-i tél rendkívül szigorú volt; a szegény ember sokat szenvedett fűtőanyag 
hiányában. Akkor történt az, hogy József nádor kiadta a rendeletet, hogy a városligeti fasor sudaras 
nyárfái mind vágassanak ki, s azok fája osztassék ki a szegények között. Úgy is lett. Sohasem feledem 
el, ama havon elterülő két sor hatalmas fa, a pusztulásnak mi különös benyomását hagyta hátra 
emlékemben. Ezután lett kiültetve a városligeti fasor, a még most is ott sínlődő négy sor 
vadgesztenyefákkal."405 

Nem csupán 1830 hideg telén, de, bár más formában, 1838-ban is Pest lakóinak megsegítésére szolgált a Liget: az 
árvíz elől sokan itt találtak menedéket. 1849-ben, Pest bombázásakor nem csak az Orczy-kert, hanem a Városliget is 
a belvárosi és lipótvárosi lakók ideiglenes menedékévé vált. 

 

23. kép - A Pávasziget a pesti 
Városligetben 
Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti 
rajzolatban ----- által. Rajzolta Sandmann, 
nyomtatta Rauth János. Pest: Hartleben, 
1845. X. 
 
 Az 1840-es években a park a 
pestiek kedvelt mulatóhelyévé vált, 
tavasztól egészen őszig (ld. 23. kép). 
Elsner ismertetője szerint: ami Bécsnek a 
Prater, az Pestnek a Városliget: 

"Was für Wien der Prater, das 
ist für Pest das 
Stadtwäldchen. Freilich gewähr letztens nur ein Miniaturgemälde von ersteren. Wenn im Frühling die 
erste schöne Tage kommen, (...) besonders an Sonn- und Festtagen,  Schaaren von Pesths Bevölkerung 
dem Stadtwäldchen zu, um sich dort ein Jeder nach seiner Art zu vergnügen. Diese Wanderungen 
wiederholen sich den Sommer hindurch bis tief in den Herbst hinein."406 

Elsner megemlíti, hogy szeptemberben tűzijátékokat is rendeztek a Ligetben.407 Számos külföldi utazó, így Juliet 
Pardoe sem mulasztja el a Városliget bemutatását Pestről írva. Az angol írónő tetszését különösen megnyerte a park, 
amelyet a párizsi Bois de Boulogne-hoz hasonlított, azonban nem mulasztotta el hátrányait is megemlíteni: 

"It is of considerable extent, well wooded, judiciously planted, and boasts among other beauties a 
lovely little island seated in a lake, and attained by a suspension bridge. There are acacia avenues, and 
woods of beech and elm, forming a Hungarian Bois-de-Boulogne in miniature (...). 
There are, however, two drawbacks to this charming resort, the soil is on deep sand; and in order to 
reach it, it is necessary to traverse a street inhabited entirely by Jews, and consequently unsavoury." 408 

 

 Az 1820-as és 1870-es évek között kevés lényegi változás történt a „félig elkészült” Ligetben. 
Mindazonáltal ezen évtizedek folyamán tovább gazdagodott a park és kisebb módosítások is érintették: így felépült a 
Hermina-kápolna, József nádor 1842-ben elhunyt leánya tiszteletére. Építése 1842-ben indult meg, az anyagi 

források hiánya miatt azonban 1847 és 1853 
között szünetelt, noha 1844- és 1845-ben 
koncerteket és népünnepélyeket rendeztek a 
szükséges pénzösszeg előteremtésére. A 
kápolna építése 1854-ben folytatódott, majd 
a neogót stílusú, Hild József tervei alapján 
készült Hermina-kápolnát 1856-ban avatták 
fel. 

 

                                                           
405 Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 20. old. 
406 Elsner, J. G.: Ungarn durchreiset, beurtheilet und beschrieben. I.k. Leipzig: A. Frohberber, 1840. 57. old. 
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24. kép - A Városerdőben 
(Egy utazó és rövidlátó angol füstölgő lokomotíveknek nézi a kocsikat.) Goddam! Ezek a magyarok előre vannak a 
vasútvállalatokkal, még parkjaikban is járnak a lokomotívek. 
Bolond Miska 1865. május 21. 21.sz. 81. old. 
 

Az 1850-es években a Budai hegyek, a Városmajor, a Császár fürdő és az Orczy-kert mellett a Városliget 
különösen nagy számú látogatót vonzott, akik csónakázással, az előkelőbbek kocsikázással múlatták az időt.. A 
kocsik által felvert por sokáig nagy gondot okozott a Ligetben (ld. 24. kép), ezért az utak locsolásával igyekezték 
orvosolni a bajt. 

 „A tavasz csakugyan érezhető, mert a fővárosi úgynevezett „zöld-mulatság” javában díszlik. Budapest 
környezete, sőt a magánkertek is, ahol csak élőfa s némi pázsit látható, számnélküli látogatóknak 
örvendenek. Múlt vasárnap különösen népes búcsújárathoz hasonlított minden út és ösvény, mely a 
budai hegyekbe, majorba, Császárfürdőbe, az Orczy-kertbe és pestvárosi ligetbe vezet, sietvén 
mindenki élvezni azon kedves látványt, mit az újuló természet nyújt. Magunk ezúttal a Városligetbe 
néztünk ki, hol tenger nép járdalt, keringett, ladikázott – és sörözött, míg a tehetősbek pompás 
fogataikon nyargalák be a szép virány közt kígyózó utakat, melyeket a délutáni permeteg ezúttal 
minden irányban megszabadított a porföllegektől. Különösen vonzó volt a tó ladikázó serege, mely 
Treichlinger – a tó haszonbérlője – gondoskodása által, ki ismét több igen csinos csónakkal szaporítá a 
tavaliakat, szinte ellepé mulatságos regatájával a csöndes hullámokat.”409 

Ezt követően azonban, különösen 1856 után, amikor a Szépítő Bizottmányt feloszlatták és a Liget a városi 
tanács fennhatósága alá került, fenntartására és fejlesztésére is kevesebb forrás állt rendelkezésre, amit 
népünnepélyek ellensúlyozásával kívántak pótolni. 1862. augusztusában, amikor Szent István ünnepe alkalmából 
szabadtéri ünnepélyt rendeztek, hogy ennek bevételéből fedezzék a tó újraszabályozását, nem kevesebb, mint 80.000 
jegy kelt el,410 ami (bár ha feltételezzük is, hogy egy személy több jegyet is válthatott) a park népszerűségét 
bizonyítja. 

 

• A Margitsziget / Nádorsziget 

A budai polgárok által bérelt, kaszálóként használt sziget nyaralóhellyé való kiépítése a 18. század végére 
nyúlik vissza. 1790-ben Sándor Lipót főherceg azzal a céllal vette bérbe a Vallásalaptól (amely II. József rendelete 
értelmében 1782-től birtokolta a szigetet), hogy a nagyközönség előtt is nyitva álló parkká, szórakozóhellyé alakítsa 
át. 

"Die sogenannte Margarethen-Insel ohnweit Ofen wird zu einem Belustigungs-Ort für das Publikum 
hergestellt, es werden dahero daselbst bereits Alleen angelegt und sonst verschiedene schöne 
Einrichtungen getroffen."411  

Vályi András leírása412 alapján a nádor egy majorságot és úgynevezett "két nyári nyílt palotát" létesített a 
szigeten. A hirtelen, tragikus halállal elhunyt Sándor Lipótot 1795-ben József főherceg (1776-1847) követte a nádori 
székben. A Margitsziget megkezdett fejlesztése 1796-ban folytatódott.413 Noha elsősorban még a sziget 
mezőgazdasági jellege volt meghatározó, a pest-budai lakosok körében népszerű kirándulóhellyé vált. Vályi András 
1796-os leírásában még ezt olvashatjuk: "Szolgál a Sziget nem tsak a Felséges Fő Hertzegnek, hanem egyéb Pesti és 
Budai Uraságoknak is múlattató helyéül; egynéhányszor közönséges tűzi mesterségek is tartattak itten."414 Művének 
1799-es kiadása alapján a sziget látogatóközönsége már jóval szélesebb körből került ki: "Pesti és Budai lakosoknak 
mulató helyül szolgál."415 

József nádor, Sándor Lipót terveit követve nyilvános sétahelyet kívánt létesíteni, amelyhez meg kívánta 
szerezni az úgynevezett kis és nagy Margitszigetet, amint az a császárhoz írott leveléből is kitűnik.416 

"Euer Majestät! 
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Bey meiner Abreise von Laxenburg hatte ich die Gnade, Euer Majestät die Gründe mündlich 
vorzustellen, aus welchen ich um die Verfügung bitten würde, damit die Hung. Kammer mit dem 
Religionsfond und der Stadt Ofen einen Tausch in Betreff der großen und kleinen Margarethen Insel 
treffen möchte. Da ich nun wirklich angefangen habe, diese 2 Inseln zu einem öffentlichen Spaziergang 
zuzurichten, so habe ich auch mich mittelst einer Nota an Euer Majestät verwendet, um die an die 
Hung. Kammer zu erlassende Befehle zu erwirken, ich bitte also nochmals, Hochdieselbe möchten mir 
dieses kleine Begehren allergnädigst bewilligen, da ohne dieß die gantzen Einkünfte dieser Inseln nur 
600 fl. betragen und der Tausch also sehr leicht zu bewerkstelligen ist."417 

Elődje nyomdokain haladva fejlesztette, illetve parkosíttatta az immár tulajdonát képező szigetet, amelynek tájképi 
stílusú átalakítását egy császári szolgálatban álló kertészdinasztia tagja, Tost Károly végezte. A nádor által telepített, 
gyakran saját maga gondozta fák, köztük gyümölcsfák még a század végén is nevezetességei voltak a romantikus 
tájképi kert eme nagyszerű példájának. Családja számára egy nyaralót építtetett, amint arról számos korabeli 
ábrázolás mellett, Schams Ferenc is leírást közölt 1821-ben megjelent útikönyvében:  

„Schon beym Austritt aus dem Schifferkahne, deren in der Nähe des bekannten Hausenfanges zur 
Überfahrt um wenige Groschen stündlich zu haben sind, wird man von einem romantischen Anblicke 
überrascht, der um so angenehmer wird, je mehr man sich der Mitte dieser Insel nähert. Ein Gartenhaus 
im einfachen Style erbaut, sich mit der Westseite an die Ruinen eines alten Klostergebäudes lehnend, 
von welchem die Gebaehrende und verschlingende Zeit nur wenige Spuren übrig ließ, gewährt von der 
entgegengesetzten Seite die Ansicht auf einen Weinrebenhügel in geregelten Formen des üppigsten 
Wachsthumes.“418 
 

25. 
kép - Franz Jaschke: Főhercegi nyaraló, későbbi kis szálló, 1824. 

Az 1945 után lebontott úgynevezett nádori lak (ld. 25. kép) a 19. század második felében több alkalommal bérlők 
kezén volt, majd József főherceg használta családi nyaralóként, a 20. század elejétől - miután bérlakásokká 
alakították át - szállóként működött. 
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A nádor mindkét város lakosainak megnyitotta a szigetet, akik a tél kivételével (és kutyáikat hátrahagyva) 
látogathatták, amennyiben az idő nem volt hűvös, s az áradások nem nehezítették meg az odajutást. Tartottak itt 
majálisokat, családi ünnepségeket (például Alexandra Pavlovna, József nádor első felesége tiszteletére rendezett 
névnapi ünnepséget, 1800. május 2-án), kirándulásokat, szüreti mulatságokat (1814-ben, a bécsi kongresszus idején 
I. Sándor, III. Frigyes Vilmos és I. Ferenc hármas uralkodói látogatása alkalmával).419 Korabeli beszámolók alapján 
párbajok, csónakversenyek420 és fürdőzések színtere volt. Az 1800. július 30-án Kufsteinből Pestre szállított 
Kazinczy Ferenc így emlékezik:  

“Kiköténk a Margitszigeten, s az engagirozott katonácska bemene a városba. – Chipault kért, nyerjek 
engedelmet neki, hogy a Dunában megferedhessen. – Bastendorf nem hajlék. Az a bohó ember 
keresztülússza a Dunát csak azért is, hogy Pestnek, Budának alkalmat adjon arról szólani. – De ha én is 
megferdem, ha én is felelek érte? – Úgy szabad. 
Chipault és én a Dunában valánk. Hirgeist mellettünk sétált a parton.”421  

Hagyománnyá vált, hogy júliusban Szent Margit ünnepe alkalmából népünnepélyt tartottak a szigeten, amit a sziget 
számos egyéb nevezettessége mellett az útikönyvek is figyelmébe ajánlották az ide látogatóknak: 

„Jährlich am Sonntage der Margarethenwoche im Monath July bildet dieser Garten ein Volksfest, das 
von jenem des Blocksberges sich durch minder volkreichen aber anmuthigern Genuss unterscheiden 
soll. “422 

Az 1830-as években azonban, a nádor döntése értelmében, az okozott károk miatt a szigetet több alkalommal is 
teljesen elzárták a látogatók elől.423 A 19. század első felében időszakosan változott, hogy Buda és Pest lakói 
szabadon felkereshették, vagy teljesen lezárták a kirándulók előtt, illetve látogatását korlátozták. Gyakran csak a 
budai oldalról érkező hajók köthettek ki rajta, amint azt az 1830-as évek végén egy angol utazónő is feljegyezte: 

"(...) but the destruction among the trees and vines was so great, that he [the Palatine] was compelled to 
deny admission to the island from the Pesth side, and limit the permission of ingress on the other shore 
to such individuals as, from the respectability of their appearance, might be presumed not to indulge in 
wanton mischief." 424 

József nádor halálát követően 1847-ben fia, István főherceg örökölte címét és birtokait, így a sziget is az ő 
tulajdonába került. Az 1848-as forradalom idején játszott kényes szerepe miatt azonban elhagyni kényszerült az 
országot. A szigetnek a város életében való fontosságát mutatja, hogy 1849-ben Kossuth egy nyilatkozattal a népnek 
adományozta.425 Ezt követően csaknem húsz évig bérlők kezén volt, akik mulatságok rendezésével igyekezték 
népszerűsíteni.426 

Az 1860-as években, a Császár fürdő fénykorában a pest-budai lakosok ismét látogatták a szigetet, amely 
noha nem nyújtott változatos szolgáltatásokat és szórakozási lehetőségeket, ismét az egyik kedvelt pihenőhely lett: 

"A hatvanas években a Császárfürdőt nagyon fölkapta a fővárosi közönség. Minden héten bál volt a 
`platánok alatt.` Vasárnap délelőtt divat volt a Császárfürdőbe menni. A gőzhajók egész a süllyedésig 
megteltek. A fürdő udvarán szólt a zene és ott volt a korzó. Délben a nagyrész visszajött, de ott 
maradtak sokan. Ekkor eléggé látogatták a Margitszigetet, a jelző harang is eltűnt, rendesen 
közlekedtek a vascsolnakok. 
A szigeten azonban híre sem volt vendéglőnek. Az alsó részen majorság állt, ott tejet, vajat, kenyeret 
lehetett kapni, mást semmit. Rendesen itt települt a közönség."427 

 

• A Károlyi-kert 
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427 Pártényi J.: „A Margitsziget.” Kertészeti Lapok 1894. 225. old. 



 

A török hódoltságot követően a telkek szétosztását is felügyelő Werlein István, kamarai inspektor 
tulajdonába került területet 1694-ben Nikolaus Wilfersheim császári és királyi biztos vásárolta meg, s egy barokk 
palotát építtetett.428 A telek a többször átalakított illetve bővített palotával Patachich Gábor kalocsai érsek, majd 
Barkóczy Ferenc egri püspök tulajdonában volt, 1768-ban Károlyi Antal vásárolta meg, innen a kert neve. A városi 
palota és a vidéki kastély előnyeit ötvöző Károlyi palota barokk kertjét szabályos, geometrikus alakzatokba rendezett 
növényzetével falak övezték. Az 1838-as pesti árvizet követően Károlyi György által „angol módi” szerint átalakított 
kertbe Fótról, Gödöllőről, Nagykárolyból, Pozsonyból szerezték be az új növényeket és egzotikus fákat.429 A 
Belváros legrégibb kertje Károlyi György titkára, Bártfay László sétáinak szinte mindennapos színtere volt. Bár a 
kert elsősorban a család magánkertjeként szolgált, látogatók is felkereshették, így válhatott a Bene család reggeli, 
délelőtti sétáinak gyakori állomásává. Az üvegház és a virágok leírása gyakran szerepel Bene Klára naplójában. 
Ritka téli sétáik alkalmával ugyancsak felkeresték:  

„/1860. január 8. vasárnap/ [...] midőn egészen elkészültünk, Papa, Irma és én elmentünk, Gróf Károlyi 
gyönyörű de most igen téliesen kinézésű kertét egyszer átjártuk. A sok rózsafák igen jól, szalmával 
vannak lekötve, csak a fű zöldell, és milyen szépen. 4 fok volt, tehát kellemetes lett volna, ha nem egy 
rettenetes nagy szél fújt volna, hogy alig lehetett járni.”430 

A környékre is jótékony hatást gyakorolt a kert, hiszen bár nem volt nyilvános, növényzete környezetét is hűsítette, 
levegőjét frissítette. Erről tanúskodik a Hölgyfutár megjegyzése a Cukor utcában egy földszintes ház kétemeletessé 
építése kapcsán: „a cukor utcai házak, ha emeletekre vergődnének, a legegészségesebb nyári lakásokkal bírhatnának, 
miután a szemközti gróf Károlyi-féle díszkert, az utca levegőjét igen egészségessé teszi.”431 

 

• A Széchenyi sétatér 

Az Újépülettől délre eső szabad területen már 1838-ban született kezdeményezés egy sétány létesítésére: 
„A Leopoldváros s az Újépület közti téren, ez évben nyilvános sétahely készül létesülni, ezen a két 
fővárosra nézve oly szükséges vállolatot tekintetes Vagner Sándor úr, Tárnokszéki jegyző hozá 
mozgásba, s a leopoldvárosi házbirtokosok adakozásiból e célra, eddig elő munkás közbenjárásával, 
közel 20,000 ft-ot gyűjtött össze. Ugyan e vállolathoz, mint mondják, a szépítési biztosság is nevezetes 
sommát fog adni.”432 

A sétahelyek hiányát nagyon is átérző lipótvárosi lakosok kezdeményezése433 azonban csak az 1840-es évek elején 
járt sikerrel, amikor olyan pártfogóra talált, mint a közelben lakó Széchenyi István. A már 1844-ben „Széchenyi-
kert” néven emlegetett sétány a pesti társas élet egyik fontos központjává vált, amelyet választékos, elsősorban 
magyarul beszélő társaság látogatott. Az összejövetelek mellett a közönség szórakoztatására is kísérletet tettek: 

„A pesti Széchenyi-kertbeni társalgási gyüldék válogatott közönségtől látogattatnak. Sehol sem 
beszélnek annyit magyarul, mint itt, s találhatni szívesebb társalgási tónt, mint ismét itt. Csak azok a 
Motty-féle bukfencezések, melyek semmiféleképpen sem illenek művelt közönség elébe, maradnának 
el; pedig csak ezért kell tán néha a nagyobb bementi díját fizetni! Múltkor ízetlen valcerek mellett 

                                                           
428 A palota történetéhez ld. Éble Gábor: A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája. Budapest: k.n., 
1893.; Révhelyi Réh Elemér: Az Egyetem-utczai volt Károlyi palota építésének története.” TBM, II. 1933. 87-103. 
old.;  T. Ridovics Anna: A Károlyi-palota. Budapest: Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 1998. 10. old. 
429 T. Ridovics Anna: A Károlyi-palota. Budapest: Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 1998. 10. old. 
430 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 
431 Hölgyfutár 1857. 511. old. 
432 Rajzolatok 1838. 16. old. 
433 „Hiteles adatok szerint bízvást remélhetjük valahára, hogy hazánk egyik értelmes fijának terve szerint nem sok 
idő múlva Pest város közönségének rég óhajtott kívánsága teljesedik, s a nép mulatságára (mint értettük, a József 
épületi kaszárnyának déli oldala előtti hosszú téren a Leopold-külvárosban) a városi színház helyén hajdanában volt 
sétahely pótlásaul oly séta (Promenade) készülend, mely nemcsak a nevezett külvárost díszesítendi, hanem egész 
Pestnek ékítményeül szolgálhat. Ha meggondoljuk, mily nagy szűkében van városunk a közel óhajtott nyilvános 
szabad mulató helyeknek, melyet sajnosan éreznek a szülők, kik gyermekeiket a szabad tiszta s portalan levegő 
ízlelése végett úgyszólván valahova közelre alig küldhetik, sőt, a míveltebb osztálybeliek nem gyülekezhetnek öszve 
a szebb nappali órákban testmozgás tétele végett ily nemű hely szűke miatt: bizonnyal méltán óhajthatjuk, hogy más 
nagyobb városok példája szerint nálunk is kitöltessék valahára e hézag. Kívánjuk szívből, hogy a tervben levő 
vállalat számos pártolót nyerjen, s a mívelt érzelmű vállalkozónak fáradozó igyekezetét mennél előbbi siker 
örvendeztesse annyival is inkább, mert értésünk szerint a tervben levő sétahely igen csinos és kedveltető, új ízletes 
idomban készül. A költségnek felét, mint értettük, a szépítési bizottság pénztára viselendi, a többi pedig nagylelkű 
adakozók szíves aláírása után váratik. Az utóbbiak közül már többen is igen szép ajánlásokat tettek.” Regélő 1838. 6. 
old. 



 

producálta művészuram athletikai gyakorlatait, melyet görögtűz melletti nyársforgatással 
végződtek.”434  

 
26. kép – A Széchenyi sétatéri kioszk 
Az Ország Tükre 1864. 175. old. 

 

Podmaniczky Frigyes 1846-ra tette a 
sétány kialakítását, hiszen ekkor került sor 
ünnepélyes felavatására, de amint az idézetek 
is mutatják, kialakítása, használata már 
néhány évvel korábban megindult. A kis 
fásított Széchenyi tér, a Széchenyi liget, 
amelyet 1845-ben az ugyancsak Széchenyi 
István által életrehívott Sétány Társulat 
rendezett és fejlesztett tovább, Pest egyik 
népszerű sétahelyévé vált. A közepén található 
kioszkban (ld. 26. kép) kávét, fagylaltot is 
fogyaszthattak az ide látogatók. 

 

• A Múzeum-kert 

A majdani kert területén Batthyány József hercegprímás által a 18. század utolsó harmadában létesített 
mulatókert és villa állt, ahol a legelőkelőbbek részvételével rendeztek számos mulatságot.435 Az úgynevezett 
Batthyány-kertet 1813-ban vették meg közadakozásból a Magyar Nemzeti Múzeum számára. A Múzeum épülete 
1837-1846 között, Pollack Mihály tervei alapján épült fel.436 A kert parkosítása közadakozásból, Pecz Ármin, az 
Orczy-kert főkertészének tervei alapján indult meg. 1855. november 24-én került sor az első ünnepélyes faültetésre, 
majd 1856-ban fejeződött be a telepítés. Hamarosan emlékműveket is elhelyeztek a kertben, amint erről Áldor Imre 
is beszámolt: 

„A Szénatérről felfelé tekintve a Múzeum roppant épülete tárul szemünk elébe, melyről megemlítjük, 
hogy szép zöld kertje, mely örökké, s kivált nyáron el van lepve a sétálók nagy seregétől, a legutóbbi 
hónapokban díszes vas-rácsozattal lőn körülvéve, s a virág-ágyak és zöld lombok közül néhány 
jelesünk szobra látszik. Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor és Berzsenyi Dániel emlékét tartják 
fönn.”437 

A Múzeum-kert érdekes példáját nyújtja a parkok, kertek szerepének a Buda-pesti, de egyben a hazai társas 
életben is, hiszen nem csupán annak teréül szolgált, hanem már létrehozása, rendezése érdekében is jelentős társasági 
eseményekre került sor: többek között hangversenyekre, színházi előadásokra és bálokra, amelyeknek bevételét a 
Kertalap kapta meg. 

Az első feladat a leendő kert elhatárolása volt közvetlen környezetétől, amely a vásárok és a közeli „Két 
pisztoly” fogadó miatt különösen sürgető kérdéssé vált. 1847-ben elől vaskerítéssel, a fennmaradó részen pedig 
deszkapalánkkal való elhatárolása azonban nem kínált kielégítő megoldást, elhanyagolt volta számos kritikára adott 
okot.438 

A Nemzeti Múzeum sétányának kialakítása valóságos nemzeti üggyé vált. Kubinyi Ágoston, aki 1843 óta 
töltötte be a Múzeum igazgatói posztját már 1850-ben napirendre tűzte az épülethez képest másodlagos szerepet 

                                                           
434 Életképek 1844. 160. old. 
435 „Közel van továbbá a Kecskeméti kapuhoz, herceg Batthyány ő eminenciájának rezidenciája, melyben sokszor a 
legnevezetesebb mulatságok tartatnak ő kir. főhercegségének kedvéért, sőt maga FERENC császár is, és hitvese M. 
TERÉZIA királyné, nagy megelégedéssel múlatták vala itten magokat 1792-dik esztendőben; és a nyári táncházban, 
mely a kertnek mintegy közepén épült, kedves mulatozások szoktak történni, kivált az olyan nevezetesebb 
alkalmatosságok idején, mint midőn a megboldogult k. f. hg. SÁNDOR LEOPOLD, mint nádorispány, ide érkezett; 
(...).” Vályi András: Magyarország leírása III. Buda: k.n., 1799. 75. old. 
436 Zádor Anna: Pollack Mihály. Budapest: Akadémiai kiadó, 1960. 336-392. old. 
437 Cassius (Áldor Imre): Magyarország fővárosa. Budapest leírása, képekkel. Pest: Heckenast, 1866. 8. old. 
438 „(Hír szerint a múzeumpark) vasrácsozata a közelgő tavasszal tovább fog készíttetni. Ideje is volna már, hogy az a 
rozzant deszkakerítés, mely szép nemzeti intézetünket díszteleníti, valahára tűzre kerülne.” VU 1858. 118. old. 



 

játszó, de az intézménynek mégis méltó környezetet teremteni hivatott kert kialakítását.439 Kubinyi Ferenc, Kubinyi 
Ágoston bátyja, a neves paleontológus eredetileg a Pesti Naplóban, majd a Pester Lloyd-ban megjelent, a Múzeum 
parkjáról írt cikkében a kert kialakítását sürgette, mely esztétikai, egészségügyi okokból egyaránt nem volt 
halogatható. Cikkében egy olyan kert képét vázolta fel, mely szellemi és testi nyugalmat és szórakozást egyaránt 
kínálna, de emellett nem csupán a nagyközönség, hanem a bel- és külföld, valamint a tudós világ érdeklődésére is 
számot tarthatna. Nagy hangsúlyt fektetett a hazai növényfajok bemutatására: 

„Auf den gebildeten Reisenden werden unsere inländischen Bäume, Sträucher und Gewächse, die 
unsere Vergangenheit und Gegenwart räpresentirenden Gegenstände eine größere Wirkung machen, - 
der Fachkundige wird den Garten mit größerer Befriedigung verlassen, wenn er darin die bedeutendsten 
Bäume und Sträucher Ungarn wissenschaftlich und geschmackvoll geordnet sehen wird.”440 

Kubinyi Ferenc elgondolása szerint a kert nem csupán botanikai, hanem egyben geológiai és történelmi „tanösvény” 
képét öltötte volna. A hazai növényzet bemutatása mellett, így pl. hegyaljai szőlővel befuttatott, a hazai tájakat 
megjelenítő két sziklacsoportban olyan grottákat alakítottak volna ki, amelyekben szobrokat illetve olyan történelmi 
emlékeket helyeztek volna el, mint pl. a székesfehérvári szarkofágok és csontmaradványok egy részét, valamint a 
pannóniai római uralmat idéző emlékeket. A kertben magyar költők szobrainak is helyet biztosított volna. A 
nagyszabású terv szellemében végül a szoborkert és a szabadtéri kőtár valósult meg. 

Kubinyi Ágoston a Kertalap kezelésére életrehívott egy bizottmányt, mely 1852 és 1857 között állt fenn. A 
kert kialakítása érdekében a számos hangverseny, kiállítás, előadás megrendezésére került sor, Pesten és vidéken 
egyaránt.441 Nem csupán a kertre, hanem szobordíszeire is hamarosan gyűjtés indult.442 A kert növényagának 
kialakításában ugyancsak nagy szerepet játszottak a magánadományok. Az elsőként kiültetett fák a Margitszigetről 
származtak, a legszebbek báró Sina Simon gödöllői erdejéből kerültek a Múzeum-kertbe. Az első ünnepélyes 
faültetésre 1855. november 22-én került sor, majd 1857-ben nagyjából befejeződött a telepítés Pecz Ármin, az 
Orczy-kert főkertészének tervei alapján.443 Erről az örömteljes tényről, de egyúttal felhívásként a még hátralévő 
munkálatok elvégzése céljából, a Hölgyfutár így számolt be: 

„A múzeumi park nem kegyes óhajtás többé. Már a hó végén egészen kész leend, s most az épület 
mögötti tér beültetésén munkálkodnak. A legszebb hársfákat b. Sina S. szállíttatá gödöllői erdőségeiből 
(…). 
Maholnap a múzeumi parkban nem lesz más hiány, mint a nyugvó padkák és a vasrácsozat hiánya. 
Ezek azonban oly nagy hiányok, miken ismét csak a közönség áldozatkészségének kell segíteni.”444 

A Kertalap számára indított gyűjtés során számos hangversenyre került sor,445 amelyekben olyan neves 
személyiségek is közreműködtek, mint Erkel Ferenc, majd Liszt Ferenc, aki 1858. április 11-én maga vezényelte 

                                                           
439 Kubinyi Ferenc: „Der Park des Nationalmuseums” PL 1855. No. 274. 2. old. 
440 Kubinyi Ferenc: „Der Park des Nationalmuseums” PL 1855. No. 274. 2. old. 
441 „A Múzeum kertjéről Abonyban is megemlékeztek, amennyiben ott okt. 7-re hangversenyt terveznek, melynek 
jövedelme a mondott kert javára fog fordíttatni. E hangversenyben pesti vendégek is fognak közreműködni, név 
szerint Bognár Ignácot s Vilma és Adél leányait emlegetik.” „Jótékony célú hangverseny Abonyban.” VU 1860. 
(szeptember 30.) 486. old. 
442 Ld. például egy Borsod megyei jószágbérlő kezdeményezést: VU 1856. 336. old. 
443 A telepítést megelőző állapotról Pecz emlékirataiban megemlíti, hogy csak néhány fa és szabad mező, valamint 
házikertek voltak néhány gyümölcsfával. Ld. Pecz Ármin: Egy öreg kertész emlékiratai 1837-től 1887-ig. Budapest: 
kézirat, 1887. /Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Centrum Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár/ 
444 Hölgyfutár 1857. április 3. 362. old. 
445 „Virágvasárnapján a pesti közönség válogathatott a hangversenyekben, mert e napon három rendeztetett 
jótékonycélokra, u. m. a nemzeti színházban a vakok-intézete, a városiban a terézvárosi kisdedóvda, a múzeumban a 
szegény gyermekkórház s a múzeumi kert javára. Ez utóbbit Suck Lipót gordonkás rendezte (…) a zenedei 
növendékek Tinódinak két históriás énekét adták elő szabatosan, mialatt nem egy szemet lehetett könnybe borulva 
látni. Az utolsó magyar lantos e remek énekei csudásan hatnak a hallgató lelkére. Ez egyszerű, méltóságteljes dalok 
szívünk mélyeig hatnak, könnyeket csalnak ki szemünkből, s önkénytelen a mohácsi vész jut eszünkbe, mely után 
közvetlen szerzé Tinódi ez örökszépségű énekeket. Most már könnyű megfogni, miért szerették őseink annyira a hon 
dalnokait hallgatni. Kár, hogy nemzeti zenénk napról napra jobban levetkezi eredeti szépségét. A Tinódi-énekek 
másodikát ismételni is kellett, s bármennyire nem nagy méltányosságnak tartjuk is azt, ha a közönség viharos 
tetszésnyilvánításaival úgyszólván kényszeríti a művészt az ismétlésre, ez alkalommal mi is örömmel csatlakoztunk 
azokhoz, kik tapsaik folytán még egyszer óhajtották hallani a szívreható „históriai énekeket.” A múzeum díszterme 
egészen megtelt.” Ld. „A múzeumi zenészeti akadémia.” VU 1859. (április 24.) 202. old. 



 

Esztergomi miséjét.446 A mind látogatottabbá váló kert azonban még számos hiányossággal bírt, hangversenyek és 
tudományos előadások rendezése a továbbiakban is fenntartásának illetve fejlesztésének alapjait biztosította.447 A 
kert hiányosságainak pótlására 1865-ben került sor, Rómer Flóris, a Múzeum akkori igazgatójának beszámolója 
nyomán. Az uralkodó által adományozott, gesztusértékű 50.000 forint biztosította, hogy Ybl Miklós vezetésével sor 
kerülhetett az épület javítására, díszítésére és a három oldalát övező deszkapalánk lebontásával a vaskerítés 
felállítására.448 A kert kialakítása 1865-ben fejeződött be, bár átalakításokra, díszeinek bővítésére a későbbiekben is 
sor került. 
 

• Az Új tér, Új sétatér, Erzsébet tér 

Az Új sétatér néven is szerepelő Erzsébet tér (1858-tól ezen a néven) eredetileg temető volt, bokrokkal, 
bedőlt sírokkal, helyén később alakult ki az Új tér, Új Vásártér, majd Vásártér. A leégett német színház itt felállított 
ideiglenes faépületét a Bene család is látogatta. A Karacs-leányok által a nagy por miatt csak Szahara-térnek nevezett 
területen449 1853-ban már kioszk is épült: „Az új-téren múlt ősszel alakított sétányon Pécs kávés úr csinos kioszkot 
építtet, 2 osztályú csarnokkal, melyek egyike fagylaldául, másika pedig tekézőtermül szolgáland; ugyancsak itt 
reggelenként majd ásványos vizek is árultatnak.”450 Az egyre szépülő sétány illetve a kioszk már 1854-ben is sok 
látogatót vonzott, az egyetlen problémát az ülőhelyek hiánya jelentette, melyet hamarosan pótoltak.451 Az 1850-es 
évek második felétől a tér már népszerű „sétakertté” vált: 

„Jobbkéz felé fordulva, fölfelé kell haladnunk, hogy elérjük az Uj-tért melyen a németszínház fekszik, s 
egy látogatott sétatér, melyen kioszk áll, nyáron át katonai zenével tétetvén élénkké. E tér húsz évvel 
ezelőtt nem volt egyéb, mint egy kis darab Hortobágyi-puszta, melyen a szél szemed közé vágta a 
homokot. De gyorsan beültették a tért, s pár év alatt zöld fák lombsátora csalta be a sétáló idegent.”452 

 

• A József tér, József nádor tér 

A Belvárosban a József tér, a mai József nádor tér sétatérré alakítása már 1858-ban megindult, amint ezt 
Bene Klára is feljegyezte naplójában.453 A Vasárnapi Újság így adott hírt a sétány kialakításáról: 

„A József térnek sétánnyá átalakítása már nagy részben teljesedésbe ment, egyszer csak azon vesszük 
észre magunkat, hogy viruló bokrok és csemeték zöldellnek azon téren, mellyen eddig csak térdig érő 
porban lehetett átgázolni.”454  

Népszerűségét Kugler Henrik cukrászdájának köszönhette, mely a József és a Gizella (a mai Vörösmarty) 
tér között helyezkedett el.  

Az 1860-70-as évek jelentős parkfejlesztései (Városliget, Margitsziget) még váratnak magukra, amikor 
1864-ben Vahot Imre megjelentette Budapesti kalauzát. A Császár fürdő részletes bemutatásán túl a mű betűrendes 
                                                           
446 „(Ma vasárnap) április 11-én d. u. 4 órakor a nemzeti múzeum díszteremében a zenede és múzeumi kert javára, 
Liszt Ferenc tudor úr, saját igazgatása mellett az esztergomi székes-főegyház fölszentelésére általa szerzett díszmise 
a legújabban hozzá készített részekkel együtt fog előadatni, a nemzeti színház dal- és zeneművészei, műkedvelők és 
a zenedei növendékek által. Nem kételkedünk, hogy a terem minden zugában meg lesz telve.” VU 1858. 178. old. 
447  „(A múzeumi kertet,) hova eddig főleg csak dajkák és gyermekek jártak, lassankint díszesebb közönség is kezdi 
látogatni. A pünkösdi ünnepekben föltűnőleg sokan sétáltak e helyen; sétáltak, mondjuk, a szó legszorosb 
értelmében, mert leülni a legjobb szándék mellett sem igen lehetne (hacsak nem a lépcsőkre), minthogy egy pár 
kőpadon kívül egyéb nyugvó helynek híre hamva sincs. Reméljük, hogy majd idővel e bajon is segítve lesz. A kert 
elég csinosan van berendezve, de koránt sem úgy, ahogy előre képzeltük magunknak. Az ültetvények szépen 
díszlenek, de még nagyon sokat lehetne tenni e tekintetben, ha volna, miből. A pénztár egy cseppig kiürült, mi annál 
nagyobb baj, mert csupán a park jelen állapotbani fönntartására évenkint 500–600 pft. szükséges. Ez összegnek a 
Múzeum termében időnkint tartatni szokott hangversenyek s egyéb látványok (p. jelenleg a „természet titkai”) 
felejövedelméből kell befolyni. (…)” VU 1858. 262. old. 
448 Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1956. 133. old. 48. sz. jegyzet. 
449 Karacs Teréz: “Az Erzsébet tér múltja.” In: Teleki Blanka és köre (vál. Dr. Sáfrán Györgyi). Budapest, 
Szépirodalmi Kiadó, 1963. 129-131. old. 
450 Divatcsarnok 1854. április 10. 452. old. 
451 Divatcsarnok 1854. június 20. 785-786. old. 
452 Cassius (Áldor Imre): Magyarország fővárosa. Budapest leírása, képekkel. Pest: Heckenast, 1866. 13. old. 
453 „/1858. május 6., csütörtök/ A József téren is egy sétatért kezdettek ültetni.” Bene Klára naplója, OSzK 
Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 
454 VU 1858. 215. old. 



 

jegyzékben ismertette a főváros szórakozóhelyeit, látnivalóit, köztük a Margitszigetet, az Orczy-kertet, Városligetet 
és egyéb sétahelyeket, melyek közül az Erzsébet teret, a Széchenyi teret, a Múzeum-kertet, a Duna-partot, az 
Elipszet, a Bástyasétányt és a Városmajort tartotta említésre érdemesnek.. 

„Sétatérek 
Pesten: Erzsébet tér, a német színház körül, nagy kioszkkal, hol kávé, fagylalt kapható. 
Széchenyi tér, az újépület előtt, ez még régibb, s árnyasabb az elsőnél, szintén kioszkkal. 
Továbbá kellemes sétahelyül szolgál a múzeumi kert, és a Duna-part, ámbár nyáron csak reggel és 
estve, mert fájdalom, nincsenek itt árnyas fasorok ültetve. 
Budán a várbai fölmenetelnél az úgynevezett Ellipsz illatos ákácfáival, s fönséges kilátásával a Dunára 
és Pest-Buda szebb pontjaira, igen kellemes sétahely. Van itt kioszk is, hol mindenféle frissítőt 
kaphatni. – Fent a budai várban, fasorokkal beültetett s a budai hegyekre s a Krisztinavárosra igen szép 
kilátást nyújtó sétatér kínálkozik a nyugati bástyákon; – lent a Krisztinavárosban a Városmajor nagy 
árnyas fáival s jó vendéglőjével. – Ha majd a budai Duna-part rövid időn szabályozva lesz, itt is kedves 
sétahely fog kínálkozni.”455 

 
IV.2. A TÁRSAS ÉLET TERÉNEK MEGALKOTÁSA ÉS FENNTARTÁSA:  
A SZISZTEMATIKUS VÁROSI ZÖLDFELÜLET-POLITIKA MEGJELENÉSE ÉS A PARKOK VÁROSSZERKEZETBEN 
BETÖLTÖTT SZEREPE 

 

A jelentős parkfejlesztések (Városliget, Margitsziget) az 1860-70-as években indultak meg. Mindez 
egybeesik Pest-Buda történetének második nagy fejlődési korszakával, mely a kiegyezéssel kezdődött el és az első 
világháborúig tartott. Ez az időszak a megkésett, de gyors iparosodás, városnövekedés és a Nyugathoz való 
felzárkózás kora volt. A város lakossága 1875 és 1900 között megháromszorozódott. Más európai városokkal 
összevetve, csupán Berlin esetében figyelhető meg hasonló arányú növekedés. 1873-ban, Óbuda, Buda és Pest 
egyesítése idején a magyar főváros közepes méretű, 300 ezer lakosú város volt, Európában a tizenhetedik. 1910-ben, 
a város mai határait tekintve lakosainak száma már elérte az egy milliót, Európában a nyolcadik helyre lépett előre, 
megelőzve Rómát, Madridot és Milánót. 

 Az 1870-ben életre hívott Fővárosi Közmunkák Tanácsa nagyarányú városfejlesztési tervet dolgozott ki. 
Minden olyan elem megtalálható volt a tervezetben, amely a kor színvonalának megfelelt: körutak rendszere, 
tömegközlekedési hálózat, az épületek magasságának meghatározása, zöldterületek létrehozása. A 19. század utolsó 
évtizedeiben a Duna mindkét partján számos sétányt alakítottak ki (például a Dunakorzót 1873-ban), amelyeknek 
létrehozását, a Duna-part pesti oldalának beépítése helyett, néhány évvel korábban már Táncsics Mihály is 
sürgette.456 

 Podmaniczky Frigyes, Budapest majdani elhivatott fejlesztője, amint arról naplótöredékeiben is beszámol, 
1856-os külföldi útjáról hazatérve magától értetődő természetességgel, még aznap, első útja a Városligetbe vezet, s 
annak elhagyatottságát, gondozatlanságát látva eszmél rá hivatására: 

„Ez utamból éppen egy vasárnap tértem vissza Pestre. Átöltözködvén s megebédelvén délután bérkocsit 
szólítva a Városligetbe hajtattam. Alig találok szavakat azon lehangoló érzés ecsetelésére, amely az 
egymást érő, s mind előretörekvő, a haladás korszakát már megkezdett nagy városok után, Pest ez 
egyetlen mulató helye, a Városliget láttára rajtam erőt vett. Elhagyatottságot s pusztulást észleltem, 
bárhová tekinték. A Ligetben a vasárnap dacára alig egynehány ember lézengett. A tó mocsárhoz 
hasonló külsőt mutatott, félig sással benőve. Csak a Páva, most Nádor-szigeten szemléltem egy kis 
csődületet, oda törekedtem tehát. A jelenlegi fürdő előtti szabad téren katonai zenekar játszott, s a köré 
kisebb mesteremberek a magukkal hozott eledelt fogyasztva valának letelepedve családjaikkal 
egyetemben, akik nehányai kissé fölöntve a garatra kölcsönöztek élénkséget a lehangoló képnek. Sehol 
a haladásnak, a kényelemnek, a mívelődésnek legkisebb nyoma sem volt észlelhető – hanyatlás, 
pusztulás mindenfelé. Keblem lehangoltságán a szemembe toluló könnyek könnyítének némileg, s 
feleszmélve elaléltságomból megfogadám, hogy az elhagyott, s általam annyira kedvelt fővárosnak 
emelését tűzendem ki életem egyik vezéreszméjéül. Végzetem megengedé, hogy évek múltán bár, de 
mégis egyik éber s lelkiismeretes napszámosává válhassak az előttem szent ügynek. Akkor történt 
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mindez, mikor Napóleon által indíttatva, a fővárosok emelése révén, reménylették elérhetni az államok 
jövőjének biztosítását.457 [kiemelés tőlem] 

Az 1860-as években a meglévő nagy zöldterületek elhanyagoltságáról számolnak be a kortársak. A Sürgöny 
1866-os számában a Buda-Pest közsétányairól szóló cikk458 szerzője így összegzi a helyzetet: „Szóval semmi sincs 
úgy elhagyatva városunkban, mint a nyilvános nagy sétányok ügye.” A Városliget esetében elsősorban a fák 
kiszáradása jelentett gondot, a Margitsziget egykor festői angolparkja már a múlté: „Ma már e ligetek elvadultak, a 
fáknak egy része kiveszett, az utak elhanyagolvák, s a pesti partokat a hullámzó Duna mindig beljebb-beljebb 
mossa.”459 Az Orczy-kert még elhanyagoltabb képet mutatott: az Illés-kút épülete romos állapotban, összetört díszek, 
a tó tisztítatlan  - az egykori pompás kert csupán árnyéka önmagának.460 A nagyobb zöldfelületek elhanyagoltsága 
mellett azonban a jövőre nézve három kisebb sétány, a Széchenyi-liget, az Új tér (Erzsébet tér) és a Múzeum-kert 
sikeres kialakítása, fejlődése adhatott lendületet a további munkának: 

„Pedig amit ellenvetésül szoktak felhozni, hogy Pest talaja nem igen kedvező a faültetésre – a város 
keblében újabban nekibokrosodott három sétány ezt cáfolja meg. 
A Széchenyi-liget még csak húszéves. 1846. március 3-ikán avatták föl, (...) a hajdani homoksüppedék 
helyén (...). Az Új tér ültetvényei tizenöt évesek, s jól emlékezünk rá, midőn e négyszög tért, melyet 
most sűrű lombozat és kellemes árnyak hűsítenek, oly vékony plánták szegélyezték, mint valami 
tréfából ledugdosott és szintén tréfából egy pár levelet hajtott ostornyelek. - A Múzeum kertje pedig 
1853 óta egy fűzfából, mely a kút mellett szomorkodott, lett nagy parkká a tüdők javára, a szemek 
gyönyörére és Kubinyi Ágoston ő maga nem kis érdemére.”461 

Podmaniczky Frigyest, az 1870-ben megalakult Közmunkatanács alelnökét a főváros általános 
fejlesztésének keretében már régóta foglalkoztatta az a gondolat, hogy minden lehetséges helyen zöldfelületet kell 
létesíteni. Emlékirataiban ezek hiányát fájlalta: 

"Egy régi bűnnek rendbe hozása érdemel még főtekintetet, mely ha végigjárjuk Budapestet, minden 
figyelmes vizsgálónak, s különösen azoknak, akik itt élni kénytelenek, azonnal a szemébe ötlik - s e 
hiány, a fa-hiány, s sétányok, nyilvános kertek nem léte."462 

Podmaniczky szorgalmazta kertek, megfogalmazása szerint “népkertek” létesítését, méghozzá a már meglévő parkok 
(mint például az Orczy-kert, a Városmajor stb.) olyan átalakításával illetve újak létesítésével, hogy azok egy 
zöldövezetet képezzenek a városban.  

"Ezen egyes nagyobb kertek, melyekre nézve a fényűzés éppen nem szükséges, csak sok fa s zöld 
pázsit, egymással összeköttetésbe hozatnának a felebb említett, az egész várost övedző ültetvény által, 
mely ültetvény, amennyire kivihető, félbeszakítás nélkül folytattatnék - ami, úgy hiszem, jelenleg még 
lehetséges. Ha idővel a város a mostani vonalon túl talál terjeszkedni, mindez, amiről itt 
megemlékezünk, éppoly hasznára leend azoknak, akik a város vonalán túl telepednek le, mint azoknak, 
akik e kereten belül laknak s építkeznek.  
 Valamely már rendezett, sűrűn beültetett, utakkal ellátott helyből fényes angol parkot varázsolni 
nagyon könnyű; a fő dolog, hogy városunkat óvjuk meg a portól, amennyire lehet, s hogy a lakosság 
számára mennél több könnyen elérhető oly ültetvényeket teremtsünk, ahova üdülni, sétálni, a fiatalság 
játszani s testgyakorlatokat rendezni mehet fáradság, költség s időpazarlás nélkül."463  

Podmaniczky nem csupán az újonnan beépítendő városrészek területén sürgette zöldterületek létesítését (közparkok, 
körutak fásítása), hanem a város belső területein a sétány és “square” gondolat szellemében. 

„Ahol csak létezik fővárosunkban tér, melyet nélkülözni lehet, azt sétánnyá kell alakítani, követve az 
angolok példáját; annyival inkább kötelességünk ez, mert a külvárosok s újabb városrészek alapításakor 
megfeledkeztünk azon külhonban oly nagy sikerrel elfogadott elvről mely szerint a házak előtt egész 
sor kertek vonulnak el, melyek oly annyira kellemes és vidító külszínt adnak azután ama városoknak; 

                                                           
457 Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 339-340. old. 
458 -K.-: „Buda-Pest közsétányairól.” Sürgöny 1866. szeptember 27. 2. old. 
459 Uott. 
460 „A kút [Illés-kút] kápolnája, egy pár faragott oszlop, mai romjukban is mutatják, hogy e gyönyörű park mily 
gondozásban részesült egykoron. Ma már a kegyelet emlékei is összetörve hevernek; a tó medencéje, mivel sohasem 
tisztították, tökéletes aszkórba esett, hogy csónakázni sem igen lehet többé rajta, s bár Pecz – a jeles műkertész, 
mindent elkövet legalább egy részének szépen tartására, mégis az egész árnyéka már csak régi pompájának.” Uott. 
461 Uott. 
462Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 412. old. 
463Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 413. old. 



 

nálunk a kőhalmaz teljesen elnémította a természetet – ahol meg lehet tenni, nyissunk neki utat s 
tért.”464 

Budán a Horváth-kert, a Duna-part egy szakasza, a Szent György tér, valamint a Várhegy oldala, Pesten az új rakpart 
parkká alakítása, a Lánchíd előtti tér fasorainak helyreállítása, az Eskü tér, a Városház tér, a Halpiac, a Sóház tér, a 
Széna tér, a szerviták majorsági épülete és a hozzá tartozó kert, a Színház tér parkosításával látta elgondolásait 
megvalósíthatónak. Mindemellett a vásárcsarnokok megépítésével a korábbi piacokat felszámolva az így 
felszabaduló területen kertek, sétányok kialakítását vetette fel. Az így létrehozott „zöld oázisokkal” az általános 
közegészségügyi szempontok figyelembevétele mellett, a háztulajdonosok érdekére is rávilágítva, az esztétikus 
városi környezet megvalósítását tűzte ki célul. 

„(...) a külvárosok minden meglévő és tervezett piacai szintén oly módon volnának sétányokká 
átváltoztatva, mi által nem egy elhagyott hely széppé, élénkké, keresetté varázsoltatnék át. S vajon 
kinek válnék ez inkább hasznára, mint azoknak, akik ama városrészekben ház- vagy telektulajdonosok; 
nézzük csak a Hermina, az István, a Ferenc tért, az egyes templom tereket, s képzeljük magunknak 
azokat befásítva s sétánnyá átalakítva, - mi egészen más színt öltene azonnal nemcsak a tér maga, de 
környéke is.”465 

A Podmaniczky Frigyes által is felvetett és az 1871. évi pályázat kiírásában is szereplő,466 a pesti oldalon 
létesítendő nagy parksáv nem valósult meg teljes egészében, ennek egyik eleme volt (az ekkor már) a Ludovika 
Akadémia teljes fennhatósága alá került Orczy-kert pótlására létesített, nevében is célközönségére utaló Népliget, 
amelynek tájkertté alakítása 1893-ban vette kezdetét. 

A városi zöldterületek fejlesztése során meghatározó szerepet játszott megközelíthetőségük. Nem véletlen, 
hogy a fiákerek mellett, az odajutás megkönnyítésére az első omnibuszjárat 1832. július 1-jétől közlekedett a már 
akkor is frekventált kirándulóhelyre, a Ligetbe. Kratochwill János vállalkozása hamarosan követőkre talált, s 
hamarosan más kirándulóhelyekre, így az Orczy-kertbe is indultak hasonló járatok. Nem kevés panasz érte azonban 
az omnibuszokat, különösen a városligeti járatokat, túlzsúfoltságuk miatt. 1859-ben a városi forgalom mintegy fele, 
1873-ban pedig több mint hetven százaléka467 irányult a Liget népszerű „közmulatóhelyére.”  

 

27. kép - A margitszigeti lóvasút. 
1910-es évek 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

Az út- és közlekedési hálózat 
kialakításában is meghatározó szerepet 
töltött be a városi parkok elérésének 
igénye, az oda való eljutás 
megkönnyítésének érdeke. A Sugár, 
majd Andrássy út, valamint a 
millenniumi földalatti megépítése 
mellett a Margitsziget példáját 
idézhetjük. 1900-ig, a szigeti 
szárnyhíd megnyitásáig jelentős 
hajóforgalom biztosította a látogatók 
szállítását. A parkon belül való 
közlekedést elsőként ugyancsak a Margitszigeten tette lehetővé a feltehetőleg 1874-ben megnyitott468 és 1928-ig 
fennállt lóvasút (ld. 27. kép). 

A kiegyezés korában megindult nagyívű városrendezési folyamat során a zöldfelületek kialakításakor az 
utak, utcák fásítása, erdők megtartása illetve létesítése mellett, Preisich Gábor szóhasználatával,469 a város sűrűn 
beépített részén kívül eső nagyobb parkok formájában a társadalom széles vagy éppen specifikus rétegeinek 
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szórakozását, kikapcsolódását biztosító mulatóhelyek (pl. a Városliget illetve később a Népliget) és az elsősorban 
városképi jelentőségű díszkertek kialakítására törekedtek. A társas élet szempontjából olyan meghatározó szerepet 
játszó két forma között azonban nem vonható éles határ (a korabeli szóhasználatban gyakran összefoglalóan a 
népkertnek neveztek őket). A díszparkok (pl. Ferenc József tér, Erzsébet tér) jelentősen kisebb zöldfelülettel bírtak, s 
mint sétahelyek, fontos, bár korántsem olyan sokrétű szerepet játszottak a társas élet terén. Másrészt a korabeli 
szóhasználatot követve, a „közmulatóhelyek” kiterjedésüknél fogva is számos szerepkört tudtak magukba sűríteni, 
amelyek között megtalálható a díszkert is, egyes részeik kiképzése (pl. a Városliget esetében a rondó) többek között 
esztétikai funkciót is szolgált. 

A Városliget fejlesztése a korszakban végig meghatározó súllyal bírt a Közmunkatanács parkfejlesztései 
során. Amint az a főzárszámadások vizsgálatából kitűnik (ld. 2. táblázat a mellékletben),470 a legfontosabb 
közkertnek a Városligetet tekintették, az 1871-es költségvetésben kétszer akkora összeget fordítottak rá, mint az 
összes többi nyilvános parkra és faültetvényre.471 Bár ez a túlsúly a későbbiekben csökken, a Városliget továbbra is 
megőrzi meghatározó szerepét. Az 1873-as főzárszámadásban ugyan továbbra is többet költenek szépítésére, mint az 
összes többi közkertre együttvéve, de ezek között kiemelt fejlesztési területként már szerepel az Erzsébet, a József, a 
Ferenc József sétány, a Városmajor, a Gellérthegy, valamint a ferencvárosi erdő (a későbbi Népliget).472 Az 1880. 
évi főzárszámadás a zöldterületek fejlesztésére költött összegek jelentős visszaesését mutatja (az 1873-asnak kb. 65 
%-a), amely az 1873-as és az 1876-os, a városnak súlyos károkat okozó árvizek, valamint az 1873-76-ig tartó 
gazdasági válság következménye volt.473 Az 1890-es főzárszámadás szerint sikerült elérni az 1873-as pénzügyi 
keretet, azonban mivel az eltelt időszakban jelentősen megnőtt a városi parkok felülete, reálértékét tekintve ez az 
összeg jelentősen kisebb volt. A városi kezelésben álló parkterület 49 %-át kitevő Városliget az összes ráfordítások 
58 %-ával továbbra is meghatározó súllyal bírt a fenntartás-fejlesztésben.474 A millenniumi kiállítás előkészületei, 
lebonyolítása, jelentős parkfejlesztései következtében (bár a Városliget esetében minden erőfeszítés ellenére ez a 
zöldterület jelentős hátrányára történt) az 1900-as zárszámadás alapján a parkterület jelentős növekedése állapítható 
meg (mintegy 300.000 m2-rel), a kiadások tekintetében 80 %-os emelkedés történt. A Városliget ekkorra már 
elveszítette túlsúlyát, bár még továbbra is az összes ráfordítás 43%-ában részesült. A fennmaradó összegből a bal- és 
jobbparti sétányok megközelítőleg egyenlő arányban részesedtek475 - ami azonban korántsem tükröződött a korabeli 
közvéleményben: a jobbparton élők sétányaik elhanyagolását panaszolták fel. Az 1890-es évektől Budapest város 
összes költségeiből a Fővárosi Kertészet fokozatosan egyre növekvő arányban részesült, megközelítve, majd 
meghaladva az 1873-as arányt (ld. 3. táblázat). A kertek és parkok díszesebb kialakításával, virágágyak kiültetésével 
magyarázható, hogy az 1910-es zárszámadás a kiadások tekintetében az 1900-as állapothoz viszonyítva 90 %-os 
emelkedést mutatott. A városi parkok összterülete is mintegy 200.000 m2-re bővült. A Városliget részesedése bár 
továbbra is meghatározó, már csak az összráfordítások mintegy 1/3-át tette ki, szemben a Népligettel, amely 12 %-
kal részesedett.476 Az 1920-as főzárszámadás alapján megállapítható, hogy a városi parkok területe nem bővült,477 
1914 után munkaerő- és pénzhiány miatt állaguk jelentősen leromlott, faállományuk súlyos károkat szenvedett, mivel 
a lakosság innen szerezte be tüzelőjét. 

3. táblázat - A Fővárosi Kertészet költségei              4. táblázat - Budapest közparkjainak területe, 
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Budapest költségvetésének %-ában478   a lakosság növekedése és az  

1 főre jutó közpark területe479 

    

Év A Fővárosi 
Kertészet költségei  

%-ban

 

Év Közpark 
(m2)

Lakosság 
(fő) 

1 főre jutó 
közpark (m2)

1850     1850 1.358.890 156.506 8,6
1873 100.46 Ft 0,37  1873 2.153.349 280.36 7,6
1880 64.85 Ft 0,2  1880 2.195.337 355.682 6,1
1890 101.33 Ft 0,21  1890 2.340.703 486.671 4,8
1900 353.685 K 0,34  1900 2.580.618 703.448 3,6
1910 606.726 K 0,42  1910 2.726.290 880.371 3,1
1920 6.860.020K 0,21  1920 2.726.290 928.996 2,8

 

  A századfordulóra, a híradások szerint 28, a hivatalos statisztika alapján pedig 48 kisebb-nagyobb köz- és 
magánparkja, valamint sétánya volt a fővárosnak.480 Más felmérések szerint a nyilvános parkok, kertek száma még 
nagyobb volt, ötven körül lehetett.481 A zöldterületek aránya folyamatos bővítések ellenére sem tudott lépést tartani a 
lakosság és a beépített terület növekedésével. Az egy főre jutó közparkok m2-ben kifejezett aránya az 1850-es 
évektől folyamatosan csökkent (ld. 4. táblázat és 1. ábra). 

 

Amint az az idézett adatokból is kitűnik, a Közmunkatanács megalakulásától kezdve nagy figyelmet 
fordított a Városliget - a pesti oldalon „egyetlen üdítő helyünk”482 -  fejlesztésére. A bizottsági előterjesztésekben 
számos javaslat született fejlesztésére, különös tekintettel gondosabb, esztétikusabb kiképzésére (virágok kiültetése), 
a látogatóközönség kényelme érdekében nagyobb figyelmet kívántak szentelni az utak öntözésének, valamint a 
helybeli kis kocsmát kifinomultabb igényeket is kielégítő vendégfogadóvá kívánták alakítani. 1879-ben megszületett 
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a Liget végleges szabályozására és rendezésére vonatkozó javaslat.483 A fő célkitűzés (a tó körül fekvő rész 
kivételével) a látogatók részére változatos képek kialakítása, valamint a „fővárosi közönség számára nélkülözhetetlen 
kocsizási és lovaglási „Corso” biztosítása és a kocsiutak bővítése volt. A Köröndöt továbbra is fenn kívánták tartani 
növényanyaga, valamint amiatt, hogy kedvelt kocsizóhely volt, s ideális helyet biztosított „egymás szemlélésére.” A 
gyermekek és a nép szórakozását is szem előtt tartva az északkeleti részt kívánták biztosítani a „mulatságot szerző 
játék” számára. A fasorral szemben található bejáratánál monumentális díszkaput kívántak létesíteni (a nebbieni terv 
szellemében), amely végül a Sugárút lezárásaként, a Liget bejáratának díszes kiképzésével valósult meg az ezredéves 
ünnepségek előkészületeinek keretében, majd a Hősök tereként öltött testet. 

A Városliget fejlesztése mellett egyéb balparti „közmulatóhelyek” kialakítása is szerepelt a tervek között, 
lévén, hogy: „(...) a főváros közmulató helyekben szűkölködik, szűkölködik pedig a balparti városrész oly közmulató 
helyekben, amelyeket a nagyközönség könnyű szerrel felkereshetne.”484 

A főváros rohamos fejlődése és a lakosság gyarapodása miatt a „nagyközönség szórakozási és közegészségi 
igényeinek kielégítése céljából” két új, Pest egymással ellentétes pontján található közpark, „a balpart felső és alsó 
részén egy-egy külön álló és kellő térfogattal bíró közmulató hely” létesítésének terve fogalmazódott meg. A balparti 
sétányokra felügyelő bizottmány a „felső városrészbeli” mulatóhely számára azt a területet tartotta ideálisnak, amely 
a Váci úti kis sörcsarnoktól a Pannónia utcáig terült el. A főváros mérnöki hivatalának jelentése alapján azonban a 
terület megszerzése és feltöltése olyan komoly anyagi áldozatokat rótt volna a városra, hogy „ezt a főváros a 
jelenlegi anyagi viszonyai között népkert céljaira nem áldozhatja.” A terv elvetésekor felhozott érvek között 
szerepelt a gyárak közelsége és azon vélemény, miszerint „a városliget is olyannyira közel van, hogy itt egy új 
népkert alakítása indokoltnak nem látszik,” továbbá, hogy a régi váci úti temető fennmaradó részét valószínűleg 
úgyis sétánnyá alakítják.485 A terv csak a két világháború között valósult meg.486 A vizsgált időszakban tehát 
meghiúsult az a törekvés, hogy nagy területű közparkok viszonylagosan egyenletes eloszlásban létesüljenek Pesten. 
Megvalósult viszont az 1885-ös javaslatban szereplő „alsó városrészbeli” mulatóhely, az Üllői úti faiskola helyén: a 
mai Népliget. Kialakítása mellett szólt, hogy a terület fővárosi tulajdonban volt, részben már eleve erdős jellegű volt, 
valamint a tisztviselőtelep is a közelben létesült. 

A Podmaniczky Frigyes által felvetett gondolat, az egykori vásárterek sétaterekké alakítása 1897-ben ismét 
a közgyűlés napirendjére került.487 Számos egykori piactér parkosítási terve ekkorra már elkészült illetve néhány 
befásítása már meg is történt. A folyamatot azonban hátráltatta a vásárcsarnokok megnyitásának késése, a létesítésük 
során felmerült többletköltség, valamint a számukra esetlegesen még szükséges terület kérdése. 

A Közmunkatanács célkitűzése, új parkok létesítése jegyében került sor a 19. század közepe táján kialakult, 
1884-ig Borjú tér néven ismert terület, a Rákóczi tér parkosítására a Nagykörút építése idején. Az 1898-ban 
megindult parkírozásra, külföldi példákat szem előtt tartva, nagy hangsúlyt fektettek: „Legdíszesebbre tervezik (…) a 
Rákóczy-téri parkot, mert ez a körút mellett fekszik s a nagykörútnak nincsen egyetlen parkja sem, ami pedig sajnos: 
a külföldi városok körútjai tele vannak tűzdelve parkokkal.”488 

A zöldterületek kialakítása során problémaként merült fel a balparti illetve a jobbparti sétányokra fordított 
figyelem egyenlőtlen volta. A Közmunkatanács azzal indokolta, hogy elsősorban a balparti sétányok fejlesztésére 
fektetett nagyobb hangsúlyt, mivel a gyorsabban fejlődő pesti oldalon eleve kevesebb zöldfelület volt. Ez ellen 
azonban hamarosan a budai lakosok emeltek szót. Arra a nyilvánvaló tényre hivatkozva, hogy „A főváros jobbpartja 
már fekvésénél és üdébb levegőjénél fogva kiválóan arra van hivatva, hogy a rekkenő nyári napokban a fővárosi 
lakosságnak árnyékos enyheket és sétányokat nyújtson.” Hunfalvi János, az ismert tudós, a magyar tudományos 
földrajz megalapítója elnökletével a Budai Kör 1882. novemberében kérvénnyel fordult a Fővárosi Tanácshoz,489 
hangsúlyozva, hogy 
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„a főváros fejlődése helyes irányban csak akkor fog haladni, ha az bizonyos egyöntetűséggel és 
átgondolt terv szerint hajtatik végre, s ha a főváros minden része egyenlő gondozásban részesül.”490 

A kérvény kiemelte, hogy a királyi Várkert kiépítését követően, a fővárosnak a jobbparti sétányok fejlesztésére is 
nagyobb figyelmet kell fordítania: 

„(...) sajnos az, hogy a fővárosi úgynevezett „Ellipsz” (vároldal) még a legelhanyagoltabb állapotban 
van, mintha csak az lenne rendeltetése, hogy szemet szúrjon az idegennek a királyi udvar 
áldozatkészsége és műízlése mellett saját közönyünk és tétlenségünk. 
Nem szükséges bővebben indokolnunk, hogy ez tovább így nem maradhat. A Városerdőre rendkívüli 
összegeket költ évenként a házi pénztár; a főváros balpartján fekvő terek és sétányok a 
szőnyegkertészet rendszere szerint kezeltetnek; - ezzel szemben a jobbparton azt látjuk, hogy az elődök 
által nagy gonddal létesített Városmajor pusztulásnak indult, - a várbástyák magukra hagyatvák, - az 
Ellipsz pedig, mely azelőtt díszes közönség gyűlhelye volt, már árnyéka sem annak, ami volt.”491 

Amint az az idézetből is kitűnik, a ténylegesen kisebb anyagi ráfordítás következtében, a fokozatosan romló állagú 
parkok, korábbi társas életi szerepüknek is egyre kevésbé tudnak eleget tenni. Hosszabb távon mindez jóval 
súlyosabb következményekkel járhatott: 

„Mert ha a Városligetet, Sugárutat, Erzsébettért, Józseftért, Ferenc Józseftért stb. folyton szépítjük, - az 
Elypset, a Városmajort, a Várbástyákat pedig egészen magukra hagyjuk, gondolva, hogy várjanak, 
mikor reájuk kerül a sor, - akkor könnyen lehet, hogy egészen újból kezdhetjük azt, amit most aránylag 
kevés költséggel fenntarthattunk volna.”492 

Noha ezt követően nagyobb figyelmet fordítottak a jobbparti sétányok fejlesztésére is, az elvégzett 
munkálatok így is jóval elmaradtak a szükséges mértéktől, még tíz év elteltével is, amint arról a Budai Hírlap cikke 
festett hű képet: 

„Tudva lévő, hogy a bástya sétány leásása és a régi árnyas akácfák kivágása miatt e helyen a délutáni 
tartózkodás a lehetetlenségek sorába tartozik. Kárpótlást nyújthatna helyébe némileg az alsó bástya; 
azonban ezen útvonal olyan rendezetlen és elhanyagolt állapotban van, hogy itt kellemes sétáról ez idő 
szerint szó sem lehet.” 493 

A gondozatlanság felszámolása mellett a rendelkezésre álló pénzösszegek jobb, ésszerűbb felhasználása, 
valamint a még szabad területek parkká alakítása mutatkozott szükségesnek. A Városmajor pedig „kellemes és 
látogatott ligetté csakis a terület feltöltése és az Ördögárok beboltozása által volna átalakítható.” 

Noha a tervezett zöldterületeknek csak egy részét sikerült megvalósítani,494 a hivatalos statisztika alapján a 
századfordulón Budapest 48 kisebb-nagyobb köz- és magánparkkal rendelkezett.495 Teljes kiterjedésük elérte a 
mintegy 3.630.000 m2–t, más források szerint 1873-ban a 2.153.349 m2–t illetve 1909-ben a 2.710.000 m2–t.496 

Az 1873-ban kiadott bedekker497 a városlakók kedvelt mulatóhelyei közül még csak három parkot említett: a 
Margitszigetet, a Városligetet és az Orczy-kertet. Ezzel szemben ugyanezen útikönyv századfordulós kiadásai a 
főváros kedvelt séta- és kirándulóhelyei, a társas élet népszerű színterei között a következőket említették: a 
Margitszigetet, a Városligetet, a Ferenc-József rakpartot a Vigadó térrel (ahol elegáns kioszk található), az Erzsébet 
teret (kávéházzal, ahol nyaranta hetente három alkalommal katonazenekar adott koncertet), a József teret (József 
nádor teret), a Széchenyi sétányt, a Múzeum-kertet, valamint a Népligetet.498 Mind közül a legnagyobb elismeréssel 
azonban a Margitszigetről szóltak, a század első felében olyan népszerű Orczy-kertet pedig már meg sem említették. 

 

• A Ludovika Akadémia kertje (az egykori Orczy-kert) 
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 A korábbi módosításokat követően az Orczy-kert jellegét alapvetően megváltoztatta, amikor funkcionálisan 
teljes egészében a Ludovika Akadémiának rendelték alá. A Népliget kialakításának megindulásával, már semmi sem 
állhatta útját annak, hogy teljes egészében átadják a Ludovika Akadémiának. Ettől kezdve már csak magánkertként 
említik, ahol időnként reprezentatív és sportesemények is helyet kaptak. 

A Ludovika Akadémia kertjének, a tulajdonosváltást követő fokozatos állagromlását jól illusztrálja Vajda 
Viktor 1868-ban, a Fővárosi Lapokban megjelent cikke.499 A megelőző években bekövetkezett megpróbáltatások 
illetve a pusztulás leírása mellett (a hajdan olyan híres üvegházban már nincsenek növények, a kegyeleti oszlopok 
már düledeznek, az egykori virágágyak helyét már csak kaszálóként használják), a cikk szerzője a kert hasznosítására 
is javaslatot tesz: az ekkor már közlekedő omnibusszal és vasúttal egyre többen élvezhetnék a felújításra váró kert 
szépségét.500 Értékeit kiemelve hangsúlyozta, hogy a kertben található két kút vizének minősége még továbbra is a 
legjobb Pesten. 

 Leromlott állagát konstatálta az 1872-ben, a kertnek a Honvédelmi Minisztérium által a közös hadseregtől 
való átvétele alkalmával készített felmérés is.501 A beszámoló kimutatta, hogy a kertnek az a része, amely eredetileg 
Festetich Antal kamarás díszkertjéhez tartozott, s amelyet a pestiek "Pester Prater" néven emlegettek, a katonai 
uralom alatt tönkrement. 1870-ben egy, a kertben időnként tűzijátékokat rendező tűzijáték-készítő gondatlansága 
miatt leégett az üvegház. A károk pótlásáról azonban senki sem gondoskodott, a kert pusztult tovább. Hírnevére az 
sem vetett jó fényt, s egyben a közbiztonsági állapotokat is híven mutatja, hogy röviddel az üvegház leégése után 
gyilkosság történt a kertben.502 Az átvételt követően a helyzet normalizálódott: a katonai akadémia igazgatósága idős 
katonákat bízott meg őrzésével, igyekezett eltüntetni a pusztulás legrikítóbb jeleit, rendbehozatta az utakat, 
elhordatta a szemetet, s kertészt fogadott fel gondozására. Az 1873-as állapotokat szemléletesen mutatja be 
Borostyáni Nándor cikke,503 amely a további fejlesztés szükségességét hangsúlyozza: 

"Az Orczy-kert nem az, aminek lennie kellene. Most a vasárnapokat kivéve, elhagyatott hely. (...) 
Legyünk hát nyugodtan, ha az Orczy-kert fasorainak sűrűjéből olykor egy-egy foszlányos öltözékű 
sétálót látunk elébünk bukkanni. Szegény ördög, aki most aludta ki álmát a sűrű bozótban, hová estére 
még visszatér, ha ugyan elkerülheti a rokkant vitézek figyelmét, akik a bejárat melletti padon foglaltak 
helyet (...), hogy megvédjék azt gyanús külsejű, födél- és hajléknélküli csavargók inváziója elől.”504 

Borostyáni cikkében kiemeli, hogy az Orczy-kertet a párizsi Parc Monceaux-hoz hasonló, előkelő parkká lehetne 
fejleszteni, hiszen voltaképpen alig lehet ehhez fogható szépségű kertet találni Budapesten. Mentes az olyannyira 
felkapott Városliget népmulatságaitól és a pihenni vágyókat zavaró kocsirobogástól. Fájlalja, hogy hétköznaponként 
elhagyatottnak tűnik a park, csak néhány arra ráérő élvezheti szépségeit. Vasárnaponként viszont teljesen más képet 
ölt:  

"Hanem vasárnaponkint visszhangzik a kert a mulatók zajától, s amily kevéssé látogatott 
hétköznaponkint, épp annyira túltömött ilyenkor. A külváros légyottot ad magának vasárnap délután az 
Orczy-kertben."505  

 A kert külső képe azonban csak lassan javult, fenntartói illetve bérlői gyakran rendeztek ünnepélyeket és 
mulatságokat, amint ezt Táncsics Eszter és Csorba Géza 1873 és 1875 között vezetett közös naplójának az Orczy-
kerttel kapcsolatos gyakori bejegyzései is mutatják.506 Rendszeresen az Illés-kút vizét fogyasztották ivókúra gyanánt, 
s nem csupán gyakori sétahelyük volt, de az ott rendezett mulatságokon is szívesen részt vettek (délutáni 
zenehallgatások, mutatványosok megtekintése, tombola, tánc) - ők is beszámolnak azonban hétköznapi 
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elhagyatottságáról. Az Orczy-kert az 1870-es években apránként ismét visszanyerte hajdanvolt népszerűsége egy 
részét, s a környék kispolgárai és szegényebb sorsú lakói 1885-ig zavartalanul élvezhették a kert által nyújtott 
felüdülést. 

 

••• Az Orczy-kert története lezárásától 1919-ig 

 1885-ben került sor lezárására: Fejérváry Géza honvédelmi miniszter szigorú korlátozásokat léptetett életbe 
a katonai nevelés érdekében, a kertet csak előzetes igazolás nyomán kiadott jegyekkel lehetett felkeresni. Noha az 
intézkedés tiltakozást váltott ki, s a fővárosi közgyűlésen több felszólalás is született a kert újra nyilvánossá tétele 
érdekében, a honvédelmi miniszter ezeknek a megkereséseknek az intézmény elsődleges érdekeit, oktatási célját 
hangsúlyozva nem adott helyt. Mivel a Népliget kialakítása időközben megindult, a fővárosi tanács sem ragaszkodott 
annyira az Orczy-kert ismételt megnyitásához,507 majd 1891. május 27-i ülésén a közgyűlés is kénytelen volt 
tudomásul venni a hadügyminiszternek a kert újbóli megnyitása elől határozottan elzárkózó leiratát.508 

 1891-es elzárásától az Orczy-kert már csak elsősorban a Ludovika Akadémia oktatási céljait szolgálta. A 
növendékeknek a kertben végzett mindennapos gyakorlatozását és szabad testmozgását az Akadémia tanterve illetve 
szabályzata is előírta: 

"Az akadémikusok a szünetek alatt a kertben mozogjanak, a hosszabb szüneteket pedig testedző 
sportgyakorlatokra használják fel (football, tennis, torna, vívás). Nyáron a csónakázás, télen pedig a 
korcsolyázás az akadémiaparancsnokság által mindenik évadra megszabott rend szerint 
gyakorlandó."509 

 

28. kép - Nézőközönség az Orczy-kerti 
viadalokon  
Zuber Ferenc: A Magyar Athletikai Club 
története 1875-1925. Budapest: Bichler, 
1925. 55. old. 

 

 Mindemellett az Akadémiához 
kapcsolódó több hivatalos rendezvény, 
ünnepség (pl. 1901. május 8-án az 
Akadémia zászlójának felszentelése, két év 
múlva pedig az egyik nagy alapítványtevő, 
Buttler János a kert egyik magas pontján 
elhelyezett szobrának felavatása) mellett 
sporteseményeknek is helyt adott 
(rendszeresen tartottak itt atlétikai 
viadalokat; ld. 28. kép). Nem csupán 
számos emlékművel gazdagították ekkor a kertet, hanem egyes részek kisajátítására is sor került pl. sportpályák 
létesítése érdekében. 

 A kert ismételt megnyitására a Margitszigettel illetve a többi magánkerttel, pl. a Károlyi-kerttel együtt csak 
a Tanácsköztársaság idején került sor a fővárosi népjóléti népbiztosok rendeletére.510 Az Orczy-kert esetében 
azonban, nem kis mértékben az okozott károk miatt, hamarosan ismét érvényesült az Akadémia működésének való 
alárendelése. Mivel a hadügyi népbiztosság a parancsnokképző tanfolyam számára szándékozta fenntartani, ezért 
1919. június 24-től kezdődően, tehát a Tanácsköztársaság utolsó napjaiban már nem nyitották meg a nagyközönség 
előtt.511 

 

• „A főváros válogatott látogatóinak kedvenc találkozó helye” – a Margitsziget  
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29. kép - A margitszigeti fürdő árvíz idején 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 

A sziget ténylegesen azt követően vált népszerű 
kirándulóhellyé, hogy József főherceg, 1867-től, István főherceg 
elhunytával új tulajdonosa megindította fejlesztését, melyhez az 
alapot a már régóta ismert melegforrások feltárása és kiépítése 
jelentette a Zsigmondy Vilmos által 1866-67-ben végzett fúrások 
nyomán. A főherceg megbízásával Ybl Miklós végezte a fürdő, 
szálloda, vízesés, a sziget déli részén pedig a nagyvendéglő512 
kialakítását. Ezzel egyidejűleg a park gondozására is nagyobb 
hangsúlyt helyeztek, ami az áradások (ld. 29. kép) okozta károk 

miatt is szükséges volt. 

  A megújult sziget ünnepélyes felavatására 1869-ben került sor. Amint arról a Vasárnapi Újság,513 valamint 
a szigetnek szentelt különszáma is beszámolt, a nagyközönség előtt pünkösd napján megnyitott szigetet, a megelőző 
pénteken egy válogatott társaság már felkereshette, s voltaképpen ez volt az üdülőhely debütálása. A Klotild gőzhajó 
próbaútja címén néhány százan, elsősorban arisztokraták, de több jelentős közéleti személyiség is, mint például „egy 
mogorva kinézésű vén demokrata”, a cikk szerzője is meghívást kapott. Nem leplezett elragadtatással számolt be a 
több milliós beruházással kiépített szigetről: 

„Én teljes életemben nagyúrnak bókot nem mondtam. Engedje meg, hogy kivételképp először és 
utoljára életemben, ezrek és ezrek nevében határtalan köszönetemet fejezzem ki József főhercegnek, a 
Margitsziget tulajdonosának, aki a friss levegő után szomjazó lakosság számára, itt a főváros 
tőszomszédságában ezen földi paradicsomot átengedi.”514 

A kirándulás délután, fél ötkor vette kezdetét, amikor a hajó felvette a pesti utasokat, majd: 
„5 órakor átment a hajó Budára, s ott József főherceg és Klotild főhercegnő fényes kísérettel a 
födélzetre lépte. Az idegen vendégek között kitűnt Joinville herceg, Lajos Fülöp király unokája, 
látszólag mintegy 22 éves fiatal ember. 
A hajó 15 perc alatt ért a Margitszigetre, ahol a vendégeket egyik meglepetés a másik után érte. A 
parton mindjárt [a] József főherceg nevét viselő gyalogezred bandája fogadott minket magyar darabbal. 
Elsétálva a 4 vagy 5 épületből álló vendéglő mellett, (mely azonban csak a jövő hónap közepére 
készülhet el teljesen) a vasúthoz értünk, ahol 5 vagon vevé fel a vendégek egy részét, s a hölgyeket 
mind, s így lépdeltünk a sziget budai oldalán az ártézi kút felé.”515 

A szerző a kertészeti munkálatok, a park fejlesztése mellett beszámolt az ekkor még félkész állapotban lévő 
fürdőépületről is. A sziget bejárását, a folyamatban lévő munkálatok megtekintését ünnepség követte: 

„Még mindeddig úgy tekintette a társaság a kirándulást, mint az új gőzhajó próbamenetét. De 
visszaérkezvén a sziget pesti oldalán azon házig, melyben néhai József nádor lakott, ott a világhírű 
platánfa (Hét vezér vagy Hét testvér) és hárs tömbek alatt sajátszerű készületeket pillantottunk meg. 

A próbamenet egyszerre „majális” alakot vőn fel. A héttagú platán árnyéka alatt fényesített padló 
jelenté, hogy mindjárt táncra kerül a dolog; a katonabandán kívül barna zenészek is mutatkozni 
kezdtek. Csakhamar hordani kezdték minden irányban a kávét, fagylaltot s cukorsüteményeket. Ezt 
aztán substantiósusabb hideg pecsenyék kezdték felváltani, s hozzá való igen finom borokkal és 
pezsgőkkel. Így aztán neki üle a társaság, és őseink bölcs példája szerint fecerunt magnum áldomás! A 
táncpadló körül egy pár 100 kínai lampion terjesztett világosságot. Legelőször csárdással kezdték, s a 
nem táncolók különösen gyönyörűséggel nézték, mily hatalmas csárdástáncos Zichy Manó gróf, aki 
pedig, sértés nélkül legyen mondva, nem fiatal ember. Valaki megolvasta: éppen 36 hölgy volt jelen, 
mindnyájan a mostani csodálatos divat szerint a legtarkább színekbe öltözve; azonban a szépeknek 
minden jól szokott illeni. Klotild főhercegnő rózsaszín selyemruhában volt öltözve, melyet fehér csipke 
borított. A főhercegnő maga is részt vett a mulatságban s a francia herceggel táncolt.”516 

                                                           
512 Vadas Ferenc: "A margitszigeti Nagyvendéglő." In: Ybl Miklós építész 1814-91. Budapest: Hild-Ybl Alapítvány, 
1991. 89-97. old. 
513 „A Margitszigetről.” VU  1869. (május 23.) 288. old. 
514 Uott. 
515 Uott. 
516 Uott. 



 

Amint arról a tudósítás is ízelítőt adott, számos új épület és szolgáltatás (fürdő, vendéglők, nagyszálló, nyári 
lakások,517 „lóvasút,” távíró, majd telefon) várta az ide látogatókat. Ekkor alakult ki a sziget funkcionális észak-déli 
illetve külső-belső megosztottsága is: az északi, az üdülésnek, gyógyulásnak, a déli pedig a szórakozásnak szentelt 
rész; a sziget kiépített, látogatottabb „külső”, illetve a csendes elvonulásnak szentelt „belső” része, ahol tájkert 
jellege dominált. Nem csupán térben, de időben is változott képe, hiszen a fürdőidény elmúltával jóval kevesebben 
látogatták. 

A főherceg kezdeményezésének köszönhetően egyre népszerűbbé vált Buda-Pest lakóinak körében.518 
Számos látványosság mellett, a vízesés (ld. 30. kép) a szigeten tett kirándulás egyik népszerű állomása volt. 

 

30. kép - A vízesés 
Képeslap, FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 
„Csodatevő varázsa is van a Margit-
szigetnek: a kőgyógyfürdője. A század 
elején csak egy kis hévíz forrás, melyből 
József főherceg fejedelmi bőkezűsége, 
Zsigmondy Vilmos mérnök szakértő 
munkálata által a kontinens egyik 
legnevezetesebb ártézi forrását idézteté elő. 
(...) A hatvan ölnyi mélyből feltörő 
víztömeg, mely a fürdőket ellátja, 
fölöslegével egy hatalmas zuhatagot képez, 
mely hat öles magasból egy mesterséges 
romtorony tetejéből omlik alá a Dunába, 

télen-nyáron, sötétzöldre festve romokat és sziklákat, a melyeken átront.”519 

A híd, illetve a szigeti szárnyhíd megépüléséig csónakon illetve hajón volt megközelíthető. Csak a viteldíj 
oda-vissza hétköznap tíz, ünnepnap húsz krajcár volt, tehát nem mindenki engedhette meg magának a szigetre tett 
kirándulást.520   

Amint arról számos korabeli cikk is beszámolt, elsősorban a tehetősebbek engedhették meg maguknak a 
sziget látogatását. A szárnyhíd (ld. 31. kép) megépítésének halogatását anyagi okok mellett, a pihenőhely 
elitjellegének fenntartása is indokolta (hasonló érvek merültek fel, technikai indokok mellett, az Árpád-híd tervezett 
megépítése előtt is): 

"A főherceg teljesen nyilvános jelleget szánt a szigetnek, olyat, hogy oda mindenki elmehessen, olyan 
is, akinek nehezére esik családostul együtt a hajó vitelbérét megfizetni. A Margit-híd tehát úgy épült, 
hogy arról le lehessen jutni a szigetre. (...) A lejárat építése egyelőre abbamaradt. Úgy tetszett, hogy a 
sziget látogatottságát nem fölösleges a védelem alá venni, melyet a hajóközlekedés nyújt, kivált mióta a 
Margitszigetet mint nyaraló helyet és fürdőt egyre sűrűbben lakják vendégek."521 

A század utolsó harmadában végrehajtott fejlesztések nyomán a Margitsziget a főváros egyik legnépszerűbb 
és legsokrétűbb üdülési és szórakozási lehetőségeket kínáló parkjává vált. Látogatói azonban, néhány kivételes 
alkalomtól eltekintve, más parkokhoz képest jóval szűkebb körből kerültek ki.  
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sziget legegyszerűbb épülete. Máshol mindenütt otthonos a közönség, az ő használatára, élvezetére van itt minden. 
Ilyen kiránduló helye alig van a városnak." Pártényi J.: „A Margitsziget.” Kertészeti Lapok, 1894. 226. old. 
519 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 9.k. Magyarország III.k. 
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 146. old. 
520 „Nagy kár, hogy a Margitszigetre nem lehet leszállított árú jegyeket kapni, s éppen annyit kell fizetni a Császár 
fürdőtől oda és vissza, mint aki a Plébánia téren vagy a vámháznál száll a »Fecské«-re. Ezen segíteni kellene a 
fürdőigazgatóságnak, s megkönnyíteni a Császár fürdő mellett a margitszigeti fürdő látogatását. Ami pedig nem 
lenne konkurencia, hanem “jó üzlet” mindkét fürdő számára.” Mikszáth Kálmán: Összes művei (57.k.). Cikkek és 
karcolatok. Tárcák. Budapest: Akadémiai kiadó, 1869.  12. old.: 1879., Szegedi Napló: Császár fürdői levél – július 
17-én. 
521 Pártényi J.: „A Margitsziget.” Kertészeti Lapok 1894. 226. old. 



 

Az 1890-es években felvetődött a főhercegi családnak jelentős anyagi terhet jelentő sziget eladásának 
gondolata. Benedek Elek számos javaslatot felvető írása522 a Margitsziget jelenével és jövőjével is foglalkozott. 
Mindenekelőtt a látogatói kör exkluzivitásán kellett volna változtatni.523 Szorgalmazta, hogy a főváros ragadja meg a 
felkínált lehetőséget, s „a nagyközönség” számára vásárolja meg a szigetet, ne engedje, hogy a főherceg - eredeti 
szándéka ellenére - kénytelen legyen esetlegesen vállalkozók kezére adni, miáltal még kevésbé válna elérhetővé a 
kispénzű látogatók számára. (Élelmes befektetők már tervbe is vették, hogy nemzetközi játékbarlanggá alakítják.) 
Azért látta szükségesnek a Margitsziget közpark jellegének fokozását, mivel a Városliget csaknem áldozatául esett az 
ott rendezett, illetve rendezés alatt álló kiállításoknak. Minthogy jellegét tekintve a sziget két részre oszlik, ezért 
kettős karakterét is könnyű lenne megtartani, továbbra is egyszerre lehetne üdülő- és kirándulóhely, játszóhelyet 
biztosíthatna a gyermekeknek, hiszen a népszerű pesti sétányok túlzsúfoltságuk miatt erre nem alkalmasak. A 
kispénzű, sokgyermekes családok számára csak a budai hegyvidék kínálkozott kirándulóhelyül, azonban az odajutás 
túl drága és nehézkes volt. Javaslatait ezekkel a megjegyzésekkel zárta: 

„A főváros atyáitól függ, tenyerükön a kész alkalom, hogy helyrehozzák némiképp mindazt a vétket, 
mit a főváros közönségének egészsége ellen elkövettek. Az ők kötelességük, hogy visszaadják nekünk a 
Margitszigetben azt, mit itt is, ott is elvettek tőlünk, kipusztítván erdőket, ligeteket, beépítvén kerteket s 
minden talpalatnyi helyet. (…) 
Hadd legyen végre egy hely, hová örömmel megy a nagyközönség s ahová elmehet a szegény ember is, 
anélkül, hogy elébb gondosan össze kelljen számolni a pénzét: telik-e hajóra, jut-e uzsonnára, marad-e 
vacsorára.”524 

 
31. kép - A Margithíd szigeti szárnyának felavatása 1900. augusztus 19. délután 5 óra 

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 

A szigetet végül - apja halála után - ifjabb József főherceg adta el a Fővárosi Közmunkák Tanácsának, 
amely 1909. január 1-ével vette birtokba és közkertté nyilvánította. A sziget ezzel közparkká vált, az eladást rögzítő 
szerződésben azonban szükségesnek tartották kikötni, hogy az „összes ingatlanok örök időkre nyilvános kertek 
gyanánt tartandók fenn.”525 A tulajdonosváltást követően a főváros egy tőkéscsoportnak, a Szent Margitsziget 
Gyógyfürdő Részvénytársaságnak adta át kezelését, mivel csak így volt biztosítható a sziget fejlesztéséhez 
elengedhetetlen infrastrukturális beruházások pénzügyi fedezete. 

 
                                                           
522 Benedek Elek: „A Margitsziget eladó.” FL 1894. 2105-2106. old. 
523 „A főherceg ráfizet s még az a vigasza sem lehet, hogy legalább a nagyközönségért hozza meg évről-évre a nagy 
áldozatokat, mivel a Margitszigetet csak a módosabb közönség látogathatja.” Uott. 
524 Uott. 
525 BFL II. 1d. (A Margitszigetre vonatkozó általános iratok) M/512. 1915. 2653/1916. 



 

• A Városliget az 1870-es évektől az első világháborúig 

1870 után, a beépített területek kiterjedése miatt az egykori külvárosi mulatóhelyet teljes egészében magába 
olvasztotta a város. Belső térszerkezetét, Nebbien terveinek szellemében, az 1880-90-es években, az 1885-ös 
országos kiállítás illetve a millenniumi kiállítás idején nyerte el,526 a főváros urbanizációjában is meghatározó 
szerepet betöltve. Ekkor alakították ki a Belvárost a Ligettel összekötő Sugár (majd Andrássy) utat, majd a híres 
Stefánia sétányt. Ugyancsak ekkor vált az egykori Városerdő egyfajta nemzeti emlékmű-együttessé (millenniumi 
emlékmű, Vajdahunyad vára).527 

 Noha az 1860-as, 1870-es években a park még további alakításra, rendezésre szorult, amint arról Arany 
János Ének a pesti ligetről című, 1877-es költeménye is tanúskodik, a pestiek egyik kedvelt mulatóhelye volt. Vahot 
Imre 1864-ben megjelent Budapesti Kalauzában hosszan írt a Ligetről, hangsúlyozva, hogy a városlakók minden 
rétege számára kínál olyan szórakozási lehetőséget, amely társadalmi helyzetének megfelel. Már az 1830-as és 1840-
es években megfigyelhető volt a más-más társadalmi helyzetű látogatók parkhasználatában megnyilvánuló különbség 
(pl. a vendéglők esetében). A csodálatos kilátást kínáló fővendéglő, a Pávasziget, ahol ünnepnapokon 
táncmulatságokat rendeztek, a tehetősebb polgárok a Bimbót, a Szarvast, a Szép kilátást és Newarba majorságát 
látogatták, míg szegényebbek egyszerűen a fűre telepedve élvezték a ligeti jó levegőt. 

„Ünnepnapokon a szegényebb családok magukkal hozva ételt és italt, letelepednek az árnyékos fák alá 
s a nagyterjedelmű virányos mezőkön különféle játékot és mulatságot űznek, a kintornák mellett 
táncolnak, sőt hintáznak, kocsiban, még a levegőben is repdesnek, míg a gyermekek, dajkák, 
szakácsnék, szobalányok és imádóik a körjátékok (Ringelspiel) forgásaiban szédítik el a fejöket."528 

Bár elvileg minden látogató felkereshette a park egyes részeit, használatát mégis a társadalmi elkülönülés jellemezte. 
A más-más társadalmi helyzetű látogatók parkhasználatát meghatározó íratlan szabályrendszer a Fővárosi Lapok 
1872-ben megjelent cikkéből is világosan kiütközik. 

"A Városliget már a világosság első órájában megnépesült. Ez nálunk a szó teljes értelmében népünnep 
(mert a disztingváltabb világ kevés részt vesz benne) s a nép tud korán kelni. A vendéglőkben már 6 
óra előtt javában játszottak a zenekarok, a liget felső részén egyre mozsaraztak, a körjátékok 
publikumot kaptak, a verkli mindenfelé szólt, víg beszéd, kacagás hallatszott a friss légben."529 

Hasonló leírások az 1880-as,530 1890-es531 és 1900-as évekből is érzékletesen mutatják be a jelenséget. Az 1880-as és 
1890-es években bekövetkezett jelentős fejlesztések következtében a Liget jellege megváltozott, egyes részei 
funkcionálisan átrendeződtek. 

 Az 1860-as években több kezdeményezés is született a Városliget fejlesztésére. 1861-ben, Lukácsy Sándor a 
Kerti Gazdaság című szaklapban közreadott cikkében532 - részben Nebbien javaslatait tekintve kiindulópontnak - a 
Városliget kialakításának befejezését sürgette. A Városerdő fejlesztése nem csupán tudományos (pl. egy állatkert 
kialakításával), valamint esztétikai szempontból volt fontos feladat, hanem olyan közintézmények létesítése 
érdekében is, mint a vendéglők, játszóterek. Egyfajta „nemzeti park” létesítését szorgalmazta, ami "nemzeti 
míveltségünk monumentuma."533 Az utóbbi szempont az 1890-es években érvényesült, amikor a Városligetet az 
ezredévi kiállítás helyszíneként alakították át. 

Pest-Buda fejlesztésének a Városligetet is érintő terve Táncsics Mihály nevéhez fűződik. Fővárosunk című, 
börtönévei idején írt, 1867-ben megjelent művében két olyan csatornáról írt, amelyek két dunaparti pontot (a 
gőzmalmot és a Ferencvárost) kötötték volna össze. Ezen átalakításnak köszönhetően, Táncsics meggyőződése 
szerint, a Városliget, sokkal fejlettebb formában, fontosabb szerepet játszott volna Budapest társas életében. 

"Még egy másik csatornát is kell építeni, mely a városnak keletről határául szolgáljon, a két kikötőt 
szinte összekösse, e külső csatornának balpartja lehet egész hosszában oly mulatóhely, milyet a majdan 
úgy nevezhető világváros megkíván, hogy e külső csatorna szinte hajókázható legyen, s a most 

                                                           
526 Sisa József: "A Városliget átalakulása az Ezredéves kiállítás idején." Ars Hungarica XXIV. 1.(1996). 57-78. old. 
527 Gerő András: „Az ezredévi emlékmű.” Medvetánc 1987/2. 3-27. old. illetve Sinkó Katalin: „A millenniumi 
emlékmű mint kultuszhely.”  Medvetánc 1987/2. 29-50. old. 
528 Vahot Imre: Budapesti Kalauz. Pest: Vodianer F., 1864. 79. old. 
529FL 1872. 433. old. 
530Sz. Zs.: “A városliget (Verőfényes ünnepnapon).” FL 1888. (június 15.) 1209-1211. old. 
531 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 9.k. Magyarország III.k. 
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 133-145. old. 
532 Lukácsy Sándor: "A Városliget Pesten. A pest alkotmányos képviselő testülethez." Kerti Gazdaság 1861. I.k. 
155-162. old. 
533 Lukácsy Sándor: "A Városliget Pesten. A pest alkotmányos képviselő testülethez." Kerti Gazdaság 1861. I.k. 157. 
old. 



 

városligetnek nevezett kicsinyes mulatóhelyet nagyszerűvé tegye, s benne alkalmazott terjedelmes tavat 
vízzel táplálja, magától értetődik."534 

A Városliget fejlesztése végül is az 1870-es években kapott lendületet. A fejlesztők megtartották Nebbien 
térbeli és szociális látásmódját. A nemzeti eszmének szentelt park - ez az ugyancsak Nebbien által felvetett gondolat 
- pedig az 1890-es években valósult meg. A park a város és a nemzet életében egyaránt nagy jelentőségre tett szert, 
hiszen olyan fontos kiállítások színtere volt, mint az 1885-ös országos kiállítás, majd az 1896-os ezredéves kiállítás. 

 

32. kép - Országos Általános Kiállítás:  
az Iparcsarnok épülete, 1885  

(Kozmata Ferenc) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

 Az 1885-ös, a Városliget 
nyugati, délnyugati részén kialakított 
országos kiállítás fontos esemény volt a 
park életében: több mint száz, jobbára 
ideiglenes pavilont létesítettek ekkor a 
park ezen részén.535 A néhány állandó 
építmény egyike az Iparcsarnok (ld. 32. 
kép) volt, előtte mértani kiképzésű 
kerttel, díszes virágágyakkal. A lovasok 
és a sétakocsizók számára kialakított 
Stefánia sétány szintén abban az időben nyílt meg. 

 1892-ben, amikor a magyar parlament törvénybe foglalta a honfoglalás ezeréves évfordulójának 
megünneplését, az alkalomból rendezendő kiállítás helyszínét még nem határozták meg. Minden lehetőséget 
gondosan mérlegelve végül a Városligetre esett a választás. A kiállítás területének kialakításához szükséges 
munkálatok 1893 őszén indultak meg. Az ezredéves kiállítás 1896. május 2-es megnyitásától féléven át, október 31-
ig fogadta a látogatókat. A kiállítási terület az 1885-ös országos kiállítás területén kívül a két szigetet is felölelte, a 
Stefánia úttól keletre eső rész kivételével. A Frommer Lajos tervei alapján épült főbejárat a Belvárost a Városligettel 
összekötő (a város kivonulhatott a Ligetbe és a Liget bevonulhatott a városba), a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
legnagyobb vállalkozásaként 1877-ben megnyitott Sugár, majd 1885-től Andrássy út lezárása volt. A díszes bejárat 
mögött állandó híd létesült, amely egyben a kiállítási körút kiindulópontja volt, ennek mentén helyezkedtek el a 
legfontosabb pavilonok. A tó esetében is változásokra került sor: a nagyobb szigetet a szárazfölddel összekötő 
csatornát betemették, ezáltal az megszűnt sziget lenni. A kisebb sziget a Történelmi főcsoportnak adott helyet. 

 Noha nagy gondot kívántak fordítani az eredeti illetve az újonnan ültetett növényzet megőrzésére, számos 
fát és bokrot kellett eltávolítani, hogy helyet adhassanak a pavilonoknak. A kiállítás bezárását követően sor 
kerülhetett a park rehabilitációjára. Ezt követően is a Liget egyik sajátos pontja maradt az Iparcsarnok előtt 
elhelyezkedő nagy kiterjedésű, geometrikus elrendezésű, a park többi, tájképi stílusú részével kontrasztot képező, de 
a korabeli kertművészeti irányzatot követő, vegyes stílusú kertrész. 

 Mivel az utak már meglévő rendszerét fenn kívánták tartani, a mintegy 230 kiállítási pavilon elhelyezése 
véletlenszerű volt. A pavilonok nagy többsége, ideiglenes, könnyű szerkezetű, a korábbi századok kerti 
építményeitől eltérően változatos stílusú építmény volt. A legigényesebb és legnagyobb az Alpár Ignác tervei alapján 
épült Történeti pavilon volt, amely a pályázati kiírásnak megfelelően minden Magyarországon megtalálható 
építészeti stílust bemutatott. Legjellegzetesebb, a tó felé néző részét az erdélyi Vajdahunyad váráról mintázták. Az 
épületegyüttes a kerti díszítő építmények, a művárak és műromok hagyományát követte. Olyan nagy népszerűségnek 
örvendett, hogy a kiállítás bezárását követően állandó építményként újra felépítették és a Mezőgazdasági Múzeum 
kapott benne helyet. Az ugyancsak az ezredéves kiállításra létesült közlekedési pavilonban és annak kiállítási 
anyagából létesült az 1899-ben megnyílt Közlekedési Múzeum. A kerti építményektől eltérően azonban ezek az 
épületek nem olvadtak bele a környező tájba, hanem mintegy uralták azt. 

                                                           
534 Táncsics Mihály: Fővárosunk. Pest: Bartalits Imre, 1867. 17. old. 
535 „A tisztaság példányképe volt az 1885-ik évi kiállítási park, amely mindenkit elragadtatott. Mindenki azt hitte, 
hogy az a gyönyörű kép az egész Városligetre ki fog terjesztetni, de bizony ez irányban semmi sem történt s úgy 
látszik, nem is fog történni.” Gillemot Vilmos: „A főváros parkjai.” Kertészeti Lapok 1888. 228. old.  



 

 Ugyancsak az ezredéves kiállítás egyik állandó épületeként létesült Schikedanz Albert és Herzog Fülöp 
tervei alapján az eklektikus stílusú Műcsarnok. A kiállítást követően, a főbejárat helyén fokozatosan felépült az 
ezredéves emlékmű, majd a Műcsarnokkal szemben a Szépművészeti Múzeum. Az ezredéves kiállítás 
megalkotóinak kezdeményezésére megindult a Hősök tere kialakítása, amely további változásokat hozott az 
eredetileg tájképi stílusú park jellegében.536 

 A nagy épületek megjelenésével, a kiállítási sétány kialakításával, valamint a híd felépítésével a park nem 
csupán a városhoz kapcsolódott, hanem végérvényesen beleágyazódott. A folyamatot a park egyre gondosabb 
kertművészeti kiképzése kísérte. Mindez az átalakulás a társadalmi kontextus és attitűd változásával járt együtt. A 
Liget fokozatos körbeépülésével paloták és villák létesültek közvetlen közelében, egyre nagyobb számban kereste fel 
a főváros elegáns közönsége. Az alsó középosztály és a munkások szórakozását szolgáló intézmények, 
kerthelyiségek, mulatók, mutatványosok kiszorultak a Liget kevésbé látogatott részére. Egyre inkább a 
visszafogottságot követendőnek tartó viselkedési minta nyert teret, hasonlóan a legtöbb európai város köztereihez. A 
park "szociálisan szeparált" jellegére remek példát kínál az Atzél Béla báró kezdeményezésére 1895-ben megnyílt 
Park Club, mely a mágnások társas életének kedvelt helyévé vált.  

 A századfordulót követően alakult ki a budapesti parkok funkcionális különbözősége. A szegényebb 
rétegeket elsősorban a Népligetet felkeresésére ösztönözték, míg a még ekkor is exkluzív Margitszigeten a 
fürdőfejlesztés mellett sportlétesítményeket alakítottak ki. A Városliget azonban nem veszített népszerűségéből, 
továbbra is nagy számban látogatták, hiszen a társadalom minden rétegének igényeit kielégíthette széleskörű 
kulturális és szórakozási létesítményei által. A Ligetet nem kizárólagosan a főváros lakosságának módosabb rétegei 
használták, ezért kialakult egy olyan szokásrendszer, amely pontosan megszabta térbeli használatát.537  

 A Városliget számos írót megihletett, műveik helyszínéül szolgált, köztük Arany János Ének a pesti ligetről 
című költeményének, Gábor Andor Nyár a Ligetben, Farkas Imre Városliget címmel kiadott elbeszéléseinek, Szép 
Ernő Lila ákác, Molnár Ferenc (a vurstliban játszódó) Liliom című művének, valamint számos Krúdy írásnak. 

 

• Az Állatkert 

A Xantus János által kezdeményezett, Gerenday József egyetemi tanár és Kubinyi Ágoston, a Nemzeti 
Múzeum igazgatója által támogatott elgondolás nyomán magánvállalkozásként született meg az Állatkert 1865-ben 
az Állatkerti Részvénytársaság megalakulásával. A társaság az Állatkert (ld. 33. kép) célját tudományos, mulattató és 
a részvényeseknek egyaránt hasznot feladatokban jelölte meg. A Pest városa által átengedett területen, a 
Városligetben538 1866-ban, Pecz Ármin tervei alapján a Liget északnyugati részén alakították ki: a nagyobb 
kiterjedésű tájképi parkon belül figyelemreméltó, hasonló kialakítású egységet képezve.539 Rómer Flóris 
kezdeményezésére az előkészítő munkálatok már 1865-ben megkezdődtek. 1866-ban nyílt meg az egész országra 
kiterjedő adományozási mozgalomnak hála folytonosan gazdagodó állományú Állatkert,540 melynek első igazgatója 

                                                           
536 Gerő András: "A nemzet oltára az ország fővárosában: az Ezredévi Emlékmű Budapesten." In: Uő.: Képzelt 
történelem. Budapest: PolgArt, 2004. 203-243. old.; Sinkó Katalin: "A millenniumi emlékmű mint kultuszhely." 
Medvetánc 2.sz. (1987): 29-50; Sisa J.: "A Városliget átalakulása az Ezredéves kiállítás idején." Ars Hungarica 
XXIV. 1.(1996). 57-78. old.  
537 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870-1940). Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 1998. 83-84. old. 
538 „Az állatkert helyéül átengedendő városliget, 31 hold és 600 négyszögölnyi városi telket illetőleg már megtörtént 
a szerződés Pest városa és az állatkerti részvénytársulat között. E szerződés szerint a város a telket huszonöt évre 
engedi át, de úgy, hogy az csupán az állatkert felállítására használható, ha pedig ez három év alatt létre nem jönne, a 
város a telekről másképp fog rendelkezni. A társulat fizet a városnak a telek használatáért évenkint egy aranyat 
aranypénzben. Huszonöt év lefolyása után az ezen területen történt összes beruházások, épületek, ültetvények, tavak 
stb. az állatok kivételével ingyen a város tulajdonává lesznek. – Ha akkor a város másképp rendelkeznék a telekkel, 
visszaszerzésére a részvénytársulatnak elsőbbségi joga lesz.” VU 1864. (szeptember 4.) 373. old. 
539 Sisa József: "Az első pesti állatkert." Művészettörténeti Értesítő XXXI (1982). 56-60. old. 
540 Az 1864-es előmunkálatokról így számolt be a Vasárnapi Újság: 
„A pesti állatkert ügye naponkint halad. Már nemcsak a hely van számára kimérve a Városligetben, hanem leendő 
lakosai is szaporodnak. 
Így közelebbről Várady Gábor úr Máramarosból egy fiatal medvét, Bartha Kálmán úr Kecskemétről egy sast, gr. 
Lázár Károly két vadmacskát s egy sast küldöttek az állatkert számára, melynek megalakulását, amint Xantus János 
írja, nem egy külföldi állatkert nagy érdekkel várja, hogy vele cserébe bocsátkozhassék. Sok száz emlős és madár 
létezik hazánkban, melyek a külföldi állatkertekben hiányoznak, s közönséges magyar állatokért könnyen kaphatunk 



 

Xantus János volt. A megnyitást követő napon Erzsébet királyné is felkereste és egy zsiráfot ajándékozott az 
intézménynek.541 Sok érdeklődő kereste fel az új látványosságot, ünnepnapokon különösen népszerű volt: 

„A múlt szerdai ünnepen roppant számú látogatók gyűltek össze az állatkertben. Ez volt a megnyitás 
óta az első kellemes nap. E napon közel 6000 ember jelent meg itt, s a pénztár bevétele 1200 Ft-nál 
többre ment. A látogatók közt ott volt többi közt báró Sina Simon ő nagyméltósága is, ki Xantus János 
intézeti elnök kalauzolása mellett nagy érdekkel vizsgálta a szép telepet s ígéretet tett, hogy az eddigi 
díszes építmények sorát egy újabbal ő is szaporítani fogja. A nagylelkű ajánlat híre a legnagyobb 
méltánylatra talált a látogatók tömegében s óhajtva várjuk annak valósulását.”542 

Azt követően, hogy az Állatkertet alapító és működtető magántársaság 1872-ben Állat- és Növényhonosító 
Rt.-vé alakult az állami és városi segítség reményében, már nemcsak állatokat mutattak be, hanem a kert feladatául 
tűzte ki a hazánkban ismeretlen állat- és növényfajok honosítását, valamint állatbemutatók és -kiállítások rendezését. 
Az állandó anyagi nehézségekkel küzdő intézmény zártkörű báloknak, művészi előadásoknak is helyet biztosított, s 
afféle szabadtéri néprajzi múzeumként, hasonlóan a külföldi példához, természeti népek (szamojédok,543 afrikai 
törzsek, indiánok, lappok stb.) életét is bemutatta. Az 1870-es, illetve az 1880-as években a kert számos újabb 
szórakozási lehetőséggel, látványossággal gazdagodott: ide telepedett a Wulff-cirkusz544 és távoli tájakról érkezett 
népcsoportok is itt tartották előadásaikat, mutatványaikat. Végül elsősorban ez az új funkció érvényesült a Liget ezen 
részében. Az Állatkert pedig eredeti területének nyugati részére szorult. A cirkusz és egyéb látványosságok a keleti 
részen kaptak helyet - itt alakult ki az úgynevezett Angol Park, majd később a Vidámpark.545 

 
33. kép - Az Állatkert régi főkapuja 1893-1896 között (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 

                                                                                                                                                                                            
ritka jávai, indiai, borneoi állatokat cserébe; dél-amerikaiakat Hamburgból, s másokat London s Párizsból, csak egy 
kis erélyesség ne hiányozzék.” VU 1864. (július 17.) 292. old. 
Uralkodói gesztusként 1866-ban a schönbrunni állatkertből is érkeztek ajándékállatok. Ld. VU 1866. (június 10.) 
280. old. 
541 Thaly Tibor: A 200 éves Városliget. Budapest: Gondolat, 1958. 89. old. 
542 VU 1866. (augusztus 19.) 400. old. 
543 Ld. A. S.: „Állatkerti rokonaink.” FL 1882. 872. old. 
544 Ld. Jules: „A Wulf-féle állatkerti circus megnyitása. (1891. május 7-én).” Vadász- és Versenylap, 1891. május 10. 
206. old. 
545 Thaly Tibor: A 200 éves Városliget. Budapest: Gondolat, 1958. 90. old. 



 

Az ezredéves kiállítás idején elért siker, valamint egy-egy különleges állat bemutatásával szerzett 
népszerűsége546 ellenére a vállalkozás 1900-ban csődhelyzetbe került, ezért 1907-ben a főváros átvette az 
elhanyagolt képet mutató intézményt.547 A Lendl Alajos akadémikus és zoológus tervei alapján hatalmas 
beruházással újjáalakított, az állatok és a növények természetes életteréhez (tó, műromok, műsziklák kialakításával) 
hasonló környezetet teremtve és neves építészek által tervezett, szecessziós, keleties-magyaros stílusban548 
megtervezett állatházaival a kert 1912-ben nyitotta meg újra kapuit. A bevétel növelése érdekében azonban továbbra 
is helyet kaptak hangversenyek, cirkuszi látványosságok a kertben. A korabeli sajtóban számos kritika érte az új 
Állatkertet: drágaságát, túlzsúfoltságát és azt a célkitűzését helytelenítették, hogy „minden igyekezete oda irányul, 
hogy magához csábítsa a jobb közönséget.”549 

 

• A Füvészkert, Botanikus kert (az egykori Festetics-kert) 

 „Pesten, ott az Üllői út vége felé, hol az emelkedő főváros szélénél egyfelől sudár jegenyesor, 
másfelől az Orczy-kert magas hársfái szegik a láthatárt, - a kolosszális Ludoviceum 
szomszédságában áll egy izmos kőfalakkal kerített nagy terjedelmű tér, - az egyetemi 
növénykert. 
Elől a nehéz vasrácsozatos kapu, a mögötte árnyként olykor megjelenő katonaőr, - mindez oly 
bizalmatlan, zárkózott kinézést adnak az egésznek, mintha valami „Neu-Gebäude”-féle intézet 
volna előttünk. 
Pedig dehogy! Az a nehéz vasrácsos kapu, mely fölött egy tudorhoz illő komolysággal ül ott az 
egyszerű felirat: „Egyetemi Növénykert”, mintha legkisebb kedve sem volna feleletet adni profán 
kérdésünkre, hogy „szabad-e”, - az a szép időkre emlékeztető, szürke ruhába öltöztetett öreg őr, - 
korántsem azért van ott, hogy be ne eresszen. (…) 
Minden oly barátságos arccal fogad a belépésnél, (…) hogy akaratlanul is jobban érzi magát itt 
bent az ember, mint kívülről hitte. 
A kertben előttünk mindenütt növényekkel szegélyzett hosszú csavargós utak, itt-amott egyes 
apró ligetek, s szép zöld pázsittal borított domboldalak terülnek.” 550 

József nádor javaslatára az egyetem által 1847-ben megvásárolt Festetics-kertbe 1849-ben költözött át a 
Füvészkert.551 A tájképi stílusú, természetes forrás táplálta tavával, szigetével, műromjaival önmagában is szép 
látványt nyújtó kertben 1865-re elkészült az oly régen várt romantikus stílusú, európai viszonylatban is jelentős 
méretű pálmaház.552 Növényanyagát számos hazai és külföldi ismert közéleti személyiség és tudós gazdagította,553 s 
akárcsak majd az Állatkert esetében, a királyi család jelentős mértékben hozzájárult a gyűjtemény gyarapításához. 

A Füvészkertben számos emlékművet emeltek: József nádor emlékoszlopát valamint a hazai botanika 
számos kiválóságának (Diószegi Sámuel, Kitaibel Pál, Jurányi Miklós stb.) emlékművét helyezték el. Nemzetközi 

                                                           
546 Pl. az 1893-ban megvásárolt Jónás nevű víziló a gyermekek kedvence volt. 
547 „Elmondhatjuk, hogy Magyarországon csak egyetlen egy állatkert. Van és ez az egy sincs. (…) A mi egyetlen 
állatkertünkben, a budapestiben, állítólag voltak valamikor állatok, de – elfelejtették őket fölfrissíteni. A ketrec 
elveszi az állat szabadságát, de nem ád neki cserébe halhatatlanságot. (…) Hogy az állatkertnek milyen jelentős 
szerepe és haszna van a képzetek gazdagításában és az ismeretek gyarapításában, azt fölöslegesnek véljük 
magyarázgatni. Igaz, hogy a nagyvárosok állatkertjeinek mellékesen más hasznuk is van. Az, hogy szép kertek, 
gyöpösek, lombosak, ahol az élő természet világának nagy változatossága veszi körül az embert. Ebben a tekintetben 
a mienk is elég szép, van benne sok kedves, csöndes sétaút, sok szép fa, van kávéház is: de az állatkertben az ember 
állatot is akar találni, nemcsak fát, sétautat és haboskávét.” „A mi állatkertünk.” VU 1907. 149. old. 
548 A keleties stílus esetenként nem kis bonyodalmat is okozott. Ld. „Bonyodalmak az állatkerti dsámi körül. Sziám 
meg Jónás a török templomban.” Magyarország, 1914. január 16. A minaretet a török konzulátus tiltakozása nyomán 
végül le kellett bontani. 
549 Plume: „Családi kritika az állatkertről.” Pesti Napló, 1913. június 2. 
550 „Az egyetemi növénykert.” VU 1869. (október 10.) 562. old. 
551 Isépy István: Budapest, Füvészkert. Budapest: Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete, 1999. 3. old. 
552„Üvegház a pesti egyetemi füvészkertben. A természettudományok közvetlen művelése tekintetéből régi szükség 
volt már egy nagyobbszerű üvegház fölállítása az egyetemi füvészkertben. E tárgy mindig tovább-tovább húzódott; 
most azonban, midőn a külföldi növények gyűjteményét Ő Felsége több mint 1300 ritka példánnyal gazdagítá, annak 
létrehozását tovább halasztani nem lehetett. Azért közelebbről egy nagyszerű üvegház építéséhez fognak, mely 46 
ezer Ft-ba fog kerülni.” VU 1863. (október 18.) 375. old. 
553 Ld. Vajda Vikor: „A budapesti füvészkert. Adatok a magyar füvészet történetéhez.” MNvil 1874. 417. old. 



 

hírnévre tett szert a kert 12000 fajt számláló gyűjteménye révén. 1893-ban épült fel a „Victoria-ház,” mely máig 
egyetlen az országban, vízmedencéje az amazonas-i tündérrózsa otthona.  

Az egyesült főváros terjeszkedése következtében az egykor a központtól távoli Füvészkertet körülölelte a 
város. A gyarapodó lakosság orvosi ellátására újabb klinikai épületekre volt szükség, ennek következtében a kert 
mintegy kétharmadára zsugorodott. Értékes növényanyag esett a beépítés áldozatául, megfelelő helyiség hiányában 
pedig a növénytani múzeumot is elhelyezték innen. A kert pusztulása ellen minden alkalommal tiltakoztak az 
érdekeltek, hiszen nem csupán az értékes növénytani gyűjtemény megőrzéséről volt szó, hanem „lassanként a 
közönség is kénytelen volt elmaradni a parkból, mert már alig maradt a számára sétatér.”554 A századelőn felmerült 
az a terv, hogy a Botanikus kertet a Margitszigetre költöztetik. A kor sajtója részletesen taglalta a témát. Elsősorban a 
Margitsziget növényanyagának kipusztítását fájlalták, valamint attól tartottak, hogy a sziget sajátos klímája miatt a 
botanikus kert egyes növényfajai nem élnének meg. A birtokviszony, ezáltal a közönség megosztása is gondot 
okozott: „(…) bajos ám a közönséget kettéosztani: az egyik része ingyen járjon az állami területre tanulni, a másik 
része pedig fizessen, amikor fővárosi területen sétálni akar.”555 Az elgondolás olyan sok ellenérzést szült, a sziget 
jellegét és a botanikus kert oktatási szerepét olyannyira összeegyeztethetetlennek látták, hogy végül elvetették a 
tervet. 

 

• A Károlyi-kert 

 

 

34. kép - A Károlyi-kert a 19. század végén 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli 
Múzeum 

 
A Belváros legrégibb kertje, a 

magántulajdonban levő Károlyi-kert (ld. 34. 
kép) jótékony hatását nem győzték 
hangsúlyozni a kortársak: 

„Mily sivár lenne e hely kert 
nélkül! A görbén kanyargó sötét és szűk 
Magyar utca lakhatatlan volna, de a kert 
felvidítja, beillatozza egész környékét. (…) 

Tavasszal az utcára hajolnak ki a virágfürtök, mikkel a kerítésre támaszkodó akácfák kedveskednek. A 
Cukor – most már gr. Károlyi – utca lakói illattal ébrednek fel, illatban fürödnek és egyre nagyobb lesz a 
kíváncsiság tudni, minő lehet a belsőség, ha már a falkerítésen innen is annyi éldelet szerezhető?”556  

Felmerült az a gondolat, hogy a grófi család lebontatja a kertet övező falat, s vasráccsal veszik körül. Végül a tervet 
elvetették, feltehetőleg amiatt, hogy háborítatlan csöndjét, nyugalmát, a kertet használó családot az idegen tekintetek 
se zavarhassák. A palota udvari részét magas vasrács választotta el a kerttől, melyben növénykülönlegességek, 
rododendronok, azáleák, kaméliák virágoztak. Virágháza gazdag pálmagyűjteménye mellett orchideáiról is híres 
volt.557 A kert nemcsak sétahelyként, hanem családi események, rendezvények színtereként is szolgált. Csak 
alkalmanként nyitották meg kisebb külső társaságok előtt, így pl. sportcélokra. 1899-ben felmerült eladásának 
gondolata is: egy magánemberekből álló társaság kívánta megvenni.558 A hitbizomány tulajdonosa, gróf Károlyi 
Mihály azonban visszautasította az ajánlatot, részben az alacsony vételár (másfélmillió forint), részben pedig azért, 
mert először a fővárosnak szánta. Amint arról a hitbizomány alapító oklevele is megemlékezett, ha az ingatlant 
Budapest váltja magához és közkertté kívánja alakítani, ebben az esetben leltári értéken (800.000 forintért) jutna 
hozzá a főváros. Mivel azonban a város anyagi lehetőségeit még ez a kedvezményes ajánlat is meghaladta, az eladás 
kérdése egyelőre lekerült a napirendről. 

                                                           
554 Hollósi Sándor: „Pusztulás útján a főváros legszebb kertje.” Budapest, 1913. szeptember 14. 
555 Ld. Lendl Adolf: „A botanikus kert jövője.” Magyar Hírlap, 1908. november 15. 
556 Vajda Viktor. „A gr. Károlyi-kert.” MNvil 1880. 292. old. 
557 Vajda Viktor. „A gr. Károlyi-kert.” MNvil 1880. 292-293. old. 
558 Ld. „Drága kert.” A Kert 1899. 744. old. 



 

Így tehát a Tanácsköztársaság idején történt megnyitásától eltekintve a Károlyi-kert magánkert maradt, 
rendezésére és közkertté nyilvánítására csak 1932-ben került sor. Jótékony hatását azonban zárt jellege ellenére is 
mindenkor érezhették a környéken élők, amint erről Vajda Viktor már 1880-ban is írt: 

„(…) a vonzó kis mintapark, mely noha nem a nyilvánosságé, mindazonáltal a közjónak kamatoz, mivel 
illatot, üdeséget oszt és gátul szolgál a por és gőz terjedésének oly városrészben, mely a hatályosabb 
légáramlatok híján a friss légre ugyancsak rászorult.”559 

 

• A budai oldal parkjainak fejlesztése 

••• A budai Duna-part 

A budai Duna-part sokat köszönhetett a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által kezdeményezett és a Fővárosi 
Pénzalapból kivitelezett parkosításnak. A Lánchíd budai hídfőjénél található, korábban rakodási helyként szolgáló 
két üres telek rendezetlensége az egész, már kiépült környék szép kiképzését zavarta. Az 1873-ban megindult 
rendezés során levezető lépcsőt építettek, majd a terep kiegyenlítése után virágágyásokkal és bokrokkal telepítették 
be. A Várkert építése során később még három kis kertet alakítottak ki az uralkodó költségén. A budai Duna-parton a 
Margit híd hídfőjénél parkot alakítottak ki, a Pálffy tértől haladva egészen a Rudas fürdőig pedig kettős 
vadgesztenyefasort telepítettek, amely a főváros egyik legszebb sétányává fejlődött.560 

35. kép - A királyi palota és a Várkert 
épületei a Korzóval (Nádler Róbert) 

Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben. 9.k. Magyarország III.k. 
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 
1893. 175. old. 

A Közmunkatanács figyelme 
azonban nem csupán a budai Korzó (ld. 
35. kép) kialakítására irányult, hanem a 
Lánchídon felül található üres telkekre 
is. Ezeket ideiglenesen átengedték a 
háztulajdonosoknak azzal a 
kötelezettséggel, hogy azokon kerteket 
létesítsenek - ami nagyobbrészt meg is 
történt. Országh Sándor, a 
Közmunkatanács tagja s a budai társas élet tevékeny szervezője örömmel konstatálta eme kezdeményezés 
eredményét: „a budai Duna-part is, mely még ezelőtt 10 évvel csakugyan leírhatatlan állapotban volt, most már a 
főváros budai oldalának egyik díszét képezi.”561 

 

••• A Gellérthegy 

A Közmunkatanács segítségével a budai tanács 300.000 facsemete kiültetésével 1872 és 1873-ban indította 
meg a hegy parkosítását. Ennek következtében 1873-ban a hagyományos búcsúra sem kerülhetett sor: 

 „Húsvét hétfőjén még taval is a Szent Gellért hegyére tolult föl a fővárosi nép búcsúra. Tarka lett 
ilyenkor a vén hegy szürke feje, koszorút font rája a tömérdek sátor s hullámzó népség. Reggeltől estig 
tombolt a zaj, a máskor oly csöndes magaslaton, mely fölött a citadella emelkedik, komor, mogorva, 
hallgató falaival. Ez idén már eltiltották a gellérthegyi búcsút. Parkot ültettek a hegy Buda felé néző 
oldalára. Az újonnan ültetett fenyő-, cser-, tölgy-, platán- és gesztenyecsemeték már nagyban 
rügyeznek s a tomboló néptömeg összetaposná, letördelné őket. (...)”562 

A további rendezést nem győzték sürgetni, hiszen különösen ünnepnapokon sokan keresték fel a hegyet, följárója 
csak úgy hemzsegett az emberektől.563 A hegy és környékének rendezése 1890-ben folytatódott a Ferenc József (a 
                                                           
559 Vajda Viktor. „A gr. Károlyi-kert.” MNvil 1880. 293. old. 
560 Országh Sándor: Budapest középítkezései 1868-1882. Budapest: S.n., 1885. (2. kiadás) 83-84. old.; Siklóssy  
László: Hogyan épült Budapest? Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1931. 307. old. 
561 Országh Sándor: Budapest középítkezései 1868-1882. Budapest: k.n., 1885. (2. kiadás) 84. old. 
562 „Húsvét napján.” VU 1873. (április 13.) 182. old. 
563 Madarassy László: „A legszebb sétány.” FL 1886. 818-819. old. 



 

mai Szabadság) híd építése kapcsán. Ekkor került sor a rakparton található összes épület, így a Sáros fürdő 
eltávolítására is. 1897-ban az Újépület átvételével illetve lerombolásával közel egy időben került a Székesfőváros 
kezelésébe a Citadella, amelyet jelképesen megbontottak.  

A század folyamán számos terv született a hegy és környékének kiépítésére, fejlesztésére. Már Széchenyi 
István a hegyen kívánta elhelyezni Üdvleldéjét. Ezt a gondolatot majd fia, Széchenyi Ödön, a Közmunkatanács tagja 
vetette fel ismét 1871-ben. A hegy rendezése, szabályozása mellett villákkal való beépítése, tetején pedig egy 
Pantheon illetve Walhalla-szerű épület létesítésére születtek tervei.564 Ezek az elgondolások csak a hegy rendezése, 
részleges beépítése tekintetében valósultak meg fokozatosan. A „magyar Pantheon” gondolata a későbbiekben is 
továbbélt, 1897-ben az Országos Nemzeti Szövetség nyújtott be emlékiratot ez ügyben a képviselőházhoz. Ez az 
indítvány azonban már legkevésbé sem a Gellérthegyet tartotta az ideális helyszínnek, s a korábbi terveket ezzel az 
indokkal vetette el: 

„Gondoljuk csak, hogy minden etikai alap nélkül a panteont a Gellérthegyre építettük. Képzeljük el 
továbbá a hullámzó nagy közönséget vasárnapi hangulatban, tömegesen beözönleni a panteonnak 
tiszteletet és kegyeletet parancsoló fala közé! Mily profanációja a panteon eszmének, mily profanációja 
Széchenyi szellemének!”565 

A Szövetség elgondolása szerint a Hármashatárhegy lett volna a legalkalmasabb helyszín az emlékhely 
megvalósítására. 

 

36. kép – „A Gellérthegy parkja” 
Képeslap, FSzEK Budapest 
Gyűjtemény 
 

Születtek azonban más 
nagyszabású tervek is a hegy 
fejlesztésére. 1897-ben a Pálmakert 
Egyesület a hegy déli tövében, a 
híddal szemközt fekvő területet 
kívánta megszerezni. A Berzeviczy 
Albertet, gróf Csáky Albint, Falk 
Miksát, Jókai Mórt is részvényesei 
között tudó Egyesület a hegy lábánál 
és déli lejtőjén pálmakertet kívánt 
megvalósítani vendéglővel, 

kávéházzal, ünnepi rendezvények számára csarnokkal, a Duna felé néző, zeneelőadások tartására alkalmas terasszal. 
70 év elteltével a Pálmakert Alapítvány a főváros tulajdonába ment volna át azzal a feltétellel, hogy örök időkre 
nyilvános kertként kell fenntartania.566 A korban nagy publicitást kapott elgondolás végül nem valósulhatott meg, az 
indítványt elutasították.567 

A hegy délkeleti oldalának 1901-ben megszületett parkírozási terve nyomán a század elején, 1904-ben 
megindult a hegy északnyugati oldalát alkotó kőzet megerősítése, rendezése. Ugyanebben az évben helyezték ki a 
királyi ajándékát, a Szent Gellért szobrot, amelyet vízesés és a hegy tetejére vezető gyalogút által illeszkedett a 
tájba.568 A rakpart kiépítését 1905-ben a kapuzatokkal és oszlopokkal díszített kerítés kialakítása követte. (ld. 36. 
kép) 

 

••• A Statisztika parkja, majd Mechwart liget 

                                                           
564 Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1931. 425. old. 
565 „A magyar Pantheon Széchenyi szellemében!” FSzEK Budapest Gyűjtemény Kisnyomtatványtár. 
566 „A ’Pálmakert-egyesület’.” A Kert 1897. 379. old.; „Pálmakert-egyesület.” A Kert 1897. 749. old. 
567 „A „Pálmakert-egyesület” (…) a székesfőváros polgárai részére egy új kertészeti, az üdülés és oktatás céljait 
szolgáló vállalatot akart teremteni egy nagy parkkal összeköttetésben (…)” – írja Hein János a fővárosi sétányok 
elhanyagolt állapotát sérelmező cikkében. Ld. Hein János: „Az eleszkamotált Erzsébet tér.” Kertészeti Lapok 1899. 
253-5. old. 
568 Budapest Lexikon I. k. 493. old. 



 

A községi parkokról és ültetvényekről készített statisztikában elsőként 1904-ben szerepelt a 18.300 m2 
kiterjedésű, csaknem Erzsébet tér méretű park. A Magyar Országos Statisztikai Hivatal előtt fekvő parkban 1913-ban 
leplezték le Mechwart András, a neves mérnök, a Ganz gyár egykori igazgatójának szobrát. A szobor elhelyezése 
adta az ötletet, hogy maga a park is az ő nevét viselje, amely nem kevés vitára adott okot (ld. erről „Egyetemes, 
birodalmi, dinasztikus, országos, nemzeti, közösségi szimbólumok” című fejezetet). 

 

••• A Várkert 

1875-ben megindulhatott a „Királyi Várkert építésére és szabályozására alakult Bizottság“ működése. Az 
építkezések tervezője és művezetője Ybl Miklós, majd 1891-től Hauszmann Alajos volt. A telekvásárlásokkal és 
kisajátításokkal megnövelt területű Várkertben, a királyi palotát övező szegényes külsejű házsorok elbontása után 
1875-1882 között Ybl Miklós tervei alapján felépült a neoreneszánsz stílusú Várkert Bazár. Az árkádsoraiban 
berendezett üzletek azonban a csekély forgalom miatt egymás után bezártak. A Várkert Bazár felépítésével 
egyidőben, 1874-79 között a Várkert szegélyén épült fel Ybl Miklós tervei alapján a Várkert Kioszk. Az eklektikus-
neoreneszánsz stílusú épület árkádos csarnokával és kávéházával, az úgynevezett Budai Kioszkkal a királyi palota 
vízellátóművének gépházát vette körül. A Várkert üvegházai kertészeti szempontból is híresek, voltak, hiszen a múlt 
század elején orchidea- és azáleagyűjteményei európai hírnévre tettek szert. 

 

• A belső sétányok és parkok kialakítása 

A Közmunkatanács feladatának tekintette, hogy a Városliget fejlesztése mellett a főváros belső területein is 
előmozdítsa zöldterületek kialakítását. Így kerülhetett sor az Erzsébet tér, a József tér, a pesti Dunakorzó és a 
Múzeum-kert rendezésére, valamint a Ferenc József tér és a Szabadság tér kialakítására. 

 

••• Az Erzsébet tér 

Az egykori vásártér, az Új tér, Új sétatér parkosítása már az 1850-es évek elején megindult. A vásártér, 
katonai szemlék idején és úrnapján a városi polgárok felvonulásainak színtere, rendezése előtt városi „evangelista és 
piarista” diákok „csatáinak” is helyszíne volt.569 A német színház ideiglenes épülete570 és a cukrászdatulajdonos által 
építtetett kis kioszk sok látogatót vonzott a parkba. A bécsi mintát követő, a Stadtparkban álló Kursalon-hoz hasonló 
nagy kioszk illetve a korabeli szóhasználattal „társalgási kéjpalota” felépítésének terve már az 1860-as évek végén 
nagy várakozással töltötte el a város lakóit.571 Hauszmann Alajos tervei alapján készült el a kioszk új épülete (ld. 37. 
kép), s az új arculatot öltött sétányról így írt Ágai Adolf: 

„(…) ledőlt a két utolsó sátor is – a téres német színház s a kis kioszk. Aranyos rács, aszfaltos út szegi 
be a sétányt s fényes palotában, 5 krajcáros üléseken, meztelen alakok alatt s faragott kő erkélyre dőlve, 
új ivadék szürcsöli a régi rossz kávét s a régi jó levegőt.”572 

                                                           
569 A csaták egyik résztvevőjének beszámolóját ld. Porzó [Ágai Adolf]: „Egy tér története.” MNvil 1874. 266-267. 
old. 
570 „Legnevezetesebb épület e sétányon azon német színbódé, melyet tavaly romboltak le, miután attól tartottak, hogy 
öngyilkosságot követ el és magától összedől. (...)”Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi 
tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
571 „Az Erzsébet téri német színház helyére építendő társalgási kéjpalota csakugyan oly terv, melyet tőzsérekből álló 
társulat szeretne létrehozni. Folyamodik is érte a városhoz. A palota olyan lenne, mint aminő a bécsi Stadtparkban 
áll, állandó zenekarral, mely naponkint előadásokat tartana, körülvéve műkertészeti ültetvényekkel, szökőkutakkal, 
sat. A tervet Skalniczky készíti s 30 év múltán az egész város birtokába menne át.” MNvil 1869. 431. old. 
572 Porzó [Ágai Adolf]: „Egy tér története.” MNvil 1874. 267. old. 



 

 
37. kép - Az Erzsébet téri kioszk parkrészlettel, 1890-es évek (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

Az 1890-es évekre kiteljesedett Erzsébet tér a Belváros egyik legfontosabb zöldterületévé vált. Bár a Ferenc 
József tér, a József tér és a Petőfi tér is közel volt, de kis kiterjedésük miatt nem voltak hozzá mérhetőek.573 Ezért is 
fogadta felzúdulás a tervet, hogy a téren egy monumentális fürdőépületet létesítsenek. 

„Az Erzsébet tér tényleg az egyedüli sétány a város közepén. Árnyas sétányokat, napos, nyílt, de 
emellett szívet és szemet andalító, megörvendeztető virágágyakat szolgáltat. S Budapestnek ezen 
egyedüli sétahelyét, mely ezen névre igényt tarthat, melynek azonban csak azon egy hibája van, hogy 
kicsiny, most egy monumentális fürdőépület egyszerű, szürke háttereül akarják lefokozni?”574 

Az Erzsébet téri terv kapcsán az a vád érte a sétatéri bizottságot, hogy semmilyen tekintetben sem tartják tiszteletben 
a már meglévő városi zöldterületeket, nem védik őket: „mindenkor oly érzés fog el, mintha ezen urak nem lennének 
kertbarátok, hanem számtantanárok, mindenik kezében tart egy jól meghegyezett irónt, s azzal lyukakat fúrnak a 
„Székesfőváros Tüdejébe.”575 A létesítmény végül is nem valósult meg.  

A növényanyaga és kertészeti kiképzése miatt is megcsodált tér576 további szépítése jegyében négy sarkára 
szobrokat, közepére szökőkutat terveztek, ennek nyomán ismételten szóba került újrarendezése.577 A sétány egyik fő 
ékessége, a középen található hatalmas virágágyás esett volna áldozatul a szökőkút felállításának. A kioszk 
épületének átalakítása nyomán 1907-től kapott helyet a téren a Nemzeti Szalon. Ennek nyomán a park újabb 
átalakításának, a fakivágásoknak már elejét tudta venni a Közmunkatanács, határozottan megtagadva 
hozzájárulását.578 

 

••• A József tér, majd József nádor tér 

 
38. kép – A József főherceg tér 1880 körül  
(Klösz György) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

                                                           
573 „Az is tény-dolog, hogy az Erzsébet tértől egyszáz lépésnyi távolra vannak a Ferenc József tér, a József tér, a 
Petőfi tér; de hát sétányok ezek, megérdemlik azt, hogy azt a nevet bitorolják.” Ld. uott. 
574 Hein János: „Az eleszkamotált Erzsébet tér.” Kertészeti Lapok 1899. 254. old. 
575 Hein János: „Az eleszkamotált Erzsébet tér.” Kertészeti Lapok 1899. 255. old. 
576 1903-ban a Kert című szakfolyóirat ezzel a bevezetéssel mutatta be a tér művészi elrendezésű virágágyásait, 
azálea ligetét: „Igazán remek most május havában a budapesti Erzsébet tér, fővárosunk legnagyobb, leglátogatottabb 
és legszebb parkja, illetve tere, ahová mi – szegény fővárosiak – szoktunk jönni levegőért, no meg hát a 
virágágyakban gyönyörködni.” S-k.: „Az Erzsébet téri park csodái.” A Kert 1903. 316. old. 
577 „Az Erzsébet-tér rendezése.” A Kert 1906. 633. old. 
578 Az egyesület a Nemzeti Szalon épületének jobb érvényesülése miatt érezte szükségesnek több platánfa kivágását. 
„Az Erzsébet tér platánjai.” A Kert 1907. 52. old. 



 

 
A József tér, az egykori József piac illetve Sóhivatal mögötti, majd József nádor tér parkosítása már 1858-

ban megindult, József nádor szobrának ünnepélyes felavatását (1869. április 25-én) követően tovább folytatódott (ld. 
38. kép). A kis kiterjedésű teret az utak kivételével pázsittal borították, a nádor szobrától jobbra és balra tizenkét-
tizenkét fát ültettek.579 1871-ben azonban ez a kis zöldterület még éppen csak születőben volt. Hevesi Lajos tehát 
teljes joggal mártotta vitriolba tollát, amikor a térről írt: 

„Némelyek e zsebkendőnyi tériméjű miniatűr kertet parknak nevezik, pedig tulajdonképp square-nek is 
csaknem kicsiny. 
Mindazonáltal tény, hogy a szélein állomásozó komfortábli- és omnibus-lovak egészsége a 
növényzetnek nagy hasznát veszi és hogy e négylábúak ott kevesebbet szenvednek tüdőbajokban, mint 
a kétlábú lakók.”580 

A még csak cserjékkel beültetett téren a fák és az ülőhelyek hiánya súlyos probléma jelentett. 
„Minthogy tehát árnyék nincs, legalább arról van gondoskodva, hogy a napon leülhessen az ember, 
azaz hogy lelkiismeretes búvároknak sikerült a józseftéri sétányon négy egész padot fölfedezni. (...)”581 

Az ültetvények fejlődésével, kiteljesedésével a tér a Belváros egyik kicsi, de magával ragadó szépségű, József nádor 
emlékét őrző sétahelyévé vált. 

  

••• A Ferenc József tér 

A Ferenc József teret, az egykori Rakpiacot a korabeli ábrázolások alapján az 1850-es években növényzet 
még nem borította, bár már telepítettek egy szerény fasort, mely a Lánchídhoz vezetett. A fasor szomorú sorsának 
krónikása, Hevesi Lajos ezt jegyezte fel:  

„Ha Bécsnek megvan a maga Práter fasora, Pestnek is megvan a Lánchíd téri dupla fasora. 
Ezek a Lánchíd tér egyetlen lakosai, kik mitsem láttak az 1867-ki koronázási ünnepélyből, mert akkor 
mind kihúzták őket a földből és csak jóval az ünnepély után ültették ismét el. 
Szegény szerencsétlen fácskák, melyek örökös csemete életre vannak kárhoztatva! Mióta én ismerlek, 
bizony még egy új levelet nem hajtottatok és egy árva vonalnyi potrohot nem tudtatok ereszteni. 
Fasor, mely tulajdonképp seprősor.”582 

 
39. kép - A Ferenc József tér részlete 1894 és 
1910 között (Erdélyi Mór) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 
 
A Közmunkatanács kiemelten 

foglalkozott a tér rendezésének kérdésével, 
amit fekvése, reprezentatív elhelyezkedése 
indokolt.583 Ennek megfelelően kialakítására 
is nagyszabású tervek születtek, rendezése 
1874-ben indult meg. A Közmunkatanács által 
kiírt pályázatra számos terv érkezett, amelyek 
azonban abban mind megegyeztek, hogy a 
teret - kiképzése módjától függetlenül - 
elképzelhetetlennek tartották szobrok nélkül. 
A Közmunkatanács által kivitelezésre ajánlott terv szerint a parkban oszlopokon helyezték volna el Szent István és 
Mátyás király, két oldalukra, az Akadémia előtt Széchenyi, a Lloyd épülete elé pedig Deák Ferenc szobrát, a tér 
közepére Ferenc József  lovasszobra került volna, mely a kardvágás pillanatában ábrázolja a királyt. A tervezett 
szobrok közül végül csupán Széchenyi (ld. 39. kép) és Deák emlékművei valósultak meg. 

                                                           
579 Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1931. 306. old. 
580 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
581 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
582 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
583 „A Ferenc József tér nemcsak a főváros kellő közepén, hanem oly gyönyörű helyén fekszik az egyesített 
fővárosnak, mely három oldalról palotaszerű épületekkel környezve, szabad kilátást nyújt a Duna folyamra, a budai 
várra s az alatta elterülő rendezendő elipsisre és a királyi palotára (…)” „A Ferenc József tér rendezésének terve.” 
MNvil 1874. 152. old. 



 

 

••• A Dunakorzó 

A Budapestnek nagyvárosias jelleget kölcsönző Dunakorzó ügye, már 1870-ben napirendre került. A 
közmunkatanácsi jelentés szerint mind a tanács, mind a város átérezte az Alsó-Dunasor szabályozásának szükséges 
voltát. A század első felében még duplaszéles partrészt, amely kedvelt sétahely volt, s ahová Világ című művében 
Széchenyi István is szorgalmazta fák ültetését, az 1860-as évek közepén a rakodópart létesítésével együtt egy hosszú 
házsorral kezdték beépíteni.584 Az így felére zsugorodott területet akácfákkal ültették be s ezzel életre kelt - bár az 
eredetileg elgondoltnál szerényebb formában - a pesti Dunakorzó. Központi részét, a Vigadó előtt található teret, 
amely a Közmunkatanács szándéka szerint Pest legszebb tere lett volna, Siklóssy László véleménye szerint585 az a 
kioszk tette tönkre, amelyet a főváros vezetősége az Erzsébet téri kioszk sikerén felbuzdulva létesített. A 
Közmunkatanács elgondolása szerint a Vigadó előtt kialakított díszes tér egy olyan parkrendszer központja lett 
volna, melynek a Stein- és a Heinrich házak előtt kialakított kis terek (az Eötvös és a Petőfi tér) képezték végpontjait. 
A díszes park helyett végül egy „senyvedő kávéházi kert” megvalósulását fájlaló Siklóssy Lászlóval csak részben 
érthetünk egyet, hiszen az így létrejött kioszk a főváros társas életének egyik fontos alkotóelemévé vált, tavasztól 
őszig többek között a jómódú pesti polgárság sétahelye volt (ld. 40. kép). 

A 1880-as évek közepére végbement fejlődés méltatója, Országh Sándor így festette le a pesti Duna-part 
megváltozott arculatát: 

„Az egész terület, melyen most már lombos fák, zöldellő bokrok, virágos szegélyek környezik nagy 
férfiak szobrait, s melyen a fővárosi közönség legelegánsabb része keresi, különösen tavaszi és őszi 
napokon üdületét, - ez egész terület, még 15 évvel ezelőtt a város szemetének volt lerakodó helye, 
melynek bűzével csak a pálinkamérések és apró vendéglők szaga váltakozott. A lefolyt 15 év alatti 
változás, a csaknem mesés haladás, a városnak talán egy pontján sem észlelhető oly kiáltó mértékben, 
mint itt. Akkor sártenger, targoncások zaja, piszok és pálinkabűz; - ma aszfaltburkolat, az előkelő világ 
találkozása, selyem- és bársonyba öltözött hölgyek divatversenye, fasorok, virágok illatárja!”586 

 
40. kép - A Ferenc-József rakparti sétány, a pesti Korzó (Háry Gyula) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben.  
9.k. Magyarország III.k. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 119. old. 

 

 

••• A Széchenyi Sétatér, majd Szabadság tér 
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585 Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1931. 311. old. 
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A sétatér történetében a Széchenyi Sétatér Egylet (ld. a „Budapest parkjaihoz kapcsolódó egyletek és 
klubok” című részt) egészen 1870-ig meghatározó szerepet játszott, amikor is a sétány városi tulajdonba került. Ezzel 
indult el hanyatlása, hiszen míg az egylet biztosíthatta a közönség exkluzivitását, addig az immár városi tulajdonban 
lévő területen ez nem volt lehetséges. Hevesi Lajos már 1871-ben röviden így jellemezte a kialakult helyzetet: „A 
Széchenyi sétány bukott nagyság.”587A környék tehetősebb lakói lassanként elmaradoztak, katonák, cselédek vették 
birtokukba  a teret. 

Az Újépület 1897-ben történt lebontásával, valamint a déli oldalán húzódó Széchenyi sétány helyén Pálóczy 
Antal tervei illetve a Magyar Mérnök és Építész Egylet módosító javaslata nyomán alakították ki a Szabadság teret 
(ld. 41. kép). Az Újépület, mint „az abszolutizmus és az elfojtottság” szimbólumának lebontása,588 Szabadság térré 
való elnevezése, s mintegy a Széchenyi sétány kiépítése szimbolikus gesztus volt. A hatalmas tér kialakítása által a 
Lipótváros arculata is megváltozott az Országház térrel (Kossuth Lajos térrel) és így a Duna-parttal való kapcsolata 
által: „E monumentális levegőraktárak kettéosztják ezt a városrészt, amelynek régi negyedébe most már minden 
oldalról özönlik a levegő (…)”.589 

 
41. kép - Tőzsdepalota a Szabadság téren 1905 körül 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

••• A Múzeum-kert 

A Múzeum-kert kialakításának 1865-os lezárulását követően a Fővárosi Közmunkák Tanácsa fontos 
szerepet játszott sorsának további alakulásában. 1879-ben, a körút építésekor a kerítést beljebb helyezték, majd a 
Közmunkatanács 1880-ban vette gondozásába a kertet. Országh Sándor véleménye szerint a kert nevet csak az 1880-
ban végrehajtott rendezés eredményeként érdemelte ki, bozontos bokraival, fáival korábban csak az alsó néprétegek 
búvóhelye volt, mintsem sétahely lett volna. 1883-ra viszont: „A Múzeum-kert ma tiszta átlátszó utaival, friss 
levegőjével a környékbeli lakosság kedvenc üdülési helye.”590 Nem mindenki osztotta azonban ezt a nézete: 
Szathmári Mór a Fővárosi Lapokban 1884-ben megjelent cikkében még szegényesnek látta a kertet, amelyet azonban 
ennek ellenére is gazdag gyermeksereg népesített be délelőttönként: 

„Sok egyéb mellett különösen azt irigyelhetjük az osztrák Bécstől, hogy bőségesen van kertje. Nem 
számítva azt, hogy a mi Városligetünk csak afféle kisebb mulatókert a nagy Práterhez képest, a Lajthán 
túli fővárosban egymást érik a befásított tágas helyek, míg nálunk a kertek helyén emeletes házat 
építtetett a „hangyaszorgalom”. 
Nem csoda, ha megbecsüljük azt a keveset, amit még meghagytak; nem csoda, ha a Múzeum udvarát is 
kert számba vesszük, bár csak itt-ott terjeszti ágait egy-egy kőrisfa, ereszt terebélyes lombot a 
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vadgesztenye. Puha, elzárt pázsit ölén ritkásan zöldell a törpefenyő, meg a szélesen terpeszkedő 
ciprusbokor.”591 

Bár a kert rendezettsége hagyott kívánnivalót, szoboremlékei egyre gazdagodtak, s a korban megszokott 
jótékonysági ünnepélyek mellett a március 15-i nem hivatalos nemzeti ünnep megemlékezéseinek színteréül is 
szolgált. 

 

• A Népliget 

Budapest máig legnagyobb kiterjedésű parkjának, a Népligetnek tervszerű kialakítása csak 1893-ban indult 
meg. A homokos, szélfútta, mezőgazdasági termelésre alkalmatlan terület hasznosítására az első, sikertelen kísérlet 
az 1850-es évek közepén történt, amikor a futóhomok megkötésére akácfákat telepítettek. A vízhiány és a rossz 
minőségű talaj miatt azonban a kiültetett facsemeték elpusztultak. A kiegyezés után rohamos ütemben kiépülő Pesten 
homokbányaként illetve törmelék és szemét lerakására használták a területet.  

Rendezésére, egy faiskola létesítésére 1868-ban Sárkány József városi tanácsos tett javaslatot. A 
Kertészgazda című szaklap 1869-ben adta közre az új népkert terveit, melyet a hazaszeretet egyik újabb, markáns 
megnyilvánulásának tekintett.592 Pecz Ármin tervei és egy kertészekből álló bizottmány javaslatai alapján a népkert 
öt különböző parkrészből állt volna, amelyek között utak és sétányok voltak hivatva összhangot teremteni. A 
szökőkúttal, tóval, szigettel, rajta elegáns kioszkkal, „étcsarnokkal” (üvegtornáccal, tánc- és hangversenyteremmel), 
zeneállvánnyal és a közelben egy halas tóval, fogadókkal, elárusító kioszkokkal és sátrakkal, ülőhellyel 20.000 
látogató és négy nagycsarnokkal 4-4.000 ember részére, a térzene számára kialakított árnyas berekkel bíró, a teljes 
terület mintegy felét elfoglaló főrész óhatatlanul a Városliget jegyeit viselte magán, tökéletesített, korszerűsített 
formában. A tervszerű, tudatos kialakítás jegyében a főpark mellett négy úgynevezett „mulató-kert” létesítését is 
tervbe vették, melyek közül az egyikben mutatványosok, hintázás és egyéb játékok, tánc és vendéglátás számára 
biztosítottak helyet. A kertterv elkészítése során figyelmet fordítottak a közlekedésre is, több omnibuszállomást is 
létesíteni kívántak. A másik három mulatókertben a tervek szerint, minden korosztályra gondolva:  

„kutak és omnibuszállomási helyeken kívül, üdítőtermek, cirkusz, nyári színház, két váróterem a 
lóvonatú vasútállomásnál, kioszk, gyermek-kert, gyermek- és majom-színház, Ringelspiel, tűzijáték-tér, 
a nélkülözhetetlen „Paprika Jancsi”, hintázó- és árucsarnokok, őrházak állíttatnak.”593 

A tájkép megformálásának, valamint a gyakorlatias elrendezésnek egyaránt figyelmet szentelő, az ideális 
parkkal szemben támasztott korabeli elvárásokat tükröző terv sajnos nem valósult meg a városnak ezen a területén. A 
pénzügyi forrásokat még több mint két évtizedig a vázolt funkciókat magába sűrítve a Városliget részben hasonló 
irányú fejlesztései kötötték le. 

Az „új népliget” kialakításának gondolata majd 1889-ben vetődött fel ismét, ekkor már konkrét lépések is 
követték a terveket. A Fővárosi Tanács három szempont, „a főváros helyi és fejlődési viszonyainak”, a „VIII. és IX. 
közigazgatási kerületek lakossága régóta érzett szükségletének”, valamint a „főváros kertészeti és gazdasági 
érdekeinek” figyelembevételével határozta el az 1870 óta faiskolaként hasznosított, és a mellette található legelővel 
kibővített terület népligetté alakítását.594 A parkosítás megindítását azt is sürgetővé tette, hogy a közelben található 
Orczy-kert elsősorban már a Ludovika Akadémia oktatási céljait szolgálta, az Akadémia előtt fekvő kisebb parkról 
és a Füvészkertről pedig úgy vélték: „közmulatóhely, illetőleg népliget céljára már csak csekély kiterjedésüknél 
fogva sem alkalmatosak.” A befektetést közegészségügyi és gazdasági szempontból (kertészet kialakítása) is 
előnyösnek ítélve, a város pedig megindította a parkosítást. 

1890-ben Klenszky Vilmos dendrológiai gyűjteményt létesített a területen, amelynek tájképi kialakítása 
1893-ban indult meg Ilsemann Keresztély irányításával. Az 1892-es nagy kolerajárvány miatt létesült a Népligetben 
a talajvízre épülő vízkivételi mű és a víztorony (ld. 42. kép). A fejlesztés felgyorsítása és népszerűsítése annak 
kapcsán került előtérbe, hogy a Városliget területének egy részét ekkor az ezredéves kiállítás előkészítése vette 
igénybe. A korabeli sajtóból idézve: „Wir brauchen ein neues Stadtwäldchen, weil uns das alte zum Theil entzogen 
werden soll, noch mehr aber, weil das alte Stadtwäldchen auch für den Bedarf des hauptstädtischen Publikums nicht 
genügt.” A cikk szerzője a már megkezdett fejlesztések továbbvitelét szorgalmazva nem csupán az ezredéves 
kiállítás idejére szóló szükségmegoldást látott az Üllői úti Népligetben, hanem egy új, nélkülözhetetlen szórakozó- és 
pihenőhelyet, hiszen: 
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„Es darf nicht verkannt werden, daß wir neue Gärten und Promenaden brauchen; man darf nicht mit 
den Kosten sparen, um vorläufig wenigstens noch einen Volksgarten zu schaffen, einen Volksgarten 
natürlich, der diesen Namen verdient, kein ärmliches Palliativmittel, sondern eine Anlage, würdig der 
Größe der Hauptstadt und im Einklange mit den Forderungen der modernen Städtehygiene.”595 

A park fejlesztéséről a korabeli lapok rendszeres tudósításokban számoltak be.596 Bár már 1896. május végén 
megnyitották, tovább folytak a telepítések, sőt gyümölcsfák ültetésére is született javaslat, amelyet azonban a park 
általános jellege miatt elvetettek.597 A Népliget fejlesztésével kapcsolatban számos, sok esetben jogos kritika is 
megfogalmazódott természeti adottságai, valamint elsősorban megközelítésének nehézkes volta miatt: „Az új 
„Népliget”, mely tizennégy év óta nyomorúságos homokban csak tengődik, a közlekedés vonalán kívül esik s soha 
sem válhatik egy valóságos Városligetté, mert alapjában elhibázott s ezért megnagyobbítása kár lenne.”598 

 
42. kép - A népligeti vízmű, 1890-es évek eleje (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 

Budapest legnagyobb parkja bár még tíz évvel megnyitását követően, 1906-ban sem rendelkezett olyan 
kiépített vendéglátó és szórakoztató rendszerrel, mint a Városliget, ezt azonban pótolhatta kertészeti alakzatainak 
szépsége, hamisítatlan parkjellege. 

„Annak, aki jó levegőt, akar szívni, szép parkalakzatokat, kertészetileg és botanikailag érdekes 
növényeket akar látni, aki szép, nagy kiterjedésű smaragdzöld pázsitban kíván gyönyörködni, - annak 
sokkal érdemesebb kimenni a Népligetbe, mint a Városligetbe, amelyet teleépítettek hatalmas 
palotákkal, múzeumokkal, s amelyben egy-egy meleg nyári vasárnapon szinte lehetetlen jól éreznie 
magát az embernek. Aki tud gyönyörködni a növényekben, a fejlődő fákban, a nyíló virágokban, a zöld 
fűben és kék égben, annak itt Budapesten jobb és kellemesebb kirándulóhelyet a Népligetnél alig lehet 
ajánlani. Igaz, annyi mulatóhely, vendéglő, korcsma, kávéház, mutatványos bódé nincsen itt, mint a 
kedvelt régi Városligetben; de annál több még a szabad természet. Talán éppen emiatt rándulnak ki a 
Népligetbe oly kevesen.”599 

A nevében is törzsközönségére utaló Népliget a Városligethez hasonlítva még az 1910-es években is 
elhanyagolt és ünnepnapok kivételével elhagyatott képet mutatott: „Itt van például a Népliget. Ez a még elhanyagolt 
mostohatestvére, meg nem értett kollégája a már tomboló sikereket arató Városligetnek.”600 
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Hanák Péter Bécs és Budapest városfejlődését összehasonlító tanulmányában601 a magyar főváros gyors 
fejlődésének negatív mellékhatásait emelte ki. A felzárkózást célul tűző, kisebbrendűségi érzésből táplálkozó 
erőteljes urbanizációs folyamat következtében a város nem organikusan fejlődött.602 A város túlzsúfolttá vált csupán 
nagyon kevés zöldterülettel. Különösen súlyos volt a helyzet Pest esetében, ahol ez a város területének csupán 1.3%-
át,603 más felmérések szerint 2 %-át jelentette.604 Ennek következtében Hanák Bécstől, a kertek városától eltérően, a 
gyárak városának, a magyar polgárosodás műhelyének nevezte Pestet.605 Saját számításaim alapján a város teljes 
területét (a Duna nélkül) alapul véve 1896-ban illetve 1912-ben 1.07% illetve 1.46% (csak a köztulajdonú parkok), 
valamint 1.64% illetve 2.15% (magánparkokkal/kertekkel együtt) volt a városi zöldterületek aránya, ami a vizsgált 
időszakban, viszonylagos bővülésüket mutatja (ld. 5. táblázat), bár százalékos megoszlásuk továbbra is alacsony 
maradt. 

5. táblázat - Városi parkok százalékos aránya 
a főváros területéhez viszonyítva606 

 
 1896 1912 
Községi parkok és ültetvények 0.98% 1.46% 
Kisebb közterekkel és 
ültetvényekkel 1.07%  
Magánparkokkal együtt 1.64% 2.15% 

 
A 19. század első felében a magánalapítású kertek döntő aránya volt meghatározó – hiszen elsősorban 

magánszemélyeknek, a nemesség és a kisszámú, gazdag polgárság képviselőinek volt meg ehhez a kellő anyagi 
fedezetük (ld. Orczy-kert, Margitsziget illetve a Belvárosban a Károlyi-kert). A 19. század elején Pest városa a 
Városligetet is magánszemélynek, a hercegprímásnak adta bérbe, mivel hasznosítására ez tűnt a pénzügyileg 
legkedvezőbb megoldásnak. A bérlő korai halála miatt a fejlesztés nem valósulhatott meg, s a város ismét visszavette 
saját kezelésébe, ezért húzódott olyan sokáig teljes rendezése.  

Az egyesítést követően a Közmunkatanács illetve a város intézményesített formában vette át a 
kezdeményező szerepet, a munka hatékonysága, azonban erősen megkérdőjelezhető volt. Általánosságban véve 
elmondható, hogy Budapest számára a zöldterületek fenntartása nem kevés gondot okozott. A már meglévő parkok, 
kertek fenntartásában, fejlesztésében továbbra is a magántőke (pl. a Margitsziget üdülőteleppé fejlesztése, a budai 
királyi palotát övező Várkert kialakítása), valamint az állami tőke (az országos illetve nemzetközi kiállításoknak 
helyt adó Városliget esetében) szerepe volt meghatározó. Az újonnan létrehozott közparkok, mint pl. a Népliget, 
kevéssé volt népszerű, a társadalmi szeparáció eszköze volt, s az 1908/09-ben városi tulajdonba került Margitsziget 
fenntartásával sem tudott megbirkózni a város, 1913-ban kénytelen volt egy részvénytársaság kezébe adni, miáltal a 
sziget elitjellege megmaradt. 

A zöldterületeknek a telekspekuláció következtében gyakori beépítése nem vezetett széles körű társadalmi 
tiltakozáshoz (szemben az angliai példával) – ebben jelentős szerepet játszhattak Buda továbbra is hatalmas 
természetes zöldterületei. Ehelyett inkább a már meglévő zöldterületek célszerűbb hasznosítására és a 
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látogatóközönség szélesebb rétegei számára való elérhetőségükre születtek javaslatok (pl. Margitsziget). Más 
nyilvános parkok kapcsán gondosabb fenntartásukat szorgalmazták (pl. az Orczy-kert és a Városliget). 

 A zöldterületek alacsony százaléka világosan mutatja hiányukat Pesten. Összefoglalóan elmondható, hogy a 
budapesti zöldterületek kialakítását és fenntartását számos nehézség hátráltatta, elsődlegesen azonban a 
telekspekuláció és az anyagi források hiánya. A századfordulón a Városliget volt az egyetlen olyan közpark, amely 
teljes egészében betölthette szerepét. Pest mozaikszerű szerkezetben elhelyezkedő, kis területű, kevésbé hatékony 
növényaggal ellátott zöldterületei, számos más tényező (pl. homokos síkság) mellett, még kevésbé tudták/tudják a 
levegőtisztaságot és a jó életminőséget biztosítani. Bár a 19. században a zöldterületek hiánya figyelhető meg, nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk a budai oldalt, amely hegyeivel, a városba tölcsérszerűen benyúló hatalmas 
zöldterületeivel jóval egészségesebb életfeltételeket nyújtott. 

 
IV.3. A városi kert és park mint a társas élet színtere  

 

IV.3.1. Használatuk időbeli meghatározottsága 

 

• A városi park idényjellegű használata - A téli idény a Városligetben 

 

 

43. kép – Január: korcsolyázók és  
fakutyázók a városligeti tavon 

Schwindt, M.: Zwölf Monate in Pesth.  
Pest: k.n., 1843 és 1848 között. 

 
A városligeti idény a teljes naptári évet 

felölelte. A szánkázás, korcsolyázás már a Liget 
kialakításának, rendezésének korai szakaszában 
is gyakori időtöltés volt (ld. 43. kép). A téli 
szezon társas életének megszervezése azonban az 
1869-ben megalakult Pesti, majd 1872-től új 
nevén Budapesti Korcsolyázó Egylet nevéhez 
fűződik (ld. erről részletesebben a „Budapest 
parkjaihoz kapcsolódó egyletek és klubok” című 
részt). Az időjárás függvényeként az idény 
kezdetéről (november 15-december 1.) az utcasarkokra kihelyezett kis táblák tájékoztatták a fővárosiakat. A téli 
társas élet rendje egy nap tükrében így alakult a múlt század elején: 

„De az igazi élet akkor kezdődik, amikor a tó másik felét is megnyitják s az egész hatalmas jégfelület 
rendelkezésre áll. Már a délelőtti órákban nagy élénkség van odakünn. Ilyenkor jönnek az apró kis 
gyermekek, meg a kezdők, különösen a szégyenlősebb hölgyek. Nagyban folyik a tanítás (...). 
Déltájban sétálók lepik el a csarnok előtti széles járót. Olyan korzót lát itt az ember, akár tavasszal a 
Duna-parton vagy a Kossuth Lajos utcában. Különösen vasárnap és ünnepnapokon, amikor délelőtt is 
szól a zene. Ember ember hátán tolong s a tömegben alig lehet előbbre jutni. Hát még a jégen!”607 

Verőfényes napon az akár négy-ötezer látogatót is fogadó pályán déli egy órakor kissé elcsendesedett az élet. Az 
egyleti tagok körében népszerű délutáni hokizást követően a sötétség beálltával élénkült meg a pálya (ld. 44. kép). 
Nem csupán a korcsolyázók, de kísérőik számára is kellemesen telt az idő a díszes csarnok emeleti nagytermében 
beszélgetve, a pódiumon sétálva.608 

„Kigyulladnak a villamos lámpák, s megszólal a katonazene. A pálya újból megélénkül, s úgy esti hat 
órakor ismét sok ezren szelik a fényárban úszó jégtükröt. Megkezdődik a tánc. Egymás után érkeznek a 
párok a csarnokkal szemközt elkerített helyre: a táncterembe. (...) 
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Most elhallgatott a zene. Mialatt a katonák pihennek, szétszéled a közönség. Egy részük tovább 
korcsolyázik, hosszú nagy köröket róva le a csarnok mentén, másik részük meg a melegedőbe és az 
étkezőbe siet. 
Itt az uzsonna ideje! 
(...) Az éhség csillapultával megindul a társalgás. Élénk zsibongás tölti be a termet, amikor hirtelen 
nagyot berreg az ajtó fölött elhelyezett kis csengő. Kezdődk a zene! Egyszerre mindenki talpon van, 
minden oldalról hívják a fizetőt, aztán kitódul a raj ismét a jégre, ahol már javában folyik a training. 
Odaát a hídon túl, a futók iramodnak körbe nagy gyorsasággal, egy másik elkerített helyen pedig a 
műkorcsolyázók gyakorolják magukat a különféle mutatványokban. Nekik is állandóan nagy 
nézőtáboruk van. (...) 
A Washington-szobor felől vidám mulatozás hallatszik. Hamar odasiet mindenki. Itt vagyunk a 
„Fröbel”-ben, a gyermekek és a kezdők számára fenntartott helyen. Vígan megy a játék, a fogócska, a 
rabló-pandúr s főleg a szánkázás, a kis emberek legkedvesebb szórakozása. (...) 
Esti nyolc órakor megkondul a jelző harang s éles szavával távozásra int. Még utoljára 
körülkorcsolyáznak egyszer, aztán siet mindenki a csatolókhoz.”609 

 

44. kép - A városligeti jégpálya 
Képeslap, FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A második, majd a harmadik harangszót követően 
kialszanak a jégpálya lámpái, mindenki hazafelé 
igyekszik. A látogatók távoztával nekilátnak a jég 
söpréséhez, rendezéséhez. Már hajnalodik, amikor a 
napszámosok dolguk végeztével haza indulnak. A téli 
idény végén eltávolították az egész várost tájékoztató, 
utcasarkokra kihelyezett kis táblákat. 

A Liget számos részének látogatóközönsége az 
idény függvényében változó képet mutatott: a tó és 
környéke nyaranta elsősorban a közép- és alsóbb rétegek 
csónakázóhelye, telente viszont az előkelő társaság is 
megjelent rajta. Ekkor tehát a társadalom szinte minden 
rétege képviseltette magát, így még egy ilyen kis 
részterületen is világosan kirajzolódtak az egyes 
társadalmi rétegek által használt terek határai. 

 

• A városi park idényjellegű használata - Az 
idény a Margitszigeten (1894) 

A Margitszigeten májustól októberig tartó 
fürdőidényről a korabeli hírlapok rendszeresen közöltek 
beszámolókat. A sziget északi részén álló vendéglőben 
reggel 7 és 9, valamint délután, illetve este 5 és 10 

között cigányzenekar, az alsó vendéglőben pedig délutánonként katonazenekar szolgálta az itt időzők, illetve ide 
látogatók szórakoztatását. A főidényben hetente rendeztek táncünnepélyeket, tombolát, hangversenyeket.610 

A korabeli sajtóban megjelent cikkek és híradások mellett a Margitsziget társas életének fontos forrása a 
Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny című lap (ld. 45. kép), amely egyetlen évet ért meg. Az ifjabb Hohlfeld Lajos 
által szerkesztett és kiadott lap (szerkesztősége és kiadóhivatala a Margitszigeten volt) 1894-ben kéthetente jelent 
meg négy-hat oldal terjedelemben, május 1. és szeptember 15. között összesen tíz szám látott napvilágot. Az 
elsősorban a fürdővendégek által és számára íródott, könnyed hangvételű lap értékes adatokkal szolgál a sziget 
mindennapi életének mozzanatairól. A fürdővendégek névsora és a sziget látogatóinak számáról rendszeresen közölt 
kimutatás szinte egyedülálló forrásként szolgál a park látogatóinak számát, az idényen belüli megoszlását illetve a 
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fürdővendégek társadalmi hovatartozását illetően. A lap megindításában főként a sziget népszerűségének, 
ismertségének növelése, további látogatók odavonzása, egyszersmind a látogatók, vendégek közötti érintkezés 
megkönnyítése is szerepet játszott. A fürdővendégek névsorának közlése mellett rövid hírekben rendszeresen 
beszámolt a szigeten tervezett mulatságokról illetve azok lefolyásáról, a koncertek időpontjáról, a lehetséges 
kúrákról, a szigetre látogató hírességekről, és természetesen olyan nélkülözhetetlen gyakorlati információkkal is 
szolgált, mint a sziget és a város között közlekedő hajók menetrendje. A lap fenntartási költségeit jórészt a hirdetések 
biztosították. A szigetről, József főherceg egyéb alkotásairól szóló leírások, hangulatképek, hírek mellett, 
elbeszélések, versek, humorosok írások is megjelentek a lapban. Első számában Gyarmathy Zsigánénak, a sziget 
gyakori vendégének tárcája köszöntötte az olvasót. 

 
45. kép - A Szent Margitsziget - Fürdői Közlöny (1894) fejléce 

 

A szigeten az idény általában május 1-én kezdődött (amint azt a Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny 
szerkesztője nem mulasztotta el megjegyezni: „Más fürdőhelyen még csak az évad kezdetén vannak, mi pedig már 
benne is vagyunk.”)611 és más hazai fürdőktől eltérően (ahol az idény általában augusztus 20-ával ért véget) egészen 
októberig tartott. A hosszabb fürdő- (és ezáltal park)idény a sziget elhelyezkedésével magyarázható, hiszen 
felkeresése, a ki-, illetve hazaköltözés nem igényelt hosszú utazást, a szükséges intéznivalókat a városban könnyen el 
lehetett végezni. 

A közlekedés. 1894-ben a látogatók reggel fél hat és este fél 9 között, június 1-tól reggel 5 és este 10 óra 
között félóránként közlekedő hajókon kereshették fel a szigetet. Rendezvények esetén a szervezők külön hajókkal 
biztosították a hazajutást. 

A fürdő. Népszerűségét jelzi, hogy a publicista Szokolay Kornél beszámolója szerint „Többször is fordul ott 
elő, hogy vissza kell utasítani a vendégeket, mintsem az, hogy üresen állana vagy egy szoba is.”612 A 43 C-fokos 
vizet külsőleg bőrbántalmakra, ivókúraként pedig elsősorban emésztőszervi problémák ellen alkalmazták sikerrel. A 
vízesés alatt található forrásházban palackozott vizet bel- és külföldre is szállították. 

A kúrák. A szigeten palackozott víz fogyasztása mellett lehetőség nyílt a tejkúrára is. A sziget felső csúcsán 
található tehenészetnél reggel illetve este 6 és 8 óra között lehetett frissen fejt tejet kapni.  

A sziget parkjellegének és ezáltal társas életi funkciójának meghatározó voltáról tanúskodik Hermann Antal 
megjegyzése:  

„De mintha (...) a fürdőház maga nem volna olyan látogatott, mint ahogy megérdemelné, ahogy 
arányban állana a szigetjárók nagy számához. (...) S az ivótermek körül (...) szintén nem látunk elég 
sürgés-forgást.”613  
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Az idézetből tehát világosan kitűnik, hogy a szigetre látogatók és a huzamosabb ideig itt tartózkodó fürdővendégek 
számára nem maga a fürdő és a különféle kúrák jelentették a fő vonzerőt, hanem egyrészt a pihenés lehetősége, 
másrészt az élénk társas életben való részvétel. A sziget sokszínűséget és megosztottságát így jellemzi a lap egyik 
tárcaírója: 

„Aki a nagy élénkség kedvelője, az a fürdőház, a vendéglők és ivócsarnok körül sétálhat, aki pedig a 
csöndes magányt szereti, az a félreesőbb, néptelen utakon andaloghat vagy a sűrűségekben barangolhat. 
Bőven gondoskodva van, hogy minden vendég megtalálja a neki való társaságot vagy helyét, ahol 
kedvére töltheti el idejét. 
Az olvasóteremben sok ízben találkát adnak egymásnak a szép asszonyok és bájos leányok.”614 

A szórakozás. A sziget felügyelősége Piros Józsi zenekarát szerződtette az egész évadra, mely reggel 7-9-ig, 
délután 4-től 8-ig (az idény előrehaladtával 9-ig illetve keddenként 5-től 10-ig), valamint kedvező idő esetén vasár- 
és ünnepnap alkalmával 12 és 3 óra között a felső vendéglőben játszott, míg az alsó vendéglőben délután 4-től 8-ig 
katonazenét élvezhetett a közönség. Tekepálya, s az ott rendezett versenyek (1894. június 24.), (jelentős bevétellel 
nem járó) jótékonycélú tombolajátékok, gyakori táncmulatságok, a nagyszálló olvasótermében rendezett, vásárlással 
egybekötött festészeti kiállítás, a nagyszálló társalgójában rendezett zártkörű koncert, amelyen Lotz Károly 
festőművész leánya is szerepelt zongorajátékával, koncerttel és táncmulatsággal kísért evezősversenyek, 
úszóversenyek,615 a felső vendéglő bérlője által rendezett tűzijátékok, hangversenyek, tombolák színesítették az 
élénk társas életet. 

Mivel a szigeten a tárgyalt korszakban csak 1918-1919-ben állt fenn rövid időre a Bródy István által 
alapított Margitszínház, a vendégek körében az óbudai színkör előadásait népszerűsítették, kedvezményes jegyeket 
biztosítva számukra. Az egyéb látványosságra vágyók részére a Városligetben a Feszty-körkép megtekintését is 
javasolták. 

A szigeti vendéglőkben már május második felétől rendszeresen rendeztek díszlakomákat, családi 
összejöveteleket, majálisokat, majd juniálisokat. Így pl. a magyar képviselők a horvát képviselők tiszteletére május 
19-én a felső vendéglőben adtak délután 6 órától éjjel 1-ig tartó díszlakomát báró Bánffy Dezső, a képviselőház 
elnöke és Gyurgyevics Vazul, a horvát sabor elnöke, a kormány tagjai, államtitkárok és számos képviselő 
részvételével. A műegyetem gépészmérnök hallgatói (május 22.), a medikusok (május 23.) zártkörű majálist 
rendeztek az alsó vendéglőben. Számos juniálist is a szigeten ünnepeltek: a Mensa Academica javára az egyetemi 
ifjúság (június 4.), a budai középkereskedelmi iskola végzősei (június 19.), a budapesti kegyestanítórendi 
főgimnázium érettségizett tanulói (június 25.), a budai állami reáliskola érettségizett tanulói (június 27.) tartották 
rendezvényüket. Jótékonycélú ünnepségre is sor került: a Budapesti Kereskedő-Ifjak Társulata szervezésében a 
„Daloskör” javára (július 21.). A király születésnapja alkalmából tűzijátékot, majd „Török világ” címmel jelmezes 
felvonulást rendezett a felső vendéglő bérlője. A társas élet ideális környezetének megteremtéséről, valamint az 
ünnepségek díszeiről a szigeti kertészet gondoskodott. 

„Az ország legnagyobb szalonja”. A sziget társas életének egyik legfontosabb helyszíne a korzó volt,  
„mely a felső sziget kikötő helyétől a forráson túl levő töltögető házig terjed. A lejtős oldalát fehér 
mészkövekkel rakták ki, fönt az út szélén pedig csinos fakorlátot alkalmaztak, melyet a folyondár 
sűrűn fut be. Esténként ki is világítják, s így a távozó vendégeknek nem kell állingálva várakozniok 
az állomáson az érkező hajóra, hanem alá és föl sétálhatnak a korzón.”616 

Az „ország legnagyobb szalonjának” nevezett sziget idénye nagyjából egybeesett a fürdőével, május 1-étől októberig 
illetve novemberig tartott. Ábrányiné Katona Clementina úgy jellemezte,617 mint amelynek közönsége egyesíti 
„nemcsak a főváros s az ország intelligens elemeinek minden rétegét, hanem még a külföld számos képviselőjét is s 
így, ez idő szerint leginkább megközelíti Atzél Béla báró üdvös eszméjét: a park-klubot.” Idealizált képet festve, az 
írónő így jellemezte a szigeti élet hangulatát: 

„Zenei élvezetben sincs hiány. A jó cigány és katonabandáról nem is szólva, itt hallatják magukat 
minden évadban a létező legkitűnőbb énekesek: a világhírű fülemüle-család. 
A szobák csak háló- és öltözőhelyiségül szolgálnak. Természetesen mindenki azon van, hogy minél 
többet időzzék a nagy közös zöld szalonban, ahol csak megjelennie kell, hogy mindjárt elegáns 
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társaságban legyen. Sétálnak, csevegnek, frissítőket élveznek, sőt nem egyszer táncolnak is. Tőle 
telhetőleg iparkodik mindenki szeretetreméltó s szalonéletnél nélkülözhetetlen sima, udvarias modort 
ölteni.” 

A vendégek. Az 1894-es idényben a szigeten üdülők között szerepelt Csillag Teréz, Jászai Mari, Ruttkayné 
Kossuth Lujza és természetesen maga a tulajdonos, József főherceg is. A főhercegi család 1894-ben nem töltött itt 
hosszabb időt, csupán néhány rövid látogatás erejéig kereste fel. A vendégek között tanulók, bankhivatalnokok, 
vagyonos lipótvárosi polgárok, kormányhivatalnokok, vidékiek, külföldiek egyaránt voltak. 

Amint a gyógyfürdő vendégeiről készített kimutatásból (ld. 6. táblázat) világossá válik, számuk a május 
elejétől június közepéig terjedő időszakban volt legnagyobb, ezt követően fokozatosan csökkent. Kivételt az 
augusztus második felére eső időszak jelentett - feltehetőleg az erre az időszakra eső országos ünnepségek miatt 
élénkült meg az érdeklődés a sziget iránt is. Szeptember első felében több, mint felére esik vissza a vendégek száma, 
az idény végének közeledtét jelezve. 

6. táblázat - A Szent Margitsziget látogatóinak és fürdővendégeinek száma – 1894 
Szent Margitsziget-Fürdőügyi Közlöny 1894. alapján 

1894 A sziget látogatóinak száma Különbség 
május 1/április28-15. 19329  
május 16-31 35287 15958
június 1-15. 57754 22467
június 15-30. 76540 18786
július 1-15. 99363 22823
július 16-31. 119607 20244
augusztus 1-15. 133351 13744
augusztus 16-31. 152468 19117
szeptember 1-15. 163389 10921

 
1894 A gyógyfürdő vendégeinek száma Különbség 

május 1/április28-15. 160  
május 16-31 333 173
június 1-15. 486 153
június 15-30. 594 108
július 1-15. 696 102
július 16-31. 801 105
augusztus 1-15. 872 71
augusztus 16-31. 991 119
szeptember 1-15. 1033 42

 

A májusi idénykezdéstől szeptember 15-ig mintegy 163 ezer látogató kereste fel, legnagyobb számban a 
május első fele és július vége közé eső időszakban illetve augusztus második felében, az idő jobbrafordultával, 
valamint az itt tartott ünnepségek miatt. Szeptember első felében, az őszi idő beköszöntével, a fürdővendégek száma 
fokozatosan visszaesett, lassan közeledett a fürdőidény vége. A parkidény azonban ezzel még nem ért véget. Október 
és november folyamán is látogatták a szigetet, ha nem másért, a sportpályákat felkeresve.618 

 

• Ünnepek és rendezvények Budapest parkjaiban 

Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy a város lakói miként vették birtokba ünnep- (és hétköz) napjaik 
alkalmával ezeket a tereket, hogyan használták a városban rendelkezésükre álló zöldterületeket. Másrészt, a kérdést 

                                                           
618 Erről tanúskodnak Pauler Ákos naplójegyzetei: 
(1894. október 14., vasárnap) „Reggel kimentem a leányokkal a Margitszigetre (...). Délelőtt tennis. Ebéd a 
Császárfürdőben. (...)” 
(1894. október 28., vasárnap) „Ismét a Margitszigeten a tennis társasággal. Ebéd a Lukácsfürdőben. (...)” 
(1894. november 18., vasárnap) „Délelőtt elkísértem a leányokat Szóhnernéhoz, akivel kimentek a Margitszigetre.” 
Pauler Ákos naplójegyzetei, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 2612. 



 

nem a felhasználók, hanem a felhasznált területek szempontjából felvetve, az is figyelmet érdemel, hogy a 
nyilvánosság eme színtereit illetve használatukat miként módosította, miként módosíthatta az ünnep- és hétköznapok 
váltakozása. 

 

46. kép – Április: a Gellérthegy húsvétkor 
Schwindt, M.: Zwölf Monate in Pesth. Pest: k.n., 1843 és 
1848 között. 

 
A kertek, parkok használata szempontjából az 

évkör legfontosabb ünnepei a húsvét illetve a pünkösd és 
természetesen a májusünnep voltak. Családok 
kerekedtek fel ezeken a napokon, hogy például 
húsvéthétfő alkalmával ne csak a hagyományos 
Gellérthegyi búcsún (ld. 46. kép) vegyenek részt 
(„Emaus-ba járás”), hanem helyette felkeressék többek 
között a Városligetet, a Margitszigetet, az Orczy-kertet 
vagy a Városmajort. A tavaszünnep, május 1. alkalmával 
gyakran a teljes ünnepet a szabadban töltötték, nem 

ritkán hosszabb kirándulást téve a közeli budai hegyekbe, emellett azonban a városon belüli zöld területek 
felkeresése is népszerű időtöltés volt. Gyakorlatilag 1890-től a hagyományos tavaszünnep mellett a majális 
munkásünneppé is vált, amelynek színtere elsősorban a Városliget lett. Szent István ünnepe illetve a 19. század 
második felében az uralkodó születésnapja (augusztus 18.) alkalmával főként a Városliget, valamint a Vérmező volt 
nagyszabású népünnepélyek színtere. Péter-Pál ünnepéről (június 29.) 1844-ben így számol be a Pesti Divatlap:  

„a budai városmajor, zugliget, svábhegy, horváthkert és császárfürdő, a pesti városliget, kioszk és 
társalgási kert tele volt falatozó, iddogáló néppel, kik a zöld természetet – kivált ünnepnapon – mindig 
rózsaszínben szeretik látni.”619 

Szent Anna (július 26.) napját többek között a Városligetben, Szent Margit ünnepét a Margitszigeten (júniusban 
illetve júliusban) tartották, ahol szüreti ünnepélyeket is rendeztek.  

Az Illés-kút, így tehát az Orczy-kert is július 20-án, Illés próféta ünnepén a pesti ortodox szerbek kegyhelye, 
zarándoklataik fontos állomása volt a század első felében. Csernovics Arzén pátriárka a szentendrei nagy tűzvész 
után, 1696-ban azzal a kéréssel folyamodott Pest városához, hogy biztosítsanak számára egy házat a városban vagy 
pedig a városon kívül, Illés kútjánál (Illyna Voda) engedélyezzék számára egy kis ház építését. Pest városa azonban 
visszautasította ez utóbbi kérést, nem engedve át a kútnál fekvő területet, amelyen régebben (valószínűleg Mátyás 
király pesti vadaskertjének részeként) királyi kéjlak vagy vadászház (Lust oder Jagdhaus) állott, romjai (alte gemä
uer) pedig még ekkor is megvoltak.620 A szerb lakosság szorosan kötődött a kúthoz, nevét a prófétáról kapta, kultikus 
helyük volt, ahová papjaikkal együtt zászlós körmenetben vonultak ki Illés napján. A vízszenteléssel egybekötött 
körmenet a Szerb utcai templomból indult, amely Pesten és környékén az egyetlen pravoszláv búcsújáróhely volt.621 

A parkok látogatottsága húsvéttal, de ennek mozgó ünnep volta miatt, valamint azért, mert akkor még nincs 
igazán jó idő, általában inkább május 1-jével élénkült meg és egészen október elejéig-végéig tartott. A Margitsziget 
esetében a 19. század utolsó harmadában, a nagyarányú fejlesztések eredményeként már a szó szoros értelmében 
szezonról is beszélhetünk, amely általában május 1-jével vette kezdetét és október végéig tartott. 

Télen a parkok a ritkább sétáktól, korcsolyázástól, szánkózástól, kikocsizásoktól eltekintve kevésbé voltak 
látogatottak. Kivételt a Margitsziget jelentett, amely a 19. század végén, a 20. század elején télen is fogadott 

                                                           
619 Pesti Divatlap 1844. 18. old. 
620 Schmall Lajos: „Mátyás király pesti kertje.” In: Uő: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez. Budapest: 
Pesti Ny.,  89. old. 
621 Ezt a szokást örökítette meg 1821-ben megjelent leírásában Franz Schams: 
"Hierher wandern am Eliastage jene Bewohner der Stadt Pest die wir unter dem Nahmen der nichtunirten Griechen 
kennen, und schlürfen der Erde klarste und reinste Flüssigkeit ein nach echt orientalischer Sitte. Auf den üppichen 
Grasteppichen in freundlichschaftlichen Zirkeln gelagert, genießen sie die frühen Morgens reinen Äther, und 
lobpreisen die Allmacht in muntern Gesprächen und fröhlichem Gesange (aller orientalischen Völker lieblichste 
Unterhaltung), bis der Sonne heftiges Wirken sie heimwärts führt.“ 
Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. Pest: Hartleben, 1821..383. 
old. 



 

vendégeket, amint arról számos szépirodalmi mű is tudósít (pl. Bródy Sándor, Krúdy Gyula írásai). Kivétel volt még 
a Városliget is, hiszen tavával ideális helyet biztosított a korcsolyázók számára. A Pesti Korcsolyázó Egylet 1869-es 
megalakulásával szervezettebb formát öltött eme téli sport gyakorlása, s a polgárság és az arisztokrácia képviselőit 
egyaránt tagjai között tudó egylet katonazenével kísért jégünnepélyeivel népesítette be a téli Ligetet. 

 

47. kép - Rózsaünnep a Margitszigeten, 
1905. (Kiss Ferenc) 

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli 
Múzeum 

 

A naptári ünnepek mellett számos 
egyéb ünnepélynek (pl. a jellegzetesen 
helyspecifikus Margit napi búcsút, majd a 
századfordulótól a rózsaünnepet a 
Margitszigeten tartották, ld. 47. kép), 
rendezvénynek biztosítottak helyet 
Budapest parkjai, hogy csak az országos 
kiállítást és a millenniumi kiállítást 
említsük. Emellett számos jótékonysági ünnepélynek, korzónak, sok tekintetben a bécsi Praterkorso mintájára, 1893-
tól virágkorzónak is színhelyei voltak. Mindemellett természetesen családi eseményekhez kötődő ünnepeket, 
névnapokat, születésnapokat is gyakran a szabadban töltöttek. 

 

 

••• Ünnepek tavasszal 

A jó idő beköszöntével, legkorábban márciusban, de általában áprilisban, május elején a budai hegyvidék 
mellett a városlakók már a városi parkokat is felkeresték az ébredező természet jeleinek szemlélése végett. A parkok 
szórakozóhelyei is lassanként felkészültek fogadásukra. A biedermeier kor családi majálisa, mely először a főúri 
körökben, az 1800. táján jelent meg, hamar általános szokássá vált622 s a század folyamán végig továbbélt. 
Elsősorban a nagyobb tavaszi ünnepekhez, húsvéthoz, pünkösdhöz és május 1-jéhez kötődött. Az első tavaszi 
sétákról 1873-ban a Vasárnapi Újság így számolt be: 

 „A Városliget, a Margitsziget, a Zugliget s Budapest egyéb kiránduló helyei fakók ugyan még, a fák 
most rügyező kopasz ágaikkal meredeznek az égnek, - hanem azért az egész város már a „zöld”-be siet s 
tarkává teszi a természet egyhangú színezetét. Van ugyan egyéb is, mi tarkává teszi. Így pl. a városligeti 
tó partjairól csak nemrég szedték be azokat a sárgára, kékre, pirosra zöldre s isten tudja még miféle 
színűre festett vasszánkókat, amiket a Korcsolyázó Egylet arra szánt, hogy rajtok majd hosszúlábú 
korcsolyás-gavallérok szép delnőket csúsztatnak végig a jégen, - de amik bizony az enyhe tél miatt, mely 
nem hozott jeget, megfeneklettek odakinn a száraz zátonyon. (…) A sportvilág nagyban űzi már a poros 
úton a fényt és lovait, ami különben mestersége is; a vendéglőkben s a Batthyány-sziget kioszkjában szól 
a cigány- és katonazene, és a kíntorna minden 10. lépésre egymástól kellemes hangvisszásságban olvad 
együvé egyszerre csavart különféle nótáival s a fiók „Wurstl-práteren” kering a „Ringl-spiel”, amire még 
maig sem tudtunk magyar nevet találni. (Faluhelyen ördöglónak és ördögmotollának nevezik.) (...)”623 

 

Húsvét 

Az egyházi ünnepek (amelyek munkaszüneti napot jelentetek az alsó néprétegek, de a polgárság számára is) 
megtartásának rítusaihoz a templom felkeresése mellett gyakran a városon belül vagy azon kívül eső zöldterületekre 
tett kirándulás is hozzátartozott. (ld. pl. a prágaiak húsvét idején tett kirándulásait a Királyi vadaskertbe). A 

                                                           
622 Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. Budapest: FSzEK, 1975. 95. old. 
623 „Budapest tavasszal.” VU 1873. (április 6.) 169. old. 



 

húsvéthétfő hagyományos kirándulóhelye a Gellérthegy volt,624 vásárral, mutatványosokkal, a kilátásban való 
gyönyörködéssel. 

„Fent a hegyen sorjába vannak sátorok verve, étellel-itallal, pogácsával, kaláccsal, sörrel, borral, 
rozsolissal. A kíntornásoktól hemzseg a hegy; fölfogad egyet-egyet nehány tagból álló társaság, és 
„Uccu neki Becskereki” úgy eltáncolnak mellette, mintha Patikárius Ferkó húzná. Jól teszik! 
Van kutya-táncoltatás, majom-mutogatás, levelező ördög, s ki tudná, mennyi mindenféle mulatságos 
dolog. De legmulatságosabb dolog a narancs- és tojáshajítás. Akiknek kedvök telik benne és pénzök 
van hozzá, azok a sátrak körül állanak; alantabb 40-50 öllel gyerekcsoport foglalja el a tért és lesi a 
mannát. Felülről aztán kezdik hajigálni a narancsot és tojást, - közben narancs és tojáshéjat gyeppel 
kibélelve. A gyerekek hurráznak a fölrepülő fényesnek; szaladnak, taszigálódnak, tépelődnek érte; ha 
pedig csalódnak, lekiabálják. Az pompás mulatság. Kővel is dobják szegényeket néha; ami hogy 
szokásossá vált durva tréfa, abból látszik, hogy az idén a budai kapitányság főkötelességül tette 
rendőrei elé, a kőhajítást meggátolni. 
E nap voltaképpen búcsújárás napja a Gellérten; azt mutatja az a legalább 13 kápolna is, amelyek a 
Vérmező felől fölmenő út hosszába vannak építve, ilyenkor fölvirágozva, lámpákkal ellátva.”625 

A hagyomány azonban 1873-ban rövid időre megszakadt a hegy parkosítása, az újonnan ültetett növények védelme 
érdekében. 

„Húsvét hétfőjén még taval is a Szent-Gellért hegyére tolult föl a fővárosi nép búcsúra. Tarka lett 
ilyenkor a vén hegy szürke feje, koszorút font rája a tömérdek sátor s hullámzó népség. Reggeltől estig 
tombolt a zaj, a máskor oly csöndes magaslaton, mely fölött a citadella emelkedik, komor, mogorva, 
hallgató falaival. Ez idén már eltiltották a gellérthegyi búcsút. Parkot ültettek a hegy Buda felé néző 
oldalára. Az újonnan ültetett fenyő-, cser-, tölgy-, platán- és gesztenyecsemeték már nagyban 
rügyeznek s a tomboló néptömeg összetaposná, letördelné őket.”626 

Újpest, Kőbánya, a vasútépítéstől Rákospalota, az Orczy-kert és a budai hegyek mellett azonban már az 
1860-as években is kedvelt cél volt a Városliget, a társaskocsik zsúfoltsága ellenére is: „A corso egész római 
cirkusszá változott, a gyalog ösvény köröskörül ülő és álló nézőkkel volt tele (...), kik a corsón megjelent úri 
fogatokat, bérkocsikat, lovasokat, omnibuszokon érkezőket bámulták (...).”627 

Az 1860-as évek végétől a húsvét a Margitsziget esetében is általában az idény kezdete volt, hiszen ekkor 
indult meg a hajóközlekedés. 

„A margitszigeti hajók is húsvét vasárnapja óta járnak rendszeresen a szigetre. A múlt vasárnap közel 4 
ezer ember látogatta meg e kellemes kiránduló helyet mely a múlt ősz óta egy hatalmas, tágas épülettel 
gazdagodott, hol olvasó, étkező, társalgó helyiségen, a szellős csarnokon s boltozatos földalatti 
raktárakon kívül nem kevesebb mint 120 fényesen berendezett vendégszoba várja a beszállókat, kiknek 
9/10 részét eddig elegendő szobák hiánya miatt kellett visszautasítani. (...)”628 

 

                                                           
624 A 18. század elején épített kálváriához tett zarándoklat a század második felében már bizonyosan nagy 
népszerűségnek örvendett, de elsősorban vásári mulatság jellege dominált. Ld. Zoltán József: Népi szórakozások a 
reformkori Pest-Budán. Budapest: FSzEK, 1975. 63-70. old.  
Schams Ferenc leírása alapján ez a húsvéthétfői népünnep olyan népszerű volt, hogy ekkor még az Orczy-kert, a 
Városliget, a Margitsziget közönsége is megritkult: „Unser Blocksberg ist heute der König der Feste, und selbst des 
Orczy-Gartens, des Stadtwäldchens und der Palatin-Insel stolzes Principat der Freudenspendung, tritt an diesem Tage 
willig und bescheiden zurück; (…).“ Ld. Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest 
in Ungern. Pest: Hartleben, 1821. 385. old. 
625 „A húsvét Pesten.” VU 1869. (április 4.) 188. old. 
626 „Húsvét napján.” VU 1873. (április 13.) 182. old. 
627 Sürgöny 1862. 93. sz. 2. old. 
628 VU 1873. (április 20.) 194. old. 



 

 
48. kép - Békebeli május elseje a Ligetben 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

Május elseje 

Május elseje, a hagyományos tavaszünnep kedvelt célpontja már a reformkorban a budai hegyvidék, a 
Horváth-kert, a Császár fürdő valamint a Városmajor volt, amelynek fősétányát reggelente ekkor hatalmas tömeg 
lepte el. Garay János 1837-ben így írt a városmajori ünnepről: 

„Május első napján Pestbuda szép világa rendszerint meg szokta innepelni azzal, hogy a kellemes 
vidékű Buda „városmajorjába” (…) gyülekszik össze, ott fakadó tavasznak első kellemeit látni, s ami 
talán még főbb dolog, magát láttatni (…) Már korán reggel takarodék ki számos városi, minden rendbűl 
és nemből, a beállott tavasz idvezletére s a tavasz őket viszont megidvezlé (…).”629 

A nádori család az ünnep alkalmából szívesen kirándult a lágymányosi Nádorkertbe. A fokozatos fejlesztéseknek és 
a közlekedési feltételek javításának hála a Városliget is a tavaszünnep kedvelt helyszínévé vált. A Vasárnapi Újság 
1878-ban így számolt be az ünnepről: 

„Május 1-jén már kora reggel élénk képet nyújtott a főváros. Reggel 6 órakor katonai zenekarok 
harsogó zeneszóval járták be az utcákat, ébresztve a lakosságot a tavasz ünnepére. Ezrivel ment ki a 
nép a Városligetbe a lóvonatú vasúti kocsikon s az omnibuszokon, melyek ez alkalomra tarka 
szalagokkal, ékes zöld gallyakkal voltak díszítve. A városligeti vendéglők zsúfolva vannak, szól a zene 
minden bokorban. A tavon százával járnak-kelnek a csónakok. Az állatkertet is sokan látogatták. A 
nőképző egylet által tanintézete javára rendezett tavaszi mulatság iránt élénk érdeklődés mutatkozott; 
díszes társaság gyűlt össze, s vígan folyt a mulatság, míg a délután megeredt eső meg nem zavarta; a 
mulatság folytatását ezért vasárnap délutánra halasztották.”630 

A tavaszünnep hagyománya május elseje munkásünneppé válása ellenére is fennmaradt. Továbbra is szokás 
volt ekkor korán reggel kilátogatni a Ligetbe (ld. 48. és 50. kép), amint erről a Pesti Futár 1911-ben beszámolt. 

 „(…) Itt az igazi és állipótvárosi asszonykák és kisasszonykák április 30-án korán este lefeküsznek és 
másnap hajnalban kialudva, megmosakodva, friss, jószagú fehérneműben, rémes józanon kiutaznak a 
lizsébe. A férfiak, akik reszkető kezet kaptak a Skodáért és a zabért való drukkolástól, pedig velük 
mennek és igyekeznek mulatságosak lenni, mint egy csavargó és ötletesek, mint egy rikkancs. 
Kajátoznak, a lizsé taván ladikáznak, a műszínkörök hajnali előadásán a bűvésznőkkel együtt éneklik a 
kuplékat, szerelmesek lesznek a mutatványos bódé láb és kéz nélkül született leányzójába, a gyomruk 
tartalmát a pofozógépnek áldozzák, füvet esznek és ásványvíztől berúgnak. És a hölgyek, a drága 
hölgyek, akik pedánsak és kettős könyvvitellel tartják számon a flirtjeiket és randevujaikat, szintén 
megmámorosodnak.”631 

                                                           
629 Rajzolatok 1837. (május 4.) 288. old. 
630 VU 1878. (május 6.) 288. old. 
631 L.L.: „A Lizsében.” Pesti Futár 1911. 160. sz. 4-5. old. 



 

Az ünnep politizálódására a század végén került sor, amikor a II. Internacionálé 1889-es párizsi alakuló 
kongresszusa az 1886-os chicagói haymarketi tüntetés emlékére május elsejét nemzetközi munkásünneppé 
nyilvánította. Az első ünnepet 1890-ben Budapesten is megtartották. A „8 órai munka, 8 órai szórakozás, 8 órai 
nyugalom” feliratú táblákkal és zászlókkal felvonuló munkások a Kálvin téren gyülekeztek, majd a Kiskörúton és az 
Andrássy úton a Városligetbe, az Aréna előtt található nagy rétre vonultak (ld. 49. kép). Itt a küldöttek többek között 
a munkaidő szabályozásáról fogadtak el határozatot. A Népszava beszámolója szerint a felvonuláson mintegy 
60.000-en vettek részt.632 A magyarul illetve németül megtartott (illetve referált) szónoklatokat követően a dalárdák 
többször is elénekelték a Marseillaise-t. A békés tüntetés volt, rendbontás nélkül zajlott le. 
 

49. kép - A budapesti munkások első május elsejei felvonulása 1890-ben 
VU 1890. 390. old. 

 
Az eseményről a korabeli sajtó 
számos részletes beszámolót közölt, 
melyek közül az Ethnographia, A 
Magyarországi Néprajzi Társaság 
Értesítője 1890. június 1-én 
megjelent 6. számában „Budapesti 
munkás-typusok” címmel érdekes 
áttekintést nyújtott a Városligetbe 
kivonult munkásságról:  
„A csapatok katonás rendben 
érkeznek. Zárt sorokban jönnek a 
város minden részéből, a liget 
határán kibontják a zászlót, magasra 
emelik a jelszavakat hirdető 
táblákat, melyekről a párisi 
kongresszus három nyolcasa 
sötétlik. Nyolc órai munka. Nyolc 

órai szórakozás. Nyolc órai alvás. De csak a szimbólum egyforma, az alakok, melyek a zászló mögött 
vonulnak, nagyon különbözők.”633  

                                                           
632 Népszava 1890. május 4. 
633 A részletes leírás így folytatódik: „A legérdekesebb munkástípusok merülnek föl a néző szemei előtt a hosszú 
menetben. Jő egy csoport. Komoly, meglett alakok egyszerű vasárnapló munkásöltöny, nagy szakáll, csontos arc, 
vörös kokárda, német szó. Ezek kétségkívül valamely gyár műmunkásai. Azután jő egy másik áradat. Elől büszkén 
lobog a trikolor, s a három szín mögött néhány díszmagyar öltönyű, kucsmás ember feszit. Ki ne találná ki, hogy 
ezek csizmadiák? Díszmagyar és szocializmus! - ilyen is csak magyar földön terem. Új felhő jő. Néhány ezer nagy 
nemzeti színű kokárda. Elől megint nemzeti zászló és néhány Botond kucsma. A derék asztalossegédek. A szabók 
már egy óriási fehér selyem zászlóval jelentek meg jeléül, hogy ők «előrehaladottabbak» elvekben. Mindannyian 
fekete szalonkabátban ünneplik májust, elhomályosítva a mellettük haladó tömeget, melynek tagjai többnyire gyűrött 
gombakalapot, kopott vászonkitlit és vöröses nyűtt csizmát viselnek. Ezek valami szerény kültelki gyár munkásai. 
Megilletődve, szinte elfogódva néznek oda, hol a fák közt ezrek moraja hangzik s a zászlók tömege ragyog a napban. 
Arckifejezésükön látszik, hogy alig van halvány sejtelmük arról, amit e zaj, e sokadalom, e nap, e jelszavak, e 
forrongás jelentenek: de bízva-bíznak valami csodában, mely helyzetükön segít («Egyetértés»). Az újpesti 
gyártelepeken kivétel nélkül szünetelt a munka s így a menetben részt vett mindenki, a ki Újpesten gyári munkával 
keresi kenyerét. A jutagyár munkásai és munkásnői nyitották meg a vegyes sorokban beláthatatlan hosszúságú 
menetet. Nagyobbrészt női munkával dolgozik e gyár s vagy háromszáz munkásnővel szaporította a tömeget. Óriási 
fehér zászló nyitotta meg a menetet, utána vitték a vörös táblákat az ismert felirattal, mely nyolc órai munkát követel. 
A gyári munkásnők egy része a nagy nap tiszteletére fehér ruhát öltött vörös vállszalaggal ugyanilyen kokárdákkal, 
mások Rákospalota ősi viseletében a bokorugró szoknyában s ingvállban képviselték az internacionális tüntetésben a 
magyar elemet. Ez a csoport olyan komolyan méltósággal haladt, mintha csupa esküvőre menő menyasszony lett 
volna. Szorosan összefogóztak s ha oda nem tartozó ember akart hozzájuk csatlakozni, a zártkörű társaság menten 
visszautasította. Mikor az előttük haladó csoportok rendezkedése megállította őket utjokban, a rendezők - férfiak és 
nők - a felügyeletökre bízottak felett szemlét tartottak, ha a menet ismét megindult a katonás egyenes vonal ismét 
helyreállott s az nem bomlott meg, míg a menet be nem kanyarodott a kijelölt úton a gyűlési emelvény elé. Apró 
leánykák is voltak nagy számban e csoportban, alig nőttek ki csak még a gyermekruhából s ezek is katonás rendben 



 

1891-ben, miután Szapáry Gyula belügyminiszter április 23-i rendeletében betiltotta a 
május 1-re tervezett munkásgyűléseket és felvonulásokat, s mivel május 1. péntekre esett, csak 
kis számban tartották meg az ünnepet, amelyen mintegy 14-15.000-en vettek részt. Közülük 
legtöbben a Városligetbe, valamint Zuglóba, Cinkotára, a rákospalotai erdőbe, az újpesti szigetre, 
a Zugligetbe és a Városmajorba stb. vonultak.634 
 A Városliget, a szimbolikus térfoglalás példájaként a továbbiakban is a május 1-jei felvonulások 
legnépszerűbb színhelye. A belügyminiszter 1897-ben az ország összes törvényhatóságához rendeletet intézett, 
miszerint május 1-jén a munkások számára semmiféle nyilvános illetve népgyűlést, körmenetet, felvonulást illetve 
semmiféle nyilvános tüntetést ne engedélyezzenek. Ezért az 1898. május elsején - a rendelet kijátszása végett - „az 
általános és titkos választójogot” napirendjére tűző népgyűlést is betiltotta a rendőrség. Az ünnepet végül mintegy 3-
4.000 munkás részvételével a Városliget kis-zuglói  peremrészén található Trieszti nőhöz címzett vendéglő 
kerthelyiségében tartották meg a délutáni órákban.635 A május elsejére tervezett népgyűlésre végül május 8-án került 
sor 8-10.000 résztvevővel.636 

1903. május 1-én délután az Újvásártérről vonult az ünnep (a Népszava becslése szerint) 20-25.000 
résztvevője a körutakon és az Andrássy úton, majd a Stefánián egészen a Hermina kertig. A nagyszámú résztvevő 
miatt a felvonulóknak csak egy része kaphatott helyet a nagy kiterjedésű kertben, a többiek a Liget más vendéglőiben 
kerestek helyet. A Hermina kertben a szónokok beszédeit követően a Marseillaise, a dalárdák éneke, zeneszó és tánc 
kíséretében fejezték be az ünnepet.637 

Május elseje társadalmi helyzettől és politikai meggyőződéstől függő megünneplésének hagyományos és új 
módja egymás mellett élt tovább. Erről tanúskodik a Vasárnapi Újság beszámolója 1905-ből: 

„Hanem hát azért jutott Budapest háromnegyed milliónyi lakosából a szabadba is elég. Vidám 
embertömegektől tarkállott a Gellérthegy, a többi budai hegyek és a Városliget, különösen ez utóbbi. 
Már megelőző este kivonultak ide, kivált a munkások, a szocialisták nagy csoportjai. Vörös zászlós, 
lámpionos csapatok járkáltak késő éjjel is, munkásdalokat énekelve, a mulatozók tengernyi áradata 
közt. 
A szociálisták tulajdonképpeni ünnepélyes kivonulása azonban csak elsején délután ment végbe, midőn 
az Új Vásártéren gyülekezve, vörös zászlók, feliratos táblák alatt sorakozva, sok ezernyi tömegben 
vonultak végig a Kerepesi és Andrássy úton, ki a Városligetbe. A hatalmas menet élén 30 kerékpáros 
haladt, utánuk pedig 56 pártszervezet, köztük vagy kétezernyi munkásnő piros ruhában.  
Kiérkezve három nagy csoportra oszlottak s megkezdődtek a gyűlésezések, szónoklatok, majd az ezt 
követő szórakozás után megint oly szép rendben vonultak haza, mint ahogy kimentek.”638 

A Ligetbe kiérkezett résztvevők szakmák szerint oszlottak három részre. A vas- és fémmunkások a Zöld vadászhoz 
címzett vendéglőben, a famunkások, szabók és nyomdászok a Reklám kertben, az építőmunkások és kisebb szakmák 
képviselői a Trieszti nőhöz címzett vendéglőben folytatták az ünnepet.639 

 A Városliget a május 1-jei nagygyűlések mellett számos tüntetés, gyűlés színhelye is volt. Így pl. 1894-ben 
a szabadelvűek tartották itt nagygyűlésüket a szabadelvű egyházpolitikáról,640 1903. augusztus 2-án, vasárnap pedig 
a városligeti színkör mellett elterülő szabad téren a szocialisták tartották gyűlésüket, amelyen mintegy 30.000-es 
vettek részt, köztük mint érdeklődő Herman Ottó is megjelent.641 

                                                                                                                                                                                            
vonultak tova a menettel.” Idézi: Voigt Vilmos: „Éljen és virágozzék... (A budapesti május elsejékről).” Budapesti 
Negyed 3. sz. 1994/1. 169-170. old. 
634 „Május elseje.” Népszava 1891. május 8. In: A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 
2.k. Budapest: Szikra, 1954. 82. old. 
635 A budapesti fő- és székvárosi állami rendőrség működése az 1898. évben. 269-270. old. In: A magyar 
munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 2.k. Budapest: Szikra, 1954. 554. old. 
636 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 2.k. Budapest: Szikra, 1954. 555. old. 
637 „A mi ünnepünk.” Népszava 1903. május 5. 1-2. old. 
638 „Május elseje Budapesten.” VU 1905. 302. old. 
639 „Május 1.” Népszava 1905. május 3. 2. old. 
640 VU 1894. 158-159. old. 
641 „A szocialisták gyűlése.” VU 1903. 530. old. 



 

 
50. kép - Gyermekek a Városligetből jövet május 1-én reggel 

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
 

Pünkösd 

Bár pünkösdhétfő elsősorban a budai hegyvidékbe, a Svábhegyre illetve a Zugligetbe tett kirándulások 
egyik hagyományos időpontja volt, a városi parkok is kivehették belőle részüket már a 19. század első felében: „A 
városerdőben is gyalog és kocsin föl s alá hullámzott a nép. A horváthkert, az arénák, száz meg száz sörkert, mind 
tele volt.”642 1857-ben pünkösd hétfőjén a Páva-szigeten rendezett „zene-ünnepély” középpontjában (feltehetően a 
napközben tett kirándulás során megfáradt) közönség szórakoztatása állt: 

„E zene-ünnepély részleteit: a sziget kivilágítása, Paba karmester harsogó zenéje, ábrándos esti 
csónakozás, jó étkek és friss márciusi sör képezik. Szóval a mindennapi élet költészete és prózája 
párosulnak itt, hogy a közönséget mulattassák.”643 

1869-ben már a Zugliget és a Városliget mellett a lassanként kiépülő Margitsziget644 is a pünkösdi kirándulások 
kedvelt helyszíneként tűnik fel.645 

Pünkösd idején a városi parkok felkeresésének szokása továbbélt a század folyamán. Népszerűségét jelzi, 
hogy ez alkalomból nagyszabású, szervezett ünnepélyt is tartottak a Margitszigeten. Az immár városi tulajdonú, de 
1913. január elsejétől a Szent Margitsziget Gyógyfürdő Rt. által bérelt szigeten a részvénytársaság által rendezett 
ünnepély egyben a sziget népszerűsítését, s ezáltal üzleti célokat is szolgált. A pünkösdi királyság ünnepe az 
ősmagyarkodás megnyilvánulásaival, a sziget esti kivilágításával különös képet öltött:  

 „A programban ünnepi díszmenet, hadijáték, nyilazás, gerelyvetés, cselfutás szerepelt, majd az oltárnál 
egy fehér lovat áldoztak fel a Hadúrnak. A hajadonok ősmagyar táncokat lejtettek, az igricek 
mulatságokat mutattak be, mindezt eredeti honfoglalás kori hangszereken kísérték. Ezután az ősmagyar 
faluban lévő látványosságok megtekintésére és frissítők fogyasztására került sor. A sötétség beálltával a 
sziget „tündéries kivilágítása” vette kezdetét, majd nagyszabású tűzijáték fejezte be az ünnepélyt. 
Szakértő jury a legszebben díszített kocsik között is osztott ki tiszteletdíjakat. A felső sziget összes 
fáinak koronáiban sok ezer fénylő virág gyulladt ki, az épületek, a romok, a vízesés és utak káprázatos 
világításán kívül a víztorony tetejéről vakító fénykévéket szóró óriási reflektor árasztotta el sugaraival a 
szigetet.”646 

Amint az idézetből is kitűnik, a hagyományos tavaszi ünnepek rítusai, a természetben tett kirándulás, séta, a 
természet megélése az egyes ünnepi alkalmak, rendezvények esetében háttérbe szorultak. A természet csupán az 
ünnepély kulisszájának szerepét tölti be. Jóval nagyobb hangsúllyal bírnak a szabadtéri ünnepségek szinte 
elengedhetetlen elemei (este tűzijáték, díszkivilágítás) mellett a sportprogramok, a kor szellemiségének megfelelően 
az ősmagyar múltat megjelenítő jelmezek, táncok, valamint az életmód bemutatását szolgáló ősmagyar falu. A 
                                                           
642 „A múlt pünkösdnapok.” Honderű 1847. 440. old. 
643 „Pünkösd hétfőn este.” Hölgyfutár 1857. 553. old. 
644 A szigeten már az 1850-es években tartottak búcsúkat, köztük 1854. pünkösdjén a kastélyban és az azt övező 
parkrészen rendeztek hangulatos, hajnalig tartó „bucsu estélyt.” Divatcsarnok 1854. (június 10.) 439.old. 
645 „A pünkösdi ünnepek szörnyű néptömegek által hirdették dicsőségüket mindenütt, ahol csak Pest környékén 
zöldség terem. A Városliget és Zugliget valóságos vértolulásban szenvedett, de legjobban kijutott a 
Margitszigetnek.” Hevesi Lajos: „A hét története.” MNvil 1869. 249. old. 
646 Pünkösdi királyság a Margitszigeten. 1913. június 1-én. H.n.: k.n., é.n. (FSzEK Budapest Gyűjtemény). 



 

parkok képezte természeti környezet szintén csupán keretéül szolgált olyan egyéb rendezvényeknek, ünnepi 
alkalmaknak, mint a Szent István napi ünnepségek, a virágkorzó valamint a népünnepélyek. 

 

••• A király születésnapja 

Augusztus 18-án, Ferenc József születésnapját zene és ágyúszó köszöntötte, a Vérmezőn ünnepi 
istentisztelettel és díszszemlével ünnepelték: 

(1858. augusztus 18. szerda) „Reggel a franciánéval a general mezőre mentünk, ott nagy manoevre és 
ájtatosság volt, ö fensége apostoli királyunk születésnapi tiszteletére, de már csak elmarschirozni láttuk, a 
mező az esőre keveset zöld, de nagyon oda süt a nap.”647 
(1861. augusztus 18., vasárnap) „Sok ágyúzással és zenével tiszteltetett ő felsége születésnapja, a 
generalmezőn pedig nagyszerű parádé volt. (…)”648 

Bár az ünnepet monarchiaszerte megtartották, ez Magyarországon az augusztus 20-i ünnep miatt némileg háttérbe 
szorult. 

 

••• Szent István ünnepe 

Szent István király napján, az évente nagy pompával Budán megtartott országos ünnepen a városlakók 
mellett a pesti augusztusi vásárra érkezők is résztvettek. A budai ünnepélyekhez általában délután a Városmajorban 
és a Városligetben megrendezett mulatságok kapcsolódtak. Emellett a Margitszigeten is tartottak hasonló 
ünnepélyeket. Ilyen kivételes alkalmakkor az elitjellegű sziget látogatóközönsége jóval szélesebb körűvé vált. 1879. 
augusztus 20-án, az úgynevezett „Arrogante-ünnepélyen” ilyen alkalom adódott. A korszak népszerű (gyakran 
parkokban, kertekben - köztük a Margitszigeten is - megtartott), jótékonysági ünnepélyeinek sorából is kiemelkedett 
az Arrogante nevű francia hadihajó odaveszett legénységének családjait segélyező rendezvény, amelyet a szegedi 
árvízkárosultak javára végzett párizsi jótékonysági gyűjtés viszonzásául szántak. A korabeli, képekkel színesített (ld. 
51. kép), részletes beszámoló649 is hangsúlyozta az alkalom kivételes voltát, hiszen népünnep volt ez a javából, 
szoros korlátok nélkül. Az augusztus 20-ára a fővárosba látogatók délután nagy számban keresték fel a szigetet: 

„Minden osztály képviselve volt. Eljöttek a 
környékbeli svábok is, azok a kék posztós 
férfiak és asszonyok, akik valóságos 
egyenruhát viselnek. 
A külvárosok majorosai és munkás családjai, a 
férfiak jól megkefélt ruhában, az asszonyok 
gyűretlen téglázású, gondosan keményített 
rokolyában, nagy fülbevalókkal. És itt volt a 
„vidék” is, tiszteletreméltó mind viseletben, az 
apjok, az anyjok, a leányasszony, meg a 
gyerek. Alkalmasint a sógor sem hiányzott, 
mert rendesen egész csoportot tettek ki.”650 

 

51. kép - Az Arrogante ünnepély a 
Margitszigeten (Feszty Árpád tollrajza) 
1. Díszkapu a kiállítóhelynél. - 2. Vidéki 
látogatók. - 3. A Margit zárda romjai 
kivilágítva. - 4. A nagy katonazenekar 
hangversenye. - 5. Népszínházi parasztok. - 6. 
Az egyesült cigányzenekarok az alsó vendéglő 
pavilonjában. - 7.  „Éljen a testvériség!” - 8. 
Csöndes helyen. 
Vasárnapi Újság 1879. augusztus 24. 545. old. 
 

                                                           
647 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 
648 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 
649 VU 1879. (augusztus 24.) 546-548. old. 
650 Uott. 



 

Az ünnepi díszbe öltöztetett (éjszakára kivilágított) szigeten katona- és cigányzenekarok, a kor jeles művészeit 
felvonultató hangverseny, majd táncvigalom fogadták az ide látogatókat. Ilyen népünnepélyhez hasonló, 
jótékonysági célú alkalmakra azonban a Margitszigeten csak kivételesen került sor. 

A Szent István napi mulatságok egyik hagyományos helyszínén, a Városligetben 1882-ben megtartott 
rendezvényen a hasonló alkalmak megannyi motivációja közül a jótékony cél dominált: a Szeretetházi Egyesület 
által rendezett nagyszabású országos népünnepély bevételét jótékony célra fordították. Az egész napos ünnepélyre 
már délelőtt hatalmas tömegek vonultak ki. A zenét, katonazenekarok, veterán egyletek zenekara, sváb muzsikusok, 
valamint vidéki parasztzenekarok szolgáltatták. A népünnepek programjának elengedhetetlen részét képező 
ügyességi versenyekre délelőtt sor került, pedig az ünnep voltaképpen igazán csak délután bontakozott ki. 
Szépségversenyek, sorsjátékok, lacikonyha, az elmaradhatatlan ökörsütés (ld. 52. kép) majd besötétedés után 
„velencei éj” szintén sokakat vonzott. A tó környékén szorongó publikum élőképeket is megtekinthetett.651 A 
mérsékelt árú belépti díjakból (felnőttek részére 40 kr., katonák és gyermekek részére 20 kr.) a becslések szerint 
tisztán mintegy 40.000 Ft jutott a fővárosi szeretetháznak, ami a résztvevők igen magas számát mutatja.652 

1888. augusztus 20-án a „Jó szív” Országos Bizottság által megtartott népünnepély érdekes tanulságokkal 
szolgált a későbbi hasonló rendezvények szervezői számára. Amint az Gerlóczy Károlynak, Budapest első 
alpolgármesterének, az 1885., majd az 1896. évi kiállítások egyik megszervezőjének, a rendezvény elnökének 
jelentéséből653 kitűnik, a változatos és érdekes programot kínáló, sok látogatót vonzó népünnepély tiszta bevételei 
mégsem feleltek meg a várakozásoknak. Bár az ünnepély példásan folyt le, a közönség száma meghaladta a 40.000-
et, számos szervezésbeli hiányosság miatt elmaradt a várt bevétel.654 A jelentés tanulságként megfogalmazta, hogy 
hasonlóan nagyszabású ünnepélyek szervezésére szakértőkből álló egyesületet kell alapítani vagy magának a 
fővárosnak kell kezébe vennie a szervezést. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy jövedelmező népünnepélyek 
tartására a legmegfelelőbb helyszín a Városliget, ezért elsősorban ennek az előkészítésére, további fejlesztésére kell 
figyelmet fordítani. Gerlóczy a népünnepek időpontjára is javaslatot tett:  

„Évenkint két nagy népünnepélyt lehetne tartani, az egyiket május közepén, amidőn a fővárosi 
társadalom még együtt van és amidőn magasabb belépti díjak is szedhetők; a másikat Szent István 
napján, mely napnak, mint különben is nemzeti ünnepnek jelentőségét ezáltal fokozni lehetne.”655 

Ily módon, valamint a tiszta jövedelmek kizárólagosan jótékony célra fordítása, s az egyes jótékony intézetek között 
való arányos elosztása által nyerhetnék meg a nagyközönség bizalmát, ezáltal a hasonló népünnepélyek biztos 
bevételt jelentenének. 

 

 
52. kép - A Szent István napi népünnep a Városligetben – lacikonyha (Feszty Árpád rajza) 

VU 1882. 556. old. 
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655 Gerlóczy Károly: Elnöki jelentés. Budapest: Pesti Kvny., 1888. 16. old. 



 

 

 

••• Kisasszony napja (szeptember 8.) 

Kisasszony napja alkalmából, feltehetőleg az e napon tartott, nagy népszerűségnek örvendő lipótmezei 
búcsú mintájára a század folyamán több alkalommal is rendeztek mulatságot a Városligetben, köztük az 1862-ben, 
hirdetmények útján is népszerűsített búcsút. Az egész napos ünnepély délelőttje egyházi ünnep volt, amelyre 
ugyancsak a Liget területén került sor: a Hermina kápolnában tartott nagymise megtartásával. Délután már népünnep 
volt a javából.656 A rendezvényre nem csupán vidékről (mintegy ezer látogató, csak Szegedről 360-an), de Bécsből is 
(420) érkeztek vendégek.657 A Liget ünnepi díszéről és a délutáni programról - mely elsősorban üzleti vállalkozás 
keretében valósulhatott meg - a Vasárnapi Újság így számolt be: 

 „Kisasszony napján a városligeti népünnep várakozáson fölül jól ütött ki. A közönség fő része csak 
délután özönlött ki, amidőn a Király utcán oly roppant tolongás volt, hogy a gyalogjárók csak fontolva 
haladhattak, nehogy egymást fellökdössék vagy az egymást érő kocsik által elgázoltassanak. A 
városligeti fasorok végig zászlókkal voltak feldíszítve, a ligetben pedig diadalívek, „győzelmi 
piramisok” voltak felállítva. A tulajdonképpeni ünnepély délután 3 órakor vette kezdetét. állt pedig ez 
famászásból, szerecsen-gyorsfutásból, szamárversenyből, birkózásból, tarackdurrogásból, evés és 
ivásból, katonai és cigányzenéből, ékes verklizésből s más efféle ból és ből. Az est beálltával ezernyi 
lámpát s a kiszáradt tó medrében száraz nád- és sáskazalt gyújtottak meg, melynek magasan lobogó 
lángjai képezték az „örömtüzet”, majd a föleresztett röppentyűk a tűzijáték megkezdését hirdették, 
melynek legjobban tetszett és megtapsolt része egy tűzbokréta és egy ábra volt, amint korona és 
jelvényei megvilágított képével. Délután úgy, mint este szólt a nagydob, harsogott a trombita, cincogott 
a hegedű, bömbölt a nagybrugó minden bokorban, s ha egy-egy darabot elvégeztek, a verklisek kezdték 
produkálni művészetöket.”658 

A tűzijáték végeztével a közönség hazafelé indult, s olyan sokaság lepte el az utcákat, hogy még a társaskocsik sem 
tudtak közlekedni. Bár a beszámoló alapján a nemzeti jelképeket és a hasonló rendezvények szokványos kellékeit 
(diadalkapuk, győzelmi piramisok) is felvonultató ünnep nagy sikert aratott (mintegy 45.000 jegy kelt el),659 
hasonlóan nagyszabású, Városligetben tartott kisasszonynapi búcsúról később nem szólnak a források. 

 

••• A nemzet nem hivatalos ünnepe - Március 15. 

Bár a korszak idején március 15-e nem vált hivatalos nemzeti ünneppé, a forradalom ötvenéves 
évfordulóján az 1898. évi V. törvénycikkel április 11-ét nyilvánították ünnepnappá, A csupán hivatalos, de 
ténylegesen nem ünnep kompromisszumos megoldásként született 1848-ről egy olyan napon való megemlékezés 
jegyében, mely az uralkodót sem sérti.660 Március 15. azonban továbbra is, bár nem hivatalosan, de ténylegesen a 
nemzeti ünnep funkcióját töltötte be, koreográfiájának meghatározó részét képezte többek között a Nemzeti Múzeum 
és a Petőfi szobor felkeresése. 1898. március 15. délutánján az ötven évvel korábbi népgyűlésről való megemlékezés 
a Nemzeti Múzeum előtt vette kezdetét:  

„A Múzeum homlokzatán nemzeti lobogók lengettek; a hatalmas oszlopokat nemzeti színű leplek 
borították. A lépcsőzet felső részén állították fel a szónoki emelvényt. A régi honvédek és a 
honvédmenedékház lakói is itt foglaltak helyet. A Múzeum kertjébe oly nagy sokaság tódult, hogy 
végre be kellett zárni a rácsos kaput. Az utca mind jobban telt, a közlekedést a rendőrök alig bírták 
fenntartani. Itt-ott szocialista jelszavak is elhangzottak. 
Az egyetemi ifjúság zászlóval és zeneszóval érkezett s vonult a kertbe ”661 

A Múzeum-kertben tartott megemlékezést követően az ünneplők a budai várba vonultak, ahol megkoszorúzták a 
honvédszobrot. Alkonyodott már, amikor a Vasárnapi Újság beszámolója alapján „az óriás tömeg visszaindult 
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661 „Március 15-ikének ötvenedik évfordulója.” VU 1898. (március 28.) 191. old. 



 

Pestre, s ment Petőfi szobrához, melynél egész délután sok ezer ember hullámzott. Szavalatokkal és a „Talpra 
magyar” eléneklésével hódolt a tömeg Petőfi szobra előtt.”662 

 

••• Jótékonysági rendezvények 

A hagyományos ünnepnapok kínálta alkalmakon kívül is számos jótékonysági rendezvényre került sort, 
amelyekre csak néhány érdekesebb példát idézek. Egyik népszerű helyszínük a Margitsziget volt, ahol 1882. 
júniusában a Fővárosi Szeretetház javára rendeztek „tavaszi ünnepélyt.” A kellemes környezetben délután 4 órakor 
katonazenével vette kezdetét az ünnepély, majd gyermekek éneke következett. Este a táncot megelőzően az alsó 
vendéglőben hangversenyt a sziget közepén, a főhercegi laknál is élvezhették a látogatók „Edison-Puskás sodronyán 
keresztül”: 

„A sziget közepén álló főhercegi lak, hol a telefont alkalmazták, valódi ostromnak volt kitéve. Itt 
lehetett hallani a termekben a sziget alsó végén tartott dalárda karénekeit.”663 

A közönség tehát a program keretében ezzel a technikai újítással is ismerkedhetett, hiszen a telefonhálózat kiépítése 
csak 1879-ben indult meg, az első telefonközpont egy évvel korábban nyílt meg Budapesten, s a telefonhírmondó 
majd csak 1893-ban szólalt meg. Az ünnepélyen a rossz idő dacára mintegy hat-hétezer fő vett részt. 

 Jótékonysági ünnepélyekre kivételes alkalmakkor a Múzeum-kertben, valamint a Bástyasétányon is sor 
került.664 Az 1895. május elején, egymást követő két napon lefolyt ünnepségek tehát mind a pesti, mind a budai 
jótékony célú egyletek aktivitásáról tanúskodnak. A Múzeum-kertben tartott úgynevezett „rózsa-ünnepély” bevételét, 
mintegy 750 forintot a Fővárosi Szegény Gyermekkert Egyesület javára ajánlották fel. A kertben és részben az 
épületben megtartott rendezvény alkalmával alapvetően megváltozott a helyszín jellege: 

„A Nemzeti Múzeumot erre a napra kivetkőztették komoly, méltóságos jellegéből. A hatalmas 
oszlopcsarnokot apró zászlókkal ékesítették s a lépcsőzet előtt, valamint az Arany szobor körül 
hívogató sátrakat ütöttek (…). Vasárnap délután muzsikaszó jelezte az ünnepély kezdetét. Két zenekar 
is játszott, katona- és cigánybanda. Csakhamar megkezdődött a közönség vándorlása a Múzeumkertbe. 
A sátorokban is volt látnivaló. Volt ezek közt mutatványos bódé, tombola csarnok, játékkereskedés, 
mézesbábos sátor, cukrászda, csárda és pezsgős sátor (…). A jókedvű közönség szívesen vendégeltette 
magát s fizetett úri módon. Estefelé, amikor kigyúltak a lámpák, a múzeum lépcsőcsarnokában 
megkezdődtek az előadások. (…) A mulatozó sereg csak éjféltájt oszolt szét.”665 

A Budán rendezett „ünnepély a Bástyán” rendezősége a főúri körökből került ki. Míg a pesti ünnepély 
szervezőjeként csak „egy hölgybizottság”-ot említett a Vasárnapi Újság, addig a budai ünnepség előkelőbb voltára 
utalt, hogy Pallavicini Edéné őrgrófnő és Hunyady Lászlóné grófnő elnöklete alatt rendezték. A Mária Erzsébet 
Egyesület és a székelykeresztúri népiskola javára tartott „sétahangverseny és bazár” bevételéről sajnos nem szól a 
híradás. Világos viszont, hogy a közönség jellegében is nagy volt a különbség a pesti ünnepélyhez képest. A „díszes 
közönségben” a budai arisztokrácia, a papság és a katonaság is képviseltette magát. Bár ez volt az első eset, hogy a 
Bástyán ünnepélyt tartottak (ld. 53. kép), kitűnt, hogy mennyire alkalmas hasonló ünnepségek megtartására: „A 
vidék gyönyörű panorámája, a budai hegyek közelsége a hely festői volta mind hozzájárultak az ünnepi hangulat 
emeléséhez.”666 A jó hangulatban lezajlott rendezvény a hagyományos programok, látványosságok mellett, igazi 
különlegességekkel is szolgált: 

53. kép - „Tavaszi ünnepélyek.”: Jótékonysági 
rendezvény a Bástyasétányon 
VU 1895. 319. old. 
 

„Sűrű egymás utánban következtek a sátrak, 
amelyekben valóban fel volt halmozva mindaz, 
ami szemnek-szájnak tetszhetik. A csárdában 
játszott a cigány, a kioszkban meg a katonabanda. 
A legfestőibb sátrak egyike volt a cigánysátor, 
amelyben úri népekből átöltözött cigánykaraván 
tanyázott. A karaván tagjai időközönként 
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elszéledtek a sokadalomban s növelték a vigasságot. Volt több sátra a tombolának, cukrászda, pezsgő- 
és újságelárusítás, meglepetések sátra, virágsátor stb. (…) Hét órakor már végeladásra került a sor s 
majd minden sátort kiürített a közönség. Nyolc órakor következett a fényes kivilágítás, majd a tánc, 
mely reggelig együtt tartotta a fényes társaságot.”667 

 

Amint az idézett példák is mutatják, a jótékony célú rendezvények idejére jelentősen megváltozhatott a 
kertek, parkok jellege. A komoly egyesületi háttérrel, nagy szervezőmunkával megtartott ünnepélyek többsége 
exkluzív volt, látogatottságuk, programjuk illetve bevételük eltért az olyan sok látogatót vonzó és a társadalom szinte 
minden rétegét felölelő, a korabeli szóhasználatban népünnepélynek nevezett alkalmaktól.  

 

••• A virágkorzó – egy rendezvény különös sorsa 

A Városliget a hagyományos korzó mellett 1893-tól, elsősorban a nizzai „bataille des fleurs”, valamint a 
bécsi Praterkorso, de elsősorban a Praterben elsőként 1886-ban rendezett Blumenkorso mintájára a virágkorzónak is 
színhelyévé vált. A május-június folyamán megtartott ünnepélyes korzóról, mint a társas élet népszerű eseményéről, 
amely nézőként illetve résztvevőként a társadalom minden rétegét megmozgatta, a korabeli hírlapok részletes, 
illusztrációkkal kísért beszámolókat közöltek. Első alkalommal 1893. május 20-án, az „Otthon” írói kör által az 
árvízkárosultak megsegélyezése céljából rendezett ünnepélysorozat záróakkordjaként rendezték meg. 

„A virágkorzó színhelye a városliget volt, melyet nagy részében kordonnal zártak el, s a sugárúti 
torkolattól kezdve léptettek végig a Stefánia-úton, ott visszafordultak s újra megtették az utat az ezernyi 
sokaság közt, mely tömött sorokban lepte el az út mindkét oldalát. Több helyen állványokat is emeltek, 
hogy a néznivalókat annál jobban lehessen látni.”668 

A Ligetnek az Andrássy út torkolatától az István útig terjedő részét elzárták, a tribünökön elsősorban a női közönség 
foglalt helyet, de a mintegy 35 ezer fős közönség legnagyobb része a Stefánia út két oldalán gyülekezett. Az 
arisztokrácia és közéleti személyiségek669 virággal gazdagon díszített kocsijait felvonultató ünnepély alkalmával 
nagy számú közönség gyűlt össze nem csupán a Városligetben, hanem az Andrássy úton is, amelyen át a kocsik a 
Ligetbe érkeztek. A menetet tarkította egy pezsgős kocsi (amelyről jó pénzért árulták a drága nedűt) és a cirkusz 
látványos, trombitás hírnökök által felvezetett kocsija is. 

„Három órakor kezdődött meg a virágos kocsik felvonulása és egy óra múlva a korcsolyacsarnok előtt 
húzódó félkörben állott fel a gyönyörűen díszített kocsik hosszú sora. 4 órakor a főrendező intésére 
megkezdődött a korzó. A kocsik lassú ügetésben haladtak egymás után a Stefánia úton az István útig, 
honnan visszafordultak és megkerülve az ártézi forrás környékét ismét visszatértek. Így ment ez a 
keringés másfél órán át szakadatlanul.”670 

A közönség, az elé táruló még szokatlan, sokszínű látványon elbámulva kezdetben mozdulatlanul figyelte az első 
felvonulást, a résztvevők is inkább egymást szemlélgették. Végül azonban kezdetét vehette az ünnepély fénypontja, a 
„virágok csatája”. 

„De amint az első meglepetés és bámulat szertefoszlott, megeredt a dobálózás jobbról-balról. A 
kocsikból egész virágesőt szórtak a közönségre, mely szintén elkezdte dobálni virággal a kocsikban 
ülőket. Mentől többször fordultak meg a kocsik, annál élénkebb és általánosabb lett a virágszórás.”671 

A mintegy ötszáz, virágokkal díszített kocsi felvonulása délután hat órakor ért véget, ezt követően az Iparcsarnokban 
monstre hangversenyt tartottak, amelyen szintén nagyszámú közönség gyűlt össze.672 A virágkorzó belépőjegyekből 
és adományokból befolyt tiszta jövedelme megközelítette a 8000 forintot. 
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668 „A májusi ünnep.” VU 1893. (május 28.) 376. old. 
669 „A korzóban részt vett fogatok közt a nevezetesebbek volt gróf Károlyi Istvánné sárga akácvirágos fogata, (…), 
gróf Bethlen Andrásné, özv. gr. Károlyi Viktorné, b. Lipthay Béláné, gr. Berchtold Rikhárdné, gr. Csekonics 
Jánosné, gr. Zichy Livia, gr. Zichy Aladár, gr. Szapáry György, gr. Wenckheim Frigyesné, gr. Károlyi László, 
Latinovics Ernő , b. Atzél Béla, Rohonczy Gida, Fenyvessy Ferenc, Dániel Ernő, gr. Andrássy Gézáné, Beniczkyné 
Bajza Lenke, gr. Károlyi Tibor, gr. Andrássy Gyula, b. Sennyey István, gr. Karácsonyi Jenő, b. Révai Gyula, Miklós 
Ödön államtitkár, Vigyázó Sándor, gr. Batthyány Elemér, gr. Széchenyi Aladár, Blaha Lujza és Küry Klára szépen 
díszített fogatai.” Dr. K.D.: „Virágkorzó Budapesten.” VU 1893. 384. old. 
670 Dr. K. D.: „Virágkorzó Budapesten.” VU 1893. 384. old. 
671 Dr. K. D.: „Virágkorzó Budapesten.” VU 1893. 384. old. „Körülbelül 500 kocsi vett részt a korzóban. A hölgyek 
mind elegáns öltözékben foglaltak helyet, aranyos kosárkákkal, melyekből a virágokat szórták. A fővárosi élet ismert 
alakjait a közönség mindig megéljenezte, s a kedvelt művésznők fogatába szívesen dobálta az apró bokrétákat. Kb. 6 
óra volt, mikor a tömegek már megritkultak és a fogatok visszatértek a városba.” Uott. 



 

 
54. kép – A tavaszi virágkorzó 1894. 

Ország-Világ 1894. 361. old. 

A hagyományteremtés jegyében 1894. május 12-én, pünkösd szombatján ismét sor került ezen (tisztán 
mintegy 10.000 forint bevételt hozó) rendezvényre (ld. 54. kép). A közéletet erősen felkavaró, az első nagyszabású 
tömegtüntetések miatt azonban már csak 156 fogat vett részt az ünnepélyen. A menet résztvevőinek nagy része az 
arisztokrácia közül került ki, néhány főúr és miniszter azonban, az esetleges tüntetéseket elkerülendő, nem jelent 
meg.673 Az előző évihez képest kevésbé sikeresnek ítélt virágkorzóról szóló, klisészerű beszámolóktól eltérően a 
Vasárnapi Újság meglehetősen kritikus hangvételű cikkben számolt be.674 

„Hát ez a szombati virágkorzó, egészében inkább egy szomorú, gondolkodásra keltő, mint víg 
tünemény vala; s határozottan kevésbé sikerült a tavalyinál, pedig az sem valami jól ütött ki. Szépen 
földíszített kocsik, szép lovak, szép nők: azok voltak elegendő számmal; ami a lényeget, a lelket illeti, a 
jó kedvet, a vidámságot, a pajzánságot, a kocsizók és a közönség közötti szellemi kölcsönösséget: 
abból ugyan nem volt semmi. A két sorban kocsizók megnézték és megbírálták egymás fogatát és 
öltözetét; az ismerősök olykor egy-egy marék virágot dobtak egymásra; a két oldalt sorakozott 
közönség pedig mindezt nézte. Olykor, mintegy szánalomból, ennek sorai közé is dobtak egy-egy 
csomó virágot, leginkább férfiak, ahol finomabb arcú nőket láttak; melyet ez az ezer torkú fenevad, 
mint zsákmányt kapkodott szét s azt nem is bocsátá ki kezéből.”675 

Nem csupán az arisztokraták egy részének érthető módon való távolmaradása, a megjelentek tartózkodó magatartása 
és a közönség egy részének nyomott hangulata, hanem a rend megbomlása is hozzájárult ahhoz, hogy az öt órakor 
kezdetét vett felvonulás a tervezettnél hamarabb, már 6 órakor véget ért. Az okokról a Magyar Szalon tárgyilagos 
beszámolójában így írt: 

„A harmadik fordulónál már tíz helyen is áttörték a kordont, a tömeg beözönlött az elzárt térre, 
körülfogta a kocsikat, melyek ezentúl már cammogva, megrekedve, folytonos hahó között mozoghattak 
előre. Rohonczy és lóhátas társai (akik oldalán nagy virágos tarsolyok lógtak) összevisszanyargaltak, 
hogy a rendet helyreállítsák, de az többé nem sikerült. 
Roppant tolongás kezdődött mindenfelé. A tömeg megrohanta a kocsikat, a virágdíszt, a kocsisok az 
ostorral, az inasok az üres virágos kosárral hasztalan csaptak a fosztogatók nyaka közé. A kocsik egy 
része nemsokára megkuszálva, összeborzolva menekült a korzóról; de csöbörből vederbe jutottak, mert 
a kordonon kívül hemzsegő tömegek láttak a virágfosztogatáshoz.”676 

                                                                                                                                                                                            
672 „Virágkorzó a Városligetben.” Ország-Világ 1893. 348. old. 
673 „Virágkorzó.” Magyar Szalon 1894. 470. old. 
674 Jámbor Tamás: „A virág-korzó pünkösd szombatján.” VU 1894. (május 20.) 337. old. 
675 Jámbor Tamás: „A virág-korzó pünkösd szombatján.” VU 1894. (május 20.) 337. old. 
676 „Virágkorzó.” Magyar Salon 1894. 477-478. old. 



 

A Vasárnapi Újság cikkének szerzője, Jámbor Tamás (feltételezhetőleg Baráth Ferenc) a virágkorzó kudarcát a 
megelőző napok eseményeinek677 hatásán túl, két társadalmi okban látta. Egyrészt a magyar társadalom 
arisztokratikus voltával, az egyes társadalmi osztályok, rétegek között megnyilvánuló elkülönüléssel magyarázta. 

„a mi társadalmunk sokkal arisztokratikusabb szerkezetű, sokkal erősebben szét vannak válva az 
osztályok egymástól, semhogy ilyen közös mulatságon, közös jókedvvel egyesülhetnének. Azok, akik 
ott a kocsikon diadalmasan ültek, s akik az utca két oldalán sorfalat képeztek, legnagyobb részükben 
sokan az életben társadalmilag nem találkoznak, nem érintkeznek. Hogy bizalmaskodjanak, 
tréfálkozzanak ezek egymással? S általában mi fűzi őket egymáshoz? Majdnem semmi. Gyanakodva, 
bizalmatlanul, irigykedve, nagy lenézéssel néznek egymásra; a legjobb esetben közönnyel. (...) A mi 
társadalmunkban csak a szétválasztó elemeket látjuk s az óriás űrt, mely az osztályok között van, egy 
pár órai kegyes jóindulatú kocsizással bizony betölteni nem lehet. Sőt nem is kívánják. A kocsiban ülő 
hölgy bizony legtöbb esetben orrfintorítással fogadja, ha a közönség köréből valaki egy virággal 
eltalálja.”678 

A Nyugaton, de még az oroszoknál is a feltámadás ünnepe alkalmával megnyilvánuló közösség, az együvé tartozás 
érzésének ily módon való meghonosítását a cikk szerzője nem tartotta sikerrel kecsegtetőnek. A virágkorzó 
jellegének megváltozása, igazi, fesztelen, széleskörű ünneppé válásának előfeltétele véleménye szerint egy jóval 
mélyebb társadalmi változás, a vagyonos és művelt középosztály megjelenése. 

„Ha majd lesz vagyonos, művelt középosztályunk, s úgy a kocsiban, mint a gyalogjárókon ezek lesznek 
többségben s egymást jól ismervén, egymással tréfálni is tudnak és mernek: majd akkor aztán lehet 
valami ebből a dologból is. Most egészen idegen mulatság mind a két félre nézve.”679 

A virágkorzó sikertelenségének másik okát a főváros lakosságának a nyilvánosság színterein, különösen az utcán 
megnyilvánuló rendetlenségével magyarázta. Példaként a közlekedési eszközök használatakor, különösen 
vasárnaponként kialakuló tömegjeleneteket említette. A közönség lassú nevelődése miatt időleges megoldásként a 
belépődíj emelését javasolta. A szerző elemzésével, korabeli hasonló példák alapján egyetérthetünk. 

Bécsben az együvé tartozás és a közös térben való ünneplés hosszú hagyományra tekintett vissza a császári 
pár vallási ünnepeken, valamint a Praterben tartott ünnepségeken való részvétele révén. Bécsben a császárok 
jelenléte természetes volt a zöldterületeken, rendszeres sétáik, kikocsizásaik az uralkodói reprezentáció részét 
képezték, gondoljunk csak II. József alattvalói körében tett sétáira az Augartenben és a Praterben. A hagyományos 
Praterkorso-n mindenki részt vehetett, s nem csupán a közönség soraiban, hanem megfelelő kocsit bérelve akár az 
előkelőségekkel együtt vonulhatott. Budapesten az együttes ünneplésnek nem alakult ki olyan mélyen gyökerező 
hagyománya. A nádor megjelent ugyan ünnepségek alkalmával a Városligetben, s birtokán, a Margitszigeten is - bár 
az utóbbi esetben egy jóval szűkebb körben. A század utolsó harmadában fia, József főherceg nem csupán 
reprezentatív alkalmak résztvevője volt, hanem gyakran megjelent a szigeten, igaz annak eleve elit közönsége 
körében. Megmaradt tehát az éles elkülönülés, amely, Bécstől eltérően, ünnepek alkalmával sem oldódhatott. Ez 
állhatott a budapesti virágkorzó kudarcának hátterében. 

Bár 1895-ben a rendezők az előző évi rossz tapasztalatok hatására, de a földalatti építése miatt is lemondtak 
a virágkorzó megrendezéséről,680 a későbbiekben is sor került hasonló, jótékony célú ünnepségekre, gyakran a sport 
népszerűsítésével egybekötve. 1897. június 13-án, délután 4 órai kezdettel a Stefánia özvegy trónörökösnő 
védnöksége alatt álló Fehér Kereszt egylet javára rendezték meg a budapesti kerékpáros és sportegyletek a 
kerékpáros virágkorzót, amelyet a Műcsarnok előtt egy katonazenekar játéka kísért. A mintegy 30.000 nézőt vonzó 
ünnepély rendezőbizottsága a kerékpáros korzót követően Ős-Budavárában folytatta az ünneplést.681 1907-ben a 
Budapesti Automobil Klub rendezte meg az automobil-felvonulással egybekötött virágkorzót.682 

 

••• Népünnepélyek, népmulatságok 

Megrendezésükre nem csupán jótékony céllal, de más ünnepélyes alkalmakkor, évfordulók idején, 
kísérőünnepségként is sor került. Így 1886. szeptember 5-én Buda visszavételének 200 éves évfordulója alkalmából 
több napos ünnepséget tartottak. A programsorozat részeként került sor a Városmajorban tartott népünnepre, ahol 

                                                           
677 1894. május 10-én  a főrendiház elvetette a polgári házassági törvényt. 
678 Jámbor Tamás: „A virág-korzó pünkösd szombatján.” VU 1894. (május 20.) 337. old. 
679 Jámbor Tamás: „A virág-korzó pünkösd szombatján.” VU 1894. (május 20.) 337. old. 
680 „(...) a rendezőknek elment egy kicsit a kedvök hasonló vállalkozástól a tavalyi fosztogatás és rendetlenség 
miatt.” „Elmarad a virágkorzó!” A Kert 1895. 104. old. 
681 VU 1896. 406. old. 
682 „Automobilos virágkorzó.” A Kert 1907. 217. old. 



 

ingyen étel, ital valamint látnivalók várták a közönséget.683 Volt léggömberegetés, mind a közönség, mind a 
résztvevők körében különösen népszerű zsákfutás, póznamászás, futóverseny, ingyenes tánchelyek a csárdást járók 
számára, a Városmajor közepén katonazene szólt, a kocsma teraszán már inkább keringő és polka.684 A tánc mellett 
számos egyéb látványosság, este pedig tűzijáték szórakoztatta a közönséget. Az I. kerületi elöljáró jelentése alapján a 
közönség száma elérte a 25-30.000 főt, s miután a rendőrség is kielégítő számban képviseltette magát, 
szerencsétlenség nélkül zajlott le, éjfélkor közmegelégedéssel ért véget.685 

Az ezredéves ünnepségek keretében 1896. május 17-én a Vérmezőn rendeztek nagyszabású népünnepélyt: 
„Ma ünnepet rendeztek a nép tiszteletére a barátságtalan nevű Vérmezőn. Megvendégelték a szabad ég 
alatt, hol szabadon repül a gondolat s fájdalom, a porfelhő is. De hát a fenséges népnek nincs frakkja s 
ennélfogva nem invitálható meg sem az udvari estélyre, sem a theatre parékba. Ennélfogva a Vérmező 
parkettjén vendégelte meg a fővárosi tanács határtalan nagylelkűséggel, magyarán szólva 20,000 pár 
virslivel.(…) 
A Vérmező hatalmas tere sátrakkal és zászlókkal volt tarkázva. Délutáni 2 órakor négy fölötte szerény 
külsejű rögtönzött diadalkapun át özönlött a nép a katonai szemlék e nevezetes mezejére, hol lármás 
katonai és cigányzenekarok egymással versenykedve csinálták az ünnepi hangulatot.”686   

Az ünnepélyen a király is megjelent, s kocsiján kétszer végighajtatott a Vérmezőn.687 Az uralkodó távozását 
követően indult meg a versenyekkel kísért igazi népmulatság, a székesfőváros bőséges vendéglátásában.688 A 
becslések szerint mintegy 60.000 látogató részvételével megtartott mulatságot tűzijáték zárta: 

„(…) Nyolc órakor, amikor már egészen besötétedett, gyújtották meg az első rakétákat s utána 
csakhamar két hatalmas szökőkút hányta tűzsugarait. Ezután a magyar korona világlott elő, mintha 
megannyi különböző színű drágakőből volna összeállítva, két oldalról pedig hatalmas betűk világítottak 
be a sötétbe, amelyeket a nép hangosan kiáltva, olvasott el: Éljen a haza! Éljen a király!”689 

 

••• Családi ünnepek 

A városi parkok, vendéglőik, kioszkjaik családi alkalmak megünneplésének is kedvelt helyszínei voltak. Így 
a Margitsziget vendéglőiben rendszeresen tartottak családi összejöveteleket (egy, a szigeten pihenő idős házaspár 
családi körben itt ünnepelte aranylakodalmát június 30-án).690 Névnapokat követően a rokonokkal tett séták 
színhelyei voltak a parkok: 

/1861. augusztus12., hétfő, Klára napja/ „Délután (…) azután a városmajorba mentünk sétálni, a fűre 
telepedvén haragszomreádot játszottunk, míg Neyék jöttek, ma a két kis lány is, Aranka és Elma és 
akkor persze hazamentünk”691 

                                                           
683 BFL IV 1407 b. 624/1886-VI. 
684 FL 1886. október 6. 
685 BFL IV 1407 b. 624/1886-VI. 
686 „Népünnep a Vérmezőn.” Magyarország 1896. május 18. 
687 „Abban a pillanatban éljen-kiáltások nesze hallatszott a távolból s néhány perc múlva feltűnt a kapu előtt a király 
kocsija. (…) Az első körút alkalmával leszállt a kocsiról s a díszes királyi sátornál Ráth főpolgármesterrel 
beszélgetett. 
 Közvetlenül körülötte hullámzott a vegyes, de lelkes közönség. Néhány önfeledt honleány olyan közel lobogtatta 
kezkenőjét, hogy az udvari etikett nyilvánvaló veszedelemben forgott. A király jóságos arccal mosolygott a népnek e 
forró lehelletű üdvözlése felett. (…)”„Népünnep a Vérmezőn.” Magyarország 1896. május 18. 
688 „E kedves szórakozások közben pedig a korlátokkal elkerített fabódék mögül zápornyi bőségben hullott az áldás, 
a virstli s a kifli. Ez volt a grand attraction, mely izgalomba kergette a népek ezreit. Hogy kapkodtak, hogy 
dulakodtak a frugalis harapni valón! Hogy evett, hogy ivott az istenadta nép! Mert a virstlin és kiflin kívül bort is 
osztogattak, nem patakokban, de elég bőséges mennyiségben, ha a mértékletességi egyesületek álláspontjára 
helyezkedünk. 
5 órakor kiosztották a sült ökröt is. Elfogyott, a minthogy elfogyott volna, ha egy egész gulyát osztottak volna szét 
nyárson sütve. 
Mert a történelmi nevezetességű térségen legalább 60,000 ember hullámzott. (...)” „Népünnep a Vérmezőn.” 
Magyarország 1896. május 18. 
689 Egyetértés 1896. május 18. 
690 Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny 1894. 5. sz. 4. old. 
691 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 



 

A Margitszigeten a főhercegi család ünnepeit is megülték (bár gyakran az érintett családtagok távollétében): a sziget 
ezen alkalmakkor ünnepi dísszel és programmal várta a látogatókat. 1892. augusztus 9-én, József Ágost főherceg 20. 
születésnapján, egyben nagykorúsításának napján: 

„a Margitsziget is ünnepelt. Az alsó vendéglőt földíszítették: mire pedig bealkonyodott, színes lámpák 
gyúltak ki a fákon, ami csinos látványt nyújtott. A szép idő is kedvezvén, a közönség nagy számmal 
ment ki József főherceg gyönyörű szigetére és sűrű tömegekben sétált az alsó vendéglő körül, ahol 
egészen este fél 11 óráig két katonazenekar hangversenyezett. (…) Másnap délután a felső vendéglőben 
volt ünnepi verseny.”692 

A fővárosi kertek minden társadalmi réteg számára kínáltak szórakozást hétköznapokon és ünnepnapokon 
egyaránt. Az ünnepnapok nem csupán egyetlen család térhasználati szokásait módosították, hanem a zöldterületek 
használatában is jelentős változást hoztak: nem pusztán a látogatók száma, hanem társadalmi összetételük 
tekintetében is. Így pl. az Orczy-kertben tartott ünnepélyek, sportrendezvények alkalmával lehetővé vált, hogy a 
korábbi korlátozások ne érvényesüljenek: nem csupán a közelben lakók illetve katonák, a Magyar Athletikai Club 
tagjai keresték fel a parkot, hanem civilek illetve távolabb élők, sőt vidékiek is részt vettek rajtuk. Így válhatott az 
elitjellegű Margitsziget ünnepi alkalmakkor jóval szélesebb társadalmi rétegek szórakozásának színterévé. A 
látogatók száma és társadalmi összetétele mellett ünnepnapok alkalmával az egyes kertek, parkok is más képet 
öltöttek. 

                                                           
692 VU 1892. 572. old. 



 

IV.3.2. A használat szabályozása  

• Felügyelet, kisajátítás, megosztás 

••• A felügyelet és a közbiztonság kérdése 

A városi parkok felügyeletéről, kisajátításáról és megosztásáról Gyáni Gábor közölt alapvető és 
meghatározó jelentőségű tanulmányt.693 Célom, a disszertáció témájából adódóan, kutatási eredményeinek 
kiegészítése illetve megállapításainak árnyalása. 

A városi parkok felügyelete a városi tanács által alkalmazott őrök és a rendőrök együttes feladata volt. 
Elsőként 1876-ban a „Városliget pontos és szigorú felügyelete céljából szükséges intézkedések életbeléptetése iránt” 
foglalták össze a felügyeletet ellátó „szegényházi áponcok” sokrétű feladatait, taglalva az esetleges problémákat is: 

„Az áponcok kötelesek 
a) a virágok, virágágyak, fák és cserjék rongálását, szaggatását és elidegenítését megakadályozni; 
b) a Városliget egész területén a vadászatot, a lövést és madarászatot tiltani, illetőleg meggátolni; 
c) a halakat szándékos rongálástól megóvni; 
d) a városligetben dolgozó munkások és locsolókocsik folytonos működését ellenőrizni s amennyiben 
hevernének, őket kötelmük teljesítésére szorítani, esetleg jelentést tenni; 
e) a lovaglókra felügyelni, hogy az e célra kijelölt utakon lovagoljanak; 
f) a hattyúkra felügyelni, a tavakban a halászatot megtiltani illetve megakadályozni; 
g) az utakat a megrongálástól megóvni, az utakon a könnyű és szabad közlekedést gátló tárgyak, 
járművek eltávolítása iránt intézkedni; 
h) a padokat a rongálástól megóvni és a netán azokra telepedő kofákat s más üzérkedő egyéneket onnan 
elutasítani; 
i) a hidakat a rongálástól megóvni, s az ezeken tapasztalt hiányokat a főkertésznek azonnal bejelenteni; 
j) a közlekedő magán- és tárkocsikat a rend fenntartására utasítani; 
k) szabad személyek illem ellenes maguk viseletére felügyelni; - ittas egyéneket rendre utasítani, 
szükség esetében a rendőrség támogatását is igénybe venni.”694 

A park rendeltetésszerű használatának biztosítása, ültetvényeinek és berendezéseinek megóvása mellett tehát a park 
őreinek a közönség illedelmes viselkedésére is ügyelniük kellett. 

Egy 1905-ös kimutatás alapján a jobbparti sétányokon összesen nyolc (2-2.40 Korona), a balparti 
sétányokon pedig összesen tizenhárom őrt alkalmaztak (1.80-3 Korona), minden sétányon egyet-egyet, míg a 
Városligetben összesen tizenkét (2-3 Korona), az Üllői úti Népligetben ugyancsak összesen tizenkét őr felügyelt a 
rendre (2-2.40 Korona díjazással).695 Nehézséget jelenthetett azonban a kellő számú, síppal, bottal és sapkával 
ellátott városi őr kiállítása, amint arról a Budapest Székesfővárosi „Erzsébet” Szegényápolda Gondnoksága 
beszámolt: „már nem igen vannak olyan ép férfi ápoltak, kik a séta-terekre való felügyeletet kifogástalanul 
elvégezhetnék. (...) bár nagyon sokan még legénykedve vállalkoznának arra.”696 Munkájukat a Duna jobbparti 
sétányőrök 1905-ben lakbérilletményért folyamodva így jellemezték: 

„maguknak a sétányőröknek úgyszólván állandóan sétaterükön kell hol itt - hol amott mutatkozniok, 
mert különben távollétük alatt annyi kár (lopás útján) esnék, hogy annak pótlása legalább is 
megközelítő terhet róna kérelmünk teljesítésével a székesfőváros háztartására. (...) mi az év minden 
egyes napján szolgáljuk a székesfőváros érdekeit, minden szabadnap, minden megszakítás nélkül – 
kora reggeltől késő estig.”697 

Kérelmüket a város fedezet hiányában, valamint arra hivatkozva, hogy a legmagasabb napibér mellett a legkönnyebb 
munkát végzik, elutasította. 

A városi tanács által alkalmazott őrök mellett rendőrök is részt vettek a felügyeletben. 1890-től a városligeti 
rendőri őrszobán naponta tizennyolc fő, négy nappali és két éjjeli állandó őrszem, nappal egy, éjjel két őrjáratban 
teljesített szolgálatot. Az Iparcsarnoknál és a Műcsarnoknál további két őrszem ügyelt az épületek és az értéktárgyak 
védelmére.698 Feladatuk nem csupán a közrend és a közbiztonság fenntartása volt, hanem ügyelniük kellett az 
ültetvényekre is. 
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A kellően szigorú ellenőrzés fontosságát bizonyítja, hogy a hiányos felügyelet miatt bekövetkezett 
kihágások sokakat elriaszthattak a Ligetből. 

„Nem tudjuk, hogy a rendőrség szemmel tartja-e a dolgot, hogy a kóros életnek olyan alakjai is 
húzódnak oda, aminőkről Krafft-Ebing értekezik. Úgy látszik, szabadon kulloghatnak; hiszen nem 
bánthatnak mást, csak a türelmes üdülőt. A múltkor több gyermeket gondozó cseléd csapott nagy 
lármát s rendőrt keresett, de nem talált.”699 

Elsősorban a városra hárult a közrend biztosítása, mivel a rendőrség nem tudott mindenütt kellő felügyeletet 
biztosítani. 1879-ben Fuchs Emil, a Városliget főkertésze a lopásokat fölpanaszolva ezt a kategorikus választ kapta 
Thaisz főkapitánytól: „lopások előfordulhatnak, mert az őrség minden helyen nem lehet jelen.”700 A felügyelet 
hiányosságait azonban sok esetben pótolták a város által hozott és betartatott szabályrendeletek: hogy elejét vegyék 
„a közérzületet sértő botrányoknak,” 1879-ben például megtiltották pálinka elárusítását a városligeti bódékban.701 

Mintegy negyedszázaddal később, az Üllői úti Népliget esetében különösen súlyos problémákat vetett fel a 
közbiztonság kérdése, hiszen a területénél és elhelyezkedésénél fogva is könnyebben áttekinthető, jobban felügyelt 
Városligetből sok kétes személy ide települt át: 

„Az utóbbi időben létesítettek ugyan a fővárosban is egy nagy kiterjedésű, szép nyilvános kertet, az 
úgynevezett Népligetet, ahol közelről is lehet virágokat látni. Oda azonban nem szívesen megy a 
fővárosi ember, mert eltekintve attól, hogy nagyon messzire kitelepítették, még az a veszedelem is 
fenyeget, hogy könnyen a „fűbe harap”, aki odatéved. 
Közbiztonság tekintetében ugyanis a Népligetet bátran a bakonyi rengeteghez lehet hasonlítani. A 
züllött elemek, akik újabban kiszorultak a beépített Városligetből, most a Népligetben ütötték fel 
tanyájukat és esténként, de olykor nappal is veszélyeztetik a járókelők életét.”702 

A rendőri felügyelet szigorítását szorgalmazó előterjesztését a Kültelki és Erdészeti Bizottság ezzel indokolta: 
„Nézetünk szerint a Népliget, különösen a sötétedés beálltával közbiztonság szempontjából tényleg kifogás alá esik 
(...).”703 A főkapitány válaszában azonban, amelyet a városi tanács tudomásul vett, ezt nem látta indokoltnak, a 
Népliget használatának idényjellegére és az addigi felügyelet elégséges voltára hivatkozva: 

„(...) a Népligetet a közönség nagyobb számban csak a nyári hónapokban látogatja, főleg vasár- és 
ünnepnapokon. Ezen alkalmakkor az állandó őrszemen kívül a biztonsági szolgálatot külön őrjáratok 
látják el. 
A téli időszakban az ott levő cirkáló őrszem a biztonsági szolgálat ellátására ezideig elegendőnek 
bizonyult. A Népligetben ugyanis sem ezen, sem a megelőző évben említésre méltó, a közbiztonságot 
veszélyeztető esemény nem fordult elő. 
A Népliget látogatottságának a jövőben esetleg bekövetkező növekedése esetén a közbiztonság 
megóvása érdekében szükséges intézkedések a lehetőséghez képest meg fognak tétetni.”704 

A fővárosi tanács tisztában volt a Népliget kielégítő biztonságának nehézkesen megvalósítható voltában, ezért a 
látogatóközönség aktív közreműködésére is számított. Így történt ez 1909-ben, amikor a növények névtábláinak 
további pusztítását kívánta a főváros ilyen módon megakadályozni:  

„A hatósági ellenőrzés azonban a nagykiterjedésű Népligetben nem elegendő s azért a főváros a 
nagyközönséghez fordul azzal a kérelemmel, hogy legyen ellenőre a parknak. Ne tűrje közömbösen, 
hogy suhancok pusztítsák a parkot, hanem fogják meg a pusztítót s adják át a legközelebbi rendőrnek, 
vagy őrnek.”705 

Előfordult azonban, hogy éppen a parkot gondozó illetve arra felügyelő személyzet viselkedése adott okot 
panaszra a Városligetben: 

„(...) bár a liget öntözése ellen nem lehet kifogást tenni. Legfölebb csak azokat az oroszlánszívű 
parasztfiúkat tehetjük szó tárgyává, akik öntözik a ligetet. Rendesen estefelé öntöznek, amikor a 
padokat ellepte az üdülők serege. Ilyenkor aztán mindenkit elzavarnak a helyéről s látható kárörömmel 
annyira megöntözik a padokat, hogy annyira átnedvesednek, mint a cserlében áztatott bőr.”706 

A városligeti őrök túlkapásai, elsősorban a gyermekkel szemben tanúsított bánásmódjuk is tiltakozást váltott ki: 
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„Az őrök állandóan széjjelvagdossák azokat a labdákat, amelyek a pázsitra esnek s mindent 
megtesznek, hogy a gyerekek ne játszhassanak a kedvük szerint a ligetben. S ha a szülők panaszra 
akarnak menni, meg sem hallgatják őket. De ki ellen is tegyenek följelentést, amikor a városligeti őrök 
még csak számozva sincsenek, hogy a közönség megjegyezhetné ezeket a durva fickókat? 
Panasz számos esetben volt már ellenük a városházán, de ott olyan kényelmesen intézik el az ilyen 
dolgokat, hogy jobb nem panaszra menni és jobb kimaradni a Városligetből. Ott kinn ezek a fickók az 
urak és – úgy látszik – felsőbb utasításra kergetik ki a gyerekeket abból a parkból, amely a legközelebb 
van a városhoz.”707 

 

••• Kisajátítás, megosztás 

Nem rendeltetésszerű használat 

A parkhasználat során keletkezett konfliktusok Gyáni Gábor megállapításai szerint a közlekedési 
eszközökkel történő használatból, a hadsereg tisztjeinek deviáns viselkedéséből és e közterek közönségének 
túlságosan demokratizálódott jellegéből, a használók körének felhígulásából adódtak.708 Ezek a problémák azonban 
részben a sétányok jóval tágabb értelmű, nem rendeltetésszerű (tehát a kert/park állagát, látogatóinak biztonságát 
veszélyeztető, a közízlést sértő) használatára vezethetőek vissza, ami szoros összefüggésben áll a látogatóközönség 
összetételének megváltozásával, parkhasználatának eltérő jellegével. 

A Városligetben alkalmazott „áponcok” feladatainak 1876-os összefoglalása alapján világossá válik, milyen 
változatos problémák adódhattak a használat során. Nemcsak a Városliget, de Budapest más parkjai esetében is 
számos beadvány, kérelem, panasz született amiatt, hogy sétányokat a nem rendeltetésszerű használat miatt jelentős 
kár érte. Emiatt 1876-ban az Erzsébet-téren „a fák, cserjék és virágágyak megóvása, valamint a tisztátlankodás és 
szemetelés megakadályozása céljából,”709 a Városligethez hasonlóan hat szegényházi „áponc” kirendelésében látták 
a megoldást. A Városligetben szabályrendeletekkel tiltották el terhes szekerek közlekedését („ott a város által nagy 
költséggel fenntartott s jobbára csakis könnyű közlekedés alá berendezett makadam burkolatot, amellett, hogy 
tetemesen rongálják, nyári időben, főleg nagy forgalmú napokon az egyéb közlekedésre is zavarólag hatnak”710), 
valamint mozgó árusok tevékenységét (a vízárusok kivételével). A Liget félreeső helyein a rend biztosítása 
különösen nehéznek bizonyult, elsősorban a téli időszakban. Fuchs Emil, fővárosi főkertész jelentése alapján a 
fakivágások mellett előfordult, hogy „a városligeti fenyves körül nehány árnyékszék zárt ajtaja az ott lézengő szabad 
nők által feltörettek és abba, világos nappal dacára, a zordonabb téli évadban közerkölcsöt sértő tetteket űznek.”711 

A probléma megoldását a felügyelet szigorítása és a parkfejlesztés jelentette. A jelentős károkat okozó 
vandalizmust, amelynek fő okát az alábbi cikk szerzője a nevelés hiányos voltában látta, ily módon sikerült 
visszaszorítani a Városligetben.712 

„A Városligetben, amely maholnap egészen parkozva lesz, az állapotok kissé kedvezőbbek: az a 
néposztály, amelynek a vandalizmus a vérében van, évről-évre mindinkább kiszorul onnan, mert 
hiányzik a gyep, ahol heverészhetne. A kultúra elűzte a naplopók és hamiskártyások bandáit a 
városligeti színház környékéről, amely már úgyis sivár, kietlen hely lett miattuk. A Városligetben óriás 
az emberforgalom és nagy az őrködés, ennek következtében az ültetvények, a kerítések tovább 
maradnak épségben. De az őrök és rendőrök egyértelműen ezt mondják: 
- Uram, ha itt nem tartjuk szünet nélkül nyitva a szemünket, hát egy hét alatt minden ellopnak, ami 
ellopható, és egyébként is annyi kárt csinálnak a durva emberek, hogy nem győznők pótolni. (...) 
Valamikor tele volt a Városliget ingyen padokkal, de ezeken tisztességes embernek nem igen hagytak 
helyet, mert a naplopók elfoglalták, megrongálták. Most már nem állít a város új padokat, mert a 
közönség, ha le akar ülni, inkább betér valamelyik vendéglőbe, semhogy olyan társaságban pihenjen, 
ahol nem jól érzi magát.”713 
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1897-ban maga a Népliget főkertésze, Ilsemann Keresztély fordult panasszal a városi tanácshoz, mivel a sok 
visszaélés és a rendőrség tétlensége miatt nem látta biztosítottnak a liget megfelelő állapotban tartását: „Pedig az új 
Népliget most már oly nagy és szép, hogy a Városliget mellett igen szívesen látogatott üdülőhelye lehetne a 
közönségnek.”714 A problémát elsősorban az jelentette, hogy „különösen vasár- és ünnepnapokon a liget sok ezerre 
rúgó közönséggel telik meg, természetesen leginkább az alsó néposztályokhoz tartozókkal, kik az ültetvényeket 
szándékosan rongálják, sokszor pedig verekedéseket és a közszemérmet sértő tetteket követnek el.”715 Mivel a város 
által alkalmazott két egyenruhás napszámos már nem tudott megbirkózni a felügyelettel, az egyetlen megoldás a 
Népliget rendőri felügyeletének biztosítása lett volna. A fővárosi tanács átiratára válaszolva, a rendőrök és az állandó 
őrszemek kis számára hivatkozva a rendőrfőkapitány csak az őrjáratok sűrítését tudta elrendelni.716 

 A Városmajorban az 1880-as években, valamint az 1890-es évek elején elsősorban a szemétlerakás jelentett 
problémát, amely magával vonta a közönség összetételének, valamint szórakozási lehetőségeinek megváltozását. A 
II. kerületi fővárosi bizottsági tagok javaslata így festette le a tarthatatlanná vált helyzetet: 

„A Városmajor a fővárosok egyesítése előtt a budai műveltebb polgárság- és ifjúságnak szívesen 
felkeresett mulató helye volt; - ma az részint faiskola, és ott ahol nem ez, szemétgödör, ahová az egész 
környék ganaját, házi szemetét nyíltan lerakatja, felbátorítva az I. kerületi elöljáróság cinizmusa által; - 
melynél fogva az utcai szemetet, törmeléket és havat ott rakatja le. 
Hogy ily viszonyok közt a közönségnek tisztességesebb része a Városmajort egészen a csőcseléknek 
engedi át, és hogy a különféle vállalkozók, - kik a közönség mulattatását tűzték ki hivatásukul, - sorban 
tönkremennek, az e helyzetnek igen természetes következménye.”717 

Ilyen viszonyok mellett a bizottsági tagok azt javasolták, hogy „a régi mulasztások jóvátételeül adassék vissza a 
Városmajor egykori rendeltetésének.”718 Ennek érdekében a faiskolaként használt rész átalakítását indítványozták: 
„ismét alakíttassék át azzá, ami volt, tudniillik az ifjúság laptázó és általános mulató helye, mely tekintetben a 
legélénkebben helyeseljük a vallás és közoktatási miniszter úr azon törekvését, hogy az ifjúság üdítő, edző és 
szórakoztató mulatságaiban támogattassék.”719 Emellett a terület tisztántartását, folyamatos gondozását és az állandó 
felügyelet fokozását is szorgalmazták. A tisztasági problémák megoldása mellett a faiskolának a Népligetbe való 
1894-es áttelepítésével a játszóhelyet is sikerült megvalósítani. 

A lopások, rongálások, a közszemérmet sértő cselekedetek mellett problémát jelentett, hogy a lovasok, 
szinte kivétel nélkül katonatisztek, nemcsak a kijelölt lovaglóutakat vették igénybe. 1889-ben Fuchs Emil főkertész 
jelentése szerint március 23-án a katonai lovaglóiskola tisztjelölt csapata, egy kapitány és egy hadnagy vezetésével a 
Liget több helyén „gyalogúton és gyepékeken lovagolt.” Az illendő felszólításra gorombáskodó visszautasítás volt a 
válasz.720 Annál is inkább, mivel nem egyedi esetről volt szó, a fővárosi tanács a Budapesti 
Hadtestparancsnoksághoz fordult a nagymérvű rongálások és a gyalogutakon közlekedő közönség háborgatása miatt. 
A Hadtestparancsnokság válaszában minden szükséges intézkedést megígért annak érdekében: „dass ein ähnlicher 
Fall, wie der am 23. März l. J. sich nicht mehr ereigne.”721 A társadalom minden rétege által látogatott Városligetben 
eredményesen alkalmazott tiltást korántsem sikerült azonban érvényesíteni a viszonylag félreeső Városmajorban és 
Népligetben. Az üdülőhelynek szánt Városmajor722 esetében 1897-ben Blum Ödön és társai nyújtottak be kérvényt a 
kocsiközlekedés és a lovaglás eltiltása érdekében, hiszen „a mostani állapot a sétányon tartózkodók, különösen pedig 
a játszó gyermekek életét és épségét állandóan veszélyezteti. Semmi ok sincs arra, hogy e sétányon kocsik és lovasok 
keresztüljárjanak.”723 A kérvényt azonban elutasították, nem látva indokoltnak sem a lovaglás, sem a kocsik 
közlekedésének eltiltását. 

A közlekedési szabályok be nem tartása mellett a katonasággal más téren is adódtak problémák. 1915-ben a 
Népligetnek a laktanya felé eső részén a katonák és hozzátartozóik számára áruló 30 kofa miatt a terület 
„ételhulladékkal és mindenféle szeméttel annyira tele van, hogy az a közegészségre káros hatással lehet.”724 Mivel a 
terület tisztántartásában, az adott körülmények között nem a kertészet volt illetékes, a Köztisztasági Hivatal 
                                                           
714 BFL IV 1407 b. 1730/1897-II. 
715 BFL IV 1407 b. 1730/1897-II. 
716 BFL IV 1407 b. 6581/1898-II. 
717 BFL IV 1407 b. 380/1889-II. 
718 Uott. 
719 Uott. 
720 BFL IV 1407 b. 148/1889-II. 
721 BFL IV 1407 b. 15878/1889-II. 
722 „ (…) nyaralók és sétálók állandóan eljárnak oda, különösen pedig olyanok, akiknek módjuk nincs, hogy 
távolabbi és drágább nyaralóhelyet fölkeressenek (…).”  BFL IV 1407 b. 1131/1897-VI. 
723 Uott. 
724 BFL IV 1407 b. 1255/1915-II. 



 

méltányosnak tartotta volna, ha a laktanya parancsnoksága katonai készültség útján takaríttatta volna el. A 
problémára azonban nem sikerült megnyugtató megoldást találni. 

 

A kisajátítás illetve megosztás kérdése 

A közönség összetétele illetve annak megváltozása is problémák forrásává vált. Az alsóbb társadalmi 
rétegek, katonák, cselédek (valamint egyes esetekben a gyermekek) a sétányt illetve annak egy részét kisajátítva 
jelentősen megváltoztatták jellegét. A parkhasználat szempontjából problémát jelentő, de arra egyben megoldást is 
kínáló kisajátítás, valamint megosztás érvényesülésére számos példát ismerünk. 

A Széchenyi Sétatér Egylettől 1870-ben a város saját fennhatósága alá visszavett sétány esetében az addig 
az egylet által, belépődíj szedése útján gyakorolt hatékony felügyelet már nem érvényesült. Ennek következtében 
fokozatosan megváltozott a látogatóközönség összetétele, ami nem kis visszatetszést keltett a környéken lakók és a 
sétányt a korábban megszokott formában látogatni kívánók körében. A Széchenyi sétatéren található kioszk bérlője a 
közönség megváltozása miatt fordult a városi tanácshoz: 

„a hely nélküli nőcselédek nagy számban csoportosulása, az utaknak ezek s a katonaság által 
elfoglalása az ottani rendfenntartást, a közlekedés szabadon tartását s a főváros tulajdonát képező 
kioszknak a válogatott közönség részéről látogatását veszélyeztetik.”725 

A kioszk bérlője több alkalommal is felpanaszolta az Újépület katonasága és a nőcselédek viselkedését, akik 
„erkölcstelen üzelmeikben fényes nappal sem zavartatják magukat és a sétatéren át egy tisztességes nő sem 
bátorkodik végighaladni.”726 Mivel a rokkant sétányőr és a rendőr egyedül már nem biztosíthatták a sétatéri 
viszonyok szabályozását, 1891-ben a főkapitányság tovább fokozta a felügyeletet.727 1892-ben, a fővárosi tanács 
felkérésére a rendőr-főkapitányság felmérve a helyzetet, a következő beszámolót intézte a testülethez: 

„A IV-V. kerületi rendőrfelügyelő jelentése szerint azóta a Széchenyi sétatéren botrányos avagy 
közszemérem-ellenes cselekmények nem igen fordulnak elő, de tény az, hogy ezen sétatéren cselédek 
és katonák nagyobb számban gyűlnek össze s hogy ennél fogva az úri osztályhoz tartozó közönség ezen 
sétányt kerüli. De ezt mindaddig, míg nyilvános jelleggel bír, rendőri intézkedésekkel megakadályozni 
nem lehet.”728 

Nyilvánvaló tehát, hogy a rendőri hatóság a közterületeknek ilyenfajta, törvénybe nem ütköző és közszemérmet nem 
sértő kisajátítása ellen nem lépett fel, csupán több rendőrt küldött ki az esti órákban, hogy ezzel biztosítsa a rend 
fenntartását. 

A fővárosi tanácsnak más eszközök is rendelkezésére álltak a kisajátítás befolyásolására, ezáltal az adott 
park jellegének meghatározására. A Városmajorban évtizedek óta problémát jelentő mutatványostelep áthelyezése 
illetve megszűntetése érdekében a környékbeli lakók számos kérvényt nyújtottak be729 ezzel az indoklással: 

„A Városmajor a nagyközönség céljaira van rendelve, tehát nem kizárólag hajóhinták, céllövészetek, 
körhinták stb. céljaira. Üdülést és szabad mozgást azonban itt senki sem találhat, mert az itt uralkodó 
viszonyok ezt ezidőszerint egyáltalán lehetetlenné teszik. (...) Nem lenne-e jogosult ilyen komoly 
időkben,730 (...), ha a Városmajor a közjó érdekében használtatnék fel, ahelyett, hogy a nyugalmat és 
komoly munkát zavaró szórakozás helyéül szolgáljon?”731 

Elsősorban a zajra (kíntornák, harangok, csengettyűk zaja, „az alantasabb közönség sikoltozása, duhajkodás 
lármája”), a „trágár jelenetek” (veszekedések, dulakodások, verekedések, a nőket érő inzultusok) és a park képének 
megbontása, a közegészségügyi normák és a közízlés megsértése (szemétlerakás, állatok tartása, száradó ruhák) 
miatt tettek panaszt. 732 A városi tanács igyekezett kompromisszumos megoldást találni: 1899-től csökkentette a 

                                                           
725 BFL IV 1407 b. 1071/1890-I. 
726 BFL IV 1407 b. 28044/1890-II. 
727 BFL IV 1407 b. 25707/1891-VI. 
728 BFL IV 1407 b. 18768/1892-I. 
729 BFL IV 1407 b. 95.849/1915-XVI. 
730 Az idézett szövegrész 1915-ben íródott. 
731 Uott. 
732 “A terület ugyanis gondozásban nem részesül; a gyalog- és kocsiutak teljesen elhanyagoltak, esőzés után 
járhatatlanok, tele mocsarakkal, melyeket sohasem tisztítanak el, s ezek egészségi szempontból közveszedelmesek; a 
közbiztonságra nézve is veszélyes e hely, mert talajául szolgál a fővárosból kitiltott kétes elemeknek is úgy, hogy az 
itteni lakosság, különösen a nők, mindenféle kellemetlenségnek vannak kitéve. Hozzájárul mindehhez a nyári 
mulatságok, különösen a verklik zaja, amelyek 6-7 hónapon át déltől éjfélig szakadatlanul gyötrik a lakókat! Nehány 
visító hangszeren órákon át ugyanazt a 3-4 darabot játszva, oly hangosan igyekeznek a szórakozás kedvelőit a 



 

mutatványosok számát, télre eltávolították őket a parkból (mivel a szezon végeztével kétes elemek húzták meg 
magukat a bódékban); 1909-ben, beljebb telepítették őket az Ördögárok mellé, abban bízva, hogy a fák tompítják a 
zajt; 1910-ben a bérbeadás módozatait is részletesebben szabályozták (tisztántartás előírása, megtiltják a 
ruhaszárítást, háziállatok tartását, a fűtést és a főzést, valamint tűzijátékok tartását és zajkeltő hangszerek 
használatát); a telep fokozatos megszűntetése jegyében 1912-től a mutatványos helyekre már nem tartanak nyilvános 
árverést: amennyiben a megelőző évi bérlő eláll a bérlettől, nem adható másnak bérbe. A fokozatosan javuló helyzet 
ellenére is a séta- és játszóhely megfelelő használata, a városrész kertvárosi jellege és a zavartalan szellemi 
munkavégzés érdekében a kérvényezők, amint azt a főkapitány is megerősítette, a telep megszűntetését javasolták, 
ami „közrendészeti és közbiztonsági szempontból is szükséges.” Az ennek értelmében született fővárosi tanácsi 
határozat, eleget téve a környékbeli lakosok kérelmének, teljes egészében felszámolta a mutatványos telepet, amely 
nem csupán a park ideális használatát, hanem környezetét is zavarta: 

„a városmajori mutatványos telepet a folyó évi nyári idényre szóló, ide vonatkozó bérletek lejártával, 
tehát folyó évi október végével megszűnteti s ennek megfelelően kimondja, hogy a Városmajorban 
ezentúl mutatványos és ezek közé sorolható egyéb üzletek céljaira sem maga többé területet át nem 
enged illetve bérbe nem ad, sem pedig a kerületi elöljáróság át nem engedhet illetve bérbe nem 
adhat.”733 

A főváros részéről gyakorolt funkciókijelölés sajátos formája volt a gyermekekkel szemben gyakorolt 
bánásmód. A főváros divatos sétahelyén, az Erzsébet-téren a problémát elsősorban az jelentette, hogy „pajzán 
szórakozásukkal,” futkosás, labdázás „közben nemcsak a közönség felnőttebb és üdülést kereső tagjait feszélyezik, 
hanem egyszersmind az által, hogy játék szerint az ültetvények és virágágyak közé esnek, ezen ültetvényeket is 
veszélyeztetik.” A főváros további két áponc kirendelésével kívánta orvosolni a problémát. Emellett a sétatér minden 
bejáratánál a felnőttek illetve a gyermekek kísérői számára figyelmeztető táblákat helyeztek ki, miszerint: „a 
gondozásukra bízott gyermekeket saját érdekükben és a sétányról való kitiltás terhe alatt szigorúan ügyeljék fel.”734 

Sajátos példát képezett a magántulajdonban lévő Margitsziget, amely már jellegénél, (a szigeti szárnyhíd 
megnyitásáig) az odajutás nehézkes volta miatt is könnyebben felügyelhető, biztonságos parknak bizonyult. A nádor, 
majd a főherceg az általa megszabott használati normáknak könnyebben érvényt szerezhetett, amiben a Pest 
vármegyei hajdúk mellett, a kertészek és maga a vendégként (tehát nem tulajdonosként, mint a közkert esetében) itt 
tartózkodó látogatóközönség is aktívan közreműködött.735 

Minden park esetében, amint arra Gyáni Gábor is rámutatott, laza rendőri felügyelet volt jellemző, 
különösen a központtól távolabb eső, elsősorban az alsóbb társadalmi rétegek által látogatott parkok estében 
(Népliget, Városmajor). Amint az idézett példákból is kitűnik, a rendőri felügyeletnél azonban jóval hatékonyabbnak 
bizonyult az egyleti (ld. Széchenyi Sétatér Egylet, Budapesti Korcsolyázó Egylet, valamint a maga exkluzív 
formájában a Park Club) illetve esetenként a városi hatóság által gyakorolt felügyelet: elsősorban a belépti illetve 
bérleti díjak megszabásával hatékony módon szabályozhatták, sőt meghatározhatták a közönség jellegét és a 
parkhasználat módját. A mutatványok tartására, vendéglátásra és elárusításra szóló bérleti jog meghatározása illetve 
visszavonása által a városi hatóság hatékonyan léphetett fel a sétány jellegének megváltoztatása érdekében, amint az 
a Városmajor esetében is kitűnt. A sétányok használatának funkciókijelölésével, kisajátításával, átengedésével illetve 
tehermentesítésével (a Népliget megalkotása a Városliget javára), valamint az egyes parkok, elsősorban a Városliget 
szociális topográfiájának kialakulásával, a különféle társadalmi rétegek és korcsoportok elkülönítésével és 
elkülönülésével a belső szabályozási mechanizmusok hatékonyan működtek, az esetek jó részében szükségtelenné 
téve a rendőri felügyelet fokozását. 

 

• Elhatárolás, elzárás és megnyitás 

••• Az elhatárolás kérdése 

Budapest parkjainak használatát, a park jellegét alapvetően meghatározta környezetétől való elhatárolódása 
illetve elhatárolása. A Margitsziget természetes határát a Duna képezte, ami sok tekintetben meghatározta a sziget 
jellegét, a látogatók körét, ezért is merült fel fontos kérdésként a margitszigeti szárnyhíd megépítése, majd később a 
sziget északi csúcsát is érintő Árpád-híd megépítésének gondolata. Mindkét esetben a sziget eredeti jellegének 
jelentős módosulásától, valamint a közönség felhígulásától tartottak, különösen az Árpád-híd építésekor. 
                                                                                                                                                                                            
hintákhoz csalni, hogy nem csak a környéken fekvő házak falain át, hanem még a kis Svábhegy magaslatán is 
hallható a lárma.” Uott. 
733 Uott. 
734 BFL IV 1407 b. 484/1885-II. (24012/1885-II.) 
735 Ld. a hamar lefülelt virágtolvajok esetét. In: Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny 1894. 8. sz. 5.old. 



 

Pest első közcélokra átengedett magántulajdonú kertjét, az Orczy-kertet tervezője, Bernhard Petri nem 
kerítéssel kívánta elhatárolni környezetétől, hanem tájképi stílusának megfelelően csupán egy árokkal (haha). Ezáltal 
a kert és környezete között elmosódott a határ, mintegy beleolvadt a környező tájba. Így nem csupán az innen 
feltáruló panoráma révén vált a kert a pesti táj szerves részévé, hanem a város határában található mezőségek felé 
való nyitottsága miatt is. Ugyanez az elv érvényesült a Városliget esetében is. A város fokozatos terjeszkedése révén 
mintegy körülnőtte ezeket a zöldterületeket. Az Orczy-kert esetében jelentős változást jelentett a Ludovika Alap 
részére való 1829-ben történt átadása. Nem csupán a Ludovika Akadémia felépítése, hanem magán a kert területén 
végrehajtott átalakítások is jelentősen megváltoztatták tájkerti képét. Az építkezés során a kertet kőfallal övezték, 
ezáltal megszűnt korábbi nyitott, a környezetbe olvadó jellege. 

55. kép - A Múzeum kerítése 
Ország Tükre 1863. 167. old. 

A kertek, parkok elhatárolásának 
jellegét nem csupán stílusjegyeik, funkcióik, 
hanem a szükségesség kérdése is befolyásolta. A 
fokozatosan kialakuló Múzeum-kert elhatárolása 
közvetlen környezetétől annál is inkább indokolt 
volt, mivel azidőtájt a város szélén feküdt és a 
Széna-téren (a mai Kálvin-téren) és az Ország 
úton tartott hetivásárokról a felhajtott marhák 
nemcsak a Múzeum közvetlen környezetébe, 
hanem épületébe is be-betévedtek. A közelben 
található „Két pisztoly” fogadó különösen kétes 
hírnévnek örvendett. Ezért is övezték a területet 
1847-ben elől vaskerítéssel, a fennmaradó részen 
pedig deszkapalánkkal (Pollack Mihály 
kerítéstervében, amelyet a nádor felkérésére 
készített, a főhomlokzaton kívül téglafallal 
övezték volna),736 mely, nem kis visszatetszést okozva, még sokáig helyén maradt (ld. 55. kép).737 

Bár a Városligetet tájképi jellegéhez híven nem övezte kerítés, a sövényen vezető átjárók elzárására számos 
javaslat született, elsősorban a közbiztonság javítása érdekében. Mindemellett az illemhelyek hiánya felvetette a 
közterület köztisztasági problémáit. 

„A sövény számtalan átjáróját közbiztonság céljából is el kellene zárni, mert ezeket az utakat csakis 
azok a gyanús egyének használják, akik a rendes utakat, amelyeken a tisztességes emberek járni 
szoktak, különböző okok miatt kerülni szeretik. Kertészeti szempontból is különös súlyt kellene a 
fővárosnak a Városliget sövényére fektetni, egyrészt azért, mert a sövény körül lakóházak vannak s a 
lakósoknak minduntalan éppen nem esztétikai és kertészeti képeket kell látniok, másrészt mert a sövény 
jókarban tartását az egész liget érdeke és egészségi érdekek kívánják.”738 

Fuchs Emil, fővárosi főkertész a köztisztaság őreire hagyva a megoldást így válaszolt a felvetésre: 
„Gillemot úr megbotránkozással látott a városligeti hézagos kerítésnél bizonyos nem esztétikai 
jeleneteket, melyektől az ott lakókat megkímélni szeretné. Nagyon helyes, de úgy hiszem, hogy az 
említett nem esztétikai jelenetek megakadályozása sem a városligeti bizottság, se a kertészek dolga, 
akiket e sövény állítólag sohasem lát, hanem a köztisztaság őreinek feladata.”739 

A Liget eredeti képének megőrzése érdekében az elhatárolás helyett tehát a felügyelet fokozása, a köztisztaságra 
fordított nagyobb figyelem jelentett megoldást, amint erre Fuchs Emil is utalt, a felvetésre írt válaszában. 

Az elhatárolás kérdése több sétány egésze illetve egy része esetében is felmerült. Így pl. 1878-ban az 
Erzsébet téren a zeneállvány előtti térséget lánccal övezték,740 feltételezhetően a zenekar és az olykor nagy számban 

                                                           
736 Zádor Anna: Pollack Mihály. Budapest: Akadémiai kiadó, 1960. 392. old. 30. jegyzet. 
737 „(A múzeumi kert), mint tudjuk, csak előrészén van vasrostély-kerítéssel ellátva, a többi három oldalán pedig még 
folyvást holmi rongyos deszkapalánk dísztelenkedik. Úgy halljuk, hogy a jövő tavasszal segítni akarnak e bajon, a 
düledező deszkakerítés helyett vasrostélyt fognak alkalmaztatni. E javítás mindenesetre igen kívánatos volna. Az 
idegen méltán csudálkozik rajta, hogy ezen nagyszerű országos intézet oly hozzá nem illő kerítéssel bír. (...)” VU 
1860. 70. old. 
738 Gillemot Vilmos: „A főváros parkjai.” Kertészeti Lapok 1888. 228. old. 
739 Fuchs Emil: „A főváros parkjai.” Kertészeti Lapok 1888. 312. old. 
740 BFL IV 1407 b. 257/1878-II. 



 

összegyűlő közönség elválasztása érdekében. A Gellérthegy esetében az ültetvények tüskés dróttal való körülvétele 
azért vált szükségessé, mivel „a közönség alsóbb néposztály”, különösen ünnepnapokon súlyos károkat okozott a 
kiültetett növényekben.741 Az István téri sétány ügyében a környékbeli háztulajdonosok 1903-ban azért fordultak 
kérvénnyel a fővárosi tanácshoz, mivel annak kerítése a Nyár utca felőli oldalán teljesen el volt zárva, ami 
akadályozta a nagyközönség közlekedését. A tanács végül azzal az indoklással utasította el azon részének 
megnyitását, mivel a túl sok bejárat miatt a sétány ellenőrzése, felügyelete különösen megnehezült volna, ennek 
következtében tovább már nem lett volna biztosítható a sétány látogatóinak nyugalma.742 

A Császár fürdői nyilvános sétány esetében 1884-ben merült fel az elhatárolás kérdése az átjáró 
gyalogosforgalom megszűntetése érdekében. A Császár fürdői alapítvány világi gondnoka ezzel indokolta a fővárosi 
tanácshoz intézett kérelmét:  

„(...) a nagyközönség, mely a császárfürdői sétányt csak átjáróhelynek használja és mely az ismert helyi 
viszonyoknál fogva nem a legválogatottabb egyénekből áll, a sétánynak legbensőbb, vagyis éppen azon 
részét veszi igénybe, melyre a fürdővendégek leginkább utalvák. Ennek következménye, hogy a 
sétányon a fürdővendégek és a nagy számú sétálók az úgynevezett utcai publikummal összevegyülni 
kénytelenek, mi egy gyógyintézet és nyilvános üdülőhely rendeltetésével meg nem fér és ennélfogva 
kikerülendő.”743 

A közönség eme két részének elválasztása érdekében a gondnok a kapuk áthelyezését és a környező Duna-part 
járhatóvá tételét javasolta. A főváros részéről azonban ez a megoldás nem bizonyult elfogadhatónak, egyrészt a 
költségek miatt, másrészt mivel a tanács úgy vélte, a probléma kiküszöbölése teljes egészében a fürdőgondnokság 
hatáskörébe tartozik. A főváros más sétányain is alkalmazott azon megoldást javasolta a gondnokságnak, hogy „(...) 
a bejáratnál valamely őr alkalmazása mondassék ki, akinek kötelességévé tétetik az alkalmatlan vagy a sétányra nem 
való személyek bejutását meg nem engedni.”744 

Budapest parkjainak elhatárolása illetve az arra tett kísérletek tehát általában a terület funkciójának és 
jellegének megváltozására utalnak. Az elhatárolás következtében egyrészt radikálisan megváltozott a park, a sétány 
képe, mint pl. az Orczy-kert esetében. Másrészt az elhatárolás célja a közönség megszűrése által a zöldterület 
rendezettségének és zavartalan használatának biztosítása volt. 

 

Elhatárolás és jelenlét 

 Míg a Margitsziget esetében egyes ünnepi alkalmakon a közönség olyan rétegei is megjelentek, akik a 
szeparálódás jegyében ezt más alkalmakkor, hétköznaponként nem tették, addig a népünnepélyek kivételével, a 
fővárosi parkokban tartott rendezvények esetében inkább az elhatárolás megnyilvánulásai figyelhetőek meg. Itt a 
rendezvény területét, amennyiben már eleve nem lezárható helyen került sorra (mint pl. az Orczy-kert esetében vagy 
a Horváth-kertben), körbekerítették, s csak belépti díj fizetése mellett lehetett résztvenni az ünnepségen.  

Az elhatárolásra, de ezzel együtt a kizárt közönség jelenlétére érdekes példát nyújt a pesti Dunakorzó, ami 
fekvése révén különleges látványosságok színhelye lehetett. 1886. június 3-án itt rendezték „A Duna tündéreinek 
ünnepét.”745 A fennkölt elnevezésű  jótékonysági ünnepség, amelynek bevételét a budapesti első gyermekmenhely 
javára fordították, hivatalosan este 9 órakor kezdődött és éjfélig tartott, de már kora délután és 6 óra között létrejött 
egy korzó – igaz, más jellegű, mint amit a rendezők terveztek (szép példájaként a közönség időben változó 
összetételének): 

„(a) dajkák, a szobalányok és külvárosi karton szoknyás „nassámok” végig vonultak, hogy 
gyönyörködtethessék szemeiket a tarka-barka lampionokban, amelyek este nem nekik fognak 
világítani. Előzetes szemle volt s elhúzódott 6 óra tájig, amikor aztán kivonult a rendőrség.”746 

Ezt követően a sétányt sodronnyal zárták el az Eötvös téri bejárótól egészen a Petőfi térig, a mellékutcák Korzóra 
vezető bejáratát eltorlaszolták, s a nemfizető közönséget: 
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„lassan-lassan leszorították a rakodópartra, mely a Dunáról nézve nyüzsgő hangyarajhoz hasonlított. 
Senki sem akart elvonulni az ingyenes, de kitűnő helyről, honnan látni és hallani lehet mindent. Elmés 
és élelmes korcsmárosok a rakodóházak előtt asztalokat helyeztek el, amelyek mellett húszával is 
csoportosultak. 
(…) a nemfizető közönség odalent várt és veszélyeztette a hajóállomásokon kiszállók testi épségét 
(…).”747 

Az előkészületeket követően kezdetét vehette az ünnepség, melynek közönsége a magasnak számító 2 Ft-os belépti 
díjat kifizetve léphetett a lezárt Korzó területére. A kihelyezett több, mint 3.000 ülőhely nem bizonyult elegendőnek, 
a közönség számát a Fővárosi Lapok 6-7.000-re becsülte.748 A lampionok alatt fel s alá sétáló, katonabandák és 
cigányzenekarok játékát hallgató, táncoló, a Gellérthegy oldalán, a Citadella alatt égő görögtüzekben gyönyörködő 
közönség a főváros előkelő úri és polgári köreiből került ki. Több arisztokrata, neves közéleti személyiség (gróf 
Andrássy Gyula, báró Fejérváry Géza, báró Edelsheim-Gyulai Lipót hadtestparancsnok, gróf Szapáry Gyula 
miniszter, gróf Festetich Tasziló) is megjelent a gróf Károlyi Sándorné és gróf Andrássy Gézáné vezetésével 
rendezett ünnepségen. Az estély központja a Hangli kioszk volt, ahol nagy várakozás előzte meg az Állatkertben 
vendégszereplő sziú indiánok megjelenését: 

„Végre tíz óra után előrobogtak a főbejárat elé a kocsik, melyeken a sziúk jöttek (…). A vendéglői 
asztaloknál erre általános mozgósítás keletkezett. Az egész evő és sétáló közönség rögtön díszkíséretül 
csatlakozott a festői öltönyükben angol flegmával sétáló indusokhoz. A sziúk a kioszk oldalánál levő 
táncoló hely mellett haladtak el, ahol a cigányok éppen a Carmen operából húztak egy részletet, de a mi 
indusaink erre is egészen közönyösek maradtak s a tollkoronás fejüket sem tartották érdemesnek 
megmozdítani. A korzón sétálgattak le és föl a közönség tolongása között s kevéssel tizenegy óra után 
eltávoztak, hogy állatkerti wigwamjaikba térve álmodjanak a Duna-tündérekről.”749 

Ezalatt a nem fizető közönség mind a pesti, mind a budai rakparton nem csupán a Gellérthegy kivilágításában, 
hanem a Korzó képében és a zenekarok játékában is gyönyörködhetett. 

„A rakpartot szorongva ellepő nép hálásan fogadott minden számot s ugyancsak szórta megjegyzéseit a 
fenn mulatókra. Mert a kordonon kívül a rendőrök alig tudták visszatartani az embertömeget. Az 
utcákon s szemben Buda magasabb helyein csak úgy feketéllett a sok néző.”750 
„A gellérthegyi utakat óriási tömeg lepte; szintúgy a budai rakodópart is sötétlett a nyüzsgő 
emberáradattól.”751 

Amint a Korzón rendezett ünnepély példája mutatja, Budapest sétányain, elhelyezkedésüktől függően, lehetőség nyílt 
arra, hogy különböző társadalmi rétegek jelen legyenek, nézőként „részt vegyenek” ugyanazon az eseményen nem 
csupán a szeparálódás, de az elhatárolás mellett is. 

 

••• Az elzárás és megnyitás kérdése 

A zöldterületek elhatárolásán túl jóval radikálisabb lépés volt elzárásuk, mely számos formában 
megnyilvánulhatott. Sor kerülhetett a sétány teljes területének vagy annak egy részének rövid idejű, időszakos vagy 
teljes elzárására is. Budapesten voltak olyan (mindenekelőtt magántulajdonú) kertek és parkok, amelyek általában 
zárt jellegűek voltak, s valójában megnyitásuk ment eseményszámba. Ilyen volt a Károlyi-kert, amely csak kivételes 
alkalmakkor és válogatott közönség előtt nyitotta meg kapuit. A Várkert, az uralkodó család magánkertje volt, így a 
közönség csak távollétükben kereshette fel egyes részeit. 

A nagyközönség számára nyitott sétányok rövid idejű elzárására az Erzsébet tér és a József [nádor] tér 
példája idézhető. 1893. március 29-én, báró Edelsheim-Gyulai Lipót lovassági tábornok temetése alkalmával azért 
zárták le mindkét teret, hogy ezzel megóvják a kerítéseket és az ültetvényeket az esetleges károktól.752 

Az időszakos elzárás egy-egy napszakra, egy-egy rendezvény idejére (pl. jótékonysági rendezvények, 
amelyeknek közönsége belépődíjat fizetett) vagy éppenséggel valamely  rendezvény elől való elzárásra, esetlegesen 
pedig hosszabb időszakra is vonatkozhatott. 

A Horváth-kert éjjeli elzárása mint probléma 1905-ben, a kert és a Városmajor világítása kapcsán merült fel. 
Az I. kerületi elöljáróság a fővárosi tanácshoz intézett előterjesztésében a közönség érdekeire hivatkozva az éjjeli 
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világítás megoldását javasolta, mivel „a Horváth-kertben és Városmajorban a jelenlegi világítás oly gyér, hogy a 
közönség az éjjeli órákban félve kerüli ezen nyilvános üdülőhelyeket.”753 Az előterjesztésre született javaslatában a 
Fővárosi Mérnöki Hivatal a Városmajor esetében indokoltnak látta a probléma megoldását. Nem úgy a Horváth-
kertben, mivel az a főváros magántelke, tehát nem nyilvános jellegű: „a kertet a színköri évad befejeztével 
alkonyatkor bezárják, úgyhogy a késő őszi és téli évad alatt a kőolajlámpások sem égnek.”754 A helyzet 
megváltoztatása érdekében a fővárosi tanácsnak ki kellett volna mondania, hogy a kert nyilvános jellegű, ezáltal 
egész évben, éjjel-nappal nyitva áll. A főváros azonban 1906-ban született határozatában ezt nem tette meg, 
kijelentve, hogy a Horváth-kert „nem közterület, a főváros magántelke, amely csakis a nappali órákban szolgál a 
közönség közhasználatára, éjjelre pedig elzáratik.”755 

A Városliget egy részének a nagyközönség elől való elzárására jótékonysági ünnepélyek alkalmával került 
sor. A rendezvények jellegétől is függött azonban, hogy a városi hatóság helyt adott-e nekik. 1898-ban mind a 
Városliget, mind a Városmajor esetében elutasította a főváros tanácsa a rendezvények tartására benyújtott 
kérelmeket. A Városligetben az Aréna előtti teret május 1-én délután 2 órától nyilvános népgyűlés céljára kívánták 
igénybe venni, melynek fő napirendi pontja az általános és titkos választójog volt. A kérelmet a nagyközönség 
érdekeire hivatkozó indoklással utasította el a tanács: 

„Minthogy a tavaszi idény bekövetkeztével a Városligetben levő Aréna előtti teret a sétáló közönség 
oly nagy mértékben veszi igénybe, hogy ezen területnek népgyűlés tartására való átengedése a 
közönséget az üdülésben gátolná, a tanács folyamodók azon kérelmének, hogy az említett térség folyó 
évi május hó 1-én népgyűlés tartására átengedtessék, - helyt nem adhat.”756 

A budai munkások azon kérelmét, mely szerint ugyanezen év május 29-én, vasárnap délután 4 órától népgyűlést 
tartsanak a Városmajorban a vendéglő mellett,757 szintén elutasította a tanács. A főváros válasza kategorikus és 
általános érvényű volt: 

„Egy alkalommal kijelenti a tanács, hogy a székesfőváros üdülőhelyeit sem a jelenben, sem a jövőben 
népgyűlések tartására átengedni nem fogja, amennyiben a közönség ezen üdülőhelyeket oly mértékben 
veszi igénybe, hogy azoknak az említett célra való átengedése a közönséget üdülésében jelentékenyen 
gátolná és különösen vasár- és ünnepnapokon a szokottnál is élénkebb személyforgalom lebonyolítását 
rendkívül megnehezítené.”758 

1898-ban tehát a fővárosi tanács kizárta ezeket a rendezvényeket a tulajdonában lévő parkokból, azok nyilvános 
jellege ellenére. A későbbiekben ez a szigor enyhült és számos gyűlésekre került sor a fővárosi zöldterületeken (ld. 
56. kép). 
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56. kép - Népgyűlés a városligeti Iparcsarnoknál, 1917. 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

Az Orczy-kert ideiglenes lezárására már 1866-ban sor került, amikor a katonai hatóság a porosz-osztrák 
háborúban megsebesültek elhelyezése céljából lefoglalta a Ludovika Akadémia épületét és kórházzá alakíttatta. 
Mivel azonban az épület nem mutatkozott elegendőnek, a hatóság a kertből is lefoglalt egy jókora területet, ahol a 
sebesültek elhelyezésére ideiglenes faépületeket illetve sátrakat állítottak fel s ezért az öreg díszfák egy részét 
kivágták.759 

A korábbi módosítások után a kert jellegét gyökeresen megváltoztatta, amikor funkcionálisan teljes 
egészében a Ludovika Akadémiának rendelték alá. Bár Pest város tanácsa évekig elodázhatta teljes lezárását (éppen 
a városrész zöldterületekben való hiányára, s így szociális indokokra hivatkozva), amint azonban megindult a 
Népliget kialakítása, amelynek létesítése éppen e problémák megoldását volt hivatva előmozdítani, már semmi sem 
állhatta útját annak, hogy teljes egészében átadják a Ludovika Akadémiának. Ettől kezdve már csak magánkertként 
említik,760 ahol időnként reprezentatív és sportesemények is helyet kaptak. 

1885-ben, a katonai nevelés érdekében, s egyben elejét kívánva venni az ott folytatott “erkölcstelen 
üzelmeknek,” Fejérváry Géza honvédelmi miniszter szigorú korlátozásokat léptetett életbe, és csak előzetes igazolás 
után kiadott jegyekkel engedélyezte a kertbe való belépést. Az intézkedés nagy tiltakozást váltott ki, s a sajtó után a 
városi tanács illetve közgyűlés elé került az ügy. Helfy Ignác Budapest főváros törvényhatóságának 1885. május 26-
án tartott rendkívüli közgyűlésén felszólalva hangsúlyozta az intézkedés jogtalanságát, mivel a Ludovika Alapnak 
biztosítania kellett a közönség számára a kert szabad használatát. Mindemellett szociális indokokra is hivatkozott, 
hiszen az intézkedés a József- és Ferencváros különösen szegény sorsú lakosságát fosztotta meg egyetlen mulató 
helyétől.761 A honvédelmi miniszter válaszában azonban hangsúlyozta, hogy a kertnek a Ludoviceum Alap javára 
való átadása során csak a kút szabad használatáról, valamint arról történt említés, hogy a közönség csak akkor és 
addig használhatja szabadon a kertet, amíg az a nevelési érdekekkel nem ütközik. Azért került sor az intézkedés 
meghozatalára csak 1885-ben, s már nem előbb, mivel az 1883. évi XXXIV. tc. életbelépéséig csak nagykorúak 
végezték tanulmányaikat az Akadémián, akikre a közönség nem gyakorolhatott befolyást. Az Akadémia végleges 
megnyitásával azonban elérkezettnek látta az időt, hogy a volt Orczy-kert kizárólag az oktatás céljait szolgálja. 
Válasza lezárásaként magasabb érdekre hivatkozva kérte a tanácsot, hogy ne gördítsen akadályt a lezárás elé, hiszen 
ezzel a kert kétes híre is egyszerre eloszlana:  

"(...) ne tekintse a helyi érdekeket ott, hol az egész ország érdekeinek tétetik szolgálat; s végül vegye 
figyelembe azon köztudomású sajnos tényt, miképp éppen az Orczy-kert állott a legutóbbi időkig azon 
hátrányos hírben, hogy a kertben rendszerint azon elemek keresnek menedéket, kik a jobb körök által 
látogatott helyekről úgyszólván kiküszöböltetnének."762 

A kérdést végül is azzal sikerült megoldani a kert megnyitása javára, hogy a város küldöttei ezt csak arra az időre 
kérték, amíg a főváros más közkertről gondoskodik polgárai számára, s ígéretet tettek, hogy a kert felügyeletét városi 
őrökkel biztosítják. A honvédelmi miniszter mindezeken túl engedélyezte a Ludoviceum előtt található térség 
átadását a fővárosnak, viszonzásként az előkert rendezését kérte, amelyre 1887-88-ban került sor.763 

 A kert nyilvánosságának biztosítása érdekében 1890-ben és 1891-ben újra folytatódtak a tárgyalások, a 
közgyűlés azonban ekkor már nem élvezte a városi tanács támogatását, mivel az a Népliget időközben megkezdődött 
kialakítása miatt már nem ragaszkodott annyira az Orczy-kert nyilvánosságához.764 Végül 1891. május 27-i ülésén a 
közgyűlés is kénytelen volt tudomásul venni a hadügyminiszter azon leiratát, amelyben határozottan elzárkózott a 
kert újbóli megnyitása elől.765 Az Orczy-kert tehát 1891-es lezárását követően elsősorban csak az Akadémia oktatási 
céljait szolgálta. 

 

57. kép - Katonai gyakorlat a Vérmezőn (Dr. Erőss 
Gyula, Schaeffer Ármin udv. fényk.) 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
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A Vérmezőnek (ld. 57. kép) a közönség elől való elzárása és a katonaság eredetileg kizárólagos használati 
joga miatt különösen kiéleződött helyzet perhez is vezetett a főváros és a katonaság között. A századfordulótól több 
alkalommal sor került a Vérmező egyre hosszabb időszakokat felölelő lezárására. Felmerült, hogy a város 
megvásárolja a területet egy részének beépítése, más részének pedig parkosítása céljából. A tulajdonos, a katonai 
kincstár azonban olyan nagy összegben szabta meg a vételárat, hogy a főváros kénytelen volt elállni a vételtől.766 Az 
1910-es években különösen kiéleződött a helyzet, amikor a Vérmező többet volt zárva, mint nyitva. Ez nem csupán a 
közlekedést nehezítette meg, nagy idő- és pénzveszteséget okozva, hanem a budai diákságtól is megvonták ideális 
torna- és játékterüket,767 a környék idősebb lakosaitól pedig kedvelt pihenőhelyüket.768 1913. április 7-én a Vérmezőt 
gyepesítés és katonai gyakorlatozás céljából a közönség elől elzárták azzal az indoklással, hogy „a Vérmezőnek 
útátjáróul, sétányul és játékterül való használata a gyalogcsapatok gyakorlatait zavarja és a teret gyakorlólovaglás 
céljául fölhasználó tiszteket és legénységet akadályozza (...).”769 A területet gondosan körülkerítették és több pontján 
rendőrök őrizték,770 azzal az indoklással, hogy „a közrendet a hatalmas nyílt területen nehéz fönntartani.”771 A 
radikális hangvételű Népszava beszámolója szerint 1914. május 5-én  

„szuronyos katonák kergették ki a közönséget a térről és a rendőrség, amelyet a székesfőváros 
főügyésze hivatalosan megkért, hogy a közönséget az ítéletben megszabott jogaihoz segítse, a 
katonaságot segítette és mint a főkapitány-helyettes kijelenti, most már rendőrök zárták el a Vérmezőt a 
közönség elől. Nyilatkozik Terstyánszky hadtestparancsnok is és azt mondja, hogy azért nem engedik a 
közönséget a térre, mert ők galoppoznak és a közönség a szép füvet letiporná. A főkapitány-helyettes is 
a fű védelmében állt a katonaság pártjára.”772 

A közfelháborodás hatására dr. Gárdonyi Albert, a főváros levéltárosa kutatást végzett a terület 
tulajdonjogának ügyében, amelynek alapján megállapítást nyert, hogy a Vérmező tulajdonosa a katonai kincstár 
illetve a magyar királyi kincstár. Ennek ellenére a főváros hamarosan már nemcsak a Vérmező használati, hanem 
tulajdonjogát is követelte, pert indított a katonai hatóság ellen. Miután a budapesti I-III. kerületi járásbíróság ítéletét, 
miszerint a főváros közönsége, bizonyos korlátok között jogosult a Vérmező használatára, a katonaság nem tartotta 
tiszteletben, a főváros a budapesti törvényszék, mint följebbviteli bíróság elé vitte az ügyet.773 A főváros képviseletét 
ellátó tiszti főügyész azzal érvelt, hogy a Vérmező hivatalosan nem katonai gyakorlótér, hanem „csupán katonai 
díszszemlék, ünnepségek és a tisztek sétalovaglásainak helyéül szolgál.”774 Az alperes képviselője viszont azzal 
érvelt, hogy a Vérmező katonai gyakorlótér és a közönség csak akkor használta, amikor a katonaságnak arra nem 
volt szüksége. A Vérmező használatáról kötött közös megállapodás értelmében a katonaság mindenkor értesítette a 
fővárost és a főkapitányságot, amikor a területet katonai célra használták. Miután a főváros a visszahelyezési pert, az 
1913. április 7-i elzárást követően az egy éves határidőn túl indította meg, a törvényszék közigazgatási útra terelte az 
ügyet, amelyben ezáltal a honvédelmi miniszter vált illetékessé.775 Ezzel a kérdés nyugvópontra jutott, a katonaság 
használhatta kizárólagos jelleggel a területet. Ezt a helyzetet csak időlegesen zavarták meg olyan események, 
amelyekről Kosztolányi Dezső így írt: 

                                                           
766 „Vérmező.” Esti Újság, 1899. május 13. 
„Kié a Vérmező.” Budapesti Hírlap, 1900. április 15. 
767 „Szabad idejükben százával lepik el a Vérmezőt s mindenféle labdajátékkal szórakoznak zavartalanul. Ebben a 
tekintetben határozottan előnyben voltak a budai tanulók a pestiekkel szemben, mert a Vérmező környékének számos 
iskolájából százan és százan látogathatták naponként ezt a térséget, anélkül, hogy egymást akadályozták volna 
játékukkal.” „Az elzárt Vérmező.” Pesti Hírlap, 1912. október. 4. 
„Hazai Samu honvédelmi miniszter katonai nevelést akar az ifjúságnak adni. A közös hadügyminiszter erre a célra 
szintén áldoz ezreket. Miért nem vesz a hadtestparancsnok úr erről tudomást? Hiszen délutánonkint, vasár- és 
ünnepnapokon a Vérmezőn az iskolás gyermekek egész csapata hódol a sportnak. Egyes klubok csapatai is a 
Vérmezőn treníroznak, különösen vasárnapokon. S most ezeket is, a gyermekeket is megfosztják ettől az örömtől, 
attól a lehetőségtől, hogy erősödjenek. Pedig ez katonáéknak is érdeke.” „A Vérmező.” Budai Hírlap, 1913. április 
13. 
768 „Egy budai park megnyitása.” Budapesti Hírlap, 1913. március 6. 
769 „Harc a Vérmezőért. A törvény szerint: döntsön a honvédelmi miniszter!” Népszava, 1914. június 27. 
770 „Az elzárt Vérmező.” Pesti Hírlap, 1913. július 16. 
771 „A Vérmező visszaadása.” Budapesti Hírlap, 1913. november 19. 
772 „Zabern a Vérmezőn.” Népszava, 1914. május 6. 
773 „Harc a Vérmezőért.” Népszava, 1914. június 20. 
774 Idézi: „Harc a Vérmezőért.” Népszava, 1914. június 20. 
775 „Harc a Vérmezőért. A törvény szerint: döntsön a honvédelmi miniszter!” Népszava, 1914. június 27. 



 

„Tisztelettel jelentem, hogy ma délelőtt ezen a téren forradalom játszódott le. A nagy forradalom után 
egy kis forradalom. Kedves, vértelen és vidám. Tizenegy órakor a napfényes égboltból leszállt ide – 
ritka vendég – egy repülőgép, mely egyenesen a román harctérről jött. Budapest felett már lankadtan 
repült, a hosszú út után, mint egy pille. Az óriás pillének tudniillik elfogyott a benzinje. Ekkor tört ki a 
gyermekforradalom. Egy pillanat alatt tele lett a tér gyermekekkel. Sok éves száműzetés után, se szó, se 
beszéd, átugráltak a pöttöm legénykék a korlátokon és forradalmi zsivajjal azonnal birtokba vették a 
tilalmas teret. Nem riasztotta őket többé a bosnyák őrszem sem, ki azóta valószínűleg valamely 
boszniai faluban pipál. Alkonyatig hancúroztak itten szabadon, a labda is előkerült, birkózó párok 
hemperegtek a hosszú fűben.”776  

 

 Magántulajdonban, közintézmények birtokában lévő illetve bérlő által hasznosított kertek elzárására 
gyakran sor került, az elhangzott tiltakozások ellenére könnyen érvényt lehetett szerezni ennek a szándéknak. 
Magánparkok esetében előfordult, hogy éppen megnyitásuk ment valóságos eseményszámba (pl. a Károlyi-kert 
esetében). 

 Az elzárás következtében értékes zöldterületek kerültek ki a városlakók használatából. A közönség előtt 
nyitott kertek, parkok esetében, tulajdoni illetve bérleti formájuktól függetlenül, az elzárás/megnyitás, mint radikális 
megoldás helyett „elhatárolásuk” sajátos formájával is élhetett a tulajdonos illetve a bérlő. Nem csupán a kert árokkal 
illetve kerítéssel övezése, hanem a park távolsága, megközelíthetősége, a közönség jellege, a szolgáltatások 
színvonala, elérhetősége, a szabadon elfoglalható vagy fizetős ülőhelyek megléte (ld. 58. kép), s végletes 
megoldásként a belépődíj bevezetése is sajátos szabályozó mechanizmust képezett, bizonyos társadalmi rétegeket 
távol tartva biztosította az elhatárolást. 

 

     

     
 

58. kép - Székjegyek a fővárosi sétányokra 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

 

                                                           
776 Kosztolányi Dezső: „Boldog délelőtt a Vérmezőn.” Pesti Napló, 1918. szeptember 19. 



 

IV.3.3. A viselkedés és használat normái, illem és tilalom 

• A viselkedés normái: az illem – a “viselkedési kódex”777 

A kertek és parkok a 19. század embere számára a korabelihez viszonyítva is sokkal lassabb, nyugodtabb 
életritmusú, jó esetben tisztább, pormentes, üdítő, egészséges környezetet nyújtottak, amely nem csak a felfrissülést 
és a megszokott keretek közül való kilépést szolgálta. Noha, amint azt a társadalmi térhasználat terén végzett újabb 
kutatások kimutatták,778 a nyilvánosság e színterein is megnyilvánult az időbeli és térbeli szeparáció, a parkok, 
kertek, sétahelyek alkalmat nyújtottak azon társasági, viselkedési szabályok, szokások megfigyelésére, elsajátítására, 
amelyekről a korabeli viselkedési és életvezetési irodalom tanulmányozásával alkothatunk képet. Mivel a 
sétahelyeken a társas élet sokféle formája érvényesült (vendéglő, kávéház, fürdőélet, bálok stb.), ezért 
elengedhetetlen a nyilvánosság színterein követendő viselkedés általános vizsgálata. 

 A magyar nyelvű illemirodalomban a nyilvánosság helyeinek első részletes meghatározásával Sasku 
Károlynak az 1854-ben megjelent, majd több kiadást is megért Illendőségtan című művében találkozunk: 

“A közhelyeken melyek alatt gyűléseket, hivatalházakat, vendéglőket, kávéházakat, piacokat, jártas 
utcákat, sétányokat, játékszíneket, egyszóval minden olyan helyet kell érteni, hol sokan s többnyire 
idegenek jőnek vagy jöhetnek össze, mindazokat meg kell tartani, amiket magános házaknál, s még 
sokkal szigorúbban. Mert több ember közt könnyebben megtörténhetik, hogy akaratunk ellen is 
megsértünk valakit, annyival is inkább, mivel oly helyeken sok kényes és különös természetű emberek 
lehetnek, kik azt is sértésnek veszik, ami igazán nem az. Valóban nem lehet eléggé csudálkozni, hogy 
némelyek azt gondolják, mintha vendéglőkben, kávéházakban, sétahelyeken, utcákon, utazó hajókon és 
kocsikon, minden szabad lenne; holott oly helyeken még különösebben vigyázni kell az 
illendőségre.”779 

A nyilvánosság színterei tehát már e csaknem 150 éves, s ma is elfogadható meghatározás szerint mindazokat a 
helyeket és helyzeteket magukba foglalják, amelyek nem a magánszférához, a családi otthonhoz kötődnek, nem 
annak keretei között zajlanak. A nyilvános tér használata társadalmilag erősen meghatározott, korlátozott. Ide 
sorolhatóak az utcák, közlekedési eszközök, sétányok, parkok, kávéházak, éttermek, nem magánházaknál tartott 
bálok, színházak, múzeumok, templomok, valamint munkahelyek. 

Amikor az egyén a magánszférából a nyilvánosság elé kilép, ezzel a közélet, illetve a társasági élet 
szereplőjévé válik, és ezekre a terekre és helyzetekre vonatkozó viselkedési szabályokat kell követnie. A 19. századi, 
majd a 20. század első harmadának magyar nyelvű illemtankönyveiben a nyilvánosság előtti viselkedés mind több 
részletre kiterjedő szabályozása figyelhető meg. A nyilvánosság helyeinek pontos körülírása és az itt követendő 
viselkedési szabályok meghatározása, azoknak részletessége nagy eltéréseket mutat. Általánosságban azonban 
elmondható, hogy szinte minden esetben a visszafogottság (mások tekintetének kerülése, a bámészkodás elítélése) és 
a másokhoz igazodó magatartás a követendő (például a véleménynyilvánítás óvatossága: színházban, illetve 
kerülése: az utcán).  

 Mivel a polgári világ kiteljesedésével a külső és elsősorban az öltözködés alapján egyre nehezebbé vált 
társadalmi és emberi jellemzőkre következtetni, ezért elsősorban a nyilvánosság előtti megjelenés és viselkedés apró 
jelei lettek jelentéshordozókká. Ezek alapján alkothattak véleményt egy adott személy, úriember illetve úrinő, 
valamint erkölcsös voltáról, műveltségéről és tiszteletre méltóságáról.  

A 19. század első felében a nyilvánosság színterein való viselkedés szabályozása még a mindennapi élet 
kisebb alkalmaival kapcsolatban jelenik meg, Takács Pál780 ugyan már részletesebben foglalkozott azokkal a 
viselkedési szabályokkal, amelyeket séta alkalmával, bálban, színházban kell szem előtt tartani, ezek azonban 
elsősorban a feljebbvaló iránti figyelmes viselkedést írták elő. Wallenburg781 művének magyar változataiban "A 

                                                           
777 Ld. erről Magyar Erzsébet: „A nyilvánosság színterein” In: Fábri Anna (szerk.): A művelt és udvarias ember. A 
társas viselkedés szabályai a magyar nyelvű életvezetési és illemtankönyvekben (1798-1935). Szöveggyűjtemény – 
felsőoktatási tankönyv. Budapest: Mágus kiadó, 2001. 205-254. old. című fejezet bevezető tanulmánya illetve 
szövegközlése. 
778 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870-1940). Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 1998. 74-85. old. 
779 Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet szabályai. Pest: Heckenast 
Gusztáv, 1856. 94-95. old. 
780 Takács Pál: A mostani tisztesség megadásának reguláji, a’ melyek által e’ világon ki ki boldogabb lehet. Emellett 
az emberek megesmérésére való bizonyos oktatás. Nagyvárad, k.n., 1806. 
781 Wallenburg Amália: Illemtan a nőnem számára, vagy anyai tanács Júlia lányomnak... Komárom: k.n., 1858. 



 

külső vagyis testi illendő magaviselet" című részben már útmutatásokat olvashatunk az utazás során követendő 
viselkedéssel kapcsolatban is. 

 Ezzel szemben a 19. század második felében ezekben a művekben már a nyilvánosság színtereinek és 
alkalmainak kiterjedése, gyarapodása tükröződik. Wohl Janka (azaz: Egy Nagyvilági Hölgy)782 a magaviseletről 
szólva ír a nyilvánosság színterein (fürdőhelyen,783 nyári lakáson (nyaraláson), utazáson, sportoláskor, illetve 
nyilvános mulatságokon szem előtt tartandó viselkedési előírásokról. Kalocsa Róza784 már külön fejezetet szentel 
művében a nyilvános élet szabályainak, amelyeket kiterjeszt (az új divatot követve) a korcsolyázás785, valamint a 
szabadban tett kirándulások, vadászatok, a nyári lakás s (a fürdőkultúra népszerűvé válását híven tükrözve) a 
fürdőhelyek illemére is. A Censor néven közreadott, "Nem illik!" című műben786 a nyilvános élet megjelöléssel 
találunk összefoglalást az ezen alkalmakkor követendő szabályokról. 

A 20. század első harmadának magyar nyelvű viselkedési tanácsadói, mint például Gömbösné Galamb 
Margité787 vagy Szabó István Andoré,788 a társasági élet szabályozásáról szólva írnak a nyilvánosság színterein való 
viselkedésről. A nyilvánosság előtti helyes viselkedés konkrét és tömör megfogalmazását Az Új Idők 
Illemkódexében789 olvashatjuk, amely szerint alapelv a tartózkodó viselkedés és mindennemű feltűnés kerülése.  

 “Nyilvános helyen való magatartásod két elvhez igazodjék. 
Az első: légy tartózkodó. 

                                                           
782 Egy Nagyvilági Hölgy [Wohl Janka]: Illem. A jó társaság szabályai. Budapest: Athenaeum, 1891. (4. kiad.) 
783 „Az ismeretség fürdőhelyen hamar megvan, s a napontai együttlét csakhamar bizonyos intimitássá fejleszti ezen, 
tulajdonképpen felületes ismeretséget. Mert a fürdői ismeretség, bármily szoros volt, nemigen kötelez további 
barátságra. Ha egyszer visszatérünk megszokott körünkbe, a fürdői ismeretségek közül csak azokat tartjuk fenn, 
melyek ízlésünknek vagy azon körnek megfelelnek, amelyben élünk. (…) 
Még nagyobb óvatosságra intjük a leányos anyákat ilyen helyen. (…) a nők jól teszik, ha csak olyan férfiakat 
vesznek fel körükbe, kik valamely hiteles, megbízható férfiismerősük által mutattatnak be.” In: Egy Nagyvilági 
Hölgy [Wohl Janka]: Illem. A jó társaság szabályai. Budapest: Athenaeum, 1891. (4. kiad.) 221-222. old. 
784 Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és 
társadalmi életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 
785 „A korcsolyázás egészséges és mulatságos sportja nálunk valóságos szenvedéllyé vált. Mindenki korcsolyázik, s a 
társaság télen nemcsak a báli teremben, de a jégpályán is találkozik folyvást. 
Amilyen fesztelen ezen mulatság, az illem szabályairól a jégpályán sem szabad megfeledkeznünk. A gyakorlott szem 
e helyen is megkülönbözteti a jónevelésű úrihölgyet a felületes, s elhanyagolt nevelésű asszonytól, a gavallért az 
illemmel mitsem gondoló férfitól. 
Aki még nem tud korcsolyázni, végezze sok bukással s nevetséges salto mortale-val járó tanulmányait oly órában, 
melyben a társaság nincs jelen. (…) 
Nőnek korcsolyázásra úgy kell öltöznie, hogy bukás esetében illetlen látványt ne nyújtson. Az alsóöltözetnek tehát 
korrektnek s jól csukódónak kell lennie. 
Fiatal leányok természetesen csak garde de dames kíséretében mehetnek ki a jégre; azonban e helyen néha órákig 
magukra vannak hagyatva, miután kísérőnőik nem követhetik minden léptöket. Ilyenkor azután kitűnik, 
jónevelésűek-e a fiatal hölgyek vagy sem. Elegáns magaviseletű, jólnevelt leánykák nem vetnek körül merész 
tekinteteket, nem vonják magukra a figyelmet hangos beszédök és kacagásuk által, s nem szeleskednek. Könnyedén, 
kellemmel lejtenek el a jég fölött, s bár nyájasak az ismerős férfiak iránt, s fesztelenül mulatnak, modoruk mégis 
tartózkodó és megközelíthetetlen marad. 
A perfect gentleman a jégen igen udvarias nőismerősei iránt. Segíti őket korcsolyáik felcsatolásában, szánjukat tolja 
és korcsolyázás közben felajánlja kíséretét.  
Nő nem korcsolyázhat ismeretlen férfival és segítségét is csak úgy fogadhatja el, ha éppen valami bajban van, elesett, 
vagy korcsolyáját vesztette el. Ez esetben illő, hogy a férfi a tett szolgálat után azonnal bemutassa magát, mégpedig 
nemcsak az illető nőnek vagy leánykának, de garde de dames-jának is.” In: Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt 
ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illem-szabályok 
kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 184-186. old. 
786 Censor [Oliver Bell Bunce]: „Nem illik!” Útmutató a társadalmi érintkezésben többé-kevésbé elterjedt 
visszásságok, nyelvi hibák és egyéb botlások elkerülésére. (Az angol „Don’t” nyomán honi viszonyainkra alkalmazta 
M.T.) Budapest: Singer és Wolfner, 1886. (4. kiad.) 
787 Gömbösné Galamb Margit: „Társas élet.” In: A Magyar Család Aranykönyve, II.k. Budapest: Athenaeum, 1910. 
788 Szabó István Andor: Az úriember. A jó társaság szabályai. Budapest: Légrády testvérek, 1923. 
789 Az Új Idők Illemkódexe. Ilse Meister könyvének felhasználásával és az Új Idők munkatársainak 
közreműködésével szerkesztette a Szerkesztői Üzenetek rovatvezetője [Ruzitska Mária]. Budapest: Singer és 
Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1930. 



 

A második: kerüld a feltűnést. 
Mert a művelt embert a műveletlentől utcán, villamosban, autóbuszban, cukrászdában, 

vendéglőben, színházban, hangversenyen elsősorban az különbözteti meg, hogy a művelt ember 
viselkedése tartózkodó, másodsorban pedig az, hogy feltűnést sosem kelt.”790 

Akárcsak Sasku Károly könyve, évtizedekkel később Az Új Idők Illemkódexe is elsősorban a különféle természetű 
emberekkel való találkozás miatt, illetve már egy lényeges, új szempontra (a műveltség kimutatásával a 
műveletlenektől való megkülönböztetődésre) figyelve tartja fontosnak az illemszabályok betartását. (Mindez úgy is 
értelmezhető, hogy  a disztingvált, művelt magaviselet lényegénél fogva a nyilvánosság előtt is szabálykövető, 
szerény, minden feltűnést kerülő.) 

A nyilvánosság egyik színterén, az utcán követendő “korszerű” viselkedésről írva a következőképpen 
foglalja össze a Pesti Napló Művelt és udvarias ember a XX. században791 címmel megjelent könyve az utca mint 
köztér mibenlétét, s felhasználásának leglényegesebb módozatait, ami a sétányokra is érvényes:  

“Az utca közterület. Nem az enyém, nem a tiéd, nem az övé (még akkor sem, ha egyenruhát 
hord), hanem mindenkié. Az utca a legjellegzetesebb köztulajdon, tehát használata rengeteg 
kötelezettséggel és aránylag kevés joggal jár. 

Általában a következőkre illik felhasználni az utcát: 
1. közlekedésre, 
2. testi és lelki mozgásra, levegőszívásra. 
Az utca minden egyéb célra való felhasználása a jó nevelés törvényeibe ütközik.”792 

A parkokban, sétányokon és a nyilvánosság egy másik színterén, az utcán szem előtt tartandó előírások a 
legtöbb esetben megegyeztek. A 19. század illemkönyveiben a nyilvánosság előtti viselkedés szabályozása mind 
több részletre terjed ki. Az általános közlekedési és viselkedési szabályok ismertetése mellett a következő 
témakörökre is kitérnek: az ildomos járásmód,793 az ismeretlenekkel és ismerősökkel való találkozás,794 hogyan 
foglaljunk helyet795 a sétányon és az utcán, beszélgetés, ügyintézés,796 nézelődés, véleménynyilvánítás,797 étkezés, 

                                                           
790 Az Új Idők Illemkódexe. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1930. 199. old. 
791 Művelt és udvarias ember a XX. században. Pesti Napló Könyvek. Budapest: Az Est Lapok kiadása, 1935. 
792 Művelt és udvarias ember a XX. században. Pesti Napló Könyvek. Budapest: Az Est Lapok kiadása, 1935. 169. 
old. 
793 „Az utcán vagy sétán, ide-oda ténferegni, a járdának vagy sétának egyik feléről a másikra minduntalan átmenni, 
vagy éppen a közepén járni nem illik, hogy másokat a menésben ne akadályozzunk. Legjobb egyik felén menni 
folytonosan és egyenesen, amennyire a hely engedi.” In: Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és 
jó erkölcsű magaviselet szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 235. old. 
„Egy, magát a jó társasághoz számító hölgy sem úgy nem fut, mint a cseléd, sem oly lassan nem megy, mint a 
sétányon; sem a kirakatok előtt hosszan nem álldogál.” In: Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és 
tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illem-szabályok 
kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 576. old. 
„Az úriembert járásáról is meg lehet ismerni. A kizárólag kenyérkeresete után szaladgáló ember ideges, gyors 
járásával eszünkbe juttatja a helyét csak részben megálló tréfás meghatározást, hogy “úriember nem siet, nem fizet és 
nem csodálkozik!” Az úriember akár lassan, akár gyorsan megy, egyenletesen lépked; járása sem tipegő, sem 
nehézkes; kezeit nem lógatja nagy ívekben, nem álldogál meg ok nélkül, nem néz kihívóan a szembejövők szemébe, 
és nem bámul be a nyitott ablakon.” In: Szabó István Andor: Az úriember. A jó társaság szabályai. Budapest: 
Légrády testvérek, 1923. 191-192. old. 
794 „Nem illik az ismerősöket útjukban feltartóztatni, velük az út közepén megállani, s így a járókelők szabad 
közlekedését megakadályozni. Ha az ismerőssel beszélni akarsz, állj vele félre.” In: Censor [Oliver Bell Bunce]: 
„Nem illik!” Útmutató a társadalmi érintkezésben többé-kevésbé elterjedt visszásságok, nyelvi hibák és egyéb 
botlások elkerülésére. (Az angol „Don’t” nyomán honi viszonyainkra alkalmazta M.T.) Budapest: Singer és Wolfner, 
1886. (4. kiad.) 36. old. 
„(…) sem utcán, sem más nyilvános helyen nem illő ismerősöket megállítani vagy megszólítani, ha azok ismeretlen 
társaságban ülnek vagy járnak. Ez esetben egyszerűen köszönünk s csak akkor közeledünk, ha arra felszólíttatunk.” 
In: Egy Nagyvilági Hölgy [Wohl Janka]: Illem. A jó társaság szabályai. Budapest: Athenaeum, 1891. (4. kiad.) 30. 
old. 
795 „Hol a sétányokon ülőhelyek vannak, azokról másokat leszorítni, vagy ahol már mások beszélgetnek, oda 
engedelemkérés nélkül nem illik, még így is csak akkor, ha nagyon fáradtak vagyunk. Ha nő, vagy öreg, vagy 
főember odajő, annak helyet kell adnunk.” In: Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű 
magaviselet szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 237. old. 



 

dohányzás, szemetelés. A nyilvánosság e színterén csaknem mindenkor a visszafogottság és a másokhoz igazodó 
magatartás a követendő: 

„Utcákon, sétányokon nem illik másoknak útjába állongani, többekkel egy sorban az utat elfogni, 
tolakodni, pajkoskodni, danolni, fütyölni, lármázni, nagy hangon beszélni, nevetkőzni, mutogatni, 
bottal, kézzel hadarászni, pipázni, ebet magával hordani, kacérkodni, szegleteken az elmenőket 
szemlélgetni, az úton sokszor keresztül-kasul járkálni, másoknak lábalatt ténferegni, valakivel hosszas 
beszédbe megállani. A szembejövőknek idejében ki kell térni. Illetlen az út közepére köpködni, orrát 
oda fújni, gyümölcshéjat, papirost s egyebet oda hányni.”798  

Az az utcákon, sétányokon követendő helyes viselkedéssel kapcsolatos általános és sokat hangoztatott előírás, amely 
szerint e színtereken nem illő az ismerkedés, mások személyes szabadságának tiszteletben tartását fogalmazza meg 
alapelvként. Éppúgy, ahogy a kávéházban és az étteremben való viselkedés szabályai is. Mivel az utca, a sétány, 
illetve a park "nem társalgó terem" (ezt a funkciót a tanácsadókönyvek a magánszféra, illetve a félnyilvánosság 
tereibe utalják), fontos, hogy még az ismerősök között való érintkezés is csupán a lehető legszükségesebbre 
korlátozódjék, ezért javasolják a nyilvános téren belüli mikroszféra (saját tér) kialakítását (így például: helyet 
foglalni, kitérni mások elől). A hivatalos ügyekben való eljárás nem elfogadott a nyilvánosság előtt, erre a 
magánszférában, valamint a hivatalban kell megtalálni az alkalmat. 

 A nyilvánosság előtt való viselkedés sajátosságát és különlegességét az adja, hogy a közélet szereplői a 
szabályozás nyomán úgy jelennek meg, mintha színpadon mozognának (az utcára is már készen kell kilépni, az 
öltözködést nem illik ott befejezni). Ezzel együtt azonban a szereplők jelenléte csupán látszólagos - nem jár a 
másokkal való érintkezés kötelezettségével, sőt általában egyenesen kerülendőnek tartják ezt a viselkedést. Egy 
szemléletes példa: ha a sétányon helyet foglalunk, a sétálóknak sem hátat fordítani,799 sem ismeretlenekkel beszédbe 
elegyedni nem illő.  

 A személytelenségből való kilépésre, a tényleges ismerkedésre való lehetőséget a parkokban/kertekben 
rendezett nyilvános bálok, illetve a fürdőhelyeken töltött időszakok kínálnak. Ezekről szólva azonban óvatosságra is 
intenek az illemkönyvek,800 arra figyelmeztetnek, hogy a megszokott keretek közül való kilépéssel elbizonytalanodik 
az addig követett normarendszer: 

„A fürdői élet szintén több szabadságot ad, melyek a társaságban különben nem volnának 
megengedhetők. Az emberek itt hamarabb megismerkednek. (…) 

                                                                                                                                                                                            
„Ha a sétányokon kevés az ülőhely, mívelt férfi nagyon helyesen cselekszik, ha láthatóan elfáradt nőnek felajánlja 
ülőhelyét.” In: Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A 
családi és társadalmi életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 583. old. 
„Sétányokon, padon ülve, ha jó ismerősök felénk közelednek, azokat felállva fogadjuk. Ülve maradásunk azt jelezné, 
hogy egyszerű köszönéssel szándékozunk beérni. Ha az újonnan jöttet vagy jötteket társaságunkba vonni akarjuk, 
üléssel kínáljuk meg, ellenben egyszerűen állva maradunk velök.” In: Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés 
és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illem-szabályok 
kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 582. old. 
796 „Utcákon, sétányokon, hosszas beszélgetésbe ereszkedni a találkozókkal nem illik; rövid időre is a jártasabb 
részről félre kell állani.” In: Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet 
szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 235. old. 
„Ügyesbajos, hivatalos dologról sétányokon s utcán ha elkerülhető, senkit meg nem kell szólítni, s ha kénytelenek 
vagyunk, engedelmet kell érte előre kérni, hanem ezt háznál kell inkább tenni.” In: Sasku Károly: A mívelt 
társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 99. old. 
797 „Sétányokon, s utcákon, szegleteken ácsorogni, az átmenőket nézegetni, kivált szemüvegekkel, azokat gúnyolni, 
rájok mutogatni, ruháikat, menésüket bírálgatni, (…), illetlen. Úgy szintén illetlen a menés közben hátra tekintgetni, 
vagy meg-megállani.” In: Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet 
szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 237. old. 
798 Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet szabályai. Pest: Heckenast 
Gusztáv, 1856. 98. old. 
799 „Ha a sétányon leülünk, ne fordítsunk hátat a sétáló közönségnek, ne üljünk a mások útjába, és ne oly közel, hogy 
a mások társalgását hallgassuk.” In: Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet 
különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai 
testvérek, 1884. 583. old. 
800 „Nyaralás alatt, különösen fürdőn, sok olyasmi van megengedve, mit különben a társaság nem engedne meg. Az 
ismerkedés is sokkal könnyebb, de ezért nagyobb óvatosság is szükséges, ha nem akarunk kellemetlen 
tapasztalatokkal meggazdagodva hazatérni.” In: Szabó István Andor: Az úriember. A jó társaság szabályai. 
Budapest: Légrády testvérek, 1923. 211-212. old. 



 

De általánosságban a fürdői ismeretségek csak a fürdői idényre szorítkoznak, ámbár az is áll, hogy még 
családi összeköttetések is jöhetnek létre. 
Amaz általános föltevés oka, hogy a fürdői ismeretségek nem tartósak, abban rejlik, hogy a fürdői 
életben a külszín jobban uralkodik, mint bármely más társadalmi viszonyok között. (…) 
Ennélfogva a fürdőre nézve az első föltétel: vigyázat. Okosan cselekszik a tartózkodó magaviseletű 
ember, ki meggyőződés nélkül nem hisz senkinek. De legyenek kétszeresen elővigyázók a hölgyek, hol 
az embereknek nincs más dolguk, nagyon könnyen rossz hírbe keveredhetnek, kivált ha családjuk férfi 
tagja nincs velük. Itt nem védi őket társadalmi állásuk, mert nem ismerik őket: itt csak vendégek, úgy 
mint a többiek. 
Magános nők is elfogadhatják a sétányokon férfiismerőseik kíséretét; de távolabbi kirándulásokat 
férjeik vagy családjuk más tagja nélkül, csak nagyobb társaságban tehetnek.”801 

Fürdőhelyen való ismeretségkötés alkalmával a kimért udvariasság ajánlása mellett azzal a megjegyzéssel is 
találkozunk, hogy a megszokott élethelyzetekbe visszatérve ez az ismeretség nem kötelez a kapcsolat fenntartására, 
ápolására. A szoros társadalmi és társasági kereteken való engedélyezett túllépés nagyjelentőségű alkalmai a 
nyilvános bálok, ahol az ismerekedés ugyan szigorúan szabályozott (bemutatásra csak a rendezők vannak 
felhatalmazva),802 jó táncosok azonban olyan társaságokba is meghívást nyerhetnek, ahová más módon nem vagy 
pedig csak komoly nehézségekkel juthatnának be.803 A bálok, akárcsak a kirándulások, fontos szerepet töltenek be a 
magánszférán túl való szocializáció színtereiként is. 

 A nyilvánosság színterei, illetve ezen belül a társasági események mellett a "félnyilvánosság" alkalmairól és 
tereiről is szót kell ejtenünk. Az utcához, sétányhoz és parkhoz viszonyítva olyan terekről van szó, melyek nem 
teljesen nyitottak, látogatóközönségük jóval behatároltabb, lehetőséget kínálnak azonban arra, hogy az egyén egy 
csoport (mondhatni: közönség) részeként, ugyanakkor a többiektől fizikailag mégis elhatárolódó térben jelenjen meg. 
A félnyilvánossághoz sorolható például a színház, a kávéház, az étterem, a vendéglő és a cukrászda, parkjaink 
népszerű létesítményei. 

A színház érdekes átmenetként helyezkedik el a nyilvánosság és a magánszféra mikroterei között,804 amit 
érzékletesen fejez ki az a szabály, amely szerint bár a közvetlen szomszédoknak illő bemutatkozni, mindez azonban 
tényleges ismerkedésre nem kötelez. A magánpáholy, mely a szalon szerepét is betöltheti, természetesen kivétel e 
szabály alól. A nyilvános szférának ilyenfajta mikroterekkel való megbontása a sétányon, a vendéglőben, illetve a 
nem magánházaknál tartott bálok alkalmával is jellemző. 

A félnyilvánosság terei közül a mindennapi társas életben különösen fontos szerepet töltött be a kávéház, 
mely fénykorát a 19-20. század fordulóján élte.805 Nyugalmas mikroterek kialakítására adott lehetőséget, vonzerejét 
                                                           
801 Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és 
társadalmi életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 614-617. old. 
802 „Nyilvános táncmulatságokon csak ismerőseinket üdvözöljük. Itt senki sem mutatkozhat be egyedül, hanem egy 
rendezőt vagy ismerősét kéri fel erre a szívességre. Ilyenkor egyáltalán nem szükséges a bemutatandót karon vagy 
kézen fogva „elővezetni”.” In: Szabó István Andor: Az úriember. A jó társaság szabályai. Budapest: Légrády 
testvérek, 1923. 172. old. 
803 „Táncolni minden leánynak és fiatalembernek kell tudnia, ki társaságba jár. Ha a táncolni nem tudók a tánc 
megtanulására fordítanák azt a fáradságot, amit arra használnak, hogy magukat és másokat meggyőzzenek az 
okokról, amiért nem táncolnak – sok olyan élvezetben lenne részük, amit nem tudnak megítélni addig míg nem 
ismerik. (...) 
A jó táncos szívesen látott vendége oly köröknek, melyekbe különben talán nehézségbe ütközött volna bejutnia. 
Viszont a rossz táncostól jobban félnek, mint attól, ki egyáltalán nem táncol.” In: Szabó István Andor: Az úriember. 
A jó társaság szabályai. Budapest: Légrády testvérek, 1923. 169-170. old. 
804 „Nem illik színházban vagy hangverseny közben beszélni. Más hallgatókat háborgatni, durva neveletlenség; de – 
sajna – gyakran előfordul épp abban a társadalmi osztályban, mely a legjobb nevelésűnek tartja magát. 
Néző helyeken, mint játékszínekben, vagy ünnepélyeken összegyűlt sokaság között, nem illik másoktól a láthatást 
fölállással, vagy kalappal elfogni, tolongani, taszigálni, helyért veszekedni, zörögni, lármázni, fütyölni, feszengeni, 
közbetapsolni, kacérkodni, pajkoskodni, szemüvegekkel másokat sokat nézegetni.” In: Sasku Károly: A mívelt 
társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű magaviselet szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 98. old. 
805 „Vendéglőkben, kávéházakban, nem kell danolni, fütyölni, az asztalnál nagy lármával beszélni, pajkoskodni, 
nevetkőzni, másokra mutogatni, sokat széjjel tekintgetni, más asztalnál levők beszédére hallgatózni, annyival inkább 
beleszólani, egy helyről más helyre menni, nagy fennyen parancsolgatni, üvegeket kongatni, füttyenteni, pisszenteni, 
asztalt, abroszt, széket elmocskolni, pipálni, kivált az abroszt dohánnyal, pörnyével elpiszkolni. (…) Továbbá nem 
kell az asztalra kalapot, pálcát, s egyebet rakni, hanem az arra rendelt fogasokra tenni, vagy a szolgáló személyre kell 
megőrzés végett bízni, vigyázva azonban, hogy idegen kezébe ne adjuk. Más kalapját, pálcáját, esernyőjét, sat. 



 

azonban nemcsak ennek, hanem az ott olvasható, gyakran nagy választékban megtalálható újságoknak is 
köszönhette. Nem meglepő tehát, hogy az itt követendő általános viselkedési szabályokon túl az újságolvasás illemét 
is részletesen tárgyalják a 19. század második felének és a 20. század első harmadának illemtankönyvei. 

Nem csupán a magán- és a nyilvános, illetve félnyilvános színtér elhatárolása, hanem a férfi és a női szféra 
elkülönítése is megfigyelhető a tanácsadókönyvekben, amelyek szerint a férfi számára a nyilvánosság jóval 
szélesebb szereplehetőségeket kínál, míg a női tér a társadalmi szokások folytán erősen korlátozott. A nők számára 
általában véve tartózkodóbb (vagyis minél kevésbé feltűnő, annál inkább illendő) magaviseletet írtak elő,806 s a 
nyilvánosság legtöbb színterén csupán kísérettel (például a szülők vagy a gardedám felügyelete alatt),807 némely 
helyen (például kávéházban) pedig csak férfikísérettel jelenhettek meg.808 A századfordulótól (a női munkavállalás 
kiterjedésével, a modern szórakozási, illetve fogyasztói kultúra kialakulásával) azonban e kettősség lassú feloldódása 
figyelhető meg. 

 Gyakran esik szó arról is, hogy a kiszolgáló személyekkel hogyan illik viselkedni. Velük, akárcsak a 
szegényebb sorsúakkal szemben, a társadalmi állásra való tekintet nélküli udvariasság, tapintat és kíméletes 
bánásmód a követendő.809 

                                                                                                                                                                                            
szelességből nem kell elcserélni (…).” In: Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű 
magaviselet szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 95. old. 
806 „(…) magaviseletünkkkel és mozgásunkkal ott [a vendéglőben] is eláruljuk disztingvált, úri voltunkat. 
Mondanunk sem kell, hogy ez éppen a szerény, zajtalan, feltűnés nélkül való viselkedésben rejlik. 
Vendéglőben a hölgyek nem teszik le kalapjukat, csak kabátjukat adják át a pincérnek. 
A vendégek felett feltűnő kémszemlét tartani nem illő. Hölgyeknek nem illő észrevenni az urak ostromló vagy 
bámuló tekintetét. (…) Kell vagy legalább is kellene, hogy a nőt mindig tartózkodó tisztelet vegye körül, hogy 
viselkedése komolysága után még gondolatban se sérthessék meg.” In: Gömbösné Galamb Margit: „Társas élet.” In: 
A Magyar Család Aranykönyve, II. k. Budapest: Athenaeum, 1910. 50. old. 
807 „Fiatal leányok ügyeljenek leginkább magukra a sétányon, mert ők erősebben figyelem tárgyai. Nekik illő, hogy 
idősebb nő társaságában menjenek, (jobbról bocsátva azokat), ha fiatal emberek vannak velök, ne elkülönítve 
azokkal sétáljanak, hanem maradjanak a többiekkel együtt.” In: Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és 
tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illem-szabályok 
kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 583. old. 
„Végezetre figyelmébe ajánljuk még minden finomabb érzésű nőnek, hogy olyan helyre, hol előreláthatólag tolongás 
lehet, ne menjenek (…). Tolongásban a durvább elem kerekedik felül s örömest bosszulja meg magát az „úri” 
osztályon durva tréfák vagy legalább taszigálások által. Nem is említve az öltözékekben eshető kárt.” In: Kalocsa 
Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi 
életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 584. old. 
808 „Fiatal leányok csak szülőik vagy saját nőkísérőjükkel mehetnek be a vendéglő közös termeibe.” In: Kalocsa 
Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi 
életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 624. old. 
„Ha nők vendéglőben időznek, minél kevesebbet mutatkoznak a folyosókon és lépcsőkön, sőt, ha lehetséges, nem 
mennek ki egyedül. Az ilyen helyeken mindenféle ember fordul meg, a folyosókon s lépcsőkön járókelő nők 
kellemetlenségeknek s tolakodásnak teszik ki magukat.” In: Egy Nagyvilági Hölgy [Wohl Janka]: Illem. A jó 
társaság szabályai. Budapest: Athenaeum, 1891. (4. kiad.) 230. old. 
„Hölgyek férfi kísérő nélkül nem járnak sem kávéházba, sem vendéglőbe - a mulatság vagy szórakozás kedveért. 
Természetesen más az, ha útközben térnek be, vidékről jövet vagy napi elfoglaltságuk után nem találnak megfelelő 
étkezőhelyet. Akkor is jól meg kell választanunk a helyet, nehogy bizonytalan hírű vendéglőbe vagy kávéházba 
tévedjenek és kellemetlenségeknek tegyék ki magukat.” In: Gömbösné Galamb Margit: „Társas élet.” In: A Magyar 
Család Aranykönyve, II.k. Budapest: Athenaeum, 1910. 50. old. 
„Régebben elképzelhetetlen volt, hogy úrihölgy kísérő nélkül menjen vendéglőbe vagy cukrászdába. Az idők 
megváltoztak. A nők önállóságának növekedtével sok minden vált megengedetté, ami még nem is olyan régen tilos 
volt. De ha megváltoztak is a szokások, úrihölgy akkor is csak olyan vendéglőbe térjen be, amelynek hírneve 
kifogástalan. És férfi, úrinő társaságában, kéteshírű vendéglő küszöbét ne lépje át.” In: Az Új Idők Illemkódexe. 
Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1930. 204-205. old. 
809 „A szolgáló személyeket haszontalanul és kíméletlenül fárasztani és várakoztatni, durván szólítni, lenézni, belőlök 
tréfát űzni, velök versengeni, ajtót hidegben nyitva hagyni, becsapni, nagyon kopogni, más neműekre kacér 
tekinteteket vetni, egyik asztaltól a másikhoz beszélni; hanem, ha valakivel szólni akarunk, aki más asztalnál, vagy 
asztalunknál tőlünk távol ül, helyünkről fölkelve illedelmesen hozzá kell menni s csendesen szólni vele, azt is csak 
akkor, ha másoknak útjában nem állunk.” In: Sasku Károly: A mívelt társalkodó, vagyis az illendőség és jó erkölcsű 
magaviselet szabályai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1856. 95-97. old. 



 

 
59. kép - A margitszigeti rózsaünnepre 

menet, 1905. (Kiss Ferenc) 
Budapesti Történeti Múzeum – 

Kiscelli Múzeum  
 

 A nyilvános tér átfogó 
szabályozása nem csupán az egyéni 
viselkedési kódex meghatározására 
terjedt ki. A 19. század második felétől 
az illemtankönyvek olyan szabályozó 
személyekről (ld. 59. kép, például: 
rendőr,810 vendéglős) beszélnek, akik 
segítenek betartatni a viselkedési 
előírásokat, s fenntartják az illedelmes 
viselkedés feltételeit olyan esetekben, 
amelyekben az egyén a szabályok áthágása nélkül erre nem lenne képes. 

• A használat normái 

A sétányokon illetve az ott található létesítményekben, az ott sorra kerülő rendezvényeken való viselkedés 
illemtankönyvekben lefektetett normáinak vizsgálata mellett egy más szintű, a gyakorlati szabályozás által felvetett 
kérdések is vizsgálatra szorulnak. Ezáltal jóval konkrétabb, részletekre is kiterjedő szabályozásról kapunk képet, 
mely egyben a legkirívóbb problémákra is rávilágít. 

Mint a magánkertek esetében ez természetes, a Margitszigeten is a mindenkori tulajdonos szabta meg 
közvetlen, majd közvetett módon a használat normáit. Egy korai példát említve, az 1830-as években, a nádor döntése 
értelmében, az okozott károk miatt a szigetet több alkalommal is teljesen elzárták a látogatók elől.811 A 19. század 
első felében időszakosan változott, hogy Buda és Pest lakói szabadon felkereshették, vagy teljesen lezárták a 
kirándulók előtt, illetve látogatását korlátozták. Gyakran csak a budai oldalról érkező hajók köthettek ki rajta, amint 
azt az 1830-as évek végén egy angol utazónő is feljegyezte: 

“... but the destruction among the trees and vines was so great, that he [the Palatine] was compelled to 
deny admission to the island from the Pesth side, and limit the permission of ingress on the other shore 
to such individuals as, from the respectability of their appearance, might be presumed not to indulge in 
wanton mischief.”812 

Tehát a sziget látogatásának szabályozása során elsősorban a megjelenés, az öltözködés volt az egyik fontos ismérv 
annak eldöntéséhez, hogy az idegen beengedhető-e a Margitszigetre. 

                                                           
810 „Az is udvariatlanság, ha valaki a szembejövőnek erősen a szeme közé néz. Pedig ezen hibába nagyon gyakran 
beleesnek a mi ifjúuraink, még illetlenebb ismeretlen hölgyeket az utcán megszólítani. Ha ez valamelyik hölggyel 
megtörténik, az ne feleljen, hanem ezen sértés elől, - mert ez az - meneküljön. De ha az illetőnek tolakodása annyira 
menne, hogy nem hagyná el, hanem követné, akkor lépjen be a legelső boltba vagy házba és időzzön néhány percig. 
(…) Ha pedig ez sem használna, akkor üljön fel kocsiba, vagy szólítson meg szükség esetén egy rendőrt.” In: 
Kalocsa Róza: Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és 
társadalmi életben követendő illem-szabályok kézikönyve. Budapest: Révai testvérek, 1884. 577. old. 
„Idegen embereket se állíts meg kérdezősködéseddel az utcán. Ha útbaigazításra van szükséged, fordulj a rendőrhöz. 
De a rendőrrel is tisztességtudóan beszélj.” In: Az Új Idők Illemkódexe. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 
Rt., 1930. 201-202. old. 
811 Korn, Friedrich: Panorama von Ofen und Pesth. Leipzig: k.n., 1833. 6. old. 
812 Pardoe, Julia: The City of the Magyar, or Hungary and her institutions in 1839-1840. t. II. London: k.n., 1840. 
191-192. old. 



 

 
60. kép - Nitimur in vetitum, vagyis: jaj de jó az, amit tiltanak (Városerdei jelenetek): 

A tóban fürdeni tilos! A hídon megállni tilos! 
Az ágak tépése nem szabad. Lassan hajts! 

Bolond Miska 1864. 92. old. 

A városegyesítést követően a sétányhasználat normáinak megteremtése érdekében a városi tanács a 
Városligeti Bizottmány indítványára a Liget bejáratainál figyelmeztető táblák kihelyezését tartotta szükségesnek, 
hogy ezzel véget vessenek a növényzetben tett pusztításnak és az élősövényen keresztül való ki- és bejárásnak (ld. 
60. kép). Szükséges volt ez az intézkedés, hiszen a felelősségre vont elkövetők, „tulajdonosi jogaikat” is felhozva, 
mentségül a határozott tilalom hiányára hivatkoztak, amint erről egy jelentés beszámolt: 

„midőn ezen tettekért kérdőre vonattak, úgy védekeztek: hogy a tilalomról nincs értesülésük, sőt 
egynehányan közülök, úgy is vélekedtek, hogy a főváros községének tulajdonát képező nyilvános 
sétányokon kiki kénye-kedve szerint szórakozhat és virágot is szedhet.”813 

A közönség tájékoztatása és annak érdekében, hogy a Városliget fejlesztésére fordított anyagi áldozatok kárba ne 
vesszenek az alábbi tartalmú táblákat helyezték ki: 

„Figyelmeztetés 
A városligetet látogató t. c. közönséghez 
Fát, cserjét, sövényt és virágot tördelni vagy bármiképpen csonkítani; 
épületek, ülőpadok, hidak és korlátokat bepiszkolni vagy megrongálni; 
madarászni vagy madarakat bármiképpen bántalmazni, fészkeiket pusztítani; 
korláttal övedzett gyepes területeken tartózkodni;  
gyalog séta utakon és gyepes helyeken lovagolni; 
a ligeten terhelt kocsikkal áthajtani, - tilos. – 
E tilalmak ellen vétők, érzékeny pénzbírság, esetleg letartóztatással fognak fenyíttetni.”814 

A használat szabályozására tett kísérlet mellett a tiltások alapján képet alkothatunk arról, milyen sokféle veszélynek 
volt kitéve a park rendeltetésszerű fenntartása és használata, valamint a látogatóközönségnek a normákat tiszteletben 

                                                           
813 BFL IV 1407 b. 544/1881-II. 
814 BFL IV 1407 b. 544/1881-II. 



 

tartó része. Később a főváros más sétányaira is kerültek hasonló tartalmú figyelmeztetések illetve szemét lerakását 
tiltó táblák. 

Miként érvényesültek a használat és viselkedés szabályozására tett kísérletek? Egy olyan hosszú, idomulási 
folyamat vette ezzel kezdetét, amelybe hatósági eszközökkel beavatkozni nem lehetett: 

„A modor, erkölcs, életfelfogás átalakítása némileg ugyan siettethető, de egymagában sem el nem 
érhető, se nem biztosítható; ezt csak az általános műveltségnek ezekben a néprétegekben is lassan való 
továbbterjedésétől lehet remélni.”815 

1892-ben a rendőr-főkapitányság így számolt be a Széchenyi sétateret kisajátító katonák és nőcselédek 
viselkedéséről: 

„Az sem szenved kétséget, hogy a katonák és alsóbb réteghez tartozó nők viselkedése, - ha botrány 
ritkán fordul is elő, - finomabb társalgási szempontból kifogás alá esik, de ez ismét oly jelenség, mely 
mindazon nyilvános jelleggel bíró helyeken tapasztalható, melyek az alsóbb néprétegek gyűl- és 
mulatóhelyeiket képezik. Ily helyeken a rendőrség kénytelen a megfelelő mértékkel mérni, és csak az 
esetben avatkozhatik be, ha büntethető botrány, vagy a szemérembe ütköző cselekmény forog fenn. Ez 
pedig eddig is megtörtént.”816 

A rendőri hatóság tehát nem léphetett fel a közterületeknek ilyenfajta, törvénybe nem ütköző és közszemérmet nem 
sértő kisajátítása, az új közönség sok tekintetben kifogásolható magaviselete ellen. 

A Városmajort vasár- és ünnepnapokon felkereső közkatonák, cselédek és alantas, kétes elemek 
viselkedéséről írva egy 1915-ben készült beadvány szerzője derűlátóbban, nagyobb kultúroptimizmussal nyilatkozott 
az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokról, amelyet a műveltség terjedésével magyarázott. Az alsóbb 
társadalmi rétegek magaviselete esetében azonban az így elért javulás ellenére sem érte el a mindenki számára 
követendőnek tartott normákat: 

„Ennek a közönségnek a viselkedését hatósági rendelkezésekkel gyökeresen átalakítani nem is áll 
módjában a székesfővárosnak. Amíg egyrészt kétségbevonhatatlan, hogy az idő múlásával ebbe a 
néprétegbe is elhatott némi művelődés és hogy főleg a művelődöttség külső látszatára való törekvés az 
évek folyama alatt ennek a néprétegnek a nyilvános helyeken való viselkedését is több tekintetben 
javította, addig másrészt tagadhatatlan, hogy ez a viselkedés korántsem respektálja, és még nagyon-
nagyon sokáig nem fogja respektálni mindenkor és minden tekintetben a közillemnek s ezzel a 
közcsendnek is az összes határait.”817 

 

 

 

                                                           
815 Uott. 
816 BFL IV 1407 b. 18768/1892-I. 
817 BFL IV 1407 b. 95849/1915-XVI. 



 

 
61. kép – A városligeti Köröndön 1896 körül (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 

IV.3.4. A városi kertek, parkok funkcionális vizsgálata - használatuk formái 

• A séta és a korzó 

 „Séta – Jelent ide-oda, föl-alá járást, mely csupán némi időtöltésből, 
mulatságból vagy azért történik, hogy a veszteglésben elsenyvedt test 
mozgásba jőjön.”818  
„Séta fn. mulatságból, időtöltésből vagy a fáradt test felüdítéséből tett járás-
kelés.”819 

A séta bár lehetett magányos, individuális tevékenység, sok esetben mégis társas életi szokás volt (ld. 61. 
kép). A korabeli meghatározások két fontos aspektusára mutatnak rá: a szórakozás és a testmozgás igényére. A 
polgári életmód mindennapos rituáléjának820 jellegzetes összetevője volt, formájában és tartalmában is különbözve 
az udvari/nemesi séta gyakorlatától.821 A reprezentatív nyilvánosság esetében a séta a feudális hatalom bemutatására 
szolgált az udvari ceremónia részeként, amelynek csupán kulisszája volt a természet. A polgári nyilvánosság 
megszületésével azonban egy olyan szélesebb körű társadalmi önbemutatási gyakorlattá vált, amelynek célja a 
természetesség jegyében a testi és szellemi megújulás volt.822  

                                                           
818 Czuczor Gergely - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. Pest: Athenaeum, 1870. 
819 Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. Pest, Heckenast, 1873. 
820 Martin-Fugier, Anne: Riten der Bürgerlichkeit. In: Ariès, Pierre, Duby, Georges (szerk.): Geschichte des privaten 
Lebens. IV. Von der Revolution zum Großen Krieg (szerk. Perrot, Michelle). Augsburg: Weltbild, 1999. 201-265. 
old. 
821 König, Gudrun: Kulturgeschichte des Spaziergangs. Spuren einer bürgerlichen Praktik 1780-1850. Wien, Böhlau, 
1996. 
822 Ezt az új kulturális jelenséget mutatták be és népszerűsítették Rousseau és Goethe írásai. 1802-ben Karl Gottlob 
Schelle már részletes elemző tanulmányt is közölt a sétáról. Ld. Fauser, Markus: „Die Promenade als Kunstwerk. 
Karl Gottlob Schelle: Die Spatziergänge oder die Kunst spatzieren zu gehen (1802).“ Euphorion 1990, 84 Bd.2.H., 
147-162. old. 



 

A séta városi helyszíne, a sétány azonban számos más funkciót is betöltött, amint arra a Vasárnapi Újságból 
vett idézet is rámutat: „(A sétányok) valamely városnak nemcsak díszeül szolgálnak, de kényelem- és egészségi 
szempontból is főleg nagyobb városokban igen jótékony hatásúak.”823 

Bár színhelye (a szabad természet, városi zöldterületek, vagy az utca), időpontja és időtartama sokféle 
lehetett, fontos szerepet töltött be az egészségmegőrzésben. Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) a 
makrobiotika atyja, korának neves orvosa, magyarul is számos kiadásban megjelent, népszerű ismeretterjesztő 
műveiben az élet meghosszabbításának egyik fontos eszközét a napi rendszeres testmozgásban, a testet és a szellemet 
egyaránt felfrissítő sétában látta. 

 A kocsin, lovon vagy gyalogosan tett séta célja a testmozgás mellett elsősorban a levegőzés volt. Gvadányi 
József pamfletjében így írt a pesti Duna-part nyüzsgő Promenádéjáról: 

„udvara apró követsekkel kirakva.” 
Arra való, hogy a kőfal büdös gőzze 
Akit átjár Pesten, magát kiszellőzze!824 

A poros Pesten, ahol minden nagyobb szél hatalmas porfellegeket kavart, s a járványoktól sújtott városban, ahol a 
szagok, a lóvonatú járművek, illetve a hulladékgazdálkodás és a csatornázás kezdetleges volta miatt még sokkal 
intenzívebbek voltak, egyaránt különösen nagy értékkel bírtak az üde friss levegőjű parkok, kertek. Ezért is vágyik 
arra az idős Táncsics Mihály, hogy a Múzeum-kert környékén lakhasson.825 Bár a városligeti séta egyik célja a 
levegőzés volt, ezt azonban inkább reggelenként ajánlották:  

„Tehát ott sétálni nagyon hasznos dolog, nagyon kellemes, fölöttébb előnyös, csupán igényeinket a 
tiszta, friss levegő iránt kell lehetőleg alacsonyra szállítanunk. Sőt, ha tavasszal korán reggel 
kimegyünk, akkor még ott is van pompás „ájer”, mert elvégre abból a sokból, amit a város atyái 
megtenni elmulasztanak, egy jelentékeny részt mégis elvégeznek az istenadta fák: azok lombja, a gyep 
s az a körülmény, hogy ott még a lakóház kevés, és csodálatosképpen, füstölgő gyár még egy sincs. 
(Ámbár kárpótlásul talán, van a ligeti Hungária úton akkora istálló és trágyatalaj – itt lesz a Park klub! 
– hogy az egy négyszögölkm-nyire képes megfertőztetni a levegőt.)”826 

Elhelyezkedése és dús növényzete miatt a Margitsziget levegője még a Városligeténél is jobb volt.827 Pulszky Ferenc 
is szívesen élt gyógyerejével: „Nekem a szigeti levegő jót tesz, tegnap ugyan nem éreztem magamat egészen jól, de 
most már semmi bajom.”828 Miszáthot is a levegő vonzotta a Margitszigetre: „Ha ilyen rosszul leszek még sokáig, 
átmegyek e hónap 15-én a Margitszigetre lakni. Ott jobb a levegő.”829 

 A levegő mellett a parkok a rohamosan nagyvárosiasodó Budapesten egy másfajta tér- és színélményt 
kínáltak. A tér itt kitágult, széles horizontját élvezhette a Városligetben sétáló Arany János, s írhatta: „Az ég itt nem 
pár négyszeg ölnyi.”830 Az 1896-ban hivatalosan is megnyílt Népligetet tiszta levegőjéért és hatalmas, szabad tereiért 
dicsérték: „Mert itt a Népligetben még van levegője a tüdőnek és szabad tere a szemnek.”831  

A városi parkok felkeresése, a kifelé élés eme formája mind nagyobb hangsúlyt kapott a 19. század utolsó 
harmadában. Az egyre sűrűbben beépülő Budapesten a lakosság minden rétege esetében megnyilvánult ez az igény, 
de a korabeli lakásviszonyok miatt különösen a kevésbé tehetősek, szegények számára volt szükséglet és egyben 
kényszer.  

A parkok csendes, nyugalmas környezetet biztosítottak, ahol az egyedüllétre is lehetőség nyílt. 
Alkotókörnyezetet is jelenthettek, de lehettek egyszerűen a kikapcsolódás színterei. Ebből a szempontból Mikszáth 
Kálmán számára az ideális helyszín a Margitsziget volt. „A Pannónia-i lakás, azon okból, mert folytonosan 
ostromolva van az ember ismerősök által, nem lett volna nekünk alkalmas, ideiglenes lakásnak legjobb a 

                                                           
823 Vasárnapi Újság 1858. május 2.  (18. sz.). 
824 Idézi Bevilaqua Borsody Béla: Pest-budai kávéházak: kávé és kávésmesterség, 1535-1935: művelődéstörténeti 
tanulmány. Budapest: Athenaeum, 1935.  I. k. 465. old. 
825 Táncsics Eszter és Csorba Géza naplója (Vál., szerk., bev. Buza Péter). Budapest: Széphalom Könyvműhely, 
1994. 23. old. 1873. április 23., hétfő. 
826 Adorján Sándor: „A Stefánia-úton.” FL 1893. 1018. old. 
827 József főherceg a Margitsziget jobb levegőjére invitálta a gyakorta a Városligetben időző Deák Ferencet. Ld. 
József főherceg levele Deák Ferenchez. Közölve: VU 1881. 18. sz. 288. old. 
828 OSzK Kézirattár, Fond VIII 62316. Pulszky Ferenc levele Pulszky Polixénához (Budapest, 1883. augusztus 6.). 
829 Mikszáth Kálmán: Összes művei (24. k.). Levelezése. Budapest: Akadémiai kiadó, 1961. 191. old.: 107. Mikszáth 
Kálmán levele Mauks Ilonának (Budapest, 1882. július 10.). 
830 „Ének a pesti ligetről.” Arany János költeményei. Budapest: Helikon, 1983. 400. old. 
831 G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 



 

margitszigeti hotel.”832 Pulszky Polixéna egy kis pihenésre szeretné rávenni édesapját, amikor városligeti illetve 
margitszigeti sétára biztatja: „s ne dolgozz sokat, inkább menj ki vagy a városligetbe vagy a szigetre.”833 

 A testmozgás, felfrissülés vagy éppen pihenés, elvonulás mellett a séta a társas élet egyik fontos formája 
volt (ld. 62. kép). Séta közben beszélgetésre nyílott alkalom, így Gorove István számára politikai tárgyú, országos 
ügyeket érintő kérdések megbeszélésére.834 

Deák Ferencet elsősorban a kikapcsolódás igénye, a biztonságot nyújtó természet utáni vágy vezette a budai 
hegyekbe és a pesti parkokba, ahol maga is nemegyszer megcsodált „látványossággá” vált. A séta ritmusa és a 
nemegyszer nagyszámú társaság anekdotázásra, gondolkodásra s gyakran országos horderejű kérdések megvitatására 
ösztönözték. (Ld. erről részletesebben a „Szalonok a zöldben” című részt.) 

 
62. kép - Vasárnap délután a városligetben (Kiss Ferenc) 

Ország Világ 1902. 582. old. 
 

 A séta szokásának fokozatos háttérbe szorulására,835 a budapesti és az angol séta alapvető különbségére 
hívta fel olvasói figyelmét Porzó/Ágai Adolf, aki fájlalta, hogy az Angliában az eső idején olyan közkedvelt séta 
nálunk nem népszerű. 

„(…) Ki sétál nálunk abban az értelemben, mint az angol? És esőben csak annál inkább. Akárhányszor 
tapasztaltam idegenben, hogy hölgyek, urak a szakadó záporban csuklyás gummi-köpönyeget 
akasztván a vállukra, órákra terjedő sétának erednek, míg állomásaikon a közjárművek ott sorakoznak 
tétlen hosszú-hosszú láncban, míg a víz bőségesen omlik alá és tükörré váltja az aszfaltot, gyalog-utat. 
Lagúnás Velencévé lesznek ilyenkor mind a nagyvárosok. Bezzeg van riadalom, mikor az első csepp 
koppan alá Budapesten. Egy perc alatt néptelen az utca. Ahány bérkocsis, mind őrülten száguld, 
ötszörös áron persze, telegyűrve menekülőkkel. (…)”836 

                                                           
832 Mikszáth Kálmán: Összes művei (24. k.). Levelezése. Budapest: Akadémiai kiadó, 1961. 137. old.: 62. Mikszáth 
Kálmán levele Mauks Ilonának (Budapest, 1873. május 28. után). 
833 OSzK Kézirattár, Fond VIII 62316. Pulszky Polixéna levele Pulszky Ferenchez (Firenze, 1872. augusztus 11.). 
834 „1866. április 25. reggel: a Múzeumkertben sétáltam Eötvössel.” Gorove István naplójából. In: Deák Ferencz 
beszédei 1861-1866. (Összegyűjtötte Kónyi Manó) Budapest: Franklin Társaság, 1903. (2. bővített kiadás) 659. old. 
835 „Ki sétál minálunk? A régimódi bácsik még hívei annak a rég kiszabott 2000 lépésnek, melyet a zsebóra mellett 
ketyegő podometer fokairól olvasnak le. Ők még az öreg Hufeland makrobiotikájához, életnyújtó tanításához 
igazodnak hozzá. De már ez a mai nemzedék mindenféle járművekkel, a biciklin való „gyaloglással” pótolja a sétát, 
vagy az autó ördög-szekerén száguld szédületes gyorsasággal.” Porzó: „Séta. November végén.” VU 1906. 
(december 9.) 798. old. 
836 Porzó: „Séta. November végén.” VU 1906. (december 9.) 798-800. old. 



 

Ágai nehezményezi, hogy a század elején az angliai parkoktól eltérően Budapesten csak kevés sétalovaglót lehet 
látni, míg az 1880-as, 1890-es években a lovas és kocsikorzó nagy népszerűségnek örvendett. 

 „Meg-megesik nagynéha Budapesten, hogy valamely lovardai növendék (magyarán: kocalovas) 
kölcsön paripán kizötyögteti magát a Városligetbe. Valóságos feltűnést okoz. Hát még, ha lovas csoport 
mutatkozik, mekkora csodálkozás! Különösen, midőn asszony is van a társaságban s ruhájának hurca a 
rövid-vágtatásban messze lobog el mögötte. Az emberek összenéznek, s a szokatlan jelenetről mély 
meggyőződéssel azt mondják, hogy hiszen csak cirkuszbeliek reklámlovaglása.”837 

 A sétának sajátos koreográfiája volt, amint az a Rajzolatok 1837-es írásából is kitűnik. A tavaszünnep 
alkalmával a Városmajorba látogató pesti és budai lakosok  

„gyülöngtek egymás után kocsin és gyalog a fakadó fasorok közé, ömlöttek össze tarka szép 
vegyületben, találkoztak egymással az egymást keresztülvágó sétaösvényeken. Oly engedékeny s 
udvari pedig e budapesti szép világ, hogy miután a sétaösvényeken egypárszor végighaladt, s magát 
megnézeté, azonnal letelepedék a csemegetár, vendéglő s hangászkar közeletében – a főösvényen – s 
most nézővé lőn, s az újabban érkezetteket hagyá egypárszor végighaladni s magokat megnézetni, kik 
utóbb szinte nézőkké lettek, s most meg amazok nézettekké.”838 

Bene Klára naplójában839 a hosszabb délutáni illetve esti séta leírásában meghatározó fontossággal bírt 
koreográfiájának bemutatása, miként töltötték el a séta gyakran egy-másfél óráját, olykor hosszabb időt: a 
megérkezés, nézelődés, ismerősök keresése, a velük való társalgás a séta legfontosabb alkotóelemei voltak, emellett 
a térzene hallgatása, fagylaltozás, ritkán a Városligetben illetve a Városmajorban labdázásra, társasjátékra is sor 
került. 

 Az Ellipszről és a Várbástyáról nyíló kilátás, a környezet, a többi sétáló, a Városligetben a csónakázók 
vidám képe kellemes látványt nyújtott, mások szemlélése mellett pedig az ismerősök társasága ígért üdítő 
kikapcsolódást. 

/1861. május 9. csütörtök, az Úr Mennybemenetele/ (…) 4 óra táján Lacika egy kényelmes és csinos 
nyitott fiacert hozott és mi sebesen a városligetbe szállíttattunk, roppant sok népség tódult kifelé, kint is 
már nagyon élénk volt, mi sokat járkáltunk, egy ideig Rayékkel is, soká nem láttunk ismerősöket, de 
aztán mégis, csak úgy távolról (..).840 

A sétálók egyik fő foglalatosságának (másokat látni és önmagukat láttatni) ideális helyszíne a korzó volt (s 
nemcsak a zöldben). Jótékonysági rendezvények alkalmával tartott korzón való részvétel társasági kötelezettség, de 
egyben lehetőség is volt: „Egy bérletjegy a korzóra: ez egy passzus a jó társaságba, egy bizonyítvány, egy 
ajánlólevél, egy diploma a szépség és ízlés akadémiájából, a tónus és elegancia kiállításából (…).”841 

Korzó Budán is volt, méghozzá a Várkert alatt található három kisebb park. A Duna-part ezen része, a 
budaiak Korzója ugyan nem vetekedhetett a pestivel, de délutánonként nagyon megélénkült.842 A pesti dunaparti 
mellett a leglátványosabb a városligeti korzó volt. 

/1861. május 9. csütörtök, az Úr Mennybemenetele/ (…) soká néztük is a rondelnál [a rondónál] a 
pompás villám sebességű fogatokat,  a mágnások mind kint voltak és pedig a hölgyek feketén, de azok 
a gyönyörű kis kocsik és pompás lovak szép látványt nyújtottak, sok lovas is volt.843 

Stefánia út megnyitását követően nevezetes látványossága volt délutánonként a nemcsak gyalogos, de lovas és 
kocsikorzó (ld. 63. kép), mellyel a testmozgás, levegőzés igényének hódoltak és a társasági kötelezettségüknek tettek 
eleget az előkelőségek: 

„A „társaság” (…) itt van mind. Gyönyörű lovak, ezüstös szerszámok, csillogó fényességű 
hintók egymásután karikáznak előttünk, mutatva, hogy minő méltósággal és elfojtott ásítással 
hurcoltatják magukat gazdáik a fasor egyik végétől a másikig. Kiváló figyelmet csupán arra fordítanak, 
hogy minél több ösmerőst fedezhessenek föl, akiknek köszönését kiváló nyájasságú leereszkedéssel 
fogadhassák. S kocsizik egymás után tömérdek különféle nép. Tiszta vérű urak és asszonyságok (…). 

Akad jött-ment úr is, akinek a kocsija mindig a legpompásabb és a hajtásban gazdája a 
legvakmerőbb. Kackiás menyecskék, akik szenvelgik az előkelőt, és előkelők, akik mindenáron úgy 
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igyekeznek kinézni, mintha kackiásak volnának, szép sorban váltogatják egymást. És az ő tömérdek 
bámulójuk! A sok nagyratörő borbély diáknak akar látszani, a diák úrnak, az úr mágnásnak, a mágnás – 
isten tudja minek, mind jön-megy, hullámzik, néz és nézegeti magát, gyalogol az egészsége és a 
hiúsága kedvéért és nyeli hozzá a port és a lenézést azon osztálytól, amelyhez hasonlítani legbuzgóbb 
törekvése.”844 

Egymás megnézése, kritizálása a korzó egyik fő elfoglaltsága lehetett. Ezt tették a Városligetben a fenyvesek előtt 
található hosszú Buchwald-széksoron ülők: 

„Ők is olybá vehetik, mintha kirakatnak képeznék többé-kevésbé becses, de mindenképp közszemlére 
tett tárgyait, de viszont ők is egy örökké változó, folytonos látnivalóságot nyújtó panorámának 
tekinthetik az előttük menő tömeg hullámzását. Nagy ritkán akad egy-egy lovas, aki az út túlsó felén 
üget el, még nagyobb esemény a lovashölgy, aki akár meg is sülhet az izzó, szurkáló tekintetek ama 
tömegétől, mely rája szegeződik, akár a vesszőfutás. Csinos-e vagy nem? Rendszerint az a vélemény, 
hogy nem. (…)”845 

 
63. kép - A Stefánia-út a Városligetben (Vágó Pál) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben. 9. k. Magyarország III. k.  
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 131. old. 

 

A legfényesebb kocsikorzót lóverseny után tartották a Ligetben, végig a Király utcán, majd a Sugár illetve 
Andrássy úton. A Stefánia úton, ügyességét bemutatva, gyakran maga a tulajdonos hajtotta a fogatot.846 Kisebb 
korzókra már a versenyeket megelőzően is sor került: „Ámbár a rendes kocsikázási idény fénypontjára csak a 
versenyeket megelőző hétben emelkedik, már is sok szép fogatot látunk (…)” – számolt be a Vadász- és Versenylap 
1884. májusában a délután fél négy körül megkezdődő kocsikorzóról.847 A látvány nagy számú közönséget vonzott:  
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847 Z. H. F.: „Sugár-úti kocsizás (Fővárosi kép).” Vadász- és Versenylap 1884. május 15. 190. old. 



 

„Mindamellett, hogy a napról napra élénkebbé váló Sugár úti szemle a fővárosi közönségnek 
mindennapi tréfája, az iránta viselt érdek nem kevesbedik s a népség, nehogy a visszatérőket 
elmulassza, a Városliget bejáratánál s „Belle vue”-ben tartózkodik (…).”848 

A korzó időpontja, helyétől, közönségétől és a hét napjától függően is változó volt, de általában kora 
délelőtt és késő délután került rá sor. Budapest sok pontján nyílott alkalom a korzózásra, de mindegyik más-más 
jelleggel bírt: „Vagyon, foglalkozás, sőt felekezet szerint is megoszlik a sok korzó (…).”849 Különösen a délutáni 
korzó volt népszerű tavasszal: „megélénkül öt óra tájban nemcsak a Kossuth Lajos utca és a Duna-part, hanem az 
Andrássy út, a  Stefánia út, a Kerepesi út, a körutak, a Liget, egész Budapest (…).”850 A Pesti Hírlap fővárosi 
korzókat bemutató cikke szerint a századelőn a Stefánia vegyes korzó volt: 

„Van azonban vegyes korzó is, a Stefánia úti. De itt is a természeti különválás bölcs törvényei 
megteremtették a kocsiutat az igen előkelő és a gyalogutat a csak előkelő közönség számára. De azért 
sűrűn előfordul, hogy a lipótvárosi gentrylány, aki angol nevelőnőjével teniszcipőben, a teniszütőt 
lóbázva siet hazafelé, a kioszk előtt ácsorgó kereskedősegédbe ütközik, aki áhítattal hallgatja a bosnyák 
ezred zenekarát, Budapestnek ezt a legolcsóbb és legnépszerűbb filharmóniáját.”851 

A Liget látogatóinak jellege miatt maga a városligeti korzó, bár egyes szakaszai kifejezetten előkelőnek számítottak, 
vegyes volt, amire már 1888-ból is találunk példát. Ha valaki exkluzív sétahelyre vágyott, a pesti dunaparti Korzót 
kellett felkeresnie, ahol délután öttől az előkelő közönség sétált: 

„(…) július és augusztus hónapok a főváros zodiákusában a Korzó jegy alatt állanak. Anélkül, hogy az 
egyenlőség nagy elve iránt tiszteletlenséggel viseltetnénk, miért ne vallanók be magunknak, hogy a 
liget frekvenciája kissé túlságosan is demokratikus elemekből áll, akiknek hűselésében nem éppen 
kellemesen lep meg az a fesztelenség, mellyel elterülve a sima gyepen, legelső gondjuk megszabadítani 
magokat a civilizáció felesleges attribútumától, melyet csizmának neveznek az emberek idefenn, ott 
örökre névtelen. De a korzó? Egy kihalt nagyváros életereinek utolsó fellobbanása, együvé gyűlt 
minden vérének egyetlen felpezsdülése (…) 
Budapest egykori nagyvilágának, mely volt és nincs, a korzóra szorul össze mindama része, mely meg 
akarja őrizni előkelőségét.”852 

A pesti Duna-part azonban az előkelő korzó időpontján kívül illetve a sétány tulajdonképpeni határán túl már más 
képet öltött: „A hivatalos korzó csak a Petőfi térig terjed; azon túl megszűnik a chic, a tónus birodalma (…).”853 

 

• Játék, olvasás, tanulás, ismeretszerzés 

A játék a parkokban való időtöltés fontos eleme volt. Bene Klára családtagjaival, ismerőseivel a 
Városligetben és a Városmajorban, tehát a viszonylag nagy kiterjedésű parkokban eltöltött óráinak a séta mellett 
gyakori programja volt a játék, labdázás. 1860. pünkösd hétfőjén, délután a család a Városmajorba kirándult: 

„/1860. május 28./ (…) 4 óra táján elmentünk, szép, de keveset szeles idő volt. – (…) – A hídon, 
alagúton és generálmezőn keresztül át a városmajorjába, a réten találtuk Herminát társaságával. (…) 
eleinte csak beszélgetünk, de midőn a nap kevesebbet sütött, kezdettük a nagyon mulatságos abroncs 
játékot és igen jól mulattunk uzsonnáig; azután jött Wágner a többi fiúkkal és ők mind elmentek; mi 
ismét lementünk a rétre, Barabás Ádel és Alice is jöttek, és játszottunk majd f9-ig, azután a hintónál 
voltunk és hn9 kor útra indultunk; sok emberek jöttek befelé minden oldalról. – hn10ig haza értünk, 
siettem az ágyba, mert jól elfáradtam, de igen jól mulattam magam.”854 

Az ünnepek alkalmával illetve a vurstliban az ügyességi játékok is a szórakozás rituáléjának fontos elemeit képezték. 
Kötetlen játékra csak a parkok félreeső, nagy szabad térségein, a specializálódás jegyében kialakított játszótereken 
illetve a budai hegyekben tett kirándulások során nyílt lehetőség. A Múziumban, ahogy azt Molnár Ferenc Pál utcai 
fiúk című regényének hősei nevezték a Múzeum-kertet, az iskolások kedvelt időtöltése volt a golyózás a Múzeum 
falánál. A korabeli újságcikkek beszámolója alapján délelőttönként és délben a Múzeum mögött található kertrészt 
ellepték a nevelőnőik által kísért, karikázó, lovagoló és katonásdit játszó környékbeli gyerekek.855 

                                                           
848 Z. H. F.: „Sugár-úti kocsizás (Fővárosi kép).” Vadász- és Versenylap 1884. május 15. 193. old. 
849 L. L.: „Tavaszi korzó.” Pesti Hírlap 1905. április 16. 33. old. 
850 L. L.: „Tavaszi korzó.” Pesti Hírlap 1905. április 16. 34. old. 
851 L. L.: „Tavaszi korzó.” Pesti Hírlap 1905. április 16. 34. old. 
852 Várnai Sándor: „A dunaparti korzón. Saison-tárca.” VU 1888. 529. old. 
853 Várnai Sándor: „A dunaparti korzón. Saison-tárca.” VU 1888. 529. old. 
854 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 
855 Szatmári Mór: „A Múzeumkertben (Mikor nem esik).” FL 1884. 650. old. 



 

Rousseau nyomán is a 19. század elején divat volt az olvasás és tanulás a csendesebb kert- és 
parkrészekben. Az Orczy-kertbe csendessége és közelsége miatt jártak szívesen tanulni. Vachott Sándorné Csapó 
Mária az 1830-as évek végének, az 1840-es évek elejének Orczy-kertjére így emlékezett: 

"Atyámnak hajdan, mikor még én és testvéreim gyermekek voltunk, kedveltebb sétahely gyanánt tűnt 
föl az azon időben Budapesten élvezhető kirándulási helyek közt, a városliget, a városmajor és zugliget 
mellett az akkor meglepő díszesen rendezett Orczy-kert, s Pali bátyámmal, míg ez tanuló volt, tavasz és 
nyáron át alig virradt, már kisétált oda, hogy ott a jó légben, a kedves virágillat között végezze egyetlen 
fia, mialatt ő közelében fel s alá sétálgat, iskolai feladatait. (…)”856 

Csorba Géza vizsgáira készülve reggelente gyakran időzött a lakásukhoz közel eső Orczy-kertben.857 A tanév 
folyamán ugyancsak megszokott volt reggelente a Múzeum-kertben tanuló gimnazisták és egyetemisták látványa. 

„A Széchenyi sétány ellentéte a Múzeumkert. Amaz hajlott korú, ez fiatal. Amaz napról napra silányul, 
míg ez gyarapszik. Amabba henyélni járnak, ide dolgoznak. Csakugyan dolgozni! A gimnáziumok és 
az egyetem fiatalsága a reggeli órákban szívesen tanulgat e kert bokrosabb helyein.”858 

A városi park nem csupán mások viselkedésének megfigyelése, valamint az ott elvégzett feladatok révén válhatott az 
ismeretszerzés helyévé, de annak egyben tárgya is lehetett. Elsősorban a Füvészkert (az egyetemi botanikai oktatás 
színtere) és az Állatkert (illetve a Múzeum-kert kőemlékei által) funkciójából adódóan tölthette be azt a feladatot. 
1816-ban az akkor még a pesti Országúton található Füvészkert Kanya Pál kedvelt sétahelye volt, ahol 
természettudományos ismereteit is gyarapíthatta.859 

Az Állatkertben (ld. 64. kép) nem csupán zoológiai ismereteit gazdagíthatta a látogató, hanem külföldi 
példákat követve, afféle szabadtéri néprajzi tárlatként, látványosságként, de mégiscsak az Állatkertben, élelmes 
vállalkozók közvetítésével természeti népek, szamojédok, afrikai törzsek, indiánok, lappok stb. életét is 
megfigyelhette. Amikor 1882-ben szamojédok mutatkoztak be az Állatkertben, különösen zavarodottan reagált a 
közönség. Míg Bécsben elsősorban egzotikus voltuk miatt csodálta meg őket a publikum, addig Budapesten az öt, 
velünk rokon népcsoporthoz tartozó szamojéd bemutatkozását, idegennek tűnő szokásaik miatt furcsállva fogadták a 
látogatók. A Fővárosi Lapok cikkírója így számolt be a látogatók zavaros érzelmeiről: 

„A közönség is, mely mindig igen elegáns – s legnagyobbrészt női - igen furcsán van velük. Aki a 
kötélrács mellett megáll s rájuk tekint, mosollyal kezdi; megneveti faragatlanságukat, furcsa 
tekintetüket, azt, hogy álmosak, s nagyokat pislogatva még nagyobbakat ásítanak. Rövid idő múlva 
minden érző kebelben szánalom ad helyet a gúnynak. Mindenkinek eszébe jut, hogy e nép milyen 
szabad, mennyire független a maga hósivatagján, kóbor életével; hogyan röpül át végtelen fehér 
sivatagokat iramszarvasai segítségével, s mennyire elégedett a maga egyszerűségével; s most igazán, 
mint az állatkert lakóit, mutogatják őket pénzért, egy elkerített darabka földecskén, rájuk nézve 
fullasztó hőségben. S a szánalmat ismét kiszorítja helyéből a bosszankodás: hogy ezek a mi 
rokonaink!”860 

A különös látvánnyal lassan megbarátkoztak a látogatók, bár reakcióik a mai olvasó számára furcsának tűnhetnek: 
„A közönség, amint egy kissé leküzdötte zavaros érzelmeit, mégis csak simul hozzájuk. (…) Adtak nekik 
gyümölcsöket, amiket ők az iramszarvasokkal etettek meg.”861 

A tizenéves Karinthy Frigyes számára sokszínű élményt jelentett az Állatkert felkeresése 1900. május 28-
án, pünkösd hétfőjén. Nem is igazán az állatok keltették fel figyelmét, hiszen ez már inkább csak a kisebbeknek 
lehetett mulatság, hanem az Állatkertben táborozó „indusok,” valamint első lovas élménye tett rá mély benyomást: 

/1900. május 28., hétfő/„Tegnap nagyszerűen mulattunk az állatkertbe, ahol az indus karaván létezik 
jelenleg. Az állatok szépek voltak, de unalmasak. Hanem legfőbb óhajom teljesült. Lovon ültem – 

                                                           
856 Vachott Sándorné: Rajzok a múltból. Budapest: Rudnyánszky, 1889. 300. old. 
857 Táncsics Eszter és Csorba Géza naplója (Vál., szerk., bev. Buza Péter). Budapest: Széphalom Könyvműhely, 
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858 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
859  „Már gyenge korom óta a természet tüneményeit tanulmányoztam: de nem lévén vezetőm, csak észlelte[m] 
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lehetett nagy könyvbe mely a kertész kezében vala. Hanem ott megismerkedvén – némely tanulókkal – tőlök tanulni 
akartam, kik is igen szívesen közlötték, amit tudtak. Ezek közt Gertinger vala, aki némiképp utasítást adott. Mind 
amellett közönségesen reggeli órákat a növénykertben töltöttem, miután tanóráim 10 órakor kezdődtek.” Kanya Pál 
Emlékkönyve. Vallomások s önéletleírása s merengések naplója. Kézirat, Evangélikus Országos levéltár, 117. old. 
860 A. S.: „Állatkerti rokonaink.” FL 1882. 872. old. 
861 A. S.: „Állatkerti rokonaink.” FL 1882. 872. old. 



 

először életemben. (...) Aztán az indus tábort néztük meg; ami nagyon érdekes volt. Ügyes emberek, de 
nagyon véznák meg aztán a fülük csúnya.”862 

 
64. kép - A Budapest Székesfővárosi Állatkert. A majomháznál, 1890 körül 

Képeslap, Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
 

Az 1890-es években Budapest más sétányain is kísérletet tettek arra, hogy az ismeretterjesztő funkció 
jobban érvényesülhessen. Nem csupán a sétálók gyönyörködtetésére, de okulására is elhangzottak arra irányuló 
javaslatok, hogy a külföldön már olyan elterjedt gyakorlat, sétányok, parkok fáinak nevüket és származási helyüket 
feltüntető táblákkal való megjelölése Budapesten is követőkre találjon. A Természettudományi Társulat botanikai 
értekezletének előterjesztésére egy választmány fordult ez ügyben a székesfőváros tanácsához: 

„A növényismeret terjesztése és az iskola szempontját nem is méltatva, arra kívánok figyelmeztetni, 
hogy a fa, a bokor s más növényzet nemcsak frissítője s díszítője a térnek, a ligetnek, egyúttal 
megfigyelésre, tanulság nyújtására, azzal pedig szórakoztatásra is hivatott tárgya a város tereinek, 
ligeteinek. A nevet és hazát feltüntető táblácska sokaknak szolgálhat okulásra, a sétáló, üdülő figyelmét 
a növényre irányítja, melyeknek szemlélete, vizsgálata sok irányban lehet jótékony hatással.”863 

Az indítvány elnyerte a székesfőváros tanácsa tetszését, így Budapest nagyobb parkjaiban egyes kiválasztott 
növények mellett kis táblákon tüntették fel nevüket, „a parkoknak tudományos alapon való fejlesztése”864 céljából. 

 

• Vendéglők, kávéházak, pavilonok, kioszkok 

A Buda-Pest parkjaiban létesített vendéglők, kávéházak, pavilonok, kioszkok, kocsmák Saly Noémi, a téma 
szakavatott kutatójának a kávéházak kapcsán megfogalmazott,865 de az előzőekben említett intézvényekre is 
kiterjeszthető meghatározása szerint, olyan sajátosan átmeneti teret képeztek az utca teljes nyitottsága és az otthon 
intimitása között, amely mindkettő előnyeit ötvözte. Az utca, s hozzá tehetjük a park mellett, melyek a nyilvánosság 
színterei voltak, az említett intézmények a félnyilvánosság olyan terét képezték, amelyek egyszerre voltak a 
találkozás és az elkülönülés helyei. Ebben a tekintetben a városi parkokhoz hasonló szerepet töltöttek be, ám mégis 
elválasztotta tőlük az a tény, hogy a különböző társadalmi rétegekhez és korosztályokhoz tartozó, mindkét nembeli 
látogatók az időjárás szeszélyeinek kevésbé voltak kitéve. A nyári vendéglők, kerthelyiségek tekintetében azonban 

                                                           
862 Karinthy Frigyes: Gyermekkori naplók. 1898-1899, 1899-1900. Budapest: Háttér, 1997. 88. old. 
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60. old. 
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része zománcozott vasból készült, a Népliget kevésbé látogatott és ellenőrzött parkjában a suhancok céltáblának 
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(ld. „A használat szabályozása” című fejezetet). 
865 Saly Noémi: „’Ide minden rangú ember és mindkét nem eljöhet…’ A pesti kávéház mint a társas élet színtere.” 
Budapesti Negyed 46. sz. 2004/4. 39. old. 



 

már nem érvényesül ez a szabály, s a Margitsziget déli részén található fedett sétányt példaként véve, egyes 
esetekben ez a megkülönböztetés már csak formálissá. A sok esetben mulatóhelynek, szórakozóhelynek is tekintett 
budapesti parkokban (ld. pl. a Városliget kialakításának megindítását) számos, a többi vendéglőhöz, kávéházhoz 
képest (kevés kivételtől eltekintve) idényjellegű, s természetközeli volta miatt sajátos élményt kínáló, a piknik 
hagyományát átlényegítő intézmény szolgálta a látogatók kényelmét.  

A 18-19. század fordulóján a dunaparti Sétáló Erdőcske vagy „Sylvula deambulatoria,” a Pagonyka, a 
népszerű korzó, a hajóhíd közelében és az úgynevezett Pesti Promenádé mentén található kávéházaknak 
köszönhetően is sokak által látogatott sétahely volt.866 Az Orczy-kertet egy 1813-ban megjelent francia útikönyv 
gyakorlatilag Pest egyetlen mesterséges zöldterületeként említette, olyan kertként, mely „un lieu de plaisance très 
fréquenté.”867 Az Orczyak tejes majorja, majd egy bérlő által vezetett kis vendéglő szolgálta a kirándulók felüdülését. 

 

65. kép – A Pávasziget a 
Városligetben 
Alt, Rudolf: Festői megtekintések 
Budára és Pestre. Wien: Neumann, 
1853. k. 

 

Gundel Imre 
szóhasználatával élve, a „vendéglátó 
negyedek”868, tehát a Margitsziget, a 
Tabán és a Városliget közül az utóbbi 
intézményei tekinthettek vissza a 
leghosszabb múltra. Az 1794-ben, 
Boráros János javaslatára megindított 
erdőtelepítést is egy mulatóhely 
kialakításának szándéka vezette. 
Hamarosan több kisebb mulatóhely is 

létesült a Ligetben, amelyek azonban nem csupán vendéglátással foglalkoztak, hanem pl. körhintát is fel kellett 
állítaniuk, mutatványos bódék is csatlakoztak az intézményekhez illetve a terület rendezésében is fontos szerepet 
játszottak a bérlők. Így történt ez a Pávasziget esetében (ld. 65. kép), ahol a bérlő a sziget szépítését is felvállalta: 

„A Városliget évről-évre gazdagabb lesz kies virányokkal. Újabb kellemmel gyarapúlt ez előtt mintegy 
három évvel a Pávasziget átalakításával, mely azóta a ligetnek legszebb vidéke. Birtokosa Walthier 
Antal, pesti választópolgár, ki felvállalá a puszta szigetet a közönség számára nyilvános kertté 
átvarázsolni, minek sikerülése által a vállalkozó nem kevés érdemet szerzett a Városliget szépítése 
körül. A fölöttébb kellemes és csinos majorépület több nyári lakokat nyújt.”869 

Mintegy másfél évtized elteltével a Pávasziget és környékének vasárnapi forgalma igen élénk volt.870 A Drótszigeten 
létesült kioszk délutánonként elsősorban az előkelő közönség kedvelt találkozóhelye volt, amelynek szépirodalmi 

                                                           
866 Bevilaqua Borsodi Béla: Pest-budai kávéházak: kávé és kávésmesterség, 1535-1935. Budapest: Athenaeum, 1935. 
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869 Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti rajzolatban ----- által. Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauth János. 
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lombozatú csoportjait s a messze háttérben kékellő budai hegyeket – valóban igéző kép, melytől a megválás mindig 
nehezen esik.” „A pesti városliget.” VU 1860. (július 1.) 325-326. old. 



 

vonatkozásai is ismertek. Kóbor Tamás Múltjelen című novellájában jelenítette meg a Gruber-féle kioszkot és 
előkelő közönségét, melyhez a Tűzijátéktér felől zűrzavaros lárma is verkli hangjai szűrődtek.871 

Vahot Imre 1864-ben megjelentet Budapesti kalauzában ilyen áttekintő képet adott a Liget kínálta, egyre 
bővülő szórakozási lehetőségekről:  

„A kocsik megállóhelyénél van a Fővendéglő, melynek kertjéből gyönyörű, elragadó szépségű kilátás 
nyílik a budai hegyekre s az erdőkoszorúzta ligeti tóra, melyen a csolnakázók, télen a korcsolyázók 
egész vetélkedő hadserege tűnik föl. Ily szép festői tájkép látható a Páva-szigetről is, hol esténként a 
szabadban mulat a nép, s ünnepnapokon száz még száz pár táncol a gyepen. Bartl villáját és kertjét, s a 
sziget kioszkját leginkább az elegáns világ veszi igénybe, míg a Bimbót, Szarvast, Szép kilátást s 
Newarba majorságát a polgárság látogatja, s zene mellett folyatja a ser és bor özönét.”872 

A tó közelében található vendéglők különösen hétvégente és ünnepnapokon bonyolítottak nagy forgalmat már az 
1860-as évek végén is: 

„Kiszállva a ladikból, átmentem a vendéglők felé. Mindenikben annyi nép, amennyi csak elférhet. A 
zene szól szakadatlanul, s minthogy egyikből a másikba áthallatszik, sőt kíntorna is működik a 
közelben nehány, támad olyan iszonyú hangzavar, hogy Jerikó beomolhatna rá. A pincérek izzadva 
szaladgálnak; a kert minden oldalán csöndítés, „pincér” kiáltás. Gleich – feleli az – és azt sem tudja, 
melyikhez szaladjon a sok sürgető közül.”873 

A Városligetben kocsmák is várták a kevésbé tehetős közönséget, köztük a Bimbó nevű, amelynek tervbe 
vett lebontását 1874-ben azért hagyták egy évig függőben, mivel jelentős jövedelmet hajtott a városnak.874 

1866-ban, az Állatkert megnyitásának évében már készen állt egy szerény vendéglő, melynek vezetője 
Klemens János volt. A vendéglő főépületéhez két ivócsarnok és egy zeneemelvény is tartozott.875 Miután 1889-ben 
lejárt bérleti szerződése, s a régi vendéglős visszalépett, Wampetics Ferenc, a művészkörökben már ismert 
„Tyúkketrec” vendéglőse vette át az intézményt. Bejáratot létesített az Állatkert felé is, amelynek növekvő 
népszerűsége neki is jót tett. A kertes-parkos ligeti környezet, a kiváló koszt, a hangulatos cigányzene és kedvező 
elhelyezkedése révén válhatott már az 1870-es években a Városliget legnevezetesebb vendéglőjévé a Wampetics.876 
A millenniumi kiállítás alkalmával, a várhatóan megélénkülő vendégforgalomra számítva Wampetics új vendéglő 
építését határozta el. A Bauer Ervin által tervezett, több vendég befogadására alkalmas, elegáns étterem rövid egy év 
elteltével, 1894-ben meg is nyithatta kapuit. 

„Az állatkert területén, a cirkusz és az Amerikai Park közelében terül el Budapest előkelő világának ez 
a legkedvesebb nyári vacsorázó helye. A Wampetics név ma már fogalom, amely a zöldben való 
kellemes étkezést és szórakozást jelenti. Az óriási kerthelyiségben minden nap katonazene játszik, a 
közönség soraiban pedig rendszeresen ott találjuk államférfiaink és társadalmunk kitűnőségeit. A 
középosztály is sűrűn keresi fel. Télen is nyitva van.”877 

A nem csupán nyaranta népszerű, de télen is működő vendéglő nem csak a szabadelvű párt szerdai vacsoráiról volt 
nevezetes, hanem a kor szinte minden ismert közéleti személyisége, művésze, festője, szobrásza, színésze is 
megfordult itt (Tisza Kálmán, Andrássy Gyula, Újházi Ede, Zala György).  Az anekdoták és speciális receptek 
születésének színhelyén a budapesti „highlife” sok tagja törzsvendégnek számított. Olyan jeles, de kevésbé tehetős 
művészek is látogatták, mint Rippl-Rónai József vagy Márk Lajos, s az sem jelentett gondot, ha átmeneti anyagi 
nehézségeik miatt nem tudtak fizetni. A jó művészi érzékkel megáldott tulajdonos egy-egy alkotásukat is elfogadta a 
számla kiegyenlítése fejében.878  

A múlt század elején, amikor a neves német állatkert-alapító Karl Hagenbeck tanácsai alapján megindult a 
budapesti Állatkert korszerűsítése, szükségessé vált az étterem modernizálása is a megnövekvő forgalom befogadása 
érdekében. Miután az idős Wampetics az ezzel járó fáradalmakat és költségeket már nem vállalta, 1910-ben a 
Tátralomnicról Budapestre költöző Gundel Károly vette át a városligeti vendéglő irányítását az elegancia és a luxus 
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jegyében.879 Gundel idejében az étterem kerthelyisége az Állatkert területére is átnyúlt, ahol nyári operaelőadásokat 
is élvezhetett a közönség. Az étterem bővítése jegyében született meg az erdélyi népművészeti motívumok által 
inspirált, Kós Károly tervei alapján készült és Pfanl Egon által kivitelezett Bagolyvár, mely helyén egykor egy 
zegzugos faépület állott.880 A néhány évig Spolarich Károly által bérelt Bagolyvár hamarosan Gundel Károly 
birtokába került. Házias kosztjának köszönhetően népszerű vendéglővé vált. 

A Városligetben rendezett kiállítások alkalmával megsokasodtak a vendéglátással foglalkozó intézmények 
is, s a már meglévőket kibővítették, mint a Wampetics esetében is. Az 1885-ös országos kiállítás alkalmával 20.000 
Ft költséggel létesült a Dobos-féle nagyvendéglő, valamint a Hattú-szigeten 1.200 Ft ráfordítással cukrászkioszkot 
emeltek.881 Egyszerre kiállítási tárgyként és vendéglátóhelyként ugyancsak ekkor működött a Ligetben a 
részvényserfőzde vendéglője, a Dreher-féle serfőzde vendéglője, valamint Haggenmacher sörcsarnoka,882 továbbá 
négy csárda (a hódmezővásárhelyi, a debreceni csárda, a munkácsi uradalom csárdája, valamint egy szegedi 
halászcsárda), egy keleti, valamint egy bosnyák kávéház.883 

1896-ban, a millenniumi kiállítás idején nem kevesebb, mint 25 vendéglő, kávéházi csarnokot illetve 
pezsgőpavilont létesítettek a Ligetben,884 amelyek, az 1896. júniusa és novembere között naponta megjelent 
Kiállítási Újság tudósítása alapján még így is alig győzték a hatalmas forgalmat: „a pincérek a legtöbb vendéglőben 
kijelentették, hogy ezt a munkát nem bírják.”885 Talán nem kis túlzással, reklámfogásként állította a beszámoló, hogy 
az előkelő francia vendéglő magas árai ellenére is annyira tele volt, hogy Jenő főhercegnek is éppen hogy helyet 
tudtak szorítani, Bánffy Dezső miniszterelnök pedig étlen-szomjan volt kénytelen hazamenni.886 

 
66. kép - Ősbudavára, 1896. 

Képeslap, FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A millenniumi kiállítás alkalmával jött létre a Városligetben a legnagyobb szabású szórakozóhely: az 
Ősbudavára (ld. 66. kép). Az Oscar Marmorek műépítész elgondolásai alapján a Praterben kialakított „Venedig in 
Wien” mintájára megvalósított mulatókomplexum az Állat- és Növényhonosító Társaságtól bérelt területen épült fel. 
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A régi Budavár hangulatát megidézni hivatott „városkában” mutatványosok, zenekarok szórakoztatták a látogatókat. 
Lacikonyhákon, török kávézókon és bazáron, borozókon, kávéházakon, vendéglőkön, cukrászdákon kívül pezsgős 
pavilon, a budapesti török főkonzul jelenlétében felszentelt török mecset és minaret is várta a látogatókat, akiknek 
mulattatásáról külön épületben varieté, valamint kabarészínház is gondoskodott. Naponta húszezer látogató, nagyobb 
látványosságok alkalmával hatvanezer vendég kereste fel.887 A nagy várakozások övezte vállalkozás nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. A „kis mulató város” kialakulására számító Ambrus Zoltán 1899-ben már 
csalódottságának adott hangot: 

„Ebből nem lett semmi. Ős-Budavárából csak nagyobb, több szakaszból álló éjjeli kávéház lett, ahol a 
szabadban lehetett kávézni és mulatozni, ha ugyan a lármás nótázás és a pincérnőkkel való társalgás is 
mulatság.”888 

A kávéházaknak, vendéglőknek is komoly konkurenciát jelentő mulatóhely tulajdonosainak olyan nagy veszteséget 
hozott, hogy 1900-ban kénytelenek voltak elárverezni. Az egymást váltó új tulajdonosok a folytonos átalakítások 
ellenére sem tudták nyereségessé tenni a vállalkozást. 

A millenniumi kiállítást megelőző évben a neves Gerbeaud cég melegkonyhát rendezett be az eredetileg az 
1885-ös kiállítás alkalmából létesült, a főváros legnevesebb iparosai által a királyi család fogadására fényűzően 
kialakított Királypavilonban. A Gerbeaud Kioszk illetve „Royal pavillon” néven ismertté vált intézmény szép 
kertjével, az egykori királyi szalonban, az Erzsébet-teremben, valamint az Aranyszobában berendezett helyiségeivel 
a születési és pénzarisztokrácia előkelő találkozóhelye, nyári étkezőhelye lett.889 

A Stefánia úti korzó hölgytársaságát Kolegerszky Viktor elegáns kioszkja várta, ahol minden délután 
katonazenét hallgathattak.890 Az ezredéves kiállítás alkalmával érthető módon megszaporodtak a hasonló 
létesítmények. Ez alkalomból épült a hídfőnél, a Történelmi főcsoporttal szemközt, közvetlenül az Artézi-fürdő 
mellett a Székesfővárosi Pavilon.891 Weingruber Ignác „Edison kávéházá”-nak nyári helyiségeként létesült, belső 
termeiben és kertjében mintegy 2500 vendég befogadására alkalmas intézmény a főváros legnagyobb és legdíszesebb 
nyári kávéháza volt.892 A gyermekjátszótérrel is ellátott pavilonban katona- és rendőrzenekar szórakoztatta a 
látogatókat. 

Az előkelő vendégkörrel rendelkező vendéglők és kávéházak mellett a kevésbé tehetős közönséget a 
városligeti kocsmák várták: 

„Prózai lelkek, anyagi érzelmű lények, mindezen magasabb érzékeket ingerlő élvezetek mellőzésével, 
könnyen rátalálnak arra, ami kebleiket kielégíti; a nagy számmal berendezett korcsmákra, ahol barna 
cigánylegények húzzák a talp alá valót. Itt azután azt is lehet látni, hogyan táncolják a csárdást a 
magyarok: kopogósan, reszketősen, ugratósan, mártogatósan, palotásan és verbunkosan. Ellenben a 
másik korcsmában veres sipkás szerb guzlicások csiklandozzák ujjaikkal az érchúrokat abban a 
meggyőződésben, hogy ők most muzsikálnak.”893 

A Városliget „népligete,” tehát a vurstli szórakozó- és vendéglátóhelyeinek forgalma időszakos volt (ld. 67. kép), a 
hétköznaponként ürességtől kongó vendéglőket hétvégente és ünnepnapokon töltötte meg a közönség:  

„Az Ungerleider kioszkja előtt lágyan cincog a bosnyákok tamburája. Hétköznap inkább a Hungerleider 
név illetné meg ezt a cégtáblát, de ma helyet sem lehet már kapni, annyira megtelt. (…) Valahogyan le 
is ülünk az egyik „kávéházba,” – van itt öt darab, mindegyik tele, - és hozatunk abból a jeges kávéból, 
melyért itt 18 krajcárt kell csak fizetni, (künn a táblán csak 12 kr. áll, de az mellékes) (…)”894 
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67. kép - Körhinták és kávéházak a városligeti új mutatványostelepen 

VU 1909. 238. old. 

A múlt század elején a korábbi népszerű szórakozóhelyek közönsége a konkurencia miatt jelentősen 
megváltozott. Így történt ez az országos kiállítás alkalmával 1885-ben megnyitott fővárosi kioszk esetében is. 
Bérlője 1909-ben kéréssel fordult a városi tanácshoz.895 A kioszkot ünnep- és vasárnap felkereső középosztálybeli 
polgárság, akik állandó vendégekké lettek, megszokták az ott játszó zenekart. Annak érdekében, hogy közönségét 
megtarthassa, a zenekar alkalmazásának meghosszabbításához kérte a város engedélyét, amelyet meg is kapott, azzal 
a feltétellel, hogy ne zavarja a Néparéna előadását és a mutatványosokat. 1912-ben a bérlő újabb beadvánnyal fordult 
a tanácshoz: a szálló korom, az omnibusz istállóbűze, a 35 vendéglő és a közönséget átcsábító Angolpark miatt 
panaszkodott.896 Bár Barokaldi néparénája valamelyest növelte a forgalmat, de a közönség csak így is jött, ment: „fut 
a korom, a füst, a lóillat, a néptelenség elől alkalmasabb tájaira a környékbeli mulatóhelyeknek.”897 A cigányzenekar 
helyett, „vitális bérleti érdekből” azért kívánt korszerű, ingyenes varietét bemutatni, mivel a zenekar hangját a vonat, 
a körhinta és a „publikum-csődítők” zaja elnyomta. A fővárosi tanács elutasította a megkeresést.898 

A Városliget környékén található számos kisvendéglő (Három Rózsa, Cserebogár, Diogenész hordója, 
Tökfilkó, Garibaldi kert, Gordon Pasa)899 a kevésbé tehetős vendégek szórakozóhelye volt, ahol nemcsak mulatni, 
táncolni, de kuglizni, kártyázni is lehetett. A Zöld Vadász, amelyet 1890-től a neves cirkusztulajdonos, Barokaldi 
vezetett, a kerthelyiségében gyülekező sztrájkolókról (az 1905-ben tartott vasmunkássztrájk központja itt volt), a 
múlt század elején tartott szociáldemokrata gyűlésekről is nevezetes volt. A május elsejei felvonulásokat követően 
rendszeresen itt jöttek össze a vas- és fémmunkások. 

A Belváros egyik legszebbnek tartott sétahelyén, az Erzsébet téren Hauszmann Alajos tervei alapján 
valósult meg a Kioszk eklektikus épülete.900 A földszinten kávéház, az emeleten táncterem volt, minden délután 
katonazene szórakoztatta a látogatókat.901 A pesti sétányokon kóborló Hevesi Lajos így idézte fel, nem kevés 
rosszmájúsággal, a környező városrészek lakóinak találkozási pontját képező Kioszk hangulatát: 

„Az Erzsébet sétányon tehát (...) sétálni nem igen lehet. Mire való hát az istenadta? Arra, hogy egyik 
zugában hely maradjon egy kopott, rozzant kioszk számára. 
E kioszk azt tartja magáról, hogy a környékező városrészek lakosságának társalgási gyu- és találkozási 
központja. Találkozni ott lehet, az csakugyan igaz, és társalkodni hasonlóképp, mert tény az, hogy szép 
estéken a kioszk közönség igen számos és hogy sehol sem beszélnek annyi rosszat egymásról, mint ott. 
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Úgy átrostálja itt a t. c. közönséget, hogy nemcsak a pelyvája, de még a tiszta búzája sem marad meg. 
Azon pillantás, melyet itt valaki valakire vet, azonnal béjegyeztetik a „trécselés” főkönyvébe, melyben 
a vigyázatlan mosolyok, kézszorítások, zsebkendőfölemelések stb. stb. szintén megerősíttetnek egymás 
kölcsönös kisebbítésére és megszólására. 
A kioszk többi tulajdonságai: a fölületes szolgálat, az ihatatlan kávé, melyben a kioszk legyei 
úszógyakorlatokat tartanak, fagylalatlan fagylalt s mindenek fölött a gyufa tökéletes hiánya.”902 

Toldy Istvánt, a pesti kávéházakat jól ismerő újságíró és politikai publicistát a kioszk sokszínű közönsége ragadta 
meg: „magában egy egész kis világ. A legkülönfélébb elemek, s mégis a legnagyobb egyenlőség.”903 A kioszk 
sajátos hivatását a zsidók emancipálásában látta: 

„S a férfiak közt karcsú Dávidok s lovagias Makkabeusok modernizált alakban karöltve járnak az 
Árpádok s Bendegúzok párductalan ivadékaival. A két faj sehol sem él oly harmóniában mint itt; (…). 
Az újtéri kioszk bevezetése a zsidók társadalmi emancipációjának. (...)”904 

 A Széchenyi promenád, a hatvanas évek elegáns sétahelyének közönségét hetente háromszor térzene 
szórakoztatta. 1867-ben a tisztikar kívánságára kioszkot építettek és a sétányt kerítéssel vették körül. Az előkelő 
közönség így a kioszkban hallgathatta a térzenét, míg a kevésbé tehetős közönség csak a kerítésen túlról. A hetvenes 
években, miután a főváros saját tulajdonába vette a sétányt, a város eleven társas életének egyik központjává vált. 
Hangversenyeket, bálokat rendeztek itt, bűvészmutatványok, egy majomszínház előadásai szórakoztatták a 
közönséget. Nem csupán népszerű szórakozóhely volt ebben az időszakban a kioszk, s így maga a sétány is, hanem 
az Eintracht német egyesület hivatalos központja is itt volt.905 

 
68. kép - A Vigadó előtti kioszk (Újváry Ignác) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben. 9. k. Magyarország III. k.  
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 147. old. 

 
                                                           
 902 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
903 „Mikor a nők kávéházba járnak.” In: Toldy István válogatott művei. Piliscsaba: PPKE BTK, 2002. 9. old. 
904 „Mikor a nők kávéházba járnak.” In: Toldy István válogatott művei. Piliscsaba: PPKE BTK, 2002. 10. old. 
905 Ld. Balla Vilmos: A kávéforás: régi pesti kávéházak legendái. Budapest: Légrády, 1927. 55. old. 



 

A Vigadó tér közismert és népszerű intézménye volt a Hangli kioszk (ld. 68. kép), amelyet Nicolich 
Sándor, a Fővárosi Lapok munkatársa 1886-ban egy kis színházhoz hasonlított: 

„Kis színház ez, még pedig a legválogatottabb közönséggel, hol minden asztalka egy-egy páholy, s 
minden alak szereplő személy is abban a társadalmi színműben, melynek címe: „Ahol unatkoznak,” (de 
kellemesen). (…) Díszes társaság valóban, s örvendetes, hogy ily előzékeny egyetértésben férnek össze 
a művelt osztályok különféle rétegei. 
Csaknem mindnyájan ismerik egymásnak nevét, viszonyait, anélkül, hogy valaha kezet szorítottak 
volna.”906 

Hangel Márk, az Angol Királynő egykori szobapincére (a Haza Bölcsének egyetlen protezsáltja) a Vigadó bérletével 
együtt a tér közepén már 1850 körül álló Redoute-Üvegszalon bérletét is megszerezte. A nevét őrző Hangli 
fejlesztését a Vigadó ingadozó forgalmának köszönhette. Az 1871-ben létesített úgynevezett Café-Park olyan egyedi 
adottságokkal rendelkező, válogatott személyzettel működő nyári helyiség volt, mely sokszínű vendégsereget 
vonzott,907 s népszerűségét a Korzó látványának is köszönhette. 

„A lánchídtól a Petőfi-térig terjedő corsón az elegáns világ sétál, találkozót ád, társalog (kocsival ott 
nem szabad járni); ott mutatják be a legújabb toiletteket, a kávéházak előtti járdákon, a pompás kioszk 
ákácfái alatt kávéznak, fagylaltoznak, újságot olvasnak.”908 

Az egyes rétegek elhatárolódása itt is világosan megmutatkozott, hiszen társadalmi állásának megfelelően 
mindenkinek megvolt a maga kijelölt helye. Balla Vilmos Kávéforrás című művében feljegyezte, hogy üres asztalt 
azért nem lehet látni, mert  

„a belépő látogató elé odasiet egyike a mindenkit ismerő főpincéreknek egy kis összerakható 
bádogasztalkával és azt fölállítja a kert ama részében, amely az új vendégnek dukál. Esetleges 
reklamációk teljesen kilátástalanok. A „színhely” bizonyos mezőnyökre van beosztva és ezek 
demarkációs vonalait nem lehet átlépni. Megelevenedik a régi magyar mondás: suba subával, guba 
gubával.”909 

A térfelosztás jegyében a bejárattól balra az arisztokrácia, a szökőkút körül a miniszterek és a magasrangú tisztek, a 
jobb oldalon a tőzsdések törzshelye volt. Reggel hatkor már megjelent az első vendég, Baross Gábor, ugyancsak 
korán érkezett gróf Szapáry Gyula, Wekerle Sándor, báró Fejérváry Géza, Wahrmann Mór, Polóny Géza, Hegedűs 
Sándor, gróf Károlyi Gábor, valamint Szilágyi Dezső. Reggel és este egyaránt a vendégek között szerepelt Pulszky 
Ferenc, valamint fiai, Gusztáv és Károly, báró Edelsheim-Gyulai Lipót, a IV. hadtest parancsnoka, megjelent a 
Budapesten tartózkodó horvát bán, gróf Khuen-Héderváry Károly, Heves vármegye főispánja, gróf Keglevich Béla, 
valamint gróf Zichy Jenő is. A kioszk jelentős forgalmát mutatja, hogy naponta általában 1500 reggelit szolgáltak fel. 
Délutánonként és este is telt ház volt. Versenynapokon is ide sereglettek a felső tízezer tagjai, 100-150 magánfogatot 
is lehetett a kioszk körül látni.910 Külön asztaltársaságot alkottak a publicisták, akik között Falk Miksa, ifj. Ábrányi 
Kornél, valamint Gyulai Pál is megjelent.911 A reggelente, délután és esténként egyaránt népes kioszk bérlője 1888-
tól Rémi Róbert fia, majd Pohl, végül Evva Lajos a neves színigazgató, író és műfordító volt.912 A bérlőváltások 
ellenére is, változatlan üzletmenet mellett, a kioszk a korszak idején megőrizte népszerűségét. 

 A Millennium alkalmával megnyílt Népligetben tágas játszótér, mutatványos bódék, ligeti Körönd, 
valamint eredeti nevén a Budapesti Nagy Sörcsarnok,913 majd „Népligeti vendéglő”914 vagy Nagy-vendéglő, más 

                                                           
906 Nicolich Sándor: „A Hangli-kioszk (Fotografia).” FL 1886. 1055. old. 
907 „Az apró sátrak filigrán, fehér asztalkái mellett adnak találkát az első szép tavaszi alkonyattól kezdve a téli 
zsúrtársaságok szépségei, akiknek a kedvéért, meg a pompás levegőért nem csoda, ha komoly közéleti méltóságok is 
itt fogyasztják el ozsonnájokat.” Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar 
székesfőváros területén és környékén. Budapest: k.n., 1909. 91. old. 
908 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 9. kötet. Magyarország III. 
kötet. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 146. old. 
909 Balla Vilmos: A kávéforás: régi pesti kávéházak legendái. Budapest: Légrády, 1927. 109. old. 
910 Balla Vilmos: A kávéforás: régi pesti kávéházak legendái. Budapest: Légrády, 1927. 111-112. old. 
911 Balla Vilmos: A kávéforás: régi pesti kávéházak legendái. Budapest: Légrády, 1927. 112. old. 
912 Gundel Imre – Harmath Judit: A vendéglátás emlékei. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982. 197-
198. old. 
913 Tarjányi Ferenc: Budapest, Népliget. Budapest: Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 1996. 2. old. 
914 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest: k.n., 1909. 85. old. 



 

néven Fővárosi vendéglő várta az ide látogató kevésbé tehetős vendégeket, akiket nyaranta cigányzene is 
szórakoztatott.915  

A Margitsziget déli részén a látogatókat is kiszolgáló, a sziget bérlőinek cselédei által lakott egykori 
majorság helyén916 létesült az alsó vendéglő (ld. 69. kép), tőle jobbra egy kávéház működött, amelynek épülete 
eredetileg József főhercegnek a millenniumi kiállításra készített vadászati pavilonja volt. Balra egy uzsonnázóhely 
helyezkedett el. 

 
69. kép – A margitszigeti alsó vendéglő, 1880-as évek (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A számos társas eseménynek helyt adó felső vendéglő tánctermével és biliárdszobájával várta a vendégeket. 
Törs Kálmán ekként írta le a Margit-fürdő és a kisszálló között a pesti oldalon álló vendéglőt: 

„csillárokkal és tükrökkel díszített termével s körös-körül a tágas, szellős tornáccal, melynek két vége 
kereszt alakot képez s asztalokkal van megrakva. Az épület és a tornác magas emelvényen áll s az ott 
étkező vendégek, kiknek pontos ellátásáról gondoskodva van, végig tekinthetnek a virányos térségen, 
mely a fürdőház és a kis szálloda közt elterül, s beláthatnak egész az artézi forrásig és a felső kikötőig. 
A vendéglő előtti tér légszesz-lámpákkal van kivilágítva.”917 

Az előtte található zenepavilonban reggelenként és késő délutánonként cigányzene szólt a fürdővendégek és a 
kirándulók mulattatására. 1877 és 1882 között nyarait családja körében a Margitszigeten töltő Arany János is a Kaps 
József által bérelt felső vendéglő rendszeres látogatója volt. A szigetről 1882 őszén hazatérő költő gondosan 
megőrzött számlát és számadásait egy kis csomagba kötve vitte magával, ráírva, „Goethe után szabadon”: 

„Pénz, időt, hogy vertem el, 
Arra e kis könyv felel.”918 

 A vendéglő a korabeli élclapok gyakori céltáblája volt borsos árai és ételeinek, italainak minősége miatt (ld. 70. 
kép). 1883-ban azonban, amint arról a Fővárosi Lapok is beszámolt, megváltozott a helyzet: 

„A szállóházak sokszor emlegetett kényelméhez és eleganciájához nem kis vonzerőként járul az egy 
idő óta a minden kívánatnak eleget tevő vendéglői konyha is. Az öreg Kaps közmegelégedésre 
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nyugalomba vonult s helyét fia foglalta el, ki külföldön sajátította el azt, amit az öreg vagy nem tudott 
vagy elfelejtett: a modern vendéglős tudományát, a jó és nem drága ételek és hamisítatlan italok mindig 
egyforma szolgáltatását. Ez a vendéglős-csere meg is termi majd jó eredményét, az élénk forgalmat, sőt 
még a szokatlanabb vendégeket is. Pl. a múlt szerdai lóverseny után a  legelőkelőbb sportsmanek adtak 
nála találkozót s rendeztek vidám bankettet Rácz Jancsi zenéje mellett.”919 

Természetesen az asztaltársaságok és a vendéglőkben rendezett társasági események sem hiányoztak: 
„A felső-vendéglő helyiségei este élénkek és zajosak s nyújtanak enyhülést a vizsgálati termekben 
eltikkadt tanároknak, kik az úgynevezett „tudósok asztala” köré gyűlnek, a közelgő szünnapok előízét 
élvezve a rimaszombati cigányok jó magyar nótái mellett. Műsoruk terjedelmes, játékuk élénk, 
előadásuk cikornyátlan s majd ha az idény tetőpontját éri el, a fürdővendégek jóhírű táncestélyein a 
„láb alá valót” is lesz alkalmuk gyakorolni. (Az elsőt folyó hó 14-én tartják, ezúttal korábban, mielőtt a 
főváros vigadni szerető fiatalsága elszéledne: a tudomány – és műegyetemi dalkör nyári táncvigalma, 
úrnapra pedig a vöröskereszt jótékony hölgyeinek népünnepe.)”920 

 
70. kép - Patay bácsi a Margitszigeten 
Bolond Miska: Igyunk, Estván bátyám, borban vagyon az igazság! 
Patay: Régen lehetett az öcsém, aztán meg nem is a Margitszigeten, 
mert itt nem igazság, hanem víz vagyon a borban. 
Bolond Miska 1872. augusztus 11. 128. old. 

 
A Budapestre érkező vendégek programjának elengedhetetlen részévé vált a főváros egyik nevezetességének számító 
Margitsziget felkeresése, tiszteletükre gyakran rendeztek bankettet a vendéglők egyikében. Nem volt ez másként 
Paul Lindau, a neves német publicista, drámaíró és kritikus budapesti látogatása idején, amikor is tiszteletére néhány 
hírlapíró kedélyes vacsorát rendezett a sziget felső vendéglőjében: 

„Az első terv szerint a lakoma egészen házias jellegű lett volna, zamatos mutatója a páratlan magyar 
vendégszeretetnek, vagyis csak meghívottak vettek volna részt. A szerkesztők azonban elküldték 
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tudósítóikat, akik az étkezőhely festett oszlopai mögött sompolyogtak, s jegyezték jámboran a 
világraszóló dolgokat, míg a Krisztus arcú szerkesztő jókedvvel szürcsölte a pezsgőt. Jelen volt 
Pulszky, Podmaniczky, Rakowszky, Revicky és több fiatal... Ahol ennyi szellemes ember volt együtt, 
képzelhetni, mily gyorsan s mohón fogyott a táplálék!”921 

A vendéglők a szigeten tartott nagyszabású rendezvények alkalmával nem csupán konyhájukkal várták a közönséget. 
Így 1883-ban, az ischiai károsultak javára rendezett ünnepélyen az alsó vendéglőben a „Kis nép-színház” szerepelt: 
Blaha Lujza, Pálmai Ilka, Hegyi Aranka és Vidor Pál szórakoztatták énekükkel a látogatókat. Ugyanezen alkalomból 
a felső vendéglőben hangversennyel egybekötött műsorra került sor: a prológot írta és előadta Jókai Mór, majd 
Újházi játékát élvezhette a közönség.922 

A Városmajorban az egykori Daun-féle nyaralóból 1785-ben kialakított Városmajori Korcsma 
táncteremmel és hét szobával várta a szórakozni vágyókat. A rendelkezésre álló adatok alapján Kemény Bertalan, a 
városmajori kocsma történetének feldolgozója arra következtetett, hogy a régi nyaraló bérlője nem csupán a kocsmát 
üzemeltette, hanem jogköre az egész Városmajorra kiterjedt. A mozgó árusoktól helypénzt szedett, valamint 
hasznosította a major termését, pl. a fűtermést. A városi kertészet kialakulásával azonban fokozatosan csökkent a 
bérlő befolyása, egyre inkább csak a kocsma bérletére szorítkozott.923 A nyaralóépület nyári lakásokká alakítását 
követően 1868 és 1883 között a kocsma az egyik melléképületben működött. A közelben található vízgyógyintézet 
látogatói is potenciális vendégeket jelentettek. Az intézet mellett található telken elhelyezkedő „Remetéhez” címzett 
fogadó elsősorban a kevésbé tehetős falusiak betérő kocsmája volt. Ez a fogadó, amely az 1849. májusi budai ostrom 
során Görgey Artúr főhadiszállása volt, már jellegénél fogva sem lehetett konkurense a városmajori kocsmának.924 

Miután 1882-ben egy esőzés következtében súlyos károkat szenvedett és le kellett bontani, az újabb kocsma 
építését nem lehetett sokáig elodázni, hiszen ki kellett elégíteni a Városmajorba látogatók igényeit. Közönségéről a 
tanácsi iratok ekként emlékeznek meg: 

„(…) a Városmajor a budai szegényebb sorsú, - de a műveltebb osztályhoz tartozó lakosságnak 
egyedüli kiránduló és mulatóhelye, - mert a távolabb eső mulatóhelyek nagyobb költséggel vannak 
összekötve.”925 

1885-ben nyílt meg a menedékhellyel egybeépített új kocsma, „Zum Aff” néven, a faiskola folytatásaként, a kocsiút 
mellett.926 A vendéglő terasza, voltaképpen egy nyitott csarnok, egy-egy nyári zivatar idején menedékhelyül szolgált 
a Városmajor látogatói számára. A vendéglő bérlője köteles volt a menedéket minden díj fizetése nélkül, zivatar 
idején mindenkor a közönség rendelkezésére bocsátani.927 Hétvégente és ünnepnapokon bonyolította a legnagyobb 
forgalmat. 1886-ben, Buda visszavívásának 200. évfordulóján több tízezer látogató kereste fel az itt rendezett 
népünnepélyt. Az ilyen kivételesen nagy forgalmat hozó rendezvények ellenére maga az intézmény veszteséges volt, 
bérlője kevés gondot tudott fordítani intézménye csinosítására. Ezért jegyezhették fel a kocsmáról 1896-ban az 
alábbiakat:  

„A Városmajor tagadhatatlanul el van hanyagolva (még tisztességes vendéglői helyiség sincs benne, 
mert a meglevő fabódé csak gúny lehet egy fővárosi parkra) újabban észak felé nagyobbították ugyan 

                                                           
921 „Lindau a Margitszigeten.” Pesti Hírlap 1881. 199. sz. 4. old. 
922 Ld. FSzEK Kisnyomtatványtár: Budapest-Ischia 1883.  Nyomtatvány a FSzEK Budapest Gyűjteményben. Ld. 
Gundel Imre: A Margitszigeti Nagyszálló centenáriumára tervezett könyv utolsó fejezete, eredeti és rövidített 
formájában + forrásanyagok. Budapest: 1972. Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. 683-73./ 
61. old. 
923 Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.). Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 1-2. old. 
924 Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.). Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 3. old. 
925 BFL IV 1407 b. 1722/1882-III. (1884. II. 15.) Idézi: Kemény Bertalan: „A városmajori kocsma története (1885. 
V. – 1912. X.)” Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 8. old. 
926 A nagynénjével a Városmajorba kilátogató Bevilaqua Borsodi Béla később így emlékezett: „Kedves zöldvendéglő 
volt ott, zöld kerítéssel. Odasimult a Városmajor utca házainak kertjeihez, - nagy árnyékos fák alatt. A cégér eleven 
volt, - igazi majom lakott egy pózna tetején. „Zum Aff” -, „A majomhoz” - így emlegették. A majom vékony láncra 
volt kipányvázva. Ott járkált az asztalok körül, szalutált, bukfencezett, vakaródzott 4 lábbal, kiflivégért, egy-egy 
darab szentjános kenyérért. Mikor hűvös volt az idő, - francia tábornoki ruhája volt, s mulattatta a budai kaszárnyák 
hadas népét. Ha a verkli megszólalt, - táncolt.” Bevilaqua Borsodi Béla: „A régi Városmajor.” Budai Napló 1935. 
július 17. Idézi: Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.). Kézirat. /Magyar 
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egy kissé, azonban megnagyobbított alakjában is csak 17,5 hektár (azelőtt 16,4). Legnagyobb díszei a 
gyönyörű, terebélyes fákból álló, rendkívül árnyékos fasorok milyenekhez hasonlókat hiába keresnénk 
a városligetben. Nyári vasárnapok délutánjain ugyancsak víg élet folyik itt, és a vízivárosi és 
krisztinavárosi alsóbb rétegű lakosságnak tán fele mulatozik akkor ez árnyékos helyeken. Gondosabb 
ápolás mellett a budai oldal egyik főékességét lehetne a városmajorból csinálni. (...)”928 

A hosszú múltra visszatekintő vendéglő végül az 1910-es évek elején a városrendezési tervek áldozata lett: a Maros 
utca meghosszabbítása következtében lebontották.929 

Ahogy minden jelentősebb parkban, kertben működött valamilyen mulatóhely, úgy ez alól a Horváth-kert 
sem volt kivétel, ahol belépti díj fejében a közönség katonazenében gyönyörködhetett. A népszerű és elegáns budai 
sétahely, a nagyszerű kilátást nyújtó Ellipsz kávéházában is szigorú hierarchia uralkodott az elsősorban női 
vendégkörben: 

„A hivatali hierarchia  székel itt híven megőrizve a rang igényeit. A ministeri tanácsosnék hangadása 
mellett a titkárnék vezérlik a fiatal fogalmazónékat, s az egészet a penzionált tisztviselőnék keretezik 
be.”930 

Várkert kioszk a Várpalotát övező kertek szegélyén épült a királyi palota vízművének gépházaként, amelyet Ybl 
Miklós eklektikus-neoreneszánsz nyitott árkádos csarnokkal és kávéházzal, az úgynevezett Budai Kioszkkal 
övezett.931 

  

• A szórakozás 

••• Tömegszórakozás Budapest parkjaiban 

Nagyszámú látogató szórakozását szolgáló kisebb létesítmények a 19. század első felében a Városligetben, a 
Városmajorban is megjelentek, majd az 1896-ban megnyílt Népligetben és Buda-Pest más zöldterületein is 
megtelepedtek hasonló intézmények. Így pl. az Orczy-kertben 1864-65-ben a Suhr cirkusz működött.932 Ez az 
időszak így elevenedik meg Pecz Ármin emlékirataiban: 

"Az az ember Herman József volt a neve, Bor, sör és egyeb szeszes italokat kimérte, a miat a kert 
egeszen tönkre ment a szép Közönség mint elmarad és csupa csöcseléd és zsajhák tolvajok e.a.t. 
feltartoták Szep ünepeket rendelték, a Súhr Circus tulajdonosnák romaimulatságokat 
verssengkócsikázás, kötéltánczos, tüzijáték az alat a kert séssége tönkre ment (...)."933 

Ha nem is intézményesített formában, de alkalomszerűen nem csupán az Orczy-kertben, de a Gellérthegyen is 
megtelepedtek mutatványosok,934 a Margitszigeten is rendeztek mutatványos előadásokat. Blondin 1864-es látványos 
és sokat emlegetett nyári fellépése alkalmával a sziget felett járt. Második magyarországi turnéján 1880. májusában a 
Városligetben szerepelt, ahol a korábban Tűzijáték térnek, majd „a Niagara hőséről” Blondin-térnek elnevezett 
tisztáson végezte nyaktörő mutatványait.935 Az alkalmi előadásokon túl, intézményesített formában azonban csak a 
Városmajorban, a Népligetben és a Városligetben működött vurstli, s ezek közül a legnagyszabásúbb és 
legnépszerűbb a városligeti volt.936 

 

„Kiérünk a vurstlira, felzendül a cifra világ előttünk, ringlispil, lövölde, plasztikon, 
Magyarok bejövetele, Barokaldi, háromszáznegyven fontos leány bódéja, a beszélő 
fej, a tetovált démon, a kígyóevő ketrece, mozi, pofozógép, rúgógép, 

                                                           
928 Pálóczy Lipót: Budapest és környéke. Budapest: Lampel Róbert, 1896. 313. old. 
929 Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.). Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 24. old. 
930 „Mikor a nők kávéházba járnak.” In: Toldy István válogatott művei. Piliscsaba: PPKE BTK, 2002. 8-9.old. 
931 Budapest Lexikon, Várkert kioszk. 2. k. 599. old. 
932 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1927. I. k. 644. old. 
933 Pecz Ármin: Egy öreg kertész emlékiratai 1837-től 1887-ig. Budapest: kézirat, 1887. 86. old. /Budapesti Corvinus 
Egyetem Agrártudományi Centrum Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár/ 
934 Az 1890-as években néhány mutatványos, egy körhintás, és három gyorsfényképész a Gellérthegyen ütött tanyát. 
BFL IV 1407 b. 451/1898-VI. 
935 Ld. VU 1880. május 23. illetve Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési 
Tanács, 1927. I. k. 646. old. 
936 „Ma már nemcsak a ligetben van vurstli. A Népliget és Városmajor ugyancsak gyermekek kacagásától, 
cselédleányok és káplár urak évődésétől hangos. De mindezek nem konkurálnak a Városligettel.” „A modern 
vurstli.” Pesti Napló 1913. július 29. 



 

bádogfotográfus, barlangvasút, szörnyetegek pavillonja és minden furcsa pokoli 
tréfaság és lezüllött tündérség a sarlatán kikiáltók rekedt bolondságaival, a 
hajóhinták harangozásával, a cirkusz trombitálásával, a lovarda kurjongatásával, a 
lövölde ropogásával, a plasztikon sípládájával, a tetovált hölgy lázító 
csengetésével, a ringlispil elbukott orgonájával, amelynek keringője oly 
nevetséges, oly kísérteties, oly szívfájdító ... és az egész vurstli a kék ég alatt, a 
végtelen ég alatt, amelyen fodor bárányfelhők lengenek és angyalfelhők vigyáznak 
rájok.”937 

A városligeti vurstli  

Mutatványosok városligeti megtelepedéséről már nagyon korai adatok állnak rendelkezésünkre. A Pest 
városa és Grossinger Leopold „korcsmáros és trettor” között 1810-ben létrejött szerződés938 értelmében a vállalkozó 
két évre megkapta a Városerdőcskében a bormérési jogot. Mivel pedig a terület a nagyközönség szórakozását 
szolgálta, hogy kellemesebbé tegye a mulatókertben való időtöltést, saját költségére hinta felállítására is kötelezte 
magát. Az első szerződéses vállalkozót gyorsan követte a többi mutatványos, artista komédiás, akikről pontosan nem 
állapítható meg, a Ligetnek mely részén is telepedtek meg.  

Ekkor azonban még nem beszélhetünk állandó szórakozóhelyről a Városligetben. A szórakozás iránti igényt 
elsősorban vásárok, búcsúk és alkalmi népünnepélyek elégítették ki. A Liget népszerű helye volt a két kis sziget, 
ahol az 1820-as, 1830-as években körhinta, csúszda, hinta és céllövölde is működött.939 Az első igazán nagyszabású 
népünnepélyt 1829. augusztus 20-án tartották, ekkor avatták fel a Stóger József által létesített csúszdát, az 
úgynevezett „Rutschbahn”-t. Hamarosan, a többi vállalkozóhoz hasonlóan, a Szépítő Bizottmány engedélyével, 
1837-ben Tauber Fülöp tánchelyet alakíthatott ki.940 1838-ban a város Vexlechner Sebestyénnel kötött szerződést, 
így az érdeklődők négy krajcárért a kor híres eseményeit, szerencsétlenségeit, gyilkosságait megjelenítő képeket 
tekinthettek meg.941 Ugyanebben az évben tiltották ki a túlságosan brutálisnak talált állathecceket, valamint a 
helyben működő vállalkozók védelme érdekében a mozgó árusokat és egyéb kétes személyeket. 1839-ben a neves 
bécsi vállalkozó, a Praterben rendezett látványosságairól ismertté vált Stuwer Antal vehette bérbe a Liget egy részét, 
hogy ott tűzijátékot tartson. A szabadságharc idején is tartottak népünnepélyt a budavári ostrom megünneplésére. Ez 
alkalomból a kormány a honvédek szórakoztatására szerződtette a mutatványosokat. 

Az 1850-es években továbbra is működtek mutatványosok a Ligetben, amint arról Vahot Imre is beszámolt: 
„Ünnepnapokon a szegényebb családok magukkal hozva ételt és italt letelepednek az árnyas fák alá s a 
nagyterjedelmű virányos mezőkön különféle játékot, s mulatságot űznek s kintornák mellett táncolnak, 
sőt a hintázó kocsiban még a levegőben is repdesnek, míg a gyermekek, dajkák, szakácsnők, 
szobaleányok s imádóik a körjátékok (Ringelspiel) forgásaiban szédítik el fejöket.”942 

A Liget látogatottsága az 1860-as évektől nőtt meg, de még ekkor sem beszélhetünk állandó 
szórakoztatóhelyről. Inkább csak egy-egy különleges alkalommal, híres mutatványosok fellépésekor illetve 
ünnepeken keresték fel nagy számban a pestiek a Ligetet. Növekvő népszerűségét a lakosság számbeli 
növekedésének, a város kiépülésének, a vásárcsarnokok felépülésével a hagyományos vásároshelyek megszűnésének 
köszönhette. Bár a társadalom minden rétege felkereste, időben és térben elkülönülve, amely ha nem is volt teljes, de 
az érintkezés csak egymás szemlélésében merült ki.943 Csatlakozva Granasztói Péter véleményéhez, aki szerint a 
közép- és felsőrétegek esetében a Liget nem annyira szórakozóhely, mint inkább a társadalmi élet színtere volt, úgy 
vélem, hogy ezen rétegek saját elfoglaltságaikat elsődlegesen társadalmi kötelezettségként való felfogása 
alátámasztja ezt a nézetet. Az alsó rétegek esetében, akik csak ünnepnapokon rendelkeztek annyi szabadidővel, hogy 
ide ellátogathassanak, valóban elsősorban szórakozóhely volt. Erőteljes élményeivel, az ismeretszerzést is biztosító, 
a legkorszerűbb technikai találmányokat (pl. fényképezés) itt bemutató, a nagyközönség számára is hozzáférhetővé 
tevő vurstli biztosíthatta a hétköznapok egyhangúságából való kitörést, felszabadulást. 

                                                           
937 Szép Ernő: „A halál a bábszínházban.” VU 1913. 234. old. 
938 Czippán György: A budapesti vidámpark története. Budapest: k.n., 1975. 8. old. 
939 Czippán György: A budapesti vidámpark története. Budapest: k.n., 1975. 9. old. 
940 Czippán György: A budapesti vidámpark története. Budapest: k.n., 1975. 10. old. 
941 Czippán György: A budapesti vidámpark története. Budapest: k.n., 1975. 8. old. 
942 Vahot Imre: Budapesti Kalauz. Pest: Vodianer, 1864. 80. old. 
943 Granasztói Péter: „Tömegszórakozás a Városligetben – a Vurstli.” Budapesti Negyed 16-17. sz. 1997/2-3. 167. 
old. 



 

Az 1860-as évektől fokozatosan néhány helyre (a Páva-szigetre és a Városerdő délnyugati részére) 
koncentrálódtak a még mindig kissé elszórtan elhelyezkedő Ligeti mutatványosok,944 amit az is magyaráz, hogy a 
fesztelen, felszabadult szórakozás igénye csak fokozta az alsó- és felső társadalmi rétegek nem csupán időbeli, 
hanem térbeli elkülönülését is. Ennek következtében, valamint a Városliget rendezése, fejlesztése miatt a 
mutatványosoknak több alkalommal is helyet kellett változtatniuk. Az 1872-es idényben az Aréna és az István út 
sarkán kialakult első központjukból, az elegáns rondó környékéről, 1878-ban át kellett települniük a Liget keleti, 
távolabb eső és ekkor kevésbé látogatott részére, a későbbi Iparcsarnok helyére, az egykori tűzijáték térre, majd 
1885-ben az országos kiállítás miatt a mai Széchenyi fürdő és a Vidám Park területére. Ezzel kialakult a Liget 
funkcionális szerkezete: északi részén koncentrálódtak az elsősorban az alsó rétegek szórakozását szolgáló 
intézmények, a cirkusz, a vurstli, 1896-tól az Ősbudavára, majd 1910-es alapítását követően az Angolpark. A 
Széchenyi fürdő építésének megkezdése miatt a Liget újabb rendezése illetve a vurstli költözése 1906-ban indult 
meg.945 

Az 1866-ban létesült Állatkert egy részét vezetősége, hogy az egyre sokasodó anyagi gondokon enyhítsen, 
az 1880-as és 1890-es években szintén mutatványosoknak adta át: 

„Szintén az állatkert nyílt terén jelennek meg a légkirályok és királynők, kik toronymagas állványokra 
kifeszített köteleken táncolnak és vasparipáznak végig; a léghajózók, kik ballonjuk trapézán mutogatják 
hajmeresztő művészetüket, s a felhők magasából bocsátkoznak le hulló ernyőikkel; és a tűzijátékok 
nagymesterei, kiknek pirotechnikai mutatványai közmondás szerint meg szokták hozni a várva várt 
esős időt.”946 

Ekkor alakult ki a Liget északi részének megosztottsága: a rendezést követően nyugati részét teljes egészében az 
Állatkert, míg keleti részét a vurstli (ld. 71. kép) kapta meg a cirkusszal. 

                                                           
944 Réthi Lajos 1868-ban így írt erről a színes forgatagról: „A vendéglőkön túl különböző távolságokon 10-15 
„ringspiel”. – Én bizony nem tudom, hogy mondjam magyarul; Erdélyben Lupuj masinának hívják. – Mezítlábos 
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magasabban ülők; erre ajtó nyílik meg rajta és előugrik azon egy bábhuszár. Így megy az egész délután. Egyik 
rendbeli után másik következik. Olyki bátorságot vesz itt és tovább megy, fölülni a hintára; ha azon is kiállotta a 
tűzpróbát, egész az ördögmotolláig merészkedik, mely körbe jár alulról fölfelé. Bátorság kell ahhoz, olyanra fölülni. 
Céllövölde, villanygép s más mulatságok szerteszét mindenfelé és mindenütt nagy közönség. Amott sok utcai 
bűvészt bámulnak, aki gyűrűt csen el a bekötött keszkenőből. Míg mutatja, sokan vannak; mikorra körül kezd járni a 
tányérral, eloszolnak, mint boszorkányok a kakasszóra.” Réthi Lajos: „A városerdőben nyári ünnepnapon.” VU 1868. 
(június 28.) 311. old. 
945 A költözésről a Vasárnapi Újság így számolt be: „A Városliget új rendezés alá kerül és a vurstli megint aktuálissá 
lett abból az alkalomból, hogy nemsokára - hurcolkodnia kell. Áttelepítik a körhintákat, a szibériai hullámos vasutat, 
a bábszínházakat, a villamozó sátrakat, a mézeskalácsos bódékat, a pofozó gépeket, költözni fog a gyorsfotográfus, 
Minimax, a fehér egérke és kollégája a planétahúzásban: a vörösszemű tengeri nyúl. Nagy hurcolkodás lesz, nagy 
darab élet kerekedik útnak, de annál, hogy hová megy, fontosabb, hogy – célhoz érjen. Hogy csak az legyen, aminek 
lennie kellene és ami bizony idáig nemigen volt.” Ld. „A vurstli.” VU 1906. 553-554. old. 
946 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 9. kötet. Magyarország III. 
kötet. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 135. old. 



 

 
71. kép - Vasárnapi mulatság a „népligetben” (Kimnach László) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben. 9. k. Magyarország III. k.  
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 137. old. 

 

A körhinták és mulatók mellett a Liget egyik jellegzetes alakjává vált Baroccaldi/Barokaldi, aki már az 
1860-as években mint Blondin segédje járt Magyarországon, a „legszebb paglaccio-arc, kifogástalan pest-bécsi 
fiakkeres elegancia, a legnaivabb kalandor mindazok közül, akik aranyat varázsoltak a Liget sívó homokjából.”947 
Bohócként 1863-ban telepedett meg a Ligetben, majd első állandó, kötéllel körülkerített cirkuszát 1871-ben nyitotta 
meg.948 Szekeres József, a hazai cirkuszművészet kutatója ehhez az eseményhez köti a Városliget szórakozóhellyé 
válását, egy, a bécsi Praterével vetekedő vurstli kialakulását.949 Megállapítása megállja helyét, hiszen az 
életképesnek bizonyult vállalkozás, további, hasonló intézmények megtelepedését bátorította. Barokaldi cirkusza 
végigvándorolta a vurstli állomásait, előbb az Aréna út és az István út sarkán, majd a későbbi Iparcsarnok helyén már 
fedett épületben, majd 1885-től ismét új helyen, a Liget északkeleti részén működött. Állat- és bohócszámai egyaránt 
nagy sikert arattak az elsősorban gyermekekből álló közönség körében. A fogalommá és valóságos intézménnyé vált 
Barokaldit 1906-ban így méltatta a Vasárnapi Újság: 

„A Barokaldi-cirkusz nem pályázhatik, nem is pályázott soha művészi rangra, ez egy nagy 
gyermekjáték, a produkcióiban naiv, kezdetleges és igénytelen: de bizonyos, hogy a budapesti emberek 
90 százaléka e nagy sátor vászonteteje alatt vette az első leckét abból, hogy publikum legyen. (…)Az 
öreg Barokaldi cirkusza valóságos „elpusztíthatatlan képeskönyve” lett Budapest gyermekvilágának és 
minden új generáció új közönséget hoz neki. Nagy okossága az öreg Barokaldinak az, hogy megmaradt 
hűségesen az ő apró hívei mellett; már ezért az okosságáért is megérdemelte a szerencsét, mely részéül 
jutott. 30 esztendeje tolul a főváros gyermekserege a cirkuszába és szeretik kicsinyek s nagyok, a 
maguk gyönyörűségéért azok és az ő örömükért emezek. Aki ennyi szeretetet gyűjtött magának, okkal 
büszke lehet szerzeményére és van joga, hogy ünnepeljen.”950 

Barokaldi cirkusza, akárcsak a vurstli közönsége elsősorban az alsó rétegekből került ki, a középrétegek csak 
gyermekeiket engedték el a bábszínházba illetve a cirkuszba, s maguk, a felső rétegekkel együtt inkább csak 
egzotikus látványosságra vágyva, ritkán keresték fel a Liget ezen részét. 

                                                           
947 Lakatos László: „Barokaldi.” A Hét 1915. 1.k. 559. old. 
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950 „Barokaldi.” VU 1906. 425. old. 



 

„A mesterlegények és a gyermekek e húszkrajcáros cirkuszában tanultuk meg az első ijedtséget is. 
Porzott az aréna és a tréfás lovacska felrúgta a vászonbarriért, Bélussal, szegény kis öcsémmel, az első 
sorban ültünk és a mesterlegények gaudiumára nagyot sivalkodtunk.”951 
„Nekünk játszottak ott, gyermekeknek és mesterlegényeknek. Senki meg nem mondta, de ezt 
megéreztem: ha felnőtt úriember ide, a Barokaldiba, kijön, azt csak azért teszi, mert kísér valakit, 
gyermeket, valakit a mi világunkból valót, és csak a mi világunk volt érvényes.” 952 

Lakatos László, a Hét cikkének szerzője a közönség és az élmények leírása mellett a társadalmi különbségek 
megtapasztalásának és szocializáció egyik meghatározó helyszíneként emlékezett vissza az intézményre. 

„És Barokaldi tanított meg a társadalmi osztályok fájdalmas különbségére. A délutáni cirkusz 
vászonponyvája mögött ugyanis százak álltak, mezítlábas gyermekek, lesve egy kicsinyke rést, lyukat 
is fúrván a ponyván, hogy betekinthessenek a mennyországba, hova minket bevittek, és a többi 
huszonkilenc napon nem kellett kint ácsorognunk. Őket sosem vitték be. „Utcafiúk” – így 
különböztették meg őket számunkra otthon azok, akik csukamájolajjal etettek és a rendes életre 
neveltek.”953 
„ (…) Volt úgy is néha, hogy ismerőst vettem észre, házbeli gyereket, vagy olyant, akit ismertem 
sétányainkról, melyek közül a legnevezetesebbek voltak az Erzsébet promenád és a Stefánia út melletti 
kis fenyves. (…)”954 

Barokaldi cirkusza mellett az 1873-tól Serák Károly igazgatása alatt álló Állatkertben is szerepeltek 
időnként külföldi cirkusztársulatok. Az állatkerti mutatványos téren szereplő Wulff-társulat sikerei adták az ötletet, 
hogy ott is állandó cirkuszt létesítsenek, amely 1891-ben nyílt meg. A Barokaldi cirkusznál színvonalasabb, nagy 
hírveréssel beharangozott előadásokat kínáló, 2290 férőhelyes, korszerű intézmény a tehetősebb közönséget is 
vonzotta. A május elejétől szeptember végéig tartó szezon folyamán naponta egy, csütörtökön, szombaton és 
vasárnap két előadást is tartottak, amelyeknek fő attrakciói a műlovaglás, lovasjátékok, vízijátékok és némajátékok 
voltak.955 A közönség nemzeti érzésére apellálva a művészek magyar ruhában léptek színpadra, s az 1892-től 
felújított birkózóversenyeken általában a magyar versenyző aratott győzelmet. A kezdetben rendkívül jövedelmező 
vállalkozást Wulff 1895-ben végül eladta az Állat- és Növénykert Rt.-nek, ahol ezt követően alkalmi társulatok 
léptek fel. Ősbudavára konkurenciája azonban túl erősnek bizonyult, a cirkusz épületét az Állatkert céljaira, madarak 
teleltetésére használták fel. 

 Új korszak kezdődött az állatkerti cirkusz történetében, amikor 1904-ben Beketow Mátyás, orosz 
származású artistacsalád tagja és európai hírű műlovar vette bérbe a vállalkozást. A főváros által szerződésben 
kikötött „világvárosias jellegű” műsornak az igazgató igyekezett eleget tenni, a cirkusz műlovar-számaival, 
különleges állatokat felvonultató mutatványaival és balettkarral kísért előadásaival kivívta a közönség tetszését. Az 
1908-ban 60-80 méterrel a mai Vidámpark irányába áthelyezett, Néparéna néven tovább működő cirkusz (ld. 72. 
kép) híres volt bohócszámairól, amelyeknek keretében lépett fel a később nagy hírnévre szert tett, Morgenroth 
Károly által játszott Jancsi bohóc. Az első világháború kitörését követően az utazási nehézségek miatt az igazgató 
kénytelen volt műsorát módosítani, úgynevezett „cirkusz varietét” alakított ki, ahol kabaréjeleneteket is előadtak.956 
A háború okozta nehézségek ellenére, a közönség felfokozott szórakozásigénye957 révén a vállalkozás rendkívül 
sikeresnek bizonyult, az igazgató meggazdagodott. 1919-ben, a főváros által kiírt versenytárgyaláson azonban mégis 
alulmaradt vetélytársával szemben, így kénytelen volt megválni a cirkusz bérletétől. 

                                                           
951 Lakatos László: „Barokaldi.” A Hét 1915. 1.k. 559. old. 
952 Lakatos László: „Barokaldi.” A Hét 1915. 1.k. 560. old. 
953 Lakatos László: „Barokaldi.” A Hét 1915. 1.k. 559. old. 
954 Lakatos László: „Barokaldi.” A Hét 1915. 1.k. 560. old. 
955 Szekeres József: A Fővárosi Nagycirkusz története. Budapest: Színháztudományi Intézet, 1966. 14-15. old. 
956 Szekeres József: A Fővárosi Nagycirkusz története. Budapest: Színháztudományi Intézet, 1966. 24. old. 
957 „Ez a pesti csuda, halálra ítélték s épp a háborúnak köszönheti, hogy még élt: a „vurstli” a Ligetben. Szigorúan 
kimondták a főváros urai, hogy pusztuljon el onnan, az előkelő Széchenyi fürdő mellől, annál inkább, mivelhogy 
finom szállót is építenek oda. De a háború miatt szó se lehet most az ítélet végrehajtásáról s a vurstli virul, sőt egy 
kicsit bővül, olyan újdonságokat produkál, amelyektől szeme-szája eláll minden jóféle cselédnek.” Tábori Kornél: 
„Pesti specialistások - A vidám siralomház.” Új Idők 1918. 1. k. 371. old. 



 

 
72. kép – A cirkusz a városligeti új mutatványostelepen 

VU 1909. 12. sz. 238. old. 
 

 

Egyéb látványosságok 

A hétköznapok egyhangúságából való kiszakadás, az ismerkedés, a szokatlan és felfokozott élmények utáni 
vágy hajtotta a vasár- és ünnepnapi közönséget, amelynek kedvéért az élelmes vállalkozók a legújabb technikai 
vívmányokat is felvonultatva mind korszerűbb, aktuális tematikájú látványosságokat kínáltak. A cirkuszok, 
bábjátékok, olcsó színházak mellett a céllövöldék, szerencsejátékok, valamint a panorámák örvendtek különösen 
nagy népszerűségnek (ld. 73. és 74. kép).  

Az 1896-ban létrejött Plasztikon és „négyszázszorosan sokszorosító” tükörterme, a „Kaleidoscop-terem” a 
Liget egyik leglátogatottabb intézménye volt. A Fényes család által alapított, 200.000 forint, azaz 400.000 korona 
alaptőkével létesült vállalkozás „tárgya plastikai alakoknak, alakcsoportoknak, műtárgyaknak, találmányoknak és 
látványosságoknak bemutatása belépti-díj ellenében, esetleg plastikai alakok előállítása”958 volt. Az ezredéves 
kiállítás alkalmából megnyílt látványosság viaszfigurái a kezdeti időszak kizárólagosan általános (törpék és óriások) 
és nemzetközi tematikája (Jules Ferry, „Kihallgatáson a pápánál,” Guiseppe Garibaldi, „Nagy Frigyes porosz király 
és Voltaire”) után a magyar történelem alakjait és eseményeit is megjelenítették. Így Ráth Károly, Jókai Mór, 
Széchenyi István gróf, József főherceg 1895. szeptember 6-án vadászbalesetben elhunyt fia László királyi herceg, 
Deák Ferenc, „A királyné Deák ravatalánál,” Jászai Mari, Blaha Lujza stb. alakja is megjelent a tárlaton. Olyan 
témák is helyet kaptak itt, mint a „Platói szerelem,” „Mosdat a nagymama,” a (cseppet sem) „Mulatságos kínzás” 
jelenetei, valamint híres személyiségek (Dante, Goethe, I. Napóleon, III. Napóleon stb.) halotti maszkja illetve 
megmintázott keze, egzotikus népek alakjai („Ausztráliai négervezér (Dél-Ausztrália)”, „Néger a Rarotongánok 
törzséből. Haiti szigetéről).”959 A „Mintha csak élne!” élményét kínáló viaszfigurákhoz, amelyeket folytonosan 
aktualizáltak (pesti gyilkosságokat és gyilkosokat ábrázoló jelenetek: „Haverda Mária és társa ’korhű jelmezben,’” 
„a fehérvári úti gyilkos”) bonctani múzeum is társult. Az első emeleten látható anatómiai részt, ahol „csak azok az 
’elváltozások,’ testrészek és betegségek vannak képviselve, amiket érdemes ábrázolni”960 csak felnőttek 
látogathatták. 

                                                           
958 A „Plasticon” részvénytársaság alapszabályai. Budapest: Kunosy Vilmos és fia, 1896. 5. és 3.§§. 
959 A „Plasticon” útmutatója. Budapest: „Plasticon”-társaság, 1896. A kiállítási tájékoztató 42 oldalon 163 kiállítási 
tárgy, jelenet ismertetését közölte. 
960 Zemplényi Klára: „Pesti anatómia.” A Hét 1917. 412. old. 
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A körképek is fontos látványosságai voltak a Ligetnek, különösen a Feszty-körkép 1894-99 között a Liget 
bejáratánál, majd előkelő helyéről elköltözve 1909-től 1944-es pusztulásáig a vurstliban (ld. erről részletesebben „A 
Városliget színházai” és „A körkép (mint korkép)” című részekben). 

A technikai újítások, amelyeket a nagyközönség Bécsben is többek között a Praterben ismerhetett meg, a 
Városligetben is hamar megjelentek. Így a mozi, amely kezdetben csak a számtalan mutatvány egyike volt, már az 
ezredéves kiállításon is szerepelt, egy évvel azt követően, hogy Párizsban a Lumière fivérek nyilvánosan mozgókép-
felvételeket vetítettek.961 A szakmában megbecsülésnek örvendő Décsi Gyula (nevéhez fűződik a Mozgókép Otthon, 
a mai Művész mozi létrehozása) Ősbudavára mulatótelepén nyári idényvállalkozóként mutatta be mozgó fényképeit. 
A Ligetben számos követője akadt: köztük a mozitörténetben fontos helyet elfoglaló Fényes dinasztia 1901-től, 
valamint a Fisch család, mely Varieté színházát 1905-től nyaranta működő mozivá alakította, így született a The 
Royal Vio. A Fisch család az Üllői úti Népligetben is bemutatott mozgóképeket. 

A vurstli népszerű alakjai, hintáslegények,962 kikiáltók, többnyire valós vagy vélt olasz impressariók, akik 
„annyira akklimatálva vannak már, hogy magyar programm-beszédekkel hódolnak a nemzeti közérzűletnek”963 
mutatványosok, kíntornások és bértolongók, valamint a különféle látványosságok képezték a vurstli színes 
forgatagát.964 A vurstli bár elsősorban népies szórakozásokat kínált, amint az a cirkusz közönsége esetében is látható 
volt, nem csupán az alsóbb néposztályokból vonzott látogatókat, s minden korosztály számára nyújtott látnivalókat. 
                                                           
961 Fabó Beáta: “A moziépítészet és a város.” Budapesti Negyed 16-17. sz. 1997/2-3. 191-230. old. Különösen 192-
194. old. 
962 ld. Szép Ernő Liliomját. 
963 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 9. kötet. Magyarország III. 
kötet. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 138. old. 
964 „Egy egész házcsoport ez, mely tarka-barka építészeti quodlibetben rend nélkül foglal tért a fák alatt; kisebb-
nagyobb színházak, melyekben marionettek játszanak és igazi emberek. Kísértetek színháza, rémjelenetekkel és 
bűvészi csodákkal; nem hiányzik közűlök az obligát Paprika Jancsi bódéja sem. Amott élőképeket mutogat egy szép 
barna hölgy, akinél csak az a fölösleges természet ajándéka, hogy nagy bajusza és kerek szakálla van; erős versenyt 
támaszt ellenében a kígyós leány, ki boa constrictorokat csavargat a dereka körül és alligátorok torkába dugja a fejét; 
de mindkettőn túl tesz a magneta kisasszony, ki a szín közepéből jön elő, fejjel lefelé fordulva s függ a levegőben 
saját láthatatlan mágnesébe kapaszkodva. De az emberarcú kakas is követeli az elismertetést. S aki a jövendőt meg 
akarja tudni, annak is alkalom nyújtatik egy sátorban, ahol az alvajáró kisasszony mágneses álmában mindenkinek 
megjósolja, amit legjobban kíván. Aki gyorsan meg akar gazdagodni, útjában leli a népies lutrit. Aki az ereje 
nagyságáról akar hiteles adatot nyerni, ott találja az erőmérleget, a nagy fejű automat négert, aki egy öt krajcáros 
pofoncsapásért akkorát ordít, amekkora az ökölcsapás volt. Ha pedig a sportbeli ügyességét kívánja valaki 
kipróbálni, kínálkoznak a lövősátrak, amelyekben vízsugár táncoltatta tojásokat lehet ledurrantani puskával. Aki 
erősebb testmozgásokra érez hajlandóságot, azt várva várja a hinták egész sorozata, melyek egyenként a 
leggyöngédebb föliratokkal pompáznak, s azokon a gavallérság, leginkább párosával, élvezi a légben repülés és 
Newton örök theoriájának alkalmazását; de ha inkább kedveli a tengerészeti élvezeteket, egész szomszédi 



 

„Vasárnapokon és ünnepeken tízezerekre menő néptömeg szállja meg e népies mulatozás helyeit, 
minden néposztályt együtt lehet találni; ide mindenki gyalog jön, a népliget utcáján csak egyfajta 
szekérnek van szabad járása, annak, amelyet a százfodros szoknyájú dajka tol, a benne ülő 
fölcicomázott babával.”965 

A közönség sokszínűségére, a fesztelen légkör, a különleges látványosságok az előkelő körök egy-egy tagját is a 
vurstliba vonzották: 

„Itt minden fesztelen, minden víg, minden kreuzfidél; az igazi demokrácia tanyája ez, hol lehullanak a 
társadalmi korlátok s mindenki egyenlő moleküljává válik a nagy tömegnek. (…) a tapasztalás azt 
mutatja, hogy ebben az egyben demokratásodunk, mert nyárról nyárra mindig nagy számban jönnek ki 
ide azok a bizonyos finnyás körök fiatal úrfijai. Talán éppen az vonzza őket ide, hogy itt nagyon 
fesztelenül mulathatnak. Nem is nagyon félhetnek, hogy a zsúfolt tömegben ismerősökre 
bukkannak.”966 

Bár a vurstli mindig nagyszámú közönséget vonzott, Ősbudavára megnyitásával forgalma visszaesett. 1898-
ban a városligeti mutatványosok a székesfővárosi tanácshoz intézett kérvényükben a feltűnően visszaesett 
forgalomra hivatkozva kérték a bérleti díjak leszállítását.967 A mutatványos telepet és az áruállványosokat ekkor csak 
az alsóbb néposztályok látogatták, míg a közönség tehetősebb részét Ősbudavára vonzotta. 

Noha a vurstli által nyújtott látványosságok, szórakozási lehetőségek repertoárján a nemzeti jelleg több 
esetben is tetten érhető, ezt a nézetet azonban nem mindenki osztotta. A vurstli 1906-os költözésével kapcsolatban 
olyan szkeptikus vélemények is elhangzottak, miszerint az új vurstlinak a hazai közönség nemzetkarakterének és 
egyéniségének jobban megfelelő szórakozást kellene kínálnia. 

„A budapesti vurstli hivatást csak annyiban töltött be, amennyiben pótol valamit, amire egy nagyváros 
kisebb igényű népének szüksége lenne, de amivé lenni ő nem tudott. Nem tudott pedig azért, mert ez a 
mi vurstlink – a vurstli nemcsak a nevében idegen, hanem maga is másolata egy idegen nagyváros más 
erkölcsű és vérmérsékletű népe számára kialakult intézmények. Szórakozásokat kínál, amelyek egy 
más faj gyermekeinek szórakozásai. Mert tévedés azt hinni, hogy a népies mulatságnak nincs meg a 
maga nemzeti karaktere és nemzeti egyénisége. Megvan bizony, sokkal erősebben, mint a magasabb 
művészi rangú produkciónak, melynek formái a művészet egyetemes törvényei szerint alakulnak. Az 
alsóbb néposztályok műérzéke, gyönyörködő képessége primitívebb. De egyénibb, mint a fejlett 
műízlésű közönségé, ezért vele harmonikusan sajátosnak kell lennie annak a szórakozásnak is, amely a 
tetszése megnyerésére pályázik. Ami a londoni népnek elsőrangú mulatság, a párisi halálosan 
unalmasnak találja, amin a bécsi nép váltig tud gyönyörködni, az a budapestit hidegen hagyja. Ezért 
nagy és fontos dolog megkeresni és megtalálni a szórakoztatásnak azokat az egyszerű, de a faj 
vérmérsékletének, gondolkozásának, képzeletének megfelelő formáit, melyek a tömeg lelkére 
csakugyan hatnak, a kedvét csakugyan foglalkoztatják. Olyan föladat az, mely a néplélek avatott 
ismerőinek és kutatóinak gondjára méltó, mert egy szerencsés megtalálással, egy sikerült ötlettel olyan 
emberek százezreinek szerez örömet, mulatságot, szórakozást, akiknek ebből az édes gyümölcsből 
sorsuk vajmi keveset adott.”968 

1906-ban, a Széchenyi fürdő építésének megindulásával sor került a vurstli áthelyezésére. A Bajorországból 
származó Meinhard család, mely 1908-ban először a fürdő mai épülete mögött működtetett egy jól jövedelmező 
sárkányvasutat, az így befolyt pénzből teremtette meg az Angolpark alapjait. Az élelmes vállalkozó testvérpár 1910-
ben a fővárostól is megkapta az engedélyt mulatókomplexum létesítésére.969 A Hermina úton felépült komplexum 
mint családi mulatóhely hirdette magát 1912-ben.970 

                                                                                                                                                                                            
közelségben fölülhet a muszka csuszkapályára, mely híven adja vissza a nagy tengerhullámon ringó csónakban érzett 
izgalmakat. Akik pedig (többnyire szerelmes párok) örökre feledhetlenné akarják tenni a városligeti kirándulás 
napját a késő korra nézve, azokat minden lépten-nyomon invitálja a momentfotográf, aki olcsó pénzért oda 
varázsolja karöltő arcképeiket a gelatine-lapra.” Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia 
írásban és képben. 9. kötet. Magyarország III. kötet. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 136. old. 
965 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 9. kötet. Magyarország III. 
kötet. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 138. old. 
966 Várnai István: „A népligetben. (Nyári tárca)” FL 1892. 1440. old. 
967 BFL IV 1407 b. 597/1895-IV. 
968 „A vurstli.” VU 1906. 553-554. old. 
969 Czippán György: A budapesti vidámpark története. Budapest: k.n., 1975. 23. old. 
970  „A kontinens legnagyobb családi mulatóhelye. – A legújabb szórakozások: Minden kedden este nagy 
táncmulatság. Belépődíj a Parkba 20 fillér. Minden csütörtök este bál és nagyszerű tűzijáték, valamint egyéb 
szenzációs attrakciók és szórakozások. Belépődíj a Parkba este 8-tól 40 fillér. Minden szombat este bál és confetti-



 

 
75. kép - Az elvarázsolt kastély az Angol Parkban 

Képeslap, FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A gyorsan felépült Angolpark, ahová a vurstli legérdekesebb része áttelepült,971 új játékaival, 
látványosságaival (barlangvasút, elvarázsolt kastély /ld. 75. kép/, amerikai magasvasút, görkorcsolyázás, ródlipálya, 
szuelani egyiptomi falu) és mulatóhelyeivel (alpesi falu bajor sörrel és tiroli zenekarral, egzotikus japán kert, varieté 
színpad, honvéd vagy bosnyák zenekarok mindennapos koncertjei) igényesebb szórakozást kínált. Elkerülhetetlenné 
vált a hagyományos vurstli hanyatlása,972 amelynek helyzetét tovább súlyosbította az újjáalakított Állatkert 1912-es 
megnyitása. A vurstli erre az időszakra eső arculatváltásáról, az üzleti szemlélet fokozott érvényesüléséről a korabeli 
sajtó így írt: 

„Eltűntek a régi sátrak, kihaltak a régi arcok. Amerikai stílusban fejlődött a vurstli és ez a fejlődés 
könyörtelen, elsöpri, ami útjában áll. Hangos reklámmal, ötletekkel, fortélyokkal dolgozik, 
szenvedélyekre spekulál. Az egyszerű játékoknak nyoma veszett. A koldus város koldus népét csak a 
meggazdagodás vágya, reménye izgatja (…). A vurstli új gazdái ezt a lázas, esztelen pénzre való 
éhséget, szomjúságot váltják fel aprópénzre. (…) 
A romantikának bizony befellegzett.”973 

A fürdő közelsége miatt a régi vurstli egyes részeit is modernizálták, így a Barokaldi cirkuszt is, amely már nem 
népmulatságot, hanem komoly cirkuszi előadást kínált.974 A hagyományos vurstli már csak azoknak a 
szórakozóhelye lesz, akiknek nem futja az Angol Parkra. A régi mutatványosok egy része áttelepült az Üllői úti 
Népligetbe. 

 

A népligeti vurstli 

Az ezredéves kiállítás által igénybe vett Városliget pótlására illetve Pest déli részének zöldterületekkel való 
gazdagítására létrehozott Népligetben már kezdettől fogva gondoltak egy, a városligetihez hasonló, a környező 
városrészek kevésbé tehetős rétegeinek szórakozását biztosító mutatványos telep létesítésére. Így indulhatott meg a 

                                                                                                                                                                                            
csata. Belépődíj a Parkba este 8-tól 40 fillér. Minden vasárnap este táncmulatság. Belépődíj a Parkba 20 fillér. 
Ezen kívül az összes nagyszerű látványosságok. Minden este két katonazenekar. (…)”[kiemelés az eredeti 
szövegben] 
Pesti Futár 1912. 226. sz. 2. old. 
971 Sorry: „Budapest nyáron. A városligeti mutatványos bódék körül.” Az Újság 1913. július 31. 
972 „ (…) csak néhány régi mutatványosbódé züllik a maga fájdalmas nyomorával, a dadogó kikiáltóival, a lerongyolt 
művészeivel és rézbőrű emberevőivel, akik odahaza nyugalomba vonult ószeresek, vagy konflis-kocsisok, akikkel 
már senki sem köt üzletet, akikre már senki se bízza a fogatát.” Sorry: „Budapest nyáron. A városligeti mutatványos 
bódék körül.” Az Újság 1913. július 31. 
973 „A modern vurstli.” Pesti Napló 1913. július 29. 
974 Sorry: „Budapest nyáron. A városligeti mutatványos bódék körül.” Az Újság 1913. július 31. 



 

népligeti vurstli fokozatos kiépülése: „A vasút felől pedig, ahol Budapest szemétlerakodója és homokbányája volt, 
csinálták a mutatványos bódék helyét.”975 A millenniumi ünnepélyek alkalmából 1896. május közepén csendben 
megnyílt a Népliget, ahol külön telepük volt a mutatványosoknak, mely bár szegényesebb, kevésbé látogatott és 
közönsége is jóval egyöntetűbb volt, de a Városliget mintáját követte:  

„Az utak összefutnak a nagy sörcsarnok előtt, majd ismét szétágaznak s pár pillanat alatt eljutunk a 
hintákhoz, ahol jóféle verkliszó mellett mulatnak az emberek. Mert bizony sokan vannak itt. A József- 
és Ferencváros, a gyárvárosok, amelyeknek esztendőkön keresztül nem volt kertjük, most végre egy 
nagy, igazi ligethez jutottak. Az utak telve vannak emberekkel, a padok mentén gyerekek játszadoznak, 
a kis vurstli, amelyben még vajmi kevés látványosság van, mindig tele van. A ligetet határoló vasúti 
töltésen minden pillanatban elrobog egy-egy vonat, jó szerencse, hogy ezt az olcsó látványt nagyon 
szereti a nép. 

Egyébként pedig minden úgy történik, mint a „nagy Városliget”-ben. Megjelentek az ismerős 
alakok, a cukrot, datolyát áruló kucséberek, a szaladó egeret nagy buzgalommal kínálgatják jobbra-
balra, még csak az árubódék hiányoznak, hogy az új Népliget elérje a régit. Ez valószínűleg rövidesen 
megtörténik. Jó levegőt és a kellő szórakozást megtalálja benne a közönség, a népszerűséghez pedig 
több nem kívántatik.”976 

A népligeti mutatványosok szűkebb lehetőségeiről tanúskodik, hogy a város jóval kevesebb ideiglenes 
parcellát adott bérbe a nyári évadra (ld. 2. táblázat és 7-8. ábra). Míg 1899-ben a Városligetben 12-t, addig a Népliget 
azonos időszakában csak 7 parcellát. Az ebből befolyt bevétel is más léptékű volt: 824 Ft 50 kr. illetve 44 Ft. A 
városligeti mutatványosoknál jelentősen alacsonyabb díjat fizető bérlők számos alkalommal fordultak a fővárosi 
tanácshoz a bérösszeg leszállítása végett, az alacsony hétköznapi látogatottságra hivatkozva.977 

2.táblázat - A nyári idényre bérbe adott mutatványos parcellák978 
 A bérlők száma A bérlet összege 
 Városliget Népliget Városliget Népliget 

1896 9 3 652,5 118,5
1899 12 7 824,5 44
1904 13 12 3062 829
1905 14 8 1835 260

     
1904-től koronában    

                                                           
975 Kardos Árpád: „A Népliget.” VU 1906. 663. old. 
976 „Az új népliget.” FL 1896. június 5. (154. sz.) 4. old. 
977 BFL IV 1407 b. 3105/1901-VI. (18.929/1909-VI.) 
978 Forrás:  
BFL IV 1407 b. 3105/1901-VI 
BFL IV 1407 b. 597/1895-VI. 
BFL IV 1407 b. 935/1905-XVI 



 

7. ábra - A nyári idényre bérbe adott mutatványos parcellák 
száma a Városligetben és a Népligetben
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8. ábra - A nyári idényre bérbe adott mutatványos parcellák 
bérleti díja a Városligetben és a Népligetben

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Városliget 652,5 824,5 3062 1835

Népliget 118,5 44 829 260

1896 1899 1904 1905

 
1902-ben a népligeti bérlők (néparéna/cirkusz, diaporáma pavilon) által felajánlott bérösszeg csekély volt 

ugyan, de „a közönségnek ez időszerinti érdeklődése a Népliget látogatása iránt is oly csekély, hogy nagyobbszerű 
befektetés nagy eséllyel is jár.”979 Feltételezhető, hogy az 1902-1904 között a Bem-Petőfi körkép Népligetben való, 
tíz évre szóló elhelyezéséről folytatott tárgyalások ezért nem vezettek eredményre. A szerződést ugyanis végül nem 
írták alá, Pártos Gyula, a kor neves körkép-vállalkozója visszalépett.980 A hiábavaló próbálkozások a rotunda 
Népligetben való meghonosítására a körkép divatjának hanyatlását mutatta. 

Megnyitása évében, 1896-ban981 még csak lövöldés, varieté és hinta működött a Népligetben, azonban a 
kínálat egyre bővült. 1899-ben982 más nevekkel találkozunk a mutatványos parcellák bérlői között, akik hajóhinta 
(4), bábszínház (2), gyorsfényképészet, körhinta, ütőgép és fonográf működtetésére kaptak engedélyt. 1904-ben983 14 
bérlő kapott engedélyt, közülük csak egy rendelkezett már 1899-ben is engedéllyel: a bábszínházat működtető Hoffer 
Terézia. A bábszínház mint intézmény (itt Paprika Jancsi néven is) továbbra is népszerű, hiszen négy vállalkozó 
kapott rá engedélyt, emellett gyorsfényképészet (2), léghinták, körhinta, céllövölde, kávé- és tejcsarnok, fonográf, 
valamint villanygép is szerepelnek a mutatványos telep kínálatán. A bérlők nevének állandó változása a vállalkozás 
anyagi nehézségeire utal. 1905-ben984 viszont a 8 bérlőből 6 már 1904-ben is működött a Népliget mutatványos 
telepén, amely annak fokozatos kiépülésére, a vállalkozások anyagi alapjainak megszilárdulására utal. 

                                                           
979 BFL IV 1407 b. 3105/1901-VI. (11.879/1902-VI.) 
980 BFL IV 1407 b. 3105/1901-VI. (33.009/1904-VI.) 
981 BFL IV 1407 b. 597/1895-VI. 1896-ra vonatkozó számadások. 
982 BFL IV 1407 b. 597/1895-VI. 1899-re vonatkozó számadások. 
983 BFL IV 1407 b. 597/1895-VI. 1904-re vonatkozó számadások. 
984 BFL IV 1407 b. 597/1895-VI. 1905-re vonatkozó számadások. 



 

Gyorsfényképészet (2), mozgófényképek, bábszínház (2), villanygép (2), planéta, valamint kávé- és tejcsarnok 
létesítésére kaptak engedélyt a bérlők.985 

 

76. kép - Óriáskerék a Népligetben,  
1910-es évek (Müllner János) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

A kisebb és időszakos, elsősorban a hétvégén 
megélénkülő forgalom (ld. 76. kép) ellenére is a 
látványosságok tematikája, bár szegényesebb és 
hiányosabb kivitelben, hosszabb-rövidebb ideig 
életképesen, de megegyezett a városligeti vurstliéval. 

„Itt megvan még a régi, hamisítatlan 
egyszerűségében. Nincsenek fényes kőpavilonok, 
cementpaloták, mint a Városligetben. Viharvert 
deszkabódék, amelyben olcsó, színehagyott 
bordó sirting, tarka üveggyöngyláncok a silány 
dísz. De a kedv talán még hangosabb és 
fesztelenebb, mint a Városligetben.”986 
„Nagy sikere van a Paprika Jancsi „ingyen” 
élvezett állóhelyének, a „Lövöldének,” a „Pofozó 
masinának,” meg a „Csuszdának”... Szédítő 
magasságból szánkáznak alá a jól beszappanozott 
pályán, hogy alant puha cserhulladékkal behintett 
területen pihenjenek meg.”987 

A Városligethez hasonlóan a Népligetnek is megvolt a 
maga „panorámája,” panoptikuma. Bejáratánál a reklám még sokat ígért: „olajbafestett, rettenetes borzalmas 
csataképek,” küzdelem a jegesmedvével az éjszaki sarkon, a kis Lulu herceget megölik a zulukafferek. Bent azonban 
ez az illúzió eloszlott: a vászonbódéban kerek üveglapon keresztül látható volt a Mont Pelée kitörése, „Dreyfus 
kapitány még mindig „viszontlátja a nejét””, Az eszkimó küzdelme egyszerre egy rozmárral, egy cettel, egy rakás 
fókával és egy csapat bősz medvével, valamint apróbb képek a Dunári keringő érzelmes dallama mellett: az Ördög 
Róbert balett, a Bajor kastélyok kincsei. 

A Népliget Koller-féle cirkusza, ahol közönség szép számmal volt, a városligeti vurstliban megszokott 
hagyományt folytatta: ismerős cirkuszi zenére fellépő zenebohócok, kígyóhölgy, tengerészöltözetbe bújtatott kislány, 
aki létra tetején végzi mutatványait, végén csokoládézápor és bonboneső.988 A Bűvészpalota előtt az eleven 
vadember, a Dob utcában született Helfgott Náci, invitálta a látogatókat, míg bent a bódéban egy bűvésztanár és 
illuzionista szórakoztatta a publikumot.989 

 

A városmajori vurstli 

A városmajori kocsma bérlője az 1880-as éveket megelőzően is működtetett kuglizót illetve körhintát. 1885 
után, tehát az új városmajori kocsma felépítését követő években sor került a vurstli rendezésére is. A 
Közmunkatanács döntése értelmében a mutatványos bódék (Paprika Jancsi színháza, körhinta stb.) az egész park 
területén, szétszórtan kaptak helyet.990 

                                                           
985 BFL IV 1407 b. 935/1905-XVI. 
986 G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
987 G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
988 G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
989 „Eleven gerlicét bűvöl el a szép Kata leányzó keszkenőjéből, aki pironkodva, álmélkodva nézi a szárnyaival vadul 
csapkodó, ármányosan elővarázsolt madarat, viszont pénzdarabokat szedeget elő a szemérmes leányka szoros 
közelségében üldögélő káplár úr hetykén kipödrött bajuszából, egyenesen a bal szájszögletben üldögélő virgónia-
szivar fölött ...” G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
990 BFL IV 1407 b. 520/1885-VI. Ld. Kemény Bertalan: „A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.)” 
Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 13. old. 



 

1887. októberében a városmajori Néparéna tulajdonosa kérvénnyel fordult a fővárosi tanácshoz az 
engedélyezési díjak leszállítása céljából.991 A beadott kérvény a városmajori vurstli számos nehézségére rávilágít. A 
Néparéna bérlője kérését azzal a valóságos helyzetet nem tükröző eljárási móddal indokolta, amelyet a városligeti és 
a városmajori mutatványosokkal szemben alkalmaztak. Bár a Városliget a fogyasztási vonalon belül esett, a 
Városmajortól eltérően, a kültelki díjjegyzéket alkalmazták. Hétköznapokon is volt forgalma, míg a Városmajorban a 
mutatványosok hétköznaponként zárva voltak, hiszen a közönség is távolmaradt. A vasár- és ünnepnapokon 
idelátogató közönség jóval kevésbé tehetős volt, mint a városligeti. 

1899-ben a közönség szórakoztatását körhinták, hajóhinták, lövöldék, ütőgép, gyorsfényképész, gramofon 
és művészeti bábszínház szolgálta.992 A századfordulót követően a Városmajor lakókörnyezetének fokozatos 
kiépülése és a lakosság összetételének megváltozása miatt a vurstlit fokozatosan felszámolták (erről részletesen ld. 
„A használat szabályozása” című fejezetet). 

 

 A vurstlik, mint a tömegszórakozás színhelyei Budapest parkjainak egyik alapvető részét képezték. Más 
jelentőséggel bár, de meghatározták közönségének jelleget, hozzájárultak az adott park népszerűségéhez, egyik 
vonzerejét jelentették. A kikapcsolódás és az illúzió élményét kínálták a hétvégente a Városmajorba, a Népligetbe és 
a Városligetbe sereglő látogatóknak. 

 

••• Zene a parkban 

A térzene, a parkok olyan fontos, sok látogatót vonzó hangulati eleme, a tárgyalt időszakban intézményesült 
szórakozási formának tekintethető. A parkok, sétányok vendéglőiben, kávéházaiban illetve előttük tartott szabadtéri 
koncert, zenés előadás meghallgatása a séta egyik fontos célja, s kedvelt időtöltés volt (pl. a Horváth-kertben).993 

Az 1860-as években az Ellipszen és a Széchenyi sétatéren a hét bizonyos napjain a „korzó” meghatározó 
eleme volt a zene, amelyhez a pesti sétatéren még táncest is tartozott: 

„Budának két napja van, hétfő és csütörtök, melyeken az elegáns világ s a szépnem, katonai zeneszó 
mellett, az alagút feletti ellipszen sétát és toilette-mustrát tart. – Pestnek szinte két ily napja van, kedd 
és szerda, melyeken a beau monde, a Széchenyi téren, zenehangzás mellett tartott kellemes zártkörű 
estélyeken a legújabb ízlés és nemesebb fényűzés öltönyei felett szemlét tart, s midőn a sötétség 
beálltával a lámpák meggyújtatnak, táncra kelve, 40-60 páronként, ugyanott, isten szabad ege alatt, a 
finomkövecses földalapon, a française-t és csárdást, még pedig ez utóbbit heves „hogy volt – hogy 
volt” felkiáltásokkal ismételtetve, közönségesen éjfélig vígan eljárja. „Ez az élet úgy sem sok – énekli 
Csokonai – használják az okosok.”994 

Az 1866-ban frissen megnyílt Állatkertben az újszerű látványosság mellett a hangversenyek jelentette társas alkalom 
is nagyszámú látogatót vonzott: 

„A városligeti szép állatkertet az első héten mindjárt kedvencévé fogadta a pesti közönség s most már 
némi biztossággal mondhatni, hogy ez lett a különféle néposztályoknak egyik legkeresettebb 
mulatóhelye. Téres és díszes vendéglőjében minden hétfőn, szerdán és pénteken zeneestélyt tartanak. A 
bevétel eddigelé igen jó volt.”995 

Bár a térzene a budapesti parkokban (a Városligetben, a Margitszigeten, a Széchenyi sétatéren, az Erzsébet 
téren, az Ellipszen, a Budai Kioszknál, a Bástyán, a Horváth-kertben, a Korzón) is széles körben elterjedt, népszerű 
volt, néhány példától eltekintve azonban hiányoztak az Angliában olyan megszokottá, a parkok szinte 

                                                           
991 BFL IV 1407 b. 1705/1886-III. 
992 BFL IV 1407 b. 451/1898-VI. 
993 Nem volt ez másként a Bene család esetében sem:  
„/1860. május. 15., kedd/ (…) Az Erzsébet téren mentünk keresztül a Széchenyi térre, itt még igen kevesen voltak, 
de Wagnerék itt lévén, velök sétáltunk, le is ültünk; nagy volt örömöm, midőn Hoffmannék jöttek t.i. az öreg 
asszony, Ámeli, Mitzi, Károl [...] – azután mindég ezen társasággal voltunk; (…). – A zene igen jó volt. – A 
Rákóczyt is kezdeték játszani és ekkor az éljenzésnek úgymint tapsnak nem volt vége. – Számtalanszor repetálták is, 
úgymint „Hunyadi Lászlóból”, de legtöbbet játszottak gyönyörű csárdásokat.” Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, 
Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 
994 Sürgöny 1861. augusztus 25. Tárca 1. old. 
995 VU 1866. (augusztus 19.) 400. old. 



 

elengedhetetlen részévé vált zenepavilonok, zenekioszkok.996 A parkok látogatói eme építmények megjelenése előtt s 
ezek hiányában is élvezhették a térzenét, a zenepavilonok azonban a park egyik fókuszát képezték, ennek is 
köszönhették elterjedésüket. A Bástyasétány népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy az 1890-es évek elején 
zenepavilon létesült rajta: 

„A térzene, mely hetenként kétszer van Budán, igen szép és nagyszámú közönséget csalt ki a budai 
kioszkba és a várbeli bástyasétányra. Ez utóbbi helyen az elmúlt években nagyon is kevés közönsége 
volt a térzenének. De amióta a térparancsnokság a zenekar számára egy díszes zenepavillont állított a 
bástya egyik rondellában, azóta e sétánynak a képe is megváltozott. Igazi randevúhelye lett az előkelő 
hölgyközönségnek, mely szívesen keresi fel a páratlan szép fekvésű sétányt.”997 

Nem csupán a közönség számában, hanem jellegében is változást hozott tehát az újdonság mely, a szegregáció újabb 
lehetőségét kínálta. A közönség jellegén is megmutatkozott, amikor a nyári idényben a térzene kezdetét későbbre 
tették: 

 „A bástyazene lapunk felszólalása következtében a térparancsnokság rendelkezésére fél 6 óra helyett 
fél 7 órakor kezdődik és fél 8 óráig tart, úgy hogy a Bástyasétányt akkor már nem érik a lenyugvó nap 
sugarai. Ennek az előzékeny intézkedésnek megvan az a haszna, hogy a katonazene azóta nem játszik a 
Pannáknak, Zsuzskáknak, és udvarlóiknak, hanem igazán előkelő, szép közönségnek. A várbeli 
Bástyasétány oly sétahely, melyhez fogható Budapesten csakugyan nincsen, és elég csodálatos, hogy 
eddig meglehetősen elhagyott volt. Most azonban kedden csakúgy hemzseg a járókelőktől s a szemnek 
valósággal gyönyörűség végignézni az elegáns hölgytoálettek tarka képén. Nemcsak a várból, de 
Budának egyéb részeiből, sőt Pestről is felrándul a publikum. Hétről-hétre több és több a látogatója a 
bástyazenének s mondhatni, hogy ez a mostani nyári szezonban a legkellemesebb szórakozások közé 
tartozik.”998 

Míg Zágráb Zrínyi-terén magánadományból létesült egy gondos kiképzésű zenepavilon, addig Budapesten 
ez ritkaságszámba ment, de az országos kiállítások alkalmával (valamint az Állatkertben és az 1917-18-as 
margitszigeti hadikiállításon) találkozunk hasonló építményekkel. Az 1885-ös országos kiállítás idején az 
igazgatóság hangversenyek rendezésével is gondoskodott a közönség szórakoztatásáról. Az Iparcsarnok előtt 
kialakított geometrikus stílusú parkrészen zenecsarnok létesült (ld. 77. kép),999 ahol naponta katonazenekarok léptek 
fel, ezen kívül a kiállítás területén működő vendéglőkbe cigányzenekarokat szerződtettek, az Iparcsarnokban 
felállított nagy orgonán is tartottak bemutatókat.1000 

                                                           
996 A 19. század végén Angliában olyannyira népszerűvé váltak a zenepavilonok, hogy egy park sem nélkülözhette 
őket, nélkülük nem tekintették a parkot teljesnek. Ld. Conway, Hazel: Public Parks. London: Shire, 1996. 49. old. 
997 Budai Hírlap 1892. május 29. 5. old. 
998 Budai Hírlap 1892. július 24. 7. old. 
999 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 114. old. 
1000 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 111. old. 



 

 
77. kép - Hangversenycsarnok a Városligetben, 1885. (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A millenniumi kiállítás alkalmával a Történelmi főcsoportnál, valamint az Iparcsarnoknál koncertező 
katonazenekarok mellett Ősbudavára keleties stílusú, nyitott „zenecsarnok”-ában (ld. 78. kép) Serly Lajos, a 
Népszínház egykori zeneszerzője, zene- és énekkara szórakoztatta a közönséget. Ősbudavárában, a Szent György 
téren játszó zenekar, a Vasárnapi Újság beszámolója alapján „hazafias szolgálatot teljesít napról-napra. Anélkül, 
hogy hirdetett feladatul tűzte volna ki, a magyar nemzeti zene irodalmát ismerteti meg velünk. (…) a naponként 
hullámzó tarka sokaságot csábítja a nemzeti zene iránti tiszteletre (…).”1001 Nemcsak a zene- és énekkar műsorában 
(többek között Tinódi Lantos Sebestyén, Lavotta János, Bihari János művei, régi magyar operák részletei, dalok), de 
jellegében is minden tekintetben a nemzeti szellem nyilvánult meg: 

„A magyar ruhába öltözött kar külsejével is kellemes hatással van mindjárt az első pillanatban. E hatást 
még emeli környezete. Midőn megzendülnek a törökös ízlésű, arabs feliratokkal tarkított sátorban a 
szép régi dalok hangjai, melyek visszavarázsolják lelkünket a bánat és sanyarúság, szenvedés korába, 
amikor fájdalmas jajba tört ki a török igázta magyar, a kuructól sanyargatott labanc: abba az időbe 
képzeljük magunkat, mikor egész világra fénylő villámlásokkal vetette fényét a magyar vitézség; erre 
gondolunk, mikor itt ránk tekint a sok híven másolt régi budai épület, piaca Buda várának, dicsőségünk 
sírjának és újjászületésének.”1002 

 A parkokban tartott koncerteket általában katonazenekarok adták, de a cigányzene is nagy népszerűségnek 
örvendett. A Margitsziget látogatói mindkettőben gyönyörködhettek: a sziget felső vendéglőjében reggel, délután és 
esténként cigányzenekar, az alsó vendéglőben pedig délutánonként katonazenekar szolgálta az ott időzők 
szórakoztatását.1003 

                                                           
1001 Sz. J.: „Serly zenekara Ős-Budavárában.” VU 1896. 533. old. 
1002 Sz. J.: „Serly zenekara Ős-Budavárában.” VU 1896. 533. old. 
1003 „A belga királyné július 6-án hagyta el a Margitszigetet (...). Elutazása előtti napon a királyné és József főherceg 
családja a kastély előtt töltötték a délutánt, hol cigányzene játszott, kizárólag magyar darabokat. Később katonai 
zenekar váltotta föl, s legtöbbnyire ez is magyar darabokat játszott, végül pedig a Rákóczy indulót, melyet a királyné 
nagyon szeret. (…)” VU 1878. (július 14.) 449. old. 



 

 
78. kép – Ősbudavára, Zenecsarnok, 1896 ezredéves kiállítás 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

 

••• Színházak Budapest parkjaiban 

A hosszú 19. század folyamán Budapest kertjei és parkjai számos színháznak adtak otthont. Nem csupán a 
parkok nyújtotta szórakozási lehetőségeket gazdagították, tovább növelve látogatottságukat, hanem nem egyszer 
maga a helyszín is különleges, eredeti színt kölcsönzött az előadásoknak a díszlet szerepét betöltve. Német és 
magyar előadásaikkal, s elhelyezkedésük miatt a szakmában is sajátos megítélés alá eső, úgynevezett kültelki 
színházak elsősorban az alsó és középső rétegek számára nyújtottak szórakozási lehetőséget. Nem csupán a később a 
nagy kőszínházakban hangos sikereket arató színészek pályája indulhatott innen, hanem a közönség nevelésében, 
ízlésének formálásában is meghatározó szerepet töltöttek be. 

 

Színkör a Horváth-kertben 

Az első nyári színkör Ofen Tagstheater in der Christinen-Stadt im v. Horvátschen Garten (1870-től Budai 
Nyári Színkör, majd Fővárosi Nyári Színház) néven a Horváth-kertben 1843-ban nyílt meg. Huber Ignác, budai 
német színigazgató 1842. augusztus 22-én hat évre vette bérbe szentgyörgyi Horváth József és Antal kertjét.1004 A 
merész vállalkozó 1842 őszén indította meg a színház és mellette egy vendéglő építését. A kivilágítással egybekötött, 
számos zenés előadásnak helyet adó vendéglő 1843. április 17-én, a húsvéti ünnepek alkalmával nyílt meg. Rövid 
idő alatt olyan nagy népszerűségre tett szert, hogy a  híradások szerint 1843. május 1-én már 3000 ember szórakozott 
a kertben. Az 1200 férőhelyes, akkor Arénának nevezett színkör május 6-án nyílt meg. 1844-ben tovább fejlesztették 
az épületet, megújították a díszítéseket, a színpad hátsó részét fallal látták el (eleinte csak a nézőtér volt fedett), 
foyer-t építettek, ezzel a pesti nagyszínháznál is vonzóbb színház várta a látogatókat.1005 Olyan nagy népszerűségnek 
örvendett, hogy vasárnaponként és a nagy bécsi színész és színműíró, Johann Nepomuk Nestroy 1848 és 1856 
közötti vendégszereplései alkalmával sok látogatónak már nem jutott jegy. A színkör hangulatát jól illusztrálja Alt 
Rudolf 1845-ből származó rajza, amely a Norma előadása alkalmával készült, a háttérkép maga a kert és a 
Gellérthegy volt (ld. 79. kép): a rajz  

„ezen fölötte ízlésteli színháznak belsejét tűnteti szem elé, melynek elrendezését, s feldíszítését 
meglepőnek lehet mondani. A festő egy szerencsés és igazi hatásos mozzanatot választa tárgyául. 
Éppen Norma adatik. Az előtérben áll a bűntetézte papné, szűz társaitól környezve, a színtér hátul 

                                                           
1004 Koch Lajos: A Budai Nyári Színkör. Budapest: Színháztudományi Intézet, 1966. 4. old. 
1005 Koch Lajos: A Budai Nyári Színkör. Budapest: Színháztudományi Intézet, 1966. 5. old. 



 

megnyílik, s mintegy varázserő által feltűnik a háttérben a Gellérthegy csillagász épületével, s az 
oldalán fekvő Rácváros kies házsoraival, gyönyörű alkonyi tájképpé alakulva. Ezen kellemes színház 
építése, melynek csak a francia fővárosban létezik mása, 1842-ben Ságody József kir. országos 
építkezési tisztviselő terve szerint s vezetése alatt kezdetett meg, s 1843-ik évi april havában már 
annyira bevégeztetett, hogy május 1-én a közönségnek megnyittathatott.”1006 

 
79. kép – “A Nyáriszínház Budán” 

Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti rajzolatban ----- által.  
Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauth János. Pest: Hartleben, 1845. VIII. 

 

A gyorsan népszerű vált, nagyszámú közönség által látogatott színház építtetője azonban csődöt jelentett, 
így bérlője, Huber főhitelezője, Michl János pesti lakatosmester lett, aki a pesti német színház vezetőjének, majd 
bérlőjének adta tovább a színkört.  

Mivel 1849. május 21-én a honvédség innen lőtte a várfalat, a színház is károkat szenvedett. 1849. 
augusztus 12-től azonban már ismét tartottak benne előadásokat. 1860-ig a pesti német színházzal egyesülten 
rendezték előadásaikat az egymást váltó igazgatók. 

Időközben tulajdonosváltásra is sor került: Buda város tanácsa az 1856-tól 1858-ig elhúzódó tárgyalások 
eredményeként a színkörrel együtt megvásárolta a kertet az örököstől. 1858-tól az arénát és a várbeli színházat a 
város tanácsa adta együttesen bérbe. 

1860 és 1862 között a színkört a gazdag budai család sarja, a pesti német színház tagja, Alsdorf (családi 
nevén Pfisterer) Károly igazgatta. Három színháza (a pesti német, a Várszínház, valamint a Budai Színkör) mellett a 
Városligetben is fából nyári színkört építtető igazgató 1860-ban elvesztette vagyonát, mivel a Bach-rendszer 
bukásával megszűnt a német színjátszás addig jelentős támogatása a kormányhatóságok részéről. Ezzel 
megindulhatott a magyar színjátszás térnyerése Budán. 1861-ben, az addig három éven át engedélyért hiába 
folyamodó Molnár György társulata heti három alkalommal megkezdhette előadásait a színkörben, ezzel negyed 
század elteltével visszatért Budára a magyar színjátszás. Az 1861. tavaszán a Budai Színkör homlokzatára kitűzött 
nemzetiszínű zászló azt jelezte, hogy a német Arénában magyar előadásokat tartanak. Az április 2-án, húsvét 
másnapján tartott nyitóelőadásukon Kölcsey himnuszának kétszeri megismétlése után Szigligeti Pünkösdi királynő 
című művével lépett fel a társulat.1007 A kert korabeli hangulata így jelenik meg Bene Klára naplójában: 

                                                           
1006 Alt Rudolf: Buda-Pest előadva 32 eredeti rajzolatban ----- által. Rajzolta Sandmann, nyomtatta Rauth János. 
Pest: Hartleben, 1845.  18-19. old. 
1007 Erdődi: „Magyar színtársulat Budán.” VU 1861. április 7. 



 

„/1860. szeptember 23., vasárnap./ (…) elmentünk a Horváth-kertbe, itt is voltak emberek, (…) ; a 
kertész az éjjel georgina levelekből egy pompás nagy magyar címert készített, egy nagy táblán, mint 
egy gömbölű asztal volt látható, jártunk is a szép tiszta kertben, az arena udvarban voltak sok gyerekek, 
kik a darabban mint állatok jönnek elő, csúnyán néztek ki, és nagyon vígan ugráltak, egy pár felöltözött 
nő is mutatta magát. Egy nagy kocsiról sokféléket raktak le, mulatságos volt ezt nézni. (…) 
„/1861. május 13./ (…) átmentünk a Horváth-kert másik részében, itt is minden szép zöld, az arenában 
Molnár társasága játszott, a zenét és éneket ki lehetett hallani, az udvarban több színészek keltek, jártak, 
ez egy gratis színház.”1008 

Alsdorf Károly után évente váltogatták egymást a színigazgatók, majd 1865-ben Szigeti Imre kapta meg a 
nyári színkör bérletét, ahol a szerződés értelmében csak német nyelvű előadásokat tarthatott. A magyar alkotmány 
visszaállításával azonban az 1867-70-ig Georg (von) Gundy igazgatása alatt álló színházban már felváltva tartottak 
magyar és német nyelvű előadásokat.1009 1867-ben Molnár társulata nagy sikert aratott a rácvárosi szerb lakosság 
körében a Kávéforrás ifjú írói által írt A költő Zrínyi vagy magyar-szerb testvériség című darab látványos 
előadása.1010 1868-ban ismét egy nagysikerű előadás következett Bem hadjárata címmel, amelynek bemutatóját nagy 
sajtóreklám és zajos készületek előzték meg. A nagyszebeni ütközetet is megörökítő, szép színésznőket (Jászai Mari 
is fellépett a darabban) is felvonultató nagy harci játék különlegességét az adta, hogy a pesti honvédgyűlés 
alkalmával tömegesen Pesten tartózkodó honvédek a régi dicsőség újra átélése és az útiköltség megkeresése miatt 
szívesen szerződtek statisztának.1011 Az eredetileg Szent István napjára tervezett előadást a rossz időjárás miatt végül 
augusztus 24-én tartották meg, hatalmas sikerrel. A bemutató alkalmával a színpad hátsó falát kinyitották és a 
Szeben ostromát megjelenítő képben a városdíszlet a szabadban állt, ahol valódi szuronyrohamra került sor. A 
darabot olyan nagy sikerrel játszották, hogy az első héten 14.378 látogatója volt, közülük (Lánchíd és az Alagút 
jegyszedőinek tanúsága szerint) mintegy 10.000 látogató Pestről érkezett.1012 Az előadást a későbbiekben is nagy 
siker kísérte (ld. 80. kép). 

 
80. kép - A budai Aréna 
„Mikor ezt a képet metszettük, a 
dolog még úgy állt, hogy a német 
színészek „Bem”-et kiszorították 
volna Budáról. Ha ez 
megtörténik, 20 év múlva a német 
historikusok okvetlen ezt írják: 
„Bem” ugyan 48 és 49-ben a 
németeket Erdélyből mindenütt 
kiszorította, de később a 
németeknek sikerült Bemet, 
Magyarország fővárosából 
kiszorítani.” 
Bolond Miska 1868. (szeptember 
20.) 149. old. 

 

 

 

 

 

A lokális jelentőségű 
Horváth-kert a színielőadásoknak hála nem csak elsősorban budai látogatókat vonzott, hanem pestieket is nagy 
számban – az idézett példa alapján a közönség kétharmada Pestről érkezett.  
                                                           
1008 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 
1009 Koch Lajos: A Budai Nyári Színkör. Budapest: Színháztudományi Intézet, 1966. 7. old. Buda város közgyűlése 
1870-ben foglalta határozatba a német nyelvű előadások megtiltását. 
1010 Pukánszkyné Kádár Jolán: A Budai Népszínház története. Budapest: Magyar Színházi Intézet, 1978. 179. old. 
1011 Pukánszkyné Kádár Jolán: A Budai Népszínház története. Budapest: Magyar Színházi Intézet, 1978. 186-187. 
old. 
1012 Pukánszkyné Kádár Jolán: A Budai Népszínház története. Budapest: Magyar Színházi Intézet, 1978. 190. old. 



 

Az 1870-78 közötti időszakban sűrűn váltották egymást a komoly anyagi problémákkal küzdő társulatok. 
Mivel a vállalkozás kevés sikerrel kecsegtetett 1878-79-ben már pályázó sem akadt, ezért ebben a két évben az 
előadások szüneteltek. 1879-ben, a Horváth-kert rendezése alkalmával a színkör meglehetősen megviselt épületét is 
megvizsgálták, s kopottas belsejét festéssel újították meg. Azonban ezzel sem vonzotta a közönséget, hiába indultak 
újra a jónevű vidéki színigazgatók irányításával az előadások 1880-ban. 

A helyzet 1883-ban változott meg, amikor Krecsányi Ignác, a híres színész és ekkor debreceni 
színházigazgató elhatározta, hogy társulatának Budán állandó nyári játékhelyet biztosít. 1910-ben megjelent írásában 
így emlékezett a nehéz kezdetre: 

„Legelőször a színkörbe mentem. Azaz hogy nem színkörbe, hanem egy ütött-kopott, rozzant 
granáriumba jutottam, körülbelül olyanba, amilyenbe a szántóvető s egyéb gazdasági eszközöket 
szokták elhelyezni. 
A nagy tágas udvart fölverte a csalán, szamártövis, útilapu és katángkóró. Az útilaput alkalmasint 
elődjeim talpára növesztették. Én is kiszemeltem saját részemre egy jó széles levelű nagy párt. 
Gondoltam: annak idején majd hasznát veszem. Oldalt egy színfélében lécre kifeszített rongyos 
vászondarabok hevertek. Ráfogták, hogy ez a díszletraktár. Az udvar közepén halomra dobálva 
összetört színpadi emelvények, gerendák, mészhabarccsal vegyített homokrakás, rozsdás vaskályha, 
szemétdomb s több efféle dísztelen tárgyak. (...) 
A pénztárban nem volt világítás. A jegyeket egy szál gyertya mellett árulták. Alkalmasint arra 
számítottak, hogy jegyvásárlás irányában úgy se téved az ördög se hozzájuk.”1013 

Miután komoly áldozatok árán használható állapotba helyezte a színkört, 1883. június 9-én elérkezett a megnyitó 
napja: „(...) Kora hajnalban négyöles nemzeti zászlót tűzettem az épület ormára. Hadd lássák messziről, hogy ott mai 
naptól ismét a magyar Thália ütött tanyát.”1014 A kezdeti nehézségek ellenére, kitartó munkájának hála az 1883-as 
évadtól kisebb megszakításokkal 1914-ig, Temesvárral és Araddal együtt Budát is ellátta társulatával, állandó 
publikumot teremtve az előadásoknak. Változatos, sok műfajt felvonultató, nem egy fővárosi színház teljesítményét 
felülmúló előadásaival (operettek és operák Végh István Az ember komédiája című bohózata, Makszim Gorkij Éjjeli 
menedékhely című drámájának ősbemutatója),1015 majd 1914-től Sebestyén Géza vezetésével az operett- és 
operaműsor mellett a kortárs magyar dráma bemutatásával a színkör a főváros nyári életének szerves részét képezte 
(ld. 81. kép). 

 
81. kép – A krisztinavárosi Nyári színkör az 1890-es években (Weinwurm Antal) 

                                                           
1013 Krecsányi Ignác: A magyar színészet térfoglalása Budán 1883-ban. Temesvár: Csendes Lipót könyvnyomdája, 
1910. 12-13. old. 
1014 Krecsányi Ignác: A magyar színészet térfoglalása Budán 1883-ban. Temesvár: Csendes Lipót könyvnyomdája, 
1910. 15. old. 
1015 Gajdó Tamás (szerk.): Magyar Színháztörténet 1873-1920. Budapest: Magyar Könyvklub – Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001. 192-195. old. 
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Színház az Új téren (Erzsébet tér) 

A magyarországi német nyelvű színjátszás legfontosabb központja a fővárosi Gyapjú utcai Német Színház 
volt, amelynek elődje, az 1847-ben leégett Pesti Német Színház pótlására 1853-ban létesített úgynevezett Interims 
Theater az Új téren (a mai Erzsébet téren) állt. Az „átmeneti” vagy Nottheater néven ismert színház egymást 
viszonylag sűrűn váltó igazgatóit (az 1865-66-os idényben berlini bérlőjét) szerződésük sokszínű repertoár (drámák, 
operák, színművek, vígjátékok, bohózatok) összeállítására kötelezte. A szabadságharc leverését követő időszakban 
azonban a társulatok folytonos anyagi gondokkal küszködtek. Miután 1869-ben megnyílt a Gyapjú utcai színház, 
konkurenciája miatt az Erzsébet téri faszínház nem bizonyult életképesnek. „Roskadozó csúf épületét”1016 bérlője 
1870 húsvétján kénytelen volt bezárni, s a színházat még a nyáron le is bontották,1017 majd helyén Hauszmann Alajos 
tervei alapján felépült a Kioszk. 

 

 

„Légy üdvöz te legszebb színje Budapestnek 
Melyhez előfüggönyt istenkezek festenek. 
Gyönyörű díszletek! Koronás lombú fák: 
Mik közé társaink, a pacsirták, bújvák! 
Fölséges levegő! Melytől a tüdő él;  
S melyből, mint tudva van, a színész is megél.” 
Jókai Mór: Prológ. 1889.1018  

A Városliget színházai 

A Városligetben már évtizedek óta működtek mutatványosok, amikor az 60-as évek elején színház 
létesítésére került sor: 1860-ban Alsdorf Károly 40 000 Ft költségen fából nyári színkört építtetett a 
Városligetben.1019 A közel ezer személyes Thalia Theater számára, amelyet 300 gázláng világított meg és akusztikája 
operaelőadások tartására is alkalmassá tette,1020 nem kedvezett az idő és a politikai körülmények. Az 1860-ban 
tönkrement igazgató kénytelen volt túladni a színházon.1021 

  

82. kép – A városligeti Színkör  
1885 körül (Klösz György) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

1879-ben a Budapest közgyűlése által adott 
engedély értelmében Rosenfeld (Feld) Zsigmond (1849-
1939) a Városliget sarkán (a Dózsa György, egykor 
Aréna út és az István út által határolt területen) álló 
nyári arénát saját költségén állandó színházzá alakíthatta 
(ld. 82. kép). Viszonzásként a fővárostól engedélyt 
kapott német nyelvű előadások tartására, továbbá a 
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színház épületének tizenöt éven keresztül való használatára.1022 Az első évek nehézségeiről, a kezdetleges 
viszonyokról így írt emlékirataiban: 

„Akkor még nyitott tetejű volt a színház és nem egyszer történt, hogy a közönség nyitott esernyővel ült 
a nézőtéren, de ha záporeső volt, vissza kellett adni a jegyek árát és akkor Sonnenthal, Girardi, Knack, 
Blasel átmentek a közeli kávéházba és az éjszakát a billiárdasztal mellett töltötték.”1023 

Feld Zsigmond, aki Bécsben tanulta ki a színészmesterséget, egykori tanulótársai, számos híres bécsi színész 
meghívásával kívánta színházába vonzani a közönséget. A vendégszereplő színészek között szerepelt Schratt Katalin 
is, akinek állítólag Feld mutatta be későbbi férjét, Kiss kapitányt. A színház, amint az a helyárakból is kitűnik, a 
szegényebb rétegek számára is elérhető volt, hiszen egy karzati jegy csak 20 krajcárba (két omnibuszjegy árába) 
került.1024 

Az idők szavát megértve, Feld Zsigmond megtanult magyarul és 1889-től áttért a magyar nyelvű 
előadásokra1025 (1888-tól már magyar nyelvű gyermekelőadásokat is rendezett1026). 1889. június 16-án, ünnepélyes 
keretek között, a közélet számos neves szereplőjének részvételével került sor a nyitóelőadásra, amelyen elhangzott 
Jókai Mór Prológja és Szirmai Imre előadásában a Térfoglalás: 

„Szokatlan ünnepi keretek között, fényes közönség jelenlétében folyt le az első magyar előadás. Az 
első páholyban Jókai Mór és családja foglalt helyet. A baloldali első páholyban báró Fehérváry Géza, 
egy másik páholyban Albrecht főherceg, a többi páholyokban az arisztokrácia, a kormány, a főváros, 
élén a polgármesterrel, voltak képviselve.”1027 

Majd a Rákosi Jenő által Beniczkyné Bajza Lenke regénye nyomán írt Éjjel az erdőn című darab (amely innen 
vonult be a Népszínház repertoárjába) előadása következett Blaha Lujza közreműködésével.  

1890-ben, egyéves tevékenységének mérlegét megvonva, a városligeti nyári színház idényzáróján Feld 
Zsigmond 

„(...) a közönséghez fordult és kijelentette, hogy legnagyobb igyekezete első sorban magát, azután 
pedig a tulajdonában levő színházat megmagyarosítani. S ha eddig anyagi siker nem koronázta is 
fáradozásait, az őt nem fogja elcsüggeszteni, sőt reményli, hogy a közönség és a sajtó a jövőben jobban 
fel fogja karolni e színpadot.”1028 

A nagy számban megjelent publikum elismerő tapssal fogadta szavait. A színház kezdeti nehézségeinek oka 
elsősorban a cirkusz közelsége volt, amely a könnyedebb szórakozásra vágyó közönség jelentős részét elvonta. A 
színház programja sem volt kellőképpen változatos, s kezdetben jól szervezett társulatából egymás után távoztak a 
jobb színészek. 

Feld Zsigmondnak évek hosszú során át kitartó munkával sikerült magas színvonalra emelnie a periferikus 
műintézetnek számító városligeti színházat. A májustól októberig tartó évad során színművészeink színe-java 
vendégeskedett a színpadon: Hegyi Aranka, Küry Klára, Pálmay Ilka, Fedák Sári, Blaha Lujza, Újházi Ede és még 
hosszan sorolhatnánk.1029 A színkör repertoárján olyan művek szerepeltek, mint Csepreghy A piros bugyelláris című 
darabja, Jókai Aranyembere, Katona József Bánk bánja, Shakespeare Romeo és Júliája, Othello című tragédiája, 
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valamint Dumas Kaméliás hölgye.1030 Külföldi társulatok vendégjátékaira, mint pl. 1892-ben Eleonora Duse, majd 
1912 őszén az Orosz Cári Balett, 1913-ban a Josefstaedter Theater előadásaira már elővételben elkeltek a jegyek. 
Hazai társulatok, így Krecsányi Ignác temesvári, Polgár Károly pozsonyi, valamint a Vígszínház társulata is nagy 
sikerrel lépett fel Feld színházában.1031 

A kor jelentős eseményei az előadások tematikájában is tükröződtek. 1900-ban Munkácsy Mihály emlékére, 
akinek a Műcsarnokban felállított ravatalánál Feld is fejet hajtott, a Városligeti Színkör is háromnapos 
gyászünnepséget rendezett a festőművész Krisztus Pilátus előtt című művének „élő alakokra írt darabját” adva 
elő.1032 

A magyar nyelvű előadások pártolása jegyében a főváros által már az 1890-es években jelentős 
támogatásban részesített Feld, ugyancsak Budapest szubvenciójával, 1908-ban a favázas nyári színházat téli 
kőszínházzá alakította át. Az új színház ünnepélyes külsőségek között 1909-ben nyílt meg Fővárosi Városligeti 
Színház néven1033 Rákosi Jenő Éjjel az erdőn című népszínműve előadásával, a női főszerepben Blaha Lujzával. A 
neves színésznő, a német színházból magyarrá lett intézmény jelentőségét hangsúlyozva, ezekkel a szavakkal tett 
eleget az igazgatóság felkérésének: 

„Egy magyar színház felavatásának gyönyörű és hazafias ünnepélyén szívesen és készséggel veszek 
részt. Minden új magyar színház újabb térfoglalását és diadalát jelenti a magyar színészetnek és a 
magyar kultúrának. A Városligeti Színház felavatása annál jelentősebb, mert egy volt német színház 
szolgálja benne a magyar múzsát – állandóan és amint Feld Zsigmondot ismerem, örökre.”1034 

1912 januárjától Feld színháza már mint Budapesti Színház szerepelt a színházi életben, egyre komolyabb 
anyagi nehézségekkel küszködve. A szakma és a közélet elismerését mutatja, hogy a Városligeti Színkör 
megmagyarosodásának 25 éves jubileuma alkalmával Rákosi Jenő, az Otthon Írók és Hírlapírók Köre elnöke 
díszelőadást rendezett a politikai és közélet számos jeles szereplője részvételével: 

„A színházat már kívülről nemzetiszínű zászlók, belülről nemzetiszínű zászlók és drapériák borították. 
A közönség körében a notabilitások színe-java. Az arisztokrata világból gróf Széchenyi István, gróf 
Keglevich István, Károlyi gróf családja, a kultuszminisztériumból Wlassich Gyula kultuszminiszter, a 
fővárostól Halmos polgármester foglaltak helyet. A nézőtéren a művészvilág színe-java, a m. kir. 
Operaház, a Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház tagjai. A gentry kaszinó és a lipótvárosi 
kaszinó tagjai foglaltak helyet a földszint többi sorában. A színpadon a színházak igazgatói (...).”1035 

A városligeti színház igazgatásától 1926-ban visszavonult Feld Zsigmond tevékenységét Heltai Jenő így méltatta, 
kiemelve a városrész megmagyarosodásában betöltött szerepét: 

„Feld Zsigmond hamar megértette az idők szavát, német színházából magyar színházat csinált, abban 
az időben még, amikor a fővárosnak a Nemzetin, az Operán, a Népszínházon meg a Budai Színkörön 
kívül nem volt több magyar színpada. Amit a Népszínház a Józsefváros, a Budai Színkör a 
Krisztinaváros megmagyarosításáért művelt, azt a Városliget meg a Csikágó környékével a Feld 
Zsigmond színháza cselekedte.”1036 (...) A magyar színészetnek, a magyar drámairodalomnak ma is itt 
élő, új hajlékot teremtett Feld Zsigmond.”1037 

Feld Zsigmond színháza mellett a Ligetben még számos, rövidebb életű illetve kisebb műintézet létesült. Az 
1890-től 1893-ig működő, Galló György és Horváth Zsigmond által alapított Hököm Színház nevét a Népszínházban 
1890 tavaszán bemutatott Hököm Mátyás című bohózatról kapta. A mai Széchenyi fürdővel szemben található, 
ötletes színpadi szerkezeteket, látványos színpadi hatásokat alkalmazó színház közönségét kikiáltója, Bolond Laci 
(egyben fejszámoló is) toborozta. A színház egyfajta krajcáros varietéként működött, Offenbach-egyfelvonásosokat, 
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zenés darabokat, bohózatokat tűzött műsorára, de tündérjátékok, lovagdrámák előadásával is kísérletezett. A 
közönség akár együtt is énekelhetett a színészekkel, akiknek jó része fiatal leányokból került ki.1038 

Az 1893-tól, immár csak Horváth Zsigmond igazgatása alatt Vaudeville Színház, majd Horváth Színház 
illetve Horváth Zsigmond nyári arénája néven emlegetett színház dalos-táncos darabokat adott elő. Az 1896-ban 
ugyanabban az épületben Olympia néven megnyílt varietészínház vidám egyfelvonásosokat tűzött műsorára. Az 
1899-ben ugyancsak itt megnyílt, Zöld Márton, író, színész által vezetett Dalos Színház műsorán Offenbach és 
Suppé operettjei, valamint a színigazgató saját, bibliai tárgyú melodrámája, az Eszter szerepelt. Minél nagyobb 
számú közönség odacsábítását kívánták elérni az előadások rendjével: délután fél négytől este kilencig 
folytatólagosan tartották őket, a nagyobb lélegzetű darabokat dalokkal, kuplékkal, balettel, táncokkal, 
artistaszámokkal kísérték.1039 

Az 1904-ben csak néhány hónapig működő Varieté Színház, mint neve is mutatja, jellegzetes varietéműsort 
játszott. Az itt megalakult Gyurkovics lányok trióját szerepeltetető, bohózatokat, operetteket, valamint olyan aktuális 
látványosságokat, mint Az orosz-japán háború-t műsorára tűző színházba kikiáltó, valamint Meluzina, egy trikóra 
vetkőzött hölgy csalogatta a közönséget.1040 

1904-ben, Sziklay Kornél, a Vígszínház, a Király és a Magyar Színház komikusa vezetésével nyílt meg a 
Kis Színkör a Horváth-féle Dalos Színház épületében. A népszerű színész által szervezett nyári előadásokra, amelyek 
délután négytől este kilencig tartottak, szívesen járt a közönség. Sziklay Kornél darabjai mellett, elsősorban 
egyfelvonásosokat játszottak. A színházat 1920-ban a rendező fia, Sziklay Béla vette át Colosseum néven. Többek 
között Latabár Árpád, Rátkai Márton, valamint vendégként Kabos Gyula fellépésével, színvonalasabb műsorral bíró 
színház működtetése azonban az igazgató vagyonát teljesen felemésztette. A több mint harminc évet megélt épületet 
végül 1924-ben bontották le.1041 

A vurstli legszínvonalasabb színháza a Barokaldi György által eredetileg krajcáros cirkusznak épített, fából 
ácsolt Magyar Műszínkör volt, amely rendszeresen játszott népszínműveket, a Népszínház bukása után egyedüli 
színházként. Az 1896-tól 1944-ig működő, csak nyáron játszó, Galló György és Szalkay Sándor által bérelt színház 
színpadtechnikai felszerelése a kor legmagasabb színvonalán állt. Látványosságok, életképek, bohózatok, vígjátékok, 
népszínművek, magánszámok szerepeltek a műsoron. A szerencsés helyárpolitika (a legegyszerűbb ülések ára 10 
krajcár volt, a hatszemélyes páholyé 1,80 forint), valamint a színvonalas látványosságok, előadások nemcsak a Liget 
törzsközönségét, de a konkurencia, a Fisch-féle varieté publikuma mellett a belső városrészekből is vonzottak 
látogatókat. A magyarosodásban is fontos szerepet betöltő Műszínkört a színészi szakmában egyszerre övezte a 
beérkezették részéről sajnálkozó fölény és az úttörő színészet romantikája.1042 

Bródy István Sziklay Kornél Kis Színháza sikerén felbuzdulva, annak közelében, a Hermina úton bérbe vett 
egy nagy telket, ahol felépítette a Vígszínkört. Így emlékezik erre az időszakra: „Színházam címét Molnár Ferenc 
adta és ő is írta a megnyitó prológust, amit én mondtam el. Krajcáros színház volt a Vígszínkör, a nép számára és 
kitűnő színházi vállalkozásnak bizonyult.”1043 Két nyári szezonon keresztül vezette a ligeti műintézetet, majd Vágó 
Gézának adta át.1044 

Miután a Feszty-körkép 1909-ben Londonból visszakerült Budapestre, a Széchenyi-fürdő mellett egy akkor 
még ideiglenesnek mondott, valójában évtizedeken át megmaradt faszerkezetű építményben állították ki (ld. 83. 
kép). Új helyén, a vurstliban jobbára már csak a kevésbé tehetősek látogatták. Mivel az üzemeltető „Magyarok 
bejövetele Részvény Társaság” alapszabálya más, rokon vállalatok létesítését is lehetővé tette, így működhetett az 
épületben 1915-től a Magyar Színpad illetve Jókai Színkör (később Jókai Színház). A sokszor a körképnél is 
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nagyobb bevételt elérő, nagy gondossággal fejlesztett színház egész színészgenerációkat kinevelő társulata kezdetben 
kabarészámokat, majd 1919-től egész estét betöltő darabokat is játszott. Színvonalas előadásaikkal bizonyítani 
akarták, hogy nem „ligeti nívón” játszanak.1045 

 
83. kép - A Feszty-körkép épületének munkálatai a városligeti új mutatványostelepen 

VU 1909. 237. old. 
 

A margitszigeti színház – a Margitszínház 

A Margitszigeten alkalmi társulatok 1922-ben (Szigeti Színpad) és 1935-36-ban (Margitszigeti Póló 
Színpad) is felléptek,1046 a Szegedi Szabadtéri Játékok példája nyomán pedig 1938-ban felépült a szabadtéri színpad. 
Ezt megelőzően első alkalommal 1918-ban létesült egy rövid életű színház (1906-ban Forgách Antal Parkszínpada 
csak terv maradt). Bródy István, a színház igazgatója így idézi fel ezt az időszakot: 

„Egy hónap alatt épült fel a szigeti színház. Csinos, riegelwandos épület volt, olyan mint egy tiroli ház. 
Kívül-belül csupa virág. Ezer néző ülhetett benne, de bizony az első hetekben nem ment valami jól. 
Egyfelvonásos operettet, jeleneteket, énekszámokat játszottunk, de a közönség nem ostromolta a 
pénztárt.”1047 

Miután az igazgatónak sikerült megszereznie az engedélyt háromfelvonásos darabok előadására is, egy Bécsben már 
sikerrel játszott operett színrevitelével olyan sikert ért el a Margitszínházban, hogy a társulattal szeptember 15-től 
télire kibérelte a Budapesti Színházat (a Feld színházat).1048 A tanácsköztársaság alatt a színházak legfőbb 
irányításával megbízott Reinitz Béla engedélyezte és támogatta további működését: 

„(...) Mikor aztán nyár elején megnyitottuk a Margitszigeti Színházat, nem tudtam olyasmit kérni, amit 
meg ne adott volna [Reinitz Béla]. A szigeti színházba egy métermázsa fehér pénzt beleépítettem. Új 
öltözőket, új villamos vezetékeket csináltattam. Reflektorokat, kosztümöket, bútorokat kaptam, s 
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amikor kijelentettem, hogy nem vagyok hajlandó gyalog kijárni a szigetre, kocsit, lovat vétetett 
nekem.”1049 

Röviddel a tanácsköztársaság bukása után a szigeti színházat is felszámolták, arra hivatkozva, hogy további 
működése nem illik a Margitsziget profiljához: 

„(...) A margitszigeti kedves jó színházat a kommün bukása után egy héttel Polonyi Géza, a Közmunka 
Tanács akkori elnöke lebontatta. Polonyi nem szívlelte a szigeti színházat. Szerinte a sziget a betegek 
szigete vagy az üdülőké, semmi esetre sem szórakozóhely és a kommün rombolása után ahelyett, hogy 
épített volna, ő is rombolt dühében. Lebontási határozatát fellebbezésre való tekintet nélkül hozta meg, 
s míg a jó Beöthy László instanciázott a belügyben, majd magánál a miniszterelnöknél, ő egy hajnalban 
kirendelt a szigetre harminc csákányos napszámost és reggeltől estig szétverte a kedves 
színházépületet.”1050 

 

Bábszínházak 

A 19. század közepétől több német vándorbábos dinasztia telepedett le Budapesten.1051 A Városligetben 
Adolf Hincz, az 1880-as évektől a Népligetben Hofer Rajmund, majd leánya, Glassenapp Henrikné, valamint a 
Korngut-Kemény család, a Városmajorban pedig Raab tartott előadásokat, amelyeknek hőse a Kasperlből lett Vitéz 
László és a Hanswurstból (illetve egyes nézetek szerint a német bábjáték rebellis magyar torzfigurájából 
Pozsonyban1052) megszületett Paprika Jancsi. Hincz Gusztáv 1883-ban nyitotta meg bábszínházát, ahol olyan nagy 
drámákat mutatott be a felnőtt közönségnek, mint pl. a Don Juan. Közelében nyílt meg a Paprika Jancsi Bábszínház a 
gyermekközönség számára, az előadások főhőse Vitéz László volt. 1909-ben a Hincz család ezt a színházat is 
megvásárolta és egyesítette őket.1053. 

A század utolsó harmadában az előadások nyelve már magyar volt, de a bábjátékos dinasztiák magyarul már 
tökéletesen beszélő nemzedékei is megtartották előadásukban a produkciót még mulatságosabbá tevő, stílusjeggyé 
vált németes ízt. A művészi élet által kevés tisztelet övezte, sőt lenézett előadások közönségét elsősorban az alsóbb 
néposztályok és a gyermekek alkották.1054 A gyermekek körében különösen népszerűek voltak a magyar nyelvű 
bábelőadások. Ezért 1890-től, a székesfőváros Hincz Gusztáv részére tíz évre bérbe adta a városligeti mutatványos 
telep 5. sz. telekrészét, hogy ott kő-bábszínházat építhessen az addigi deszkabódé helyett. A határozat indoklása így 
szólt: „(...) folyamodó magyar nyelvű bábszínháza eddig is keresett szórakozóhelyét képezi a gyermekvilágnak 
(...).”1055 De nem csak a gyermekvilágnak, amint arról Szép Ernő is vallott a Vasárnapi Újságban 1913-ban 
megjelent cikkében: 

„(...) jegyet váltok a Hintz-féle bábszínházba, mert szeretem a művészetet. (...) nem fest olyan 
andalítóan itt a pesti vurstlin, mint a Guignol bódéi Párisban, a fák közt a Champs Elysée-n, meg a 
Luxemburg-kert tisztásán, ez itt zárt színház, bizony szegényes is, sötét kis hely, kényelmetlen, szűk 
padsorokkal, de hát itt is bolondos bábokat ráncigálnak a magos kis színpadon és ezt a játékot nagyon 
szeretem. Teli van a bábszínház gyerekekkel, az úgynevezett alacsonyabb osztályok gyerekeivel, apák-
anyák ülnek itt-ott a gyerekek mellett az alacsony padon, hátul az állóhelyen cselédek, suhancok, 
messenger-boyok tartózkodnak.”1056 
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A Horváth-kert, az Erzsébet tér, a Városliget és a Margitsziget színházai elsősorban a középosztályt és a 
szegényebb rétegeket vonzó, változatos színvonalú előadásaikkal a közönség megmagyarosodása mellett a parkok 
látogatottságának növelésében is jelentős szerepet töltöttek be. A parkok által kínált szórakozási lehetőségek 
skálájának bővítése mellett, ezen intézményeknek hála, a zöldterületek időbeli használata is mind kiterjedtebbé vált. 

 

• Sportélet a főváros parkjaiban: egészségmegőrzés és társasági élet 

A pest-budai parkok a sport színtereként is fontos szerepet játszottak. Már a reformkorban népszerűsített 
sétálás és lovaglás par excellence városi helyszínei a kertek, parkok voltak.1057 A parkokba való kilovaglás, 
kikocsizás (ld. 84. kép), noha a testgyakorlás egyik módja volt, de a séta, a korzózás egyik formájának is tekinthető, 
ezáltal a társas élet egyik fontos elemét képezte. Így válhatott a Stefánia korzó a társas élet egyik meghatározó 
színterévé. 

 

84. kép - A dandy kucsíroz: - Nézze csak Istók bácsi; 
ez a szép magyar úr ugyan hogy fogadhatott 
magának olyan csúnya kocsist? 
Bolond Miska 1865. 85. old. 

 

A Városligetben tett sétalovaglás a testi 
felfrissülés mellett egyben a látni és láttatni elvét is 
szolgálta, akárcsak maga a séta, tehát társasági 
kötelezettség is volt (ld. „A séta és a korzó” című 
fejezetet). Így az uralkodói pár kilovaglása a Ligetbe 
nem csupán kikapcsolódásukat, felfrissülésüket 
szolgálta, hanem az uralkodói reprezentáció részét 
képezte. 1866-ban a Vasárnapi Újság így számolt be 
az eseményről: 
„Ő Felségeik sétalovaglása a Városligetben. Szerdán 

délután 1 órakor Ő Felségeik zárt hintóban a lövöldébe kocsiztak, hol őket a városi főkapitány, Thaisz 
Elek fogadta. Itt már udvari lovászok vártak nyerges paripákkal, melyeken Ő Felségeik sétalovaglást 
tettek a Városliget lombtalan fasorai között, s a rondeau-t egyszer körüllovagolva, visszatértek a 
lövöldébe, hol az időközben összecsoportosult nép őket zajos éljenzéssel fogadta, mely mindaddig 
tartott, míg Ő Felségeik kocsiba ülve, a várba vissza nem hajtattak.”1058 

A télen az időjárás miatt elmaradó látogatókat szintén a sportolási lehetőségek vonzották a parkokba. A 
szánkózások, korcsolyázások a téli idény elengedhetetlen, sokáig emlékezetes eseményeit képezték. Bártfay László 
naplójának bejegyzései között gyakoriak a korcsolyázásra vonatkozó részek: 

/1828. december 22., szombat/ „(…) Ebéd után Jósával a Városligetbe menék korcsolyázni. Sötét volt 
már, mire hazaérkeztem.”1059 
/1829. december 22., vasárnap/ „Ebéd után, ámbár az éjjen át leesett hó olvadott s a fedelek csurogtak, 
korcsolyázni menék; de a jég rossz volt, havas-nedves: egyszer le is buktam. 5 óra tájban Radniccsal 
visszajövék a Városligetből; Ödön és Muki még ott maradtak; egyéberánt sok ember volt künn 
korcsolyázó s néző.”1060 

                                                           
1057 Ld. Honderű 1843. 18. sz. Gerő Imre Őszi virágfűzérében a hölgyeket is sétálásra és lovaglásra buzdítja: 
„Sétáljanak, amazonkodjanak inkább künn a szabadban, hol a tiszta lég, a mozgás nagyságtok szép arcait viruló 
színnel ülteti be, tagjaikat erősbíti.” Ld. Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési 
Tanács, 1928. II. k. 599-600. old. 
1058 VU 1866. (február 4.) 57. old. 
1059 Bártfay László naplójából I. k. 1838-1841. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum – Népművelési Propaganda Iroda, 
1969. 64. old. 
1060 Bártfay László naplójából I. k. 1838-1841. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum – Népművelési Propaganda Iroda, 
1969. 139. old. 



 

A téli sportokból a fiatal leányok is kivették részüket, így Pulszky Polixéna is, aki rendszeresen beszámolt 
édesapjának a városligeti szánkázásokról.1061 Erzsébet királyné példája nyomán is egyre népszerűbbé vált a női sport. 
A Buda-Pesten tartózkodó királyné hosszú, a budai hegyekben tett sétái mellett szívesen lovagolt ki a Ligetbe. 

 A Városliget tava már a 19. század első felében is népszerű korcsolyázóhely volt, különösen vasár- és 
ünnepnapokon, amint arról August Tekusch Der Fremde in Pesth című, 1833-ban megjelent műve is beszámolt.1062 
A Liget mindkét nem számára a korcsolyasport tényleges központjává a Korcsolyázó Egylet megalakulásával vált 
(ld. erről részletesebben a „Társas élet a jégen – a Pesti, majd Budapesti Korcsolyázó Egylet” című részt). Nem 
csupán a Városliget, de Buda-Pest más kertjeiben, parkjaiban is lehetőség nyílt téli sportok gyakorlására. 1885-ben a 
fővárosi korcsolyázóhelyek között az Orczy-kert nagy számban látogatott, de kevéssé ápolt kis tavának jege mellett, 
az állatkerti tó is a sportolók rendelkezésére állt.1063 1888-ban a fővárosban található tizenhét pálya közül öt található 
a Városligetben (az Egylet régi korcsolyapályája; 20.000 Ft költséggel berendezett mesterséges jégpályája; a 
városligeti tó bérleti jégpályája; a tó második, olcsóbb bérleti jégpályája; valamint az Állatkert jégpályája). Emellett 
azonban az Orczy-kert és a Botanikus kert taván is lehetőség nyílt eme téli sport gyakorlására.1064 A Népligetben 
jelentős teret biztosítottak különféle sportágak gyakorlása, így a korcsolyázás számára is. A Népligettel szinte 
egyidőben létesült Tisztviselőtelep villanegyedének lakói által megalakított Telepi Torna Egylet sporttelepe 1898-
ban nyílt meg a Népligetben,1065 ahol nyáron teniszezni, télen korcsolyázni lehetett.1066 A sportpályán található 
pavilon eredetileg az 1896-os millenniumi kiállítás tejivó csarnoka volt, a kiállítás befejeződésével, sok más 
pavilonhoz hasonlóan, ezt is hasznosították, így került a Népligetbe.1067 

A Városliget a tornaegyesületek népszerűsítését szolgáló tornaünnepélyek, „dísztornák” helyszíne is volt. 
1891 pünkösdjén a Nemzeti Torna Egylet szervezésében sor kerülhetett az első hazai ifjúsági tornaversenyre, 
amelyet a mesterséges jégpálya területén rendeztek (előzetesen az Orczy-kert és a Városmajor is szóba került, mint a 
verseny helyszíne).1068 A mintegy háromezer tornász részvételével tartott, nagy tetszést aratott és számos látogatót 
vonzó bemutató a sport iránt megnyilvánuló komoly érdeklődést bizonyította: 

„Künn az ünnepély helyén (a Korcsolyázó Egylet mesterséges jégpályáján), azalatt ezerekre menő 
közönség szállotta meg a tribüneket, még a liget fáit is derekasan elfoglalta az ingyenes néző 
publikum.”1069 

A magyar sportmozgalom korántsem volt olyan erősen nemzeti színezetű, mint a Myroslav Tyrš által alapított, egyre 
inkább pánszláv, monarchiaellenes színezetet öltő Sokol mozgalom, mely az egészségmegőrzés mellett a harci 
felkészülés céljait is szolgálta. Budapesten I. Ferenc József magyar királlyá koronázásának huszonötéves jubileumi 
ünnepségeinek részeként rendezett tornaversenyre 1892-ben, ismét a városligeti mesterséges jégpálya területén került 
sor.1070 A Millennium alkalmával rendezett tornaversenyt azonban már a jóval nagyobb teret kínáló, s ezáltal 
sportcélokra alkalmasabb, nagyobb számú nézőközönséget befogadó, a Csömöri és a Stefánia út mellett épített 
versenypályán, az úgynevezett millenáris versenytéren tartották. 

A városi parkokban teniszezésre is lehetőség nyílt. Az 1883-ban gróf Zichy Rezső kezdeményezésére 
megalakított, tagjait kizárólag a főúri körökből verbuváló Budapesti Lawn Tennis Club a városligeti nagy kiállítási 
Iparcsarnok egy részét több évre labdaháznak rendezte be, a későbbiekben nem csupán a téli idényre. Az 1880-as 
években tehát itt volt a klub székhelye, míg 1890-re a Kereskedelmi Múzeum ki nem szorította az Iparcsarnok 
épületéből. Ezt követően gróf Károlyi Gyula Egyetem utcai palotájának kertje, tehát a Károlyi-kert pázsitos részét 
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Gyűjtemény. 14. old. 
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engedte át a teniszezőknek.1071 Az 1890-es években már a jómódú középosztály körében is hódított a sport, melynek 
gyakorlására 1892-től a Margitszigeten létesült MAC-pályákon is lehetőség nyílt. 

Az 1888-ban alakult, fokozatosan a zsidó középpolgárság egyesületévé váló Magyar Testgyakorlók Köre, 
melynek alapító sportágai az atlétika, a birkózás, a súlyemelés, a torna és a kerékpározás voltak, mivel kezdetben 
sportpályával nem rendelkezett, edzéseit a Stefánia úton és a Városligetben is tartotta.1072 

 

Az 1849 és 1871 között katonai kórházként működő Ludoviceum épületében és a hozzá tartozó Orczy-
kertben 1872-ben nyitották meg a honvédtisztképző akadémiát. A kert a növendékek testnevelési gyakorlatainak 
(torna, vívás, lovaglás, kerékpározás) színhelye volt. A kertben 1895-ben épült Budapest első modern kerékpáros 
versenypályája, a tornatéren pedig egy nagy tornacsarnokot is emeltek.1073 Az akadémiai tevékenységhez 
kapcsolódóan a növendékek a kertben rendezett éves záróünnepélyek alkalmával adhattak számot tudásukról. Így pl. 
1894., majd 1895. augusztus 15-én, az Akadémia nagyrétjén még csak az akadémisták és meghívottak részvételével 
tartották a záróünnepet, amelyet 1896-ban I. Ferenc József is megtisztelt jelenlétével.1074 

Az Orczy-kert azonban nem csupán a honvédképzés keretein belül, az intézménynek alárendelt szerepében, 
hanem jóval szélesebb körben is szolgált sportcélokat. Gróf Esterházy Miksa által az angol sportélet népszerűsítése 
céljából alapított Magyar Athletikai Club létrejöttétől, 1875-től kezdve több éven át bérelte a Ludovika Akadémiához 
tartozó Orczy-kert pályáját, ahol több alkalommal versenyeket is rendeztek, pl. 1876. április 29-én, majd október 28-
án stb. 1880. június 30-án ugyancsak az Orczy-kertben rendezték a London-budapesti kerékpárútjáról aznap hazatért 
klubtársuk tiszteletére az éjjeli gyalogversenyt. A Vasárnapi Újság tudósítása alapján egy kijelölt területet ötvenszer 
végigjárva érték el a versenyzők az ötven-kilométeres távot.1075 A kerti pálya azonban, a Ludovika Akadémiával 
létrejött megállapodás értelmében, csak a versenyek idején állt a klub rendelkezésére, edzésekre kizárólag a 
versenyek előtt két héttel, s csak a reggeli órákban vehették igénybe, hiszen a kert elsősorban a katonai nevelés 
céljait szolgálta.1076 

 

 

85. kép - A Nemzeti Hajós Egylet 1902. évében épült 
csónakháza a Margitsziget Pest felőli partján, az  
Ipoly utcával szemben. 1905. 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

A Margitsziget kezdetben elsősorban a vízi 
sportoknak adott otthont. A sziget déli részén a budai 
oldalon csak egy keskeny csatorna választotta el az 
úgynevezett kis szigettől vagy Festő-szigettől, 
amelyet a margitszigeti igazgatóság azért vett bérbe, 
hogy ezzel meggátolja más, hívatlan vendégek 
megtelepedését. Miután az 1870-es években Buda 
város tanácsa a főhercegi családnak ajándékozta a kis 
szigetet, az elválasztó keskeny csatornát 

felszámolták. A tulajdonos engedélyével itt építette fel a reformkorban alapított „Nemzeti Csónakda” az ország 
legelső csónakházát a hetvenes években. Új otthona révén a hajósegylet, s maga a sportág népszerűsége is megnőtt 
                                                           
1071 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1929. III. k. 358-359. old. 
1072 Budapest Lexikon II. k. 92. old. 
1073 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1929. III. k. 166. old. 
1074 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1929. III. k. 166. old. 
1075 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1929. III. k. 308. old. 
1076 Zuber Ferenc: A Magyar Athletikai Club története 1875-1925. Budapest: Bichler, 1925. 42. old. 
1882-ben a klub tagja, „Dáni Vilmos ez időben mint önkéntes szolgált egy budapesti gyalogezredben s nem tudott 
volna trenírozni, ha gróf Esterházy Miksa (a klub megalapításának kezdeményezője, majd elnöke) közbenjárására 
báró Edelsheim el nem rendelte volna, hogy a tréning céljaira szükséges időben a szolgálat alól fölmentessék. A 
bajnoki verseny napján az ezred egész tisztikara kint volt az Orczy-kertben és verseny után az ezredes boldogan 
gratulált Dáninak a nagy dicsőséghez, melyet győzelmével az ezrednek szerzett.” Ld. Zuber Ferenc: A Magyar 
Athletikai Club története 1875-1925. Budapest: Bichler, 1925. 33. old. 



 

(ld. 85. kép).1077 Rendszeresen rendeztek versenyeket a sziget közelében, így pl. 1872. június 19-én, melyet követően 
a regatta bajnokai és nézői a sziget vendéglőjében lakomáztak.1078 Olyan jeles külföldi vendégek is megtekintették a 
versenyeket, mint pl. a József főherceg vendégeként a szigetre hajózó walesi herceg, a későbbi VII. Edward az 1873. 
május 12-én tartott evezősversenyt.1079 Az 1878. május 29-én a Budai Csónakázó Egylet által a Margitsziget mellett 
tartott csónakverseny ugyancsak a szigeten zárult, az alsó vendéglőben tartott táncmulatsággal.1080 Nemsokára a 
„Neptun” csónakázóegylet is megtelepedett a szigeten. A két egylet csak az úrjog elismeréseként fizetett egy csekély 
összeget a tulajdonosnak.1081 Az alsó sziget Pest felé néző oldalán emelkedett a Nemzeti és a Neptun evezősegyletek 
csónak- és klubháza.1082 A Duna Pest felőli ágán rendezték a regatta-versenyeket. 

Nemcsak csónakversenyeket rendeztek a szigeten, hanem az úszás is kedvelt sportág volt. A Duna-fürdőt 
nemcsak férfiak látogatták, amint arról a Fővárosi Lapok tudósít: 

„Reggel 8-tól délig a Duna-fürdő a hölgyeké. Férfiszemnek tilos a bepillantás. Szeretetreméltó 
csacskasággal árulta el a bájos najádok egyike, hogy az úszásban Arany Lászlóné, Kölberné, Szél 
Piroska, Toldy és Neuwelt Málvin kisasszonyok tűnnek ki mindenek fölött.”1083 
 

86. kép - A MAC margitszigeti sporttelepe a 
klubházzal 
Zuber Ferenc: A Magyar Athletikai Club 
története 1875-1925. Budapest: Bichler, 
1925. 132. old. 
 

A Margitsziget sportéletének 
felélénkítésében nagy szerepet játszott a 
Magyar Athletikai Club, mely 1901-ben 
költözött végleges helyére, a szigetre. A 
klub már 1893-ban, József főherceg 
engedélyével, teniszpályát létesített a sziget 
alsó részén, ahol a tagok igyekeztek az új 
sportot meghonosítani.1084 A múlt század 
elejére azonban halaszthatatlan kérdéssé 
vált egy olyan modern sporttelep 
kialakítása, amely sokágú tevékenységének 

biztosítása mellett végleges otthont biztosítana a klubnak. A főhercegi engedély birtokában, s a főhercegi 
uradalommal való szerződés megkötését követően sor kerülhetett az építkezések megkezdésére.1085 A sporttelep a 
főhercegi építészek tervei nyomán épült, míg a kertészeti munkálatokat Magyar György főkertész végezte, tehát 
mindent elkövettek annak érdekében, hogy ezzel is biztosítsák a Margitsziget arculatába való illeszkedését.1086 A 
klub végleges megtelepedésének hála olyan sportágakat is magas színvonalon tudtak űzni, mint pl. a labdarúgást, 
amelynek gyakorlására addig nem volt mód, hiszen az Orczy-kertben nem lehetett rendszeres edzéseket tartani.1087 
Mintegy ötholdnyi területen fekvő sporttelepe (fele versenypálya)1088 és klubháza is a sziget alsó csúcsán, a 
szárnyhídtól balra kapott helyet (ld. 86. kép). A klub 1901 őszén költözhetett be új otthonába, a margitszigeti 
sporttelepre, amelyet a főherceg díjtalanul engedett át. Az atlétika és a labdarúgás mellett az evezés és a szabadtéri 

                                                           
1077 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1928. II. k. 301. old. 
1078 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1928. II. k. 303. old. 
1079 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1928. II. k. 304. old. 
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1086 Zuber Ferenc: A Magyar Athletikai Club története 1875-1925. Budapest: Bichler, 1925. 130. old. 
1087 Zuber Ferenc: A Magyar Athletikai Club története 1875-1925. Budapest: Bichler, 1925. 140. old. 
1088 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest : k.n., 1909. 289. old. 



 

vívás is fokozatosan népszerűvé vált a klub tagjai körében. Két aszfalt teniszpálya, 18 trachyt (szurokkő)-teniszpálya, 
svájci stílusú emeletes klubház földszintjén vívóteremmel, a magasföldszinten társalgó- és díszteremmel, a pálya 
mellett a tribün 48 páholyából és 3000 állóhelyéről élvezhették a nézők a nemzetközi teniszmérkőzéseket (pl. 1907. 
májusában ld. 87. kép), különféle bajnokságokat (kivéve a futballdöntőket, mivel ezek közönségének itt nem jutott 
volna elég hely).1089 A klubban űzhető sportok körébe tartozott a futás, gyaloglás, ugrás különféle nemei, tenisz, 
asztalitenisz, labdarúgás, evezés, úszás és a korcsolyázás is. Ezen kívül a sziget felső csúcsán galamblövészeti telep 
is volt. 

 
87. kép - A MAC Nemzetközi Teniszversenye 1907. május 28. 

Zuber Ferenc: A Magyar Athletikai Club története 1875-1925. Budapest: Bichler, 1925. 153. old. 
 

A klub élénk társasági életéhez meghatározó módon járult hozzá a hölgytagság. A társaság megérezte ennek 
hiányát, amikor 1913-ban egy incidens következtében a választmány, a klub belső békéjének megőrzése érdekében 
ideiglenesen megszűntette a hölgytagságot. Átmeneti idő elteltével a férfi tagok legközelebbi hozzátartozói közül, de 
csak meghívás útján nyerhettek ismét felvételt női tagok a klubba.1090 

1919-ben a margitszigeti sporttelep sem kerülhette el sorsát. Míg a Tanácsköztársaság idején többi pályát a 
korábbi tulajdonos heti két napra kapta meg saját használatára, s csak egy vagy két idegen klubnak kellett osztoznia, 
addig a MAC csak egyetlen napon használhatta pályáját, s három egylettel, valamint számos bankcsapattal kellett 
osztoznia rajta.1091 Egy sportlap így számolt be erről az időszakról, rávilágítva a korábbi elit sportklub területén 
eluralkodott állapotokra: 

 „MAC – Előre – Nyomdász – BAK – Bankcsapatok egész sokasága – mezítlábas gyerkőcök egész 
hadserege – vörös katonák és tüzérek – KAOE athléták – szőke és barna lányok koszorúja, harcias képű 
tengerészek karjára fűzve – jámbor kirándulók, akiknek kedvük kerekedett versenyt futni a salakpályán 
(kemény sarkuk nyomán sebhelye a pálya) – lárma, amely túltesz a városligeti hinták és paprikajancsik 
csinnadrattáján – football – rúdugrás – súlydobás – startpróbák – stafétaváltások – Déván fáradhatatlan 
skippelése – s minden együtt és egyszerre: színes, változatos, elkábító és végtelenül lesújtó. Barnum 
cirkusza volt ilyen – miniatűr kiadásban.”1092 

Sportbemutatók, versenyek egyéb rendezvények, pl. jótékonysági ünnepélyek programjában is szerepeltek. 
1883-ban, az ischiai károsultak javára a Margitszigeten rendezett ünnepélyen a gazdag programban „vasparipa 
verseny, háromkerekűek versenye, (…) valamint kerékpár-verseny” is szerepelt.1093 Hasonló rendezvényre az 
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Erzsébet téren is sor került: 1891. június 15-én az MTK tartott viadalt a Fővárosi Szegény Gyermekkert Egylet 
rózsaünnepén.1094 A kerékpárversenyt követően tűzijáték és bengáli fény mellett vonultak fel a győztesek, majd 
hajnalig tartó táncmulatság várta a résztvevőket és a közönséget.1095 

A sportolás mint alapvető parkbeli tevékenység, valamint sportlétesítmények parkokban való megteremtése 
külföldön is a század végén vált bevett gyakorlattá.1096 Bár egyes sporttevékenységek (pl. lovaglás) már ezt 
megelőzően is kedvelt parkbeli időtöltésnek számítottak, a század vége felé vált általánosan elterjedt jelenséggé, 
hogy a passzív szemlélődéssel, az esztétikai élménnyel szemben az aktív, praktikus használat is fontos szerephez 
jutott. Ez azonban Budapest parkjaiban korántsem érvényesült kiegyensúlyozott formában. A sport szempontjából, a 
majdhogynem kizárólagosan erre a célra használt Orczy-kert (az I. világháborút követően elterjedtebbé vált 
Ludovika-kert néven) specializálódása az intézménynek való alárendelt volta miatt erősödhetett meg. 
Sportlétesítmények különösen a Margitsziget, kisebb mértékben ugyan, de a Népliget esetében is fontosak voltak. A 
Városliget, néhány sportrendezvényen túl, viszont továbbra is elsősorban telente, főként a korcsolyázás révén 
juthatott szerephez a fővárosi sportéletben. 

 

• Kutak, fürdők és a városi parkok 

88. kép – Az Illés-kút 
Leyrer, Joseph: Die Stadt Pesth und ihre Umgebung. 
Pest: k.n., 1803. 

 

Az Orczy-kerthez tartozó Illés-kút (ld. 88. kép) 
vitathatatlanul a legjobb minőségű ivóvizet adta Pesten, 
amint arról Anton Jankovich, József nádor udvari orvosa 
1838-ban megjelent könyvében biztosította olvasóit.1097 
Már az 1600-as évek végén is csöveken vezettek a 
városba.1098 A rossz ivóvíz okozta korabeli járványok és 
megbetegedések gyakorisága miatt a kút tehát komoly 
értéket képviselt. Nagy vonzerőt gyakorolt nem csupán a 
közelben lakókra (akik akár naponta ide jártak vízért), de 
a tehetősebbekre is a város távolabbi részein (pl. 

Andrássy Gyuláné rendszeresen az Illés-kút vizét hordatta).1099 Az 1830-as évek pesti kávéházai azzal hirdették 
magukat, hogy vendégeiket az Illés-kútról hozott vízzel szolgálják ki.1100 A vízfogyasztás sajátos formáját jelentette 
az ivókúra, amelyre lehetőség nyílt a kertben. A kút, s ezáltal a kert nem csupán jó minőségű ivóvizéről volt azonban 
nevezetes, amelyet még uralkodók is (mint pl. II. József) előszeretettel fogyasztottak, hanem arról is, hogy Pest 
görög ortodox lakóinak Illés napon (július 20.) tartott körmenetének egyik állomása volt. 

                                                                                                                                                                                            
eredeti és rövidített formájában + forrásanyagok. Budapest: 1972. Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum. 683-73./ 61. old. 
1094Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1929. III. k. 112. old. 
1095 Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. Budapest: Országos Testnevelési Tanács, 1929. III. k. 112-113. old. 
1096 Conway, Hazel: Public Parks. London: Shire, 1996. 80-82. old. 
1097 Jankovits, Anton: Pest und Ofen mit ihren Einwohnern. Ofen: königl. ung. Universität, 1838. 46. old. 
1098 Nagy Lajos: Rácok Budán és Pesten (1686-1703) /Tanulmányok Budapest múltjából XIII/. Budapest: Akadémai 
K., 1959. 194. jegyzet. 
1099 Schams Ferenc 1821-ben megjelent, Pestről szóló ismertetőjében az Orczy-kertivel feltehetőleg egy forrásból 
eredő, a Festetics-kertben található kutat nevezi Illés-kútnak, s így mutatja be: „als das reinste im ganzen 
Pestergebith bekannt ist.” Schams, Franz: Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. 
Pest: Hartleben, 1821. 384.old. /A korabeli forrásokban s a szakirodalomban egyaránt más-más nézetek bontakoznak 
ki az Illés-kút helyével kapcsolatban: vagy a Festetics-kertbe vagy az Orczy-kertbe helyezik./ 

1866-ban megjelent budapesti kalauzában Áldor Imre is így írt az Orczy-kertről és kútjáról:  
„Díszes kert vonzó tóval és dombbal, nagy lombos fákkal és egy kis házzal képezik egész tartalmát. (...) Itt van egy 
kút is, melynek tiszta, fölséges vize nem csak testi, hanem lelki gyönyört is nyújt annak,  aki sehogy sem tud hozzá 
szokni a pesti lágy, rossz ízű vízhez.” Ld. Cassius (Áldor Imre). Magyarország fővárosa. Budapest leírása, képekkel. 
Pest: Heckenast, 1866. 17. old. 
1100 Bevilaqua Borsodi Béla: Pest-budai kávéházak: kávé és kávésmesterség, 1535-1935. Budapest: Athenaeum, 
1935. II. k. 1168. old. 



 

 A 19. század utolsó harmadában a Margitszigeten, majd a Városligetben többek között az ivóvíz biztosítása 
céljából kútfúrásokat végeztek. Az így felszínre hozott víz hasznosítása érdekében indulhatott meg a fürdők 
kiépítése. Ezáltal az ivókúra mellett, ami az Orczy-kertben, a Városligetben (a vendéglő bérlőjének indítványára)1101 
már a század első felében is megjelent, majd a század második felében a Múzeum-kertben és a Széchenyi sétatéren is 
gyakorlat vált, Budapest parkjai nem csupán új funkcióval, hanem a társas élet egy sajátos formájával gazdagodtak. 

A park meghatározó alkotórésze volt a fürdőtelepeknek, kurpark nélkül, kevés kivételtől eltekintve, nem is 
minősülhettek fürdőhelynek.1102 A fürdőkúra rituáléjának elengedhetetlen része, a szabadban tett, testet és lelket 
egyaránt üdítő séta, valamint a korzózás helyszíneként kialakított, a természet valóságban szétszórt gyógyerejét és 
szépségeit önmagába sűrítő, mesterséges park1103 a 19. század elején még egyértelműen a romantikus tájképi kert 
mintáját követi, a balneológiai szakirodalomban annak közvetlen leszármazottjának tekintik.1104 A század folyamán 
azonban egyre hangsúlyosabbá válnak, a kurpark funkciójából adódó különbségek. A közcélra szolgáló, sok látogató 
befogadására kialakított, a szabad természet megjelenítésére törekvő, de funkcióját, megtervezettségét nem titkoló 
fürdőpark, a meghitt és exkluzív, az építészeti elemek tudatos elrejtésére törekvő angolkerttől eltérően, intézményeit 
nem kívánja eltakarni, látogatói számára nem csak pihenést, hanem szórakozást, a társas élet alkalmait is nyújtja. A 
városi közpark, mely stílusában, kialakításában szintén sokat köszönhet a tájképi kertnek, a kurparktól eltérően a 
környező város épületeitől olyan világosan elkülönülő teret képezett, amely az esetleges implicit vagy explicit 
korlátozások (a közönség szeparálódása, a látogatók exkluzív köre, bekerítettség, belépti díj stb.) ellenére is elvileg 
nyilvános volt, mindenki előtt nyitva állt. A budapesti fürdők kertjei, parkjai (pl. a Császár fürdő kertje) kedvelt 
sétahelyek voltak, az itt rendezett bálok, nagy népszerűségnek örvendtek. Ezek a kisebb kiterjedésű kurparkok 
funkciójukat és közönségüket tekintve azonban elsősorban az intézményeknek voltak alárendelve. 

Budapest gazdag fürdőkultúrája fontos szerepet játszott parkjai életében is. Nem csupán az ide látogató 
fürdővendégekre kell gondolnunk, akik a város nyújtotta szórakozási lehetőségek egyikének tekintették a városi 
parkok illetve intézményeik felkeresését (amint erre a korabeli fürdőkalauzok ösztönözték olvasóikat), hanem egyes 
kisebb fürdők vonzerejét valamely park közelsége még tovább növelhette, elsősorban a kúra kiegészítéseként ott tett 
séta, de a park természeti szépségei illetve szórakozási lehetőségei nyújtotta élvezetek által is. Így pl. a városmajori 
Daun-féle nyaralóépületet 1868-ban azért alakították nyári lakásokká (a táncteremben válaszfalakat emeltek, így 
mintegy 12 lakást létesítettek),1105 mivel Buda városa az egykori kocsma közelében fekvő Siklósi Károly-féle 
vízgyógyintézet ambiciózus vállalkozásához kapcsolódva kívánta kamatoztatni a major előnyeit.1106 A Dr. 
Vaskovits-féle budai vízgyógyintézet vonzerejéhez a kúrák és az ellátás színvonala, az intézet saját kertje mellett a 
Pesthez képest már önmagában is egészségesebb, tisztább levegőjű Városmajor, a kedvelt kirándulóhely közelsége is 
hozzájárult.1107 Pesten pedig a Városliget közelében található, Fischhof „hidegvíz- és edző-intézete”1108, valamint a 
Batizfalvi-féle „Sebészi és orthopädiai magán gyógyintézet”  egyik vonzerejét a Városliget közelsége jelentette: 

„(Dr. Batizfalvi orthopädiai intézetében), mely már egy év óta sikerrel működik, oly betegek is 
nyerhetnek szállást, kik vidékről azon célból jőnek fel, hogy betegségüket orvosi műtét által 

                                                           
1101 „Mineralwässer Trink-Anstalt. Herr Kratochvill ließ die Anzeige der Entstehung dieser Anstalt am 1. Juni 1832 
ergehen, und errichtete sie im Stadtwäldchen, allwo die pl. t. Herrn Patienten in der erquickenden Luft spazierend, 
die verordnete Wasser-Cour beginnen, fortsetzen, und vollenden können.“ Tekusch, August: Der Fremde in Pesth 
und der Pesther in der Vaterstadt. Pest: k.n., 1833. 22. old. 
1102 Ld. Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában. Budapest: Holnap K., 1999. 131. old. 
1103 Ld. Petneki Áron: „Múzsák szabadságon. Az idő múlatásának kultúrtörténete a magyarországi fürdőhelyeken 
(1815-1848).” Helikon 1991. 242. old. 
1104 Ld. Erről részletesen ld. Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában. Budapest: Holnap K., 1999. 132. old. illetve 
Kósa László: „Fürdőkultúra és természetszemlélet kapcsolata a felvilágosodástól a 20. század elejéig.” In: R. 
Várkonyi Ágnes – Kósa László (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról. 
Budapest: Orpheusz könyvkiadó, 1993. 217-219. old. 
1105 1884-ben, a Városmajor környékét érintő építkezési hullám idején a Clotild árvaházat telepítették a nyári 
lakásokba. Ld. Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.). Kézirat. /Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 7. old. 
1106 Kemény Bertalan: A városmajori kocsma története (1885. V. – 1912. X.). Kézirat. /Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 486-71./ 2. old. 
1107 Ld. Dr. Fajth Péter: A Dr. Vaskovits-féle budai és svábhegyi vízgyógyintézet ismertetése. Budapest: k.n., 1889. 6. 
old. 
1108 „Miután Graefenbergben Prissnitz mellett, majd Bécsben szerzett tapasztalatokat a hidegvízgyógymód terén, 
Fischhof hazatérve Pesten „tulajdon házát és kertjét szentelé ugyan e célra, melly a városligeten túl levő Hermina-
kápolna szomszédjában, a városligettel határos emelkedett téren helyezve, tiszta levegővel és – az életerő forrásával 
– igen jó, friss, tiszta vízzel bír.” VU 1858. (június 20.) 292. old. 



 

gyógyíttassák. (…) Az intézet a legjobban fel van szerelve s a Király-utcában szép nagy kerttel 
körülvett házban van elhelyezve. E mellett a városliget friss légű sétányainak közelsége is igen 
kellemessé és hasznossá teszi azt a betegekre nézve.”1109 

Ezen kiegészítő funkciók mellett Budapest két parkja esetében a fürdő létesítése jóval jelentősebb szerepet 
játszott. A Margitszigeten és a Városligetben már meglévő, többé-kevésbé kialakított parkok pótlólagos 
fejlesztésének, funkcióbővítésének tekinthető a kútfúrás illetve fürdő létesítése. Ahelyett azonban, hogy a park 
nyújtotta sokféle üdülési, szórakozási lehetőség egyike maradt volna a fürdő, valójában nagymértékben meghatározta 
a park arculatának további alakulását. Könnyen bizonyítható ez a Margitsziget esetében, ahol a fürdő létesítése a 
sziget fejlesztésének, egy része fürdőteleppé való kiépítésének alapjait teremtette meg, jelentősen hozzájárult 
jellegének átformálódásához, látogatói számának növekedéséhez. Az Artézi-, majd a Széchenyi-fürdő, jóval kisebb 
mértékben bár, de hasonló szerepet játszott a Városliget esetében. 

A városi parkban a fürdő megnyitása által bekövetkezett sajátos arculatváltás, funkció-módosulás 
bemutatása mellett a Városligetben és a Margitszigeten létesített fürdők látogatottságának vizsgálata fontos szereppel 
bír a két park társas életének vizsgálata szempontjából. Míg a bécsi parkok esetében rendelkezünk olyan adatokkal, 
amelyek alapján, az egyszerű becslésen túl kisebb-nagyobb pontossággal látogatottságuk mértékére 
következtethetünk, addig a pest-budai parkok esetében ilyen adatok nem állnak rendelkezésünkre. Bár ezeket a 
fürdőket csak a parkok közönségének egy bizonyos köre kereste fel, mégis segítséget nyújthatnak forgalmuk 
meghatározásához, esetlegesen látogatóik társadalmi összetételének megállapításához (ld. erről „A közönség” című 
részt). 

A Városliget és a Margitsziget közül csak az utóbbit tekintették hivatalosan is fürdőhelynek, mivel szállást, 
ezáltal sajátos életformát biztosított a fürdővendégek számára.1110 Az Artézi-, majd a Széchenyi-fürdő esetében ez a 
lehetőség nem volt adott, tágabb környezetét tekintve a Ligetbe tagolódott, de az intézmény környéke, tehát a 
közpark egy része kurparkként is szolgálhatott. A Margitsziget esetében azonban ez a funkció jóval egyértelműbb 
volt, maga a tájképi park jelentős része vált kurparkká, amelyet azonban nem csupán a fürdővendégek használták.1111 

 

„míg a sziget felső része tulajdonképpen a gyógyulást kereső betegeké, az alsó 
részen a szórakozók gyülekeznek, élvezve az üde levegő mellett a zenét, a 
társaságot s a pompás kilátást (...)”1112 

••• Fürdő a Margitszigeten 

Igazán népszerűvé akkor vált a sziget, amikor 1867-ben József nádor kisebbik fia, József főherceg 
megörökölte és megindította nyaralóteleppé való kiépítését. A családi hagyományokhoz hűen komoly fejlesztésekbe 
fogott. A már régóta ismert melegforrások feltárása és kiépítése mindebben meghatározó szereppel bírt. 
Hasznosításuk gondolata már József nádor idejében is felvetődött, amit különösen második felesége, Hermina 
szorgalmazott – mindez akkor azonban csak terv maradt. 1856-ban a Vasárnapi Újság az alábbi beszámolót közölte 
a sziget közelében található úgynevezett Forrás/Fürdő-szigetről: 

 „A természettudományi társulat titkára dr. Szabó a Duna alacsony állását felhasználván, kirándulást 
tett a Margitszigeten felül eső forrás szigetre, mely az ó-budai nagy sziget és pesti partok közt csak 
akkor látható, ha a Duna nagyon sekély. Ezen 30 négyszögölnyi homoksziget tele van meleg 
forrásokkal, melyek itt-ott csoportot képeznek. Szabó úr 17 forrás hévmérsékletét mérte meg, s azt 
tapasztalta, hogy ez 11-nél 41°C, a többinél kevesebb.”1113 

                                                           
1109 VU 1860. (június 3.) 272. old. 
1110 A Magyar Szent Korona országai Balneológiai Egyesületének évkönyve alapján a Rudas-, a Rác-, az Artézi-
fürdő, a Margitsziget, a Lukács- és a Császár fürdő közül csak az utóbbi háromnak volt „fürdőhely jellege,” mivel 
csak ezek tudták vendégeiket saját szállodáikban elhelyezni. Ld. A Magyar Szent Korona országai Balneológiai 
Egyesületének évkönyve 1908. 194. old. 
1111 A fürdőkultúra a Monarchia más parkjai esetében is elterjedt volt. A vizsgált városok közül így pl. lényegükből 
adódóan Prága szigetei, elsősorban a Zsófia-sziget biztosított lehetőséget fürdőzésre, ez azonban csak a Moldvában 
való fürdést jelentette. Bár ásványvizes ivókúrára is lehetőség nyílt, korántsem volt szó olyan kiépült fürdőhelyről, 
mint pl. a Margitsziget. 
1112 „A Margitsziget.” MNvil. 1875. 360-361. old. 
1113 VU 1856. 430. old. 



 

 

89. kép – Ferenc József látogatása a felfedezett 
gyógyforrásnál 1868. május 13-án. 
Cursalon 1869. Nr.15, közli: Szent Margitszigeti Emlék. 
Souvenir von der Sct-Margaretheninsel. Budapest: Eckstein, 
1897. 56. old. 
 

Főhercegi jóváhagyással a neves bányamérnök, Zsigmondy 
Vilmos 1866-67-ben végzett fúrásokat a szigeten. A harkányi 
hőforrás sikeres állandósítását követően Zsigmondy saját 
kezdeményezése, az artézi kút fúrása egy, a Margitszigeten 
létesítendő fürdő ötletéből fakadt.1114 Az 1866. december 21-
én a sziget felső végén megkezdett munkálatok 
eredményeként 1867. május 13-án kénes hévvíz tört a 
felszínre,1115 amelynek hasznosítására először egy 
kezdetleges ivószoba, majd egy ivócsarnok létesült.1116 1868. 
május 13-án Ferenc József is felkereste a nemrég felfedezett 
gyógyforrást (ld. 89. kép).1117 Miután az ivócsarnok 
jövedelmét József főherceg a Magyar Gazdaasszonyok 
Árvaleányintézetének ajándékozta, az árvák mérték a vizet az 
ivókúrára oda látogatóknak.1118 A fürdővendégek reggeli 
találkozóhelye a félkör alakú ivócsarnok lett (ld. 90. kép).1119 

 

90. kép – A margitszigeti ivócsarnok 
Margitsziget: fürdőgyógyászati és helyrajzi szempontból. 
Budapest: Hornyánszky, 1886. 12. old. 
 

 

A felszínre hozott víz hasznosításának ötlete a 
főherceg jószágigazgatójától, Szuborits Antaltól származott. 
Indítványa, miszerint a vizet egy, a szigeten felállítandó 
fürdőintézet hasznosítsa, megnyerte a főherceg tetszését,1120 
ennek nyomán indulhatott meg a sziget fejlesztése. Ybl 
Miklós kapott megbízást a fürdő (ld. 91. kép), a szálloda, a 
vízesés, a sziget déli részén pedig a nagyvendéglő1121 
megépítésére. Az így kialakult épületegyüttes (nagyszálló 
/ld. 92. kép/ mintegy 200 szobával, a vízgyógyintézettel 
összeépült kisszálló 50 szobával, a tornácos felső vendéglő 
kis zenepavilonnal, továbbá egyéb kiszolgáló épületek 
mellett emeletes nyaralókkal). Ezzel együtt a park 
gondozására is nagyobb figyelmet fordítottak, ami az 

                                                           
1114 Böckh János: „Zsigmondy Vilmos (1821-1888).” Földtani Közlöny XX. k. 1890. (különnyomat) 25. old. 
1115 A családi hagyomány szerint már a szigeten való kútfúrás ötletét is sokan furcsállták, szükségességében 
kételkedtek. Dr. Zsigmondy Árpád közlése. 
1116 1868. júliusában, az első sikerén felbuzdulva, egy második kút fúrását is megindították a szigeten. 1873-ban 
azonban, a gazdasági nehézségek miatt felhagytak vele. Ld. Böckh János: „Zsigmondy Vilmos (1821-1888).” 
Földtani Közlöny XX. k. 1890. (különnyomat) 26. old. 
1117 Cursalon 1869. Nr.15, közli: Szent Margitszigeti Emlék. Souvenir von der Sct-Margaretheninsel. Budapest: 
Eckstein, 1897. 56. old. 
1118 VU 1871. (július 16.) 374. old. 
1119 Szent Margitsziget Gyógyfürdő. H.n.: k.n., 1909. 30. old. 
1120 Liptay Pál: „A margit-szigeti világfürdő.” Fürdői Lapok 1868. 20. old. 
1121 Vadas Ferenc: "A margitszigeti Nagyvendéglő." In: Ybl Miklós építész 1814-91. Budapest: Hild-Ybl Alapítvány, 
1991. 89-97. old. 



 

áradások okozta károk miatt szükséges is volt. 

A további korszerűsítéshez és fejlesztéshez (posta, lóvasút) a fürdő kialakítása, működése jelentette az 
alapot. A fennmaradt kurlisták alapján a vendégek legjelentősebb része egyértelműen budapesti volt. Érkeztek 
látogatók vidékről is, valamint az osztrák tartományokból és külföldről, bár az utóbbiak száma elhanyagolható volt – 
ennek ellenére is mindez a fürdő fokozatos ismertté válását mutatja.1122 

A szállóvendégek általában kéthetes, ritkábban négyhetes turnust töltöttek a fürdőben, de előfordult, hogy 
még ennél is hosszabb ideig tartózkodtak a szigeten.1123 Számos ismert személyiséggel találkozunk a vendégek 
között. 

„Az ünnepeken [pünkösd idején] nagy sürgés-forgás volt a felügyelői irodában: alig győzték a sok 
személyes és levélbeli megrendelést elfogadni. Az eddig érkezettek névsora: Arany János és neje, 
Arany László és neje, Trefort miniszter, gróf Batthyányné, főorvos, közjegyző, tanárok, szerkesztők, 
bankigazgatók, képviselők, esperes, Vay Miklós szobrász. 1-1 vendég Londonból, Bécsből, 
Pilsenből.”1124 
„Vendégek: Bécsből, Lipcséből, Ploestiből, Graz-ból, Kammermayer Károly polgármester.”1125 

Foglalkozásukat tekintve magánzók, földbirtokosok, grófok, háztulajdonosok, államtitkár, tanár, kereskedő, 
fényképész, ügyvéd, képviselő, vezérigazgató, királyi tanácsos, cukrászné, hivatalnok, mérnök, uradalmi tiszt, orvos, 
színésznő, gyógyszerész is szerepel a listákon.1126 A szigeten lakó vendégek mellett azonban sokan voltak, akik a 
fővárosból naponta látogattak ide:  

„A jó idő tömegesen hozta meg a vendégeket, s ma már 160 szoba lakója élvezi a verőfényes szép 
napokat. A fővárosi kirándulók most már szintén tömegesen keresik fel a művelt közönség e kedvelt 
helyét. Az ott lakó gyógyvendégeken kívül a fővárosból is sokan kijárnak melegvíz-kúrára.”1127 

A szigeten lakó vendégek száma egy idényben 1100-1200 körül alakult. A Statisztikai Hivatal kimutatásai 
alapján a fürdőt használó személyek száma ezt jelentősen meghaladta. A „futó” vendégek száma évente elérte a 
100.000-et. 1902-ben, mindössze egy év leforgása alatt a fürdővendégek száma a felére apadt (1714-ről 874-re), 
amelyet a Lukács- és Császár-fürdő növekvő vendégseregével magyaráztak – legfőbb oka az lehetett, hogy a 
megnyílt szigeti szárnyhíddal a betegek jó része úgy vélte, hogy a sziget korábbi nyugalma is odalett.1128 

A margitszigeti gyógyfürdő, amint azt ismertetői sem mulasztották el hangsúlyozni, egyedülálló természeti 
adottságai mellett számos előnnyel bírt: 

„(…) a főváros szomszédságában az egyedüli intézmény, amely egy modern gyógyfürdő minden 
kellékét magában egyesíti. Ennek a körülménynek különösen oly betegek szempontjából van nagy 
jelentősége, akik hosszabb időre nem hagyhatják el a fővárost.”1129 

                                                           
1122 Pulszky Ferenc leányának is azt javasolta, hogy júniusban tizenkét fürdőt vegyen a Margitszigeten. Ld. OSzK 
Kézirattár, Fond VIII/2316. Pulszky Ferenc levele Pulszky Polixénához, 28. levél (Budapest, 1874. május 18.). 
1123 Pl. az Arany család esetében.  
1124 Concha Károly: „A Margitsziget.” FL 1879. (június 7.) 634-635. old. 
1125 Concha Károly: „A Margitsziget.” FL 1880. (július 24.) 840. old. 
1126 Fürdői Lapok 1873. július 20. 41. old. 
1127 Concha Károly: „A Margitsziget.” FL 1879. (június 7.) 634-635. old. 
1128 Bókay Árpád: „A magyar fürdők látogatottságának kimutatása az 1902. évről.” A Magyar Szent Korona országai 
Balneológiai Egyesületének évkönyve 1904. 287. old. 
1129 Szent Margitsziget Gyógyfürdő. H.n.: k.n., 1909. 46-47. old. 



 

 
91. kép – A margitszigeti fürdő épülete 

Képeslap, FSzEK Budapest Gyűjtemény 

A vízgyógyintézet kialakításával a szerényebb anyagi lehetőségű látogatók igényeinek is igyekeztek 
megfelelni. A szállodák árai, a tájékoztatók alapján megfeleltek a jobb pesti szállodák árainak.1130 A látogatók több, 
mint három napi tartózkodás után gyógyhely- és zenedíjat fizettek, mely egy személy után heti 10, két személy után 
16, egy család után 20, minden cseléd után pedig 4 korona volt.1131 

A gyógyulni kívánók számára a két kulcsszó a nyugalom és a mozgás volt. A pihenés, a kellemes társaság 
és a zene mellett az ismertetők, a szigetre érvényes általános életvezetési szabályként a következőt hangsúlyozták: 

„Ki járni képes, naponta tegyen hosszabb sétákat; a Margit-sziget gyönyörű növényzete és kellemes 
pormentes sétányai elég tágas tért engednek nagyobb mozgások kivitelére is. Gyenge, hűdött vagy 
lábbajokban szenvedő egyének pedig hord- vagy tolószékben vitessék magukat, hogy a járást legalább 
passiv mozgásokkal helyettesítsék.”1132 

                                                           
1130 Szent Margitsziget Gyógyfürdő. H.n.: k.n., 1909. 50. old. 
1131 Szent Margitsziget Gyógyfürdő. H.n.: k.n., 1909. 50. old. 
1132 Törs Kálmán: Margitsziget. Pest: k.n., 1872. 127. old. 



 

 
92. kép - A margitszigeti nagyszálló 

Szent Margitsziget Gyógyfürdő. H.n.: k.n., 1909. 29. old. 
 
A nyári idény mellett a téli idény bevezetésére is kísérletet tettek, hiszen a szárnyhíd megnyitásával a sziget 
megközelíthetőségét semmi sem korlátozta. Az idegbetegségekben szenvedők gyógyítása, a télen is alkalmazható 
gyógyító eljárások mellett a téli sportlehetőségekkel (szánkózás, korcsolyázás) is igyekezett a sziget vezetősége 
minél több látogatót vonzani.1133 1908-ban a szigeti fürdő kínálta üdülési lehetőségekről, látványosságokról így 
tájékoztatta olvasóit a Budapest környéke című lap: 

„A hőfürdőn kívül iszap-, maláta, fenyőkivonat-, franzensbadi láp és egyéb más minőségű fürdők 
állnak rendelkezésre (...). Villamos fényfürdő, mesterséges szénsavas-, forró lég-, homok és napfürdő 
(...) svéd gyógytornaterem, dr. Bullig-féle inhalatorium, masszázs és villamozás. A 2 szálloda összes 
szobái átalakíttattak, s a két társalgóteremben számos bel- és külföldi lap áll a vendégek rendelkezésére. 
A személyzet is ki lett cserélve, csak a folyton mosolygó arcú Marci portás maradt meg (...). 
A felső szigeti vendéglőnél cigány- az alsónál pedig katonazene szórakoztatja a közönséget. 
Láthatunk 2 példányt a „Mexikói Agave Filifera” növényből, amely minden 100 évben egyszer 
virágzik és ez a hét folyamán következett be.”1134 

A margitszigeti artézi kút vize nem csupán a fürdőt táplálta illetve ivókúraszerű fogyasztását biztosította, 
hamarosan megindult palackozása is. A főhercegi család a járványoktól óvakodva még fiumei villájában is 
margitszigeti vizet fogyasztott, egészségesebbnek tartva a helyi víznél.1135 

A Margitsziget 1908-as tulajdonosváltását követően, miután a főváros nem rendelkezett a sziget 
fejlesztéséhez elengedhetetlen infrastrukturális beruházások pénzügyi fedezetével, egy tőkéscsoportnak, a Szent 
Margitsziget Gyógyfürdő Részvénytársaságnak adta át kezelését. Mint már a társaság neve is mutatja, a további 
fejlesztésekben meghatározó szerepet szántak a gyógyfürdőnek. A Margitszigetet, annak összes tartozékaival együtt 
1913. január elsejével hatvan évre bérbe vevő társaság célkitűzéseként rögzítette, hogy a szigetet,  

„valamint az ahhoz a Duna medréből feltöltés által csatolandó területet, mint közkertet, gyógyfürdőt, 
üdülő- és szórakozóhelyet a hasonló rendeltetésű és világhírű elsőrendű közkertek, gyógyfürdők, 
üdülő- és szórakozóhelyek színvonalára emeli és az üzemet egész évre kiterjeszti.”1136 

                                                           
1133 Ld. erről részletesen: Ötvös József: Szent Margitsziget mint téli gyógyfürdőhely. Budapest: Franklin, 1901. 
1134 -ch: „A Margitszigetről.” Budapest Környéke 1908. július 12. (28. sz.) 4-5. old. 
1135 A Fiuméban, feltehetőleg a vezetékes víz miatt bekövetkezett tífuszos megbetegedésekről írva: „Nekünk lévén a 
Margitszigeti víz nem jövünk abba a helyzetbe.” MOL P1412 (A Habsburg család alcsúti levéltára) József főherceg 
levele Klotild főhercegnőnek (Fiume, 1895. január 25.). 
1136 Tervezet. Ld. Gyalay Mihály - Szekeres József: „A Szent Margitsziget Gyógyfürdő Részvénytársaság története.” 
TBM, 24. k. 1991. 115-172. old. 5. sz. melléklet 170. old. 



 

A tárgyalt időszakban számos pénzügyi nehézség mellett csupán a sziget feltöltése kezdődhetett meg.1137 

 

••• A városligeti fürdő 

A margitszigeti artézi kút létesítése nagy feltűnést keltett és Zsigmondy Vilmos számára meghozta a 
tudományos és közéleti elismerést.1138 A sikeren felbuzdulva, „hogy minden célra használható jó minőségű víz a 
legnagyobb bőségben rendelkezésre álljon,”1139 a mérnök már korábban beadott tervezetét a városi tanács elfogadta, 
s megindulhatott a városligeti kút fúrása is. A városi tanács célja az időnként kiszáradó városligeti tó feltöltésének 
biztosítása, a park ültetvényeinek, fasorainak és útjainak öntözése (amelyek porosságuk miatt sok panaszra adtak 
okot),1140 továbbá meleg vizes fürdő létesítése volt. Mindez, a számítások szerint, már önmagában is biztosította a 
jövedelmezőséget. Emellett azonban csövekkel a városba kívánták vezetni,1141 hogy elősegítse a város jobb 
vízellátását, s így a pusztító járványok leküzdését.  

“(…) mily nagyszerű haszonban részesül Pest városa az által, ha egy artézi kutat furat, mivel 8 esztendő 
alatt a liget belocsolása és a tónak táplálása mellett, még az eddigi kiadások is megfizettetnek és a város 
ezen kiadásokat jövőben tökéletesen megtakaríthatja. 

De mindezeken kívül az artézi kút vizéből a városnak bármely pontján a víz hévfokának 
csekély leszállításával s a terep természetes lejtezetének felhasználása mellett igen célszerűen több 
fürdő felállítható, mely fürdők szintén nem csekély hasznot hajtandnak. Az ezen felül felmaradó, 
valamint a fürdőkből lefolyó víz utcáink kövezetének oly mértékben szükséges locsoltatására s 
csatornáink részbeni öblítésére leend fordítandó, végtére a Városligetnek összes ültetvényei és 
növényei – melyek jelenleg csak lézengnek – könnyű modorú öntözés következtében virányosabbakká 
és dúsabbakká átváltoztathatók.” 1142 

A város tehát abban a reményben adott megbízást a munkálatok megkezdésére, hogy ezáltal a park mint zöldterület 
fejlesztéséhez, népszerűsítéséhez is hozzájárul. 

Az 1868. november 15-én megkezdett, eredetileg két évre tervezett munkálatok mintegy tíz év múlva, 1878 
januárjában vezettek eredményre, s a jelentősen elhúzódott, a tervezettnél csaknem háromszor nagyobb költséggel 
járó fúrás 1878. május 15-én zárult le. A kút létrehozása gazdasági eredmények mellett tudományos szempontból is 
jelentős tett volt, hiszen hozzájárult Budapest geológiájának jobb megismeréséhez.1143 Az újonnan létesített kút a 
Liget újabb nevezetességé vált, számos látogatót vonzott: 

„Az új artézi kút a Városligetnek egyik legszebb pontján fekszik. Árnyas, lombos fák mellett, a 
pávaszigeti tó közelében s egyenes vonalban a Sugár út középtengelyével, úgy hogy ez út végéről jó 
szemmel éppen ráláthatni a kiemelkedő magas deszkatoronyra, mely a működő fúrót burkolá, s mely 
most a földalatti vizeket fölvezető csöveket rejti magában. Mellette az előtérben látható épület a 
gépház, szerszámraktár és a munka alatt az iroda és a kiemelt törmelék, iszap, kövült csigák 
gyűjteményének lerakója. A Sugár út felé tekintő oldalon van az ideiglenes ivóhelyiség. Keskeny korlát 
vezet – a nagy tolongás ellen – a födött szabad tornácra, melynek hátsó falából kinyúlnak a szabad 
vízvezetéki csapok párolgó, gyöngyöző, forró vízsugarakat eresztve alá, melyekből a kiszolgáló nők 
meg-megmerítenek egy-egy füles poharat s oda nyújtják az inni szándékozónak, ki nem ritkán nem 
győzi az áthevült poharat egyik kezéből a másikba kapkodni s el is ejti, ha kissé érzékenyebb bőre van. 
Egész gyógyteremmé vált a kis ideiglenes bódé, melyhez e nyár folytán százával zarándokoltak a 
mindenféle máj-, lép- és gyomorbetegek, s a gyógyulók lajstromkönyve több száz nevet mutat fel, 

                                                           
1137 Ld. erről részletesen Gyalay Mihály - Szekeres József: „A Szent Margitsziget Gyógyfürdő Részvénytársaság 
története.” TBM, 24. k. 1991. 115-172. old. 
1138 Ld. Böckh János: „Zsigmondy Vilmos (1821-1888).” Földtani Közlöny XX. k. 1890. (különnyomat) 27-28. old. 
1139 Böckh János: „Zsigmondy Vilmos (1821-1888).” Földtani Közlöny XX. k. 1890. (különnyomat) 87. old. 
1140 „A Hattyú-sziget illatos rózsabokrok és virágokkal van beültetve. Sajnos hogy csak a gesztenyés sétatért öntözik 
s nem egyszersmind a Városliget egyéb utait is, melyeknek porát és homokját a tömérdek díszfogat, bérkocsi, 
lovagló és gyalognép egész föllegekben veri föl, - mi sokakat visszariaszt az idylli ünnepnapi mulatságoktól, 
valamint a társaskocsikbai lépés rendezetlen állapota is.” Vahot Imre: Budapesti Kalauz. Pest: Vodianer, 1864. 80. 
old. 
1141 A fúrt kút a fenntartási költségek miatt a város számára jutányosabb megoldás is volt, mint a vízvezeték 
létesítése, fenntartása. Ld. Böckh János: „Zsigmondy Vilmos (1821-1888).” Földtani Közlöny XX. k. 1890. 
(különnyomat) 87. old. 
1142 Böckh János: „Zsigmondy Vilmos (1821-1888).” Földtani Közlöny XX. k. 1890. (különnyomat) 91. old. 
1143 Székely Lajos: „Zsigmondy Vilmos bányamérnök emlékezete.” Bányászati Lapok 1867. 4. sz. 279. old. 



 

akiknek tulajdonosai az artézi kút természetes melegvizét sikerrel használták. Pedig aligha mindenik 
beleírta nevét.”1144 

Ivókúraként azon betegségek gyógyítására ajánlották, amelyekre a karlsbadi, hasonló összetételű vizet szokták 
javasolni.1145 A kút fölé Ybl Miklós által tervezett „gloriettet emeltek (ezt a népnyelv csak „fogpiszkálóként” 
emlegette), amelyet majd az ezredéves emlékmű felállítása miatt 1898-ban a Széchenyi-kilátóhoz szállítanak s ott 
állítják föl. A kút vizének gyógyászati célú hasznosítása érdekében a főváros 1884-ben felépíttette az Artézi 
gyógyfürdőt, amelynek közös fürdője és különálló fürdőhelyiségei is voltak. 

A 20. század elején a Széchenyi fürdő építése miatt szükségessé vált e fürdő áthelyezése, s ezáltal a Liget 
északkeleti részének átalakítása is. A vurstli Népligetbe telepítésével, a népies szórakozások döntő részének 
kiszorulásával a Városliget ezen része más arculatot öltött. 

Az ezredéves kiállítást követően az ivócsarnok áthelyezése már aktuális probléma volt, hiszen amint a 
fővárosi közgyűlésen elhangzott felszólalásból kitűnik, a városligeti gyógyvíz illetve ivókúra keresettsége 
szükségessé tette a terület rendezését, egy kényelmes ivócsarnok kialakítását. 

„(…) az Artézi-fürdő forrása olyan helyen van, amely igen sok tekintetbe kifogás alá esik. Ezt a kitűnő 
hatású gyógyvizet nemcsak budapestiek keresik fel, hanem ennek használata céljából a vidékről is nagy 
számmal jönnek fel hozzánk”1146 

Az omnibusz-megállóhely közelsége és a tó vizének szaga miatt tűrhetetlenné vált állapotok rendezését azonban 
Halmos János polgármester azzal odázta el, hogy hamarosan sor kerül a fürdő megépítésére. A kérdés rendezésére 
azonban csak évek multával kerülhetett sor, amikor Czigler Győző, majd Dvorzsák Ede tervei alapján megvalósult a 
fürdőépület (1909-1913), mely a kor legszínvonalasabb szolgáltatásait nyújtotta. 

A korabeli fürdőismertetők az intézmény magas színvonala, modern felszereltsége és könnyű 
megközelíthetősége mellett azzal is csalogatták a látogatókat, hogy „Budapest legszebb parkjában” fekszik.1147 1914-
ben, a jobb kihasználtság érdekében délután 2 és 6 óra között 50 %-os kedvezményt biztosítottak a fürdőzőknek, 
számuk emelkedett ugyan, de a bevételen ez még nem éreztette hatását.1148 Az első világháború idején a harctérről 
hazatért katonák számára biztosították a régi Artézi-fürdőbeli társasfürdő ingyenes használatát.1149 

 

Nemcsak intézményes jelleggel folytattak kúrát Budapest parkjaiban, hanem pl. ásványvíz elfogyasztása 
után a zöldterületeken sétát téve, a fürdőhelyekhez hasonló kereteket biztosíthattak maguknak pl. a Múzeum-kert1150 
illetve a Széchenyi sétatér látogatói.1151 

A Margitsziget a többi budapesti fürdőhöz viszonyítva drágább fürdő maradt, mely a későbbiekben is 
megőrizte exkluzivitását. A hosszú múltra visszatekintő budapesti fürdőhöz képest mind a Margitszigeti 
Gyógyfürdő, mind az Artézi-, majd Széchenyi-fürdő vendégköre is jóval kisebb volt. 

                                                           
1144 „A városligeti artézi kút.” VU 1878. (október 13.) 653. old. 
1145 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest : k.n., 1909. 76. old. 
1146 Fővárosi Közlöny 1903. 36. sz. 554. old. 
1147 Széchenyi (Artézi) Fürdő Kénes termál-gyógyfürdő, Budapest, Városliget. H.n.: k.n., 1914. [1. old.] 
1148 A székesfővárosi Széchenyi-fürdő számadása az 1914. évről. H.n.: k.n., 1915. 4. old. 
1149 A székesfővárosi Széchenyi-fürdő számadása az 1917. évről. H.n.: k.n., 1918. 4. old. Látogatóinak száma: 
1914 decembere: 3.227 
1915: 72.654 
1916: 52.477 
1917: 41.841 
Összesen: 170.199 személy használta. 
1150 „A Múzeumkert egy padjáról.” FL 1883. (június 14.) 888. old. 
1151 „(…) nyáron reggelente 5-6 savanyúvízivó ember savanyú képpel szaladgál benne föl s alá orvosi kommandóra 
(…)” Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 



 

• Szalonok a zöldben 

Miként élték meg Buda-Pest parkjait, kertjeit a 19. század második felében? Hogyan alakult ki, formálódott 
használóik szubjektív topográfiája? Milyenek voltak mindennapos sétálási szokásaik? A kérdésekre más-más korú, 
származású, társadalmi illetve közéleti szerepüknél fogva eltérő helyzetű személyek szokásainak vizsgálata, példáik 
bemutatása és elemzése segít megadni a választ. A felhasznált források viszonylag tág időhatárait a század második 
felében megszokott időtöltés konstans jellege magyarázza. Bár a helyszínek számszerű bővülésében és kiépítésében, 
s ezáltal népszerűbbé válásában változás következett be, ez azonban elsősorban az egyes parkok látogatottságán és az 
általuk kínált programok számán, jellegén éreztette hatását. 

  

••• A Bene család sétái 

Egy nemesi származású, de honorácior életmódot folytató család térhasználatának felidézésében Bene Klára 
naplója1152 nyújt segítséget. A napló forrásértékét emeli, hogy szerzője leányként nagyobb önállóságot élvező, 
hamarabb függetlenné váló fivérétől eltérően, a kor szokásainak megfelelően férjhezmeneteléig családi körben 
maradt, ahhoz mindennapjai szorosabban kötődtek. Ezáltal részletes képet kaphatunk nem csupán saját, hanem 
családtagjai szokásairól is. 

A szerző, Bene Klára, később Fényes Miklós királyi táblabíró neje, ifjabb Bene Ferenc orvostudós leánya és 
idősebb Bene Ferenc (1775–1858) egyetemi tanár unokája volt. A napló első köteteiben is többször említett 
nagypapa nem csupán széles körben elismert, a reformkori nagy kolera- és tífuszjárványok leküzdésében jelentős 
érdemeket szerzett orvos és tudományszervező volt (1841-ben Bugát Pállal alapították meg a Magyar 
Természettudományi Társulatot), hanem kitűnő pedagógusként szorgalmazta a gyermekek testi nevelését. Az orvos 
apa és nagyapa révén kapcsolatban álltak többek között a Vay, a Toldy és a Semmelweis családdal. A Pest 
Belvárosában, a mai Deák Ferenc utca 5. sz. alatt élő, a nyári lakásba költözés időszakának kivételével kerttel nem 
rendelkező, népes család életében fontos szerepet töltött be a séta, hiszen rokoni és társas kapcsolataik ápolása 
mellett lehetőséget biztosított az orvosi irodalom által1153 (hogy csak a makrobiotika tanításaira utaljak) olyan nagyra 
értékelt és szorgalmazott rendszeres testmozgásra is.  

Bene Klára naplójának az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őrzött, fennmaradt 12 kötete az 
1855. június 20-tól 1861. szeptember 4-ig terjedő időszakot öleli fel, kilencéves korától tizenötödik életévéig, a 
személyiségfejlődés szempontjából olyan meghatározó korszakot. A mindennapos számvetés igényével, 
túlnyomórészt magyarul írott napló rövid feljegyzések mellett élénk érdeklődésről és jó megfigyelőkészségről 
tanúskodó, széles témakört felölelő hosszabb leírásokat, észrevételeket is tartalmaz: a hétköznapi tevékenységek, 
olvasmányok, családi események mellett a társas együttlét olyan alkalmairól is beszámol, mint rendszeres sétáik, 
kirándulásaik, kiállítások, színházi előadások látogatása. 

A Bene családban a rendszeres séta ideje adott volt, a családi rituálé részét képezte. A délelőtt, mise előtt 
illetve után tett séta azonban általában nem társasági esemény volt, szűk családi körre korlátozódott – eltérően a 
délutáni és esti alkalmaktól. Színhelyét a lakóhelyhez való közelség határozta meg, valamint rokonok, ismerősök 
felkeresése, a nagyobb kirándulás igénye és egy-egy ünnepi alkalom. Az édesapa gyakran tett önálló kirándulásokat 
a budai hegyekbe, de számos alkalommal előfordult, hogy gyermekei is elkísérték. A család lakóhelye közelében 
található sétahelyek közül a két legfontosabb, a Karacs-leányok által a nagy por miatt csak Szahara-térnek 
nevezett,1154 az 1850-es évek második felében már népszerű „sétakertté” vált Erzsébet tér, valamint a Széchenyi 
sétatér voltak. Mindennapos sétáik során gyakran mindkettőre kilátogattak, ezt megelőzően illetve követően a 
Belvárost vagy közvetlenül a Duna-partot is felkeresték. Bene Klára naplójában így írt az Erzsébet téren tett 
sétáikról, a sétatéren való időzéseikről: 

„/1860. május 17., csütörtök/ Az Úr mennybementele. […] ¾ 7 táján a sétatérre mentünk, Emmi és 
Géza is eljöttek; itt igen sok emberek voltak; ösmerősöket csak Swobodaékat, Takácsy, László, és 
Nyománkay urakat láttuk. – Egy darabig sétáltunk és azután a Kioszkhoz mentünk, itt egy fehér 
asztalkához ültünk és fagylaltot rendeltünk; én „málna és őszibarackot edtem, és délicat volt. – Itt is 
minden tele volt. – Nem sokára a két gyerekeket haza késértük, még mi haza értünk volt ½ 9.”1155 

                                                           
1152 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. I-XII. kötet (1855-1861). 
1153 Ld. Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) népszerű ismeretterjesztő műveit (pl. Makrobiotika vagy hogyan 
hosszabbíthatjuk meg életünket írta Hufeland Kristóf Vilmos Klencke átdolgozása nyomán ford. Kemény Fülöp. 
Budapest: Franklin, 1887.). 
1154 Karacs Teréz: „Az Erzsébet tér múltja.” In: Teleki Blanka és köre (vál. Dr. Sáfrán Györgyi.) Budapest, 
Szépirodalmi Kiadó, 1963, 129-131. old. 
1155 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 



 

„/1861. július 9., kedd/ Uzsonna után 7 órakor Toncsi a sétatérre kísért, itt katonai zene, de roppant 
népség is, idő múlva a kioszkhoz mentünk, [...] midőn a zene végződött, akkor sokan mentek el, [...] 
sok-sok cifra hölgy ment a Széchenyi térre, többnyire egész fehérben, végre egy üres padot találtunk és 
8 óra után jött Papa és szépen lassan átjöttünk.”1156 

A kis fásított Széchenyi tér, a Széchenyi liget, amelyet az 1840-es évek közepén az Újépülettől délre a 
Széchenyi István kezdeményezésére létrejött Sétány Társulat hozott létre, Pest egyik népszerű sétahelye volt. A 
közepén található kioszkban kávét, fagylaltot is fogyaszthattak az ide látogatók. 1858-ban a „főváros tisztes osztálya 
közül többen” a hatóság engedélyével egy zártkörű társaságot alakítottak gondosan ügyelve arra, hogy oda nem illő 
személyek ne kerülhessenek tagjai közé. Május elejétől hetenként két alkalommal, szerdán és szombaton úgynevezett 
sétaestélyek rendezésére vállalkoztak, s a jegyekből befolyó összeget jótékony célra, valamint a sétány rendezésére 
szánták. A kezdeményezés lelkes fogadtatásra talált, s a színházi előadások számára is komoly konkurenciát jelentő 
sétaestélyekre a Bene család is gyakran kilátogatott. Számukra a Széchenyi sétatér a zöld szalon szerepét is 
betöltötte, hiszen társas kapcsolataik ápolásának gyakori és meghatározó színtere volt, a frissítő séta mellett 
lehetőség nyílt rég nem látott ismerőseikkel való találkozásra, társalgásra is.  

„/1860. május 15., kedd/ Az Erzsébet téren mentünk keresztül a Széchenyi térre, itt még igen kevesen 
voltak, [...] felségesen mulattam; sebesen múlt az idő. – A zene igen jó volt. – A Rákóczyt is kezdeték 
játszani és ekkor az éljenzésnek úgymint tapsnak nem volt vége. – Számtalanszor repetálták is, úgymint 
„Hunyadi Lászlóból,” de legtöbbet játszottak gyönyörű csárdásokat. – 9-kor már haza kellett mennünk, 
nem volt többé nyugtok szüleimnek. – Odakint tömérdek népség volt. – A levegő az eső után felséges 
volt.” 

Ugyancsak gyakran felkeresték a József teret, a mai József nádor teret, amelynek sétatérré alakítása 1858-
ban indult meg. Népszerűségét a család által is gyakran felkeresett Kugler cukrászdájának köszönhette. A Belváros 
legrégibb kertje a Károlyi-kert a reggeli, délelőtti séták gyakori állomása volt Az üvegház és a virágok leírása 
többször szerepel a naplóban. Ritka téli sétáik alkalmával ugyancsak ellátogattak ide. 

 A rokonok, ismerősök felkeresésével gyakran egybekötött séta egyik fontos állomása volt az ekkor még Pest 
külső részén, kertektől, majorságoktól, szántóföldektől övezett Városliget1157 (a naplóban Városerdő, a Város erdeje 
néven is szerepel), amelyet Vahot Imre Budapesti kalauzában mint „a fiatalabb fővárosnak legszebb, legkedvesebb 
mulatóhelyét, Pratere”-t  ábrázolja.1158 Megközelítése, hacsak nem a nagypapa kocsijával vagy fiákerrel, nem volt 
egyszerű az omnibuszokkal, a hosszas várakozás és különösen vasár- és ünnepnapokon a nagy tömeg miatt.1159 A 
gyakori városligeti séta toposzai a tó, a szigetek, a növényzet leírása, egy-egy látványosság bemutatása (körhinta, 
ünnepélyek, pl. az Anna-bál előkészületei), a közönség jellemzése (különösen vasárnap látogatják sokan) és a Pesten 
olyan nagy gondot jelentő por gyakori említése. 

„/1856. július 27., szombat/ Este megént a nagyszülőkkel a Városerdőben kocsiztunk, hol a nagyszerű 
készületeket a mai, a Pávaszigeten tartandó »Anna bálra« láttuk, már sok helyeken lovas Policzei van 
fölállítva, az allee is meg lesz világítva. A Király utcában sok asszonyokat és leányokat szép fehér 
ruhákba láttunk kimenni. A Pávaszigeten sok fekete, sárga és nemzeti színű zászlók voltak.”  
„/1856. szeptember, 17., szerda/ Estefelé kimentünk a Ligetben és az új Ringelspiel mellett mindenfélét 
játszottunk és gyalog hazamentünk.” 
 „/1857. április 5., vasárnap/ Papa, én és Gina Városerdőbe mentünk, a bimbók a fáktól kezdenek 
fakadni, ibolyákat nem találtunk, de más virágocskákat, az első lepkéket és cserebogarakat láttuk. 
Többször kipihentünk és gyalog hazamentünk. Egy árnyékos helyen Papával labdáztam.”1160 

Jóval ritkábban látogatott el a család a Múzeum-kertbe, (a józsefvárosi templom felkeresése alkalmával) a 
Botanikus-kertbe és (feltehetőleg a távolság miatt) az Orczy-kertbe, amely a 19. század első felének egyik legszebb 
sétahelye volt. A családi programokban ugyancsak periférikus helyet foglalt el a Margitsziget, 
megközelíthetőségének és, amint arról említései is tanúskodnak, a bejutás nehézsége miatt. Általában május első 
felében, a Császár fürdő felkeresésével kötötték egybe a kirándulást. 

                                                           
1156 Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 
1157 „/1856. június. 17., kedd/ Este a nagyszülőkkel és Irmával a Városerdőben, a tó szép tiszta, a gabona sárgul, majd 
mindenütt kaszálták már, egy helyen Franz-cal leszálltam pipacsokat és búzavirágokat szedni [...] a tegnapi esőre ma 
nem porzott.” Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 
1158 Vahot Imre: Budapesti Kalauz. Pest: Vodianer F., 1864. 79-80. old. 
1159 „/1857. július 29., vasárnap/ 8 óra után gyalog jöttünk haza, mért kocsi nem volt, de annál több emberek, kik rá 
vártak. A Pávasziget szépen volt világítva.” Bene Klára naplója, OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 
1160 Uott. 



 

„/1858. május 16., vasárnap/ [Délelőtt] az Erzsébet téren sétáltunk, és azután a barátok templom[á]ban 
voltunk (…). [Délután] Rózsáékkal és Barkassyékkal, Papa, Irma és én egy lagyikban, Margitszigetre 
mentünk. Először nem engedték kiszállni, de midőn egy borravalót megígértek, azután beeresztettek. Itt 
is szépen zöldell, mi virágokat, de főképp gyöngyvirágokat kerestünk. Németszeginével és 3 
asszonnyal találkoztunk. 8 óráig sétáltunk és a romokat is megnéztük, és azután eredtünk jött a csónak, 
még előbb kenyeret edtünk és vizet idtunk. [...] ma egy szép, de nagyon meleg nap volt.”1161 

A budai sétahelyek, a hegyekbe tett hosszabb kirándulásoktól eltekintve jóval ritkábban szerepelnek a 
naplóban. Általában csak ismerősök, rokonok meglátogatása alkalmával, vasárnap keresték fel a Várkertet, az 
Ellipszet, a Horváth-kertet és a Vérmezőt. 

A ritka budai séták leggyakoribb célja a budai városparancsnok egykori majorsága, az 1787-re parkosított 
Városmajor, a budai lakosok kedvelt szórakozóhelye. Kivételt csak az 1861-es év jelentett, amikor májusban a család 
több hónapra nyári lakásba költözött, így a közeli Városmajor vált sétáik mindennapos színhelyévé. Amint arról a 
napló beszámol, Buda eme mesterséges zöld területét ünnepnapok kivételével kevesebben keresték fel, mint a pesti 
Belváros sétatereit. 

„/1861. május 15., szerda/ […] azután Mamával a város majorjában sétáltam, a sötét fasor alatt egy 
feltűnő nő járt egy gitárral és szüntelenül énekelt; persze pruszli volt rajta, fekete bársony mente és 
széles nemzeti színű szalag a fényes fejkötőjén, tehát ez az énekesné, de megfoghatatlan, hogy bír 
ebben a nagy szélben oly hangosan énekelni.”  
„/1861. május 30., csütörtök/ Úr napja. […] mi a Városmajorban sétáltunk, sokan jöttek ki, éppen 
midőn hazajöttünk.”1162 

A mindennapos séta, amint arról a napló gyakori feljegyzései is tanúskodnak, fontos eseménye volt a 
napnak. A kora délelőtt, késő délután illetve nyáron esténként, vasárnap és ünnepnapokon mise után, szép időben, 
családtagokkal vagy ismerősökkel, de sohasem egyedül tett séta legfontosabb színterei a Duna-part és a belvárosi 
utcák mellett a sétaterek, kertek és parkok voltak. A napló szerzője részletesen beszámol kivel és hová mennek, 
milyen látványosságokban van részük. Nem mulasztja el megemlíteni, milyen öltözetben jelennek meg, hiszen a látni 
és láttatni elvét követve önmaga is a látvány részese és része, fontos volt számára, hogy miként mutathatja meg 
önmagát. A délutáni illetve esti séta leírásának meghatározó eleme koreográfiájának bemutatása, miként használják 
fel az eltöltött, gyakran egy-másfél órát, olykor hosszabb időt: megérkeznek, majd helyet foglalnak, nézelődnek, 
ismerősöket keresnek, velük társalognak, zenét hallgatnak, fagylaltoznak, ritkán a Városligetben labdáznak, 
társasjátékoznak. A család elsősorban az ismerősökkel, rokonokkal való találkozásra használta fel a sétányokon, 
parkokban tett sétát, az olvasás és tanulás, amely más forrásokban szintén szerepel mint jóval szűkebb körben 
végzett, nagyobb elvonultságot igénylő tevékenység, számukra az otthoni szférához tartozott.  

A Bene család számára mindennapos sétáik társas életük fontos alkalmai voltak. A fizikai és szellemi 
felfrissülés mellett kapcsolataik ápolására is lehetőséget nyújtottak. Idegenek tekintetétől kísérve, a család számára is 
szórakoztató látvány élvezete mellett a mesterségesen átformált természet közegében a társas életnek a szalonhoz 
hasonlítható, láthatatlan határoktól övezett, csak ismerőseik, rokonaik számára nyitott színterét alakíthatták ki. 

 

••• A Csorba család ünnepei és hétköznapjai 

Táncsics Mihály egyetlen, a felnőtt kort megért gyermeke, Táncsics Eszter (1856-1881) és a nemesi 
származású Csorba Géza (1849-1908) közös életének első három évét, az 1873. február 1-től 1876. december 31-ig 
terjedő időszakot örökíti meg naplójuk.1163 Az 1876. márciusáig közösen, majd Táncsics Eszter által vezetett napló 
gazdag információkkal szolgál egy, a közös életét megkezdett ifjú pár útkereséséről, mindennapjairól. Nem csupán 
bőséges tárháza a korabeli Budapestről szóló beszámolóknak, hanem jellegénél fogva a férfi és női szociabilitás 
közötti különbségre is rávilágít, amint arra Gyáni Gábor a naplóról írt elemzésében rámutatott.1164  

A napló által felölelt időszakban a Tömő utcában (4-6. sz.), tehát az akkor külvárosnak számító 
Józsefvárosban, illetve néhány hónapig a Belvárosban, egy Lipót (ma Váci) utcai bérlakásban élő ifjú pár csaknem 
mindennapos időtöltésének számított a közös délutáni séta, melynek az utcák mellett fontos állomásai és céljai voltak 

                                                           
1161 Uott. 
1162 Uott. 
1163 Táncsics Eszter és Csorba Géza naplója (Vál., szerk., bev. Buza Péter). Budapest: Széphalom Könyvműhely, 
1994. 
1164 Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870-1940). Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 1998. 57-74. old. 



 

a város parkjai, sétányai. A férj, a Királyi Főügyészség írnoka és joghallgató reggelente többnyire egyedül kereste fel 
sétái gyakori színhelyét, a közelben fekvő Orczy-kertet. Előfordult, hogy már kora reggel megjelent az ekkor már 
csak kisebb számú közönség által látogatott kertben („5 órakor már az Orczy-kertben valék.”),1165 ahol már-már 
kúraszerűen is vizet ivott illetve olvasással, vizsgáira való készüléssel töltötte az időt („Reggel kimentem az Orczy-
kertbe, olvasgattam a p[énz] ü[gyi] törvényismét.”1166). A hivatali munka után, amelyről Csorba Gézának 
meglehetősen sajátos, laza felfogása volt, a délután a közös séta ideje volt. Felesége általában a reggelt otthon tölti, 
csak a cselédet küldi ki az Orczy-kertbe vízért. Ünnepi alkalmakkor, valamint hétvégente gyakran közösen tesznek 
sétát az Orczy-kertben:    

/1875. május 1., hétfő/ „Korán keltünk, s hamar felkészülődvén kimentünk az Orczy-kertbe, hol csak 
igen kevesen voltak. Jó ideig járkáltunk fel s alá, a gyönyörű 1-ső májusi reggelt élvezendők (...).”1167 

Ünnep alkalmával a társaság összetétele változott, a család a szülőkkel közös sétát tett. 
/1874. július 26, Anna nap, vasárnap délután / „a Fűvészkertbe mentünk az öregekkel és a leányokkal. 
Ezt összenézve az Orczy-kert felé haladtunk. Találkoztunk őnagysága Seyffert úrral ki a ringlispilt 
nézte. Vettünk sóskifliket. Leültünk egy padra falatozni. Sétáltunk (...).”1168 

Világosan előtűnnek a női és férfi szociabilitás közötti különbségek. A Csorba-házaspár esetében a hagyományos 
modell érvényesült: a feleséget tevékenysége mindenek előtt az otthonhoz kötötte. 

Sétáik egyik leggyakoribb célja a lakásukhoz közel eső Orczy-kert volt, ahová nemcsak a vízivás, a közösen 
elköltött reggeli és uzsonna vonzotta őket, hanem egyéb szórakozási lehetőségek is: 

/1874. április 18., szombat/ „(...) Felkészültem, s elmentünk az Orczy-kertbe, egyenesen csónakba 
ülvén, csónakáztunk. Az evezésbeni ügyetlenségemet mutattam ki. Egy órai csónakázás után 
kiszálltunk s ozsonnázni akartunk (...).”1169 
/1875. július 16., vasárnap belépő 30 kr./ „(...) 6 óra felé az Orczy-kertbe menénk; Rappelleszky 
mutatványai közül szép volt a delejes bot, melyet nem tartott kezében, csak keze mellett mozgott a 
levegőben; szép volt a két papírlepke, melyek legyező segítségével repültek; egyvalaki felmenvén a 
színpadra, egy kis 1 frtos bankóból egy roppant nagyot csinált s viszont a nagyot ismét kicsivé alakítá. 
A többi mutatványból keveset láttunk, mert a néptömeg elénk tódult. A tombolán semmit sem 
nyertünk; a kis táncterem mellett bengáli fény ragyogott; ugyanott találkozánk Gracsányival, ki két 
ismerősével volt ott; a zene megszólalván keveset táncoltam is, mi azonban nehezemre esett, elszokván 
már tőle; ők még ott maradtak, mi azonban eljövénk (...).”1170 

Az ivókúra, a családi együttlét, látványosságok élvezete mellett, a testi, lelki felüdülés, a gondűző, vigasznyújtó séta 
helyszíne is volt a kert.1171 

Emellett közös délutáni sétáik alkalmával gyakran keresték fel a Városligetet. Ritkábban ellátogattak az 
Erzsébet-térre, a Margitszigetre (mindössze két alkalommal szerepel a naplóban), valamint a budai sétahelyekre, 
köztük a Horváth-kertbe (az Aréna színházba), az Ellipszre és a Várkertbe. 

 

••• Az „öreg úr” sétái  

Az 1854-ben vidékről Pestre, az Angol királynő szállóba költözött Deák Ferenc keveset változtatott 
természetszerető életmódján, itt is folytatta kehidai otthona környékén, és Pozsonyban megszokott kiadós sétáit. 

„A tavaszi szép napokkal nem szeretett szobában, kiment a városerdőbe vagy a Szép Juhásznéhoz. 
Életének több mint harminc esztendejét tölté falun, s azontúl is oda tért vissza, ha lehetett. Nagy 
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1171 Ezért látogatott ki a kertbe 1873. május 8-án, kedden a gondoktól gyötört Táncsics Mihály: „Apa d.u. 
búfelejtésül az Orczy-kertbe ment zenét hallgatni.” Táncsics Eszter és Csorba Géza naplója (Vál., szerk., bev. Buza 
Péter). Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1994. 31. old. 



 

csillapító a természet. Ellenállhatatlan résztvevője a még fennhangon ki nem mondott gondolatoknak, 
áldásait észrevétlen szórva a gondolkodóra.”1172 
„Ifjú korából megszokott nagy sétáit Pesten is folytatá. Három-négy órát jár naponként. Kísérői 
egymásután elmaradoznak lassanként, s végre már csak egy vagy kettő tart ki híven. Nem mindenki 
szokta meg és bírja ki az ily nagy sétákat. De hatvanhatban e nagy séták már mind rövidebbek lesznek 
(...).”1173 

Elsősorban a testi, szellemi és lelki felfrissülés igénye, személyes sorsa miatt számára olyan fontos feszültségmentes, 
gátlásokat oldó, biztonságot nyújtó természet utáni vágy1174 vezette a budai hegyekbe és a pesti parkokba, ahol maga 
is nemegyszer megcsodált „látványossággá” vált. A séta ritmusa és a gyakran nagyszámú társaság anekdotázásra, 
gondolkodásra s nem egyszer országos horderejű kérdések megvitatására ösztönözték. 

Deák, rokonai társaságában, orvosi rendelvényre is tett sétáinak színterei a központtól viszonylag távolabb 
eső, kevésbé látogatott Orczy-kert, az otthonához közelebb eső Erzsébet tér, valamint a Városliget voltak. Az „öreg 
úr” életmódjának értékes forrásai Széll Kálmánné Vörösmarty Ilonának, Vörömarty Mihály leányának, Deák 
gyámleányának visszaemlékezései.  

A séta során feltehetőleg nem csupán a nagyobb társaság, a közönség igénye vezette Deákot, hanem a 
magábahúzódás, elvonulás vágya is. Ezért válhatott sétáik gyakori helyszínévé 1865-től az Orczy-kert, melynek 
közönsége más jellegű volt, a Városligethez és az Erzsébet térhez képest a szerényebb egzisztenciával rendelkező 
látogatók voltak többségben. A közönség jellege, valamint a központtól távolabb eső, tehát kevésbé látogatott, s 
ezáltal nyugodt felüdülést biztosító volta miatt kedvelte meg a család a kertet. Látogatásaikra így emlékezik a 
gyámleány, hangsúlyozva Deák közvetlenségét: 

„Hatvanöt óta az Orczy-kertbe (Ludoviceum) mentünk leggyakrabban. Itt csakugyan emberek között 
bár, mégis egyedül voltunk. Ide egész más világ járt, s ritkán akadt olyan, kivel megállt Deák Ferenc 
egy-két percre beszélgetni. Volt azért elég ismeretlen, kik tiszteletteljesen köszönték őt, s a köszöntést, 
a legegyszerűbbét is kalapját levéve viszonozá. 
Pedig itt sokszor találkoztunk szerény állású emberekkel, munkásokkal.”1175 

Az Angol királynő szállóhoz közel eső Erzsébet tér a kisebb séták helyszíne volt. Kevésbé lehetett ez az 
elvonulás helyszíne, hiszen központi fekvése, nagy forgalma miatt, s tudva, hogy Deák gyakran kilátogat ide, az 
ismerősökkel való találkozást sem lehetett elkerülni. Természetesen az elhatárolódásra itt is módot tudott találni.1176 

                                                           
1172 Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéről. Budapest: Pallas Irodalmi 
és Nyomdaipari Rt., 1926. 103. old. 
1173 Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéről. Budapest: Pallas Irodalmi 
és Nyomdaipari Rt., 1926. 100. old. 
1174 Ld. Deák személyiségéről, természetszeretetéről: Sándor Pál: Az anekdotázó Deák Ferenc. Budapest: Magvető, 
1986., különösen 24-25. old. 
1175 Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéről. Budapest: Pallas Irodalmi 
és Nyomdaipari Rt., 1926. 101-102. old. 
1176 Erről tanúskodik ez az 1866. májusi történet: „(…) visszatérve, gyámapám mint rendesen, éjjel tizenkét órakor 
távozott tőlünk, s másnap elbeszélte, hogy múlt este átmenve az Erzsébet-téren, a nyugoti szélső út egyik ülőhelyére 
leült. Gyönyörű holdvilágos este volt, szelíd a tavaszi levegő. 

(…) Most is két kezét maga előtt botjára támasztva, köpenyébe burkolva szivarozott. Jó ideig lehetett ott, 
midőn a „Tigris” szálló felőli utcából, víg beszéd közt fordult be a sétatérre egy társaság, s e társaság élén messziről 
megismerte Tisza Kálmánt. (…) 

Deák Ferenc mozdulatlanul ült helyén s észrevette, hogy Tisza mind hátrább vonul, úgy, hogy mire előtte 
elhaladtak, már az utolsók mellett volt. Ekkor visszanézve, s mint ki csak most ismer föl valakit, szólt társainak, azok 
tovább mentek, ő pedig visszafordult: Jó estét kívánt s megállt Deák Ferenc előtt. Tisza jó félóráig maradt. 
Kedélyesen elbeszélgettek mindenféléről. Tisza kérdésére elmondá Deák Ferenc, hogy mindég későn szokott 
lefeküdni, s a kint maradásra ezúttal vonzotta a szép idő. 

Először – mint mondá – azt hitte, nem ismerte őt meg Tisza; utóbb meg azon csodálkozott, miért maradt oly 
soká. 

Másnap ugyanazon órában távozott tőlünk Deák Ferenc. Az idő most is szép volt, s ő ismét leült a sétatéren; 
történetesen ugyanazon helyre, mint tegnap, s körülbelül ugyanazon órában jött Tisza társaival. Úgy látszik, most 
előre értesítve vannak Tisza azon szándékáról: mert az megállván Deák Ferenc előtt, azok szó nélkül tovább 
haladtak. A társalgás most is általános dolgokról folyt s 15-20 perc múlva távozott Tisza. A következő nap éjjelén 
Deák Ferenc a sétatér ellenkező oldal útján ült le. Nem akart Tiszával találkozni – mondá – s azután mintegy 
elgondolkozva folytatá: „Tisza többször fölkereste őt szobájában, az utóbbi években elég gyakran, de mindig volt 



 

 Deák pesti sétáinak leggyakoribb és legismertebb helyszíne azonban a Városliget volt. Az omnibuszon 
megtett utat követően1177 hosszabb sétát tett a Ligetben, ahol egyik kedvelt tartózkodási helye a fasorra nyíló kör 
alakú rész, az úgynevezett Körönd vagy Rondó volt.1178 1866-os hosszú, csaknem félnapos sétáit általában nem 
egyedül, hanem képviselők, köztük Csengery Antal1179 társaságában tette, s a Ligetben elköltött ebéd közben, s az azt 
követő séta során lehetőség nyílt fontos kérdések megvitatására is.1180 A program végpontja a Körönd volt, ahol 
Deák letelepedett már szokásossá vált helyére, s tovább folyhatott az eszmecsere. 

„Ez időben gyakran kimegy a városerdőbe nehány képviselővel; ott ebédel velök; megbeszéli a 
fölmerült fontos kérdéseket, egyéb komoly dolgokat; s ebéd után nehány óra mulva, hosszabb séta után 
alkonyat felé, leül a városligeti nagy kör délkeleti oldalának sorszékei egyikére a gyep szélén, hol 
bokrok képezik a hátteret. Körülötte ülnek és állnak a politika és az ország legelsőbbjei, vele beszélve, 
őt hallgatva: annyian, hogy idegenek, férfiak, előkelő asszonyok, kik sokszor csak azért jöttek ide, hogy 
Deák Ferencet megláthassák: csak nehezen jutottak e szerencséhez.”1181 

Gorove István, ekkor Terézváros képviselője és a Deák-párt meghatározó egyénisége, később a Szabadelvű párt 
elnöke, naplójába röviden így jegyezte fel 1866. április 26-án tett sétájukat: „Délután a Városligetben voltunk. A 
hírek a poroszországi viszályról ma igen harciasok. Deákkal sétát tettem.”1182 Városligeti sétái a hetvenes évek elején 
is folytatódtak. Deák és a Köröndnél tartott „kis országgyűlései” olyan látványossággá és nevezetességé váltak, 
amelyről a korabeli hírlapok is megemlékeztek, nemegyszer humoros hangnemben: 

„Deák Ferenc már odakünn tartja meleg délutánonként a rondeau hagyományos karosszékében híres 
országos üléseit, körülvéve egy csomó nagy embertől, és olyanoktól, akik azok akarnak lenni.”1183 

A Városliget tehát egyben a fogadóterem szerepét is betöltötte számára, nagyszámú társaságot, de gyakran 
közönséget is összpontosítva maga köré. A népes, divatos, ismerősökben mindig bővelkedő parkrészek, pl. a Páva-
sziget látogatásán kívül, magányt, nyugalmat és csendet keresve az ekkor már csak kisszámú közönséget vonzó 
Orczy-kert mellett a Városliget kevésbé látogatott részein, elsősorban a fenyvesben töltötte idejét. 

„A városerdőbe is gyakran mentünk, hol a fenyvesek vannak, akkor magányos hely volt; s egész 
délutánokat töltöttünk ott, estig maradva. Kétszer igen nagy meleg lévén, elvitt bennünket fagylaltozni 
a Páva szigetre. Divatos hely akkor, mindég tömve emberekkel. Mind a kétszer Gorove ült 
hozzánk.”1184 

                                                                                                                                                                                            
valami politikai ok, amiért jött; s arról hosszabb vagy rövidebb ideig elbeszélgettek, néha elég kedélyesen. De 
különben, nem is tudná másként kifejezni: minthogy mint látogató nem szokta őt fölkeresni. Most nem is merült fel 
újabb fontos politikai esemény, amiért oda jöhetett volna. Miért jött hát oda? Ha vannak meggyőződései, amint hogy 
feltehető, hogy vannak: kövesse azokat önszántából, s ne mondhassa egykor, hogy én alkalmakat adva, rávettem, 
vagy rá akartam őt venni valamire.” (…)”Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és 
magánéletéről. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdaipari Rt., 1926. 98-100. old. 
1177 "Az 1861. évben Deák Ferenc szerfelett megkedvelte hosszas nyári pesti időzése alatt a Városligetet. (...) 
Breitner megkeresé Deákot, tisztelné meg társaskocsiját s használná azt a Ligetbe való délutáni kirándulása 
alkalmával. Az öregúr szívesen engedett kérésének s egy délután kivonultunk néhányan a Széna térre, s Deák Ferenc 
társaságában Breitner uram társaskocsiját elfoglalva kihajtattunk a Ligetbe. E naptól kezdve - nehány megrögzött 
ósdi különc kivételével - általánosan elfogadott divattá vált az e társaskocsikban való közlekedés. Breitner uram, 
mikor a Ligetben egylovas kis kocsijáról nézte, mint szivarozik az öregúr a félkezű honvéd székén a körönd ama 
legnaposabb s dísztelenebb helyén, nem egyszer dicsekedett, mondván: `Dem alten Herrn haben wir sehr viel zu 
verdanken.`" Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Budapest: Helikon, 1984. 358. old. 
1178 Ferenczi Zoltán: Deák élete. Budapest: MTA, 1907. II. k. 231. old. 
1179 Samu Nagy Dániel: “Csengery Antal társaságai.” In: Fábri Anna (szerk.): “Társas élet Pesten és Budán.” 
Budapesti Negyed, 46. sz. 2004/4. 299. old. 
1180 „Június 19-dikén megjelentünk Deáknál és kimentünk vele a Városligetbe a meghívottak és Molnár József; az 
ebédnél hozzánk társult Kemény Zsigmond. Az ebéd vége felé kezdődött a beszélgetés az elnapolásról. (…) 
Elhagytuk az étkező helyet (Bimbósház) s árnyékba vonultunk. (…)” Gorove István naplójából (1866. június 19.). 
In: Deák Ferencz beszédei 1861-1866. (Összegyűjtötte Kónyi Manó) Budapest: Franklin Társaság, 1903. (2. bővített 
kiadás) 679. old. 
1181 Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéről. Budapest: Pallas Irodalmi 
és Nyomdaipari Rt., 1926. 100-101. old. 
1182 Gorove István naplójából (1866. április 24.). In: Deák Ferencz beszédei 1861-1866. (Összegyűjtötte Kónyi 
Manó) Budapest: Franklin Társaság, 1903. (2. bővített kiadás) 657. old. 
1183 „Budapest tavasszal.” VU 1873. (április 6.) 169. old. 
1184 Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéről. Budapest: Pallas Irodalmi 
és Nyomdaipari Rt., 1926. 102. old. 



 

A Ligetbe azonban nem csupán a kikapcsolódás, a csendes elvonulás vagy a társaság vonzotta Deákot, hanem a 
látványosságok is, mint pl. az állatszelidítők, valamint az Állatkert. 

„Volt abban az időben egy állatszelidítőnő a városerdőben, a szabadban volt nézőtere. Nehány 
oroszlánya s nehány más állaton kívül volt tizenkét farkasa, s mutatványai elég ügyesek voltak. Deák 
Ferenc nap-nap után megjelent az előadásokon, szerette az állatokat, gyakran meglátogattuk az 
állatkerti kutyákat is. – Régen – múlt időkben, neki is volt Kehidán egy szép nagy fekete kutyája: a 
„Lompos” (...).1185 

A természet- és állatszeretete, szeretetigénye, a vidéki élet iránt érzett nosztalgiája egyaránt enyhülést találhatott a 
Ligetben. Érthető tehát, hogy nem csupán hosszabb sétái alkalmával kereste fel a Ligetet, hanem nyári lakásra több 
hétre is szívesen kiköltözött a villák egyikébe, első alkalommal 1874. júliusában, majd utolsó nyarát is ott töltötte.1186 

Deák egyéniségével, politikai formátumával való összevetésként Andrássy Gyulát is a megszokott ligeti 
séták keretében figurázták ki a korabeli élclapok, így a Bolond Istók (ld. 93. kép). Közismertsége, ligeti sétái a Deák 
által olyannyira kedvelt és táplált, de a róla szövődő anekdotákban is megjelentek. A későbbiekben is sok, sétáihoz 
kapcsolódó anekdota örökítette meg emlékét, gondolkodásmódját.1187 

             
„Hintó helyett omnibusszal, „Állatkertben a medvének „Köszöntvén Tavaszi András, 
Havanna helytt kabanusszal, Kínál zsemle-eleséget Deák székén lesz árendás, 
A ligetbe penderül, Dóczi-Dux sütetitibül A rondóban híven ül, 
S kész Deák a drága Zsül!” S kész Deák a drága Zsül!” S kész Deák a drága Zsül!” 
   

93. kép – „A Deák Ferenc.” Bolond Istók 1879. október 7. 6-7. old 

 

••• Arany János pesti sétái 

A Pestre költözött Arany sétáinak gyakori színtere a Liget volt, amelynek első, 1877-es margitszigeti nyara 
idején (nem véletlenül itt nyúl ehhez a témához) Ének a pesti ligetről című költeményében állított emléket. Az 
elvonulás, múltidézés helyszíneként, a gyermekkor felsejlő emlékét hordozó Ligetet különösen közelinek érzi 
magához: 

„Annak találtam most is, ami 
(Régóta búvom, s eleget), 
Úgy összeillünk párosan mi: 
Kopott ember, kopott liget.”1188 
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A hosszasabb távollét után visszatérő költő sorai végigvezetnek a kirándulás állomásain, a kijutás nehézkessége 
mellett, a mutatványosok zajának, a közönség bemutatása, a látogatók körében különösen népszerű, valamint 
csendesebb részeinek leírásán túl a költő felidézi, milyen változásoknak lehetett tanúja az elmúlt húsz év alatt. E 
hosszú idő is hozzájárult ahhoz, hogy a Margitszigethez képest ekkor még szegényes, szerényebb Ligetet annyira 
megszerette, hiszen fejlődésének minden apró mozzanata, amelynek szemtanúja lehetett, örömmel töltötte el. 

„Van nádas itt, van bucka, posvány, - 
S talán azért is szeretem, 
Hogy amint csínosul, kimosdván: 
Húsz éve már, hogy követem. 
 
Mert nem varázs-ütésre épült, 
Mint túl ama pompás sziget; 
Ott lestem, amint lassan szépült, 
A változást mindeniket; 
S egy megnyesett vagy megporondolt 
Ösvény, beültetett ugar, 
Nekem az mind új-új öröm volt – 
De ez nem történt oly hamar.”1189 

Az idő haladtával mind bensőségesebbé váló kapcsolatot táplált a Liget iránt, mely természetes ritmusával, tág 
horizontjával a természetet hozta vissza a városi környezetbe. A Liget, az alkotóhely csendjét idézi meg ez az 
egyszerre valóságos, de a képzelet által is megalkotott park, mely szinte társalog a benne sétálóval, rejtett ösvényei 
pedig önmagához vezetik vissza: 

„És mégis a liget nekem szép. 
Valahogy a lelkemhe’ szól, 
Ha elbolyongok félre, messzébb 
A köznép tolongásitól; 
(Nem az egy-ingre vetkezettet 
Értvén csupán e név alatt: 
Köz nép az is, mely toilettet 
Fitogtatván, körben halad.)”1190 
 
„Természetet s magányt keresvén 
Fel nem söpört falevelen, 
El-elvisz egy kalandor ösvény 
A „rengetegbe” (képzelem); 
Hol fű, fa zöldebb, - annak selyme 
Nem törle annyi csizma-port, 
Ennek se hántá buta elme 
Kérgét le, vagy részeg csoport. 
 
És gondolatim a „vadonban” 
Ha jőnek, eljátszom velek, 
(…)”1191 

Bolyongásainak színhelye, a Liget, az elmélkedésre és egyben elmúlásra, minden hívság hiábavalóságára intette. 

A Margitszigeten való tartózkodást kivéve gyakran betegeskedő költő akadémiai otthonából tavasszal az idő 
jobbra fordultával rendszeresen tett kisebb sétákat, általában délelőttönként. Egyik látogatójának azt írta, hogy 
délután várja: „vagy ha az idő sétára alkalmatlan lesz, délelőtt is; de szép időben az egész téli mulasztást szeretném 
pótolni.”1192 Míg családja rendszeresen az Erzsébet térre járt levegőzni, addig maga a Duna-partra látogatott ki illetve 
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1191 Arany János költeményei. Budapest: Helikon, 1983. 400-401. old. 
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Széchenyi szobra körül sétálgatott. Egy-egy lelkes diák, miután az Akadémia portásától megtudakolta, mikor szokott 
a költő sétálni, kint várta, hogy láthassa.1193 

 

„Auf der Margarethern-Insel 
Raucht Tabak der alte Pinsel, 
Spielt Gitarre, mit Gewinsel, 
Und vergeudet seine Zinsel.”1194 

Séták a Margitszigeten 

Az elvonulás, alkotás másik tere, a szegényes Ligettől eltérően festőien kialakított Margitsziget volt. A 
karlsbadi idénytől az út fáradalmai miatt visszariadt költő az Akadémia épületében található lakásából feleségével és 
unokájával, Piroskával költözött a szigetre. Első alkalommal 1877-ben, majd ezt követően minden év nyarát itt 
töltötték, sokszor késő őszig itt maradva. A sziget felső részén található nagyszálló második emeletén bérelt két 
csendes szobájuk a Dunára nézett.1195 A sziget ura, József főherceg, vendéglátóként kívánta volna a költő lakását 
biztosítani (amint művészek részére is ingyenesen biztosított nyári lakást), megtiszteltetésnek tekintve Arany 
látogatását. Erről azonban lebeszélték, mondván hogy akkor a költő többé biztosan nem térne vissza a szigetre. A 
főherceg azonban meghagyta, hogy minden tekintetben kedvezzenek a becses vendégnek: az 1878-ban visszatérő 
költő szobájának ablakain zöld függönyök, padlóján zöld szőnyeg fogadta, mivel a Duna becsillanó tükre bántotta 
egyre romló szemét. A vendéglőben törzshelye volt, külön széltől védett sarkot tartottak fenn neki. Feleségének és 
unokájának a kertészetből virágokkal kedveskedtek.1196 Sétáin a főherceg is többször megállította, beszédbe 
elegyedett vele. 

A sziget egyaránt biztosította a költő számára a rokonokkal, ismerősökkel való társas együttlétet, de az oly 
régen hiányolt elvonulás lehetőségét, az alkotói légkört.1197 Az erre az „áldott évre” visszaemlékező Arany László 
szerint 1877 nyara egyik legtermékenyebb alkotói korszaka volt: „Akkor nyáron a Margitszigeten két hó alatt több 
költeménye készült el, mint az 1861-63 éveket kivéve huszonöt év óta együttvéve.”1198 Hosszú bolyongásai során 
bejárta a sziget minden zugát, megrajzolta a sziget térképét, kapcsos könyvébe Őszikéit jegyezgette.1199 
Megelevenednek a sziget alakjai, az időjárás szeszélyei miatt dohogó kertész Semmi természet című versében,1200 
valamint a nagyvendéglő idős pincére.1201 Ha hűvösre fordult az idő, inkább szobájában játszott gitárján.1202 Sógora, 
Ercsey Sándor éppen egy ilyen alkalommal látogatott ki hozzá, Arany így fogadta: „Látod öcsém, így mulatja magát 
az öreg vak koldus.”1203 A sziget olyannyira bűvkörébe vonta, hogy közvetlen benyomások ihlette számos lírai verse 
(A tölgyek alatt), zsánerképe, a (Margit)híd éjszakájának drámai víziója, a nagyváros bűnét és nyomorát megjelenítő 
haláltánc (Hídavatás) mellett itt-tartózkodása nyomán balladák is születtek s visszanyúlt régóta dédelgetett 
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1200 „Lám hova jutna a müvészet 
csak egy pár századig: 
De közbe ront a vad természet 
S belé kontárkodik.” 
Arany János költeményei. Budapest: Helikon, 1983. 390. old. 
1201 „Az öreg pincér se gyanítja, 
Hogy versbe legyen kanyarítva, 
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Öreg pincér. In: Arany János költeményei. Budapest: Helikon, 1983. 380. old. 
1202 Ld. Tamburás öreg úr című versét. 
1203 Ercsey Sándor: Arany János életéből. Budapest: Ráth Mór, 1883. 205. old. 



 

témájához, Toldijához is. A Toldi szerelme számos versszaka a szigeten született. Amikor a betegségéből lábadozó 
Csengery Antal szintén a szigeten üdült, az egymás társaságát gyakran élvező két régi barát a kéziratot illetve annak 
sorsát is megvitatta.1204 1879. nyarán a szigetre kilátogató Lévay már a Toldi szerelme elkészültéről hallott.  

1878 nyarán hosszas téli betegségéből a szigeten erőre kapott költő a kellemes környezet ellenére is sokat 
panaszkodott barátjának, Szász Károlynak: 

„Én a Szigeten nem vagyok jobban, sőt tán rosszabbul, mint otthon. Köhögtet erősen a sok esős hideg, 
s a szobámban dulakodó légvonat. Kilátásom van jobb szobára, de mikor? Nem járok-e úgy, mint 
cigány lova a koplalással.”1205 

A társaság sem hiányzott a szigetről, délelőttönként és esténként a nagy szálló előtti padok egyikén helyet 
foglaló költőt és családját ismerősök és barátok vették körül. A fővárosban megjelenő lapok szerkesztői rendszeresen 
kijártak hozzá a szigetre kéziratokért. Törzsasztalánál a felső vendéglőben gyakori vendég volt Pulszky Ferenc és 
Szilágyi Sándor is. A Margitsziget 1880-as nyári idényét bemutatva a Fővárosi Lapok cikkszerzője ekként írt a 
becses vendégről: 

„Arany János, hazánk koszorús költője szigetet képez a sziget nagy szállójában: jobbról László fia és 
kedves felesége, balról Lechner egyetemi tanár védik a körülötte zajongó áradat hullámai ellen, 
látogató sem igen háborgatja. Asztalának fűszere nem a túlzott követelés, hanem a meghitt, kedélyes 
társalgás. Ebéd után pihen, később dolgozik esti 8 óráig s munka után a nagyszálló előtti ülőhelyek 
valamelyikét foglalva el. A vele rokon elemek köréje gyűlnek s szórakoztatják az alkony beálltáig. 
Pulszky Ferenc is részese s szikrázó, szellemes élceivel sokszor kacajra indítója e kis csinos, de 
válogatott társaságnak.”1206 

Az egyre gyengülő költő ismét javulásról számolhatott be 1880. szeptember 2-án sógorához írt levelében. Kérte, 
látogassák meg őket a szigeten, mivel sokáig készülnek ott maradni, hogy felüdülhessen.1207  

„Szeptember szépen köszöntött be, s ha így marad, mi még jó darabig nem hagyjuk el a szigetet, mert 
nekem, ki az egész nyarat betegséggel vesztettem el, most a szép őszi napokban kellene üdülnöm 
valamicskét, hogy a telet kibírhassam. A sziget szép, az árvíznek, amely korántsem volt oly nagy, mint 
a lapok kürtölték, s a szigetnek csak felső, aránylag kicsiny részét borította el, többé semmi nyoma; 
mocsárlég stb. mind szamár beszéd, az egész árvíz-história nyolcadnapnál nem tartott tovább, beleértve 
az utak, gyepek föltisztítását, megmosását, újra kavicsolását stb. 
Tehát csak gyertek bátran. Igaz, hogy mi egyéb szórakozást, mint amit a sziget nyújt, nem ígérhetünk; 
de hisz ott van szemben a nagy Babylon, s a szigeten lakók igen mérsékelt díjért szabad hajójegyet 
kapnak, mellyel akár tízszer napjában átkelhetnek a pesti vagy a budai oldalra; írj igenlő választ, és 
hogy mikor jöttök, én itt nektek szobát váltok egy hétre (mert hétszámra adják), vagy amennyire 
parancsolod, (de egy hétnél kevesebb időt talán csak nem szántál nekünk); van üres elég, éppen 
mellettünk is.”1208 

Az örömmel várt látogatókat azonban csak felesége és unokája fogadták a sétatéren, a költő csak később csatlakozott 
hozzájuk. A sétára induló társaságot az őszies időben nem kísérte el, többnyire szobájában maradt. Ha jobbra fordult 
az idő, magában sétálgatott a kevésbé népes utakon, mivel attól tartott, másoknak alkalmatlankodna megromlott 
hallása miatt.1209 

Az egyre fogyatkozó erejű költő 1881, majd 1882 nyarán ismét kiköltözik a szigetre, ahol azonban már nem 
tud nagyobb sétákat tenni, a nagyszállótól csak a tölgyesig sétálgat. Unokájának így számolt be erről az időszakról 
egyik utolsó levelében: 

  „Nem sok mulatságod volna, édes Piroskám itt a szigeten most; sétálni is alig volna kivel, mert 
szegény nagymama talán még többet köhög (velem együtt) ezen a változó, rakoncátlan „szabad” 
levegőn, mint otthon a szobáiban. Váltig biztosítjuk egymást, hogy lassankint majd megszokjuk, ha úgy 
nem leszünk vele, mint a cigány lova a koplalással. 
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Gizi és Laci bácsi, a rossz idő dacára, csaknem minden este kijőnek, elolvassák leveleidet, s ha Gizi 
kap, ő is kihozza.”1210 

A múlt emlékei is megelevenednek a szigeten, az itt ugyancsak gyógyulást kereső Prielle Kornéliával való találkozás 
segít őket felidézni Az ismert színésznő és az Arany-család, Aranyné, Arany Lászlóék, Széll Piroska, Aranyék 
unokája között meleg barátság szövődött a Margitszigeten. Az öregedő Prielle Kornélia így írt az első Arannyal való 
találkozást olyan hosszú idő múlva követő viszontlátásról: 

“(...) vajon miért is nélkülöztük egymást majdnem az egész életen át? (...) Nagyon érzékeny volt az 
Arannyal váltott első beszélgetésünk kezdete: ’Én vak is, süket is vagyok, hát Nagysádnak mi baja 
van?’ - mondám neki ’én pedig nem tudok jól járni.’ – ’Hát így kell találkoznunk 35 év múlva!?’ és 
azután olyan élénk színekkel beszélte, hogy milyen alak voltam, és hogy tűntem fel a szalontai utca 
közepén, midőn egy nagy bot segítségével gázoltam a sarat, hogy a jegyzőlakhoz jussak. {1847 őszén, 
a Szerdahelyivel való ismeretség első napjaiban.} Beszéltünk aztán sokat Petőfiről...”1211 

Az elválás pillanataira így emlékezik vissza Prielle Kornélia október 24-én, Arany halálát két nappal követően kelt 
levelében: 

„(…) Emlékszel az utolsó meghatott pillanatokra a hajón? Milyen hamar történt ez után! Csak holnap 
lesz egy hava. Emlékszel a Margitszigetrőli kivonulásra? Milyen csodálatos kis csoport valánk, 
mindenik külön-külön egy példánya az élet-korának, vagy viszontagságának.”1212 

 

Amint azt Csorba Géza és Táncsics Eszter közösen vezetett naplójáról írott tanulmányában Gyáni Gábor 
kimutatta,1213 a hétköznapok és ünnepnapok gyakorlata nem vált el élesen egymástól. Érvényes ez a parkok 
felkeresése, használata esetében is. Ebben a tekintetben Bene Klára naplója is hasonlóságot mutat: általában véve a 
hétnek nem volt olyan kitüntetett napja (kivéve az édesapát), amelyhez szorosan kapcsolódott volna a zöldterületek 
felkeresése. A Bene család esetében azonban meg kell jegyezni, hogy hétköznapi és ünnepnapi térhasználata között 
különbség figyelhető meg, mely abban nyilvánult meg, hogy jeles napokon a lakóhelyüktől távolabb eső parkokat, 
kerteket, a Városligetet, a Margitszigetet, az Orczy-kertet illetve a budai sétahelyeket is felkeresték. Amint az a 
naplóból leszűrhető, különösen markáns volt a hétköznapi és ünnepnapi térhasználat közötti különbség az orvos 
édesapa esetében, aki nagyobb kötöttséget és elfoglaltságot jelentő hivatása miatt elsősorban csak vasárnap és 
ünnepnapokon csatlakozott a családi sétákhoz illetve tett nagyobb kirándulásokat a gyerekek vagy a barátok 
kíséretében a budai hegyekbe. 

Az egyes kertek, parkok, parkrészek használatában megnyilvánuló különbségek ellenére, Deák Ferenc 
számára a park a csendes elvonulás, az elmélkedésre ösztönző séta megszokott helyszíne volt, amely azonban a 
neves közéleti személyiség szabadtéri „politikai szalon”-jának szerepét is betöltötte.  

Családjával a Margitszigetre kiköltöző Arany János számára a sziget egy sajátos, csak fürdőhelyekhez 
hasonlítható életformát biztosított. A sziget élénk társasági élete, a rokonok, ismerősök kilátogatása ellenére sem volt 
nehéz megtalálnia azt az állandó, csendes alkotóhelyet, alkotólégkört, amelyet a Pest más parkjaiban tett rövid sétái 
alkalmával csak időlegesen élvezhetett. 

Az említett példák azt is illusztrálják, hogy egy-egy ismert személyiség jelenléte milyen mértékben 
járulhatott hozzá egy park további népszerűségéhez illetve mennyiben módosíthatta az adott tér használatát. Arany és 
Deák közismertségük által egyaránt lehettek a felkeresett sétahely nevezetességei: a többi látogató gyakran őket is 
mint érdekességeket szemlélte, sétájuk célja gyakran az volt, hogy láthassák e neves személyiségeket. 

 

 

„Már jön a főherceg, hallom, mert a kocsi serceg, 
A kis sárga ponnyk lassan ügetve vonik. 
- Félre, padon űlő! Járt útat félve kerűl ő, - 
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De le ne vedd kalapod, - resteli, ha lekapod.” 
(Arany János: A szigeten)1214 

••• A főhercegi „szalon” 

Művészek, tudósok, közéleti személyiségek pihenő- és alkotóhelye, a fővárosiak kedvelt kiránduló- és 
üdülőhelye, a Margitsziget, Fiume és Ótátrafüred mellett, a Habsburg család alcsúti ágának nyaralója volt. Hűen 
követve a családi hagyományt, az öröklés útján József főherceg tulajdonába került sziget továbbra is nyitva állt a 
nagyközönség előtt. A Zsigmondy Vilmos által felszínre hozott kénes hévvíznek köszönhetően modern fürdőhellyé 
való kiépítésére is sor került, amely a park fokozottan gondos kialakításában és a közönség igényeinek kielégítését 
szolgáló intézmények létrehozásában és fejlesztésében nyilvánult meg. 

 

94. kép – A főhercegi család a 
Margitszigeten, 1879. (Koller Károly 
felvétele) 
VU 1905. 394. old. 

 

Hogy ténylegesen magánkert 
volt, arról csak az tanúskodott, hogy 
nagy anyagi ráfordítással valósították 
meg igényes kiképzését, valamint 
hosszabb-rövidebb időre a főhercegi 
család illetve egyes tagjai is kilátogattak, 
alkalmanként kiköltöztek a szigetre (ld. 
94. kép), s a látogatók között is 
megjelentek. Magánkertek megnyitására, 
közcélra bocsátására más példákat is 
találunk a korban, mint pl. az Orczy-kert, 

a Várkert, valamint a Károlyi-kert, mely utóbbi az 1890-es években a Lawn Tennis Club rendelkezésére állt, ez 
azonban csak szűk körű, korlátozott célú használatát biztosította. A Várkert csak az udvar távollétében állt nyitva a 
nagyközönség előtt, s csak séta céljából. A közönség legszélesebb rétegei az Orczy-kertben találkozhattak, bár 
közönsége a 18. század végén történt megnyitását követően a század folyamán jelentősen megváltozott, s használata 
is nehézkesebbé vált a civil lakosság számára. 

A Margitsziget, mint főhercegi „szalon” olyan egyszerre valós és virtuális teret és egyben közösséget 
képezett, ahol azok számára, akik az ide való kilátogatást maguknak megengedhették (tehát kivételes alkalmaktól 
eltekintve a közép- és felső középosztály, valamint az arisztokrácia képviselői) a sziget természeti szépségei mellett, 
talán nem túlzás ezt állítani, a főhercegi vendégszeretet is élvezhették. A rangkülönbségek megőrzése és tiszteletben 
tartása mellett a biedermeier kötetlenségét, közvetlenségét, családiasságát idéző hangulat jellemezte a teret. A 
szigeten a társadalmi távolságok bár fennmaradtak, de a térbeli együttlét, a sziget szépségeinek közös élvezete, a 
főrangú vendéglátóval való közvetlen érintkezés lehetősége mégis valamiféle közösséget alakított ki.  

A főherceg szigetre érkezéséről így számolt be 1894-ben a Szent Margitsziget - Fürdői Közlöny: 
„József főherceg Ő cs. és kir. fensége múlt hó [június] 25-én délben a szigetre érkezett, ahol a felügyelő 
és a fürdőorvos fogadták. Egyenesen a vendéglőbe ment, s itt meg is ebédelt. A szigeten lakó vendégek 
lelkes ovációban részesítették a népszerű főherceget, aki az idén most látogatta meg első ízben a 
tulajdonát képező földi paradicsomot – a Szent Margitszigetet. Az újonnan épült „korzó”, valamint az 
üdítővíz kezelése is nagyon megtetszett Ő Fenségének.”1215 

 

A Margitsziget családias, kötetlen hangulatát a főhercegi család azzal teremtette meg, hogy minden formaságot 
mellőzve érintkezett a szigetre látogatókkal, amely az ellenzéki élclap, a Bolond Miska egyik karikatúrája alapján 
gyakran komikus helyzetekhez is vezet(het)ett (ld. 95. kép). Az 1868-ban Magyarországra véglegesen visszatért 
József főherceg fejlesztései eredményeként népszerű üdülőhellyé vált szigetre számos írót, művészt, tudóst hívott 

                                                           
1214 Arany János költeményei. Budapest: Helikon, 1983. 440. old. 
1215 Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny 5. sz. 3. old. 



 

meg s látott vendégül. A főherceg ingyenes lakás biztosításával igyekezett támogatni az alkotókat, amint erről Jókai 
Mór egyik levele is tanúskodik, melyben beteg íróbarátja számára ingyenes lakásért folyamodott a főherceghez.1216  

Nem csupán a szigetre, de egyben mintegy önmagához is meghívottak között a magyar művészeti és közélet 
számos nagy egyénisége szerepelt. Deák Ferencet így invitálta a Margitsziget felkeresésére 1869. május 29-én kelt, 
az Angol királynő szállóba címzett levelében: 

„Kedves Deák uram! 
Több ízben láttam már, hogy az országgyűlés fáradalmát szereti a Városliget jó levegőjében kipihenni. 
Változatosság kedvéért ajánlom e célra Margitszigetem jobb levegőjét és a mellékelt állandójegy 
elfogadására kérem fel azon biztosítással, hogy legnagyobb örömemre szolgálna, ha ezen birtokom 
látogatása önnek némi élvezetet nyújthatna. Ajánlom magamat további becses emlékébe, váltig 
maradván őszinte tisztelője, József főherceg”1217 

Deák válasza nem ismert, a források nem tudósítanak arról, hogy kijárt volna a szigetre. Valószínűsíthető, hogy ezt a 
meghívást is, a többi uralkodói kegyhez hasonlóan, köszönettel elhárította - szívesebben időzött a Városliget 
közparkjában, mint a főhercegi magánbirtokon.1218 

                                                           
1216 „Fenséges Uram 
Legmélyebb hódolattal bátorkodom Fenségednek legmagasabb kegyeibe ajánlani Csernyei Gyula magyar írót, kinek 
alázatos óhajtása az, hogy súlyos, de jól sikerült tracheosomiai operatio [gégemetszés] után, üde levegőre levén 
szüksége, engedtessék meg neki a Margit Szigeti fürdő lakást, ahogy ez ideig engedélyezve volt, a nyári hónapokon 
keresztül is díjtalanul élveznie. 
Legmélyebb hódolattal maradok Fenségednek 
Legigazibb hű szolgája 
Jókai Mór” 
Jókai levele József főherceghez, 1889. május 25. In: Jókai Mór levelezése, 1886-1890. (Összegyűjt. És sajtó alá rend. 
Győrffy Miklós). Budapest: Akadémiai K., 2004. (Jókai Mór összes művei Levelezés, III. k.). 1330. sz. levél, 226. 
old. 
1217 A levél eredetije nem maradt fenn, szövegét a Vasárnapi Újság közölte a Nemzeti Múzeumban berendezett 
„Deák Ferenc szobá”-t bemutató rövid hírében. VU 1881. 288. old. 
1218 Az esetet az 1871-ben megjelent Deák Ferencz Adomák című kötet is megemlítette. A Pesti Napló tudni vélte, 
hogy Deák országgyűlési elfoglaltságaira hivatkozva hárította el a figyelmességet. Ld. „Ügyes mentség.” In: Deák 
Ferencz Adomák. H.n.: k.n., 1871. 63. old. 



 

 

 
95. kép – Aristokratia és Demokratia (Ismerkedés incognito a Margitszigeten) 
Báró Akczienbráyer: Van szerencsém uraságtoknak bemutatni ő exelencziájátm a baroness Akczienbráer.  
– J-f fhg. : A feleségem. 
Bolond Miska 1874. 280. old. 

 

A sziget számos alkotó pihenését biztosította, de emellett ideális légkört teremtett az alkotómunkához és 
fontos találkozások színtere is volt. Így például Rómer Flóris, József főherceg egykori nevelője, a sziget gyakori 
vendége több alkalommal itt találkozhatott Coburg Fülöp herceggel, akivel azon keleti kéziratok kérdését vitatták 
meg, amelyeket később a herceg a Múzeumnak adományozott.1219 

A karlsbadi út fáradalmaitól visszariadt idősödő Arany János 1877-től öt éven át, egészen haláláig minden 
nyarat itt töltött. Sétái során a főherceg is több alkalommal szóba elegyedett vele. Egy alkalommal nagyobbik fiával, 
József Ágosttal el is mondatta előtte Fiamnak című versét, mire Arany térdére vette és megcsókolta a gyermeket.1220 
A főhercegi gondoskodásért hálás költő a Toldi szerelme XII. énekében Piroska sírjának leírásakor a sziget uráról is 
megemlékezett egy versszakban, amelyet végül nem foglalt bele a szövegbe, nehogy hízelgésnek hasson. A 
papírszeletre Gyulai Pál figyelt fel Arany íróasztalán, s csak a költő halála után iktatták helyére (XII. 105): 

„A négy fűzfa elárvult sarjai tán élnek 
Ma is, oltalmában fejedelmi személynek, 
Ki, hogy e szép sziget rászálla idővel 
Beszövé nagy múltját virányos jövővel. 
S hagyta, hogy a környék agg fülemüléje 
Éneke utóját ott elzengicsélje, 
Azután hallgatva ott várja halálát…”1221 

A sziget reprezentációs tér is volt a főhercegi család számára rokonok és magas rangú vendégek látogatása 
alkalmával.1222 Az írókat, művészeket vendégül látó,1223 rokonokat fogadó, kalauzoló, „vendégeivel” fesztelenül 

                                                           
1219 OSzK Kézirattár, Coburg Fülöp levele Rómer Flórishoz (Selmec, 1880. június 25.). 
1220 Voinovich Géza: Arany János életrajza. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1938. III. k. 315. old. 
1221 Gyulai Pál: „’Toldi szerelme’ egy kihagyott versszakáról.” Budapesti Szemle 1883. 34. k. 76. sz. 129-133. old. 



 

társalgó,1224 kertjében munkálkodó,1225 az 1870-es években a sziget régi emlékeinek feltárásával foglalatoskodó1226 
vagy gyermekeivel sétáló, egészségét ápoló1227 főherceg az ide látogatók mindennapos látványossága volt. Az 1904-
ben rendezett rózsaünnep alkalmával a főherceg is kilátogatott a szigetre: 

„Az ünneplő sokaság között megjelent a fenséges házigazda, József főherceg is fiával, József Ágost 
főherceggel. A főhercegeket Lukács György főispán, a szanatórium egyesület elnöke fogadta a 
rendezőség élén az aranydrapériáktól díszes fedett bejáró előcsarnokában. A csarnok alatt hatalmas 
diadalkapu emelkedett címerekkel, pajzsokkal. A főhercegek ezután megnézték az ünnepélyt. Ott 
jártak, keltek az ötletesen megalkotott sátrak között, amelyekben a főváros előkelő hölgyei árusították 
jótékony célra a virágot, pezsgőt, szivart és frissítőt. Végignézték a rögtönzött színpadon a Népszínház 
művészei által rendezett előadást. Nyomukban csak úgy tolongott a sokaság. Mindenki látni akarta a 
legnépszerűbb főherceget és lelkes „Éljen” köszöntötte, amerre elhaladt.”1228 

Nagyobb áradások alkalmával, amikor a sziget víz alá került,1229 előfordult, hogy a Városligetbe is kilátogatott,1230 de 
Budán tartózkodása idején mindig a Margitsziget volt kedvelt lak- és üdülőhelye. A szigeten végzett ivókúrájáról így 
számolt be feleségének: 

„Tegnap már ¾ 11kor voltam itt és maradtam a szigeten. Ma reggel 4kor mentem ki és ½ 6ig 2 pohár 
meleg vizet ittam, 6kor 26fok +ban fürödtem ½ óráig aztán ismét szaladtam körül és 7kor reggeliztem. 
A 11 órai hajóval megyek a kiállításba ott 12kor eszünk a Pohlnál és este hazajövök.”1231 

A 70-es és 80-as években olyan gyakori látogatások megritkulnak a 90-es évekre, a gyerekek 
felcseperedésével és orvosi javallatra más nyaralóhelyeket részesített előnyben a főhercegi család. Elsősorban 
Fiumében, valamint Ótátrafüreden töltötték a hivatali és rangbeli elfoglaltságaiktól jobbára mentes időszakokat. 

                                                                                                                                                                                            
1222 „Ma a szigetre viszem Toscanát, és holnap Alcsúthra megyünk 7kor reggel és ebédre ismét itt leszünk 6 órakor 
este.” MOL P1412 (A Habsburg család alcsúti levéltára) József főherceg levele Klotild főhercegnőhöz (Buda, 1869. 
április 7. /reggel 7-kor/). 
1223 Ld. az irodalmi hagyományban Krúdy Gyula: „A magyar Habsburg, egy régi udvarház utolsó gazdája.” In: 
Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. Budapest: Szépirodalmi K., 1961. 31-42. old. 
1224 „Tegnap Malatin és Köppel tanárokkal sétáltam itt, az előző sokkal jobban van a 2ik igen jó híreket hozott a 
békákról.” Ld. MOL P1412 (A Habsburg család alcsúti levéltára) József főherceg levele Klotild főhercegnőhöz 
(Margitsziget, 1885. július 25.). 
1225 „Tegnap részletes margitszigeti szemlét tartottam és meggyőződtem arról, hogy május 15-én Alcsút segítségével 
a kert ollyan lesz, mint tavaly volt egynéhány a jégtől elsodort nagy nyárfa kivételével. A szőnyegvirágok már 
szaporítottak részint a szigeten részint Alcsúton. Az épületekben nagyobb a kár, de azok is készek lesznek odáig, 
erősen dolgoznak.” OSzK Kézirattár, József főherceg levele Rómer Flórishoz (Budapest, 1876. április 6.). 
1226  „Mellékelve tessék szívesen elfogadni a Margitszigeten talált 3 ezüstpénzt, egy harangdarabot és egy réz ajtó 
vagy ablak sarkot.” OSzK Kézirattár, József főherceg levele Rómer Flórishoz (Buda, 1869. március 11.). 
 „Mellékelve van szerencsém a múzeum részére a Margitszigeten 19-én föltalált 61 db ezüstpénzeket átküldeni. 
Lelhelyük azon rom, melyhez a volt lakház építve van.” OSzK Kézirattár, József főherceg levele Rómer Flórishoz 
(Buda, 1872. február 23.). 
„Azon a helyen, hol minap azon faragott négyszeg követ kimozdítottunk találtam tovább turkálván, egy patkóvasat, 
mely úgy látszik ökörre való volt, több különféle cseréptöredékkel, melyek között egy hengerded 1 láb magas 
kicifrázott korsófélének a fele is van. Továbbá egy napszámosnál confiscáltam egy egyenes rövid kardot, mellyet 
taval kiásott a rombeli földforgatásnál és fájdalom ki is köszörülte, fanyelet is csinált hozzá. – Talán még lelek több 
ilyenfélét. Alkalmilag átnyújtandom.” OSzK Kézirattár, József főherceg levele Rómer Flórishoz (Margitsziget, 1874. 
május 9.). 
1227 „Egészségeink napról napra javulnak a szép őszi meleg napok mellett. Többszöri pihenéssel 2 nap óta kis sétákat 
teszek csekély fájdalmakkal. Nőm csak ollykor érez még kis emlékeztetéseket kórállapotjára.” OSzK Kézirattár, 
József főherceg levele Rómer Flórishoz (Margitsziget, 1880. szeptember 29.) 
1228 Sárosi Bella: „Rózsaünnep a Margitszigeten.” VU 1904. 410. old. 
1229 A Margit sziget egészen víz alatt áll, a kis épületekben földszinten a szobák is, lakásunkba még nem folyik bele, 
de csak 6 hüvelk hibázott ma reggel. Ld. MOL P1412 (A Habsburg család alcsúti levéltára) József főherceg levele 
Klotild főhercegnőhöz (Budapest, 1883. január 6.). 
1230 „Délután mindig egy kicsit a városligetben sétálok a Nyáryval.” [főudvarmesterével] Ld. MOL P1412 (A 
Habsburg család alcsúti levéltára) József főherceg levele Klotild főhercegnőhöz (Budapest, 1883. II? /sérült/). 
1231 MOL P1412 (A Habsburg család alcsúti levéltára) József főherceg levele Klotild főhercegnőhöz (Margitsziget, 
1885. július 25.). 



 

József főherceg halálát követően, 1905 után csak alkalomszerűen látogattak a családtagok a szigetre, a családi 
fészket, a nádori lakot is jobbára bérbe adták,1232 végül megtörtént a sziget már többször is napirendre került eladása. 

 

 
IV.3.5. Az emlékezet „tárgyiasult” és élő emlékei 

Budapest parkjai számos szobor, körkép, emlékhely, múzeum, kiállítás helyszínei voltak, 
növényanyagukban egy-egy fájuk, facsoportjuk különleges hírnévre tett szert. Az emlékezet szobrok, emlékhelyek 
alakjában „tárgyiasult” emlékeinek elhelyezése eredetileg nem véletlenszerűen történt. Nem csupán a parkok 
látogatottsága, helyszínük központi illetve reprezentatív volta játszott szerepet az emlékművek, intézmények 
elhelyezésében, hanem tényleges események is szerepet játszhattak a helyszín megválasztásában. Környezetük sok 
esetben valamely összefüggésben állt velük, háttérként gondolati kiegészítőjük illetve megerősítőjük is lehetett. 

A kiegyezést követően megsokasodtak a köztéri szobrok, melyek közül számos parkokban, kertekben kapott 
helyet. A fővárost 1900-ig mintegy 60 (1867 előtt ezeknek majd fele már állt), 1918-ig pedig már csaknem 110 
köztéri szobor díszítette (ma már mintegy 700). A vallási témájú és díszítő szobrok mellett döntő hányadukban 
emlékművek voltak.1233 

Ezen emlékek létrehozása gyakran komoly társadalmi összefogás eredménye volt, s számos, ugyancsak a 
város parkjaiban rendezett ünnepély megtartására adott alkalmat. Emellett azonban az emlékművek 
hagyományteremtő erővel is bírtak, évről évre a megemlékezés rítusa által. Elhelyezésükben azonban nem csupán a 
közösségi emlékezet megjelenítése játszott szerepet, hanem az országos központtá váló, majd világvárossá növő 
Budapest arculatának tudatos formálása is. A magánkezdeményezések mellett az emlékművek két legjelentősebb 
mecénása az ezredéves emlékművet létesítő állam, valamint II. Vilmos német császár 1897. szeptemberében 
Budapesten tett látogatása nyomán maga a király volt. 

Budapest parkjaiban lassanként egy sajátos emlékmű-együttes jött létre, részleteiben jelenítve meg a 
nemzeti panteont, melynek létesítésére számos gondolat született, Nebbien városligeti panteonjától, Széchenyi 
Üdvleldéjétől, Zichy János azon elgondolásáig, hogy az akkoriban elkészült Várbazár csarnokait az ott helyet kapott 
boltok megszűntetésével alakítsák a „hősök és államférfiak szoborcsarnokává.”1234 A Hősök tere kolonnádjának 
szobrai mellett a kertekben, parkokban elhelyezett szoboremlékek is ezt a szerepet töltötték be. 

 

• Szobrok, emlékhelyek, múzeumok, kiállítások 

Elhelyezésükben a helyszínhez illetve az intézményhez való történelmi kötődés mellett az az igény is 
megnyilvánult, hogy egy-egy jelentős személyiségnek a város reprezentatív helyszínén állítsanak emléket. Ilyen 
szempontok alapján kaphatott helyet Trefort Ágoston szobra a régi József Műegyetem, a Bölcsészkar mai 
épületeinek kertjében 1904. június 5-én.1235 Ezért helyezték el Szent Gellért szobrát, a Ferenc József által 
adományozott tíz szobor egyikét a Gellért-hegy oldalában 1904. június 16-án, miután a hegyoldalt is 
parkosították.1236 Markovits Iván, a magyar gyorsírás megalapítójának szobrát 1913. augusztus 10-én ünnepélyes 
keretek között leplezték le a Széchenyi ligetben.1237 Mechwart Andrásnak, a bajor származású, majd magyarrá lett és 
magyar nemességet is kapott jeles gépészmérnöknek és feltalálónak, a Ganz gyár fejlesztőjének, a Magyar Mérnök- 
és Építészegylet kezdeményezésére állítottak szobrot. Stróbl Alajos alkotását a Statisztikai Hivatal parkjában 
leplezték le 1913. szeptember 16-án,1238 s a parkot ennek nyomán Mechwart ligetnek nevezték el. 

Sok esetben az adott park funkciója illetve alapítójának emlékezete határozta meg az emlékművek 
tematikáját. Így az Orczy-kertben a katonai akadémia névadóját, 50.000 forint koronázási ajándékát az intézet javára 

                                                           
1232 „A Margitszigetet illetőleg ezidénre a földszint bérbe van adva. Ha tényleg szándékod jövőben oda menni lakni, 
úgy jövőre nem adom ki. De ha nem mentek biztosan, úgy kiadom mert elég jól fizetnek érte.” Ld. MOL P1412 (A 
Habsburg család alcsúti levéltára) József Ágost főherceg levele Klotild főhercegnőhöz (Kistapolcsány, 1906. július 
22.). 
1233 Ld. Pótó János: Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Budapest: Osiris, 2003. 22. old. 
1234 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 97. old. 
1235 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 244. old. 
1236 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 245. old. 
1237 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 302. old. 
1238 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 303-304. old. 



 

felajánló Mária Ludovika királynét1239 illetve az alapítványtevő gróf Butler Jánost megjelenítő szobrok kaptak 
helyet.1240  

A Füvészkertben, mely növényanyaga által maga is egyfajta szabadtéri élő múzeumnak volt tekinthető,1241 
természetesen a magyar botanikusok kisebb gyülekezete kapott emlékhelyet: Hazslinszky Ferenc (Tóth István 
műve), Kitaibel Pál (Kopits János alkotása), Jurányi Lajos, Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály, Unger Ferenc, bécsi 
egyetemi tanár és a tragikus sorsú polihisztor Endlicher István.1242 A tudománytörténeti ismeretek továbbörökítése 
szempontjából olyan fontos emlékek, a magyar botanika jeles képviselőinek szobrai mellett egy „laikusról” is 
megemlékeztek, József nádorról mint „a füvészkert buzgó kedvelője, a magyar királyi egyetemi növénykertnek e 
helyen megalkotója.”1243 

A nádor tiszteletére emelt szobor a József nádor (a korábbi József piacon illetve Sóhivatal mögötti) téren 
kapott helyet. Az emlékmű, melynek létrehozása már közvetlenül a nádor halálát követően, 1847-ben megindult,1244 
csak 1860-ban készült el és bár május 5-én érkezett Pestre, felsőbb rendeletre leleplezését bizonytalan időre 
elhalasztották. A Városház udvarán, egy nagy ládában elhelyezett szobor felállításának ügye csak 1867-ben vált 
ismét aktuálissá. Ünnepélyes felavatására 1869. április 25-én1245 a király, a főhercegek, az Akadémia, az Egyetem, a 
Kisfaludy Társaság, a jászkunok, Fiume és Horvátország képviselői, a főrendiház és a képviselőház tagjai és 
nagyszámban összegyűlt közönség előtt került sor. A tér parkosítása a szobor elhelyezése után indult meg, s József 
tér helyett egyre inkább a József nádor tér vált használatossá. 

A Ferenc József tér, a mai Roosevelt tér, a 63 vármegye földjéből létesült koronázási domb helyszíne volt, 
melynek anyaga a park részévé vált. A tér fekvése, reprezentatív elhelyezkedése miatt állítottak itt két olyan 
kiemelkedő személyiségnek szobrot, mint Széchenyi István (ld. 96. kép) és Deák Ferenc. A tér rendezése során a 
                                                           
1239 Eredeti emlékszobrát 1919-ben rombolták le. Ld. Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: 
Székesfővárosi házinyomda, 1929. 121. old. 
1240 Az 1915. október 12-én leleplezett, eredetileg a Deák téren, az Anker palota előtt felállított Nemzeti 
Áldozatkészség szobra 1924-ben a Ludovika Akadémia két szárnyépülete között elterülő kertben kapott helyet. A 
háborús jótékonycélú adományok után egy-egy bronzszöget vagy díszes bronzlapot helyeztek el a szobron, amelyet 
így végül teljes egészében bronzlemezek borítottak. Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: 
Székesfővárosi házinyomda, 1929.  307-308. old. Illetve ld. Szabó Dániel: „A nemzeti áldozatkészség szobra (avagy 
fábol vaskatona).” Budapesti Negyed 3. sz. 1994/1. 59-84. old. 
1241 Az uralkodó példáját követve sokan gyarapították a gyűjteményt: „József főherceg és néhai bátyja István 
főherceg; továbbá Lichtenstein János uralkodó herceg; Schwarzenberg Adolf herceg; Harrach Ernő gróf; Károlyi 
György gróf; Prandau báróné, született Cseh Mária; Fenzl Ede bécsi egyetemi tanár; Kosteletzky prágai egyetemi 
tanár; Cisiani tanár és a paduai füvészkert igazgatója [!]; a zirci és a lilienfeldi apátságok; a bécsi kertészeti társulat, 
néhai Scitovszky bíbornok, esztergomi hercegprímás, Peitler váci püspök és mások.” Ld. Vajda Vikor: „A budapesti 
füvészkert. Adatok a magyar füvészet történetéhez.” MNvil 1874. 417. old. 
1242 „Tovább haladva, jobb felől nyírfák, örökké rezgő lombjaikkal, s köztök a fehér molyhos levelű topolyákkal 
találkozunk, melyeknek árnyában már messziről látható egy görög stílű habos márvány emlék, közepén egy 
földgolyón álló aranyozott sassal, melynek csőrében babérkoszorú, kiterjesztett szárnyai alatt pedig Endlicher és 
Unger arcképe van bevésve... Endlicher és Unger! Micsoda nevek ezek? ez a két er gyanús és ismeretlen, mit 
keresnek ezek itt? egy hatalmas sas védszárnyai alatt, míg a „két elfeledett magyar füvész”-nek egy bodzafa árnyéka 
is alig jutott amott valahol hátrább. 
A magyarázatot megadni e szokott kérdésre valóban nehéz, de azért igaztalanok volnánk, ha e magyar intézetben 
ellenszenvvel néznénk amaz idegen hangzású neveket, mert az a két ...er egyikének birtokosa, a derék Endlicher, épp 
úgy hazánk fia volt, mint ama másik kettő [Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel], s társával, Unger, bécsi tanárral 
együtt épp azon fáradoztak a növénytanban a Jussieu-féle úgynevezett természetes rendszer meghonosításában, mint 
ama két régibb úttörő, a Linné-féle mesterséges rendszer mellett. Méltó tehát, hogy mindkettőnek legyen meg az 
elismerés. 
Ez emlék mögött egyszerű virágágyak terülnek, melyekben az Endlicher-féle növényrendszer főképviselői vannak 
elhelyezve, (…).” Ld. „Az egyetemi növénykert.” VU 1869. (október 10.) 562. old. 
1243 Hollósi Sándor: „Pusztulás útján a főváros legszebb kertje.” Budapest, 1913. szeptember 14. 
1244 Ld. Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 154-158. old. 
1245 VU 1869. 19. sz. 
Hevesi Lajos a főváros sétányairól írt vitriolos írásában a szobor felállításához ezt a megjegyzést fűzte: „Mióta 
József nádor ércszobra áll a tér közepén, azóta egy kérdőjellel kevesebb van Pesten, t. i. azon kérdőjellel, mely tíz 
éven át mindenki arcán mutatkozott, ha ott látta állni üresen a szobor talapzatát, melyen egy évtizedig csak egy 
monumentális semmi iparkodott fönntartani közöttünk a nádor emlékezetét.” Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros 
sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 



 

Fővárosi Középítéséi Bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy olyan szobrokat állítsanak fel, amelyek által a tér 
„ne pusztán fővárosi, hanem országos jelentőségű díszítést nyerjen.”1246 A szobrok helyének kijelölésében illetve 
elhelyezésében az is szerepet játszott, hogy a városképbe megfelelő módon illeszkedjenek.1247 A tér déli részén 
kapott helyet Eötvös Józsefnek az Akadémia felé tekintő szobra, Huszár Adolf alkotása. Az író, gondolkodó és 
államférfi szobrát 1879. május 25-én, a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlését követően avatták fel.1248  

 
96. kép – Deák Ferenc szobra 1900-ban (Stengel & Co., Drezda) 
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Széchenyi halálát követően több mozgalom is indult emlékének megörökítése érdekében. Miután a 
Széchenyi sétatérre tervezett szobor létrehozását elhalasztották, végül az Akadémia részéről indult a kezdeményezés. 
Az Akadémia által 1860. április 30-án a belvárosi templomban Széchenyi lelki üdvéért mondatott gyászmise 
alkalmából indult meg az adakozás az emlékműre. Barátai, a pesti fiatalság, Pest és Buda városa, számos közéleti és 
magánszemély juttatta el adományát. A Helytartótanács nem járult hozzá, hogy a szobor a Lánchíd tér közepén 
kapjon helyet, amint azt Pest városa 1863-ban biztosította, az a javaslat született, hogy helyezzék az Akadémia épülő 
palotája elé, végül 1865-ben már a Helytartótanács is jóváhagyta az eredetileg tervezett helyszínt.1249 
Közmegegyezés született arra vonatkozóan, hogy mégsem a tér közepén kapjon helyet a szobor, ahová, a koronázási 
domb helyére az uralkodó lovasszobrát tervezték,1250 hanem az Akadémia épülete előtt.1251 A Lloyd épülete előtt 
található teret egy másik szobor számára kívánták fenntartani a tér harmonikus elrendezése érdekében. Engel József 
alkotását 1880. május 23-án leplezték le az Akadémia díszülését követően. A nagyszabású ünnepségen Pulszky 
Ferenc mint a szoborbizottság elnöke mondott beszédet, melyben Széchenyi érdemeit méltatva hangsúlyozta: „A 

                                                           
1246 MNvil 1874. 159. old. 
1247 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929.  81. old. 
1248 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 163-165. old. 
1249 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 167-168. old. 
1250 Az Andrássy Gyula vezette Széchenyi Szoborbizottság kihallgatáson hívta meg a királyt a leleplezési 
ünnepségre. A tér elrendezésével kapcsolatban jegyezték fel a király és Andrássy között elhangzott beszélgetést: „’A 
szobor nemde az Akadémia előtt lesz felállítva?’ – kérdé a király; ’és – tette gyorsan utána – vele szemközt a Deák 
Ferenc szobra fog állani?’ Andrássy gróf: ’Igen és a kettő között felséged lovagszobra fog tündökölni.’ A király 
mosolyogva veté ellen: ’Míg élek, bizonyára nem, a halálom után, ki tudja, akkor is meg lesznek-e velem 
elégedve!?’” Ld. „A királyi hét.” MNvil 1880. 227. old. 
1251 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929.  170. old. 



 

nemzet közélete Széchenyi István gróf legmagasztosabb emléke (…). Nemcsak a szobor, de az összes környezete 
egy nagyszerű emléke Széchenyinek.”1252  

Deák Ferenc emlékét Tisza Kálmán miniszterelnök javaslatára az 1876. évi III. törvénycikkben  örökítették 
meg. Huszár Adolf és tanítványai alkotását (ld. 97. kép) 1887. szeptember 29-én leplezték le a király és a trónörökös 
jelenlétében. A nagyszabásúnak ígérkező esemény azonban nem tartott tovább félóránál. Miután a szoborról lehullt a 
lepel, hangtalanság fogadta az alkotást, amit egyesek lesújtó kritikának véltek.1253  

 
97. kép – Deák Ferenc szobra 1900-ban (Stengel & Co., Drezda) 
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1899-ben leplezték le, ugyancsak a Ferenc József téren, Szarvas Gábor, a neves nyelvész és tanár szobrát, 
melyet a Középiskolai Tanáregyesület állított.1254 A tér északi részén kapott helyet Budapest történetírója, Salamon 
Ferenc szobra. A szoborállítási mozgalmat a bölcsészhallgatók kezdeményezték, s hamarosan a joghallgatók is 
csatlakozták hozzá, hiszen sokat meríthettek Salamon Ferenc előadásaiból. Jankovits Gyula alkotását 1902. 
november 9-én a tudományos élet jeles képviselői jelenlétében leplezték le.1255 

Az emlékkert-hagyomány folytatójának tekinthető Múzeum-kert1256 valójában csak „másodlagosan” 
keletkezett, hiszen létrehozásával méltó környezetet kívántak teremteni az intézménynek. A későbbiekben azonban 
az intézmény épülete mellett olyan országos jelentőségű események színhelye volt, mint a március 15-i 
megemlékezések kiindulópontja,1257 1904-ben Jókai ravatala.1258 A kertben elhelyezett régi római kőemlékek és 
szarkofágok mellett emlékszobrokkal is gazdagodott, ezáltal egy sajátos panteon képződött. Már a Múzeum építője, 
Pollack Mihály is panteon megalkotását tervezte a díszterem előtt található körelőcsarnokban egy szoborgyűjtemény 
                                                           
1252 Az Akadémiára, a Lánchídra, a Casinora, a Duna Gőzhajózási Társaságra utalva. Ld. Liber Endre: Budapest 
szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 173. old. 
1253 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 203. old. 
1254 VU 1899. 473. old. 
1255 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 235-136. old. 
1256 Ld. Börcsök Erzsébet: Budapest székesfőváros közparkjai a 19. század második felében. A pesti Múzeumkert. 
Szakdolgozat. Kézirat. ELTE-BTK, Művelődéstörténeti Tanszék, 1996. Köszönöm Dr. Kósa László professzor 
úrnak, hogy a kéziratot figyelmembe ajánlotta. 
1257 Ld. pl. „Március 15-ikének ötvenedik évfordulója.” VU 1898. (március 28.) 191. old. 
1258 „Jókai temetése.” VU 1904. 341-342. old. 



 

elhelyezésével, ami végül nem valósult meg. Ezt volt hivatott pótolni a Múzeum-kertben létrehozott szabadtéri 
„szoborcsarnok.” Nem csupán a kert kialakítása, de szobordíszeinek megalkotása is nemzeti üggyé vált, amelynek 
érdekében magánkezdemények is születtek. Példát kívánt teremteni a Vasárnapi Újság által 1856-ban egy Borsod 
megyei jószágbérlőnek, Reményik Imrének tulajdonított kezdeményezés. A szerkesztőséghez eljuttatott levelében a 
balatonfüredi Széchenyi emlék felállításának gondolatán felbuzdult hazafi inkább a Múzeum kertjét találta erre a 
célra alkalmasnak. Frappánsan indokolta elgondolását, a kert és a benne felállítandó szoboremlékek („a két nagy 
Hunyadi, szigetvári hős Zrinyi, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty, Szécsenyi, s a többi sok érdemes”) hivatását: 

„Hogy pedig inkább itt óhajtom, mint Füreden, vagy a hazának bármely más pontján, úgy hiszem, nem 
kell egyéb magyarázat, csak az, hogy az emléket kell, hogy célja szerint minél többen, minden rangú és 
korúak lássák, mi sehol úgy el nem érhető, mint itt; hol e mellett díszes helyen is áll, de díszt is 
kölcsönöz, teljes reményben lévén, hogy a múzeum udvara jobbjaink részvéte által, mint megkezdetett, 
szép kertté fog alakulni.”1259 

A Múzeum-kertbe tervezett első szobor Kisfaludy Károlynak állított emléket. A kertben felállított első 
szobor mégsem az övé, hanem Berzsenyi Dánielé volt. Kisfaludy Sándor szobrának talapzatára gyűjtött 
pénzmaradványt egy újabb gyűjtéssel egészítve ki, Kubinyi Ágoston, a Múzeum akkori igazgatója a befolyt összeget 
Berzsenyi Dániel szobrának elkészítésére fordította. A báró Vay Miklós által díjtalanul megmintázott szobor 
eredetileg a Nemzeti Kaszinó könyvtárát díszítette,1260 a kert délnyugati részén, az előkertben való felállítására 1860. 
május 29-én került sor nagytitokban: 

„Régóta emlegették a lapok, hogy a hatalmas ódák lánglelkű költőjének, Berzsenyi Dánielnek 
mellszobra, mely ércbe öntve a lefolyt télen a nemzeti kaszinó könyvtárában volt ideiglenesen 
elhelyezve, folyó évi május hónapban fog a múzeum-téren ünnepélyesen felállíttatni. – Jelenthetjük 
olvasóinknak, hogy az ünnepélyesség elmaradt ugyan, de a felállítás megtörtént május 29-én hajnalban. 
A múzeumi park reggeli sétálói meglepve nézték az észrevétlenül oda szállott vendéget. Az ünnepély 
elmaradásának okát nem vizsgáljuk; ahelyett örömmel üdvözöljük a Múzeum szép terén az első 
szobrot, egy első rangú magyar költő szobrát! s óhajtjuk, hogy a tervben levő többi szobor mielőbb 
foglalja el itt a neki szánt helyet!”1261 

A Berzsenyi szoborral párt alkotva, a kert ellentétes, északnyugati részén, az előkertben 1861. március 16-
án állították fel Kazinczy Ferenc mellszobrát,1262 melyet eredetileg a Múzeum szobortermébe szántak. Az 1859-ben a 
Múzeum dísztermében ünnepelt Kazinczy centenáriumot követően 1860-ra több szobortervezet is született, mivel 
azonban ezek nem voltak kivitelezhetőek, a felkérést végül báró Vay Miklós kapta. 

Kisfaludy Károly, a reformkor jelentős írója, irodalom- és művészetszervezője szobrának felállítására 
rögtön halálát követően, 1830-ban megindult a gyűjtés.1263 1835-ben Ferenczy Istvánt bízták meg a szobor 
elkészítésével. 1836-ban azonban, amikor a mű már készen állt, a talapzatához szükséges köveket a székesfehérvári 
káptalan ajánlotta fel.1264 Felállítását eredetileg a Városliget kis szigetén tervezték, mivel nem találtak olyan alkalmas 
középületet, mely méltó lett volna elhelyezésére. Ferenczy István ekkor vetette fel azt az ötletet, hogy a Múzeum 
kertjében állítsák fel, mivel „mind a hely méltóságával, mind a hely csendességével és kert karakterével 
megegyezne.”1265 A kert elkészülte, a politikai jóváhagyás, majd a hiányzó részek pótlását követően 1875. 
szeptemberében állították fel a szobrot, mely a művész egyetlen köztéren álló szobra.1266 

Arany János szobra azon meggondolásból került a Múzeum-kertbe, a Múzeum épülete elé, mert egy jól 
látható, de a visszavonultan élő költő emlékét tiszteletben tartva csendesnek vélt, zárt helyet kerestek az 
alkotásnak.1267 A többi elhelyezési lehetőség elvetését követően a Múzeum előtt kapott helyet Strobl Alajos alkotása, 

                                                           
1259 VU 1856. szeptember 21. 
1260 „Berzsenyi Dániel szobra b. Vay Miklós által mintázva, Fernkorn által öntve, ennek bécsi műterméből már 
leérkezett. Ha majd gránit talpja Gerendaynál elkészül, a muzeumban fog felállittatni, addig a nemzeti kaszinó 
könyvtárában látható. (…) A mellszobor most a pesti nemz. casinó könyvtárában van felállitva.” VU 1859. 610. old. 
1261„Berzsenyi Dániel szobra (Pesten a n. Muzeum kertjében).” VU 1860. 279. old. 
1262 VU 1861. 142. old. 
1263 A szobor felállítására gyűjtött pénz fennmaradó részéből alakult meg 1837-ben a Kisfaludy Társaság. 
1264 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 160. old. 
1265 Ferenczy István levele Toldy Ferenchez 1836. június 26. Akadémiai Levéltár. Idézi: Börcsök Erzsébet: Budapest 
székesfőváros közparkjai a 19. század második felében. A pesti Múzeumkert. Szakdolgozat. Kézirat. ELTE-BTK, 
Művelődéstörténeti Tanszék, 1996. 43. old. 
1266 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 161. old. 
1267 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 83. old. illetve 209-
215. old. 



 

melyet 1893. május 14-én lepleztek le. Az egész országra szóló ünnepségen minden jelentős közéleti személyiség 
megjelent. A szobor megkoszorúzását követően: 

„Az ünnepély berekesztéséül a budai dalárda a Szózatot énekelte. A meghívott közönség erre 
szétoszlott, de a kapuk felnyitása után sok ezer néző özönlött újra a Múzeumkertbe, s a szobornak egész 
napon át tömérdek bámulója akadt.”1268 

A Múzeum-kertnek római szarkofágokkal, szoboremlékekkel egy csoportba tartozó, szobra, a belvederei 
Apolló mása a szoborállító mecénásnak, Tomori Anasztáznak köszönhető. Arany János egykori tanártársa a 
nagykőrösi református gimnáziumban, családi örökség révén jutott hatalmas vagyonhoz, amelynek hála számos 
irodalmi és képzőművészeti alkotás megvalósítását támogatta. A szobor a nagylelkű mecénás végrendeletének 
értelmében került a kertbe: Tomori Anasztáz 1894-ben a Nemzeti Múzeumnak adományozta azzal a kikötéssel, hogy 
a kertben állítsák fel.1269 

A Múzeumalapító Széchenyi Ferenc Istók János által megmintázott bronzszobrát a Múzeum alapításának 
centenáriuma alkalmából rendezett ünnepségek keretében leplezték le 1892. november 26-án.1270 

Kisfaludy Károly bátyja, Kisfaludy Sándor, a neves költő szobrát 1903. szeptember 22-én állították fel 
ugyancsak a Múzeum-kertben.1271 A már 1848-ban elkészült szobor míg megfelelő talapzatot nem nyert, a Múzeum 
régiségtárában illetve a könyvtár bejáratánál kapott helyet.1272 

Széchenyi Ferenc szobrán kívül ugyancsak az intézményhez kötődik a Rómer Flóris, Pulszky Ferenc és 
Hampel József alakját megörökítő, 1916-ban felállított hármas emlékmű. A római sírkövek mintáját követő, Hült 
Dezső és Damkó József által készített Háromrégész emléke Fraknói Vilmos adományából készült.1273 

Petőfi Sándor szobrát, Huszár Adolf alkotását 1882. október 15-én leplezték le. Az 1860-ban megindult 
gyűjtés az egész országot megmozgatta. Megszervezésében, előmozdításában különösen nagy szerepet játszott 
Reményi Ede, aki országszerte tartott hangversenyeket, s a koncertek bevétele a szoboralapot gazdagította.1274 
Eredetileg a Múzeum-kertben tervezték felállítani, majd a Hermina tér került szóba. Mivel azonban a Hermina teret a 
Népszínház helyett az Opera számára adták el, 1873-ban a Közmunkatanács a dunaparti Heinrich-ház előtti ligetet 
jelölte ki a szobor helyéül, hiszen a Korzó északi végét az Eötvös szobor számára tartották fenn.1275 Az 1882. 
október 15-én tartott ünnepségen az emlékbeszédet Jókai Mór mondta. Az ünnepséget követően, miután a 
rendezőség elvonult, a közönség ellepte a teret, mindenki igyekezett a lombdíszből egy-egy gallyat, levelet elvinni 
emlékül.1276 

Budán nem csupán neves közéleti személyiségek emlékei, de szakemberek szobra is helyet kapott. Ybl 
Miklós szobrát, Mayer Ede alkotását 1896. szeptember 8-án az Ybl Miklós téren állították fel.1277 

Az emlékállítás mellett a szobrok létesítésében esztétikai szempontok is szerepet játszottak. Így kerülhetett a 
Fővárosi Vigadó elé az „Ürgeöntő gyerekek” szobra. Senyei Károly alkotása 1896-ban vált a tér díszévé, azt 
követően, hogy a főváros képzőművészeti bizottsága 1892-ben indítványozta a tér szökőkúttal való díszítését.1278 

 

98. kép - Királyi palota keleti homlokzatának 
középrésze Szavojai Jenő lovas szobrával, 1911-12. 

                                                           
1268 VU 1893. (május 21.) 357. old. 
1269 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 114. old. illetve 218. 
old. 
1270 Börcsök Erzsébet: Budapest székesfőváros közparkjai a 19. század második felében. A pesti Múzeumkert. 
Szakdolgozat. Kézirat. ELTE-BTK, Művelődéstörténeti Tanszék, 1996. 57. old. illetve Liber Endre: Budapest 
szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 236-237. old. 
1271 „Kisfaludy Sándor emlékezete.” Ország-Világ 1903. (szeptember 27.) 773-774. old. 
1272 Börcsök Erzsébet: Budapest székesfőváros közparkjai a 19. század második felében. A pesti Múzeumkert. 
Szakdolgozat. Kézirat. ELTE-BTK, Művelődéstörténeti Tanszék, 1996. 45. old. 
1273 Börcsök Erzsébet: Budapest székesfőváros közparkjai a 19. század második felében. A pesti Múzeumkert. 
Szakdolgozat. Kézirat. ELTE-BTK, Művelődéstörténeti Tanszék, 1996. 57. old. 
1274 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 175-176. old. 
1275 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 177-178. old. 
1276 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 193. old. 
1277 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 221. old. 
1278 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 219. old. 
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A Várkertnek a palota főhomlokzata előtti térségén 1900-ban állították fel Szavojai Jenő lovas szobrát (ld. 
98. kép), Rónai József alkotását.1279 A eredetileg Zenta számára készített szobrot anyagi okok miatt a város nem 
tudta átvenni. A Műcsarnok 1899. évi kiállításán az oszlopcsarnok előtt talapzat nélkül volt kiállítva, aranyéremmel 
tüntették ki. A király rendeletére szerezték meg és állították fel a Várban. 

 

A városszépítési törekvéseket, s egyben a közfelfogás szerint az emlékműállítás szempontjából elhanyagolt 
Buda városképének gazdagítására számos indítvány született. Erre irányult Szelestey Géza, fő- és székvárosi 
bizottsági tag kérelme, amikor a főpolgármesteri tanácsteremben található, „Csirkefogót” ábrázoló szobor átadásáért 
folyamodott ezzel az indoklással: 

„(…) az egész jobbparti városrészen nem található ily s ehhez hasonló alkotás, míg a pesti oldalon 
számos műkinccsel találkozunk, melyek száma a tekintetes Tanács áldozatkészsége folytán a legújabb 
időben is szaporodott (…), míg Buda ilyenek teljes hiányában van. A Horváth-kert képezi mostani 
állapotjában, főleg a színházi évad óta a budai intelligencia legkedvesebb szórakozási helyét, amelynek 
szépségét, díszét az említett szobor még inkább emelné.”1280 

A budai sétahelyek közül a Horváth-kert szépítésére tett kísérlet azonban nem vezetett eredményre. A 
Képzőművészeti Bizottság döntése értelmében az ezredéves kiállítás alkalmából a városligeti Fővárosi pavilonban 
állították ki a szobrot. 

Veres Pálné Beniczky Hermin szobrát, mely Budapesten az első köztéri márványszobor volt,1281 1906-ban 
állították fel a a legalkalmasabb helynek tűnő Erzsébet téren. A magyar nőnevelés egyik megalapítója és a nemzeti 
nőnevelés lelkes úttörőjének szobrát, Kiss György alkotását 1906. május 5-én leplezte le az Országos Nőképző 
Egyesület, melynek Veres Pálné alapítója és első elnöke volt (ld. 99. kép).1282 
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99. kép – A Veres Pálné iskola elemista végzős növendékei Veres Pálné szobra előtt, 1916 (Goszleth és Fia) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

 Ugyancsak az Erzsébet téren, röviddel Veres Pálné szobrának átadását követően, 1906. szeptember 30-án 
került sor Semmelweis Ignác szobrának leleplezésére. Miután külföldiek is nagy számban hozzájárultak a 
szoboralaphoz, a főváros egyik forgalmas pontján kívánták felállítani.1283 A szoborbizottság az Erzsébet tér Deák 
Ferenc tér felé eső részét választotta Fadrusz János alkotásának elhelyezésére, amelyhez a Fővárosi Tanács és a 
Közmunkatanács is hozzájárult.1284 Az Erzsébet téren eredetileg jóval több szobor elhelyezését tervezték, Veres 
Pálné és Semmelweis Ignác szobrának leleplezése előtt 1905-ben szóba került Jókai Mór szobrának, Fadrusz János, 
Liszt Ferenc illetve Lotz Károly mellszobrának elhelyezése a Mérnöki Hivatal javaslatára,1285 a főváros köztereinek 
szépítése jegyében.1286 A tér jelentős kertészeti átrendezésével járó terv végül csak részlegesen valósult meg. 

 

 

••• A Népliget 

 

 
100. kép – A Halász-kút a 

Népligetben 
VU 1906. 663.old. 

 

 

A századfordulón a Népliget 
is gazdagodott néhány szoborral, bár 
nem olyan arányban, mint a többi 
park. Elsősorban olyan alkotások 
kaptak itt, helyet, amelyek eredetileg 
a város más tereit díszítették, de a 
városrendezés következtében 
szükségessé vált áthelyezésük. A 
Dunaiszky László által készített és a 
halász céh által 1862-ben felállított Halászleány kút1287 (ld. 100. kép) eredetileg a Hal téren állt (az Eskü tér, a mai 
Március 15. tér része). Az Erzsébet híd építése miatt kellett a Népligetbe áthelyezni. (1966-ban új helyén is 
lebontották és nem építették újjá.) 

A terézvárosi templom előtti tér empire-vázás Oroszlánfejű köpős kút-ja 1896-ban került a Népligetbe.1288 A 
lakosság vízellátását szolgáló, a használat nyomait is magán viselő közkút Kasselik Fidél 1805-ös alkotása.1289 A 
Népligetben1290 a tárgyalt időszakban egyetlen olyan alkotást állítottak fel, amelyről elmondható, hogy ide szántak. 

                                                           
1283 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 264. old. 
1284 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 265. old. 
1285 „Szobrok az Erzsébet téren.” A Kert. 1905. 279-280. old. 
1286 A Kert cikkének szerzője a székesfőváros ezen törekvéséről így írt: „Budapest székes-főváros egyre-másra állítja 
föl a szobrokat s a tanács meg lázasan keresi az új parkokat az új szobrok számára.” „Szobrok az Erzsébet téren.” A 
Kert. 1905. 279. old. 
1287 Tarjányi Ferenc - Pesti László: Adalékok a Népliget természeti viszonyaihoz. Kézirat, FSzEK – Budapest 
Gyűjtemény. 12. old. 
1288 Tarjányi Ferenc - Pesti László: Adalékok a Népliget természeti viszonyaihoz. Kézirat, FSzEK – Budapest 
Gyűjtemény. 12. old. 
1289 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 143-144. old. 
1290 A tisztviselőtelepi gimnázium megszűnte után a Könyves Kálmán körút 40. szám alatt található épületbe rövid 
időre a Néprajzi Múzeum költözött. A Műgyűjtő című folyóiratban 1927-ben így merült fel az ötlet, hogy a Néprajzi 
Múzeum környékén, a Népligetben szabadtéri múzeumot létesítsenek. Ide mentették volna át a Tabán lebontott, de 
megmentésre érdemesnek tartott házait. Ld. Tarjányi Ferenc - Pesti László: Adalékok a Népliget természeti 
viszonyaihoz. Kézirat, FSzEK – Budapest Gyűjtemény. 12-13. old.  



 

Az 1896-ban újrafaragott, Női alak vesszőköteggel és kígyóval című szobor, a Béke allegóriája, eredetileg az 1830-as 
évektől állt az Oroszlános kút1291 tetején, de a túlságosan megkopott szobrot empire vázával cserélték fel. Canova 
Béke című művének újrafaragott másolatát1292 a helybeliek Éva-szobornak is nevezték. A hagyomány szerint a liget 
egykori tulajdonosának lányát, Évát ábrázolja, akit mérges kígyó mart halálra.1293 

 

••• A Városliget 

A Városliget legrégebbi, az angolkert hagyományaival teljes összhangban levő emléke a Fuit sírkő volt (ld. 
101. kép). Az 1806 decemberében elhunyt kuriai ügyvéd, T. (Toporci) Horváth Jakab, a Martinovics-perben a 
vádlottak egyik védője, a különc filantróp végrendeletében számos adományt hagyott közösségi intézményekre, 
valamint „Temető helyére, melyet egy kertben kívánt magának 700 forintot. Sírkövére pedig e Deák szót: ’Fuit.’” 
Mint a Hazai és Külföldi Tudósításokban 1806. decemberében megjelent írásában Kultsár István hozzáteszi: 
„Kívánsága szerént a Város kertjében vagy erdejében, mely  a városra nézve éjszaknak fekszik és sok kellemetes 
kertekkel fel vagyon ékesítve, adatott hely temető boltjának.”1294 A Liget első és legrégebbi lakójának sírkövét 1809-
ben állították fel. Hamarosan legendák szövődtek köré: az 1850-es években úgy tudták, a sírkő alatt „egy 
meghasonlott, szerelmi csalódásból életunttá lett magyar költő hamvai” nyugszanak. Majd az ügyvéd és újságíró, a 
Nefelejts, a Hölgyfutár és a Sürgöny szerkesztője, Bulyovszky Gyula nyomán az a legenda terjedt el, miszerint egy 
magyar főúr és egy csodaszép magyar grófkisasszony eszményi vonzalmának elmúlását örökíti meg a sírkő, mely 
alatt az öngyilkos magyar főúr nyugodott volna. Csak az 1880-as évek végén, Schmall Lajos kutatásai alapján derült 
fény a sír és sírkő valós történetére.1295 A sírkövet eredeti helyéről az ezredéves kiállítás idején helyezték 
ideiglenesen a bokrok közé,1296 majd ismét visszakerült a fenyvesbe (feltételezhetőleg ekkor már nem teljesen eredeti 
helyére).  

 

101. kép - A Fuit sírkő a Városligetben 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
 
 
Az 1870-es években a Ligetben sétáló Aranyt az elmúlásra 
és a hívságok hiábavalóságára intette: 

„Nyerd bár világi életedben 
Ég s föld minden koszoruit: 
Neved csak az, mit e ligetben 
Egy sirkő rád olvas: Fuit.”1297 

Zsigmondy Vilmos, a Margitsziget, valamint a 
Városliget fejlesztésében is fontos szerepet játszó neves 
bányamérnök Széchy Antal által készített szobra 1895-ben 
kapott helyet a Ligetben, az Artézi fürdő udvarának egyik 
sarkában.1298 Miután a Széchenyi fürdő felépült, a szobor 
feledésbe merült, mígnem 1929-ben helyezték át az új 
fürdőépület elé.1299 

 A millenniumi kiállítás egyik legkülönlegesebb 
látványossága a nagy Iparcsarnok előtt felállított világító 
szökőkút, a Fontaine Lumineuse volt, idősebb Mátrai Lajos 
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1296 A Hét 1896. október 15. Ld. Buza Péter: Fuit. Egy sír regénye. Budapest: Herminamező Polgári Köre, 1996. 
/Zuglói Füzetek/ 4. old. A sír 1995-ös feltárásáról ld. ugyanott 14-26. old. 
1297 Arany János: „Ének a pesti ligetről.” Arany János költeményei. Budapest: Helikon, 1983. 401. old. 
1298 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 218-219. old. 
1299 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 219. old. 



 

alkotása mely Fáy András Sió tündéres regéje című műve alapján Sió apoteózisát jelenítette meg (ld. 102. kép).1300 

 
102. kép - A városligeti Világító Szökőkút és az Iparcsarnok 1896 körül 
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A Washington szobrot, Bezerédy Gyula szobrászművész alkotását 1906-ban az Amerikában élő magyarok 
gyűjtéséből állítottak. Miután Amerikában, Clevelandben magyar nemzeti érzésük bizonyításaként Kossuth-szobrot 
állítottak, új hazájuk iránt érzet hálájukat a városligeti tó partján elhelyezett Washington szoborral kívánták 
kimutatni.1301 Az ünnepélyes leleplezést követően az amerikai magyarok a Wampetics vendéglőben gyűltek össze, 
ahol Bárczy István főpolgármester mondott köszöntőt az amerikai elnökre.1302  

Az Anonymus szobor, Ligeti Miklós alkotása, eredetileg a király által a székesfővárosnak adományozott, 
nyilvános tereken felállítandó tíz szobor egyike volt. A szobor felállításának helyszíneként a királyi palota 
Krisztinaváros felé néző oldalának alsó része mellett szóba került a Margitsziget is, ahol a zárdaromok közelében 
kívánták elhelyezni. Végül a margitszigeti elhelyezéssel kapcsolatban az merült fel kifogásként, hogy a belépődíj 
miatt a sziget már nem nyilvános jellegű, ezért a Széchenyi-szigeten az Árpád-kori templom szomszédsága tűnt a 
legmegfelelőbbnek a híres Árpád-kori krónikás szobra számára.1303 Anonymus szobrát, Ligeti Miklós alkotását 1903. 
november 8-án leplezték le.1304 

A kor neves alkotóművésze, Ligeti Miklós Rudolf trónörökösről készített szobrát, mely vadászruhában 
jelenítette meg az elhunytat 1908. októberében leplezték le.1305 A nagyszabású ünnepségen Stefánia királyi hercegnő, 
Lónyay grófné is megjelent. A szobrot, mely az Uránia tudományos társaság kezdeményezésére közadakozásból 
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létesült,1306 azért a Stefánia út mentén helyezték el, mivel az 1885-ös Országos Kiállítást megnyitására a trónörökös 
közreműködésével a Liget azon részén került sor.1307 

A Ligetben a korszakban helyet kapott, államférfiaknak, politikusoknak emléket állító alkotások között meg 
kell említeni Bartha Miklós szobrát.1308 A neves publicista és függetlenségpárti politikus, az EMKE megalapítását 
célzó mozgalom megindítójának emlékművét, Istók János alkotását 1914-ben avatták fel a Stefánia út mentén. 

Budapest szakembereknek és mecénásoknak állított emlékeit gyarapította gróf Károlyi Sándor, a Magyar 
Fogyasztási Szövetkezetek megteremtőjének szobra. Stróbl Alajos alkotását 1908. október 21-én méltó 
környezetben, a Mezőgazdasági Múzeum udvarán állították fel.1309 

 A hangulatszobrok közé tartozott az 1913-ban a Stefánia úton, a Műcsarnok mellett elhelyezett Szent 
Kristóf szobor, Hűvös László alkotása. A Párizsban készült és elismerésben részesült szobor Budapesten a Nemzeti 
Szalon 1911. évi őszi tárlatán is szerepelt, melyet követően a művész az alkotást a fővárosnak ajándékozta.1310 

A Városliget azonban nem csupán hangulatszobroknak, valamint a hely presztízse illetve a helyszínhez 
valamilyen módon kötődő olyan híres személyiségek emlékét megörökítő alkotásoknak biztosított méltó keretet, 
hanem alkotóteret is képezett, így a főváros tulajdonában levő körjáték (Ringelspiel) épületében készült el Eötvös és 
Petőfi szobra.1311  

 

••• Múzeumok a Városligetben 

A Schikedanz Albert és Herzog Fülöp tervei alapján készült, eklektikus stílusú Műcsarnok 1896-os 
megnyitása előtt is működött a Városligetben ugyanezen a néven egy kiállító terem. Az 1885-ös országos kiállítás 
alkalmával a Stefánia úton nyílt meg az olasz reneszánsz stílusú Műcsarnok1312 (ld. 103. kép, későbbi nevén 
Székesfővárosi Múzeum), amelynek gazdag majolika díszítményeit a Zsolnay gyár készítette. Az országos kiállítás 
idején a képzőművészeti csoportot, valamint „a műipari régiségek pótkiállítását” (a hazai régészeti leleteket és 
emlékeket irodalmi feldolgozásukkal egyetemben)1313 foglalta magában. A későbbiekben is fontos kiállítási hely 
volt, így pl. 1891-ban itt rendezték a nagyszabású színészeti kiállítást.1314 A Székesfővárosi Múzeum,1315 Gerlóczy 
Károly alpolgármester kezdeményezésére, Toldy László főlevéltáros gyűjtőmunkájának eredményeként 1907. július 
1-én nyílt meg az épületben.1316 A Kuzsinszky Bálint által vezetett múzeumban a székesfőváros történetére, 
kulturális fejlődésére vonatkozó tárgyak tizenkét teremben és a folyosón kaptak helyet. Külön szobát szenteltek 
Kossuth Lajos emlékének, közepén 1856-ban, Londonban készült szobrával, valamint a temetése alkalmával 
koporsójára helyezett koszorúk szalagjainak kiállításával. A május 1. és október 15. között nyitva álló múzeum 
(termei télen nem voltak fűthetőek) azonban túl kicsinek bizonyult a főváros teljes gyűjteményének befogadására, 
ezért már 1909-ben új épület létesítésének tervével foglalkoztak. 

                                                           
1306 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest: k.n., 1909. 256. old. 
1307 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929.  91. old. 
1308 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929.  306-307. old. 
1309 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest: k.n., 1909. 268. old. 
1310 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 305. old. 
1311 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest: Székesfővárosi házinyomda, 1929. 100. old. illetve ld. 
BFL IV 1407 b. 10736/1874-VII. 
1312 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 162-165. old. 
1313 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 164. old. 
1314 Sziklay János: „A színészeti kiállítás.” Magyar Salon 1891 (XIII.) 638-648. old. 
1315 A főváros történetére vonatkozó gyűjteményt a Városligetben először a millenniumi kiállításon a történelmi 
főcsoport és az Artézi-fürdő között felépült Székesfővárosi pavilonban állították ki. A 110.000 Ft költséggel készült 
szilárd, tehát eredetileg állandó jellegűnek tervezett épületben a főváros múltjára és jelenére vonatkozó 
dokumentumokat, adatokat tárták a közönség elé. A fővárosi intézmények makettjei, mintái mellett a Fővárosi 
Statisztikai Hivatal kiállítása is itt kapott helyet. Ld. Az Ezredéves kiállítás képes útmutatója. Budapest: Eisler, 1896. 
51-52. old. 
1316 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest : k.n., 1909. 256-258. old. 



 

 
103. kép - Országos Általános Kiállítás - 1885, Műcsarnok (Kozmata Ferenc) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A városligeti Királypavilont1317 (a későbbi Gerbeaud kioszkot) Budapest tanácsa 1892-ben történelmi 
arcképcsarnok céljaira engedte át1318 a Közoktatásügyi Minisztérium részére, akárcsak a Stefánia úti 
Műcsarnokot.1319 Az épületek jó karban tartása mellett a tanács azt a feltételt kötötte ki, hogy a pavilonban 
elsősorban az uralkodóra és az uralkodóházra vonatkozó alkotásokat állíthatnak ki.1320 

Az 1885-ös országos kiállítás alkalmából megnyílt Iparcsarnok az ezredéves kiállítás idején a magyar ipar 
termékeinek helyet adó időszaki kiállításoknak adott otthont. A nagy alapterületű, reprezentatív pavilont a 
későbbiekben többféle módon hasznosították (pl. egy részét a Magyar Lawn Tennis Club bérelte), elsősorban mégis 
kiállítási célokat szolgált. Mint a Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának kiállítóterme, melyet a csarnok keleti 
részében helyeztek el, április 1. és november 1. között fogadta a látogatókat. Három osztálya, a magyar nemzeti, a 
„Magyarok fajrokonai: fin, ugor, török és tatár” (Pápai Károly, Jankó János, Almásy György és gróf Zichy Jenő 
utazásaiból), valamint a „tengerentúli népek” (Bíró Lajos, gróf Festetics Rudolf, Fenichel Sámuel gyűjtéséből) 
gyűjteményes tárgyait mutatta be.1321 

Ugyancsak az ezredéves kiállítás alkalmával létesült, maradandó építmények közé tartozott az Ulrich 
Krisztián tervei alapján, a kalandos életű, neves építési vállalkozó, Gregersen Guilbrand kivitelezésével épült 
Közlekedési Múzeum (ld. 104. kép).1322  

                                                           
1317 Vadas Ferenc: „A királypavilon.” Ars Hungarica XX. (1992) 47-59. old. 
1318 A Közoktatásügyi Minisztérium használatára való átengedést hosszas közgyűlési vita előzte meg, mivel az 
épületet vendéglői célokra kívánták átalakítani. Fővárosi Közlöny 1890. november 28. sz. 
1319 Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1892. 992. 
1320 Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1892. 992. 1. pont. 
1321 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest: k.n., 1909. 268. old. 
1322 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest: k.n., 1909. 259-260. old. 



 

 
104. kép - „A Közlekedési Csarnok” 

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
 

Az ezredéves kiállítás bezárását követően a Történelmi főcsoport épületeit továbbra is hasznosították, a főváros 
átengedte az 1896-ban megalakult Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeumnak. A Magyar Gazdasági Egyesület 
1869 és 1891 között működő Gazdasági Múzeuma már hasonló feladatokat töltött be.1323 Ennek megszűnését 
követően hozta létre az egyesület az új múzeumot, elnyerve a földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác támogatását. 
Az 1897-ben megnyílt Magyar Mezőgazdasági Múzeum anyagát a millenniumi kiállítás alkalmával bemutatott, 
Magyarország mezőgazdaságára vonatkozó gyűjtemények képezték.1324 A 22 kiállítás nem a termelési folyamatok, 
hanem a késztermékek bemutatására koncentrált, célja a mezőgazdasági ismeretterjesztés volt. Mivel a román stílusú 
épület kivételével a Történelmi főcsoport nem tartós, szilárd anyagból, hanem bevakolt faszerkezetből állt, 1899-ben, 
a talajnedvesség miatt súlyos statikai problémák jelentkeztek. Ezért a múzeum kiállításainak egy részét ideiglenesen 
a Kerepesi útra költöztették.1325 1901 és 1904 között Alpár Ignác vezetésével felépültek a végleges gótikus és 
reneszánsz részek,1326 így 1904-ben a múzeum teljes anyaga ismét a Városligetben kapott helyet. Tovább bővült 
anyagát 35 teremben, immár 28 kiállítás keretében bemutató múzeumot 1907. június 9-én ünnepélyes keretek között 
a király adta át rendeltetésének.1327 Az évente mintegy százötvenezer látogatót fogadó intézmény mellett 1908-tól, a 
román stílusú épületrész „Jáki kápolnájában” nyilvános könyvtár várta a közönséget.1328 A múzeum épülete és 
udvara gyakran szolgált időszaki mezőgazdasági kiállítások bemutatójául is, köztük 1906-ban, a XXI. Kertészeti 
Kiállítás alkalmával (ld. 105. kép).1329 

                                                           
1323 Takács Imre: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum rövid története. Budapest: Mezőgazdasági Múzeum, 1967. (4., 
átdolgozott kiadás) 3. old. 
1324 Vigand Rezső - Kerekes Andor (Szerk.): Budapest útmutatója: vezető a magyar székesfőváros területén és 
környékén. Budapest: k.n., 1909. 267. old. 
1325 Takács Imre: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum rövid története. Budapest: Mezőgazdasági Múzeum, 1967. (4., 
átdolgozott kiadás) 7. old. 
1326 Hajós György: Alpár Ignác élete és munkássága. Budapest: ÉTK, 2005. 73-74. old. 
1327 Ld. VU 1907. 473-474. old. és  476-479. old. 
1328 Takács Imre: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum rövid története. Budapest: Mezőgazdasági Múzeum, 1967. (4., 
átdolgozott kiadás) 11. old.  
1329 Ld. Kertészeti Lapok 1906. 162. old. skk. 



 

 
105. kép - József Ágost főherceg, Auguszta főhercegasszony  

a XXI. Kertészeti Kiállításon (Balogh Rudolf felvétele) 
Kertészeti Lapok 1906. 163. old. 

 

••• Emlékhelyek 

A Hermina kápolna nem csupán mint az angolkert egyik „kelléke” képezte a Városliget egyik fontos 
elemét, hanem kegyeleti céllal való létrehozása nagy társadalmi összefogás eredménye volt, számos társas 
összejövetel, népünnepély megrendezésére teremtett alkalmat Buda és Pest parkjaiban, kertjeiben, sétányain. 

A város a nádor érdemei előtt kívánt tisztelegni, ezért először az az elgondolás született, hogy a kis szigetre 
vivő dróthidat István főhercegről nevezzék el. Miután a nádor ezt a javaslatot elhárította, sokáig szunnyadt a terv.1330 
József nádor 1842. február 13-án elhunyt leánya, Hermina Amália Mária emlékére ugyanazon év február 28-án négy 
tekintélyes pesti polgár (Tomala Ferdinánd zeneműkiadó és műlapkereskedő, Steindl Ferenc, a neves műasztalos, id. 
Coffin Károly kárpitosmester és Wahlkampf Henrik rézművesmester) azzal a javaslattal fordult a Szépítő 
Bizottságoz, hogy önkéntes adományokból kápolnát kívánnak emelni az elhunyt főhercegnő emlékére, Hermina 
kápolna néven.1331 A nádor bár nem ellenezte a javaslatot, de március 29-én kelt válaszában aggodalmát fejezte ki a 
kiválasztott hely miatt (a kápolnát eredetileg a Liget területén kívánták felépíteni), mely a szórakozás és a vidám 
mulatozás helyszíne, s ezért tartózkodott az engedély megadásától.1332 A polgárok azonban nem nyugodtak bele ebbe 
az elhárító válaszba, s nem kívánták az emlékkápolnát más helyszínen felépíteni, mint a nádor tevékenységének 
eredményeként megvalósult Városligetben. Tomala Ferdinánd kezdeményezése nyomán tovább folyt a gyűjtés a 
kápolna építésére nem vallásos, hanem kegyeleti okból. Két polgár adományának hála, már nem a Ligetben, hanem 
annak közvetlen közelében, a park keleti oldalán található Heinrich-féle telken Hild József, Pest díszpolgára 
vezetésével tavasszal meg is indulhatott az építkezés. A kápolna festményeinek elkészítését neves bécsi művészek 
vállalták.1333 Miután azonban az adakozás elakadt, Tomala Ferdinándnak újabb forrásokat kellett keresnie, más 
városok polgáraitól is gyűjtött adományokat és jótékony célú ünnepségeket, hangversenyeket rendezett. 1844. 
szeptember 8-án, kisasszony napján katonai és színházi zenekarok előadását rendezte meg, melynek fénypontját az 
asperni ütközet zenemű jellegű előadása képezte. Az ünnepségből befolyt tetemes jövedelemből tovább fizethették a 
foglalkoztatott mesterembereket, művészeket. 1845. június 22-én Tomala a bécsi Brigittenfest mintájára szervezett 
népünnepélyt a Herminamezőn, ahol a nagy számban szereplő katona- és cigányzenészek, táncosok, bohócok, 
mutatványosok a híradások szerint mintegy 30.000 látogatót vonzottak. Ez alkalomból a kápolna már álló falait az 
élelmes rendező zászlókkal díszítette fel és kilátónak rendezte be. 1845. augusztus 31-én a Várbástyán tartott, 
kivilágítással egybekötött hangversenyt.1334 1846. júliusában a lassan elszegényedő Tomala ismét népünnepélyt 
rendezett, így folytatódhatott a kápolna külső és belső díszeinek kidolgozása. 1847-ben a nádor elhunytával 
visszaesett az adakozási kedv. A nádor márványszobrának elkészítése céljából 1847. május 30-án Tomala hiába 

                                                           
1330 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 5. old. 
1331 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 6. old. 
1332 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 7. old. 
1333 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 8. old. 
1334 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 10. old. 



 

próbálkozott mulatság rendezésével a Széchenyi sétányon, csak kevés anyagi sikert könyvelhetett el. A kápolna 
építése érdekében tovább folytatta népünnepélyek rendezést: 1847. július 11-én a Herminamezőn, majd augusztus 
végén a Városerdőben megtartott mulatságok csak szerény jövedelmet hoztak.1335 

A szabadságharcot követően a pesti városi tanács, majd gróf Károlyi István és Scitovszky János 
hercegprímás támogatásával 1853-ban illetve 1854-ben folytatódhattak a félbehagyott építkezések. Az emlékkápolna 
alapkőletételére 1854. július 23-án,1336 majd fölszentelésre és megáldására 1856. kisasszony napján került sor, a 
hercegprímás részvételével. A nagymisén Liszt Ferenc „Vocal” miséje is elhangzott, a szerző vezényeltével.1337 A 
korabeli beszámolók alapján a nagyszabású ünnepélyen hatalmas közönség ünnepelte a hercegprímást, Liszt 
Ferencet és a megjelent előkelőségeket. A kápolnában karmelita szerzetesek végezték az istentiszteletet, majd a 
terézvárosi, 1881-es megalakulásával pedig az erzsébetvárosi plébániára szállt gondozása.1338 

 

 
106. kép – Margitszigeti romok 1878 körül (Klösz György) 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A Margitszigeten a johannita vár, a ferences kolostor (amelyhez a 
nádori lak is épült, ld. 106. kép), a premontrei konvent, az apácakolostor 
meglévő illetve a 19. század folyamán, majd a 20. század elején végzett 
ásatások során is feltárt romjai ideális színfoltját képezték a sziget parkjának. A 
tárgyalt korszak során, a főhercegi család emlékhelyeként kis kápolna is épült 
László főherceg emlékére: 
„József főherceg a Margitszigeten szép kápolnát építtetett azon a helyen, ahol 
egykor Árpád-házi Szent Margit kolostora és temploma állott. A gót stílusban 
tervezett kápolna a régi romok közt, a Duna közelében már kész s most 

dolgoznak kifestésén és belső berendezésén. A kápolna oltáraira képek helyett az Árpád-ház 
szentjeinek szobrai jönnek. Az ablakokba pedig remek üvegfestményeket alkalmaznak. A kápolnát, 
melyet a korán elhunyt László főherceg emlékére emeltek, a jövő évben szentelik föl.”1339 

Az 1906-ban fölszentelt kápolna (ld. 107. kép) nem csak az 1895-ben, vadászbalesetben elhunyt László főherceg 
emlékét idézte, hanem kegyeleti okokból itt helyezték el a régészeti ásatások során előkerült csontokat is. 1340 

„(...) A kápolna fekvése nagyon szép; mögötte 
szabadon hömpölyög a Duna árja, a túlsó 
parton a pesti gyárnegyed kéményei jelzik a 
modern életet, melynek az épület – a kegyeletes 
magányba-vonulás jeléül – hátat fordít s 
bejáratával a díszfák és bokrok árnyában 
emelkedő romok felé tekint. Külső építménye 
csupa terméskő, belső berendezésében a színes 
majolika adja a díszt. Körülötte félkörben 
sorakozó pihenő-padok várják a közönséget. 
(...)”1341 

 
 

107. kép - A margitszigeti Szent László kápolna 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 

                                                           
1335 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 11. old. 
1336 VU 1854. (július 30.) 187. old. 
1337 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 13. old. 
1338 Schoen Arnold: Hermina főhercegnő budapesti emlékkápolnája. Budapest: „Történetírás,” 1937. 14. old. 
1339 „A Margitsziget kápolnája.” VU 1905. 384. old. 
1340 „E romok keleti végénél a Dunaparton egy kis kápolna áll. Ezt a boldogult József főherceg emeltette a kora 
ifjúságában szerencsétlen véget ért László fia emlékének. E kis kápolna falai fogadták magukba az ásatások 
alkalmával felszínre került nagymennyiségű félig elporladt, szentelt csontokat is.” Halka Lajos: „Szent Margit-
sziget.” Orvosok Lapja, 1909. XX. évf. 24-25. sz. (Különnyomat) 11. old. 
1341 „A Margitsziget új kápolnája.” VU 1905. 492. old. 



 

 

  

 

 

 

••• Kiállítások Budapest parkjaiban 

A Nemzeti Múzeumban a kert kialakításához szükséges pénz előteremtése érdekében nem csupán 
hangversenyeket, hanem termény- és virágkiállításokat is rendeztek.1342 Az első terménykiállítást 1851-ben tartották, 
majd 1852-ben virágházat is emeltek a kertben. 1862-ben virág- és gyümölcskiállításra került sor, s a virágkiállítást 
még hatszor megismételték.1343 Az így nyert szerény bevételek révén kezdődhetett meg a parkosítás. 

Mind az 1885-ös, mind az 1896-os, a Városliget kialakítása, fejlesztése szempontjából olyan jelentős 
országos kiállítások esetében nemzeti jellegük dominált. A Liget képe a millenniumi kiállítás hatására sokkal 
radikálisabban változott meg, mint 1885-ben. A korabeli élclapok nem véletlenül érzékeltették ezt a különbségek a 
„Kiállítás a Ligetben” illetve a „Liget a kiállításban” címszavakkal (ld. 108. kép). Mindkét kiállítás amellett, hogy, 
bár más léptékben és hangsúlyokkal, az ország gazdaságának és kultúrájának seregszemléje volt, hatalmas számú 
közönséget vonzott a Ligetbe, 1885-ben 1.708.037, 1896-ban 2.915.904 látogatót fogadott,1344 Budapestről, vidékről 
és külföldről is, tehát az egész város idegenforgalmára is hatással volt. A kiállítások mellett számos járulékos 
rendezvényre, ünnepségre került sor a kiállítási program keretében. Az 1885-ös kiállításból tovább hasznosították az 
Iparcsarnokot, a Királypavilont, a Műcsarnokot (1896-ban majd itt kap helyet az úgynevezett Egészségügyi csarnok), 
ugyancsak ekkorra épült meg a Stefánia út. Nem csupán a Liget, de a város is számos állandó, maradandó 
építménnyel, intézménnyel (Iparművészeti Múzeum, Ősbudavára szórakoztató komplexuma még tíz évig állt fenn a 
kiállítást követően), infrastrukturális eszközzel (földalatti vasút, Ferenc József híd) gazdagodott. 

  
108. kép - 1885. A kiállítás a Városligetben  1896. A Városliget a kiállításban 
Kakas Márton 1895. június 2. 4. old.  Kakas Márton 1895. június 2. 5.old. 

Az országos kiállítás eszméje már 1868 óta foglalkoztatta a hazai iparosokat, majd 1879-ben az Országos 
Iparosgyűlés egyhangúlag fejezte ki kívánságát a kiállítás megrendezésére, melynek előkészületeit az Országos 
Magyar Iparegyesület már 1881-ben megindította,1345 1885-ben pedig Rudolf trónörökös védnöksége alatt nyitotta 
meg kapuit. A kiállítás a Ligetből mintegy 300.000 m2-t foglalt el, ebből a beépített terület 66.500 m2 volt.1346 Ezzel 
szemben 1896-ban a bekerített kiállítási terület 520.000 m2 volt, s a beépített terület mintegy 140.000 m2 kiterjedésű 

                                                           
1342 Börcsök Erzsébet: Budapest székesfőváros közparkjai a 19. század második felében. A pesti Múzeumkert. 
Szakdolgozat. Kézirat. ELTE-BTK, Művelődéstörténeti Tanszék, 1996. 25. old. 
1343 Pl. „A magyar kertészeti társulat harmadik kert-ipar-tárlata, Pesten, a magyar nemzeti múzeumban.” Ld. VU 
1859. (november 6.) 535. old. 
1344 Kiállítási Újság, 1896. november 2. (150. sz.) 1. old. 
1345 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 70. old. 
1346 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 75-76. old. illetve 78. old. 



 

(ebbe nem számították bele az Állatkertet és Ősbudavárát).1347 A Liget 1.020.486 m2-nyi területének1348  majd 
harmadát illetve több mint felét használták a kiállítás céljaira, tehát különösen 1896-ben vették nagy mértékben 
igénybe a parkot, melynek a kiállítás által hasznosított része gyakorlatilag elveszítette parkjellegét. A terület 
beépítettségét összevetve, a 22%-os, illetve a 26%-os beépítettség (számolva az építmények jellegével is) jelentős 
különbséget mutat, nem hiába rótták fel az 1896-os kiállítás komoly hibájául túlzsúfoltságát.1349 1885-ban az 
országos bizottság által emelt 32 épület a látogatók szórakoztatását, kényelmét szolgálta, hat hatóságok által állított 
csarnok (minisztériumi csarnokok, Horvátország és Szlavónia kiállítási csarnoka, a Magyar Vöröskereszt pavilonja 
stb.), valamint a fővárosi iparosok közös összefogásával a királyi család számára épített Királypavilon1350 mellett, 
magánemberek, részvénytársaságok, magántársaságok és testületek is emeltek kiállítási pavilonokat.1351 Népszerű 
felolvasások, kongresszusok és országos értekezletek, hangversenyek, térzene, vendéglők, kávéházak, cukrászdák 
várták a látogatókat 

 
109. kép - Az ezredévi kiállítás látképe, 1896. 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 
A millenniumi kiállítás (ld. 109. kép) ugyancsak a Ligetben kapott helyet, amit exponált helye, a már 

meglévő infrastruktúra és a többi lehetséges helyszínhez képest legkevésbé költséges volta magyarázott.1352 Az 1896-
os kiállítás tisztán nemzeti jellegű volt:1353 

„(…) Már a szervezéskor ki volt mondva a szigorú elv: hogy a kiállításon csakis olyan tárgyak 
állíthatók ki, melyek a magyar korona területén termeltettek vagy készültek. S ezt az elvet, melyet a 
nagy ünnepi alkalom tett elkerülhetetlenné, szigorúan keresztül is vitték minden téren. Egyetlen 
nemzetközi csarnoka sem volt a kiállításnak, s ha a történelmi részben voltak is olyan tárgyak (a 
szultán, a német császár, a svéd király, a Vatikán kiállítása), amelyeknek ez idő szerint külföldi a 
tulajdonosuk, ezek is egytől-egyig vagy magyarországi eredetű, vagy legalább is magyar vonatkozású 
ereklyék, műkincsek, vagy emlékek.”1354 

 

                                                           
1347 Szmollény Nándor - Liptai Károly: Magyarország ezredik éve. Budapest: k.n., 1896. 147. old. 
1348 Az Állatkert nélkül. Ld. Thirring Gusztáv: Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve. 1895-1896. Budapest: 
Székesfőváros Stat. Hiv. Bp., 1898. 24. old. 
1349 Szmollény Nándor - Liptai Károly: Magyarország ezredik éve. Budapest: k.n., 1896. 147. old. 
1350 Ld. Vadas Ferenc: „A királypavilon.” Ars Hungarica XX. (1992) 47-59. old.  
1351 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 107-108. old. 
1352 Ld. Sisa József: "A Városliget átalakulása az Ezredéves kiállítás idején." Ars Hungarica XXIV. 1.(1996). 57-61. 
old. 
1353 A programokban azonban már nem csupán a nemzeti jelleg dominált, így mutatkozhattak be a morva 
kézművesek a kiállításon illetve kerülhetett sor a „tót népünnep” megrendezésére. Ld. Kiállítási Újság 1896. június 
7. (7. sz.) 2. old. 
1354 Szmollény Nándor - Liptai Károly: Magyarország ezredik éve. Budapest: k.n., 1896. 



 

kép – 110. A Történelmi főcsoport, előtérben a halászkunyhóval, 1896. 
FSzEK Budapest Gyűjtemény 

 

Az 1896-os kiállítás Történelmi főcsoportja (ld. 110. kép)1355 román, gót és reneszánsz csoportból, vadászati 
és halászati emeletes csarnokból állt. Még tartott a kiállítás, de már fölmerült, hogy ne bontsák le az épületeket 
illetve ha állaguk annyira leromlik, szilárdabb anyagból újra építsék fel őket. Mindezt az a meggyőződés indokolta, 
hogy az épületcsoport a Városliget olyan színfoltját képezi, mely az egész Liget látogatottságához jelentősen 
hozzájárul.1356 A Jelenkori főcsoport (ld. 111. kép) 32 hivatalos épülete az Iparcsarnokon és az Ünnepélyek 
csarnokán kívül (ez utóbbiban a zene- és színművészeti kiállítás kapott helyet) olyan tematikus kiállítások helyszíne 
volt, mint az oktatásügyi, gyermeknevelés-ügyi, balneológiai, borászati, szőlészeti, közlekedésügyi, honvédségi 
kiállítások stb. A Jelenkori főcsoporton belül kapott helyet a Néprajzi kiállítás 29 pavilonja a házi ipar, községi 
minta-kórház, községi minta-iskola, községháza, minta torna-csarnok, falusi templom és elárusító bódék. Emellett a 
vármegyék, tájegységek, vidékek egy-egy házzal és annak tartozékaival képviseltették magukat (pl. Nógrád 
vármegyei palócház és tartozékai, Székely-ház és tartozékai, Kalotaszegi ház és tartozékai stb.). Horvátország,1357 
valamint Bosznia és Hercegovina is négy-négy pavilonnal szerepelt a kiállításon. A Jelenkori főcsoporthoz 44 
magánpavilon is tartozott (köztük József és Frigyes főhercegek pavilonjai, valamint bányák, gyárak kiállítóhelyei), 
szerepelt még a főcsoportban egy állattenyésztési kiállítás.1358 

 
111. kép - Millenniumi kiállítás: a mezőgazdasági csoport főépületei 

Képeslap, FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

                                                           
1355 Ld. Alpár Ignác: „A kiállítási történelmi főcsoport műhelyéből.” Építő Ipar – Műszaki Hetilap. 1896. március 11. 
90. old. illetve Hajós György: Alpár Ignác élete és munkássága. Budapest: ÉTK, 2005. 64-72. old. 
1356 Hajós György: Alpár Ignác élete és munkássága. Budapest: ÉTK, 2005. 73. old. 
1357 Iparcsarnok, Műcsarnok (erről ld. Maruševski, Olga: „Budapesti és zágrábi kiállítások a 19. sz. végén.” In: 
Horvátország/Magyarország. Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. Zágráb, 1995. 422-426. old.), 
Erdészeti pavilon, Borkóstoló csarnok. 
1358 Ld. Szmollény Nándor - Liptai Károly: Magyarország ezredik éve. Budapest: k.n., 1896. illetve Kőváry László: 
A Millennium lefolyásának története. Budapest: k.n., 1897. 261-262. old. 



 

Az 1896-ban megnyílt Műcsarnok, az 1896 és 1929 között megépült millenniumi emlékmű,1359 valamint az 
1906-ban megnyitott Szépművészeti Múzeum által alkotott Hősök tere szobor- és épületvilágával a Városligettől 
elkülönülő egységet képezett.1360 A Sugár út méltó lezárásaként és a Sugár út ligetbeli továbbfutásaként, mintegy a 
Liget bejárataként a millenniumi kiállítás maradandó urbanisztikai örökségét képezi.1361 Az 1896-os kiállításnak 
köszönhetően, kertészeti újjáalakítása mellett a Liget olyan állandó építményekkel bővült, mint a Fontaine 
Lumineuse, a Közlekedési Múzeum, valamint a Történelmi főcsoport épületegyüttese,1362 melyben a Mezőgazdasági 
Múzeum kapott helyet. 

Nemcsak az országos kiállítások idején,1363 hanem maradandó létesítményeikben a későbbiekben is számos 
kiállításra, rendezvényre került sor. Így pl. 1904-ben a Műcsarnokban az Országos Magyar Kertészeti Egyesület 
virágkiállítását maga a király nyitotta meg,1364 1907. őszén a városligeti Iparcsarnokban nemzetközi balesetügyi, 
ipar-egészségügyi és munkásjóléti kiállítást rendeztek stb. Az egykori Történelmi főcsoport területén számos 
mezőgazdasági, kertészeti témájú kiállítást rendeztek. 

 

A Múzeum-kert illetve a Városliget mellett az Erzsébet téren létesült Nemzeti Szalon épületében is számos 
kiállításra került sor. A Magyar Képzőművészek és Műpártolók Egyesületének kiállítóhelye, a Nemzeti Szalon 1907-
től a Vágó László és József tervei alapján újjáalakított Erzsébeti téri Kioszkban talált otthonra.1365 Az épületről és az 
első kiállításról így számolt be a Vasárnapi Újság: 

„Az épület egész kiképzése szinte tüntetőleg hirdeti a modernségre való törekvést, mintha a harci 
kiáltása akarna lenni a fiatal művésznemzedéknek. Amint aztán (…) a kiállítási termekben látunk: az 
már szinte hadüzenet számba megy minden maradiság, minden olyan szellem ellen, amelyet a 
művészek nyelvén az „akadémia” gúnyosan ejtett neve alatt értenek.”1366 

Az első kiállítók között Szinyei Merse Pál, Fényes Adolf, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Mednyánszky 
László, Vaszary János, Kernstock Károly szerepeltek. A Nemzeti Szalon első igazgatója Ernst Lajos volt, aki 
azonban 1912-ben függetlenítette magát, mivel kiállításainak szellemisége miatt szembe került a hivatalos 
kormányzattal. A francia impresszionisták és Gauguin műveinek 1907-es tárlatát követően itt került sor a Nyolcak 
két kiállítására 1911-ben és 1912-ben, valamint ugyanebben az évben olasz futuristák bemutatkozására. A Nemzeti 
Szalon tárlatai és kiállítás-politikája meglehetősen eklektikus képet mutatott. 

 

A városi parkokban tartott kiállítások egyik érdekes példája József Ágost főherceg vezérezredes erdélyi 
hadikiállítása 1917-1918-ban, melyet a Margitszigeten rendeztek, fővédnöke Zita királyné volt. Az 1917. július 15-
én megnyitott kiállítás, mely a hadikárosultak segélyezését tűzte ki célul, számos egyéb rendezvénynek illetve 
eseménynek is helyszínt biztosított: 1918. júniusában Hadikölcsön plakátkiállításra került sor, továbbá rendszeresen 
szerepeltek katonazenekarok, részükre külön zenekari pavilon létesült a kiállítás területén. A zenepavilont, valamint 
a kiállítás épületeinek döntő hányadát Medgyaszay István, a kor neves építésze tervezte. A pavilonok a lembergi 
hadikiállításról származó faanyagból készültek.1367 A sziget déli részén található kiállítási területen a bejárattal 
szemben, a főépület előtt József főherceg szobra (ld. 112. kép), a főépület mögött pedig Zita királyné szobra fogadta 
a látogatót. A főépületben, mely a harctéri építkezések rögtönzött modorában készült, IV. Károly szobra mellett az 
erdélyi harci eseményeket ábrázoló festmények, a harci események katonai vezetőinek portréi, valamint József 
                                                           
1359 (…) Az ezredévi műemlék az Andrássy-ut végére jön, körülbelől oda, ahol a kiállítás főkapuja volt. Ezt a kaput 
tavaszra lebontják, valamint az artézi-kút fölött emelkedő kőerkélyt is s ezek helyén már a jövő évben építeni kezdik 
az ezredévi műemlék alapépítményét. Erre állítják majd a szoborcsoportozatot. A nagyszabású emlékmű építése és 
felállítása négy esztendőt vesz igénybe. „Az Andrássy-uti ezredévi emlék.” Egyetértés, 1896. december 1. 
1360 Sisa József: "A Városliget átalakulása az Ezredéves kiállítás idején." Ars Hungarica XXIV. 1.(1996). 72. old. 
1361 Szimbolikájára ld. Heiszler Vilmos: „Birodalmi és nemzeti szimbólumok Bécsben és Budapesten (1867-1918).” 
Budapesti Negyed 9. sz. 1995/3. 173-192. old. 
1362 Az épületegyüttes jelentéstartalma az 1920. június 4-i trianoni döntést követően újabb réteggel bővült: mint 
számos, immár az országhatárokon túlra került építészeti emlék mása. 
1363 Pl. 1896-ban került sor a Mentőegyesület javára rendezett jótékonysági ünnepségre. Ld. Kiállítási Újság 1896. 
augusztus 1. (62. sz.) 
1364 VU 1904. 312-313. old. 
1365 Ld. „A Nemzeti Szalon új épülete.” VU 1907. 211. old. 
1366 „A Nemzeti Szalon új épülete.” VU 1907. 211. old. 
1367 Hadik András: „Lemberg és Budapest hadikiállításai.” In: Pavilon építészet a 19-20. században a Magyar 
Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Budapest: OMvH Magyar Építészeti Múzeum, Pavilon Alapítvány, 2001. 253. 
old. 



 

főherceg harctéri gyűjteményének darabjai, és az 1914-15 telén vívott uzsoki harcokat megjelenítő dombormű 
szerepeltek. A kiállítás a harctéri viszonyokkal, hadieseményekkel ismertette meg a nagyközönséget, de emellett 
tájékoztató és karitatív feladatot is ellátott.1368 Gránáttölcsérek, ágyúállás, fedezék bemutatása, a Vörös Kereszt 
Egylet kiállítása és tudakozó irodája, a hadrakelt sereg ellátását és utánpótlását bemutató hadtápszolgálat épülete, 
hadi festmények és szobrok változó, gyűjteményes kiállítása, többek között Zala György szobrait is bemutató 
Műcsarnok mellett egy tatár kioszk is szerepelt, mely a hadsereg fogságába került, „magyar rokon törzsekből 
származó hadifoglyok munkái”-t mutatta be.1369 A tatár kioszkban kiállított tárgyakat, portrékat, szőtteseket, faragott 
használati tárgyakat, dísztárgyakat, hangszereket, tatár dzsámik, lakóházak, építmények modelljeit Kúnos Ignác, a 
neves orientalista gyűjtötte a Keleti Kereskedelmi Akadémia Keleti Múzeuma részére. 

  

 
 
 
 
 
112. kép - A margitszigeti hadikiállítás 
főépülete, 1917-18. 
József főherceg vezérezredes erdélyi 
hadikiállítása a Szent Margitszigeten 
Budapesten. Budapest: k.n., 1917-18. 37. 
old. 

 

 

 

 

 

 

••• A körkép (mint korkép) 

Az első, 1793-ban, Londonban bemutatott panorámát követően a 19. század folyamán Európa-szerte és 
Észak-Amerikában egyaránt nagy népszerűségnek örvendő panorámák divatja csak a század végén az 1885-os 
országos kiállításra érkezett el Budapestre is.1370 Az egész látásának lehetőségét és egyben illúzióját kínálták ezek a 
nagyszabású körképek, szemben a nagyváros már áttekinthetetlenné és felfoghatatlanná vált összetettségével. A 
körkép, ez az egyszerre széles rétegeket vonzó művészeti alkotás, korkép és üzleti vállalkozás bemutatására ideális 
helyet kínáltak a fővárosi parkok. 

A panoráma megújult európai divatja jegyében mutatták be 1885-ben az országos kiállításon gróf Zichy 
Jenő, a neves iparpártoló elnökletével megalakult Országos Panoráma Szövetkezet által rendezett Magyar Országos 
Fürdőpanoráma című kiállítást. A szövetkezet abból a célból alakult, hogy „a hazai fürdők iránti érdekeltséget azok 
remek fekvésének és természeti szépségeinek bemutatása által emelje és fokozza.”1371 A kétszintes épület első 
emeletén a Tátra vidéke című körképet, míg földszintjén 14, a hazai fürdőhelyeket ábrázoló kisebb képet tekinthettek 
meg a látogatók. Mivel a vállalkozás csődbe ment, a körképet és a rotundát 1888-ban lebontották. 

A millennium alkalmával ismét új lendületet kapott a körképek létesítése, egyben azonban ez volt a hasonló 
vállalkozások utolsó virágkora. A Feszty-körkép mellett számos hasonló, változatos tematikájú alkotást tekinthetett 

                                                           
1368 József főherceg vezérezredes erdélyi hadikiállítása a Szent Margitszigeten Budapesten. Budapest: k.n., 1917-18. 
45-52. old. 
1369 A kiállítás kalauza röviden csak így jellemezte a gyűjteményt: „A tatár kioszk gyűjteménye a tatár népléleknek 
primitív, de iszlám ihletettségű megnyilatkozása.” József főherceg vezérezredes erdélyi hadikiállítása a Szent 
Margitszigeten Budapesten. Budapest: k.n., 1917-18. 47. old. 
1370 Ld. Gyáni Gábor: „Varázslat a rotundában: a körkép reneszánsza a század végén.” In: Uő: Hétköznapi Budapest. 
Budapest: Városháza: 1995. 92-99. old. 
1371 Balogh Vilmos - Toldy Ferenc - Gelléri Mór: Kiállítási kalauz. Budapest: k.n., 1885. 176. old. 



 

meg a közönség. Köztük a Molnár és Trill-féle Pokol körképet, mely Dante Isteni színjátékának számos jelenetét 
ábrázolta.1372 A fasorban megnyílt látványosságot a Vasárnapi Újság ekként mutatta be: 

„Molnár és Trill ügyes színházi festők, Dante nagy eposzának a „Pokol”-nak több részletét teszik ebben 
láthatóvá. Sötét barlangba lép a néző és külön sziklafülkékben tárul eléje egy-egy jelenet. A fülkék 
mint a színpadok vannak beosztva, az előtérben szikladarabok, gallyak, hátrább egyes tárgyak 
plasztikusan készítve, maga a kép pedig vászonra festve, mely hátulról nyer világítást, s áttetsző lévén, 
a villamos világítás és napfény is belevegyül a festésbe. (…)”1373 

A vállalkozás azonban, melynek megvalósításában Gárdonyi Géza is aktív részt vállalt, kudarccal végződött.1374  

A Liget közvetlen közelében, az Aréna (ma Dózsa György) és a Nagy János (ma Benczúr Gyula) utca 
sarkán egy magántelken létesült 1896-ban Pártos Gyula építész vállalkozásában egy konkurens rotunda. Jan Styka és 
Kossak „Kosciuszko győzelme” című panorámája (Kossak körképe néven is), amelyet 1896-97-ben állítottak ki a 
Ligetben, népszerűségben azonban nem vehette fel a versenyt a Feszty-körképpel. 1898-ban ugyancsak Jan Stykától 
a nagyszebeni csatát ábrázoló „Bem-Petőfi” körképet (amelynek Népligetben való elhelyezésére a vállalkozó 1902-
1904-ben tett kísérletet), majd egy másik vállalkozó „Nápoly” című panorámáját mutatták be, kevés sikerrel, mielőtt 
1899-ben lebontották volna az épületet.1375 

 

113. kép - A Feszty-körkép épülete  
1895 körül (Klösz György) 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

A máig legismertebb alkotás 
Feszty Árpád és művésztársai (köztük 
Mednyánszky László és Feszty Árpádné 
Laborfalvi /III./ Róza) 1891 és 1894 
között komoly táj- és történelmi, 
néprajzi előtanulmányok alapján 
készített műve (ld. 113. kép). Feszty 
Árpád 1891-ben, párizsi útja során 
megtekintette Detaille és Neuville, 
Napóleon egyik csatáját ábrázoló körképét. A festmény olyan hatást tett rá, hogy hasonló mű megalkotását határozta 
el. Eredetileg a vízözönt kívánta megfesteni, azonban apósa, Jókai Mór rábeszélésére új témát választott: az 
ezredéves ünnepségre készülő országban a honfoglalás megfestésére vállalkozott.1376 A Feszty Gyula és Árpád által 
alapított vállalkozói csoport, élén Andrássy Tivadarral, a parlament alelnökével, a körkép bemutatására szolgáló 
rotunda felépítéséhez 1892-ben azt az üres telket vette bérbe, ahol ma a Szépművészeti Múzeum áll. 

A korabeli lapok, így a Vasárnapi Újság részletes beszámolókat közöltek mind a körkép készítéséről, 
felállításáról, mind látogatóiról. A komoly hírverés övezte vállalkozás1377 nagy sikert aratott az ezredéves kiállítás 
idején, a rendezvények egyik legfőbb attrakciója volt: „Királyok, szellemi és hatalmi nagyságok, magyarok és 
külföldiek látogatták, ünnepeken pedig külön vonatok hozták a falut.”1378 

A körképek tematikája, mely Európában a nagyvárosra, a városi illetve a természeti tájra, valamint 
történelmi eseményekre is kiterjedt, Magyarországon, akárcsak Csehországban (ld. a lipaňi csatát megjelenítő 
Marold-panorámát a prágai Stromovka kiállítási területén) egyértelműen a történelmi esemény volt az, mely 
megjelenítésre leginkább méltó, legkönnyebben eladható és a közönség részéről befogadható volt 

A kétdimenziójú kép észrevétlenül olvadt a háromdimenziójú műterepbe, melynek kellékei olyannyira 
összekapcsolták a valósággal, hogy a történelmi esemény mintegy átlépett a jelenbe. A Feszty-körkép kapcsán az is 

                                                           
1372 Ld. Vezető a Molnár és Trill-féle Pokol-körképhez. Budapest: Singer és Wolfner, 1896. 
1373 VU 1896. 353. old. 
1374 Ld. Feszty Árpádné: A tegnap. H.n.: k.n., 1924. 14. old 
1375 Ld. Gyáni Gábor: „Varázslat a rotundában: a körkép reneszánsza a század végén.” In: Uő: Hétköznapi Budapest. 
Budapest: Városháza: 1995. 96-97. old. illetve Budapest Lexikon, II. k. „Körképek” címszó. 
1376 Szűcs Árpád – Wójtowicz, Małgorzata: A Feszty-körkép. Budapest: Helikon, 1996.  9. old. 
1377 Ld. erről Feszty Árpádné: A tegnap. H.n.: k.n., 1924. 13-14. old 
1378 Feszty Árpádné: A tegnap. H.n.: k.n., 1924. 13. old 



 

megesett, hogy ez a valóságosként ható illúzió1379 sokakat megtévesztett: „egy parasztgazda tényleg lemászott 
egyszer megnézni: meddig tart a képen a valóság? Meddig lehet besétálni a képbe?” - emlékezett Feszty Árpádné.1380 

A Szépművészeti Múzeum építési munkálatainak megindulásakor, 1899-ben le kellett bontani a rotundát. 
Ugyanekkor a körképet Londonban mutatták be, szintén jelentős sikerrel.1381 Budapestre visszatérve, ismét a 
Városligetben, 1909-ben a mai Széchenyi fürdő és az Állatkert között, egy ideiglenesnek szánt rotundában állították 
ki. A vurstliban a körkép közönsége is jóval szűkebb körből került, s számuk is erősen fogyatkozott annak ellenére, 
hogy a székesfőváros tanácsa leiratban kötelezte az iskolaigazgatókat, hogy a körkép megtekintését iktassák be 
tanterveikbe. A kultuszminisztérium részéről a területi tanfelügyeletek útján hasonló utasítás jutott el az állami 
iskolákhoz is.1382 Mivel a vállalkozás így is veszteséges maradt, színi előadásokat is tartottak a rotunda épületében 
(ld. erről „A Városliget színházai” című részt). 

 

• Történelmi fák, emlékfák 

Nem csupán a park egészét, a területén létrehozott intézményeket, az ott megtartott rendezvényeket, hanem 
alkotóelemét, növényanyagát is lieu de mémoire-nak tekinthetjük. A budapesti városi parkok átrendezésében, 
átalakításában a legújabb kertművészeti irányzatok követése mellett a szükségszerűség is szerepet játszott. Egy-egy 
elhanyagolt vagy a közönség által túlzottan igénybe vett parkrész, a természet szeszélye (pl. a Margitsziget esetében 
a Duna áradásai miatt) illetve egy-egy nagyobb rendezvény (ld. a városligeti kiállítások, különösen a millenniumi 
kiállítás idején a park nagyszabású átalakítását) és újabb építmények, szoboremlékek kihelyezése is szükségessé tette 
környezetük rendezését, átalakítását.  

A parkok növényanyagának kialakításában, gazdagításában fontos szerepet játszottak az adományok, 
ajándékok, mint pl. a Füvészkert és a Margitsziget esetében. A Városliget fái is nevezetesek voltak, de elsősorban 
kertészeti, botanikai szempontból. A Liget, valamint a főváros környékén ültetett régi fasorok növényanyagának 
telepítése József nádornak volt köszönhető. A legértékesebb és legkorosabb díszfák az ő faiskoláiból kerültek ki: 
„hogy ma már mindegyike mintegy emlékoszlopként hirdeti a nagy férfiút, a főváros újrateremtőjét”1383 - méltatatta a 
nádor munkásságát Fuchs Emil, aki 1865 és 1890 között Budapest főkertésze volt, s maga is többek között Alcsúton 
tanult. A városligeti két platánliget, a kanadai nyárfák, a Stefánia út mentén található fekete fenyők stb. mellett a 
nádor „szellemét még az ízlésesen rendezet facsoportok és tájképek is örökítik.”1384 

A korabeli margitszigeti történelmi fák közül a legnevezetesebb az úgynevezett „Hét testvérek” vagy „Hét 
vezér” volt. A fát, mely annak idején állítólag az első hazánkban meghonosított tarka levelű platán volt, még József 
nádor ültetette.1385 A hagyomány szerint nevét még a nádortól azon alkalomból kapta, hogy az 1838-as árvízkor 
derékbatört, majd hét ágat hajtott (az elnevezésre több magyarázat is született: a bujukderei híres platán nyomán lett 
Héttestvér1386 illetve József nádor II. Lipót 
császár 7. fiaként született).1387 A legszebb fák 
egyike volt a szigeten.1388 

 

                                                           
1379 „a sziklák között levő patakot (…) a nagy forróságra való tekintettel – megbővítették, és így most az amúgy is 
hűvös nézőtéren a víznek kellemes csobogása mellet egész tátrai hangulat uralkodik, s az időnkint szétporlasztott 
fenyőerdőillat teljessé teszi az illúziót.” Feszty István: Napló. Idézi: Szűcs Árpád – Wójtowicz, Małgorzata: A 
Feszty-körkép. Budapest: Helikon, 1996. 50. old  
1380 Feszty Árpádné: A tegnap. H.n.: k.n., 1924. 13. old 
1381 Szűcs Árpád – Wójtowicz, Małgorzata: A Feszty-körkép. Budapest: Helikon, 1996. 15. old. 
1382 Szűcs Árpád – Wójtowicz, Małgorzata: A Feszty-körkép. Budapest: Helikon, 1996. 16. old. 
1383 Fuchs Emil: A fővárosi Városliget, annak környéke és a beltelki fasorok. Budapest: Athenaeum, 1882. (a 
Kertészeti Lapok különnyomata) 3-4. old. 
1384 Fuchs Emil: A fővárosi Városliget, annak környéke és a beltelki fasorok. Budapest: Athenaeum, 1882. (a 
Kertészeti Lapok különnyomata) 4. old. 
1385 Osváth Gyula: Szent-Margitsziget hajdan és most. Budafok: Leopold és Klein, 1901. 40. old.  
Kardos Árpád, a Vasárnapi Újság cikkírója tudni véli, hogy a fát 1822-ben ültette a nádor. Információit a szigeti 
kertészektől kaphatta. Ld. Kardos Árpád: „Faóriások a Margitszigeten” VU 1905. 562-63. old. 
1386 Ld. Rapaics Rajmund: Magyar kertek. Budapest: Egyetemi nyomda, 1940. 209. old. 
1387 Osváth Gyula: Szent-Margitsziget hajdan és most. Budafok: Leopold és Klein, 1901. 42. old. 
1388 1882-ben villám csapott bele, a három ágat el kellett távolítani róla, hogy a többit meg lehessen menteni. Ld. 
Osváth Gyula: Szent-Margitsziget hajdan és most. Budafok: Leopold és Klein, 1901. 41. old. 



 

114. kép - A margitszigeti fekete kőris 
Szent Margitsziget Gyógyfürdő.  

H.n.: k.n., 1909. 75. old. 
 

A múlt század elején még állt az alsó sziget budai oldalán, a lóvasút mellett a sziget legidősebbnek becsült, 
500-600 éves szilfája.1389 Nevezetes volt még a rózsakert a kertészeti telepen, amelyet József főherceg telepített, s 
emlékezetesek voltak az itt rendezett rózsaünnepek. A sziget nevezetes fái közé tartozott Arany János fekete 
kőrisfája (ld. 114. kép),1390 mely a sziget belsejében található nagy rét közepén állt szabadon. A hagyomány szerint: 

„Arany János rendkívül kedvelte ezt a fát és alatta szeretett volna dolgozni. Magyar György főkertész csinált 
is neki alkalmas helyet a fa alatt, de nem vezetett hozzá külön utat. Ezzel akarta megakadályozni, hogy a 
nagy költőt a fa alatt háborgassák. A túlságosan aggályoskodó és lelkiismeretes Arany azonban nem akart 
kiváltságokat elfogadni s a gyepen keresztül járni; így azután az innen nem messze álló tölgyfa-csoportot 
választotta ki, ahonnan a remek kőrisfáját is jól lehetett látni.”1391 

Számos lírai költeménye és balladája született a szigeten (többek között: Tetemrehívás, A tölgyek alatt). Itt 
fejezte be a Toldi trilógia középső részét, a Toldi szerelmét, amelynek cselekményében a sziget is feltűnik, Piroska 
ide vonul kolostorba, s ott is lett eltemetve. Már az 1880-as években emléktáblát függesztettek1392 a tölgycsoport (ld. 
115. kép) egyik fájára. 1884-ben született meg a gondolat, hogy Arany emlékére mellszobrot állítsanak kedvelt 
helyén. Tombolával egybekötött mulatságokat tartottak a szigeten, hogy az így befolyt összegből szobrot 
állíthassanak a költőnek.1393 Végül József Ágost főherceg adományából létesült a szobor, Stróbl Alajos alkotása, 
melyet 1912. július 22-én, minden ünnepélyesség mellőzésével helyeztek el a szigeten.1394 

 

 
115. kép - Arany János tölgyei a szigeten 

VU 1912. 521. old. 
 

 
                                                           
1389 Osváth Gyula: Szent-Margitsziget hajdan és most. Budafok: Leopold és Klein, 1901. 46. old. 
1390 A margitszigeti faritkaságok és különlegességek ismertetésére ld. Kardos Árpád: „Faóriások a Margitszigeten.” 
VU 1905. 562-63. old. 
1391 Kardos Árpád: „Faóriások a Margitszigeten” VU 1905. 562-63. old. 
1392 Margitsziget: fürdőgyógyászati és helyrajzi szempontból. Budapest: Hornyánszky, 1886. 9. old. 
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Az ország központja, Budapest parkjainak nevezetes fái, az itt található emlékhelyek, múzeumok, 
kiállítások, valamit az itt elhelyezett szobrok, körképek a közösségi, fővárosi, nemzeti identitásformálás 
szempontjából meghatározó jelentőséggel bírtak, de emellett visszahatottak a parkok jellegére is. Nem csupán tájképi 
elemek voltak, hanem az adott park, kert jelentéstartalmának további rétegeit is gazdagították. Nemcsak emlékeket, 
hagyományokat örökítettek meg, hanem önmagukban is hagyományt teremtettek, a megemlékezés rítusát szolgálták. 

 
 
IV.3.6. A közönség 

A közönség összetétele és térhasználata tekintetében nem csupán az egyes parkok között, hanem az egyes 
parkokon belül illetve időbeli használatuk tekintetében is eltérések figyelhetőek meg. A szeparáció tehát sokrétűen 
nyilvánult meg. Az egyes parkok már önmagukban is csak a társadalom bizonyos rétegeinek sétahelyei voltak. Ez a 
rétegspecifikus parkhasználat illetve belső tagolódás nyilvánult meg a pesti illetve a budai Korzón, a Köröndön, majd 
a Stefánián, az Ellipszen, a Bástyasétányon (itt a lakóhely is fontos szerepet játszott), amelyeket elsősorban a felső 
középosztály és az ennél magasabb állású rétegek találkozóhelyeinek tekintettek. Ugyancsak egyfajta elitjelleg 
tapasztalható a Margitsziget esetében is, ám ezt időlegesen, az ott rendezett széleskörű ünnepségek megbontották. Az 
egyéni parkhasználati szokások rámutatnak arra, hogy az akkoriban a városközponttól távolabb eső, kevésbé 
népszerű illetve az alsóbb társadalmi rétegek által látogatott parkok, kertek felkeresésének (pl. Deák Ferenc, aki 
általában a Városligetbe járt, időnként az Orczy-kertbe is ellátogatott) vagy a szokatlan időben tett séta (pl. Deák 
Ferenc üldögélése éjféltájban az Erzsébet téren) célja a magányos, háborítatlan pihenés volt. 

 

• A kvantitatív meghatározás lehetőségei és korlátai 

Míg a bécsi parkok esetében rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek alapján, az egyszerű becslésen túl, 
kisebb-nagyobb pontossággal látogatottságukra következtethetünk, addig a pest-budai parkok esetében ilyen adatok 
nem állnak rendelkezésünkre. Az egyes parkokban rendezett ünnepélyek résztvevőinek számáról csak 
hozzávetőleges becslések maradtak fenn. 

A Városligetben és a Margitszigeten létesített fürdők látogatottságának elemzése (bár az erre vonatkozó 
adatok korántsem teljesek és minden részletre kiterjedők) fontos szereppel bír a két park társas életének vizsgálata 
szempontjából. Bár a fürdők látogatottságára vonatkozó adatok csak a parkok közönségének egy bizonyos körére 
vonatkoznak, mégis segítséget nyújthatnak idényjellegű forgalmuk felbecsüléséhez, esetlegesen látogatóik társadalmi 
hovatartozásának megállapításához. 

A statisztikák alapján1395 a margitszigeti fürdő vendégforgalma a Császár fürdőének mintegy kétharmadát 
tette ki, a Lukács fürdőét pedig, az ingadozásokat figyelembe véve megközelítette, sőt egyes években meg is haladta 
- látogatottsága tehát jelentősnek volt tekinthető. A vendégek társadalmi összetételét illetően a rendelkezésünkre álló 
adatok meglehetősen hiányosak, ezidáig csak a Margitszigeti Gyógyfürdőre vonatkozóan sikerült kurlistákat 
találnom.1396 1873-ban a Fürdői Lapok július 20-án illetve július 27-én megjelent száma közölt egy-egy listát a 
vendégek neve és foglalkozása feltűntetésével. A két listán összesen 114 név szerepelt, azok esetében, akik 
családtagokkal érkeztek, adatok hiányában nem volt pontosan megállapítható, hogy hány személyről is van szó. 
1894-ből viszont már teljesnek tekinthető kurlista áll rendelkezésünkre. Bár az adatok értelmezése ebben az esetben 
sem könnyű, a Szent Margitsziget - Fürdői Közlöny a teljes idényre közölt listáján a név, foglalkozás, lakhely és a 
családtagok illetve alkalmazottak számának megjelölése is szerepelt. Ennek alapján az 1894-es idény folyamán 
összesen 1033 vendéget fogadott a gyógyfürdő. 

 

 

                                                           
1395 Ld. erre vonatkozóan Thirring Gusztáv: Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve (1895-1920. Budapest: 
Székesfőváros Stat. Hiv. Bp., 1895-.) és A Magyar Szent Korona országai Balneológiai Egyesületének évkönyvei 
által közölt adatokat. 
1396 Néhány kurlista napilapokban is megjelent, ezek azonban még rövidebb időszakot ölelnek fel illetve még 
kevesebb részlettel szolgálnak, mint az 1873-as. 



 

3. ábra - A margitszigeti gyógyfürdő vendégeinek 
foglalkozás  szerinti megoszlása 1873-ban és 1894-ben
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  /Forrás: Fürdői Lapok 1873. július 20. és 1873. július 27. 
Szent Margitsziget – Fürdői Közlöny 1894. május 1-szeptember 15. (10 szám)/ 

 
 

Bár az 1873-ból származó listák nem teljesek, megkísérelhetjük a vendégek társadalmi összetételének 
összevetését az 1894-es adatokkal (ld. 3-4. ábra). Szem előtt tartva a meghatározás bizonytalansági tényezőjét, 
megállapítható, hogy a vendégkör összetétele lényegileg nem változott, csak kisebb eltolódások figyelhetőek meg. A 
közönségen belül folytonosan legnagyobb arányban a magánzók (17 illetve 20 %), a kereskedők (24 illetve 13 %), 
valamint az értelmiség (12 illetve 23 %) képviseltette magát. Jelentősnek mondható a tisztviselők (12 illetve 10 %), a 



 

földbirtokosok (5 illetve 8 %), az alkalmazottak (6 illetve 8%) számaránya. A tőkés vállalkozók is jelentős számban 
(4 illetve 6 %) szerepeltek. Az adatok alapján megállapítható, hogy a gyógyfürdő vendégei között a szilárd anyagi 
háttérrel rendelkező középosztály illetve felső középosztály jelenléte volt meghatározó.1397 Amennyiben a vendégek 
földrajzi megoszlását vizsgáljuk (ld. 5. ábra), az 1894-es adatok alapján megállapítható, hogy döntő arányban 
budapestiek voltak (79 %). Jelentős azonban a vidékiek (18 %) száma, ami a fürdő fokozatos ismertté válását 
mutatja. Mindez a fürdő helyi illetve országos jellegét hangsúlyozza. A külföldiek aránya meglehetősen alacsony (3 
%), elsősorban hazalátogató magyarokról illetve feltételezhetőleg rokonlátogatókról, valamint magyarországi 
kapcsolatokat kiépíteni szándékozó külföldiekről lehetett szó, ami, a korabeli divatos fürdőhelyek éles 
konkurenciáját figyelembe véve, mégsem elhanyagolható. 

                                                           
1397 A Balatonfüredre 1884. július 4-10. illetve 1908. július 4-10. között érkezett fürdővendégek társadalmi 
hovatartozásával (ld. Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában. Budapest: Holnap, 1999. 208. és 210. old.) 
összevetve kitűnik, hogy a század végére mindkét fürdőhely esetében a legjelentősebb arányban az értelmiség, a 
kereskedők és a tisztviselők képviseltették magukat. Balatonfüred vendégei között a földbirtokosok 1884-ben magas, 
26 %-os aránya 1908-ra mindössze 6 %-ra csökkent, ezzel a margitszigeti 5 illetve 8 %-hoz közeledett. Jelentős 
különbség továbbá a Margitszigeten a magánzók magas aránya (17 illetve 20 %), szemben a balatonfüredi 7 illetve 
12 %-kal, ami a fürdő fővárosi jellegével magyarázható. A látogatottságot összevetve megállapítható, hogy a hosszú 
múltra visszatekintő Balatonfüred forgalma - a jelentős ingadozásokat is szem előtt tartva (ld. Kósa László: 
Fürdőélet a Monarchiában. Budapest: Holnap, 1999. 81. old.) - legalább két-, két és félszerese volt a margitszigeti 
fürdőének (az 1894-es idényben 1033 látogató). 



 

4. ábra - A margitszigeti gyógyfürdő vendégeinek foglalkozás 
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5. ábra - A margitszigeti gyógyfürdő vendégeinek 
földrajzi megoszlása (1894)
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A Szent Margitsziget - Fürdői Közlöny egyetlen ismert évfolyamában nem csupán a gyógyfürdő, hanem a sziget 
vendégeinek számát is közölte. Így tehát bizonytalan becslések helyett itt már pontos adatok állnak 
rendelkezésünkre, bár csak a fürdőidény idejére, az 1894. május 1. és szeptember 15. közötti időszakra (ld. 6. 
táblázat, 135.old.). Az idény folyamán összesen 163 ezer látogató kereste fel a szigetet, legnagyobb számban a május 
első fele és július vége közé eső időszakban illetve augusztus második felében a jó idő beköszöntével, valamint 
feltehetőleg az itt tartott rendezvények miatt. 1885. májusában és júniusában, mindössze két hónap leforgása alatt 
60.313 látogató járt a szigeten,1398 amit az országos kiállítás hatására megélénkült vendégforgalom magyarázott.  

Példaként néhány adat áll rendelkezésünkre az egyes, városi parkokban tartott ünnepségek, rendezvények 
látogatottságára, amelyek azonban korántsem megbízhatóak, hiszen jobbára becslésen alapulnak. A jótékonysági 
rendezvények bevételei illetve ritkán közölt jegyeladásai sem tükrözik a valóságot, hiszen a nem is minden esetben 
publikált tiszta nyereségbe gyakran beleszámították a rendezők adományait, hozzájárulásait (hogy ne váljon 
veszteségessé az ünnepség). Másrészt, amennyiben az eladott jegyek száma jelent meg a beszámolókban, számításba 
kell venni, hogy egy személy esetlegesen több jegyet is válthatott, hogy ezzel is támogassa a nemes ügyet. 
Mindazonáltal, bár az ilyen rendezvények színterét általában lezárták, előfordulhatott, hogy sokan jegy nélkül 
jutottak be. 

1886. szeptember 5-én Buda visszavételének 200 éves évfordulója alkalmából rendezett városmajori 
népünnepen az I. kerületi elöljáró jelentése alapján a közönség száma elérte a 25-30.000 főt.1399 Ugyancsak Budán, 
1896. május 17-én a Vérmezőn rendezett nagyszabású népünnepélyen a hírlapi beszámoló szerint legalább 60.000 
ember vett részt.1400 

A Városligetben 1862. kisasszony napján rendezett népünnepélyen mintegy 45.000 jegy kelt el.1401 1888. 
augusztus 20-án a „Jó szív” Országos Bizottság által megtartott népünnepélyen a közönség száma meghaladta a 
40.000-et. 1897. június 13-án, délután 4 órai kezdettel megtartott, jótékony célú kerékpáros virágkorzó mintegy 

                                                           
1398 (R-y): „A Margitszigetről.” FL 1885. (július 4.) 1005. old. Az adatoknak feltételezhetőleg a gőzhajótársaság 
jegyeladásai szolgáltak alapul. 
1399 BFL IV 1407 b. 624/1886-VI. 
1400 „Népünnep a Vérmezőn.” Magyarország 1896. május 18. 
1401 „A kéjutazók s a városligeti népünnep.” VU 1862. (szeptember 14.) 443. old. 



 

30.000 nézőt vonzott.1402 1903. augusztus 2-án, vasárnap a városligeti színkör mellett elterülő szabad téren a 
szocialisták gyűlésén közel 30.000-en vettek részt.1403 

 Kivételt képeznek a Városligetben 1885-ben illetve 1896-ban rendezett országos kiállítások, amelyek 
esetében a látogatók számáról pontos adatok állnak rendelkezésünkre, hiszen ezt folyamatosan követték, számon 
tartották és publikálták. Természetesen ebben az esetben is lehettek olyan látogatók, akik nem a bejáratokon 
közlekedtek, de a számadatok így is segítenek fogalmat alkotni arról a hatalmas látogatótömegről, mely eme két 
rendezvény alkalmával elárasztotta a Ligetet. Az 1896 júniusa és novembere között napi rendszerességgel megjelent, 
a programokról és látványosságokról, nem kevésbé a látogatókról beszámoló Kiállítási Újság napra lebontva közölte 
a látogatók számát. Összesítve 1885-ben 1.708.037, 1896-ban 2.915.904 látogatót fogadtak a kiállítások fennállásuk 
hat hónapja alatt.1404 Óriási szám ez, hiszen mintegy fél éven át a rendezvények folyamatosan nagy számú látogatót 
biztosítottak a Liget számára. Míg 1885-ben májusban és szeptemberben volt legnagyobb a látogatók száma (nyáron 
érthetően visszaesett a kiállítás népszerűsége), addig 1896-ban ennél nagyságrendekkel többen keresték fel a 
kiállítást (ld. 6. ábra). Különösen júniusban fordult meg nagyszámú közönség a Ligetben, de a kiállítás nyitva tartása 
alatt ekkor szinte állandóan magas volt a közönség száma. Vasárnaponként 30-40.000, ünnepnapokon nem ritkán 50-
55.000 néző kereste fel a kiállítást.1405 

6. ábra - A Városligetben rendezett 
országos kiállítások látogatóinak száma
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A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy ünnepségek alkalmával a budai és pesti városi 
parkok megközelítőleg azonos számú látogatót vonzottak. Emellett azonban hétvégenként és hétköznaponként a pesti 
parkok látogatóinak száma valószínűleg meghaladta a budaiakét, amit egyrészt az magyaráz, hogy Pest lakossága 
nagyságrendileg nagyobb számú volt, és gyorsabb ütemben gyarapodott. Ennek következtében, valamint a 
természetes zöldterületek hiánya miatt Pesten parkok kialakítására illetve fejlesztésére is nagyobb figyelmet 
szenteltek. Jogos volt tehát Buda panasza amiatt, hogy a jobb parti sétányokat elhanyagolják.1406 Másrészt, amint az a 
korabeli naplókból, beszámolókból leszűrhető, a pesti illetve a budai lakosok csak ritkán, inkább egy-egy különleges 
alkalommal vagy csak egy hosszabb séta kedvéért rándultak át a Duna túlpartjára. Kivételt képeztek az olyan nagy 

                                                           
1402 VU 1896. 406. old. 
1403 „A szocialisták gyűlése.” VU 1903.  530. old. 
1404 Kiállítási Újság 1896. november 2. (150. sz.) 1. old. 
1405 1896. május 24-én, pünkösd vasárnapján csaknem 55.000 volt a látogatók száma. Ld. Kiállítási Újság, 1896. 
november 2. (150. sz.) 1. old. 
1406 BFL IV 1407 b. 53651/1882-I. Ld. „A társas élet terének megalkotása és fenntartása” című fejezetet. 



 

jelentőségű rendezvények, mint az országos kiállítások, amelyekre az egész ország területéről, de külföldről is nagy 
számban érkeztek látogatók. 

 

• Szeparáció időben és térben 

A parkokat felkereső látogatók társadalmi hovatartozása és ezzel együtt a park használatának módja időben 
nem csupán a szezon, egy hét, de egy nap keretében is változott. A szezon során ez oly módon nyilvánult meg, hogy 
az előkelőbb körök a nyári hónapokat általában nem a fővárosban, hanem valamely fürdőhelyen, külföldön illetve 
birtokaikon töltötték. A jótékonysági ünnepélyek rendezésével kapcsolatban, Gerlóczy Károly ezért is javasolta az 
ésszerűnek tartott évi két rendezvény közül az egyik május közepén való megtartását, mivel akkor „a főváros 
társadalma még együtt van.”1407 A Margitsziget vonzereje valamint a nyári klubélet megélénkítésére tett kísérletek 
ezen szezonális ingadozás radikális voltát némileg enyhítették. 

 Egy hetet vizsgálva az arisztokrácia illetve a nagypolgárság képviselői általában hétköznaponként keresték 
fel pl. a Városligetet, míg hétvégente, különösen vasárnap szinte egyáltalán nem is látogattak ki, kivéve egyes 
ünnepnapokat.  

Egy nap keretében különösen változatos képet mutatott a Múzeum-kert, melynek egyik padjának 
látogatóiról 1883-ban a Fővárosi Lapok közölt cikket:1408 

„(...) Az én kedves padom a mágnás negyed felé eső csöndes szögletben van, hol két dúslevelű platán 
ölelkező lombjai fogják föl a nap kandi sugarait; ide nem hat el oly nagyon az utca kalmár népének 
zsivaja, zaja.”1409 

A pad első vendége a Duna-partról érkezik, egy puttonyos asszony személyében, majd másodikként négy-öt tót 
kőműves fogyasztja el reggelijét, harmadikként egy gimnazista tanul a kertben, hiszen sok diák ide járt tanulni, amint 
arról számos korabeli beszámoló is tanúskodik.1410 Majd negyedikkét két öregúr telepedett a padra, akik a közeli 
fűszerkereskedésben vásárolt ásványvíz elfogyasztása után itt „várják a hatást.” Ekkorra azonban: 

„A sétatér egészen megnépesült már, a környék apró népe dadáik és bonne-jaik kíséretében most tartja 
rendes délelőtti sétáját. Az utak apró kavicsaiból erős várak építtetnek és döntetnek romba kockás 
labdagolyókkal. Ártatlan gyermekek játékának zsongó-bongó lármája tölti be a kertet.”1411 

Ezt követően ötödikként egy szerelmespár az apróhirdetésekből, majd hatodikként három facér szobalány és néhány 
vedlett eleganciájú, helynélküli urasági inas foglalja el a padot. „Dévaj lármát” csapnak, ráérősen sokáig maradnak. 
Amikor a nap magasan áll, a közönség is meggyérül. Ezt követően majd késő este még egy kisdiák ismétel. Végül 
„A rokkant magyar szabadsághős becsukja a Múzeum-kert rostélyos kapuját (...).”1412 

Nemcsak az újságírók és a képviselők keresték fel előszeretettel a Múzeum-kertet, hanem, amint a fenti 
példa is mutatja, valóságos gyermeksereg is. Egy 1884-es leírás ilyen képet fest a kertről: 

„(…) mikor tavasz jöttén első rügye fakad az orgonabokornak, benépesül a Múzeum udvara is, 
melynek épp úgy megvan a maga rendes társasága, mint a Széchenyi térnek, vagy a József téri szerény 
sétahelynek. Míg a Széchenyi téren aszkóros, fonnyadt ábrázatú, fénytelen szemű betegek ülnek 
hallgató kesergés közt a Buchwald-féle padokon, addig a Múzeumkertben (mégis csak jobban esik, ha 
kertnek nevezem) hangos vidámsággal üde arcú gyermeksereg üt lármás tanyát. (…) 
A Múzeum hatalmas épülete mögött, ahova melegebben tűz délfelé a tavaszi napsugár, odagyűl a játszó 
sereg. (...) A kert fala mentén hosszú padon ülnek a bonne-ok. Sebesen motollálják ujjaik közt a 
kötőtűt, de még sebesebben pergetik a nyelvöket, hazai genfi dialektus mellett társalogva egymással, 
miközben gondosan vigyáznak, hogy kár ne essék az apróságban.”1413 

A Múzeum-kertben tehát napszaktól függően a fővárosi, mindenekelőtt a pesti lakosság széles spektruma 
jelenik meg, de a környék mágnásnegyedében élő gyermekektől eltekintve csak a középosztálytól lefelé. 

Az Erzsébet térről, a 1880-as, 90-es évek elegáns, szépen gondozott sétahelyéről 1871-ben Hevesi Lajos 
még meglehetősen kedvezőtlen képet festett: 

                                                           
1407 Gerlóczy Károly. Elnöki jelentés az 1888. évi Augusztus hó 20. a budapesti Városligetben a "Jó Szív" országos 
bizottság határozata folytán megtartott népünnepélyről. Budapest: Pesti Kvny., 1888. 16. old. 
1408 „A Múzeumkert egy padjáról.” FL 1883. (június 14.) 888-89. old. 
1409 „A Múzeumkert egy padjáról.” FL 1883. (június 14.) 888. old. 
1410 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
1411 „A Múzeumkert egy padjáról.” FL 1883. (június 14.) 888. old. 
1412 „A Múzeumkert egy padjáról.” FL 1883. (június 14.) 889. old. 
1413 Szatmári Mór: „A Múzeumkertben (Mikor nem esik).” FL 1884. 650. old. 



 

 „De a gesztenyefák alatt dadákon s az ezekhez tartozó csecsemőkön és ... káplárokon kívül nem igen 
sétál senki. Csak a Kétszerecsen utca, Könyök utca stb. küldik még oda pénteken este és szombaton 
délután női képviselőiket, kik, rendesen öten-hatan egy sorban a legvirítóbban fölpántlikázva, széllel 
béllelt pufókás viganókban patrouilliroznak ott föl s alá és játszanak elegantiásdit. 
Megeszi az embert köztük az unalom, de ha egy párszor köztük járt, nem kaphat többé tengeri 
betegséget az óceánon, mert megtanult dacolni az émely minden emotióival.”1414 

Pénteken esténként és szombaton délutánonként kimenős cselédek, valamint az Újépület katonái mellett esténként 
kétes alakok is láthatóak voltak a téren: 

„Kísérteties egy pázsitkörönd lett belőle. Éjfélkor az „Eselshaut” s a „schéne Heléne” szellemtelen 
szellemei kísértenek ott, s az éji szellő a feslett erkölcs és feslett frivol múzsáinak panaszát hordja 
szanaszét.”1415 

A Széchenyi sétány, hajdani fénykorához képest ugyancsak Hevesi Lajos 1871-es tudósításában szegényes képet 
mutatott: télen korcsolyázóhely, nyáron reggelente ivókúrák helyszíne, napközben szolgálók és munkanélküliek 
lepik el, s csak esténként jelennek meg a környék tisztes polgárai, akik vacsorájukat katonazene kísérete mellett 
költik el. 

„Hajdan kedvelt és divatos volt, pár évvel ezelőtt még esti reuniókat is tartottak benne, melyeken a 
fővárosi hölgyvilág legjobbjai és legszebbjei sem átalltak megjelenni.(...)  
Télen az egész tér egyetlen sima jégsík, melyen az iskolakerülő fiatalság korcsolyáz, míg nyáron (…), 
napközben szolgálat nélküli szolgálók és sehonnai munkakerülők szundikálnak a padokon elterülve, 
este pedig éhes bennszülöttek sültcsibéznek a vendéglő előtt katonai zene kísérete mellett.”1416 

 

••• A Városliget közönsége 

A legváltozatosabb képet azonban a városligeti közönség nyújtotta. Jókai Mór az Osztrák Magyar 
Monarchia írásban és képben című monumentális műben a budapesti életről írva így ragadta meg a Városliget 
közönségének sokszínűségét: 

"Jelenleg a Városliget Budapest népéletének a gyűjtő medencéje az év minden szakában. Nem csoda, 
ez van a városhoz a legközelebb s maholnap már benne lesz. Itt találkoznak, sőt egymással össze is 
vegyülnek a high life élvezetei a low life mulatságaival. Egyszer a népliget a színhely, a köznép a 
szereplő. az elegáns világ a néző; máskor a turf, a corso képezi az arénát, ahol a creme a szereplő s a 
plebs a néző."1417 

Egy Budapestet felkereső amerikai látogató, Frederick Palmer számára is megkapó volt a Liget sokszínűsége, 
melynek két végpontját az elitjellegű Park Club és a vurstli „népligete” képezte.1418 

1868-ban, tehát már a Városliget kiépülését megelőzően is, amint azt Réthi Lajos megállapítja, a 
hétköznapok és ünnepnapok közönsége alapvetően különbözött egymástól. Ünnepnapon a Köröndön (ld. 116. kép) 
már nem csupán az elegáns közönség, hanem a jómódú polgárság is megtarthatta a maga szerényebb kocsikorzóját, s 
igazán szabadon, fesztelenül mulathattak a kevésbé tehetősek is. 

„A körönd körül nincs az a sok nagyúri hintó, melyeket közönséges napok délutánjain láthatni, hanem 
van azokból is; annál több a bérkocsi. Jómódú polgárember és szerelmes ifjú munkás megszerzik azt a 
mulatságot, az egyik családjának, a másik kedvesének, hogy körülkocsikáztassák ott, ahol a királyné és 
a miniszterek szoktak kocsikázni. 
A vakon vágtató uracsok sem érkeztek meg mára. Nem azért, mintha nyargalódzásukban gátolná őket a 
nagyobb tömeg, hanem azért mert a bon ton úgy parancsolja, hogy ünnepen ne menj nyílt mulató 

                                                           
1414 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
1415 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
1416 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
1417 Mór Jókai, "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. t. IX. 
Magyarország t. III. (Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893), 133. old. 
1418"A Városligetben, a park divatos útján nemesemberek, gazdag urak, előkelőségek hajtanak fel s alá, akárcsak mi a 
Hyde Parkban vagy a római Pinción. Egyenruhás tisztek is akadnak köztük, akik nyilvánvalóan nem a fizetésükből 
élnek. (...) A Városliget bizonyos értelemben egyszerre a Fifth Avenue és a Broadway. (...) A nagy Park Klub 
hasonló célokat szolgál, mint a Newport Reading Room: a nagyvárosi élettől elzárt pihenőhely. Rácsok és sövény 
között lévő terasza a nemesség kávéháza. Pár száz méterrel arrébb, a park másik vége a nép szórakozóhelye. Nem 
minden lányon van nyomottmintás gyári ruha, némelyek még bársonykötényt, rövid szoknyát és csizmát viselnek, s 
hetyke kis magyar baka karján lejtenek el a mutatványos sátrak sora előtt, (...)." Palmer, Frederick: "Buda és Pest." 
(Egy New York-i Budapestről 1908-ban) (Ford. Tomsics Emőke) Budapesti Negyed 2. sz. 1994/2. 82. old. 



 

helyre; akkor a canail is mulat [kiemelés tőlem], még észre találná venni, hogy néha és néhol egyenlő 
hozzád! (…) 
A tó el van lepve ladikoktól. Iparos ifjak kedveseikkel ülnek egy-egy nagyobba, öten-hatan együtt; 
rendre kísérgetik, melyik jobb kormányos, melyik jobb evező. Kormányosnak is, evezősnek is azok a 
legrosszabbak, akik éppen teszik; ezért, hogy minduntalan cserélgetik, hátha akkor jobban megy. Elég 
rosszul megy mindig; ide-oda vetődik, más ladikkal összeütődik. Ők azért jól mulatnak, - még jobban, 
ha a leányok elsivítják magukat a himbálásra. – Odább, a belső partok körül csak egy pár, egy férfi és 
egy nő ülnek egy ladikon. Nem is igen sietnek ki a közönség felé; akkor legboldogabbak bizonnyal, ha 
csak ketten lehetnek.”1419 

 
116. kép – A városligeti Körönd 

Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 
A fokozatosan formálódó „népligetben” az élet csak ünnepnapokon illetve szabadnapokon élénkült meg. 

Ekkor azonban a hét közben csendes vurstli képe alapvetően megváltozott: 
„Verőfényes, meleg vasárnapi délután, mikor a nép zöme is ráér, és így a mutatványok is 
változatosabbak, díszesebbek; mikor teljes pezsgésében hullámzik oda künn az élet s hullámaiban 
hömpölyög fel s alá az örökké változó és örökké állandó tömeg. (…) Ilyenkor úgyszólván minden út a 
Városliget felé vezet. Családapák és anyák gyerekestül, pereputtyostul, bakák nyolc-tíz főnyi zárt 
oszlopokban, hetyke legények és mulatni kívánó napszámosok, ki virginiával szájában, ki meg anélkül, 
de mindnyájan vörös szegfűvel a gomblyukban, iparkodnak a közös cél felé, (…).”1420 

A Stefánia reggeli csendes nyugalma csak délután, a korzó idején elevenedett meg. 
„De reggelente a Stefánia nagyon kellemes. Néhány olvasgató öregúr, tanulgató diák; 1-2 
szégyenlősebb lovas, s a szomszédos villák apró gyermekei és kísérőik: alig 100 főre tehető mindössze, 
ezek képezik közönségét. 
Délután sokkal elevenebb a világ. A „társaság” (…) itt van mind. (…)” 
A fenyvesek előtt hosszú széksorban ülnek a fáradtak és a szemlélők. (…)”1421 

A nézőközönség azonban itt is vegyes volt, hiszen Budapest számos sétányán (a Múzeum-kertben, az Erzsébet téren, 
a Korzón, a Városligetben) a padokért nem, de a kihelyezett székekért fizetni kellett.1422 A széksoroknál tehát csak 
azok foglaltak helyet, akik meg tudták fizetni az ülőhelyet, ezekre telepedni tehát a társadalmi státusz kifejezését is 
jelentette. 

 
                                                           
1419 Réthi Lajos: „A városerdőben nyári ünnepnapon.” VU 1868. (június 28.) 311. old. 
1420 Várnai István: „A népligetben. (Nyári tárca)” FL 1892. 1439. old. 
1421 Adorján Sándor: „A Stefánia-úton.” FL 1893. 1018. old. 
1422 A főváros sétányain található székek jó részének felállítási jogát huzamos ideig Buchwald Sándor vállalkozó 
bérelte, innen a Buchwald-szék elnevezés. Az eladott székjegyekről, sajnos nem maradtak fenn kimutatások, 
amelyeket a bérlők valószínűleg csak saját részükre készítettek el. A Fővárosi Közlönyben és Budapest főváros 
közgyűlési jegyzőkönyveiben csak a székek bérleti jogára vonatkozó pályázati kiírásokról, a pályázók árajánlatairól, 
valamint a nyertes vállalkozókról és a bérleti díj összegéről találhatóak információk. 



 

••• A Városliget és a Népliget látogatottságának és közönségének összevetése 

A Városliget jóval látogatottabb, ünnepnapokon már-már túlzsúfolt, míg az Üllői úti Népliget nehéz 
megközelíthetősége, a közönség anyagi lehetőségei és ezáltal a szolgáltatások szegényes volta miatt is csendesebb 
képet mutatott.1423 
A Népliget képe vasár- és ünnepnapokon élénkült meg, amikor törzsközönségének szabadideje ezt lehetővé tette: 

„Igaz, vasárnaponkint kijárnak ide a gyerekek labdázni (...). Mint hatalmas leveli békák, ugrándoznak a 
letaposott gyepen a haragoszöldszínű labdarúgó-dresszbe öltözött fiúk (...). Gyerekes családapa is akad, 
aki viszi karján, hátán apró csemetéit. Míg fáradt, a bő gyermekáldástól korán elhervadt felesége cipeli 
utána az ételes kosarat (...). Csinos fiatal leányok, tennisz-rakettek kezükben, meglehetősen gyűrött 
fehér ruhákban ugrálnak le a villamosról, nyomon követve a szélesen kihajtott gallérú „apacs”-inget 
viselő gavallértól (...). De mégis olyan kevés az ember ezen az áldott darab földön.”1424 

A városligetinél hangosabb és fesztelenebb népligeti vurstli közönségének jó részét cselédek és a laktanya közelsége 
miatt katonák alkották. Labdázó gyerekek, szerény egzisztenciájú cselédek mellett azonban középosztálybeliek, a 
közeli Tisztviselőtelepről is használták a ligetet, mindenekelőtt sportolási lehetőségeivel éltek. 

Hétköznap azonban más képet mutatott a Népliget: az egyetlen vendéglő elhagyatott volt, alig akadt 
látogató a parkban. A Népliget, a Városligethez képest, háborítatlan természetét nemcsak a szegényebb sorsúak 
keresték fel, hanem a csendesebb légkörre vágyó lovasok és a Városligetből kiszorult autósok is. 

„Ember alig mutatkozik, csak a messze távolból az oszlopokra nyírt fenyők és gömbökké formált 
ákácok között egy kecses amazon szilhuettje, amint lovász kíséretében andalogva léptetett 
hollószárnyszínű paripáján. Meg a kocsiúton töffög vágtatva egy autó. Most próbálják a szerkezetét és 
hangos zakatolása megzavarja a pázsiton kényesen sétáló fekete rigó sziesztáját.”1425 

A városközponttól távol eső, de ennek ellenére mégis könnyen megközelíthető Népliget azonban nem vált egy 
csapásra népszerűvé a városlakók körében. Közönségének összetétele miatt, akiknek hét közben nem volt annyi 
szabadidejük, hogy felkeressék, forgalma csak hétvégente élénkült meg, nem vehette tehát fel a versenyt a 
Városligettel. 

„Budapest közönségének egy nagy része azonban úgy látszik, még mindig nem vett tudomást erről a 
remek parkról, - mert míg a nagyközönség kedvelte Városligetbe vasárnaponként százezren 
vándorolnak ki, itt a Népligetben csak pár ezer embert, néha meg csak százakat, hétköznapokon pedig 
éppen csak egyes járókelőket kehet látni. A Népligetbe ma már éppen olyan könnyen és kényelmesen 
lehet eljutni, mint a Városligetbe.”1426 

Ezzel szemben a lokálpatrióta véleményét fogalmazta meg Daun Gyula, amikor népszerűségét hangsúlyozta 
nem csupán a környék, hanem a főváros lakosságának egésze körében. Leírásából azonban világosan kitűnik, hogy 
míg a Városligetben a társadalom minden rétege megjelent, addig a Népligetben ennek csak egy része képviseltette 
magát: az alsó társadalmi rétegek mellett a középosztály képviselői is látogatták. 

„Ma már kedvenc kirándulóhelye a főváros lakosságának. Nem igaz az az állítás, hogy csak ezen a 
környéken lakó munkásosztály keresi fel, hanem felkeresik a főváros minden részéről és pedig a 
középosztály is. Hiszen a Városliget ma már csak névleg a város ligete.”1427 

 

••• A Margitsziget közönsége 

Amint arról számos szerző, így Mikszáth Kálmán is beszámolt, elsősorban a tehetősebb rétegek engedhették 
meg maguknak a sziget látogatását: 

„Még a közönségről írok néhány sort. 
Taschler úr, ki gyakran megfordul a Margitszigeten is, hol szokott jó kedélyével mindig csinál valami 
tréfát, a következőleg jellemezte a két fürdő közötti különbséget. 

                                                           
1423 „Ünnep délutánja és alig jár ember gyönyörű útjain. Míg a „lizsében” szép időben hemzseg a nép, kavarognak a 
fogatok a Stefánia-úton és öli egymást a publikum a Kisszínkörök táján (...). És az uzsonnázó kioszkok roppant 
területein nyüzsgő kalapcsoportok fölött balancírozza életveszedelmesen megterhelt fagylaltos tálcáját a zsonglőr 
tehetségű pincér (...). 
Itt pedig csaknem teljesen kihaltak az utak és az egyetlen „étkezde” udvarán üres asztaloknak húzza a „Hacacárét” a 
cigány (...).” G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
1424 G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
1425 G. M. I. „Sétálunk a Népligetben!...” Budapesti Hírlap 1913. augusztus 31. 
1426 Kardos Árpád: „A Népliget.” VU 1906. 663. old. 
1427 Daun Gyula: Kőbánya múltja és jelene. 1913. Budapest:  Pataky Művelődési Központ, 1996. (reprint) 



 

A Császár fürdői vendégek minden két nap egyszer váltanak inget, a Margit fürdőiek ellenben 
mindennap kétszer váltanak inget.”1428 

 

117. kép - Rózsaünnep a Margitszigeten, 1905. (Kiss Ferenc) 
Budapesti Történeti Múzeum – Kiscelli Múzeum 

 
A Margitsziget a század utolsó harmadában végrehajtott 

fejlesztések nyomán a főváros legnépszerűbb és legsokrétűbb 
üdülési és szórakozási lehetőségeket kínáló parkjává vált. Az 
Orczy-kertet periférikus elhelyezkedése miatt elsősorban a 
közelben élő, kevésbé módos rétegek használták, amit a Ludovika 
Akadémia mindinkább korlátozott, oktatási céljaira fenntartva a 
kertet. A Városliget látogatóközönsége, noha térben és gyakran 
időben is elkülönülten, a társadalom minden rétegét felölelte. A 

Margitsziget látogatói azonban, a Városligethez képest, néhány kivételes alkalomtól eltekintve, jóval szűkebb körből 
kerültek ki (ld. 117. kép). Egy 1881-ben megjelent angol útleírás szerzője is szembeszökőnek találta a különbséget a 
Városliget és a Margitsziget látogatóközönsége között. Ellentétben a Liget jóval hangosabb népmulatságaival: 

„Here the holiday-makers of a far different type, and consisting of the nil admirari class, take their 
pleasures tranquilly, a military band being the only source of amusement provided.”1429 

A Buda-Pest egyik nevezetességének számító szigetet számos előkelő és neves személyiség kereste fel itt-
tartózkodása során. Még kiépítését megelőzően Richard Wagner tiszteletére rendezett itt majálist 1863. július 21-én a 
Pestbudai Csónakda. A tulajdonosoknak, a főhercegi párnak is kedvelt pihenőhelye volt, meghívásukra a Coburg 
hercegi pár és a belga királyné (József főherceg nővére)1430 is rendszeresen töltött hosszabb-rövidebb időszakot a 
szigeten. Felkereste a szigetet Ferenc József és Erzsébet királyné is, aki különösen az itt látható növényritkaságokat 
csodálta meg, valamint a trónörökös és felesége, akik az elutazásukat megelőző délután külön hajón érkeztek, József 
főherceg és családja társaságában, majd az alsó vendéglőben költötték el ebédjüket.1431 Az inkognitóban, Takova 
grófnő álnéven utazó Natália szerb királyné sem mulasztotta el felkeresni a Margitszigetet, ahol különösen az 
amerikai gyorsfényképező nyerte meg tetszését.1432 

Hazai és külföldi közéleti személyiségek is gyakran látogatták a szigetet. Számos reprezentatív eseménynek 
volt színhelye, így a bécsi világkiállítás bíráló bizottságának Budapestre érkezett tagjait itt látta vendégül az ekkor 
még a közlekedési miniszteri posztot betöltő Tisza Kálmán.1433 Politikusok is előszeretettel tartották itt informális 
rendezvényeiket: „Ülés után a függetlenségi párt tagjai a Margitszigetre indultak, hogy ott barátságos lakomával 
vegyenek búcsút egymástól.”1434 Jókai Mór is beszámol erről a hagyományról: 

"A szigetre érkező vendégeket két pompásan berendezett vendéglő fogadja, egyik a sziget alsó, a másik 
a sziget felső részén. A főváros válogatott látogatóinak kedvenc találkozó helye van itt, különösen a 
honatyáknak s gyakran megesik, hogy amíg a sziget felső vendéglőjében a többség pártja üli tüntető 
lakomáját, az alatt a kisebbség ellentüntetésül az alsó vendéglőben lakomázik, s innen is, túlról is a 
rázendülő tus hirdeti az országra szóló felköszöntéseket."1435 

A tehetősebbek is előszeretettel keresték fel hosszabb-rövidebb időszakokra. A Fővárosi Lapok 1885-ös 
cikke1436 szerint a Margitszigeten egy mintafürdő minden kelléke megtalálható volt: csinos, hűvös lakások, előkelő 
társaság, gondos és előzékeny fürdő-felügyelőség, művelt és tapintatos személyzet, gazdag szórakozási lehetőségek 
(állandó zenekarok, estélyek, tűzijátékok, hírlapok): 

                                                           
1428 Mikszáth Kálmán: Összes művei (57.k.). Cikkek és karcolatok. Tárcák. Budapest: Akadémiai kiadó, 1869. 12. 
old.: 1879., Szegedi Napló: Császár fürdői levél – július 17-én. 
1429 [Mazzuchelli, Nina Elizabeth]: Magyarland. London: Sampson, 1881. 144. old. 
1430 VU 1874. (május 10.) 301. old. 
1431 VU 1881. (május 8.) 305. old. 
1432 VU 1886. (június 20.) 408-409. old. 
1433 VU 1873. (július 20.) 350. old. 
1434 Mikszáth Kálmán: Összes művei (64.k.). Cikkek és karcolatok. Tárcák. Budapest: Akadémiai kiadó, 1869.  197. 
old.: Országgyűlési karcolatok. Apróságok a Házból. 1882. június 10. 
1435 Jókai Mór: "Budapesti élet." In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. t. 9. Magyarország t. III. 
Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1893. 144. old. 
1436 (R-y): „A Margitszigetről.” FL 1885. (július 4.) 1005. old. 



 

“A sziget olyan nagy, hogy Péter, Pál napján, mikor lehetett kinn vagy hatezer ember, sok helyen meg 
sem látszott, hogy látogatók vannak. Voltak egyes pontok oly csöndesek, hogy az ott üldögélő azt 
képzelhette, a saját úri parkjában andalog.”1437 

Előnyösebb helyen nem is lehetett volna, hiszen egy óra alatt minden megszerezhető volt a fővárosból. Nem egy 
budapesti család lakott a szigeten, miközben otthon főzetett és mosatott, s a szakácsné délben behozta az ebédet. A 
nagyszállónak és sajátos természeti feltételeinek köszönhetően nem csupán a fővárosiak, de a vidékiek körében is 
népszerű volt: 

„Aki az országos kiállítást jön megnézni, - ide szállhat az is, egy krajcárral sem fizet többet, mint 
bármelyik elsőrendű hotelben, és annyi, mintha a fővárosban laknék. Azaz dehogy annyi! A főváros 
minden kényelmét élvezheti, de a főváros zaja, pora, tikkasztó levegője nélkül. Az óriási park, melynél 
rendezettebbet és szépségekben bővelkedőbbet kívánni sem lehet – a nap minden szakában árnyékos 
hűs (...).”1438 

Noha a sziget 1885. évi forgalma rendkívül nagy volt, két hónap alatt, májusban és júniusban 60.313 
látogató kereste fel, a fürdővendégek száma nem gyarapodott, a napi látogatók száma pedig egy idő óta csökkent, 
amit az magyarázott, hogy az országos kiállításnak köszönhetően megnőtt a Városliget vonzereje. Ezáltal a sziget 
látogatóközönsége társadalmi összetételét tekintve némileg megváltozott: 

„Régebben a főváros színe-java, a legelőkelőbb társaság minden héten háromszor-négyszer tömegesen 
járt ki a szigetre, most azonban a kiállítási séták vannak divatban. A Margitsziget jelenleg polgári 
családokat lát nagyobb számban. Mindamellett disztingvált hely marad ez mindenkor.”1439 

Kivételes alkalmakkor azonban a látogatóközönség jóval szélesebb körből került ki. Ilyen alkalom adódott 
az 1879. augusztus 20-i úgynevezett „Arrogante-ünnepélyen”. A korabeli, képekkel színesített, részletes 
beszámoló1440 is hangsúlyozta az alkalom kivételes voltát, hiszen népünnep volt ez a javából, szoros korlátok nélkül: 

„a résztvevésben nem feszélyezhetett senkit a tartózkodás és vonakodás ama sokféle oka, melyekkel 
jótékony alkalmatosságok annyira bővelkednek. Aki 1 forintot rászánt a jótékony célra, azért elvitték a 
főváros legszebb mulatóhelyére, hallgathatott sokféle zenét, láthatott nagy tarkaságot, emberekben és 
lámpákban, s tanúja lehetett oly nyüzsgő képnek, melynek sok érdekes részlete volt, s gazdagon 
betöltött egy délutánt és estét.”1441 

A sajtóban számos cikk – elismerve és méltatva szépségét – helytelenítette a sziget elitjellegét. Többek 
között Vajda János is fölvetette ezt a problémát a fővárosi mulatóhelyekről írott cikkében: 

„Az egyedüli hely, ahol a főváros lakója friss egészséges levegőt kaphat közelben, a Margitsziget. Az 
már való, hogy ily felséges, szinte tündérinek mondható hellyel kevés világváros dicsekedhetik. De ez 
az alantibb rétegnek nagyon is elegáns és drága. Nagy szerencse, hogy ilyen is van egy, a módosabb, 
finomabb közönség számára; de a nagy tömegnek, a közönségesebb, alantibb rétegnek, mely a fűben 
hemperegni, fesztelen mulatni szeret, és pedig olcsón vagy éppen ingyen, nem alkalmas.”1442 

 

A használat korlátozását a látogatási engedély beszerzése mellett (ez biztosította pl. a Ludovika Akadémia 
használatában álló, még teljesen le nem zárt Orczy-kert látogatóinak megszűrését), a távolság, a viteldíjak majd a 
belépti díj (pl. a Margitsziget esetében, illetve a század első felében a megfelelő öltözet), a kerítés (pl. a Múzeum-
kert, valamint a Horváth-kert esetében, elzárásával esténként el lehetett kerülni a hívatlan látogatókat) mint külső 
szabályozó mechanizmusok határozták meg a közönség jellegét. Emellett azonban érvényesült egyfajta belső 
szabályozás is, hiszen bár a Városligetben a Stefánia út és a „népliget” között tényleges határok nem emelkedtek, s 
az átjárás biztosított is volt (pl. a vurstli mint egzotikum felkeresése az előkelőbb körök számára, illetve a Stefánia 
mint látványosság megtekintése), de mindenkinek saját jól felfogott érdeke, önérzete diktálta eme, az illem által is 
rögzített, de gyakran nem kodifikált szabályok betartását. Szerencsés esetben csak komikus helyzetek adódtak a 
közönség összevegyüléséből, amint arról Erba Odescalchi Sándor herceg nagymamájáról szóló családi anekdota is 
tanúskodik: 

„Egyszer leányaival a Városligetben sétált. Egyszerre velük szembe jön dülöngélve egy borostás arcú, 
pálinkaszagú, vörös orrú kocsis. Mikor megpillantotta nagyanyámat, nyakába borult és fülébe ordította 
ömlengő kedvességgel. 
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- Te Julcsa, nem láttad a Ferit? 
A sétálók megdöbbenve álltak meg. Egy pillanatig kellemetlen volt a hangulat, hogy talán 
megtámadták az elegáns dámát? Nagyanyám volt az első, aki feltalálta magát. 
- De igen, éppen erre ment! Ha siet, még utoléri! 
A kocsis rögtön tovább dülöngélt sietve a jelzett irányba.”1443 

A környező városrész jelentős befolyással bírt a közönség jellegére is, pl. a Népliget egyes részeit, 
elsősorban a mutatványos telepet a közeli munkásnegyed, míg a sportpályákat a Tisztviselőtelep lakói használták. A 
Városmajor környékének kiépülése a park általános jellegét is alapvetően meghatározta, hiszen ezáltal került sor a 
vurstli fokozatos felszámolására. Hasonló, bár jóval nagyobb léptékű átalakulás színhelye volt a Városliget. Az 
Andrássy út, a Stefánia, a környező villanegyed kiépülése hatására az előkelő közönség körében is egyre népszerűbb 
séta- és egyben találkozóhellyé vált. Az 1885-ös, majd 1896-os kiállítások megrendezése alapvetően változtatta meg 
a Liget közönségének jellegét, a fővárosiak mellett vidékiek és külföldiek is egyre növekvő számban keresték fel. A 
Városliget sorozatos rendezései, a ligeti Körönd, az 1896-os kiállítás területének kialakítása, majd a Széchenyi fürdő 
felépítése következtében azok a parkrészek és szórakozóhelyek, amelyek a közönség alsó középosztálybeli és a 
társadalmi ranglétrán ennél lentebb elhelyezkedő tagjai szórakozását szolgálták, egyre inkább elvesztették előnyös 
topográfiai helyzetüket, mind kintebb, fokozatosan a Liget perifériájára szorultak, míg végül északkeleti részén vagy 
az újonnan létesített Népligetben kaptak helyet. 

A parkokon belül létesített intézmények is meghatározták a közönség jellegét. Gyakran a közönség 
használata idézte elő kialakításukat (pl. a Park Club esetében), de előfordult, hogy éppen kialakításuk hatására 
jelentősen megváltozott az adott parkrész arculata (pl. a Széchenyi fürdő felépítése a vurstli egykori helyén). 
Természetesen egyes kioszkok, vendéglők, kávéházak a kevésbé tehetősek számára megfizethetetlen árai az adott 
vendéglő környékén található parkrész közönségét is meghatározták. A Korcsolyázó Egylet, valamint a MAC 
margitszigeti pályáját illetve klubházát, valamint pl. a Népligetben a Tisztviselőtelep lakói által létesített 
sportpályákat a klub- illetve egyleti tagokon és esetlegesen a belépődíjat megfizetőkön kívül mások csak nézőként, s 
nem aktív résztvevőként, a távolból szemlélhették. 

A városi parkokban, kertekben, bár látogatóik a társadalom széles, néhány esetben minden rétegét felölelték, 
amint arra Gyáni Gábor is rámutatott,1444 csak ritka esetekben valósulhatott meg az egyes társadalmi rétegek 
elvegyülése. Az időbeli és térbeli elhatárolódás következtében a nyilvánosság eme színterein olyan belső rend alakult 
ki, amely szabályait mindenki igyekezett tiszteletben tartani. Ellenkező esetben a felügyelet és a kisajátítás elve 
érvényesült, amely esetlegesen konfliktusokhoz is vezethetett. 

 

• Gyermekek a parkban 

 „Ebben a városban senki sem törődik a gyerekekkel. Itt a gyereknek tilos minden; tilos a 
játék, tilos a szaladgálás s még a lélegzés is tilos, mert a főváros bölcsessége játszóteret 
sem juttat a sápadt, gyönge pesti gyereknek.”1445 

A városegyesítést követően megfogalmazódott zöldterület-fejlesztési törekvések figyelmen kívül hagyták a 
közönség egyik fontos része, a gyermekek érdekeit. Bár a már meglévő, nagyobb zöldterületeken a korábbiakban 
lehetőség nyílt a szabad játékra, pl. a Városliget tisztásain illetve a Városmajorban, a lakosság számának 
gyarapodásával és a városi terület beépítésével, a városlakók egyre fokozottabb „kifelé élésével” nem tudott lépést 
tartani az új parkok kialakítása illetve a már meglévők bővítése. Mivel a városi vezetés a zöldterületekben elsősorban 
díszkertet és a felnőttek szórakozását biztosító mulatókertet látott, óhatatlanul sérült a nagy szabad térségeket és a 
kötetlen játékot igénylő gyermekek érdeke. 

„(...) A nagyvárosok lakói, de kivált a gyermeksereg, soha sem élvezhetik egészen a tavasz bájait. A 
nagy, végtelen mezők helyett kénytelenek megelégedni pl. Budapesten néhány közkerttel, ahol még 
futkározhatnak is egy kicsit, de az őr mindig a sarkukban van s mindenért szót tesz. Künn a Városliget 
útjain pedig már nem is igen illik szaladgálni, mert oda leginkább a felnőttek járnak. Itt csak sétálgatni 
s a padokon üldögélni szokás. Mikor aztán már eleget nézték a tavon úszkáló hattyúkat, 
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kigyönyörködték magukat az üvegházból került virágokban, - melyekből azonban leszakítani egyet sem 
szabad – akkor megint felülnek a villamosra és szépen hazamennek (...).”1446 

Magánkezdeményezések születtek a korszakban. Így József főherceg, az 1870-es években a Margitsziget 
fejlesztésének egyik eredeti vonásaként, minden bizonnyal saját kiskorú gyermekeire is gondolva, a gyerekek 
igényeire is figyelmet fordított. A tervezett játszókert szinte teljesen egyedülálló kezdeményezésnek volt tekinthető a 
korabeli budapesti parkokban: 

„József főherceg újabban elrendelte, hogy a nagy fogadó közelében egy nagy árnyas helyet 
gyermekkertté alakíttasson át a jószágigazgatóság, hol a zsenge fiatalság szabadon mozoghasson s 
tölthesse kedvét. A kert tornászati készülékkel is el lesz látva.”1447 

A Margitsziget, majd az Üllői úti Népliget illetve a Városmajor elhelyezkedésénél és közönségének jellegénél fogva 
a főváros felnövekvő nemzedékének csak egy része számára biztosíthatta a játék örömét. 

A probléma megoldására (játszóterek és további parkok illetve a meglevők egy részének biztosítása a 
gyermekek számára) az 1890-es években hivatalos szinten is kísérlet született. Erről tanúskodik gróf Csáky Albin, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata Budapest fő- és székváros közönségéhez:1448 

„A külföldön tett tapasztalatok és a hivatott szakkörök véleménye szerint a mozgással járó játék azon 
eszköz, mely alkalmas arra, hogy az ifjúság lankadtságát eltűntesse, testét és lelkét felfrissítse, a 
gyermekkoron túl is megőrizze az ifjúságnál annyira kívánatos és szükséges elfogulatlanságot és 
vidámságot és távol tartsa a káros korai érettséget. 
Elődeink jól ismerték a játék nagy jelentőségét. Korábbi nemzedékeknek örömét és szórakozását 
képezte. De a megváltozott életviszonyok a családi életet sem hagyták érintetlenül, nagyobb 
városokban pedig csaknem lehetetlenné tették az ifjúságra nézve, hogy ezen leginkább hozzá illő 
élvezetnek hódoljon. Ennek folytán mindinkább kivész a játékhoz való hajlam és az ifjúság meg van 
fosztva egy igen becses nevelési eszköztől. 
Ily körülmények között az iskolának és a társadalomnak vált kötelességévé a mozgással járó játékot 
ápolni, gyakorlását lehetővé tenni s előmozdítani. Főkép a nagyobb városok kedvezőtlenebb 
egészségügyi viszonyai között élő ifjúságnak van legégetőbben szüksége arra, hogy a szabadban való 
játszás által visszanyerje a szűk lakásokban eltünedező testi ruganyosságot és frissességet.”1449 

Az egészségügyi és egyben társadalmi probléma orvoslása érdekében a miniszter játszóhelyek létesítését javasolta: 
„Az ily tér a tanulók számához mért terjedelemmel, tiszta levegőjű környezetben, szelek ellen védett 
helyen lehetőleg pázsittal borítva és fákkal árnyékolva legyen. Ne feküdjék félóránál távolabb a 
gyermekek lakásától.”1450 

Emellett szükségesnek látta kellő módon való felhasználásukról gondoskodni, a gyermekeket játékra tanítani, és 
rájuk felügyelni. Budapest közgyűléséhez intézett felkérését így zárta: „A tőke, melyet a közönség a játszó helyekbe 
fektet, gazdagon meg fogja hozni kamatait az ifjúságnak erősebbé, egészségesebbé és erkölcsösebbé tételében.” 

A főváros elsősorban az iskolai játszóterek kiépítésével igyekezett javítani a helyzeten, amelyeket azonban, 
hely hiányában, a külső városrészekben kellett elhelyezni. Az 1910-es években játékdélutánokat is szerveztek a 
chicagói példa nyomán, ahol ezáltal 10 év alatt 65%-kal esett vissza a gyermekbűnözés.1451 Ez a budapesti 
kezdeményezés azonban csupán a jéghegy csúcsa volt, nem biztosíthatott általános megoldást. A századforduló 
sajtója gyakran taglalta a játszóhelyek hiányát és a gyermekek sorsukra hagyatottságát: 

„A székesfőváros iskoláinak nincsenek játszóterei: azok az egyes sportegyesületek pályáin 
zselléreskednek. A munkás és iparos ifjúság testi nevelése is csak hasonló kegyelemkenyéren 
tengődik.”1452 
„(...) a mi székvárosunk gyermekeinek vagy semmi játszóhelyük nincsen, vagy a bűzös-poros fülledt 
utca szolgál nekik azzal s hogy a fülledt, rekedt, bűzös levegőjű utcán nem akad óvószerre a fülledt, 
rekedt levegőjű, dohos lakás mérgező hatása ellen.”1453 
„A főváros hatósága benn a város területén mindent eltilt a gyerekeknek és külön helyről sem 
gondoskodik, ahol játszhatnának (...).”1454 
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Berlini és londoni példákat felvonultatva, megoldásként több, elsősorban a már meglévő parkok jobb, 
célszerűbb kihasználását is felvető javaslat illetve kísérlet született. Az 1890-es években felvetődött a főhercegi 
családnak jelentős anyagi terhet jelentő Margitsziget eladásának gondolata. Benedek Elek számos javaslatot felvető 
írásában1455 úgy vélte, hogy megvásárlásával a főváros végre játszóhelyet biztosíthatna a gyermekeknek, hiszen a 
Múzeum-kertben, az Erzsébet-téren valamint a József [nádor]-téren sem játékra, sem a kimerítő sétát követő 
megpihenésre nem nyílik lehetőség a túlzsúfoltság miatt. A kispénzű, sokgyermekes családok számára pedig csak a 
Svábhegy és a Zugliget kínálkozik kirándulóhelyként, azonban nagycsaládok esetében ez is túl drága, az odajutás is 
nehézkes. Bár a Margitszigetet a főváros több, mint egy évtized múlva mégis megvásárolta, ily módon való 
hasznosításának javaslata nem talált követőkre: az 1919-es rövid intermezzót kivéve a sziget megőrizte elitjellegét. 

A már meglévő zöldterületek célszerűbb, a gyermekek szempontjából is kedvezőbb kihasználása többször is 
felmerült. Gyakran előfordult azonban, hogy a városi vezetés részéről elutasító válasz született az azt célzó 
megkeresésekre, hogy gyermekek is könnyebben használhassák a sétatereket. 1885-ben a Széchenyi sétatér 
közelében óvodát („egyesületi gyermekkertet”) működtető Fröbel Nőegylet azzal a kéréssel folyamodott a városi 
tanácshoz, hogy a Széchenyi tér rácsozatán a Széchenyi tér 2. sz. házzal szemben egy bejáró kaput nyisson. A kérést 
a következőképpen indokolták: 

„Gyermekkertünket látogató kisdedekre nézve egészségi szempontból kívánatos volna, hogy minél 
többszer, minél több időt töltsenek a nevezett sétatéren; minthogy azonban a sétatérre való átjárás 
nehézségekkel, sőt veszéllyel jár – mert a legközelebbi kapu is távol esik a kis gyermekekre nézve – 
eddig a gyermekkertésznők a nagy felelőséggel járó kis utazást nem vették mindannyiszor igénybe, 
mint ahányszor az idő és a gyermekek egészségi jóléte megkívánta volna.”1456 

A főváros azzal az indoklással utasította el a kérést, hogy fedezet hiányában nem valósulhat meg a kérvényezett 
újabb bejárat. 

Az üde, egészséges levegőjű budai oldallal szemben Pesten jobbára továbbra is a Városliget kínálkozott az 
egyetlen nagyobb játszóhelyként a gyermekek számára. Minden oldalról való beépítése, az újpesti gyárak által 
gyakran megrontott levegője és a látogatók nagy száma miatt szűknek bizonyult a Liget: 

„A főváros eltiltotta a belső területtől a gyerekeket, de – kikergeti őket a külső területekről is. Kikergeti 
őket a Városligetből is, ebből a hatalmas parkból, amelyet – úgy látszik – egyenesen arra akar 
berendezni, hogy öreg uraknak legyen délelőtti, meg a délutáni pihenőhelyük.”1457 

A Liget azon részén, ahol lehetőség nyílhatott a szabad játékra, a hiányos felügyelet okozott gondot. 
„A mi Városligetünkben úgyszólván csak egy hely van, ahol játszhatnak a gyerekek, t.i. a tó és az 
Iparcsarnok közötti részen. De oda a kaszakapakerülő kamaszok és piszkos csirkefogók hada is 
betolakszik. A jobb nevelésű gyermek az aljas beszédeik és durvaságuk miatt onnét kénytelen 
menekülni.”1458 

Nem csupán a park hiányos felügyelete, hanem az őrök durvasága is sok panaszra adott okot: 
„De a liget őrei sem különb emberek. Durvák. Gyakran még a bothoz is folyamodnak. Megesik, hogy a 
menekülő gyermek után még botot is dobnak.”1459 
„Minden szülő, aki a Városligetbe viszi ki a levegőre a gyerekeit, nem győz eleget panaszkodni a 
városligeti őrök durvasága miatt. A városligeti őrök egyenesen üldözik a gyerekeket; azt akarják, hogy 
a gyerekek menjenek ki a parkból; ki a puszta, homokos területekre, messze a járt utakon túl. Számtalan 
panasz érkezett a legutóbbi időben a városligeti őrök ellen, hogy a gyerekek játékszereit 
széjjelvagdossák, ha azok véletlenül beesnek a pázsitra.”1460 

Feltételezhető, hogy a sétahelyekről kiszoruló gyermekek szüleinek sokasodó panaszai és a sajtóban 
megjelent cikkek is hozzájárultak ahhoz, hogy a Mátyás téren, majd a Liszt Ferenc téren játszótér létesülhetett, ott 
azonban éppen a zsúfoltság okozott problémát. 1912-ből egy másik sikeres kezdeményezésről is tudósítanak a lapok. 
A Ligetből fokozatosan kiszoruló gyermekek számára biztosítottak játszóhelyet az Állatkert zárt területén (ld. 118. 
kép). A jól felszerelt játéktér különös megnyitásáról (amelyben a gyerekközönség korábban szerzett rossz 
tapasztalatai is minden bizonnyal szerepet játszottak) így számolt be a Vasárnapi Újság: 

„A karszalagos őr már itt nem a mumus-arkangyal szerepében grasszál, hanem inkább ő biztatja, vezeti, 
tanítja a gyerekpublikumot. 

                                                                                                                                                                                            
1454 “Kié a Liget?” Pesti Napló, 1911. szeptember 13. 
1455 Benedek Elek: „A Margitsziget eladó.” FL 1894. 2105-2106. old. 
1456 BFL IV 1407 b. 1169/1885-II. 
1457 “Kié a Liget?” Pesti Napló, 1911. szeptember 13. 
1458 Havas Mihály: „A gyermek a Városligetben.” Budapesti Hírlap 1911. május 14. 38. old. 
1459 Havas Mihály: „A gyermek a Városligetben.” Budapesti Hírlap 1911. május 14. 39. old. 
1460 “Kié a Liget?” Pesti Napló 1911. szeptember 13. 



 

Jellemző, hogy az első órákban milyen groteszk megfigyelésekre nyílt alkalom. A gyerekek egy része 
közel se merészkedett s az „őrbácsi” valósággal fogdosta a vendégeket.”1461 

 
118. kép - Gyermekek az Állatkert játszóterén 

VU 1912. 724. old. 

A gyorsan népszerűvé vált kezdeményezés azonban sajnos nem talált követőkre. Bárczy István mint 
Budapest polgármestere több sikertelen kísérletet tett a mulasztás pótlására, felvetődött az egykori lóversenytér 
sportteleppé való alakítása1462 (a terv majd a világháború után valósult meg). Nagy sikert arathatott volna az alábbi 
terv, amely azonban a világháború kitörése miatt feledésbe merült: 

 „Még egy nagyobb szabású népjóléti intézmény fog a közel jövőben megvalósulni. A külső Váci úti 
régi zsidó temető helyén amerikai mintára néppark létesül, szociális intézményekkel: népkönyvtárral, 
téli uszodával, tornateremmel, szlöjd-műhellyel és alkoholmentes vendéglővel. Ez a Gelléri-Szabó-féle 
hagyatékból épül, a tervek készen vannak s mihelyt a miniszteri jóváhagyás leérkezik, azonnal 
megkezdik az építést.”1463 

A korszakban tehát néhány kivételtől, próbálkozástól eltekintve nem sikerült megnyugtató módon rendezni 
a kérdést. Ezért volt ebből a szempontból szimbolikus értékű, amikor 1919-ben a Tanácsköztársaság megnyitotta a 
Margitszigetet a fővárosi gyerekek előtt. 

 

 

IV.3.7. Budapest parkjaihoz kapcsolódó egyletek és klubok  

A 19. század második felében az egyletek, klubok nemegyszer meghatározó szerepet töltöttek be egy-egy 
park, sétány teljes vagy részleges kialakításában, gyakran korlátozott nyilvánosságot biztosító társas életének 
megalapozásában és szervezésében. A korabeli források vizsgálata alapján két egylet és egy klub játszott fontos 
szerepet a városi zöldterületekhez kapcsolódó társas életben: a Sétatér Egylet, későbbi nevén a Széchenyi Sétatér 
Egylet, valamint a Városligethez kötődő Budapesti Korcsolyázó Egylet és a Park Club.1464 

 
                                                           
1461 Tábori Kornél: „A gyermekek Eldorádója. Új gyermekjátszó-hely a budapesti állatkertben.” VU 1912. 724. old. 
1462 Dr. Karafiáth Márius: „Testedző sport. Székesfővárosunk ifjúsági játszótere.” Pesti Napló 1911. augusztus 6. 
1463 „Játszóterek a fővárosi gyermekeknek.” Esti Újság 1914. április 1. 
1464 Ebben a fejezetben nem szentelek külön figyelmet a Magyar Athletikai Clubnak, mivel eredetileg nem a 
Margitszigeten jött létre, csak a főhercegi engedélynek köszönhetően hozhatta létre székhelyét a főváros eme 
parkjában. A MAC-ról részletesebben ld. a „Sportélet a főváros parkjaiban: egészségmegőrzés és társasági élet” 
című részt. 



 

• A Sétatér Egylet 

Az Újépület déli oldalán álló kövezetlen és piszkos térség rendezése érdekében 1845-ben Széchenyi István 
gróf felhívására több lipótvárosi háztulajdonos és lakos, összesen 96 alapító tag, magántársaságot alakított. Az így 
létrejött Sétatér Egylet, a nádor beleegyezésével és támogatásával, azzal a kérelemmel fordult Pest város tanácsához, 
hogy a környék szépítése és kellemes üdülőhellyé tétele céljából a területet a társaságnak engedje át. Miután a 
katonai hatóság is engedélyezte a sétatér kialakítását, 1845. június 24-én az egylet képviselőjének, gróf Széchenyi 
Istvánnak átadták a területet, ezzel az egylet annak ideiglenes és feltételes birtokosa lett.1465 Az 1845. június 28-án, 
9289. szám alatt kelt határozat alapján az egylet ajánlata szerint „a sétatér[t] csak azon időpontig tartandja kezében, 
míg annak fenntartása teherrel jár, mihelyst azonban jövedelmező állapotba jutand, akkor azt a városnak ingyen és 
minden kárpótlás nélkül átengedni köteles.”1466 Továbbá Pest város földesúri jogának elismeréseként a társaság 
vállalta évente egy arany befizetését a házi pénztárba. Az 1845. január 8-tól 1870-ig fennálló és a sétateret 1845 
júniusától a városnak való, 1870-es átadásáig bíró egylet elsődleges célja tehát a sétány kialakítása volt: „a társulat 
célja nem pénznyereség, hanem egyedül Pest városa kellemeinek szaporítása és a közkényelemnek a sétatér 
fenntartása általi előmozdítása.”1467 A terület rendezése, amelyhez a tagok adományai teremtették meg az anyagi 
alapot, 1846-ban indulhatott meg.  Az ötvenes években egy kis kioszkot emeltek rajta, különösen népszerűek voltak 
ekkor Morelli zenekarának koncertjei.  

A felsőbb rendeletre 1855-ben elkészített és jóváhagyott alapszabályok értelmében a társulat tagja az a 96 
alapító tag volt, akiknek adományaiból a sétateret megalkották. Új tagként csak 1864-ben, az alapító emlékére és 
saját érdemeikre való tekintettel Széchenyi Bélát és Ödönt, valamint 1867-ben Brachfeld Adolfot vették fel, aki 400 
ft adománnyal járult hozzá az egylet vagyonához.1468 A kioszk bérletéből, a sétatéren tartott zeneestélyek 
jövedelméből, valamint a tagok adományaiból származó egyleti vagyont (a jótékonycélú koncertekből befolyt 
összegek kivételével) csak a sétány fenntartására és szépítésére lehetett fordítani.1469 

A terület rendezése és a sétány szépítése mellett a társas élet szervezésében, a látogatókör alakításában is 
jelentős szerepet töltött be az egylet. Az ötvenes években bevezetett belépődíj elriasztotta a látogatók jelentős részét, 
nem kis tiltakozást váltva ki: 

„Hír szerint a lipot-városiak illető helyre kérvényt szándékoznak benyújtani a Széchenyi liget belépti 
díjazása ellen, hova – tudva levő dolog, - hogy délután 4 órán túl csak 4 pkr. lefizetése mellett lehet 
bejutni. E folyamodni akarók, mint halljuk, leginkább háziurak, kik sajnálnak egy kis séta éldeleteért 4 
pkr. fizetni. A szobaleányok és dajkák talán szinte duzzognak, hogy – leginkább ingyen jegyesek nem 
lehetnek, s most csak a kerítés rostélyzatán által kell hallgatniok a táncra ingerlő – laendlert.”1470 

A sétány kialakítása mellett tehát az egylet kísérletet tett a látogatóközönség megszűrésére, ami lényeges változást 
hozott a sétány általános képében. 

„(...) azelőtt sok ember járt oda mindennap, s nagy volt a kelendőség; de amint beléptidíjat kellett 
fizetni, többnyire a vasrostélyon kívül szívták a sétálók a friss levegőt, s kávét s fagylaltot is a rácson 
innen ettek; míg úgy elszokott onnan a közönség, hogy most már alig látni e szép sétányon egyebet, 
mint apró gyermekeket és pesztrákat.”1471  

Annak érdekében, hogy a Széchenyi sétatér visszanyerhesse az őt megillető helyet a korabeli társas életben, a 
„főváros tisztes osztálya közül többen” a hatóság engedélyével egy zártkörű társaságot alakítottak gondosan ügyelve 
arra, hogy oda nem illő személyek ne kerülhessenek tagjai közé. Május elejétől hetenként két alkalommal, szerdán és 
szombaton úgynevezett sétaestélyek rendezésére vállalkoztak, s a jegyekből befolyó bevételt jótékony célra, 
valamint a sétány rendezésére fordították.1472 A kezdeményezés lelkes fogadtatásra talált: 
                                                           
1465 Schmall Lajos: „A Széchenyi-sétatér története.” In: Uő.: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez. 
Budapest: Pesti Ny., 1899. 2. k. 58-59. old. 
1466 Széchenyi Sétatér Egylet ügyiratai, FSZEK Budapest Gyűjtemény Bq 0910/236-4689. 
1467 Széchenyi Sétatér Egylet ügyiratai, FSZEK Budapest Gyűjtemény Bq 0910/236-4689. 
1468 Széchenyi Sétatér Egylet ügyiratai, FSZEK Budapest Gyűjtemény Bq 0910/236-4689, 1864. június. 26., 1867. 
június 10. 
1469 Schmall Lajos: „A Széchenyi-sétatér története”. In: Uő.: Adalékok Budapest székesfőváros történetéhez. 
Budapest: Pesti Ny., 1899. 2. k. 60-61. old. 
1470 Divatcsarnok 1854. 665-6. old. 29. május 25. 
1471 VU 1855. (május 13.) 152. old. 
1472 „(Sétaestélyek a Széchenyi-téren.) A főváros tisztesb osztálya közől többen jelenleg azon kor- és célszerű tervvel 
foglalkoznak, hogy a Széchenyi-ligetben május elejétől kezdve hetenkint kétszer, szerdán és szombaton, 
sétaestélyeket rendezzenek. E mulatságok a terv szerint este 6 órakor kezdődnek, s ha a résztvevők elegendő 
számmal lesznek, kétféle zenetársaság álland rendelkezésére a sétálóknak. Részvényjegyek a rendezőségtől 2 pft. 
havi díj mellett magán aláírás útján szerezhetők, s a rendezőség a jegyek eladásánál ügyelni fog arra is, hogy oda 



 

„(A Széchenyi-téren) tervezett sétaestélyekre már nehány nap előtt több mint négyszáz aláíró 
jelentkezett, melly körülmény eléggé tanúskodik a terv életrevalóságaról, mi hogy létesüljön, 600 aláíró 
szükséges.”1473 
„(A Széchenyi séta-estélyekre) még mindig folynak az aláírások. Az első séta jól ütött ki; de már a 2-
dikat s 3-dikat a kedvezőtlen idő miatt nem lehetett megtartani. Hiszen minden jól menne ez estélyeket 
illetőleg, csak legalább üres színházat ne okoznának, mint már az első alkalommal is történt.”1474 

A színházi előadások számára is komoly konkurenciát jelentő sétaestélyekre1475 a Bene család is gyakran 
kilátogatott, az első szabadtéri koncertről Bene Klára naplójában így írt: 

„/1858. május. 5., szerda/ (...) Este 6 órakor a Széchenyi sétatérre mentünk, itt minden héten kétszer 
zárt társaságok lesznek, ma volt az első, egy katonai banda Duber alatt és Sárközy cigányai felváltva 
jádszottak. A fák szépen zöldellnek és az utak fel vannak locsolva. A padok[on] kívül még sok székek 
is vannak, és minden 10-12-ik fán egy tükör függ. Még 8 óra előtt szépen meg lett világítva. ½ 9 órakor 
hazamentünk. (...).”1476 

A sétatér kisajátítását, használatának korlátozását az 1850-es években sikerrel hajtotta végre az egylet. 
Miután a kis kioszk 1860-ban leégett, a sétány a korábbiakhoz képest elhanyagolt állapotban maradt 1864-ig, amikor 
az egylet tagjai által anyagilag is támogatott bérlő, Ruscher György egy szilárd szerkezetű kioszkot emelt. Mivel 
azonban a sétatér ezzel jövedelmezővé vált, 1867-től hosszas tárgyalások indultak meg a város és az egylet között a 
terület visszavétele iránt, amelyre az egylet tiltakozása ellenére1477 1870-ben sor is került. Bár a város nyilatkozata 
szerint fenn tudta tartani a sétányt, hanyatlása ekkor már megindult, hiszen közönségének exkluzivitása már nem volt 
fenntartható: katonák, cselédek, gyermekek lepték el a teret, ahonnan a környékbeli lakók fokozatosan elmaradoztak. 

 

 
119. kép - Korcsolyázók a városligeti tavon 1910 körül 

FSzEK Budapest Gyűjtemény 
 

• Társas élet a jégen – a Pesti, majd Budapesti Korcsolyázó Egylet 

                                                                                                                                                                                            
nem illő személyek e zártkörű társaságba föl ne vétessenek. Ami a befolyandó havi díjakból a költségek levonása 
után fennmarad, az jótékony célokra s részben a sétány csinosítására fog fordíttatni. A fővárosba jövő idegenek 
egyes estélyekre is kaphatnak jegyet. Az engedély felsőbb helyről már megérkezett, s így csupán a közönségtől függ, 
hogy a szép terv minél teljesebben létesüljön. Úgy halljuk, hogy résztvevőkül már számosan jelentkeztek, s biztosan 
remélhetjük, hogy az első sétaestély már május 5-én megtörténhetik.” VU 1858. (május 2.) 215. old. 
1473 VU 1858. 215. old. 
1474 VU 1858. (május 16.) 238. old. 
1475 „Úgy látszik, a sétaestélyek nagyobb vonzerővel bírnak, mint a színi előadások. E szép operát is majdnem üres 
házban adták, pedig mind a zenekar, mind a szereplők dicséretesen működtek.” VU 1858. (május 30.) 262. old. 
1476 Bene Klára naplója, OSZK Kézirattár, Quart. Hung. 3056. 45. old. 
1477 „Die Széchenyi-Promenade und die Liederlichkeit der staedt. Verwaltung”, Pester Journal. 219. So. 19. Sept. 
1869. III. Jg. 



 

A Városligetben működő Korcsolyázó Egylet a park egy részének fejlesztését, fenntartását, s ezáltal a Liget 
téli társas életének megszervezését is ellátta (ld. 119. kép). Bár a városligeti tavon már az 1830-as években volt 
korcsolyapálya, a budapesti korcsolyázás története szorosan összekapcsolódott az 1869-ben megalakult Pesti 
Korcsolyázó Egylet, majd 1872-ben új nevén, Budapesti Korcsolyázó Egylet történetével egészen annak 1949-es 
feloszlatásáig. A korabeli hírlapok rendszeres beszámolókat közöltek nem csupán a korcsolyaszezon eseményeiről, 
az egylet által rendezett ünnepségekről, hanem történetével is foglalkoztak. Első negyven évének alapvető forrása az 
egylet választmányi tagja, dr. Márkus Jenő a neves gyors- és műkorcsolyázó, versenybíró és az egylet számos 
jégünnepélyének rendezője által írt, 1909-ben megjelent monográfia. Bevezetőjében ekként összegezte az egylet 
tevékenységét: 

„Az alapítás nehézségein túlesve, az egylet csakhamar mint a város téli társas életének egyik 
legkedveltebb, egyik legjelentékenyebb tényezője jelentkezik s a városligeti tó jege a társadalom 
minden rendű és minden rangú tagjának nélkülözhetetlen téli szórakozóhelyévé lesz.”1478 

Az egylet történetének, valamint a társas életben betöltött szerepének bemutatása mellett annak vizsgálata is 
szükséges, hogy valóban el tudta-e látni az alapítói szándékot: a társadalom minden rétegének szórakoztatását. 

Kettős célkitűzését az egylet így határozta meg: 
„a korcsolyázást szórakozás és testedzés céljából művelni, terjeszteni és azt sportszerűen fejleszteni. 
Ennek a kettős célnak megfelelően két irányban fejt ki tevékenységet, és pedig: egyfelől a téli társas 
élet fejlesztése és istápolása körül, tehát társadalmi téren, másfelől a korcsolyasportnak szakszerű 
művelése és terjesztése körül, vagyis a szorosabb értelemben vett sporttéren.”1479  

Szervezete demokratikus elveken és a közgyűlés által gyakorolt önkormányzaton alapult: „Tagja lehet a társadalom 
minden tisztességes tagja, rendre avagy rangra való tekintet nélkül.”1480 Bevételei a beíratási és tagdíjakból, a kiadott 
vendég- illetve kísérőjegyekből1481 származtak. Jelentősebb beruházások, így a korcsolyacsarnok felépítése 
érdekében, részjegyeket is kiadtak. A mindenkire kötelezővé tett beiratkozási díj folyamatosan emelkedett, az 
1897/98-as idényben 20 koronában állapították meg, amely a 12 koronás tagdíjjal együtt biztosította az egylet 
korlátozott nyitottságát. Az 1908-ban módosított alapszabályok értelmében az egylet illetve a korcsolyasport terén 
szerzett érdemeikért megválasztott tiszteletbeli tagok, az 1893-ban a korcsolyacsarnok építésére kibocsátott 
részjegyek tulajdonosai mint törzstagok, az 1908-ban a tó betonozásának költségeire kibocsátott kölcsönkötvények 
tulajdonosai mint kötvényes tagok mellett ugyancsak nem és korkülönbség nélkül az válhatott évdíjas taggá, akit egy 
szavazatképes (24. életévét betöltött) törzstag ajánlására a választmány felvett. A módosítások értelmében az évdíjas 
tagnak a 20 koronás beiratkozási díj mellett 15 koronás éves tagsági díjat kellett fizetnie. Az egylet tehát díjainak 
megszabásával és az ajánlási rendszer bevezetésével alakította tovább tagsági körét, amely származásra való tekintet 
nélkül, de természetesen csak az ezt megfizetni képes és a megfelelő kapcsolatokkal rendelkező személyekre terjedt 
ki. 

Az egylet 1869-es, Kresz Géza által kezdeményezett megalakulását még nem kísérte nagy érdeklődés, 
hiszen 

„Akkortájt minálunk, miként Hollandiát kivéve Nyugat- és Közép-Európában általában mindenütt, a 
korcsolyázásról úgy vélekedtek, hogy az egészségre ártalmas, sőt a közfelfogás szerint a bevett 
társadalmi szokásokkal és az ildomossággal ellenkezett, ha egy úri hölgy nyilvánosan 
korcsolyázott.”1482 

Bár a felhívásokat közöny fogadta, az egylet, alapszabályainak elfogadtatása után, megkezdhette működését. Mivel 
jégpályáról kellett gondoskodnia, a választás a városligeti pályára esett. A városi tanácstól sikerült megszereznie az 
engedélyt, hogy a tó egy részét korcsolyapálya létesítésére díjtalanul felhasználhassa. Korcsolyakötőül és 
melegedőül egy kezdetleges, két helyiségből álló fabódé szolgált. Az 1869. január 29-én megtartott ünnepélyes 
megnyitón maga Rudolf trónörökös is megjelent, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a nagyközönség 
érdeklődése is felébredjen az egylet és a korcsolyázás iránt. Az eleinte a nézőközönség szerepével megelégedő 

                                                           
1478 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 8. old. 
1479 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 93. old. 
1480 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 81. old. 
1481 A kísérőjegyeket a családok által alkalmazott nevelők és nevelőnők részére állították ki, egy évre 20 korona díj 
fejében. A napi látogatók részére kiállított, egyszeri használatra szóló jegyek ára 2 korona volt. Ld. Márkus Jenő: A 
Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 1909. 140. old. 
1482 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 14. old. 



 

hölgyek, csak azt követően merészkedtek a jégre, hogy báró Eötvös József két leányának ezt megengedte. Miután 
József főherceg és családja is csatlakozott az alapítókhoz, az arisztokrácia, a közélet személyiségei és polgári 
származásúak is egyre nagyobb számban léptek be az egyletbe. 

„Az 1870-iki második korcsolyázó télen már kint lehetett látni naponta gr. Andrássy Aladárnét és 
Manónét, b. Edelsheim-Gyulai Lipótnét, b. Lipthay Bélánét, Türr tábornok nejét, aki egyike volt a 
legszenvedélyesebb és legügyesebb korcsolyázóknak. 
A főúri világ férfiai közül elsősorban gr. Andrássy Gyulát1483 lehetett látni, aki fiatalabb éveiben 
gyakori látogatója volt a jégpályának. Remekül korcsolyázott és elegáns sugár alakja messziről 
kitűnt.”1484 

 

 
 
 
 
 
120. kép – A jég hátáról 
„Vigyázzon kegyelmes uram, mert akik 
ennek az asszonyságnak a szánkóját tolták, 
eddige még mind elbuktak.” 
Bolond Miska 1871. december 24. 208. 
old. 
 

 

 

 

 

Fesztelenség, összetartás, vidám hangulat jellemezte a téli egyleti életet, amelyhez hozzájárultak még a 
hölgyválasztmány által rendezett délutáni közös uzsonnák. Zenével, nem egyszer katonazenével kísért ünnepségeket, 
kivilágításokat, lampionos meneteket, jelmezes jégünnepélyeket, versenyeket is rendeztek, s ehhez kapcsolódtak az 
egyleti vagyon gyarapítására a Vigadóban 1870 és 1877 között megrendezett korcsolyabálok is, amelyek 
fokozatosan a farsang legkiemelkedőbb eseményévé váltak. A beíratási és tagdíjakból befolyt összeget a melegedő 
bővítésére fordították. 

A korcsolyaszezonról szóló beszámolók a sport és a társasági alkalmak sajátos demokratizmusát 
hangsúlyozták. A városligeti jég 

„ez idő szerint a főváros színének gyűlhelye a délutáni órákban. A jégsport csak pár éve honosult meg 
nálunk, és szívesen elismerjük, hogy e részben a korcsolya-egyletet illeti meg a legfőbb érdem. Tagjai – 
buzgó, galánt, életrevaló fiatal emberek – oly ügyes propagandát tudtak csinálni a sport e testet-lelket 
üdítő nemének, hogy ma már az egylet sima jégpályája légyottja a fővárosi közönség azon részének, 
melyet egyébkor csak a zártkörű táncvigalmakon és nagy hangversenyeken szoktunk együtt látni a 
redoute gázcsillárai alatt. És mindamellett, ha osztályozni akarnók a sportnemeket, azt kellene 
mondanunk, hogy a korcsolyázás a demokrácia sportja. Nemcsak azért, mivel bizonyos vagyoni 
helyzetet nem feltételez, mint akár a turfon, akár a hajós-egyletek csolnakjaiban való megjelenés, 
hanem azért is, mivel a jég hátán érintkezésbe – és pedig olykor ugyancsak érezhető érintkezésbe hozza 
a társadalom különböző osztályait egymással. Ez nem olyan sport, melyet csak a születési arisztokrácia 
űzhet, hanem mindenki, akinek csak egy pár korcsolyája s egy belépti jegyre való pénze van. A test 
ügyességét egyaránt fejlesztheti és tökéletesbítheti e sportnem által gazdag és szegény, a történelmi név 
örököse úgy, mint az igénytelen munkáscsalád sarjadéka. A jég tükre demokratikusabb tér, mint a 
Rákos porondja.”1485 

                                                           
1483 Ld. 120. kép. 
1484 Markó Miklós: „Képek a jégről.” VU 1904. 73. old. 
1485 Borostyáni Nándor: „A jégen.” VU 1874. (január 18.) 42. old. 



 

Az egylet történetének fontos állomása volt a tó használati jogának megszerzése (1875-től) és a csarnok 
megépítése, valamint az esti kivilágítás biztosítása. A Lechner Ödön által tervezett első csarnok 1878-as megnyitása 
különösen fontos eseménye volt az egylet történetének, hiszen jelentősen hozzájárult a tagok számának és a 
vendégjegyek nagyszámú (csaknem 40 %-kal megnőtt) eladása révén, a bevételek gyarapodásához.  

 „A zúzmarás tél meghozta a korcsolyázó egyletek saisonját. A budapesti már uralkodik is a jég hátán, 
a városligeti tavon, melynek partján áll a díszes csarnok a tagok számára. Új év napján nyílt meg a 
csarnok, harsogó katonazenével és nagy sürgés-forgással a jégen. Közönség sok volt, a parton is, a 
csarnokban is, s a jégen is, melyen este színes lampionokkal és görög tűzzel fényes kivilágítást 
rendeztek. Francia négyest is korcsolyáztak a jégen, mely most minden nap eleven, s divatba hozta 
ismét a Városliget látogatását.”1486 

Mintegy tíz év leforgása alatt a szórakozást a testedzéssel egyesítő Korcsolyázó Egylet a főváros téli társas 
életének egyik meghatározó és nagy népszerűségnek örvendő részévé vált, közel kétezer tagot számlált (ld. táblázat) 
és szilárd pénzügyi helyzet jellemezte. 

A technikai újítások (ívlámpák, jégművelés) alkalmazása mellett fontos volt a jégpálya zavartalan 
használatának biztosítása, hiszen „bárki szabadon korcsolyázhatott a tagok részére kijelölt és gondosan ápolt 
jégterületen, amit a többnyire fiatal suhancokból álló ingyenes korcsolyázótábor, kijátszva a felügyelők éberségét 
(...) alaposan kihasznált. Egész rajokban lepték el a tó jegét, s keresztül-kasul futkosva, a szemközt jövőket 
fellökdösve, sok bajt és kellemetlenséget okoztak s megbontották a rendet.”1487 Annak érdekében, hogy a hasonló 
problémáknak elejét vegyék, az 1881/82-es idényben a tó többi részétől addig csak fakorláttal illetve egyáltalán nem 
elkülönített pályát magas sodronykerítéssel zárták el. A Liget e részének kisajátítása mögött tehát a rend és a pálya 
rendeltetésszerű használatának biztosítása állt. 

Az egyletet számos olyan irányú vád érte, hogy csupán egy zárt kör, a felsőbb rétegek érdekeit szolgálja. 
Amikor a megfelelő minőségű jég biztosítása miatt fölmerült egy mesterséges jégpálya (a későbbiekben úgynevezett 
„kis pálya” vagy kisegítő) kialakításának gondolata, sokan azzal a váddal illették az egyletet, hogy azt csak egyes 
csoportjai részére kívánják átengedni illetve bérbe adni. Márkus Jenő könyvében igyekszik minden hasonló 
vélekedést cáfolni: „Hiszen féltékenyen őrködtek a tagok egyenjogúságára s a körükben észlelhető örvendetes 
összetartásra, ami éppen egyik záloga volt az egylet virágozásának.”1488 Hasonló vádak azonban a későbbiekben is 
elhangzottak, hiszen a városligeti jégpályának csak egy részét bérlő egylet a pálya használatának teljes kisajátítására 
törekedett. Ezt részben a tagok számának gyarapodása, s ezáltal a kiterjedtebb jégfelület iránti igény magyarázza, 
másrészt viszont az a tény is, hogy a tó déli részét egy magánvállalkozó bérelte, aki a szegényebb rétegek számára 
alakított ki jégpályát. Ez az úgynevezett „polgári pálya” nem csupán szerényebb, sőt kezdetlegesebb kiképzésű volt, 
de a közvetlen szomszédság sok kellemetlenséget okozott: 

„A két kerítés közötti keskeny átjárón szabadon közlekedtek a liget fiatal suhancai, s puszta 
csínytevésből a jégre mindenféle szemetet szórtak be, amibe a gondtalanul korcsolyázók lépten-
nyomon felbotlottak. Az eséseket akkora röhögés követte, hogy attól harsogott az egész környék. De ez 
mind hagyján! Hanem azután vasárnaponként, mikor megszólalt a rezes banda, az volt csak az igazi 
mulatság! A fáradhatatlan sváb muzsikusok ócska zenélő szerszámainak rettentő recsegése 
szörnyűséges módon olvadt össze a katonabanda hangjaival s a Széchenyi-sziget visszhangja kínosan 
utasította vissza ezt a zenei zagyvalékot. Azt, hogy a két banda felváltva játsszék, hogy akkor kezdje el 
az egyik, amikor a másik abbahagyta, semmi szín alatt nem tudták elérni. (...) Nekik csak az kellett, 
hogy elnyomják a mi zenénket. Ezt a céljukat elérték. Az ember egyebet sem hallott a „csinadratta-
bum-bum-bum”-nál, amit a háládatos közönség bődületes ordításban megnyilatkozó tetszésnyilvánítása 
és csatakiáltásnak beillő ujrázása követett. 
A pokoli zsivajból minden rendes idegzetű ember menekülni igyekezett s a vasárnapi délutánokon a 
tagok lassanként el-elmaradoztak a pályáról.”1489 

Az egylet, hogy véget vethessen a kellemetlen szomszédságnak, jóelőre lépéseket tett annak érdekében, hogy 
kizárólagos használatát biztosíthassa, ami azonban csak a déli rész bérletének lejártával volt megoldható. A pénzügyi 
és gazdasági bizottmány 1893. március 10-én tartott ülésén az egyletnek a használati idő meghosszabbítását és a 

                                                           
1486 VU 1878. (január 6.) 12. old. 
1487 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 32. old. 
1488 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 35. old. 
1489 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 55-56. old. 



 

csarnokok kibővítésére és átalakítására fordított összeg amortizálható voltát célzó kérésének tárgyalásakor Dezsényi 
József csak mérsékelt kedvezmények odaítélését javasolta ezzel az indoklással: 

„az egyletet egyrészről azért, mert zárt kört képez, s a szórakoztató és testedző korcsolyázó sport 
élvezeteiben a társadalomnak csupán egyes kiváltságos osztályait részesíti, másrészről azért, mert ezen 
élvezetet drágán, a legkülönfélébb díjak és magas tagilletékek szedése mellett nyújtja (...). A 
városligetnek nem az a rendeltetése, hogy annak egyes, főképpen pedig nagyobb kiterjedésű részeiből a 
nép kizárassék (...).”1490 

 
121. kép - A: mesterséges pálya; B: 
természetes pálya; C: két pálya a 
„szegényebb néposztály” és az ingyenes 
korcsolyázók részére 
Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-
Egylet negyvenéves története, 1869-1909. 
Budapest: Franklin-Társulat, 1909. 132. 
old. 

 
Mivel az egylet munkalehetőséget 
teremtett, a tanács lehetővé tette számára, 
hogy befektetése 35 év alatt amortizálható 
legyen. Bizonyos jövedelmen felül 
azonban a főváros pénzbeli 
ellenszolgáltatást kért. Végül az egyletnek 
a városligeti jégpálya használatának 
kisajátítására irányuló törekvését siker 
koronázta, amikor a polgári jégpálya 
bérlőjével kötött, 1895 tavaszán lejárt 
szerződést a főváros nem hosszabbította meg. Az egylet ezzel bérlete lejártáig, 1930-ig a jégpálya kizárólagos 
bérlőjévé vált. A főváros csupán azzal a kikötéssel élt, hogy a tó hátsó, keleti öblében egy külön jégpályát tartson 
fenn a kevésbé vagyonos néposztály részére illetve ugyanott a jég egy darabját az ingyenes korcsolyázók részére 
biztosítsa.1491 1908-ban, a tó betonozási munkálatai miatt szükségessé vált a városligeti tavon való kizárólagos 
korcsolyázási jog bérletére vonatkozó szerződés módosítása. A használati szerződésben a kevésbé tehetős rétegek 
számára fenntartott pályáról is megemlékeznek, az oda látogató közönség számára is megfelelő körülmények 
biztosítására törekedve:  

„20. Köteles az egylet a kevésbé vagyonos néposztály részére fenntartott tórész partján, a mérnöki 
hivatal által megállapítandó helyen, minden korcsolyázási idény elején, vagyis november 15-ike és 
december hó 1-je közötti időben, egy, a korcsolyázók melegedő helyiségeül szolgáló facsarnokot, saját 
költségén, a korcsolyázási idény tartamára felállítani, amely azonban minden évben a tél végével, 
legkésőbb azonban március 15-ig, az egylet által és saját költségén ismét eltávolítandó.” 1492 

Az egylet tehát ezen keretek között saját fennhatósága alá vonhatta és rendezhette a pálya megosztását nem 
csupán a táncolók illetve műkorcsolyázók, valamint a kezdők és a gyermekek között, hanem az érdeklődők 
tehetősebb és kevésbé vagyonos része között is: mindenki számára biztosítva a kulturált használatot, de éles határt 
vonva az egyes terek között (ld. 121. kép). Az Alpár Ignác tervei alapján készült millenniumi történelmi 
épületcsoport megépítésével egymástól vizuálisan is elhatárolódott egymástól a két tér. 

                                                           
1490 Fővárosi Közlöny 1893. Melléklet a 24. számhoz, 5. old. 
1491 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 57-58. old. 
1492 Egységes használati szerződés Budapest székesfőváros közönsége és a Budapesti Korcsolyázó Egylet között 
1908. FSZEK Budapest Gyűjtemény Bq 389/142-3541. 4. old. 



 

 
122. kép - A Korcsolya Csarnok a városligeti tó partján. (Vágó Pál) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben.  
9. k. Magyarország III. k. Budapest:  

Magyar Királyi Állami ny., 1893. 135. old. 
A Francsek Imre tervei alapján épült, célszerűen felszerelt, ugyanakkor elegáns neobarokk csarnok (ld. 122. 

kép.) 1893-ban nyílt meg, emeletén a nagyteremmel, a földszinten pedig a tó felé nyitott korcsolyakötővel és 
minden, a működéshez nélkülözhetetlen helyiséggel és berendezéssel. Az 1889/90-es huszonegyedik idényben már 
kilenc kisebb-nagyobb ünnepélyt rendeztek. A huszonkettedik idényben a tagok száma meghaladta a négyezret, a 
kiadott vendégjegyek száma pedig a hatezret (ld. 9. táblázat és 7. ábra). A nagyszabású jégünnepélyeket és 
versenyeket szervező, kiterjedt külföldi kapcsolatokat ápoló egylet, a bécsi testvéregyesület méltó párja, a 
millenniumi kiállítás idején csarnokát a tengerészeti kiállítás céljaira engedte át. A légkör regényességét csak fokozta 
Vajdahunyad várának felépítése. A tagok száma, idénytől függően, 6-8 ezer fő között mozgott, a kiadott 
látogatójegyek száma pedig az 1906/07-es idényben meghaladta a hatezret. 

Az egylet napszámosai, szolga- és irodai személyzete révén munkaalkalmat teremtett; a csarnokkal, az 
egyleti élettel illetve a sportélettel kapcsolatos beszerzései és megbízásai révén képzőművészeket és iparosokat 
foglalkoztatott; a tó használatáért járó díjjal pedig bevételhez juttatta a fővárost. Amellett, hogy egészségügyi 
szempontból is hasznos volt tevékenysége, a társasági életben betöltött kettős szerepe különösen jelentős volt: 
„Egyfelől egy olcsó, bárki által könnyen hozzáférhető, erkölcsi színvonalon álló téli szórakozóhelyet teremtett, 
aminőre minden nagyobb városban szükség van, másfelől összekötő kapcsot létesített a különböző társadalmi 
osztályok között.”1493 Szociális téren kifejtett tevékenységét Márkus Jenő így foglalta össze: „Az egylet szociális 
téren is teljesít hivatást. Külön jégpályát tart fenn a tavon a szegény néposztály részére, ahol néhány fillérért, sőt 
ingyen, bárki korcsolyázhat.”1494 A Liget és környékének élénk téli élete szintén részben az egylet tevékenységének 
volt köszönhető: „Míg azelőtt, télen át, kihalt, elhagyatott volt a Liget, ma benne akkor is zajos élet folyik. 
Megélénkült az egész városrész s a vidéket sűrű forgalom hálózza be.”1495 A nagy érdeklődést jól példázza, hogy az 
1907. január 7-én rendezett „téli búcsú” alkalmával csaknem nyolcezren látogattak ki a jégre. 

9. táblázat - A Budapesti Korcsolyázó Egylet tagjainak illetve a kiadott jegyek száma (1869-1908) 
Forrás: Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. 

Budapest: Franklin-Társulat, 1909. 140-141.old. alapján 

 A tagok 
A 

kísérőjegyek 
A 

vendégjegyek 
 száma száma száma 
 összesen   

1869/70 432  138 

                                                           
1493 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 94. old. 
1494 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 94. old. 
1495 Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. Budapest: Franklin-Társulat, 
1909. 95. old. 



 

1870/71 801  567 
1871/72 1227  1471 
1872/73 922   
1873/74 1306  2294 
1874/75 1515  2187 
1875/76 1872  2153 
1876/77 1858  514 
1877/78 1976  2174 
1878/79 1983  3080 
1879/80 2423  4115 
1880/81 1964  4355 
1881/82 2143  2193 
1882/83 2136  4262 
1883/84 2803  1487 
1884/85 2526  1884 
1885/86 3230  4212 
1886/87 2981  3913 
1887/88 3612  5071 
1888/89 3653  3096 
1889/90 3704 139 3803 
1890/91 4232 145 6083 
1891/92 4398 149 2087 
1892/93 5721 170 4137 
1893/94 5401 179 2954 
1894/95 6068 229 7577 
1895/96 6664 255 4016 
1896/97 8019 308 1209 
1897/98 7753 206 3906 
1898/99 7414 192 938 

1899/1900 7078 178 2162 
1900/1901 6594 170 5517 
1901/1902 6101 92  
1902/1903 6827 164 4115 
1903/1904 6661 159 3452 
1904/1905 7075 187 3914 
1905/1906 7581 180 3353 
1906/1907 8073 174 6039 
1907/1908 8870 188 5838 

 
 

7. ábra - A Budapesti Korcsolyázó Egylet tagjainak illetve a kiadott jegyek száma (1869-1908) 
Forrás: Márkus Jenő: A Budapesti Korcsolyázó-Egylet negyvenéves története, 1869-1909. 

Budapest: Franklin-Társulat, 1909. 140-141.old. alapján 
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A tagok  száma  összesen
A kísérőjegyek  száma
A vendégjegyek  száma

 

A Korcsolyázó Egylet tevékenysége tehát a városligeti társas élet és országos szinten a téli sportélet 
megszervezésének sikeres története. A tó téli használatának fokozatos kisajátításával és annak a belépődíjak 
megszabása által való megosztásával a társadalom minden rétege számára biztosította a részvételt: a teljes 
nyilvánosságot - de azt gondosan, vizuálisan is elkülönítve. 

 

• Az elit exkluzív klubja – a Park Club 

A klubot 1895-ben a Széchenyi István nyomdokain járó báró Atzél Béla1496 (1850-1900) alapította, akinek 
nevéhez számos városligeti jótékony célú ünnepély megszervezése is fűződött (a gyermekmenedékházak 
megsegélyezésére rendezett nagy népünnep, az eperjes-nagykároly-torockói tűzkárosultak és az alföldi vízkárosultak 
megsegélyezésére rendezett szentistvánnapi országos népünnep). Mindenekelőtt egy, a Városligethez kapcsolódó 
nyári üdülőhely kialakítása szolgált alapgondolatként: „jó volna a „társaság” számára egy ilyen nyári üdülőhelyről 
gondoskodni, mert a fővárosnak a Margitszigeten kívül nincs olyan kiránduló helye, amelyet a főúri rend 
látogathatna.”1497 Az alapító azonban eredetileg nem csupán az arisztokráciára gondolt, nézete szerint a klub célja: 
„az összes fővárosi intelligenciát, főurat, gentryt, lateinert összehozni pláne asszonyostul egy kalap alá a mi 
széttagolt társadalmunkban (...).”1498 Az alapító szándéka szerint tehát a fő- és köznemesség, valamint a tudományos 
és közélet neves személyiségei együttes szórakozásának kívánt ezzel közös helyszínt teremteni, az 1910-es évekre 
azonban a klub már kizárólag az előkelő társaság, elsősorban a mágnások találkozóhelye volt. Kivételes 
alkalmakkor, mint meghívott vendégek, művészek, tudósok is megjelentek a klub rendezvényein. 

Bár teniszpályákkal a budapesti Park Club is rendelkezett, csak névrokona volt az 1881-ben alapított, a 
bécsi Praterben működő arisztokrata klubnak. A ma is fennálló sportklub elsősorban a tenisz népszerűsítésére 
törekedett Bécs legnagyobb parkjában található pályáin. 

                                                           
1496 VU 1887. (augusztus 21.) 558. old. 
1497 Dr. Kovács Dénes: „Park Klub a Városligetben.” VU 1895. 321. old. 
1498 M[ikszá]th K[álmá]n: „Báró Atzél Béla”. VU 1900. 210. old. 



 

 
123. kép – Park Club: kertrészlet, 1898 körül 
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A budapesti Park Club megnyitásáról, annak exkluzivitását hangsúlyozva 1895-ben így számolt be a 

Magyar Szalon: 
„nem nagy publikumnak van szánva, hanem egy exkluzív társaságnak. Ezért mondta rá egy szellemes 
írótársunk, hogy a parkklubot úgy nyitották meg, hogy bezárták. De hisz ez természetes is. Kioszkja, 
nyári vendéglője van a nagy publikumnak elég, azokat se tölti meg, legfőképp hétköznapokon, amelyek 
már megvannak. De a haute volée-nak, a főúri társaságnak, amely Osztendébe szokott járni nyaralni, 
nem volt eddig ilyen közös nyári mulatóhelye.”1499 

A Stefánia úton található, Meinig Artúr tervei alapján készült, eklektikus stílusú épület (ld. 123. kép) bútorzatát 
potom áron Londonban szerezték be. Az Atzél Béla ízlését dicsérő berendezés a korban iparművészeti 
látványosságnak számított (ugyancsak az ő nevéhez fűződik az Országos Kaszinó berendezése, valamint a női 
kaszinó létrehozása). Az emeleten található nagy termet ünnepélyek, hangversenyek, táncmulatságok céljára 
alakították ki. A nagyterem két oldalán férfi és női szalon helyezkedett el több öltözködő szobával. A földszinten 
található öt kisebb terem fogadó-, ebédlő-, kávézó-, biliárd- és olvasóterem volt. Az ugyancsak itt található 
öltözködőszobák a nyári mulatságokhoz és a sportoláshoz való átöltözést szolgálták. A klub épületét művészi 
kiképzésű kis park övezte, 

„mely kicsiben hasonlít a párisi híres Monceau parkhoz. Éjszaki részén mesterségesen készült 
cseppkőbarlang van, melyből vízesés ömlik alá. Ez a mesterséges zuhatag látja el vízzel az ötszáz 
négyszögméternyi területű tavat, melynek közepén egy sziget is van. A kicsi tó nyáron csónakázó és 
télen korcsolyázó helyül fog szolgálni.”1500 

A klub kialakítói a sportolási lehetőséget, valamint mulatságok megrendezését is biztosítani kívánták:  
„A fasorok és gyepágyak közt három lapdázó (lawn-tennis) tér is van berendezve. Lesz ezen kívül 
tekepálya és lövőház is. A park-klubban, így a szabadban való szórakozásnak minden nemét föl lehet 
majd találni. A tagok kényelmére szolgálnak a parkban levő árnyas lugasok s az apró sátrak. A társaság 
serényen fog gondoskodni a tagok szórakoztatásáról, amennyiben különösen a lóversenyek évadja alatt 
számos kerti mulatságot rendez a parkban.”1501 

A Liget közvetlen szomszédságában található, de attól szellemiségében és területében teljesen elkülönülő 
klub történetének legfontosabb forrásai a korabeli hírlapi cikkek, tudósítások mellett a tagok névsorát és a pénztári 
                                                           
1499 N.: „A Park-Klub.” Magyar Salon 1895. 638-639. old. 
1500 Dr. Kovács Dénes: „Park Klub a Városligetben.” VU 1895. 321. old. 
1501 Dr. Kovács Dénes: „Park Klub a Városligetben.” VU 1895. 321. old. 



 

kimutatásokat közlő, 1901 és 1918 között, valamint 1921-ben megjelent évkönyvek. Az 1895-ben 681 taggal 
megalakult klub legmagasabb taglétszámát 1900-ban érte el, amikor 993 főt számlált, a női tagok is jelentős számban 
képviseltették magukat, szakítva a kaszinók hagyományaival. A vizsgált időszakban folyamatosan 800-900 fő között 
mozgott ezen exkluzív klub tagjainak száma. A női tagok aránya folyamatosan emelkedett, de még így is elmaradt a 
férfiaké mögött (1895: 25%, 1909: 36%, ld. táblázat). A tiszteletbeli tagok között a császári és királyi család tagjai 
mellett külföldi uralkodóházak tagjait is ott találjuk, köztük Vilmos német császárt, a román királyt és királynét, a 
bajor, porosz, belga, spanyol, orosz, japán, kínai, sziámi uralkodóházak tagjait. Az igazgatóságnak gr. Apponyi 
Lajos, gr. Andrássy Géza, Jekelfalussy Zoltán, gr. Szapáry Pál, gr. Széchenyi Béla és István, Wekerle Sándor, majd 
gr. Teleki Pál is tagja volt. 

A 70/80/200 koronás tag-, valamint játékdíjakból befolyt bevételeket legnagyobb arányban a 
szolgaszemélyzet fizetésére, világításra, épületfenntartásra, a park és a növényzet gondozására, leltári tárgyak 
vételére és pótlására, valamint a konyha fenntartására, emellett könyvek és hírlapok, nyomtatványok, kártyák 
beszerzésére fordították. Az évkönyvek beszámolói alapján a tagok körében a legnépszerűbbek a teniszpályák 
voltak.1502 A klub felszerelésének gyarapításához jelentős adományok is érkeztek, így pl. Darányi Ignác földművelési 
miniszter az irányítása alatt álló minisztérium kiadványainak egy-egy példányával gazdagította a könyvtárat.1503  

A klubot gyakran keresték fel királyi vendégek. Ferenczy Ida társaságában maga a királyné is szívesen 
költötte itt el szerény reggelijét, amelynek berendezése különösen elnyerte tetszését.1504 Külföldi vendégek 
fogadására is szívesen vette igénybe az udvar: Ferenc József, aki többször megcsodálta a Stefánia úti épület 
berendezését, a klub falai között látta vendégül ebédre Mihail Nyikolajevics orosz nagyherceget.1505 

Estélyeket, társasvacsorákat (ld. 124. kép), bálokat, társasjátékokat rendszeresen tartottak a klubban. 1898-
ban a híres sarki utazó, Nansen tiszteletére rendezett estélyről számolt be a Vasárnapi Újság:  

„a magyar előkelő társaság ünnepelte a világhírű utazót. Különösen az arisztokrácia jelent meg nagy 
számmal, a nők báli díszben. Jelen volt gr. Goluchovszky külügyminiszter is, s az osztrák delegáció 
több tagja. Az estély hangversennyel kezdődött. Ezt lakoma követte, melyen Vámbéry angolul 
köszöntötte fel Nansent, ki hosszabb beszéddel válaszolt. A lakoma alatt a különben szófukar Nansen 
igen beszédessé vált. Vacsora után folytatódtak az ismerkedések, éjfél után tánc is volt.”1506 

A Műbarátok köre, amelynek minden tagja egyben a klubnak is tagja volt, ugyancsak a Park Clubban 
tartotta fényes estélyeit, ezek közül kiemelkedett az 1899-ben tartott estély,1507 amelynek csúcspontja neves 
művészek festményei alapján készült élőképek előadása volt. A két estét is felölelő program első estéjén, a klub 
zártkörű hagyományaival szakítva, a vendégek között a művészvilág képviselői is megjelentek. A második estén, a 
nagyközönség számára megismételt előadás jelentős bevételt hozott a művészek nyugdíjalapja javára.  

A Park Club, éppen exkluzivitása miatt nem örvendett osztatlan népszerűségnek a társadalom tehetős 
köreiben. Így, az 1909-ben, a messinai földrengés károsultjainak megsegélyezésére rendezett estélyre1508 a zsidó 
nagypolgárság képviselői, bár megváltották jegyüket, tüntetőleg nem mentek el, hanem helyette az ugyanaznap este 
koncerten előadott Weingartner szimfóniára látogattak el. A rendezőség ezért kénytelen volt vidéki meghívottakkal 
megtölteni termeit az estélyre - végül a jótékony célra nem jutott, mivel a bevételeket teljesen felemésztették a 
kiadások. 

                                                           
1502 A Park Club évkönyve 1901. Budapest: k.n., 1902. 3. old. 
1503 A Park Club évkönyve 1901. Budapest: k.n., 1902. 5. old. 
1504 M[ikszá]th K[álmá]n: „Báró Atzél Béla.” VU 1900. 211. old. 
1505 A Park Club évkönyve 1901. Budapest: k.n., 1902. 5. old. 
1506 VU 1898. 340. old. 
1507 Sz.: „Estély a Park-Klubban,” VU 1900. 81-82. old. 
1508 „Bál a Park-klubban.” Pesti Futár 1909. 41. sz. 6-7. old. 



 

 
124. kép - Széll Kálmán miniszterelnök beszédet mond a 

Park Clubban rendezett lakomán, 1910-es évek  
(Goró Lajos rajza) 
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A fővárosi parkokhoz kötődő egyletek és klub tevékenysége, amint az az idézett példákból is kitűnik, 
változatos képet mutatott. Közös vonásuk volt, hogy a főváros társas életének fontos szereplői voltak, igaz, más-más 
léptékben és szinten. Jelentős szerepet játszottak az adott park illetve parkrész kialakításában, fejlesztésében, 
kisajátításával pedig általában a társadalom bizonyos szűkebb rétegeinek érdekeit képviselték. 



 

V. KITEKINTÉS II. 
 
V.1. PRÁGA KERTJEI ÉS PARKJAI 

 

Amikor a 18. század végén megindul Prága kertjeinek tájképi stílusú átalakítása, a város zöldterületei már 
hosszú múltra tekinthettek vissza. A legkorábbiak a haszonkertek körébe tartozó kolostorkertek (pl. Břevnov), a 12. 
század elején a Petřín-hegyen kialakított szőlőskertek (amelyeket Kosmas krónikája is említ) és gyümölcsösök, 
valamint a polgárok kertjei, köztük az úgynevezett Angyal-kert (Andělska Zahrada), a firenzei Angelo udvari patikus 
tulajdonában (a mai Vencel tér közelében). A városfalak közelében gyümölcsösökből, szőlőskertekből álló övezet 
alakult ki, a városfalakon kívül pedig Luxemburgi János 1320 körül vetette meg a Királyi Vadaskert (Královská 
obora illetve Stromovka/Baumgarten néven)1509 alapjait, amely máig Prága legnagyobb kiterjedésű parkja, 1804-ben 
a nagyközönség előtt is hivatalosan megnyílt. 

Prága reneszánsz kertjei a 16. század első felétől jelentek meg, köztük a Királyi kert (1533) a Vár 
erődítményeivel szemben, amelyben a velencei “villa suburbana” mintájára nyári lakot alakítottak ki 1538-ban 
Belvedere/Királyi nyári lak/Anna királyné pavilonja néven. A 16. század második felében a bővítések során zenélő 
kúttal, labdaházzal, melegházzal, orangerie-vel és fácánossal is bővítették. A Vár téren (Hradčanské náměstí) épített 
reneszánsz palotákhoz (köztük a Lobkovitz-, valamint a Gryspek-palotához) szökőkutakkal, oszlopsorokkal, 
pavilonokkal díszített magánkertek tartoztak. A mai Smíchov területén villákat, nyári lakokat is létesítettek. 

A barokk Prága szintén számos festői szépségű kerttel büszkélkedhetett, köztük a Wallenstein palota (Malá 
Strana/ Kisoldal) geometrikus kertje virágágyásaival, szökőkútjával, sala terrena-jával. A 17. század utolsó 
harmadától Bécs közvetítésével már a francia hatás kezdett érvényesülni Prága kertkultúrájában. A Petřin-hegy 
lábánál, az egykori szőlőskertek helyén festői barokk stílusú kerteket hoztak létre, a Schönborn- (1643), Lobkovitz-, 
valamint a Vrtba-kertet (1720), amelyek a 19. században nem kerülhették el a tájképi stílusban való átalakítást. A 
Čertovka, a Moldva egyik mellékága (Ördög-ág) mentén számos barokk kertet hoztak létre (Michnov, később 
Schwarzenberg-kert, Nostitz, Buquoy). A díszkertek mellett ugyancsak ebben az időszakban, 1622-ben létesítették a 
Jezsuita Clementinum botanikus kertjét. 

A prágai vár oldalában barokk főúri kertek (Fürstenberg, Pálffy, Ledeburg) jöttek létre, s a már meglévő, a 
svéd csapatok által elpusztított Királyi kertet (Královská zahrada) is francia barokk stílusban építették újjá, 
bővítették. Miután a 18. század folyamán további károkat szenvedett, a Vár újjáépítése után az 1760-as években 
indult meg rekonstrukciója. Mindemellett a Strahov-kolostornak is több dísz- és haszonkertje volt. Ugyancsak ebben 
az időszakban számos villát építettek, köztük Václav Vojtěch Šternberk grófét a Moldva jobb partján, az úgynevezett 
Trója kastélyt (G. D. Orsi tervei alapján), mely teraszos elrendezésű illetve geometrikus díszkertjével, nyírott 
bokraival, szökőkútjaival, gyümölcsöseivel, szobraival és díszvázáival a főúri barokk kert szép példája volt. 

 

V.1.1. Prága klasszikus és romantikus parkjai 
A 18. század folyamán számos változásra került sor Prága településszerkezetében. 1749-ben Mária Terézia 

rendelete nyomán lerombolták a kellemes sétahelyet kínáló erődítményeket, majd II. József 1784-es rendelete 
értelmében Prága négy különálló városát (az Óvárost, az Újvárost, a Kisoldalt és a Várat) közös igazgatás alatt 
egyesítették. Korábban az egyik fő székváros („Hauptresidenzstadt“) szerepét betöltő Prága jelentősége birodalmi 
szinten, politikai és reprezentációs téren csökkent, már csak Csehország központjaként érvényesülhetett. Az 1781-
ben, II. József döntése értelmében életrehívott prágai Városszépítő Bizottságnak hála a város számos, a lakók 
életkörülményeinek javítását célzó alkotással gazdagodott. Az Ó- illetve az Újváros között található várárok 
betemetése jelentős változást eredményezett Prága központjában: helyére fasorokat ültettek, így született meg a város 
központjában a Staré aleje (a Régi sétány, a mai Na příkopě helyén) mellett az úgynevezett Nové aleje (Új sétány, a 
később Ferdinandová, majd Národní třída), amely hamarosan a prágaiak kedvelt sétahelyévé vált.  

„Die Allee zwischen der Alt- und Neustadt (…) bietet in den Sommerabenden einen angenehmen 
Raum zum Lustwandeln dar. Hier pflegen gewöhnlich zahlreiche Zusammenkünfte von Menschen, die 
nach dem Abendessen ein trauliches Stündchen verplaudern wollen, gehalten zu werden; vorzüglich ist 

                                                           
1509 Magyarul Fáskert néven is említik (ld. Kisch, Egon Erwin: „A Fáskert rendőraktái.” In: Uő: Kriminalisztikai 
kalandozások. Budapest: Gondolat, 1982. 243-248. old.). A park jellegétől elütő konnotációi miatt az eredeti illetve a 
Királyi vadaskert elnevezéseket használom. 



 

diess der Sammelplatz alter, ausgedienter Offiziere, denen ihre Füße entferntere Promenaden versagen. 
Zur Bequemlichkeit der Spaziergehenden, sind zu beiden Seiten marmorne Sitze errichtet.”1510 

A sétány szépítését és a városlakók kényelmét is szem előtt tartva a gazdag hadiszállító, Jakob Wimmer 1797-ban az 
Új sétány végén szökőkutat létesített, amelyet a városnak adományozott. A nagylelkű kereskedő azonban nem 
csupán ezzel az adományával szolgálta polgártársai kényelmét, hanem többek között az egykori várárok szépítéséhez 
is hozzájárult, eperfák telepítésével tovább bővítette a már meglévő sétányokat. Nem csupán a városközpont, hanem 
az elővárosok fejlesztésében is jelentős szerepe volt. A mai Vinohrady kerület területén az ő nevéhez fűződik az 
úgynevezett Wimmer-kert kialakítása, amely fasoraival, gyümölcsöseivel, orgona- és rózsalugasaival a prágaiak 
egyik közkedvelt nyilvános parkja volt, különösen tavasszal és ősszel.1511 

18. század közepén jelent meg Csehország területén a német felfogás által áthatott tájképi stílus. A század 
második felében Prágában számos romantikus tájképi park jött létre (a Klamovka a Smíchov kerület nyugati részén, 
1757; a Kanálka a mai Nemzeti Múzeum helyén, 1782-ben; 1789-ben, a Karlín kerületben létesült a Růžodol-kert, 
amely kialakításához a mintát Csehország domborzata adta). 

A 19. század elején Prága legnagyobb és legszebb kertjei magánszemélyek birtokában voltak, 1829-ig (a 
városfalak parkosításáig) a város gyakorlatilag nem rendelkezett zöldterülettel. Így érthető, hogy a nagyközönség 
számára meglehetősen korlátozott számban álltak rendelkezésre parkok és sétahelyek. Közülük az egyik 
legnépszerűbb az Ó- és Újváros között található sétány volt. 

A század elején, bár a városfalak sétahellyé alakítása még váratott magára, az Új- és a Ló-kapu között 
található szakasz már ekkor is kellemes sétahely volt, amelynek egyik vonzerejét a városra és a környező vidékre 
nyíló kilátás jelentette.1512 A városfalak sétahelyként való kiépítése 1830-ra már lezárult.1513 A Vár északi részén 
található Mária-sánc természeti szépségei mellett a hidak is kedvelt sétahelyek voltak, délelőttönként és az esti 
órákban elsősorban az előkelőségek körében. A Festő-sziget (később Zsófia-sziget, ld. 125. kép), valamint a Lövész-
sziget elsősorban a nyár derekán örvendtek nagy népszerűségnek.1514 

 
125. kép - A Festő-sziget (a későbbi Zsófia-sziget) bejárata, 1830. (Vincenc Morstadt) 

Hlavsa, Václav: Praha v obrazech Vincence Morstadta. Praha: Orbis, 1973. 42. sz. 
 
A nagyközönség előtt is megnyitott magánkertek közül a legszebb Waldstein gróf kertje volt. Mivel 

magántulajdonban volt, ezért a tulajdonos jóindulatán múlott, milyen gyakran s milyen hosszú időre nyitja meg, így 
1830-ban a közönség csak meghatározott napokon, vasárnap és csütörtökönként kereshette fel.1515 A Várkertet, 
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1515 Gerle, W. A.: Prag und seine Merkwürdigkeiten. H.n.: k.n., 1830. (2. verm. & verbess. aufl.). 71. old. 



 

amely ekkor túl távolinak tűnt, elsősorban csak vasárnaponként korán, a dómban tartott misét megelőzően 
látogatták.1516 A század elején azért is voltak fontosak ezek a sétahelyek, hiszen, amint arról talán kissé túlozva 
Schiessler 1813-ban megjelent útikönyvében beszámolt, a nemesség saját köreiben dívó társas életétől eltekintve, a 
prágaiak meglehetősen befeléforduló életet éltek. A más városokban olyannyira megszokott társas alkalmak, a társas 
élet megszokott formái itt hiányoztak illetve ritkán adódtak: 

„Hier weiß man nichts von Pickeniks, Kränzchen u. d. m; nur eine Schmauserey, oder ein Konzert – 
wobey es hölzern genug zugeht – bringt eine Anzahl Menschen zusammen, die bloß hören, kritisiren, 
und sich Erfrischungen geben lassen. Privathäuser, wo sich eine Gesellschaft guter Freunde 
versammelt, giebt es äußerst wenig; wenn nicht – wie gesagt ein Fest eine zahlreichere Versammlung 
anlockt, oder wenn nicht ein Liebchen die jungen Herren herbeizieht.”1517 

Ehhez képest a század első felében már változatosabb képet mutatott Prága társas élete. 

 A városon kívül azonban számos kert, park felkeresésére nyílt lehetőség, így pl. Canal gróf tájképi kertje 
minden látogató előtt nyitva állt, s nagy népszerűségnek örvendett gazdag növényanyaga, szép elrendezése, 
majorsága révén. Külön nevezetessége volt a botanikus kert, ahol nyári estéken a tulajdonos által építtetett 
előadóteremben botanikai tárgyú előadásokat hallgathatott a közönség.1518 Az úgynevezett Kanálka közvetlen 
közelében található Zikanka az alsó rétegek, elsősorban a kézművesek körében volt kedvelt mulatóhely: vasár- és 
ünnepnapokon táncmulatságaik színhelye.1519 Az egykori Állathajszák szigete (Štvanice vagy Velká Benátka) a 19. 
század elején végrehajtott átalakítások révén válhatott a prágai alsó rétegek kedvelt kirándulóhelyévé. A sziget 
természeti szépségei mellett, a tulajdonos által létesített épületben táncterem, valamint madárvadászat, kuglizás, 
csónakázás stb. gazdagította a programot.1520 A Moldva bal partján a „Bellvedere” (cseh nevén a Letná) a már 
említett gazdag hadiszállító, Wimmer báró szőlőskertjével és egy vendéglővel várta a kirándulókat.1521 Smíchovban, 
a városkaputól nem messze fekvő Királyi botanikus kertben nyaranta nyilvános előadásokat tartottak. Népszerű volt 
a szintén itt található Kaunitz- és Eggenberg-kert, valamint a Schwarzenberg herceg tulajdonát képező nagy 
majorság.1522 A Csillag nyári kastélyt (Hvězda/Stern), a hatszögletű vadászlakot tiroli Ferdinánd főherceg építtette a 
16. század közepén, az apja, I. Ferdinánd császár által 1534-ben létesített nagy kiterjedésű vadaskertben (obora 
Hvězda). Tavasszal és nyaranta a vadaskert a prágaiak kedvelt kirándulóhelyei közé tartozott1523 (a nyárilakot II. 
József rendeletére katonai raktárként hasznosították). Különösen sokan keresték fel Szent Margit ünnepe alkalmával 
a břevnovi bencés kolostorban tartott istentiszteletet követően: 

„Nach abgehaltenem Gottesdienst strömt der größte Theil in den Sternwald, und da hier unmöglich alle 
Gäste gespeiset werden können, bringen die meisten Viktualien, ja selbst Getränke mit, tafeln auf der 
grünen Au, und tanzen in verschiedenen Gruppen und Abteilungen beim Schall des Hackbretts, der 
Harfe, auch wohl des Dudelsacks und anderer Instrumente bis an den späten Abend, wo derselbe bunte 
Zug, der zur Andacht ausging, sich seelenvergnügt zurück in die Stadt bewegt.”1524 

A 19. század első felében számos tájképi park létesült Prágában illetve a város közvetlen közelében. Így 
1820-ban, a passaui püspök nyaralóját övező Cibulka-park a tájképi stílusú parkok jellegzetes kerti építményével 
(kínai pavilon, Diana temploma, Dante pokla, várromok). Nem csupán a püspök, de örökösei is mindenféle 
korlátozás nélkül megnyitották a kertet a prágaiak előtt.1525 1831-ban Kinsky herceg a Petřin-hegy smíchovi oldalán 
klasszicista villát építtetett, a környező parkot tájképi stílusban alakíttatta ki.  

Új kertek, parkok kialakítása mellett megindult a már meglévők tájképi stílusú átalakítása is, így a Királyi 
vadaskert (Baumgarten/ Královská obora, majd Stromovka néven) 1805-től kezdődően nyerte el tájképi jellegét. Az 
1320-ban királyi tulajdonba került területen Luxemburgi János által létesített Királyi vadaskert Csehország 
királyainak kedvelt vadászterülete volt, mely fénykorát II. Rudolf uralkodása idején élte, aki 1582-1593 között 
halastavat is ásatott területén. Az 1740-es évek elején az osztrák örökösödési háború idején az itt táborozó szász, 
majd porosz seregek súlyos pusztítást végeztek a park állat- és növényállományában. A helyreállítást követően, a 
Királyi vadaskert a város társas életében is fontos szerepet töltött be már a 18. század végén és a 19. század elején is. 
Húsvét idején, a prágaiak szívesen látogattak ide, innen ered a középosztály hagyományos kirándulásainak szokása 
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az egykori Királyi vadaskertbe. Ünnepnapok alkalmával az elővárosok zöldterületein, valamint a Moldva szigetein 
található vendéglők és tánctermek mellett a prágaiak kedvelt kirándulóhelye továbbra is a Stromovka volt, ahol 
számos látványosság fogadta a kirándulókat. II. Lipót cseh királlyá koronázása alkalmával, 1791-ben az uralkodó és 
családja tiszteletére mintegy 15 ezer néző szeme láttára bocsátottak fel egy Jean Pierre Blanchard által irányított 
léggömböt, egy évvel azt követően, hogy az első léghajó, ugyancsak innen szállt fel (1790 októberében). 

Jan Rudolf Chotek, a Prága zöldterületeinek kialakításában olyan nagy érdemeket szerzett fővárgróf 
indítványára, 1804-ben hivatalosan is megnyitották a nagyközönség előtt a hatalmas kiterjedésű vadaskertet. Számos 
átalakításra került sor: a majorságot vendéglővé alakították, területén található reneszánsz vadászkastély angol 
romantikus-gótikus stílusú átépítésére is ekkor került sor (1804-1806). Ez a kastély lesz majd József nádor fia, István 
főherceg, cseh tartományi főnök rezidenciája 1844 és 1847 között. A közelben található Császármalom mellett az 
egykori vadaskert a 19. század elején elsősorban az előkelők körében örvendett nagy népszerűségnek.1526 

A Királyi vadaskert egyik fő vonzerejét a látogatók elé táruló táj változatossága jelentette, az 1820-as 
években nem csupán az előkelők, de minden, a természet szépségében gyönyörködni vágyó körében népszerű 
volt.1527 Húsvét keddjén mind az egykori Királyi vadaskert, mind a közelben található Császármalom környéke a 
kirándulások hagyományos helyszíne volt. Prága lakóinak minden rétege képviseltette magát, térben egymástól 
elkülönülve, a szórakozás más-más formáját választva: 

„Der Baumgarten ist am Dienstage nach Ostern der Schauplatz einer sehr belebten Scene: während der 
Adel und die Wohlhabenden in einer langen Wagenreihe durch die Alleen dahinrollen, die vom Thore 
an zum Baumgarten führen, gehen Tausende von Fußgängern bescheidentlich denselben Weg und am 
gemeinschaftlichen Ziele vereinigt sich Alles in bunter Reihe. Die schöne Welt versammelt sich in den 
Alleen nächst dem Gebäude und giebt einen Zuschauer der lauten Freude ab, der sich ein Theil der 
Volksmenge in den nahegelegenen Parthien ergiebt, während der größere die Kaisermühle und die 
übrigen Wirthshäuser der Gegend aufsucht, und mit Tanz und reichlichem Genusse der böhmischen 
Gerstensaftes bis an den Abend belustiget.”1528 

A parasztbúcsúk mellett nemzetközi jelentőségű események megünneplésére is sor került a Királyi 
vadaskertben: 1811-ben az asperni győzelem tiszteletére rendezett fogadások, parádék, felvonulások, kivilágítások 
megtekintése mellett az uralkodók programjában szerepeltek a Stromovkába tett kikocsizások is; 1836-ban, V. 
Ferdinánd cseh királlyá koronázása alkalmával a park nagyszabású ünnepségek színhelye volt. Minden jelentős 
történelmi esemény nyomot hagyott a parkon: így 1848. április 9-én a diákok itt ünnepelték az alkotmányt. 

 

V.1.2. Prága zöldterületei és a Chotek fővárgrófok 

Jan Rudolf Chotek (1802-1805), majd fia Karel Chotek (1826-tól) gróf fővárgrófsága különösen nagy 
jelentőséggel bírt az addig provinciális jellegű város fejlődésében, többek között ekkor indulhatott meg a modern 
higiénia vívmányainak széleskörű alkalmazása.1529 Míg Jan Rudolf Chotek elsősorban az egykori Királyi vadaspark 
fejlesztését és a nagyközönség előtt való teljes megnyitását tartotta szem előtt, addig fia tevékenysége már jóval 
szélesebb körben járult hozzá Prága zöldterületeinek fejlesztéséhez. Karel Chotek nevéhez fűződik a város második 
hídjának, az úgynevezett Lánchídnak felépítése (mely a Nové Aleje-t, a Lövész-szigeten áthaladva kötötte össze a 
Kisoldallal), ugyancsak az ő kezdeményezésére indult meg a Moldva jobb partjának kiépítése promenád 
létesítésével. A város csatornázása, valamint számos utcájának kövezése mellett, a Petřín Nebozízek parkjának 
újjáalakítása, a Vyšehradon fasorok telepítése mellett neki köszönhetően nyerte el Prága 1829-ben a császár 
engedélyét, hogy a városfalakat parkosíthassák, ezáltal a barokk erődön kellemes sétány jöhetett létre. 1833-ban egy 
új, tájképi stílusú parkot létesített, az úgynevezett Népkertet (ld. 126. kép), a Vár közelében, mai elnevezésével a 
Chotek-parkot, amelyet egy kis híd kötött össze a Letná (német forrásokban Belvedere, mai hivatalos elnevezéssel 

                                                           
1526 „Gerne lustwandelt hier die elegante Welt, und versammelt sich nach vollbrachten Streifereyen unter dem 
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Art bereit steht, die man bei guter Gesellschaft und Musik, zur Seite der heiteren Freude verzehrt.” Schiessler, S. W.: 
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Letenské sady) tájképi parkjával.1530 A Karel Chotek gróf nevéhez fűződő városszabályozási tervek között szerepelt 
Közép-Európa legnagyobb tere, az egykori marhavásártér, a mai Károly tér (Karlovo náměstí) rendezése is: a 
területet nem parcellázták fel, hanem fokozatosan városi parkká alakítottak át. 

 
126. kép - Anna királyné nyaralója a Népkert (Chotek-kert) felől, 1830-as évek (E. C. Schmidt, V. 
Kandler nyomán) 
Zahrady v Čechách a na Moravě. Zahrady Pražského hradu a zámecké zahrady. Praha: Národni 
Galerie, 1996. 4. old. 
 

 

V.1.3. Prága parkjai a 19. század második felében 

A 19. század folyamán Prágában a bevándorlás nem öltött olyan nagy méretet, mint Bécsben. A század első 
felében a lakosság számának növekedése bár jelentős volt, de más városokhoz viszonyítva nem mondható 
drasztikusnak (1805: 74.000, 1850: 118.000, 60 %-os növekedés). Mindebben fontos szerepet játszott az elővárosok 
gyűrűje, amelyek egyre inkább városi jelleget öltöttek, s ahol a lakosság növekedése sokkal gyorsabb volt. Ennek 
következtében a 80-as évek közepén a prágai agglomeráció területén, de a történelmi városhatáron kívül élők száma 
meghaladta a történelmi városmag lakóinak számát.1531 

1866. október 30-án, prágai látogatása idején döntött Ferenc József császár a prágai erődítmény-övezet 
megszűntetéséről, ebben pénzügyi okok mellett az is szerepet játszott, hogy gyakorlati megfontolások nem 
indokolták fenntartását. A porosz-osztrák háború során elszenvedett károk és veszteségek ellentételezését közvetlen 
kifizetésekkel és az erődítményeknek a város részére való ingyenes átadásával oldották meg. Ezáltal mintegy 1140 m 
szélességű övezet került a város tulajdonába, amely már önmagában is jelentős lépés volt Prága és az elővárosok 
fejlődése irányában. A bécsi Ring példájától eltérően azonban Prágában a telkek jelentős részét felparcellázták. A 
telkek felhasználása kapcsán már 1870-ben éles vita bontakozott, amelyben az utilitarista, a szabad területet 
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házépítés céljaira biztosító, valamint egy ennél művészileg és higiéniailag is kedvezőbb megoldást kínáló nézet 
csapott össze. A tisztán utilitarista megoldással szemben 1873-ban végül az utóbbi győzött, amelyet néhány 
módosítást követően a városvezetés is elfogadott 1874-ben, majd 1875-ben a császár is megerősített.  

A városfejlődés szempontjából olyan fontos kezdeményezés Prága határainak kiterjesztésére, valamint a 
város modernizálására nem a városi tanácstól indult ki, hanem 1873-ban a 33 éves Josef Schulz indítványára, számos 
neves építész támogatásával a Cseh Királyság Építészeinek és Mérnökeinek Egyesületétől, a Memorandum zu den 
Aspekten der Regulierung und Erweiterung der königlichen Hauptstadt Prag, majd 1874-ben a Denkschrift über die 
Anlage neuer Parks, die Erweiterung Prags und die Eingliederung von Nachbargemeinden kiadásával. Többek 
között Bécs és Budapest példáját alapul véve hangsúlyozták, hogy az agglomeráció fejlődése csak akkor haladhat a 
legkedvezőbb úton, ha az elővárosok, a helyi viszonyoknak megfelelően, a városhoz hasonlóan és azzal együtt 
fejlődnek tovább. A Memorandum megszületésében meghatározó szerepet játszott Budapest urbanisztikai, de 
elsősorban azonban politikai és állami reprezentációs szempontú fejlesztésének példája. Ennek szellemében 
Prágában is nagy hévvel fogtak hozzá a szimbolikus tartalmú városfejlesztéshez. Az erődítményöv átvétele, a parköv 
kialakítása hatalmas építkezési lázat idézett elő. Amint a tervezet elnevezése is rámutatott, zöldterületek 
kialakításának is nagy jelentőséget tulajdonítottak a városfejlesztés folyamatában. 

A további fejlesztések során a már meglévő zöldterületek fontos szerepet töltöttek be pl. az úthálózat 
kialakításában, a hidak megépítése során, ami a város Moldva irányában való kiépülését ösztönözte. Mindez már a 
19. század elején felmerült, majd a 30-as évek közepén ismét napirendre került, hiszen megkönnyítette és 
kényelmesebbé tette volna az arisztokrácia számára a Stromovkába való eljutást. Végül (az arisztokrácia érdekeivel 
szemben) megépült a mai Národní třída-t (Nationalstrasse-t) Újezddel (Aujezd) összekötő Ferenc császár híd, 
amelyet 1868. május 13-án Ferenc József császár avatott fel. A prágai hidak, utak, parkok kiépítése a század második 
felében azonban nem csupán a város fejlesztését, szépítését szolgálta, hanem sok esetben szociális projektekről volt 
szó. A porosz-osztrák háború miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés hatására megnőtt a munkanélküliség, így a 
prágai munkanélküliek foglalkoztatása érdekében egy utat építettek a híd és a Királyi vadaskert között, valamint 
ugyancsak ekkor került sor a Letná parkosítására és a rakpartok sétányokká való további kiépítésére. A hidak építését 
a nyolcvanas években követte a lóvasút rendszerének bővítése a munkáskerület, Žižkov, valamint Královské 
Vinohrady (mely a 20. század elejére Csehország harmadik legnagyobb városává vált) és a Stromovka irányában. 

1867-ben összességében még csupán 12 hektárnyi olyan zöldterülettel rendelkezett Prága, amely 
köztulajdonban volt, tehát korlátozás nélkül használhatta a város lakossága.1532 Elengedhetetlenné vált tehát 
közösségi zöldterületek kialakítása. Ebben a legnagyobb szerepet František Thomayer1533 játszotta, aki 1884-től 
1894-ig töltötte be a városi főkertész tisztét, s Prága gyakorlatilag neki köszönheti szinte minden jelentős parkjának 
át- és kialakítását.1534 

                                                           
1532 Volek, Miroslav: „Pražské sady a zahrady období 1860-1960 a jejich ochránci.” Staletá Praha VII (1975), 201. 
old. 
1533 Külföldön végzett tanulmányai és útjai során szerzett tapasztalatait előbb Prágában, majd 1894-től Prágán kívül 
kamatoztatta. Marienbad/Mariánské Lázně zöldterületeinek kialakítása egyik fő műve. Ld. Volek, Miroslav: 
„Pražské sady a zahrady období 1860-1960 a jejich ochránci.” Staletá Praha VII (1975), 202-204. old. 
1534 A Károly-tér parkja, a Stadtpark (későbbi nevén Vrchlický-park), a Poříčí-park stb. kialakítása illetve rendezése 
fűződik nevéhez. Ld. Volek, Miroslav: „Pražské sady a zahrady období 1860-1960 a jejich ochránci.” Staletá Praha 
VII (1975), 202-204. old. 



 

 
127. kép – A Károly tér 

Státní ústřední archiv v Praze 
 

Az 1860-as években, a prágai zöldterületek kialakításának második korszaka idején már sor került a Károly 
tér (ld. 127. kép) északi részének rendezésére František Malý tervei alapján. Majd 1884-től a városi főkertész, 
František Thomayer elgondolásának megfelelően (a Chotek és a Letná park újjáalakítása ugyancsak az ő nevéhez 
fűződik) a tér teljes területét a geometrikus kompozíció és a tájképi park közötti kompromisszumos megoldásként 
alakították ki.1535 Amint arról egy, a 20. század elején megjelent francia útikönyv is beszámolt, Prága egyik 
legnagyobb, a gyermekeikkel friss levegőre vágyó mamák és dadák kedvelt tere volt. 

„Karlovy sady, le jardin Charles, la grande aorte de la ville. C’est la promenade préférée des mamans, 
des nounous et des péripatéticiens retirés de la vie fiévreuse de nos jours. Dans la partie Nord, un 
excèdre orné d’un buste en bronze. C’est le monument du célèbre poète tchèque Hálek. Ce coin préféré 
du petit monde retentit toute la journée des éclats de rire et de joie.”1536 

A Károly téren az 1870-es évek elején egy ideiglenes épületben cirkuszi előadásokat is tartottak,1537 emellett 
színvonalasabb rendezvényekre is sor került, népi koncertet is rendeztek,1538 valamint politikai felvonulások 
végpontjaként is szolgált. 

Bécstől eltérően, Prágának nem volt szüksége egy „Ringstrasse” kiépítésére, hiszen már az Ó- és az Újváros 
között rendelkezett egy sétánnyal, másrészt a város szélén található, újonnan szerzett katonai területen a városi tanács 
egy hatalmas városi parkot alakíthatott ki, amely kiterjedését tekintve összességében kétszer akkora volt, mint a 
Károly tér újonnan rendezett parkja. Az itt kialakítandó, úgynevezett Stadtpark-hoz csatlakozott egy terület, amelyet 
a város a Nemzeti Múzeum épülete számára tartott fenn, majd ezen túl ismét folytatódhatott a parkfelület. Eme 

parkövezet kialakítása azért volt különösen fontos, 
mivel jelentősen előmozdította az Újváros addigi 
perifériájának fejlődését, nőttek a telekárak, ami 
impozáns bérházak és fényes éttermek létesítését tette 
lehetővé. 

 

                                                           
1535 A Károly térről ld. Reš, Bohumil – Skalická, Anna – Svoboda, Antonín M.: „Park na Karlově náměstí.” Staletá 
Praha X (1980), 226-235. old. 
1536 Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, Prague: Imprimerie Unie, é.n. 75. old. 
1537 „Schmidt’s Affentheater.“ Prager Zeitung 1870. XI. 3. 260. sz. 3. old. 
1538 Pl. 1897. június 9-én ld. Almanach Královského hlavního Města Prahy 1898. [a továbbiakban Almanach] 



 

128. kép - Stadtpark (a későbbi Vrchlický-park) 1902-ben, a háttérben a Ferenc József császár pályaudvar 
(Dvořak felv.) 
Státní ústřední archiv v Praze 

 

A 19. század utolsó harmadában az egyre jobban kiépülő város tehát számos parkkal gazdagodott. Az 
Újváros lebontott erődítményeinek helyén felépült Ferenc József pályaudvarral, a mai főpályaudvarral szemben 
František Malý, korának neves kerttervezője tervei alapján alakították ki a Városi parkot (Stadtpark, ld. 128. kép), 
amely 1913-ban, a nagy cseh lírikus, Jaroslav Vrchlický halálát követő évben a Vrchlický-park nevet kapta. A 
kortársak szerint a festői szépségű park egyetlen hátránya a pályaudvar közelsége volt: 

„A szépen rendezett, üdén viruló és gondosan ápolt Stadtparknak csak egy körülmény nem válik a 
javára, s ez a Ferenc József-pályaudvar tőszomszédsága, melynek számára igazán kívánatos lenne 
másutt jelölni ki helyet.“1539 

A pályaudvar, majd az Új Német Színház épülete, mely a Stadtpark szélén épült fel és 1888-ban Wagner Nürnbergi 
mesterdalnokok című művének előadásával nyitotta meg kapuit, valamint a Nemzeti Múzeum közelsége révén a park 
népszerű sétahellyé vált. Környékének élénk társas élete (a pályaudvar komplexuma éttermeivel a társas élet egyik 
központja volt) a park látogatóközönségét is meghatározta. A környékbeli módos polgárok parkban levegőző 
gyermekei számára is külön tért biztosítottak.1540 

 

Az egykori Vyšehrád erődítmény területén 1866-ban, a prépost, Mikuláš Karlach kezdeményezése nyomán 
indult meg a tájképi stílusú parkosítás. Vyšehrád egykori temetőjének helyén a kor neves építésze és művésze, 
Antonín Viktor Barvitius tervei alapján új temetőt alakítottak ki, itt alkotta meg, az eredeti terveket továbbfejlesztve 
Antonín Wiehl az úgynevezett Cseh pantheont, a Slavínt a cseh kulturális élet jelentős személyiségeinek nyughelyét. 

A már meglévő terek, egykori vásárterek parkosítása a zöldterületek bővítésének egyik kézenfekvő 
lehetőségét kínálta. Az 1860-as években a Károly tér parkosításának megindítását követően, sor került a IV. Károly 
által 1348-ban alapított Újváros természetes központját képező Lóvásártér, a mai Vencel tér parkosítására is. A 
városfalak, valamint a tér lezárást képező városkapu (Ló-kapu/ Rosstor) lebontását követően nagyvárosias jellegének 
hangsúlyozása érdekében határozta el a városi tanács a tér két oldalán hármas, majd kettős fasor telepítését. Komoly 
nehézséget jelentett kezdetben, hogy feltételezhetően a gázvilágítás nem tökéletesen szigetelt csöveinek közvetlen 
közelsége miatt a fák nem fejlődtek megfelelően, amiért is a népnyelvben a „kóró sugárút” nevet kapta. A tér a 
Nemzeti Múzeum impozáns épületének az egykori Ló-kapu helyén való felépítésével (1885-1890, ünnepélyes 
megnyitására 1891-ben, a Jubileumi kiállítás alkalmával került sor) nyerte el végleges alakját.1541  

Számos új magánpark született ebben az időszakban, így pl. 1871-ben Antonín Viktor Barvitius és Josef 
Schulz tervei alapján épült M. Gröbe villája egy hatalmas, pavilonokkal, szobrokkal díszített park közepén, a Botič 
folyó fölé magasodó hegyoldalban. A Gröbovka később városi tulajdonba került, s egy részén közparkot létesítettek. 

 A 19. század második felében Prágában azonban nem csupán új parkok születtek, hanem számos reneszánsz 
és barokk kertet alakítottak át a tájképi stílusnak megfelelően, gyakran csak egyes tájképi elemek átvételével, pl. az 
utak szabad vonalvezetésének kialakításával. A divat diktálta tehát a Schönborn-, Lobkovitz-, Wallenstein-kert, 
valamint Troja barokk kastélykertjének részleges átalakítását. 

 

V.1.4. Prága zöldterületei a századfordulón 

Az 1880-as évektől a prágai városi tanács tudatosan, a trializmus kudarca miatt érzett sértettség hajtotta 
utolérési vágy szellemében törekedett a város zöldterületeinek fejlesztésére, ezáltal Európa legszebb városai közé 
kívánta emelni Prágát.1542 Elsősorban az 1885-ben és 1886-ban végrehajtott reformok eredményeként (a 

                                                           
1539 „Prága.” In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 11. k. Magyarország. Budapest: Magyar Királyi 
Állami ny., 1893. 192-193. old. 
1540 „A l’intérieur de la ville, deux beaux jardins publics, très agréables oasis de verdure et de massifs: Mestské sady, 
jardin public, en face de la Gare Centrale, établi en 1878 sur l’emplacement des anciens bastions. Au milieu, une 
jolie pièce d’eau. Plusieurs emplacements réservés aux ébats des enfants.” Hantich, Henri: Prague. Préface par 
Ernest Denis. 2e éd. Paris, Prague: Imprimerie Unie, é.n. 75. old. [kiemelés az eredetiben] 
1541 Wenceslas Square in the course of bygone centuries 1830-1930. Praha: Schola Ludus Pragensia, é.n. 
1542 „(...) mit der Zeit Prag in dieser Beziehung an die Seite der bestrenommierten Städte Europas zu stellen.“ In: 
Statistisches Handbuch der königlichen Hauptstadt Prag und der Vororte Wyšehrad, Holešowic-Bubna, 



 

Stromovkában parterre kialakítása, a Károly tér újjáalakítása), a 19. század végén Prága zöldterületeinek arányát 
tekintve különösen kedvező képet mutatott. Egy 1890-ben, a Prager Tagblatt-ban megjelent kimutatás alapján1543 
Prága és elővárosai nyilvános és félnyilvános parkjainak és kertjeinek területe 3.015.718 négyzetméter, közel 301,5 
ha volt. Noha a zöldterület eloszlása korántsem volt egyenletes (több mint harmadát a Stromovka képezte 1.208.474 
m2-re terjedő területével), Európa más városaival összevetve, a parkok összterületét tekintve az előkelő hatodik 
helyet foglalta el (London, Párizs, Bécs, Berlin és Edinburgh mögött). Az egy főre eső zöldterület nagysága 
tekintetében (Prága és az elővárosok lakosságát mintegy 320 ezer főnek véve alapul) pedig 9.4 m2-rel a második 
helyre került Edinburgh (19.2 m2) mögött, megelőzve Bécset (8.3 m2), Párizst (8.2 m2) és Genfet (6.6 m2) is. Amint 
arra a cikk szerzője rámutatott, a város egészségügyi viszonyai szempontjából az egészséges ivóvíz és a csatornázás 
átfogó reformja mellett a zöldterületek arányának fenntartása és lehetőség szerinti bővítése (a beépítések 
megakadályozása, a belváros folyamatban levő rendezése során újabb zöldterületek kialakítása) meghatározó 
fontossággal bírt. 

A belváros újjáalakítása során azonban a zöldfelületek bővítése nem vált meghatározó szemponttá, így 
megmaradt a sűrű beépítettség, a parkok és kertek aránytalan eloszlása. Ezzel szemben az elővárosokban 
kiemelkedően magas volt a kertek és parkok aránya. A járványok és a „slum”-osodás elleni harc jegyében 1885-ben 
a prágai Egészségügyi Tanács határozatot hozott a sűrűn beépített, keresztények és zsidók által egyaránt lakott, olcsó 
és rendkívül alacsony színvonalú életkörülményeket biztosító Józsefváros és az Óváros vele szomszédos részeinek 
szanálása érdekében. Az 1893-ban megindult szanálási folyamatnak számos, építészettörténetileg felbecsülhetetlen 
értéket képviselő épület esett áldozatul (a műemlékvédelmi szempontok előtérbe kerülése hívja majd életre a Régi 
Prága Klubot 1900-ban), helyükön a közép- és felsőrétegek számára létesült lakónegyed. A zöldterületek kialakítása 
tehát itt is háttérbe szorult a nagyobb közvetlen haszonnal kecsegtető beépítéssel szemben. Prága zöldterületeire a 
legnagyobb veszélyt a telekspekuláció jelentette, ennek esett áldozatul az újonnan kiépülő Smíchov kerületben a 
Slavata család villája, valamint a Dienzenhofer család kertje. 

 
129. kép - Vendéglő a Rieger-kertben 

Zlatá Praha 1903. 396. old. 
 

 Új zöldterületek kialakítására is számos példát találunk, elsősorban az elővárosokban. A 20. század elején a 
villakertek népszerűvé válása mellett különösen František Ladislav Rieger, a 19. század egyik jelentős cseh nemzeti 
politikusa (František Palacký veje) emlékének szentelt park kialakítása érdemel figyelmet 1904-ben Královské 
Vinohrady területén, amely ekkor, még mindig Prága elővárosaként, Csehország harmadik legnagyobb városa volt. 
A belvárosból ide szívesen kiköltöző prágai elit nagy összegeket fordított az előváros infrastruktúrájának 
fejlesztésére és presztízsének emelésére. Ezen törekvés keretében nyílt lehetőség a nagy kiterjedésű, gondos 
kiképzésű park létrehozására (ld. 129. kép).1544 A névadó, F. L. Rieger szobrát, a kor neves művésze, Josef Václav 
Myslbek alkotását a tájképi park lábánál állították fel. Mindemellett ebben az időszakban számos, square-jellegű 

                                                                                                                                                                                            
Karolinenthal, Smichow, K. Weinberge und Zižkow für das Jahr 1883-84. (Herausgegeben von der statistischen 
Comission der königl. Hauptstadt Prag sammt Vororten unter Redaction des Directors des städt. stat. Bureau’s Jos. 
Eben.) Prag: Selbstverlag, 1887. 415. old. 
1543 „Die Lungen von Prag“ Prager Tagblatt 1890. X. 8. 276. sz. 3-4. old. Ld. 364. old. (10. táblázat és 8. ábra). 
1544 „Hors de la ville, entre les faubourgs Zizkov et Vinohrady, un très joli parc, les Riegerovy sady, avec beaux 
parterres et promenades ombreuses.” In: Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, Prague: 
Imprimerie Unie, é.n. 75. old. 



 

kisebb parkot alakítottak ki Vinohrady-ban, így pl. a Svatopluk Čech emlékének szentelt parkot a költő szobrával. Az 
1920-as évektől Prága városképének, zöldterületeinek formálásában a “jövő városa” és a “kertváros” elvei 
érvényesültek. 

 

Az eredetileg szőlőskertek borította,1545 majd 1860-ban a városi tanács által nyilvános park létesítése 
céljából megvásárolt Letná1546 vonzerejét különlegesen szép, a városra festői kilátást nyújtó, a trónörökös tiszteletére 
elnevezett Rudolf-sétánya és vendéglője jelentette, ahol elsősorban jótékonysági ünnepélyeket rendeztek (pl. 1898. 
június 5-én, a bevételt Fraňtišek Palacký emlékművének felállítására ajánlották fel a rendezők).1547 A Letná tágabb 
értelemben vett területén, a parktól északra, az úgynevezett Letná-fennsíkon (Letenská plaň) azonban számos olyan 
nagyszabású eseményre is sor került, mint a cseh Sokol egységeinek III. találkozója, amely alkalomból hatalmas 
arénát építettek a parktól északra elterülő szabad területen, az úgynevezett gyakorlótéren,1548 ezáltal a sport is 
gazdagította a tágabb értelemben vett park funkcióit. Az állandósított aréna, mai szóval stadion, sportesemények 
mellett a Sokol nagyszabású nemzeti és nemzetközi találkozóinak rendszeres helyszíne volt, pl. 1912-ben, 
megalakulásának 50. évfordulóján.1549 

A Királyi kert (a német források a 19. század második felében Kaisergarten néven említik), mely a 
Főudvarmesteri Hivatal hatásköre alá tartozott, a 20. század elején zárt teret képezett, ezért is volt olyan különleges 
az a jótékonysági bazár, amely alkalmából kivételesen a nagyközönség is bebocsáttatást nyerhetett a kertbe. 1902. 
május 31-én és június 1-én az életmű-kiállítása alkalmából Prágában vendégeskedő Auguste Rodin védnöksége alatt 
rendezték meg a neves költő, Julius Zeyer1550 tiszteletére rendezett ünnepséget Anna királyné nyaralójában (ld. 130. 
kép).1551 Az 1905-ben, Johanna Rohan hercegnő védnöksége alatt megrendezett jótékonysági ünnepély bevételével 
egy tüdőbetegek ápolására létesített intézményt kívántak támogatni.1552 A május 22-én, délután 3 órakor kezdődött 
rendezvény programján a kert megtekintése mellett, térzene, jótékonysági céllal elárusító sátrak felkeresése, a 
gyerekeknek játékok, gyermekek táncelőadása, majd pedig este 7 órakor napernyő-korzó szerepelt. A jótékonysági 
bazár megrendezésében a cseh arisztokrácia és a közélet számos kiemelkedő személyisége vett részt.1553 

                                                           
1545 Pacáková-Hošt´álková, Božena a Kolektiv: Pražské zahrady a parky. Praha: Společnost pro Zahradní a 
Krajinářskou Tvorbu, 2000. 273. old. 
1546 „La limite nord de la ville est tracée par le coteau „Letná” avec, au sommet, de très belles promenades publiques 
du prince Rodolphe.” In: Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, Prague: Imprimerie Unie, 
é.n. 74. old. 
1547 Almanach 1899. 
1548 Světozor 1895. VI. 28. 33. sz. 389. old. 
1549 Zlatá Praha 1912. 43. sz. 510. old. skk. 
1550 A tiszteletére emelt emlékmű 1913 óta díszíti a Chotek-kertet. 
1551 Zlatá Praha 1902. 32. sz. 383-384. old. 
1552 A Prager Tagblatt 1905-ös száma (V. 21. 138. sz. 4. old.) a következőképpen népszerűsítette a ritka eseményt 
(elejét véve az árusok megjelenésének, a magas beléptidíj és az útiköltség ellenére a potenciális látogatókat a 
megvásárolható tárgyak mérsékelt árával csalogatva): 
„Heute findet das Fest im Kaisergarten zu Gunsten der ländlichen Kolonie in Wran des Deutschen Zweigvereines 
Prag für Lungenkranke statt; Beginn um 3 Uhr nachmittags; Entrée 1 K (Studenten die Hälfte); Kinderkarte 50 
Heller. Automobilfahrt vom Radeckyplatz zum Kaisergarten 1 K;  die Abfahrtstelle ist durch einen Plakatträger 
gekennzeichnet. Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß kein ambulanter Verkauf von Bazarlosen 
stattfindet, sowie daß die Preise aller zum Verkaufe gelangenden Gegenstände mäßig sind. (…)“ 
1553 „Fest im Kaisergarten.“ Prager Tagblatt 1905. V. 22. 139. sz. 2. old. 



 

 
130. kép - Auguste Rodin mint a Királyi kertben  

rendezett Zeyer-ünnep fővédnöke 
Zlatá Praha 1902. 383. old. 

 

V.1.5. A prágai parkok specializálódása 

• Kiállítások a Stromovkában 

A 19. század fordulóján nem csupán Prága, de a tartomány életében is meghatározó jelentőségű események, 
a korabeli nagyszabású kiállítások, így az 1885-ös budapesti országos kiállítás mintájára rendezett országos és 
szakmai kiállításoknak a város legnagyobb parkja, az egykori Királyi vadaspark adott otthont.1554 A kiállítások sorát 
nem csak a város, de vezetőinek és a cseh nemzet egészének presztízsét emelő, nagy sikert aratott „Jubileumi 
kiállítás” nyitotta meg, amelyet az 1791-es, II. Lipót cseh királlyá koronázásának egyik kísérőünnepségeként 
megtartott Ipari kiállítás 100. évfordulójára emlékezve rendeztek. A száz évvel korábbi kiállításhoz hasonlóan itt is 
nagy attrakciónak számított a légballonok felengedése, amelyről a kiállítás területét is lefényképezték. Az eredetileg 
országosnak tervezett kiállításról azonban, a csehországi közélet német-cseh megosztottságának bizonyítékaként, a 
politikai és gazdasági élet német képviselői távolmaradtak, a német nyelvű lapok agyonhallgatták,1555 tudatában a 
rendezvény „cseh nemzeti” színezetének. Az 1891. májusa és októbere között a Királyi vadasparkban megtartott, 
mintegy 2.5 millió látogatót fogadó (a cseh királyság cseh nyelvű lakóinak száma ekkor 7 millió), nagysikerű 
kiállítás nem csupán a cseh ipar (elsősorban a gépipar) magas színvonaláról adott számot, hanem a kézműipar, a 
művészet, tudomány és kultúra seregszemléje is volt. A német kiállítók bojkottja miatt teljes egészében cseh 
sikerként értékelt kiállítás hozzájárult a cseh vállalkozói kör, Prága presztízse és végső soron a cseh nemzeti öntudat 
megerősödéséhez. 

                                                           
1554 Az Almanach Královského hlavního Města Prahy évkönyvei (1898-1900, 1906) alapján az 1896-1899 illetve 
1904-1905 közötti időszakokban Prága parkjai közül a két legnépszerűbb és leggazdagabb programot kínáló park a 
Zsófia-sziget és a Királyi vadaskert voltak. 
1555 Kisch, Egon Erwin: „Németek és csehek.” In: Uő: Szenzáció! Szenzáció! Budapest: Gondolat, 1974. 119. old. 



 

 
131. kép - A Kiállítási terület (Výstaviště) a Stromovkában 

Zlatá Praha 1909. 443. old. 
 

Az építészeti szempontból az 1889-es párizsi világkiállítás által inspirált központi állandó, vasszerkezetű 
kiállítási csarnok építésével (ugyancsak ez alkalomból adták át a nagyközönségnek a Petřín-en a Gustave Eiffel 
tiszteletére épült kilátótornyot,1556 valamint a siklót), emellett a František Thomayer tervei alapján kivitelezett 
kertészeti átalakításokkal új arculatot öltött az egykori vadaskert kiállítási része. A tájképi jellegét továbbra is 
megőrző, háborítatlan parkrész mellett ez a széles körben népszerűvé vált terület, amely a későbbiekben Výstaviště 
(Kiállítási terület, ld. 131. kép) néven vált ismertté a társadalom minden rétege számára biztosított szórakozási 
lehetőséget. A jubileumi kiállítás alkalmával létesített pavilonok egy részének utóélete is figyelmet érdemel, hiszen 
más parkokat gazdagítottak, hasonlóan Budapesthez és Zágrábhoz. A kiállítás végeztével a Hanavský-pavilon a 
Letnára, a Rudolf-sétányra került, ahol a továbbiakban előkelő körök vendéglőjeként működött. A Cseh Turisták 
Klubjának (Klub českých turistů) pavilonja, egy fából épült romantikus váracska, csapóhíddal, az építmény 
belsejében diorámával illetve tükörlabirintussal (melynek mintájául a bécsi Prater tükörlabirintusa szolgálhatott), a 
látogatók körében olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy a kiállítás idején a belépőjegyekből befolyt haszon 
meghaladta a 18.500 aranyat. 1892-től a pavilont a Petřínen állították fel, ahol a tükörlabirintus 1911-es további 
bővítésével a látogatók egyik kedvelt szórakoztató attrakciójává vált.1557 

Az egykori vadaspark fejlődéséhez, kiépüléséhez nagyban hozzájárult, hogy a kiállítás látogatóinak egy 
részét a Křižík cég villamosa szállította a kiállítás területe és a Letná között. A Křižík elektromos lámpái által 
megvilágított szökőkút, a Letnán és a Petřín-hegyen kialakított függővasút mind olyan, a korban széles körben 
elterjedt elemei és kellékei a kiállítások idején a parkoknak (ld. pl. budapesti Városliget „Fontaine lumineuse“-ét), 
amelyek a technika és a tudomány haladásába vetett hitet tükrözték.  

Az 1895-ben megrendezett, hasonlóan nagy sikert aratott Néprajzi kiállítás1558 (öt hónap alatt több mint 2 
millió látogató), amely a prágai Néprajzi Múzeum alapjait vetette meg (ld. Kinsky-kert), majd az ezt követően 
rendszeresen tartott,  kisebb-nagyobb körű kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó szórakozási lehetőségek, a város 
egészének életét átható fellendülés által (szállodák, vendéglők, színházak, kabarék) a prágai nagyvárosi életforma 
szerves részévé váltak. Így az 1898-ban, a nagyívű prágai kiállítások sorában a harmadik, az Építészeti és Mérnöki 
kiállítás speciális jellege ellenére is több mint félmillió látogatót fogadott (ld. 132. kép). Ez alkalomból nyílt meg a 
kiállítás területén egy külön pavilonban Jan Kříženecký „Cseh kinematográfja,” ahol nem csupán vásárolt, hanem a 

                                                           
1556 Noll, Jindřich: „Rozhledna a bludiště – dvě stavby českých turistů na vrcholu Petřína.” In: Zavřel, Jan a kolektiv: 
Pražský vrch Petřín. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001. 188-191. old. 
1557 Noll, Jindřich: „Rozhledna a bludiště – dvě stavby českých turistů na vrcholu Petřína.” In: Zavřel, Jan a kolektiv: 
Pražský vrch Petřín. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001. 188-191. old. 
1558 A kiállításon számos más szláv nép képviselője vett részt, köztük, morvák, szlovákok is, akik a kiállítás egyik 
kísérőeseményeként 1895. augusztus 16-án a Zsófia-szigetről ünnepi menetben vonultak végig a városon a kiállítási 
területig. Ld. Světozor 1895. VIII. 23. 41. sz. 491-492. old. 



 

tulajdonos által forgatott filmeket is megtekinthetett a közönség. Ugyancsak a kiállítás alkalmából tekinthette meg a 
közönség Luděk Marold panorámáját, mely a 1434-es lipaňi csatát ábrázolta. A Marold-körképként (Maroldovo 
panoráma) is ismert alkotás, korának divatos kiállítási eleme (ld. például Budapesten a Feszty-körképet) a 
későbbiekben is a kiállítási terület egyik látványossága maradt. 

 
132. kép - Morva nap az Építészeti és Mérnöki kiállításon (1898). 

Prága polgármestere, Dr. Podlipný mond beszédet 
Světozor 1898. 429. old. 

 

Az egykori Királyi vadaskertben tehát különösen a nagyobb kiállítások alkalmával élénkült meg az élet, a 
park látogatóközönsége a 90-es évektől már a társadalom szélesebb rétegeit is felölelte, nem csupán az ide kikocsizó, 
kilovagló arisztokráciát.1559 A legújabb technikai találmányok bemutatása, koncertek, cseh nyelvű színházi előadások 
(pl. az „Urania” elnevezéssel működő kiállítási színházban koncertek, hazai illetve külföldi szerzők által írt 
színdarabok előadása mellett, aktuális témákat feldolgozó vígjátékokat adtak elő),1560 atlétikai versenyek várták a 
látogatókat, májusban a virágkorzó (ld. 133. kép), ünnepi alkalmakkor felvonulások (a városon átvonuló díszmenetek 
végcélja a Stromovka volt) kínáltak látnivalót. Augusztus 18-án a császár születésnapját, a szokásokhoz hűen, a 
Kiállítási területen tartott nagyszabású esti koncerttel (valamint az új Német Színházban rendezett díszelőadással) 
ünnepelték. 

                                                           
1559 „Le magnifique bois, la „Královská Obora” est le rendez-vous de l’élite de la société pragoise. Un petit lac bien 
animé, vastes pelouses et superbes allées.” In: Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, 
Prague: Imprimerie Unie, é.n. 75. old. 
1560 Pl. 1898. június 21-től. Almanach 1899. 



 

13
3. kép - Virágkorzó a Stromovkában 

Světozor 1893. 381. old. 
 

 

• A „néprajzi park” 

Prága kertjei fontos szerepet töltöttek be többek között néprajzi gyűjtemények bemutatásában. Így 1880. 
májusában népi hímzések kiállítására került sor a Zsófia-szigeten,1561 majd 1895-ben a Stromovka kiállítási területe 
adott otthont a Néprajzi kiállításnak, amely megvetette a Kinsky-kert nyaralójában helyet kapott Néprajzi Múzeum 
alapjait is. 

A prágai parkok szakosodásának egyik érdekes példáját kínálja a 20. század elejéig magántulajdonban lévő 
Kinsky-kert a Petřín oldalán. Rudolf Kinsky herceg az általa 1826-ban megvásárolt területen a tájképi park 
kialakítása mellett nyári lakként szolgáló palotát építtetett, amelyhez gazdasági épületek is csatlakoztak (kertészlak, 
svájci tehenészet stb.).1562 A kert a rajta lévő létesítményekkel egészen 1901-ig állt a család tulajdonában, amikor is 
Karel Kinsky herceg eladta Prága városának. Az immár köztulajdonban lévő kert megnyílhatott a nagyközönség előtt 
(ld. 134. kép). A város 1902-ben a Néprajzi Társaságnak adományozta a nyaralót, hogy ezzel méltó helyet 
biztosíthasson a Néprajzi Múzeum gyűjteményei számára.1563 Az újonnan elhelyezett kiállítás megnyitására 1903. 
május 15-én került sor (az önálló Néprajzi Múzeum 1922-ig állt fenn, amikor is egyesítették a Nemzeti Múzeummal, 
ezt követően a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának adott helyet).1564 

                                                           
1561 Dějiny Prahy II. Praha: Paseka, 1998. 214. old. 
1562 Zavřel, Jan: „Letohrádek, zoologická zahrada a skanzen – objekty v zahradě Kinských.” In: Zavřel, Jan a 
kolektiv: Pražský vrch Petřín. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001. 170-173. old. 
Wirth, Zdeněk. „Villa a park Kinských v Praze.” Časopis Společnosti Přátel Starožítností XXII. évf. 1914. 1-11. 
old., 57-62. old. 
1563 A „néprajzi kert” tervei már 1901-ben megfogalmazódtak. A már meglévők mellett további néprajzi alkotások, 
emlékek felállítását, emellett azonban az egész kertben, sőt a Petřínen a csehszlovák flóra és fauna megjelenítését is 
tervezték. Ld. –č.-: „Národopisné sady v Kinské zahradě.” Zlatá Praha 1901. 30. sz. 359. old. 
1564 Az újonnan megnyílt városi kertről így számolt be egy Párizsban megjelent útikönyv: 
„Rien n’est comparable aux ravissantes promenades de Nebozizek et du Jardin Kinsky, aujourd’hui jardin public, si 
pittoresquement établis sur le versant sud de la colline du Petríne. 
Le panorama que l’on découvre du haut des pentes fleuries du jardin Kinsky, où les Pragois viennent chercher, au 
printemps, les parfums des lilas et, en été, la fraîcheur des ombrages, est un des plus beaux du monde. 
Dans un pavillon en style renaissance est installé le Musée ethnographique qui mérite d’être visité. Dans les salles de 
ce musée sont résumés les trouvailles vraiment extraordinaires des paysans tchèques, moraves et slovaques qui, sans 
conseils et sans modèles, obéissant seulement au sentiment artistique de la race, ont su créer des dentelles, des 
broderies, des costumes et des céramiques de toute beauté.” Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. 
Paris, Prague: Imprimerie Unie, é.n. 74. old. 



 

 
134. kép - Cseresznyéskert a kis fatemplommal a Kinsky-kertben 

Zlatá Praha 1901. 359. old. 
 

Bár az immár városi tulajdonban lévő kertben később megjelent a szórakoztató funkció (1910-ben bábszínház nyílt 
az egykori gazdasági épületben),1565 új arculatának kialakításában a Néprajzi Múzeum gyűjteményének elhelyezése 
játszott meghatározó szerepet. Nem csupán a nyaralót, de a kert többi részét, létesítményét is fokozatosan ennek a 
funkciónak megfelelően alakították át. Az 1829-ben épített, három szárnyból álló gazdasági épület (amelyet svájci 
tehenészetnek is neveztek, Švýcárna) 1908-tól mezőgazdasági múzeumnak adott helyet. (A ma is látható, a kert 
muzeális jellegét tovább gazdagító kárpátaljai Szent Mihály templomot (a Munkács közelében található 
Medvedovecből) 1929-ben állították fel Szent Vencel millenáris ünnepe és Kárpátalja Csehszlovákiával való 
egyesülésének tízéves évfordulója alkalmából. A már korábban elhelyezett napórával (a Žižkovban található Szent 
Procopius templomból), haranglábbal és kereszttel (a Hodonín mellett fekvő Dolný Bojanovic-ról) a skanzen 
kialakítása újabb lendületet nyert. 

A kert néprajzi jellege mellett, általánosabb, nemzeti, kulturális jellegét hangsúlyozta Hana Kvapilová, a 
Cseh Nemzeti Színház ünnepelt művésznője szobrának felállítása 1914-ben.1566 A Petřín-en található számos, a cseh 
művészeti és kulturális élet nagy egyéniségei tiszteletére felállított szobor közül korszakunkban, 1912-ben leplezték 
le a romantika korának legnagyobb cseh költője, Karel Hynek Mácha közadakozásból megvalósított szobrát.1567 

 

V.1.6. A prágai szigetek 

A város társas életében olyan fontos szerepet játszó szigetek között szakosodás figyelhető meg mind a 
látogatóközönség, mind a programok, mind pedig látogatottságuk időbeli megoszlása tekintetében. Míg a Zsófia-
sziget egész éven át változatos programmal szolgálta a közép- és felső rétegek szórakozását, addig a Lövész- és az 
Állathajszák szigete főként a tavasztól őszig terjedő időszakban, az előbbi a közép- illetve az alsó középrétegek, 
munkások, a város központjától távol eső Állathajszák szigete pedig elsősorban az alsó rétegek kikapcsolódását 
szolgálta. 

                                                           
1565 Wirth, Zdeněk. „Villa a park Kinských v Praze.” Časopis Společnosti Přátel Starožítností XXII. évf. 1914. 62. 
old. 
1566 Erben, Václáv: „Sochy na Petříně.” In: Zavřel, Jan a kolektiv: Pražský vrch Petřín. Praha-Litomyšl: Paseka, 
2001. 203. old. 
1567 Az alkotás, Prága legismertebb szobra, a kor neves művésze, Josef Václav Myslbek műve. Ld. Erben, Václáv: 
„Sochy na Petříně.” In: Zavřel, Jan a kolektiv: Pražský vrch Petřín. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001. 209. old. 



 

 

135. kép - Zsófia-sziget (a kultúrpalota, a fürdő 
és a vendéglő képe) 
Zlatá Praha 1905. 285. old. 

 

Míg Prága legtöbb parkjában a szezon 
március / áprilistól október / novemberig 
tartott, addig a Zsófia-sziget (ld. 135. kép), 
mely a Stromovka mellett a prágai parkok 
közül a legnagyobb népszerűségnek örvendett, 
egész éven át a közép- és felső rétegek társas 
életének színtere volt.1568 A 

malomtulajdonosról elnevezett Šítkovský-sziget, 1817-től, miután a kelmefestő Josef Ignác Sänger tulajdonába 
került Festő-, 1838-tól pedig egészen 1918-ig Ferenc Károly főherceg hitvese, Zsófia főhercegnő tiszteletére viselte a 
Zsófia-sziget (Žofín) nevet. Noha a sziget csak 1884-ben került a város tulajdonába, hídpénz ellenében már ezt 
megelőzően is látogathatták a prágaiak.1569  

Már a 19. század elején is népszerű volt a prágaiak körében, akik reggelente ásványvízkúrára, ebédre és 
vacsorára látogattak ide, kedveltek voltak továbbá a hideg és meleg fürdők. A fürdőházak és a vendéglő épületei 
mellett egy kartonüzem és mosoda is volt a szigeten.1570 A sziget sorsában 1830-ban került sor jelentős fordulatra, 
amikor is Václav Novotný molnár tulajdonába került. Az új tulajdonos 1836-37-ben tánc- és koncertteremmel ellátott 
vendéglőt létesített s környékét parkosította.1571 Az 1830-as évektől a sziget a prágai társas élet egyik fontos 
színterévé vált, a nemzeti újjászületés jegyében számos olyan eseménynek adott otthont, amelyeknek résztvevői 
között a neves cseh írónő, Božena Němcová is szerepelt. A Zsófia-szigeten olyan nagy horderejű politikai 
rendezvényekre is sor került, mint az 1848. június 2-tól tíz napon át ülésező Szláv kongresszusra, amelynek emlékére 
1918-tól a sziget a Slovenský ostrov (Szláv-sziget) nevet viseli. 

 

 
136. kép - Művészünnep a Zsófia-szigeten 1893-ban. 

Světozor 1893. (VI. 16.) 371. old. 
 

A téli hónapokban a sziget termeiben, nyaranta 
a szabadban is, táncmulatságokat, bálokat (különösen 

                                                           
1568 „Zofin, le rendez-vous, pendant la belle saison, de la société sélecte (cette île fleurie s’emplit trois fois par 
semaine de musiques). Hector Berlioz, qui a fait en 1845 un séjour assez long à Prague, mentionne dans sa 
correspondance les délicieux ombrages de Zofin.” Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, 
Prague: Imprimerie Unie, é.n. 75. old. 
1569 Statistisches Handbuch der königlichen Hauptstadt Prag und der Vororte Wyšehrad, Holešowic-Bubna, 
Karolinenthal, Smichow, K. Weinberge und Zižkow für das Jahr 1883-84. (Herausgegeben von der statistischen 
Comission der königl. Hauptstadt Prag sammt Vororten unter Redaction des Directors des städt. stat. Bureau’s Jos. 
Eben.) Prag: Selbstverlag, 1887. 414. old. 
1570 Gerle, W. A.: Prag und seine Merkwürdigkeiten. H.n.: k.n., 1830. (2. verm. & verbess. aufl.). 20. old. 
1571 Pacáková-Hošt´álková, Božena a Kolektiv: Pražské zahrady a parky. Praha: Společnost pro Zahradní a 
Krajinářskou Tvorbu, 2000. 357. old. 



 

farsang idején illetve májusban), előadásokat, bemutatókat,1572 szakmai és művészeti egyesületek, társaságok 
ünnepségeit (ld. 136. kép)1573 (pl. a Palacký-ünnepet, a Sokol összejöveteleit, egyházi találkozókat1574), vacsoráit, 
jótékonysági összejöveteleit, bazárjait tartották, kiállításokat rendeztek (pl. csehszlovák amatőr fényképészeti 
kiállítást 1897. augusztus 29-én).1575 A jó idő beköszöntével hetente háromszor térzene fogadta az ide látogatókat, 
vasárnaponként délelőtt 10-től promenád koncert, délután 3-kor pedig kerti koncert szórakoztatta a közönséget,1576 
májusban hagyományosan diákmajálist rendeztek1577 (ld. 137. kép) stb. A sziget népszerűségét jól mutatja, hogy 
vendéglőjét 6 éves időtartamra 10.000 arany éves díj mellett bocsátotta a város a bérlő rendelkezésére.1578 

A Zsófia-szigeten rendszeresen tartottak koncerteket, ünnepi hangversenyeket (Berlioz, Liszt, Wagner, 
Csajkovszkij, Dvořák művei hangzottak el, gyakran a szerző előadásában illetve vezényletével, 1882-ben itt került 
sor Smetana Hazám című szimfonikus költeményének bemutatójára). Olyan egzotikus, különleges élményt kínáló 
előadásokon szórakozhatott a közönség, mint pl. a nemzeti viseletben fellépő japán művészek produkcióján1579 vagy 
mágia-bemutatón.1580 A jótékonysági rendezvények jelentős támogatásban részesültek a Prágában élő Ferdinánd ex-
császár részéről.1581 

 
137. kép - Diákmajális a Zsófia-szigeten 

Zlatá Praha 1906. 371. old. 
 

 A Lövész-sziget (Štřelecký ostrov/ Schützeninsel, Malá Benátka/ Klein-Venedig), mely nevét a céllövést 
gyakorló polgárokról kapta (1537-ben kapták meg a szigetet I. Ferdinánd császár kegyéből), nem csupán 

                                                           
1572 Fontos szerep jutott Prága parkjainak a technikai újítások bemutatásában. Mielőtt az első vasút 1845. augusztus 
20-án Olmütz-ből elérte volna Prágát, 1841. májusában a Zsófia-szigeten a prágaiak már láthattak egy mozdonyt két 
vagonnal. 
1573 Pl. az 1890-es években június elején gazdag irodalmi és művészeti programmal művészeti ünnepet rendeztek. 
Ld. „Umělecká slavnosť na Žofině.” Světozor 1893. VI. 16. 31. sz. 369-370. old.; „Umělecká slavnosť na Žofině.” 
Světozor 1893. VI. 23. 32. sz. 379. old. illetve „Umělecká slavnosť.” Světozor 1894. VI. 8. 30. sz. 369-371. old. 
1574 Pl. Husz János ünnepe alkalmával: 1899. július 5-én. Ld. Almanach 1900. 
1575 Almanach 1898. 
1576 Prager Tagblatt 1905. VII. 9. 186. sz. 4. old. 
1577 Zlatá Praha 1906. 31. sz. 371. old. 
1578 Almanach 1899. V. 23. 
1579 Prager Zeitung 1870. IX. 10.  214. sz. 3.old. 
1580 „Soirée fantastique.“ Prager Zeitung 1870. X. 1. 232. sz. 2.old. 
1581 Prager Zeitung 1870. XII. 20. 300. sz. 2. old. 



 

gyakorlótér,1582 hanem a közép- és alsó rétegek szórakozóhelye volt (1812-től vendéglő is működött területén, 
időnként színpadot is felállítottak rajta). A lövőház szalonjában bálokat is rendeztek.1583 Nepomuki Szent János 
ünnepe alkalmával (május 16.) rendszeresen tűzijátékra került sor a szigeten, amelyet az ünnep kilencedik napjának 
estéjén megismételtek.1584 A közelben található, a belterületi szigetek közül a legkisebb, a hosszan elnyúló Zsidó-
sziget (Židovský ostrov, mely bérlőjéről kapta nevét),1585 elsősorban a sportolni vágyóknak, evezősöknek adott 
otthont. 

Az 1861 végén, hivatalosan 1862-ben Miroslav Tyrš által a német Turnverein ellenében megalapított cseh 
torna- és sportegyesület,1586 a későbbiekben a cseh nemzeti öntudat ápolásában olyan meghatározó szerepet betöltő, 
elsősorban a középosztályra támaszkodó, Prágában és egész Csehországban, valamint nemzetközi szinten is hatalmas 
politikai befolyással rendelkező Sokol (Sólyom) első széleskörű összejövetelének a Lövész-sziget adott otthont. A 
találkozóra 1882. júniusában, a Sokol megalapításának húszéves évfordulóján került sor, Tomáš Černý, a cseh 
nemzeti politika meggyőződéses képviselőjének szervezésében, aki ugyanezen év szeptemberétől Prága 
polgármesteri tisztét is betöltötte. 

A Lövész-sziget számos alkalommal adott otthont más, ugyancsak jelentős politikai eseményeknek is. 1890. 
május 1-jén a szociáldemokraták vezetésével mintegy 35.000 munkás tüntetett a nyolcórás munkanap és az általános 
választójog bevezetéséért.1587 

 
138. kép - 1890. május 1. a Zsófia-szigeten 

                                                           
1582 „Strelecky ostrov, île très ombreuse, qui attire les amateurs des coins tranquilles, et Zidovsky ostrov, la plus 
étroite, livrée à des sociétés de sports.” In: Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, Prague: 
Imprimerie Unie, é.n. 75. old. 
1583 Gerle, W. A.: Prag und seine Merkwürdigkeiten. H.n.: k.n., 1830. (2. verm. & verbess. aufl.). 20. old. 
1584 Gerle, W. A.: Prag und seine Merkwürdigkeiten. H.n.: k.n., 1830. (2. verm. & verbess. aufl.). 82. old. 
1585 Későbbi nevén Gyermekek szigete (Dětský ostrov), területén gyermekjátszóterek kaptak helyet. 
1586 Cohen, Gary B.: The Politics of ethnic survival: Germans in Prague, 1861-1914. Princeton: Princeton University 
Press, 1981. 64. old. 
1587 Májusban, a tavaszünnep alkalmából számos rendezvényt tartottak a város parkjaiban, így pl. 1909. első májusi 
vasárnapján a Királyi vadasparkban az Ústřed Matice Školské által rendezett gyermeknapra, a városi parkokban 
kórusok hangversenyére, a Zsófia-szigeten pedig diákmajálisra került sor. Ld. „Prví květnová neděle.” Zlatá Praha 
1909. 33. sz. 395-396. old. 



 

Scheufler, Pavel: Praha 1848-1914.  
Čtení nad dobovými fotografiemi. Praha: Panorama, 1986. 270. old. 

 
1890-től politikai gyűlések gyakori színhelye, felvonulások kiindulópontja illetve a május 1-jei délutáni 

kikapcsolódás helyszíne volt a Lövész-sziget (alkalmanként a Zsófia-szigeten is ünnepeltek, ld. 138. kép).1588 A 
Prager Tagblatt leírása alapján 1905-ben így zajlott május 1-je ünnepe a Lövész-szigeten valamint az Állathajszák 
szigetén: 

„Das schöne Wetter, das gestern herrschte, war der Maifeier der Arbeiter sehr günstig und die 
Beteiligung weit bedeutender als in den Vorjahren. 
Um halb 10 Uhr vormittags fanden auf der Schützen- und Hetzinsel sozialdemokratische Meetings 
statt, die massenhaft besucht waren. In der ersteren Versammlung besprach Redacteur Němec die 
Forderungen der Arbeiter und verwies darauf, daß sich diese mit den 18 Mandaten, die ihnen nach der 
neuen Landtagwahlreform zugestanden werden, nicht einverstanden erklären. Er verwahrte sich 
namens seiner Genossen gegen die Drohungen mit dem Absolutismus, dessen letzte Burg, Rußland, 
heute durch das Proletariat gestürzt werde. Die Arbeiter hätten Mittel in der Hand, durch einen 
allgemeinen Streik ihre Forderungen durchzusetzen. Schließlich wandte sich der Redner gegen die 
Jungtschechen, die er klerikal nannte, weil der Bischof Doubrava dem Abg. Pacák Instruktionen über 
die Verhandlung der Kongrua gab, und gegen den Militarismus. In ähnlicher Weise sprach Redacteur 
Aust aus Kladno auf der zweiten Versammlung auf der Hetzinsel. 
Nach Schluß der Versammlungen zogen die Teilnehmer zur Einmündung des Wenzelsplatzes in den 
Graben, wo sich beide Zügen vereinigten. In geschlossenen Reihen ging es dann über den Wenzelsplatz 
zum Museum. (…) 
Nachmittags fanden auf der Schützen- und Hetzinsel massenhaft besuchte Konzerte statt.“1589 

A júniusban illetve júliusban délelőttönként tartott promenádkoncertek mellett gyakran délutánonként is 
tartottak kerti koncerteket.1590 A Lövész-szigeten rendezett nyári programok közül nem hiányoztak a jótékonysági 
rendezvények sem, így pl. a postások egyesületének nyári jótékonysági ünnepe, amelynek programja semmiben sem 
maradt el a hasonló jellegű, előkelő körök által a Zsófia-szigeten, a Letnán és a Stromovkában tartott hasonló 
alkalmaktól (jótékonysági bazár, a postászenekar illetve -kórus koncertje, este a sziget kivilágítása), bevételét a beteg 
tagok, valamint az özvegyek és árvák segélyezésére fordították.1591 1914-ben, az 1. világháború kitörését követően a 
Musterungskommission székhelye volt. 

Az Állathajszák szigete (Štvanice/ Hetzinsel, Velká Benátka/ Gross-Venedig), mely nevét a középkor 
folyamán itt rendezett állatviadalokról kapta, elsősorban az alsó rétegek szórakozóhelye volt vasár- és 
ünnepnapokon. Általános politikai gyűléseken kívül május 1. alkalmával a munkásgyűlések egyik színhelyéül 
szolgált a Lövész-sziget mellett.1592 A Nusle-ban tartott cipészünneppel, a Fidlovačkával egyidőben az Állathajszák 
szigetén is ünnepet ültek, ezt azonban, hogy a nuslei rendezvénytől megkülönböztessék, „nagy ünnep“ („Velká 
slavnost“) névvel illették. Nagy népszerűségét tükrözte, hogy 1899. április 2-án mintegy 10.000 részvevőről számolt 
be a prágai Almanach.1593 

 

V.1.7. Csehek és németek Prága parkjaiban 

A 19. század második felétől a prágai németek köztérhasználata fokozatosan elkülönült a csehekétől. Bár 
bizonyos parkok (pl. a Zsófia-sziget, Stromovka) illetve rendezvények esetében (elsősorban jótékonysági 
rendezvények, hiszen a hosszú múltra visszatekintő katolikus jótékonysági csoportok továbbra is cseh és német 
tagokat egyaránt tudhattak támogatóik, tagjaik között)1594 ez a szándékos szeparálódás nem érvényesült, az általános 
tendencia mégsem ezt a gyakorlatot követte. Számos kivételtől eltekintve, németek soha nem mentek olyan 
                                                           
1588 Almanach 1899. V. 1. 
1589 „Mai-Feier.“ Prager Tagblatt 1905. V. 2. 119. sz. 4. old. 
1590 Prager Tagblatt 1905. VII. 2. 179. sz. 5. old. 
Prager Tagblatt 1905. VI. 4. 152. sz. 7. old. 
„Auf der Schützeninsel findet heute vormittags ein großes Promenade-Konzert und nachmittags ein Garten-Konzert 
statt.“ 
1591 Prager Tagblatt 1905. VI. 7. 172. sz. 7. old. 
1592 Pl. 1905. május 1-én, ld. Almanach 1906. 
1593 Almanach 1900. 
1594 Cohen, Gary B.: The Politics of ethnic survival: Germans in Prague, 1861-1914. Princeton: Princeton University 
Press, 1981. 65. old. 32. sz. jegyzet. 



 

kávéházakba illetve kocsmákba, amelyeket a Sokol egységeinek tagjai látogattak, ugyanúgy csehek sem keresték fel 
a német Turnverein tagjai által látogatott létesítményeket.1595 Egon Erwin Kisch némileg túlzó leírása alapján nem 
csupán a koncertek voltak etnikailag exkluzívak, hanem a játszóterek, éttermek, kávéházak többsége mellett a parkok 
esetében is ez a minta érvényesült: 

„A város félmillió cseh lakosával a németek nem tartottak fenn üzleten kívüli kapcsolatokat. Német 
ember sosem gyújtott szivarra a Cseh Iskolaalapítási Egylet gyufájával, ugyanúgy nem vette kezébe 
cseh polgár a Német Iskolaegylet skatulyáját. Németet még a cseh Polgári Klubban senki nem látott, de 
csehet sem a Német Kaszinóban. Még a hangszeres hangversenyek is egynyelvűek voltak; és 
egynyelvűek az uszodák, a parkok, a játszóterek, egynyelvű a legtöbb étterem, kávéház és üzlet. A 
csehek korzója a Ferdinánd utca volt, a német korzó a Na příkopě, vagyis a „Graben”.”1596  

Bár az így festett kép számos fontos és hitelt érdemlő tényre hívja fel a figyelmet, a parkok esetében azonban a 
korabeli gyakorlat jóval összetettebb képet mutatott. A parkok közönsége ugyanis, néhány kivételtől eltekintve, 
jobbára vegyes volt: bár fontos szerepet játszott az adott park lakókörnyezetének etnikai összetétele, de a 
választóvonalat elsősorban bizonyos rendezvények képezték: így pl. a Stromovkában rendezett kiállítások 
hangsúlyozottan cseh nemzeti jellege már eleve távol tartotta a német kiállítókat és látogatókat. 

Voltak azonban olyan kisebb területű, a közparkok közé nem sorolható, egyes intézményekhez tartozó belső 
kertek, amelyeknek közönsége homogén volt. Így pl. a Német Színház kertje, valamint az úgynevezett Kasinogarten 
látogatói kizárólag a prágai németség köréből kerültek ki. A Német Színház kertje jótékonysági eseményei mellett 
júniusban délutánonként naponta katonazenekarok koncertjének színhelye volt.1597 

A prágai németek és csehek súrlódásoktól korántsem mentes, a nyilvánosság eme színterein is 
megnyilvánuló viszonyát jól illusztrálja a következő példa. 1905. júniusában Prága és elővárosainak német 
egyesületei 22. tavaszünnepüket a prágai németség közép- és felső középosztályai körében oly népszerű 
Kasinogartenben tartották (a rendezvényen a közönség Schiller szülőházának másában gyönyörködhetett, de 
szórakoztatásukat „Konditorei, Spielwarenzelte, Veilchenzelt, Gesangkonzert, Festzug, Kabarett“ is szolgálta).1598 
Ugyanekkor rendezte alapításának húszéves jubileuma alkalmából ünnepi felvonulását a Cseh Egyesület a Német 
Kaszinó előtt, a „Rus je s námi“ és a „Hej Slované!“ kezdetű dalokat énekelve – a Prager Tagblatt cikkírójának 
szarkasztikus megjegyzése szerint bizonyára a Frühlingsfest résztvevőinek nagy ijedelmére.1599 

A korabeli útikönyvek alapján a prágaiak kedvelt sétahelye a Vencel tér mellett a Ferdinandová (ma 
Národní) ulica és a Na Příkopě voltak. Hétköznaponként 6 és 8 óra között, vasárnaponként pedig 11 és 12.30 között 
volt a legélénkebb a korzó.1600 Ezek a leírások azonban gyakran elmulasztják megemlíteni, hogy a parkoktól 
eltérően, a közönség itt korántsem volt heterogén. Míg a Ferdinandová (ma Národní) ulica a cseh, addig a Na 
Příkopě (ahol a Német Kaszinó székhelye is volt) a német korzó színtere volt.1601 

139. kép - Stromovka 
Zlatá Praha 1888. (VI. 15.) 468. old. 

 

A parkok tekintetében sok esetben 
nem elsősorban a nemzetiségi hovatartozás 
elve, hanem társadalmi szempontok 
érvényesültek. Így az előkelő rétegek 
kedvelt sétahelye a Královská Obora volt 
(ld. 139-140. kép), ahol délután 3 és 6 
                                                           
1595 Cohen, Gary B.: The Politics of ethnic survival: Germans in Prague, 1861-1914. Princeton: Princeton University 
Press, 1981. 129. old. 
1596 Kisch, Egon Erwin: „Németek és csehek.” In: Uő: Szenzáció! Szenzáció! Budapest: Gondolat, 1974. 117. old. 
1597 Prager Tagblatt 1905. VI. 4. 152. sz. 7. old. 
1598 Prager Tagblatt 1905. VI. 1. 149. sz. 5-6. old. 
1599 Prager Tagblatt 1905. VI. 2. 150. sz. 5. old. 
1600 „Les riants sites de la banlieue prédisposent le bourgeois à préférer à la flanerie à l’intérieur de la ville la 
promenade au dehors. Le soi-disant Corso est limité à la rue Fernand, la place Venceslas et les Príkopy. Les jours de 
la semaine, la promenade est animée de 6 à 8 heures; le dimanche, c’est de 11 heures à midi et demi que le Corso bat 
son plein. Il est intéressant de se mêler à ce fleuve vivant, où domine la note claire de jeunes filles aux toilettes 
pimpantes, le sourire aux lèvres, encadrées de la jeunesse dorée.” Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 
2e éd. Paris, Prague: Imprimerie Unie, é.n. 98. old. 
1601 Kisch, Egon Erwin: „Németek és csehek.” In: Uő: Szenzáció! Szenzáció! Budapest: Gondolat, 1974. 117. old. 



 

között volt a legélénkebb a kocsik és sétálók forgataga : 
„Pour l’après-midi, la promenade favorite de la haute société est le parc Královská Obora, un Bois de 
Boulogne aux Portes de Prague, renommé par la beauté de ses grands arbres, par le défilé des équipages 
qui s’y croisent, de 3 à 6 heures, et par l’élégante foule de promeneurs très heureux d’exhiber leurs 
toilettes.”1602 

A prágai polgárság alacsonyabb rétegei ezzel szemben időben és térben is elkülönültek, vasárnapjukat a 
városon kívül található kertvendéglőkben, sörözőkben töltötték.1603 

 

 A 19. század elején a közparkokkal még nem rendelkező városban magánkertek és –parkok, valamint 
sétányok szolgálták a prágaiak kikapcsolódását. 1829-től, majd a század második felétől számos új, immár városi 
tulajdonban lévő zöldterülettel gazdagodott Prága. A századfordulóra egyre inkább szakosodó, emlékművekkel is 
gazdagodó, egyre inkább közösségi jelképekké váló zöldterületek meghatározott időben a társadalom más-más 
rétegei és etnikai csoportjai társas életének voltak helyszínei. A határozott társadalmi szeparációt mutató prágai 
szigetek mellett a város társas élete szempontjából az egyik legjelentősebb, Prága máig legnagyobb kiterjedésű 
parkja a Stromovka volt. A társadalom minden rétegét vonzó kirándulóhely sok tekintetben a bécsi Praterrel és a 
budapesti Városligettel rokonítható. 

 
140. kép - Antonín Viktor Barvitius: Csütörtök a Stromovkában (1865) 

Zlatá Praha 1917. 280. old. 
 

 
V.2. ZÁGRÁB TEREI, SÉTÁNYAI, PARKJAI 

 

                                                           
1602 Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest Denis. 2e éd. Paris, Prague: Imprmerie Unie, é.n. 98. old. 
1603 „Le petit bourgeois, avec sa smala, affiche des goûts moins raffinés. Il profite de son dimanche pour aller se 
reposer dans un jardin-restaurant ou dans une brasserie aux environs de la ville, où il est sûr de jouir en toute 
tranquillité de la vie en goûtant le si aimé breuvage blond, frais et mousseux. Il n’est pas rare qu’il vide de 6 à 10 
demis par séance sans se sentir le moins du monde éméché pour cela.” Hantich, Henri: Prague. Préface par Ernest 
Denis. 2e éd. Paris, Prague: Imprimerie Unie, é.n. 98-99. old. 



 

Zágráb közvetlen környezetének természeti szépsége számos látogatót vonzott, így pl. a Felsőváros 
északnyugati része alatt található Tuškanac,1604 valamint a Medveščak-patak völgye. A korabeli városismertetők is 
elsősorban a természeti táj szépségét és közelségét, mintegy városi jelenlétét hangsúlyozták. A középkori zágrábi 
parkokról csak elszórt adatok állnak rendelkezésünkre. A legrégebbi ismert barokk kertekről a 18. századból 
maradtak fenn adatok, így a Szent Xavér templom előtt található keresztútról és a Maximir első kialakításáról.1605 A 
zágrábi városi zöldterületek kertek, parkok, sétányok létrehozása döntően a 19. században ment végbe. 

A 19. század első harmadában kialakított kertek legteljesebb és legszínesebb leírásai 1828. és 1834. között 
az Allgemeine Deutsche Gartenzeitung-ban láttak napvilágot. A magán- és közkertek leírója a felvidéki születésű 
Mihovil Kunić (Michael von Kunitsch, Kunits Mihály) volt (1765, Banovec nad Beharom / Bán - 1835, Karlóca / 
Károlyváros). A tanulmányait Nagyszombaton végzett földmérnök, előbb Graz-ban tanított, ahol iskolaigazgató lett, 
gyenge egészsége miatt azonban kénytelen volt felhagyni a tanítással, így utazással és írással töltötte idejét. 
Horvátországba költözött és életének utolsó éveit Zágrábban és Varasdon töltötte. Számos társaság tagja volt, így a 
bajorországi Kertészeti Társaság, valamint a graz-i és varasdi zeneművészeti társaság is tagjai között tudhatta.1606 Az 
Allgemeine Deutsche Gartenzeitungban közzétett cikkeiben elsősorban a kertek felosztására, kialakítására és 
növényanyagára koncentrált. Leírásai alapján ekkoriban a magánkertek közül a város társas életében Petar 
Rodivojević tábornok Schönbach/Lepa Ves elnevezésű kertje volt az egyik legjelentősebb (a Mlinarska cesta-tól 
északra).1607 A zágrábi társaság eme kedvelt találkozóhelye, ahol számos ünnepséget is tartottak, Josef Karl 
Rosenbaum bécsi kertje, a Paradiesgarten mása volt.1608 Nevezetes volt még az Alagović püspök által a várostól 
északra építtetett nyaraló, amely azonban itt már nem az első volt: a 17. században a jezsuiták is építtettek egy 
nyaralót, a 19. században pedig számos tehetős polgár szintén követte a példát. A püspök Nova Ves-től a Šalata 
lankáiig terjedő kertjét nagy műízléssel alakíttatta ki.1609 A facsoportjairól, virágdíszéről és két, kínai híddal 
összekötött taváról híres mulatókertet a püspök kedden és csütörtökönként megnyitotta a városlakók előtt is.1610 

                                                           
1604 „Zágráb hegyvidékének szépségei leginkább a felsőváros mögött elvonuló hosszas kerülőket képező Tuskanec 
sétahelyről vehetők ki. A villákkal és lombos fákkal megrakott sétahely a Duga-ulicából nyílik s egy óra alatt 
bejárható. Kilátásai minden irányban gyönyörködtetők.” Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. Budapest: Légrády, 
1890. (Magyarország útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 18. old. 

A természeti táj városhoz való közelségét jól érzékelteti Walkó László leírása: 
„Az épület udvarán át a kertbe jutunk, ahonnan szerpentin út vezet le a zágrábiak kedvelt üdülőhelyére, a Tuškanec-
ligetbe. Őserdők homálya takar, évszázados tölgyek alatt járunk, melyeknek sűrű lombsátorán nem hatol át a 
napsugár. Az ünnepi csendet csak a dalos madár csattogása szakítja félbe s a harangszó, amelynek zúgása még 
ünnepiesebb érzelmeket kelt. 
A park főbejáratánál boszorkányokat égettek hajdanában, a krisztusi szeretet szent nevében. Innen elhaladva a 
lövőcsarnok és Kačić XVII. századbeli népdalköltő szobra mellett, 3 perc alatt bent vagyunk a vásári zaj közepett, az 
Ilicán.” Walkó László: Budapesttől Velencéig írásban és képben. Budapest: 1907. 1910 (4.), 1912 (5.) 60. old. 
1605 Dobronić, Lelja: „Zagrebački vrtovi i parkovi u XIX stoljeću.” Hortikultura 1965 (XI). 2-3. sz. 5-6. old. 
1606 Jurčić, Ivana: „The Gardens and Parks of Zagreb in Writings of Mihovil Kunić.” In: Bertović, Stjepan (szerk.): 
The Monography Zrinjevac: Nature garden parks and ornamental plantings in Zagreb. Zagreb: “Zrinjevac”, 1995. 
106-111. old. illetve általában Kunić munkásságának részletes elemzését és méltatását, írásainak jegyzékével ld. 
Jurčić, Ivana: „Doprinos Mihovila Kunića upoznavanju stanja i razvoja vrtne umjetnosti sjeverne i zapadne Hrvatske 
u prvoj polovici XIX stoljeća.” Poljoprivredna znanstvena smotra /Agriculturae Conspectus Scientificus/ 60 (1995) 
No. 2. 171-188. old. Nem csupán Zágráb, hanem többek között Nagykanizsa kertjei is szerepelnek Kunić leírásaiban. 
1607 Kunić, Mihail: „Lustgarten Schönbach, nächst Agram in Croatien.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1828. 
342-343, 350-351. old. 
1608 Maruševski, Olga: „Kultur der Gärten und Lustgärten.“ In: Biedermeier u Hrvatskoj / Biedermeier in Kroatien 
(szerk. Maleković, Vladimir).  Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. 1997. 91. old. 
1609 Kunić, Mihail: „Neu angelegter Lustgarten zu Agram in Croatien.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1828. 
374-375, 383, 393-399, 404, 409, 410. old. 
1610 Maruševski, Olga: „Kultur der Gärten und Lustgärten.“ In: Biedermeier u Hrvatskoj / Biedermeier in Kroatien 
(szerk. Maleković, Vladimir).  Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. 1997. 91. old. 



 

 
141. kép – A Déli sétány (a mai Strossmayer sétány) 

MGZ Fényképtár 
 
A Felsővárosban található sétányok a 19. század első felében alakultak ki.1611 1812-1813-ban a Gradec déli 

részén található városkapu, az úgynevezett Dverce felszámolásával nyert szabad területen alakították ki a Déli 
sétányt (későbbi nevén a Strossmayer sétányt, ld. 141-142. kép). Gyulai Ignác bán és felesége, Edelsheim Júlia 
bárónő kezdeményezésére indult meg az adománygyűjtés, amelyben a felsővárosi magisztrátus is közreműködött, 
magára vállalva a kivitelezést.1612 A sétányt ellátták padokkal s az éjszakai megvilágításról is gondoskodtak. Az 
1813-ban Zágrábot felkereső II. Ferencnek is megnyerte tetszését, különösen az onnan nyíló kilátás tett rá mély 
benyomást.1613 Az uralkodói látogatás alkalmával a Déli sétány növényekkel való díszítésére és éjszakai 
kivilágítására is nagy hangsúlyt fektettek.1614 A sétány egyes részeinek kiképzése, gazdagítása terén a 
magánkezdeményezések, mint a patriotizmus megnyilvánulásai a későbbiekben is jelentős szerepet töltöttek be. 
Mihovil Kunić ekként mutatta be a zágrábi tudományos akadémia tanára és egyben a zágrábi királyi vármegye 
ítélőtáblájának /Gerichtstafel/ assessora, a sétányra néző házat építtető Ljudevit Jellačić /Jellačić Lajos/ 
kezdeményezését: 

„(...) da er in diesem Gebäude ein Cassino an der Promenade herstellen wird, und da er von seinem 
Bau-Grunde längst dieses Gebäudes einen guten Teil zur Promenade freiwillig überlassen hat: so wird 
dadurch die Promenade nicht nur noch mehr an Erweiterung, sondern auch an Verschönerung und 
Lebhaftigkeit insgemein gewinnen. So streben edle Männer patriotisch zu wirken für ihre Stadt und 
Gegend, für ihr Vaterland!”1615 

A nagy számban idelátogató közönség nem csupán a kilátásban gyönyörködhetett, hanem gyakran zene is 
szórakoztatta őket.1616 A kapucinusoknak a Déli sétány közelében elhelyezkedő kertje az 1850-es évek második 
felében vált közkertté, így a sétányt kiterjesztették. 

                                                           
1611 Kunić, Mihail: „Agrams öffentliche Promenade.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1830. IV. 12. 15. sz. 129-
133. old. Uő: „Agrams öffentliche Promenade.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1830. IV. 19. 16.. sz. 137-143. 
old. 
1612 Kunić, Mihail: „Agrams öffentliche Promenade.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1830. IV. 12. 15. sz. 130. 
old. 
1613 Kunić, Mihail: „Agrams öffentliche Promenade.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1830. IV. 19. 16. sz. 140. 
old. 
1614 Jurman-Karaman, Draginja: „Zagreb u klasicističkom dekoru. (Dekoracija i iluminacija Gradeca i Kaptola 
prilikom boravka cara Franje II. krajem lipnja 1818. godine).” Iz starog i novog Zagreba 1960 (II). 191. old. 
1615 Kunić, Mihail: „Agrams öffentliche Promenade.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1830. IV. 19. 16. sz. 141. 
old. 
1616 „Oft wird auf der Promenade Harmonie-Musik gegeben. Es ist nicht uninteressant, von unten die oben wogende 
Menschen-Menge zu sehen, und von oben die Gäßchen, Häuser, Höfe, Gärten und Umgebung des unteren Stadtteils 



 

 
142. kép – A Déli sétány (a mai Strossmayer sétány) 

MGZ Fényképtár 
 

A Felsővárosban a Déli sétány mellett fontos szerepet játszott az Északi sétány, amelyet azonban jóval 
később, csak az 1830-as években, az északi kapu lebontásával, az egykori városfal helyén alakították ki. Az Északi 
sétány kialakításában, padokkal való felszerelésében fontos szerepet játszott egy Pallain nevű postamester. Róla 
kapta nevét a később itt felépült kis pavilon (Palajnovka), amelyhez kávéház is tartozott, vendégeit a városi zenekar 
szórakoztatta.1617 A „horvát Jókai,” August Šenoa1618 is megemlékezett a szépirodalmi és közéleti hetilap, a Vienac 
hasábjain az északi sétány történetéről. Elsősorban azt emelte ki, hogy az 1830-as, 1840-es években nem a városi 
magisztrátus, hanem egy magánkezdeményezés hatására indult meg a terület kialakítása. Az úgynevezett „Društvo 
sjevernoga šetališta” (a korabeli szövegben: Družtvo sjevernog šetališta), tehát az „Északi-sétány Társulat” (amely a 
pesti, Széchenyi-féle Sétány Társulattal állítható párhuzamba, bár annál csaknem egy évtizeddel korábban alakult 
meg) adománygyűjtést indított, amelynek eredményeként mintegy 7400 ezüstforint gyűlt össze (maga Haulik püspök 
300 forinttal járult a nemes célhoz). Ezzel a tőkével megindulhatott a sétány kialakítása, amelyet a zágrábiak 
hamarosan nagy számban látogattak, Jellačić bánsága idején rendkívül divatossá vált. Maga a bán járt elől jó 
példával: felesége társaságában szívesen kereste fel a sétányt, példája követőkre talált, s hamarosan tisztek, 
hivatalnokok is nagy számban látogattak ide, hogy idejüket a kávéházban töltsék, valamint katonazenét 
hallgassanak.1619 Az illír költő, Stanko Vraz is szívesen időzött a sétányon, amelyet később róla neveztek el Vraz-
sétánynak (Vrazovo šetalište). A sétány azonban hamarosan kiment a divatból, az 1870-es években, Šenoa 
beszámolója alapján már elhagyatott képet mutatott.1620 

A Felsőváros mellett Zágráb másik alkotóeleme, a Kaptol/ Káptalan parkja, a Ribnjak, mint neve is mutatja, 
eredetileg halastó volt. A tavak kiszárítása 1828-ban indult meg Alagović (1760-1837) püspök kezdeményezésére. 
Az így nyert területet az építész Klingspögl parkosította. Üvegházak építése mellett a park művészi kialakítására is 
gondot fordítottak, így antik templomot emeltek, helyet kapott Minerva, Ozirisz és Cora szobra.1621 A karlócai 
                                                                                                                                                                                            
zu überschauen.” Kunić, Mihail: „Agrams öffentliche Promenade.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1830. IV. 
19. 16. sz.  141. old. 
1617 Kampuš, Ivan – Karaman, Ivan: Zagreb through a thousand years. Zagreb: Školska knjiga, 1995. 162. old. 
1618 Šenoa, August. „Zagrebulje VIII.” Vienac 1879. 38. sz. 611-612. old. illetve Sabrana djela Augusta Šenoe. 
VI.kötet. Zagreb: Binoza, 1932. 104-105. old. 
1619 Šenoa, August. „Zagrebulje VIII.” Vienac 1879. 38. sz. 612. old. illetve Sabrana djela Augusta Šenoe. VI.kötet. 
Zagreb: Binoza, 1932. 105. old. 
1620 Šenoa, August. „Zagrebulje VIII.” Vienac 1879. 38. sz. 612. old. illetve Sabrana djela Augusta Šenoe. VI. kötet. 
Zagreb: Binoza, 1932. 105. old. 
1621 Maruševski, Olga: „Kultur der Gärten und Lustgärten.“ In: Biedermeier u Hrvatskoj / Biedermeier in Kroatien 
(szerk. Maleković, Vladimir).  Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. 1997. 93. old. 



 

születésű kereskedő és horvát hazafi, Mijo Krešić (1818-1888, karlócai házában nyílt meg az „illír olvasókör” és 
aktív szerepet játszott a Kereskedelmi Társaságban, a „Kolo”-ban, valamint a Matica Hrvatska-ban), amikor 1833-
ban üzleti ügyben három napra a Szent István napi vásárra Zágrábba érkezett édesapjával, a város nevezetességeinek 
megtekintésére is sikerült időt szakítaniuk. A zágrábiak felhívták figyelmüket az új püspöki kertre is, mely kis 
tájképi díszkertjével, számos díszével, virágaival, fáival nagy hatást gyakorolt a látogatóra.1622 A múlt század elején 
megjelent útleírásában Walkó László is érzékletesen mutatta be a kert szépségeit: 

 „Nyitva áll az érseki kert. A múlt század elején mocsár volt e helyen, ahol ma délszaki növények 
díszlenek. A bölcsesség istennőjének szobrával itt találjuk Flórát, a virágok istennőjét. A pázsiton 
szelíd őzike legelész, vagy a sétányokon kergetőzik. Szép pálmákat találunk a virágházban. A sűrű 
lombozatú fák között rejtett lugasok, a szellemi munka és a pihenés nyugodt helyei.”1623 

Alagović elődje a püspöki székben, Verhovác Miksa szintén sokat tett a Hortus Episcopalis, a püspöki kert 
fejlesztése terén. Mindemellett 1790-ben a püspöki palotától délre, a Vlašska ulica mentén olyan kertet alakított 
ki,1624 amelynek melegházaiban egzotikus növényeket neveltek, többek között narancs- és citromfákat. Ugyancsak az 
ő nevéhez fűződik Zágráb legnagyobb parkja, a Maximir kialakítása, mely nevét is megalkotójáról kapta.  

 

V.2.1. A Maximir / Maksimir / Miksa-pihenő / Miksa-park 

 Horvátország és Szlavónia, így Zágráb történelmében, politikai és kulturális életében meghatározó szerepet 
játszottak püspöki, majd 1853-tól érseki rangot viselő egyházi vezetői. Így a 19. század végéig a város közigazgatási 
területén kívül található, de a társas életben fontos szerepet betöltő úgynevezett Maksimir park1625 (ld. 143. kép) - 
eredetileg vadászat és fakitermelés céljait szolgáló tölgyerdő - kialakítása is Zágráb püspökeinek, majd érsekeinek 
köszönhető.  

 

143. kép - A Maximir bejárata 1864.  
(L. Schwoisser felvétele) 

MGZ Fényképtár 
 

                                                           
1622 Krešić, Mijo: „Autobiografija. U Zagrebu.” In: Horvatić, Dubravko (Szerk.): Hrvatski putopis od XVI. stoljeća 
do danas. Antologijski izbor. Zagreb: K. Krešimir, 2002. 111. old. 
1623 Walkó László: Budapesttől Velencéig írásban és képben. Budapest: 1907. 1910 (4.), 1912 (5.) 42. old. 
1624 Kunić, Mihail: „Der bischöfliche Garten zu Agram in Croatien.” Allgemeine Deutsche Gartenzeitung 1831. III. 
6. 9. sz. 65-68. old. 
1625 A parkot így mutatta be a magyar utazóknak Kenedi Géza: „A Maximir-park nem egyéb, mintegy 2 ½ négyszög-
kilométer terjedelmű, fejlett és lombos cserfákból álló erdőrészlet, melyet hellyel-közzel zöld gyepszőnyeg, tó, 
szabadtér s néhány mulató és pihenő épület szakít meg. Középrészén, dombos helyen áll egy kilátásra szánt torony, 
túlsó végén pedig egy fából összeállított erkélyes házikó, ahonnan elragadó kilátás nyílik a távoli smaragdzöld 
hegyvidékre. Ugyanitt gazdag virágültetvény is van. A lombos utakon a latin klasszikusokból vett föliratokat még 
Vrhovac Maximilian egykori érsek, a kertnek alapítója alkalmazta, aki a természet és költészet szépségei iránt 
fogékony nemes lélekkel bírt. A maig is érseki tulajdont képező park nevét (Maximir = Miksa pihenője) szintén 
Vrhovac érsektől nyerte.” Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. Budapest: Légrády, 1890. (Magyarország 
útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 17-18. old. 



 

A 18. század végén Maksimilijan Vrhovac / Verhovác Miksa (1752, Karlóca/Károlyváros - 1827, Zágráb) 
Zágráb püspöke (1787-től), a jozefinista értelmiség képviselője (maga is szabadkőműves) nevéhez fűződik a várostól 
keletre fekvő, az Európa északi és keleti részét összekötő, stratégiai fontosságú útvonal mentén található, egyházi 
tulajdonban lévő tölgyerdő parkosításának gondolata. Még püspöksége idején megindult a terület, egyes 
értelmezések szerint titkos szabadkőműves üzenetet is magában rejtő,1626 barokk, francia stílusú átalakítása (1787 és 
1794 között)1627: a püspökség tulajdonát képező tölgyerdőben, a park barokk jellegének megfelelően ekkor még csak 
egy magaslatot alakítottak ki, ahol később a kilátó létesült, valamint tíz innen sugarasan kiinduló néhány ösvény, és 
egyszerű gazdasági épületek valósultak meg.1628 Közel az erdő bejáratához a püspök egy vendégházat építtetett,1629 
amely a Maksimilijanov mir, röviden Maksimir nevet kapta, innen az 1794-ben ünnepélyes keretek között 
megnyitott park legrégebbi, de még ma is használatos elnevezése (a századforduló táján megjelent magyar 
útikönyvekben gyakran Miksa-pihenő illetve Miksa-park néven szerepel). Miután I. Ferenc trónralépésével a 
konzervatív politikai irányvonal vált meghatározóvá, jakobinus összeesküvés vádjával Verhovác püspök is gyanúba 
keveredett. A vádpontok közül az első szerint a püspök hatalmas összegeket fordított egy francia park kialakítására, a 
második pont alapján szabadkőművességgel vádolták. Miután a vádak az udvarig is eljutottak, a püspök kénytelen 
volt felhagyni a számára oly kedves park további rendezésével s a felhalmozott építőanyagot is más célra 
használták.1630 Olyan vélemények is születtek, melyek szerint ebben a döntésben elsősorban nem csupán a korabeli 
politikai klíma, hanem a napóleoni háborúk hatására kialakult nehéz gazdasági helyzet is szerepet játszott.1631 

A francia-osztrák háború idején katonai táborként, 1814-ben francia hadifoglyok őrzésére szolgáló, majd 
erdőként nyilvántartott terület Zágráb lakóinak már ekkor is kedvelt kiránduló, piknikező helyeként szolgált.1632 
Vrhovac püspök naplóbejegyzéseiben nem mulasztotta el megemlíteni a parkban tett látogatásait, az itt tartott 
fogadásokat, valamint katonai parádékat. 1817. május 1-én egy itáliai mutatványos léggömbje vonzotta a zágrábiakat 
a parkba: a püspök bejegyzése szerint nagyszámú érdeklődő gyűlt egybe. Ugyanezen év május 11-én sokan vonultak 
ki Szent Xavérhoz, de még többen gyűltek össze a Maximirban, ahol lovasmutatványok szórakoztatták a közönséget, 
május 15-e délutánján hasonlóképpen.1633 

 

Zágráb számos más parkjának kialakításában mélyreható szerepet játszó Aleksander Alagović / Alagović 
Sándor püspöksége idején (1829-1837) nem történtek jelentős változások a Maksimir kiképzésében: csupán néhány 

                                                           
1626 Jurković, Sonja: „Maksimir – study of the park composition.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. 
Zagreb: Školska knjiga, 1993. 85. old. 10. lábjegyzet. 
Ebben a tekintetben ld. Sonja Jurković, a park leírójának mélyreható értelmezését: „We can discern the original axes 
by climbing the Belvedere and first taking in the eastern view. Gently loping meadows and low lines can be seen 
there; everything undulates and the whole space is open, thus creating the impression of light – in sharp contrast to 
the dark woods in the north, a dense complex with planted conifers. We further observe the view clockwise, or 
according to the path of the sun. The south: light on this side is intensified by glittering lake surfaces; it is therefore 
reflected even without direct exposure. Life springs, eternal springs are suggested. The south-western view brings the 
exuberance of life embodied in luxuriant crowns of common oaks. What we are watching is, so to speak, a state of 
maturity completed by the formality of the entrance avenue. In the west we can again see the meadows, with the long 
shadows of the setting sun. A vista which can suggest advanced age at dusk. The circle is completed with the view of 
the north, the dim and unreachable regions of darkness and mystery. The circle can be repeated and we can thus 
watch the images of our own life or of nature, which is constantly renewing itself. This panoramic rotation on one’s 
own axis, with Man at its centre, emphasizes the importance of Man as an individual who conceives the world. This 
clock, i.e. the rotation from sunrise to sunset, can be transferred to the ages of Man or Cosmos, from birth to death.” 
In: Uott: 87. old. 
1627 Mudrinjak, Damir: Maksimir. Nekad i danas. Zagreb: HKD, 1974. 19. old. 
1628 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 1. old.  
1629 Maruševski, Olga: „Kultur der Gärten und Lustgärten.“ In: Biedermeier u Hrvatskoj / Biedermeier in Kroatien 
(szerk. Maleković, Vladimir).  Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. 1997. 85. old. 
1630 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 1. old. 
1631 Maruševski, Olga: „Maksimir – cultural monument.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. Zagreb: 
Školska knjiga, 1993. 7. old. 
1632 Maruševski, Olga: „Kultur der Gärten und Lustgärten.“ In: Biedermeier u Hrvatskoj / Biedermeier in Kroatien 
(szerk. Maleković, Vladimir).  Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt. 1997. 87. old. 
1633 Mudrinjak, Damir: „Maksimir u dnevniku Maksimilijana Vrhovca.” In: Brolich, Stjepan (Szerk.): Maksimir 200. 
1794-1994. Zagreb: Grad Zagreb – Gradska Skupština, 1994. 24-25. old. 



 

gyalogutat alakítottak ki és virágokat ültettek a park egyes részeire. Alagović püspöktől származott azonban a kert 
angol stílusú átalakításának, valamint a közönség szórakozására való megnyitásának gondolata.1634  

A később „kis Versailles”-ként emlegetett park1635 végleges alakját 1838 és 1843 között, Haulik György 
(Juraj Haulik) püspöksége (1837-1853, majd szolgálatai jutalmaként érsek 1853-1869, 1856-tól bíboros) idején 
nyerte el. A püspök a tájkertész Michael Riedl hatására a tájképi stílus mellett döntött. Az 1788-ban Nagyszombaton 
született Haulik György, a művészetek nagylelkű mecénása volt, akinek a város modernizálása, fejlesztése 
szívügyévé vált és Zágráb társas életében is aktív szerepet vállalt. A zágrábi püspök, aki Észak-Horvátország egyik 
leggazdagabb földbirtokosa volt, 150 ezer forint ráfordításával kialakított parkjának1636 1843-as megnyitását 
nagyszabású ünnepély kísérte. Haulik György (Juraj) tiszteletére Jurjaves illetve Jurjevac nevet kapta a park,1637 
később azonban az alapítóra emlékezve ismét az eredeti elnevezést használták, így ma is a Maximir nevet viseli. 
Nyaralója, valamint a Szent György kápolna és a szobrok neves bécsi szakemberek alkotásai. 

Haulik György érsekként első hivatali évében, 1853-ban Bécsben jelent meg az Ivan Zasche, a püspök 
udvari festője tizenkét metszetét tartalmazó Park Jurjavés címet viselő album,1638 amely a park teljes leírását 
magában foglalta. A német nyelvű mű zárszavában a szerző egy olyan kérdést vetett fel, amely a nagy anyagi 
ráfordítással létesített park leírását olvasva sokakban felmerülhetett: 

„Jedes Werk findet seine Tadler über Tendenz und Ausführung. Unter den vielen Menschen, die den 
Park Jurjavés und vielleicht diese Blätter kennen lernen, könnte die Frage aufgeworfen werden, ob eine 
derlei kostspielige, scheinbar nur zum Vergnügen bestimmte Schaffung sich auch mit der Bestimmung 
kircherlicher Einkünfte und mit der Stellung eines geistlichen Würdenträgers vereinbare.”1639 

Haulik György, aki feltehetőleg családi hagyományként hozta magával a mezőgazdaság szeretetét (apja az 
esztergomi érsek jószágkormányzója volt), nagy érdeklődéssel kísérte a kertművészet fejlődését. 1841-ben 
megalakította a zágrábi parkok története szempontjából is fontos szerepet játszó Horvát-Szlavón Gazdasági 
Társaságot. A Maximir fejlesztésében a kertművészeti alkotás és filantróp szándékok mellett a gazdasági fejlődés 
előmozdításának gondolata is meghatározó szerepet játszott. A Dália-völgyben (Dahlien-Thal) felállított kis 
piramison, valójában obeliszken szereplő latin nyelvű felirat rávilágít a megbízó szándékaira: 

„Segíteni a szükséget szenvedőn, aki nem adta magát tétlenségre, a békés polgárok számára egy 
nagyobb hasznot hozó és élvezetesebb földművelést elősegítő kezdeményezésként, a nagyváros 
szépítésére, de a haza büszkeségére is, a köz szolgálatában és az életben megfáradt lelkek számára, 
hogy a természet ártatlan örömeit élvezhessék, Juraj Haulik, Zágráb érseke, alkirályi rangú királyi báni 
helytartó Kr.u. 1843-ban adományozza ezeket a ligeteket és a környező mezőket, amelyeknek 
kialakítását mindig is óhajtotta és amelyeknek tervezésében és szépítésében, amint azt a körülmények 
lehetővé tették, maga is örömét lelte, s szerény emlékeztetőként ezt az obeliszket állíttatta”1640 

                                                           
1634 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 1-2. old. 
1635 Ld. „enfin Maximir « qui peut soutenir la comparaison avec les plus beaux parcs du monde » et que nous 
appellerions volontiers le petit Versailles de la Croatie.” Trois mois en Croatie. Souvenirs de voyage en Autriche–
Hongrie par Gosp. Ljudevit Prijateli (La Rocque). Paris: Auguste Chio, 1880. 54. old. 
1636 Ld. Jurman-Karaman, D.: „Maksimir, Najlepši zagrebački park.” Hortikultura 1965 (XI). 2-3. sz. 40. old. 2. 
lábjegyzet. 
1637 Ezek az elnevezések mára szinte teljesen feledésbe merültek. 
1638 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 
1639 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 10. old. 
1640 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 8. old. Az angol változat (ld. Maruševski, Olga: „Maksimir – 
cultural monument.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. Zagreb: Školska knjiga, 1993. 60. old.) és a 
latin eredeti alapján szabad fordításomban. A latin eredeti: 
„EGESTATI. IGNAVIAE. HAUD. DEDITAE. CIVIUMQUE. INDUSTRIAE. SUBLEVANDIS INCITANDO. 
RURA UTILIUS. IUNCTIM. DULCIUS. PERCOLENDI. STUDIO METROPOLEOS. ATQUE ADEO. PATRIAE. 
DECORI 
NEC. NON 
NIMIS. ABS. RE. PUBLICA. SERIISQUE FESSIS 
EX. INSONTIBUS. NATURAE. DELICIIS. REFOCILLANDIS 
HOS. LUCOS 
DUDUM. PERFICI. OPTATOS. NUPER. ETIAM. ALIQUANTULUM. TENTATOS 
CUM. ADSITO. CAMPO 
PLURIUM. ANNORUM. DECURSU 
LUBENS. EXCOLUIT. PRO. MODULO. ORNAVIT 
EJUSQUE. REI 



 

A létesítmény kialakítását tehát közhasznúsága, a köz java indokolta és igazolta. Mindamellett, hogy a parkon 
végzett munkálatokban résztvevő szegénysorú munkásoknak és családjuknak megélhetést biztosított, az ipar, a 
mezőgazdaság és a művészet fejlődésének előmozdítását, az ízlés finomodását, valamint a megfáradt emberek 
kikapcsolódását biztosítva Zágráb és az egész ország javát szolgálta az alkotás: 

„(…) bei Anlegung des Parkes unzählige arme aber arbeitsame Menschen sammt ihren Familien 
Lebensunterhalt gefunden, was – wenn auch in geringerem Masse – auch fernerhin der Fall sein wird 
die Industrie, selbst die Kunst durch dies großartige Werk begünstigt, durch dessen Entstehen nicht nur 
der Stadt Agram, sondern gewiss dem ganzen Lande eine seltene Zierde zu Teil geworden. Ja auch auf 
die Verbesserung der Landwirtschaft, auf Verfeinerung des Geschmackes, auf die Moralität und 
Bildung des Herzens selbst dürfte diese Schöpfung nicht ohne wohltätigen Einfluss bleiben; denn wie 
viele mit Arbeit überhäufte Beamte, Bürger und andere Bewohner Agrams – der Fremden nicht zu 
gedenken – finden hier auf den schönen Fluren, in der Kühle der schattigen Waldung, im Dufte der 
Pflanzenwelt, Erquickung im unschuldigsten Genusse der herrlichen freien Natur, die ihren 
wohltätigsten Eindruck auf die Seele nur selten verfehlt.”1641 

Mintaként a császári tulajdonban lévő Laxenburg parkja szolgált (a park és építményei kiképzésén 
laxenburgi és bécsi szakemberek dolgoztak), azonban a lovagi romantika helyett a sajátosan helyi természeti 
viszonyokhoz és a megbízó igényeihez alkalmazkodva alakították ki a parkot. A történetét röviden összefoglaló és 
három séta formájában a legjellegzetesebb részeit bemutató album szerzője szerint a festői táj változatossága, amely 
a tájkertészet alapelveinek megfelelően mintegy beleolvad a környező vidékbe, de különösen a létesítmények 
gazdagsága és célszerűsége a leginkább figyelemreméltó: 

„Er [der Park] besitzt eine mehrere hundert Joche umfassende, rationell, zum Teil mit Maschinen 
betriebene Ackerwirtschaft, hat Wiesen- und Waldkultur, eine bedeutende Sammlung exotischer 
Bäume, Sträucher und Blumen, eine Schweizerei, Seiden- und Bienen-Zucht, einen großen Obstgarten, 
eine Fasanerie, einen Hirschgarten, mehrere Meierhöfe mit verschiedenem mitunter seltenem Geflügel, 
schönen Hopfenbau, eine Mahl- und eine Säge-Mühle, ein gut eingerichtetes Bräuhaus, verschieden 
Lustgebäude, - geringfügiger Gegenstände des Schildkrötenteiches, z. B. nicht zu erwähnen. – Und was 
den Wert dieser Mannigfaltigkeit erhöht ist, dass nichts auf einander gehäuft, nichts gezwungen oder 
als Spielerei, sondern Alles am gehörigen Ort in geziemender Ausbreitung, mit Gediegenheit und Ernst 
angebracht ist, wozu das geräumige Terrain die erwünschte Gelegenheit geboten hat.”1642 

 

144. kép - Maximir, vadászház (valójában 
svájci/tiroli ház) 
Vienac 1878. 613. old. 

 

A parkban a romantikus tájképi park 
minden nélkülözhetetlen eleme fellelhető volt:1643 
a kilátó, a laxenburgi mintára készített svájci 
házikó, amely a későbbiekben vendéglőként 
szolgált, a helyi falusi építészetet mintázó 
gerendaház (az úgynevezett csendes  házikó), a 

visszhang pavilon, az esernyő (Parapluie), a bellevue (a természet-pavilon), a néptemplom (Volkstempel), amelynek 
helyén majd a  Szent György kápolna épül fel (Haulik György óhaja az volt, hogy itt helyezzék örök nyugalomra), a 
halászházikó, a svájci/tiroli ház /ld. 144. kép/, latin nyelvű Horatius-idézetekkel ellátott fák, ülőhelyek, a bécsi 
szobrász, Joseph Käschmann/Kässmann alkotásai: az „Arató leány” (az első világháború idején megsemmisült), „A 
nápolyi halász” (eredetileg az alsó tó partján, később a szigetre helyezték), a nyári lakkal szemben elhelyezett 
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1641 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 10. old. 
1642 Park Jurjavés. Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 2. old. 
1643 Ld. Gostl, Igor: Zagrebački Perivoji i Promenade. Zagreb: Školska knjiga, 1994. 165-168., 172-182. old. és 
Maruševski, Olga: „Maksimir – cultural monument.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. Zagreb: 
Školska knjiga, 1993. 43-60. old. 



 

„Gyermekcsoport” (virágokkal, galambokkal, méhkassal és selyemszálakkal együtt ábrázolt három alak a parkban 
végzett gazdasági tevékenységet jelenítette meg, a szoborcsoport ma a Zágrábi Városi Múzeumban található); 
valamint márvány kereszt, Szűz Mária szobra és az obeliszk a már említett felirattal. A park megalkotójára az 
obeliszk és a Szent György kápolna mellett közvetlenül a díszes kiképzésű bejárattal szemben felállított, a néphitben 
olyan fontos szerepet betöltő Szent György szobor is emlékeztetett.1644 A versekben is megénekelt szépségű park1645 
terveinek elkészítésében és kivitelezésében maga Haulik György is meghatározó szerepet játszott.1646 A kocsival nem 
rendelkező illetve bérelni nem tudó gyalogos közönség kényelmére a városból a parkba vezető főút mellett egy kis 
árnyas mellékutat is kialakíttatott, padokkal, hidakkal, s nem csupán magát a parkot nyitotta meg előttük, hanem a 
virágoskertet és a parkban található épületeket is. Az alapító, aki maga is szívesen időzött parkjában, elgondolásának 
megfelelően, az illírizmus keretébe illeszkedő nagyívű program elemeként egy egyedülálló természeti, esztétikai, 
társas életi és gazdasági komplexumot hozott létre, amely a legmodernebb újításokat alkalmazó és bemutató 
mintagazdaságként és mesterien kialakított parkként egyaránt szolgálta a zágrábiak épülését, szórakozását és 
kikapcsolódását.1647  

A park területén még Haulik életében számos ünnepségre került sor, így 1852-ben a Zágrábba látogató 
Ferenc József tiszteletére népünnepélyt rendeztek: néptánccal köszöntötték, tejjel és sajttal kínálták a svájci 
népviseletbe öltözött leányok.1648 A Szent György kápolna (ld. 145. kép), valamint a Szent György szobor 
leleplezése alkalmával, 1867-ben tűzijátékkal kísért népünnepélyeket rendeztek. 

 
145. kép - Részlet a zágrábi Maximir-parkból: a Szent György kápolna és a kilátó 
(Otto Iveković) 

                                                           
1644 Dominik Fernkorn alkotása 1867-ben került a parkba, majd a „Zöld patkó” két pontján kapott helyet: 1884-ben 
az Akadémia téren, majd 1908-ban az Egyetem téren állították fel. 
1645 Mudrinjak, Damir: Maksimir. Nekad i danas. Zagreb: HKD, 1974. 42-45. old. Vasilije Bubanović „Somnium” 
címmel 1853-ban megjelent ódája. 
1646 „Drei Vierteile der Schaffung des jetzigen Parkes muss aber Seiner Excellenz dem gegenwärtigen Herrn Bischof 
zugeschrieben werden, welcher während fünfzehnjähriger Anwesenheit in Agram, und seiner oft sehr 
beschwerlichen Amtsverwaltung, namentlich über 7 Jahre als Banal-Locumtenent in schwierigen Epochen, keine 
andere Erholung fand, als in seinem Parke; hier brachte er beinahe täglich ein Paar Stunden zu, um mit Sachkenntnis 
und Liebhaberei dessen Anlage zu leiten. Selbst jetzt noch überwacht Seine Excellenz die vielfältigen Arbeiten und 
muss sonach als der eigentliche Ordner des so bewundernswerten Werkes angesehen werden.” In: Park Jurjavés. 
Wien: Carl-Gerold und Sohn, 1853. 3. old. 
1647 A Sokol halma (Mogila) 1925-ben, a horvát királyság ezeréves fennállása alkalmával az Esernyő helyén létesült. 
155, történelmi vagy kulturális szempontból jelentős helység földjéből halmozták fel a dombot. A későbbiekben az 
állatkert is a parkban kapott helyet. 
Ld. Mudrinjak, Damir: Maksimir. Nekad i danas. Zagreb: HKD, 1974. 57-58. old. 
1648 Maruševski, Olga: „Maksimir – cultural monument.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. Zagreb: 
Školska knjiga, 1993. 66. old. 



 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 21. k. Szent István koronája 
országainak VIII. kötete:  Horvát-Szlavónország. Budapest: Magyar Királyi 
Állami ny., 1901. 265. old. 

 

Az 1870-es években viszont a várostól félórányira fekvő, mintegy háromórás sétát kínáló csodálatos park 
elhanyagoltságát panaszolják a folyóiratok.1649 Haulik utóda, Josip Mihalović bíboros kevesebb gondot és pénzt 
fordított fenntartására,1650 a korabeli leírások elhanyagoltságáról számoltak be,1651 a közönség figyelme is inkább a 
városban lezajló fejlődésre összpontosult (a park csak 1900-tól vált Zágráb részévé), a gyorsan épülő Alsóvárosban 
koncentrálódó iparra és kereskedelemre. A parkot kisebb számban kereste fel a közönség, ami a művészien 
kialakított park helyett a háborítatlan természet iránt való érdeklődés megnövekedésével is magyarázható (1874-ben 
megalakult a Zágrábi Hegymászó Társaság, a figyelem a Zágrábtól északra fekvő Medvednica-ra irányult.) A 
zágrábi rendőrség által 1880-ban a Maksimirról készített jelentésben, mint a „közrend” mintapéldája jelenik meg a 
park. A séta- és szórakozóhelyre  

„naponta több száz zágrábi lakos látogat ki családjával, hogy az ős tölgyfák árnyékában pihenjenek, a 
fülledt városból ide menekülve felfrissüljenek, ezáltal a mindennapi munka igáját könnyebben viseljék. 
Parasztok ritkán keresik fel. Természetüknél fogva nem keresik, nem kereshetik mindazt, amit a 
városlakók itt fellelnek. Jurjaves tehát a város előterének tekinthető, melynek közelsége csak növeli 
értékét. (…)”1652  

Az idealizált kép ellenére a városi hatóság őrjáratokat küldött ki a park őrzésére, a viteldíjakból összegyűjtött 
pénzből olajlámpásokat állítottak fel a park leglátogatottabb részein. 1886-ban az Agramer Tagblatt egyik cikkírója 
számos olyan javaslatot vetett fel, amelyek által a park nemcsak a vasárnaponként odalátogató polgárok körében 
maradt volna népszerű, hanem a vendéglők kínálatának bővítése és javítása révén a közönség más rétegeit is 
magához vonzotta volna. A cikk szerzője a külföldi vagy éppen samobori gyógy- és üdülőhelyekre utazó tehetősebb 
városlakókat nyárilakok építésével, a tavakon fürdőhelyiségek létesítésével, promenádkoncertekkel, tehát a park 
nyaralóhellyé fejlesztésével kívánta Zágrábban tartani és a parkba vonzani – a javaslatok azonban nem találtak 
visszhangra.1653 

 1880 és 1890 között biciklis, lovas és más szórakoztató versenyeket tartottak a parkban.1654 A Maximir 
látogatását nagyban megkönnyítette, hogy 1892-től omnibusz kötötte össze a várossal.1655 Nyaranta színielőadásokat 
is rendeztek, így 1913. augusztus 24-én, vasárnap Shakespeare Szentivánéji álom című darabja került színre (ld. 146. 
kép).1656 Népünnepélyeket is tartottak a parkban, így 1906. május 6-án az Első Zágrábi Munkásegylet az érsek 
engedélyével tartott népünnepélyt az egylet rokkantalapja javára. 

                                                           
1649 Vienac 1878. 38. sz. 615. old. 
1650 Mudrinjak, Damir: Maksimir. Nekad i danas. Zagreb: HKD, 1974. 27. old. 
1651 „Maximir embelli par le cardinal Haulich, qui en avait fait sa résidence favorite, est un peu négligé aujourd’hui, 
mais c’est encore la plus jolie promenade des environs d’Agram et de toute la Croatie.” Trois mois en Croatie. 
Souvenirs de voyage en Autriche–Hongrie par Gosp. Ljudevit Prijateli (La Rocque). Paris: Auguste Chio, 1880. 54. 
old. 
1652 Idézi: Maruševski, Olga: „Maksimir – cultural monument.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. 
Zagreb: Školska knjiga, 1993. 66. old. 
1653 „Maximir als Sommeraufenthalt.” Agramer Tagblatt 1886. 113. sz. Idézi: Maruševski, Olga: „Maksimir – 
cultural monument.” In: Jurković, Sonja - Maruševski, Olga: Maksimir. Zagreb: Školska knjiga, 1993. 66 old. 
1654 Mudrinjak, Damir: Maksimir. Nekad i danas. Zagreb: HKD, 1974. 28. old. 
1655 Mudrinjak, Damir: Maksimir. Nekad i danas. Zagreb: HKD, 1974. 28. old. 
1656 Gostl, Igor: Zagrebački Perivoji i Promenade. Zagreb: Školska knjiga, 1994. 165. old. 



 

 
146. kép - Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának előadása 1913. 

Zagreb 1900. Zagreb: Liber, 1974. 108. old. 
 

A városi tanácshoz számos panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a közterületen, elsősorban a Maximir 
területén szolgálóleányok és diákok virágokat szakítanak le és ágakat törnek le. Az így okozott károk miatt illetve 
mivel a kutyatulajdonosok állataikra nem vigyáztak kellőképpen, a városi hatóság, más megoldást nem látva az 
előírások érvényesítésére, újságcikk útján szólította fel a parkok közönségét, az esetleges eljárások elkerülése végett, 
a szabályok betartására.1657 

A Maximir egyik problémáját a park bejáratánál a kéregetők jelentették. A rendőrség a felügyelet 
szigorításával kívánta megoldani a problémát: 

„Ein Wachposten hat vor dem Parkeingange darüber zu wachen, dass das Publikum von den Zigeunern 
nicht weiterhin in der unverschämten Weise wie bisher molestiert werde und dass die kranken Kinder 
von den Eingangstoren entfernt werden. Maximir ist doch schließlich ein Erholungsort und kein 
Spital.”1658  

A korabeli utazókat elsősorban a park növényvilágának gazdagsága ragadta magával.1659 A park bejáratánál található 
kávéház a kirándulások kedvelt célpontja, állomása volt. Megszokott látogatói, a nemesség és a tehetős polgárság 
távollétében azonban elhagyatott képet mutatott. Csak néhány tiszt, kereskedő és hivatalnok kereste fel. 

„A park bejáratánál, a nagy cserfák hűs árnyában, egy kávéház is van, hova Zágráb lakói sörözni, 
vacsorálni és zenét hallgatni örömest ki-kirándulnak, mikor tehetik. Tele van e hely, miként nekem 
mondották, minden szép tavaszi és nyári estén majdnem éjfélig, de minthogy jelenleg a nemesség és a 
magasabb rendű polgárság falusi birtokain tanyázik, a park majdnem egészen el van hagyatva. Csak 
néhány tisztet, hivatalnokot és kisebb kereskedőt láthatni most itt. Különben itt most mindenkinek 

                                                           
1657 Agramer Zeitung 1906. V. 24. 137. sz. 
1658 Agramer Zeitung 1906. VII. 17. 186. sz. 
1659 „(…) az egész parkban a legsudarabb szálas fák üdítő árnyában sétálhatunk, melyek Fontainebleau-t vagy 
Compiègne-t juttatják eszünkbe. Aztán a közelben erdőborította hegy is van elég; az irtásos helyeken ügyes csínnal 
épített kioszkokból a szem egy kellemes völgy hosszában, melyet már a havasi vidékek üde zöldje borít, oly örömest 
elmereng a sűrű erdőségek titokszerűen homályos, de mégis oly kedves zöld bársonyán; míg más oldalról igen szép 
kilátás nyílik a városra és annak főbb épületeire. A park szépségeit még azoknak a tarkabarka pásztorkunyhóknak, 
pagodáknak s egyéb haszontalan csecsebecséknek sem sikerült elrontani, melyekkel a díszes kert különleges pontjait 
az érsekek kissé barokkos ízlése a szó szoros értelmében behinté, annyira elrejti azokat a szőlővesszők és 
folyondárok sűrű lombozata, melyből imitt-amott nehéz aranysárga szőlőfürtök kandikálnak ki, kemény próbára 
tevén a nyalánk sétálók állhatatosságát, kik pedig szívesen csipkednek le azokról 1-2 szemecskét.” Sámi Lajos: „Egy 
francia utazó déli Magyarországról (Perrot).” VU 1870. (június 5.) 286. old. 



 

vidám és barátságos arca és kinézése van; úgy veszem észre, hogy az élet nagyon kellemes lehet 
Zágrábban. (...)”1660 

 

V.2.2. A „Zöld patkó” kialakítása 

 „A magyar államvasutak renaissance indóházától jobbra nyílik a Baross-utca, az 
újonnan épült emeletes magyar iskolával. Előttünk a szép Ferenc József-tér. Ezen 
egyenesen át tíz perc alatt visz az út a Jellasics-térre, három egymással 
összefüggő parkon át. Remek platánfák sorából és virágtelepek csoportjából 
emelkednek büszkén a kultúrpaloták. (…)”1661 

A modern Zágráb története 1850-nel vette kezdetét, amikor a Gradec (Felsőváros) és a Kaptol (Káptalan), e 
két középkori eredetű város a császári dekrétum értelmében egyesült.1662 A rohamosan fejlődő Alsóváros (Donji 
Grad) hamarosan az új város központjává vált. Az 1857-ben elfogadott építkezési szabályozás jelentette Zágráb 
modernizációja és nagyvárosias arculatának kialakítása felé tett első lépést. Az 1865-ben elfogadott Szabályozási 
terv elsősorban az Alsóváros, mint Zágráb új központjának kiképzésére összpontosított a bécsi Ringstrasse olyan sok 
esetben példának tekintett kialakítását véve kiindulópontnak. Miután 1880-ban súlyos földrengés rázta meg a várost, 
1887-re elkészült a második Szabályozási terv. A lakosság számának rohamos gyarapodásával1663 elengedhetetlenül 
szükségessé vált a zöldterületek tervszerű kialakítása az egészségügyi és rekreációs szempontokat szem előtt tartva. 

A „Zöld patkó” (illetve tervezőjéről „Lenucci patkója” néven) a zágrábi Alsóváros meghatározó városképi 
eleme olyan összművészeti alkotás,1664 amely nem csupán önmaga képezett közösségi teret, hanem környékén illetve 
területén is számos olyan intézmény, valamint rendezvény kapott helyet, amelyek meghatározó szerepet töltöttek be 
Zágráb és Horvátország társas életében. Eme történeti és szűkebb értelemben várostörténeti kormonumentum 
konkrét kialakítása 1870-ben vette kezdetét. Az olyan fontos identitásképző jelleggel bíró parkegyüttes kialakítása 
fokozatosan haladt, a tényleges zöldterület-rendszer, a „Zöld patkó” létrehozása azonban csak 1882-ben 
fogalmazódott meg. 

Már az 1865-ös városépítési tervben, a korszerű városépítés szellemében két nagy kiterjedésű tér 
kialakításának gondolata szerepelt: a „patkó” majdani szárai, mintegy a Gradec és a Kaptol vonalában, azoknak 
„meghosszabbításaként.” A fejlesztés kiindulópontja és hosszú ideig annak középpontja a Harmica / (1848. után) 
Jellačić-tér közvetlen közelében található úgynevezett Új tér (Novi Tèrg) állt. A tér nyitott, még be nem épített 
területén 1826-tól állatvásárokat tartottak, melyek a maguk színes forgatagával Zágráb minden rendű és rangú 
lakójának kedvelt találkozóhelyévé, a korabeli tömegkultúra egyfajta központjává avatták. A városépítési és 
fejlesztési terv keretében új, az addiginál jóval fontosabb szerepet kívántak juttatni a térnek a város társas életében. 
Az 1864-ben a későbbi Horvát Nemzeti Színház helyén, tehát a „Nyugati téren” megrendezett gazdasági kiállítás 
jegyében sor kerülhetett a város egésze, így az állatpiacnak helyet adó Új tér fejlesztésére, szépítésére is: 
megindulhatott rendezése, kövezése. Az 1865-ös első Szabályozási terv, mely Zágráb terjeszkedésének és 
szépítésének irányvonalait kívánta lefektetni, az Alsóváros külső, ekkor még rurális részeinek urbanizációját tűzte ki 
célul. A későbbi parkrendszernek ekkor még csak három eleme szerepelt a tervekben: az 1857 és 1859 között 
felépült városi kórház létesítményével szemben található úgynevezett „Nyugati tér,” a déli részre, a vasúttal 
párhuzamosan tervezett park, valamint az Alsóváros keleti részén elhelyezkedő Új tér. 

                                                           
1660 Sámi Lajos: „Egy francia utazó déli Magyarországról (Perrot).” VU 1870. (június 5.) 286. old. 
1661 Walkó László: Budapesttől Velencéig írásban és képben. Budapest: 1907. 1910 (4.), 1912 (5.) 31. old. 
1662 Laslo, Aleksander: „Zagreb, 1880-1918. Modern architectural town planning in Zagreb.” In: Blau, Eve – Platzer, 
Monika (szerk.): Shaping the Great City. Modern Architecture in Central Europe 1890-1937. Munich/London/New 
York: Prestel, 1999. 136-144. old. 
1663 Zágráb lakosságának alakulása: 
1851: 14.300 
1890: 39.000 
1900: 58.000 
1910: 75.000 
Ld. Laslo, Aleksander: „Zagreb, 1880-1918. Modern architectural town planning in Zagreb.” In: Blau, Eve – Platzer, 
Monika (szerk.): Shaping the Great City. Modern Architecture in Central Europe 1890-1937. Munich/London/New 
York: Prestel, 1999. 139. old. 2. sz. jegyzet. 
1664 Történetének és ikonográfiájának legteljesebb összefoglalását, gazdag szöveges, térképes és képi 
dokumentációval: ld. Knežević, Snješka: Zagrebačka zelena potkova. Zagreb: Školska knjiga, 1996. 



 

Az Új tér fejlesztésének első lépéseként új nevet kapott, amely meghatározta további fejlődését is, hiszen a 
név szellemében egy nagyívű program kulcsfontosságú elemévé vált. 1866-ban Ivan Kukuljević-Sakcinski, a modern 
horvát történetírás atyja javaslatára, a szigetvári hős halálának háromszáz éves évfordulója alkalmából Zrínyi Miklós 
tér / trg Nikole Šubića Zrinskoga (innen Zrinjevac) nevet kapta. Ugyancsak ő vetette fel, hogy a kulturális elemek 
alkotta városi társadalmi környezet jegyében az Akadémia és a Nemzeti Múzeum is itt kapjon helyet. Ezáltal a tér 
egy olyan kulturális központot képezne, amely meggyorsítaná az Alsóváros nyugati részének urbanizációját. A tér 
tehát a városfejlesztés keretében egy jóval tágabb spektrumú ikonográfiai programot kívánt megvalósítani, melynek 
lényege a historizmus jegyében, a múlt nagyságainak, a jelen alkotásainak és a jövő célkitűzéseinek 
egybekovácsolásával a parkot egy olyan „szabadtéri múzeumként” megalkotni, hogy ezáltal a horvát nemzeti 
emlékezet megtestesítőjévé váljék.  

A nagyszabású program megvalósítása érdekében, a Zrinjevac, mint élő műalkotás létrehozása jegyében 
1869-ben elhatározták a tér parkosítását. 1870-ben határozat született arról, hogy a tér nemes hivatásával 
összeférhetetlen marhavásárt a város egy másik pontjára, a gázművek közelébe helyezik át, ami 1872 tavaszáig meg 
is valósult. A parknak tulajdonított jelentőségteljes szerepet jól mutatja, hogy 1872-ben részletes terveinek 
elkészítésére Rudolf Siebecket, a neves bécsi tervezőt kérték fel, aki 1873-ra készült el a megbízással. Ennek 
nyomán jöhetett létre a platánokkal övezett, az épített környezetbe jól illeszkedő, minden oldalán nyitott, így 
könnyen megközelíthető és áttekinthető tér, amely a város és az ország közösségi identitásának, de sétányként az 
egyén önreprezentációjának is ideális színterévé vált (ld. 147. kép). 

 
147. kép - Sétálók a Zrínyi téren, 1900-as évek eleje 

MGZ Fényképtár 
 

A tér programjának jegyében 1876-ban merült fel ismét az a gondolat, hogy az Akadémia monumentális 
épülete itt kapjon helyet. Josip Juraj Strossmayer / Strossmayer József György 1875-ben határozta el, hogy az általa a 
nemzetnek adományozott gyűjtemény egy olyan intézményben kapjon helyet, ahol a művészetkedvelők azt szabadon 
megtekinthetik és ahol a legideálisabb módon szolgálhatja a nagyközönség ízlésének csiszolását. Az Akadémia 
eredeti helyszíneként a felsővárosi Déli sétányt jelölték ki, ez azonban olyan közfelháborodást váltott ki (általános 
volt a meggyőződés, miszerint a nagyközönséget egy csodálatos helytől, a város egyik ékességtől fosztották volna 



 

meg),1665 hogy a tervezők kénytelenek voltak új helyet keresni. Így merülhetett fel előbb az a gondolat, hogy a 
Zrinjevac déli részén, majd végül magától a tértől délre kapjon helyet az intézmény, ezáltal a park mint szabad tér és 
építészeti egység megmaradhatott. 1877 és 1882 között felépült a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia, ami 
a Zrínyi-tér folytatásának, egy újabb tér kialakításának is megvetette az alapjait. Így kristályosodott ki a két nagy 
kiterjedésű alsóvárosi térnek egy összefüggő park- és térrendszerbe való foglalásának gondolata, amelynek konkrét 
terve 1882-ben született meg. Ugyanekkor merült fel az a gondolat, hogy kiemelkedő horvát egyéniségek 
mellszobrait helyezzék el a téren, valamint közepén Zrínyi Miklósnak emlékművet emeljenek1666 (ez utóbbi 
mindvégig csak terv maradt). Folyamatosan haladt a tér fejlesztése illetve korszerűsítése: 1878-ban bevezették a 
gázvilágítást; míg déli része a nemzeti emlékezet megidézésének helye volt, addig északi része egy kisebb 
tudományos berendezéssel gazdagodott: 1884-ben egy meteorológiai információs állomást adtak át (a tervező, 
Hermann Bollé, a kor neves építésze számára a mintát a csehországi Franzensbad / Františkovy Lazně, a híres 
fürdőhelyen található hasonló létesítmény adta),1667 majd ugyanebben az évben sor kerülhetett a Strossmayer Galéria 
megnyitására.  

 
148. kép - Sétálók a Zrínyi téren, 1900-as évek eleje 

MGZ Fényképtár 
 

A park korszerűsítése mellett folyamatosan épült közvetlen környezete, az Akadémia mellett előkelő 
bérházak, közintézmények létesültek (pl. a kerületi bíróság épülete) és olyan neves mágnás családok is képviseltették 
                                                           
1665 Narodne Novine 1875. V. 8. Idézi: Knežević, Snješka: Zrinjevac 1873-1993. Zagreb: Naklada Prelog, 1993. 25. 
old. 
1666 Egy horvátbarát francia utazó 1880-ban megjelent útikönyvében még úgy tudja, hogy Zrínyi szobrát is felállítják 
a téren: 
„En donnant le nom de Zrinski à une de ses plus belles places, la ville d’Agram a voulu rendre un hommage 
particulier à Nicolas Zrinski, le Léonidas croate (...). La Croatie tout entière complètera l’hommage rendu au héros 
de Sziged en contribuant à l’érection prochaine, sur cette même place, d’une statue en bronze ou en marbre, dont 
nous avons vu le modèle dans l’atelier de M. Renditz. (...)” Trois mois en Croatie. Souvenirs de voyage en Autriche–
Hongrie par Gosp. Ljudevit Prijateli (La Rocque). Paris: Auguste Chio, 1880. 50. old. 
1667 „Felső végén ügyesen összeállított meteorológia oszlop áll, melynek fölírásai, - mint általában Zágrábban 
minden, - horvát nyelven vannak szerkesztve.” Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. Budapest: Légrády, 1890. 
(Magyarország útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 13. old. 



 

magukat, mint a Vranyczany: báró Ljudevit Vranyczany / Vranyczany Lajos/ monumentális palotája a tér délnyugati 
részén épült fel. Míg tehát a park fejlesztésének köszönhetően elegáns lakónegyed alakult ki körülötte, addig a déli 
részen található Akadémia sajátos szimbolikus programot is adott a térnek, meghatározva annak jellegét. A horvát 
nemzeti múlt megjelenítésének, egyfajta nemzeti panteon (ld. 148. kép) megalkotásának gondolata elsőként 1878-
ban merült fel, amikor Julije Klović, a neves reneszánsz miniaturista és festőművész halálának háromszázéves 
évfordulóján a Matrix Croatica, a horvát kulturális örökség társasága felvetette, hogy a művész márványszobrát a 
téren állítsák fel.1668 A gondolat a nagyközönség körében is helyeslésre talált, s 1877-ben a korabeli folyóiratok a 
római Aventinus, a padovai Prato della Valle valamint a firenzei Uffizi udvarának szoborgyűjteményéhez 
hasonlították a Zrínyi-téren kialakítandó horvát nemzeti panteont, mely az ifjúság számára szolgálna példaként.1669 A 
felvetett terv, a horvát nemzet híres egyéniségeit megjelenítő szobroknak az Akadémia épületével szemben való 
elhelyezése jegyében elsőként 1879-ben Andrija Medulić és Julije Klović mellszobrát leplezték le. 1884-ben 
Frangepán Kristóf / Krsto Frnkopan mellszobra, 1886-ban Jurisics Miklós / Nikola Jurišić, majd 1911-ben a neves 
történész, Ivan Kukuljević-Sakcinski, Ivan Mažuranić horvát bán és a 18. századi matematikus és csillagász, Rugjer 
Bošković mellszobrát helyezték el a téren.1670 

A Zrinjevac kertészeti kialakítása is változott az évtizedek folyamán, az 1880-as években Josip Peklar, az új 
városi főkertész elsősorban a virágokra kívánta helyezni a hangsúlyt. Ezáltal a zöld gyep eleganciáját felváltotta a 
szezononként változó virágágyak fényűzése, maga a park is ekkorra a szociális és kulturális öntudatában 
megerősödött új elit közösségi szocializációjának legfontosabb színterévé vált. Az 1890-es évektől Franjo Jeržabek, 
az új városi főkertész tervei alapján a virágok helyett ismét a gyep, valamint a víz vált a tér hangsúlyos elemévé.  

 
149. kép - Sétálók a Zrínyi téren, 1900-as évek eleje 

MGZ Fényképtár 
 

                                                           
1668 Knežević, Snješka: Zrinjevac 1873-1993. Zagreb: Naklada Prelog, 1993. 38. old. 
1669 Obzor 1877. VII. 21. Idézi Knežević, Snješka: Zrinjevac 1873-1993. Zagreb: Naklada Prelog, 1993. 39. old. 
1670 „A park túlsó végén a délszláv akadémia palotaszerű épülete áll. Előtte a horvát nemzet kegyelete csinos 
mellszobrokat állított márványból legnagyobb történelmi embereinek.” Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. 
Budapest: Légrády, 1890. (Magyarország útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 13. old. 



 

Az 1880-as évek közepétől a tér Zágráb legnépszerűbb sétánya volt (ld. 149. kép illetve 147, 148. kép). 
Emellett azonban, nyaranta előszeretettel tartottak itt versenyeket, az 1886. júniusában tartott, ekkor még 
újdonságnak számító kerékpáros-verseny alkalmával mintegy háromezer néző gyűlt össze a téren.1671 

A „Zöld patkó” néven ismert összefüggő zöldfelület-rendszer kialakításának gondolata tehát elsőként 1882-
ben fogalmazódott meg, hivatalos formájában 1887-ben emelkedett törvényerőre. A tervezet értelmében a Zrínyi-
teret illetve az Akadémia teret egészen a vasútig meghosszabbítják, s az így nyert nagy kiterjedésű keleti parkot a 
nyugatival a vasút mentén kialakított, két részre osztott (ebből az egyik a majdani Botanikus kert) úgynevezett déli 
parkkal kötik össze. A tervezet célja az Alsóváros központjában egy reprezentatív társasági zóna kialakítása volt. 
Ennek megfelelően a Zrínyi-tér felé néző Akadémia épületéhez kapcsolódóan alakították ki az Akadémia teret,1672 
majd további fontos közintézmények létesítésével illetve odatelepítésével létrejött a Ferenc József tér.1673 A patkó 
déli részét a Déli sétány/kert / Južni perivoj1674 és a Botanikus kert / Botanički vrt alkotta. Nyugati részén 
helyezkedett el a Nyugati sétány / Zapadni perivoj, majd Ivan Mažuranić tér / Trg Ivana Mažuranića (1909-től) és a 
Mark Marulić tér / Trg Marka Marulića,1675 a Vásártér / Sajmište, 1888-tól Egyetem tér1676 / Sveučilišni trg.1677 

 
150. kép - A Zrínyi tér a zenepavilonnal 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Képeslapgyűjtemény 
 

                                                           
1671 Narodne Novine 1886. (VI. 30.) Idézi: Knežević, Snješka: Zrinjevac 1873-1993. Zagreb: Naklada Prelog, 1993. 
44. old. 
1672 Akademički trg, majd 1928-tól Strossmayer-tér / Trg Josipa Jurja Strossmayera. 
„Az akadémia mögötti téren a zágrábi egyetem csinos vegyészeti műterme van s előtte Fernkorn szobrász másik 
műve, a sárkányt ölő Szent-György lovag. A szobrot a bécsi mű után Haulik György egykori bőkezű érsek öntette 
ércbe 1867-ben s Zágráb városa helyezte át ide a Maximir-parkból 1884-ben.” Kenedi Géza: A Dunától a 
Quarneroig. Budapest: Légrády, 1890. (Magyarország útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 14. old. 
1673 Trg Franje Josipa, 1918-tól Trg I, majd 1927-től Tomislav király tér / trg, a Tomislav-szobrot 1947-ben helyezik 
el a téren. 
1674 Majd 1928-tól Ante Starčević tér / Trg Ante Starčevića. 
1675 A tér déli része, 1928-tól viseli ezt a nevet. 
1676 „Az akadémia palotájától jobbra nyílik a Kukovics-utcza, melyen át a légszeszgyár és az evang. templom előtt az 
egyetem-térre jutunk. Ez Zágráb legnagyobb tere. Itt áll az 1874-ben alapított Ferencz József-egyetem, előtte csinos 
park. Az egyetem jogi, bölcsészeti és theologiai osztályokkal és egy nyilvános könyvtárral rendelkezik.” Kenedi 
Géza: A Dunától a Quarneroig. Budapest: Légrády, 1890. (Magyarország útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 
15. old. 
1677 1921-től Wilson tér / Wilsonov trg, 1927-től I. Sándor király tér / Trg kralja Aleksandra I, 1941-től Trg I, 1945-
től Színház tér / Kazališni trg, 1946-tól Tito tábornok tér / Trg Maršala Tita. Ld. Knežević, Snješka: Zagrebačka 
zelena potkova. Zagreb: Školska knjiga, 1996. 598. old. A könyvben feltehetőleg nyomdahiba miatt szerepel az 
1912-es évszám. 



 

A Zágrábban rendezett kiállítások és az uralkodócsalád tagjainak látogatásai is nagy lendületet adtak a 
parkfejlesztésnek. 1877-ben Rudolf trónörökös látogatása alkalmából egy ideiglenes szökőkutat állítottak fel a 
Zrínyi-téren. 1891-ben, a Horvát-Szlavón Gazdasági Társaság megalakulásának ötvenéves évfordulója alkalmából 
rendezett Mezőgazdasági és Erdészeti kiállítás alkalmával tovább csinosították a teret, ekkor adták át a tavasztól 
őszig rendszeresen itt koncertező katonazenekarok részére Eduard Priester, a gazdag kereskedő és lelkes 
lokálpatrióta adományából készült öntött vas zenepavilont a park közepén (ld. 150. kép). 1893-ban Hermann Bollé 
tervei alapján létesült az első szökőkút, majd 1910-ben bevezették a villamos világítást. 

A parkok stílusának átalakítására több alkalommal is sor került: a Zrínyi tér esetében 1891 és 1893 között a 
Mezőgazdasági és Erdészeti Kiállítás alkalmával. Az Akadémia tér 1895-ben nyert új alakot, amikor Ivan Rendić 
alkotását, Petar Preradović, a horvát lírikus emlékművét leleplezték, majd 1900-ban és 1901-ben, amikor Franjo 
Jeržabek tervei alapján, a Zrínyi-térrel összhangban alakították át. A Szent György szobrot 1908-ban helyezték át 
innen az Egyetem térre, amelynek északi részén 1912-ben állították fel Ivan Meštrović szecessziós alkotását, az „Élet 
kútját.” 

A Nyugati park északi részén olyan fontos közintézmények épültek fel, mint a „Nemzeti otthon,” mely a 
horvát Sokol (a nemzeti testedző egyesület) és a Kolo, a zeneegylet székhelye volt, majd hosszas viták után itt épült 
fel a Nemzeti Színház.1678 

1891-ben itt került sor egy második zágrábi kiállítás megrendezésére, a Horvát-Szlavón Gazdasági Társaság 
ötvenéves évfordulója alkalmából. Az eredetileg tervezett országos kiállítás helyett a bán, Khuen-Héderváry Károly 
nyomására tematikája csak a mezőgazdaságra és az erdészetre szorítkozhatott. Sok látogató érkezett Dalmáciából, ez 
alkalomból leplezték le a 18. századi dalmát költő, Andrija Kačić-Miošić emlékművét. Az 1910-től megrendezett 
zágrábi vásárok előfutárai, a gazdasági kiállítások jelentőségét nem csupán az adta, hogy jelentős szerepet töltöttek 
be a gazdasági és társasági élet fellendítésében, hanem az is, hogy ezen jelentős események fontos parkfejlesztések 
számára biztosítottak alkalmat. Nem csupán azért, mert parkok területén rendezték meg őket, hanem 
presztízsszempontok közrejátszottak (pl. a Botanikus kert feszített ütemű kialakítására az 1891-es kiállítás 
szolgáltatott alkalmat, ld. 160. kép). A már meglévő parkok fejlesztése is ekkor kapott újabb lendületet. 

 
160. kép - A Botanikus kert 

MGZ Fényképtár 
 

A keleti parkok déli lezárását képező új vasútállomás megnyitására 1892-ben került sor. Ferenc József 
1895-ös látogatása szolgáltatta az alkalmat a vasútállomással szemben található, az uralkodóról elnevezett park 
kialakítására (ugyancsak ekkor került sor a Nemzeti Színház megnyitására a patkó nyugati szárának északi részén). 
A Ferenc József tér végleges alakját 1897/1898-ban nyerte el, amikor a Városligetben rendezett ezredéves kiállításra 
épített Műcsarnok (Umjetnički paviljon)1679 a bán ajándékaként ide került az új vasútállomás megnyitása alkalmával. 

                                                           
1678 Színhelyként a Zrínyi tér is szóba került. 
1679 Maruševski, Olga: „Budapesti és zágrábi kiállítások a 19. sz. végén.” In: Horvátország/Magyarország. 
Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. Zágráb, 1995. 422-426. old. 



 

A pavilon felépítésével ugyanazt a két hírneves bécsi építészt, Hermann Helmert és Ferdinand Fellnert, akiknek a 
tervei alapján a Monarchia számos színháza mellet a zágrábi is készült (ld. 161. kép). 

 
161. kép - A Ferenc József tér a Műcsarnokkal (Robert Auer) 

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben.  
21. k. Szent István koronája országainak VIII. kötete:  

Horvát-Szlavónország. Budapest: Magyar Királyi Állami ny., 1901. 291. old. 
 

A Botanikus kerttől1680 keletre található Déli sétányt, amely a zágrábiak kedvelt teniszező illetve 
korcsolyázó helye volt, 1893 körül alakították ki a Ferenc József tér és a  Preradović utca között (a későbbi Starčević 
tér), az 1920-as években azonban a beépítések következtében (1925: a Hotel Esplanade felépítése) megszakadt az 
addig összefüggőnek tervezett zöldfelület-rendszer. Hasonló sorsra jutott a Nyugati sétány, amelynek első terve 
1901-ben készült el. Az Egyetemi Könyvtár felépülésével (1911) azonban a parkrendszer nyugati karéjának 
folytonossága is megszűnt, s az első világháborúig itt csak a Nyugati sétányt /Zapadni perivoj/, majd 1909-től új 
nevén az Ivan Mažuranić teret /Trg Ivana Mažuranića/ alakították ki. 

V.2.3. Sétahelyek Zágrábban 

Május elsején a hagyományos tavaszünnep alkalmával sokan tettek sétát a város utcáin, a parkok közül 
elsősorban a Maximir, valamint a közeli Tuškanac1681 voltak a legnépszerűbbek, ami azzal magyarázható, hogy az 
ide kilátogató városlakók tudatában ezen városrészek képe fonódott össze a szabad természet képzetével: 

                                                           
1680 „Az állomás felé menve, elhaladunk a füvészkert mellett. Rácsos kerítésén belül pálmák és agávék szabadon 
tenyésznek a havasi világ és a Karszt növényzetével.” Walkó László: Budapesttől Velencéig írásban és képben. 
Budapest: 1907. 1910 (4.), 1912 (5.) 64. old. 
1681 „La place Zrinski n’est pas le seul endroit où la société d’Agram se donne rendez-vous. On a comparé cette ville 
à « un cygne couché au milieu d’un nid de colombe.« Les colombes, ce sont les collines boisées qui entourent la ville 
d’un large rempart de verdure et couvrent ses flancs, à l’ouest, au nord et à l’est, sans solution de continuité, avec la 
belle forêt du Sleme, ou Zagrebaska gora « la forêt de Zagreb.« La végétation de ses bois, plus vigoureuse encore 
que celle des environs de Paris, procure des abris impénétrables aux rayons du soleil. Une intelligente administration 
municipale a percé des avenues, tracé de larges sentiers à travers ces épais ombrages, et mettant à profit les accidents 
naturels de terrain, à fait de ce quartier, appelé Touschkanetz, une promenade délicieuse qui réunit, en toute saison, 



 

„Seit früh wimmelte es in den Strassen der Stadt von Spaziergängern, die in die schöne Umgebung 
Agrams, nach Tuškanec und Maximir eilten, um die Frühlingsfeier zu begehen, und vormittags mit 
Laub und Blumen bekränzt in die Stadt zurückzukehren.”1682 

1906-ban a munkások a keddre eső május 1-jét a munkát letéve, közösen ünnepelték. Az ünnep a „Zöld patkó” 
nyugati parkjában vette kezdetét: 

„Die Anhänger der sozialdemokratischen Partei hielten um 10 Uhr vormittags im Westpark eine 
Versammlung ab, zu der im langen Zuge mit roten Fahnen und Nelken im Knopflocke anlagten. In der 
Versammlung wurde die Bedeutung des 1. Mai als Arbeiterfeiertages erörtert und sprachen die Führer 
der Partei Korać und die Arbeiter Jovanović in kroatischer, Davidović in magyarischer und Nagy in 
deutscher Sprache über das allgemeine Wahlrecht und die Solidarität der Arbeiter.”1683 

A rendbontás nélkül lezajlott ünnep második részére délután került sor: a Ribnjak területén fél 4 körül gyülekező 
munkásság vörösdíszes biciklikkel felvezetve, zenekar hangjaira zászlók és (horvát, német nyelvű, valamint cirill 
betűs illetve magyar feliratú) táblák alatt az Ilicán vonult végig. 

A kikapcsolódni, szórakozni vágyó zágrábiak számára nem volt állandó vurstli a városban. A 
mutatványosok elszórtan illetve alkalmilag telepedtek meg a parkokban, tereken illetve a város határában. Zágráb 
nagysága, a potenciális közönség kis száma miatt nem alakult ki egy olyan folyamatosan működő mutatványostelep, 
mint Bécsben, Budapesten (illetve Prágában). 

 

162. kép - Jótékonycélú rendezvény  
a Zrínyi téren 1906 körül 

Zagreb 1900. Zagreb: Liber, 1974. 64. old. 
 

A századforduló legnépszerűbb sétahelyei 
az Ilica és a Zrínyi-tér voltak. A Horvát 
Turistaegylet éves gyűlése alkalmával az Agramer 
Zeitung cikkírója azon óhajának adott hangot, hogy 
a közönség körében a Zágráb környéki hegyek is 
népszerűek legyenek és sétájuk ne csak az Ilicára és 
a Zrínyi-térre korlátozódjék.1684 

Kedvelt sétahely volt a szépen kialakított 
Botanikus kert (ld. 162. kép), de népszerűségben nem vehette fel a versenyt a korzó szerepét betöltő Zrínyi-térrel.1685 
Számos jótékonysági rendezvényre (ld. 163. kép), körmenetre, ünnepségre került itt sor. A zágrábiak szívesen 
hallgatták az itt felhangzó térzenét vasárnaponként dél és egy óra között illetve péntek délutánonként - az újságok 
rendszeresen közölték a katonazenekarok műsorát.1686 A térről, mely „lombos platánokkal van parkírozva s a horvát 
főváros úrinépének sétahelyét képezi,”1687 a korabeli leírások mint a zágrábi társas élet egyik meghatározó 
színhelyéről írtak: 

„Cette place est plantée d’arbres et entourée de jardins qui en font une des jolies promenades d’Agram. 
La musique militaire s’y fait entendre deux fois par semaine. Elle est pour Agram ce que la place 

                                                                                                                                                                                            
pour les habitants d’Agram, tous les agréments que les Parisiens vont chercher au bois de Boulogne et de Vincennes, 
ou aux buttes Chaumont. (…) 
Touschkanetz était la promenade favorite de la femme du ban Jellatchich dont une des allées principales, Sophien 
Put, ou « allée de Sophie » a gardé le nom.” Trois mois en Croatie. Souvenirs de voyage en Autriche–Hongrie par 
Gosp. Ljudevit Prijateli (La Rocque). Paris: Auguste Chio, 1880. 53-54. old. 
1682 Agramer Zeitung 1906. V. 2. 110. sz. 
1683 Agramer Zeitung 1906. V. 2. 110. sz. 
1684 Agramer Zeitung 1906. IV. 27. 105. sz. 4. old. 
1685 „Pour être aussi bien chaussée, aussi bien vêtue, aussi bien coiffée qu’à Vienne ou à Paris, il n’y a qu’à le 
vouloir, et les élégantes de la place Zrinski ou de Touschkanetz le savent bien (...). 
Il y a sur la place Jellacic et Zrinski des cafés qui réunissent tout le luxe et le confort que l’on peut souhaiter dans une 
ville de cette importance.” Trois mois en Croatie. Souvenirs de voyage en Autriche–Hongrie par Gosp. Ljudevit 
Prijateli (La Rocque). Paris: Auguste Chio, 1880. 91-92. old. 
1686 Agramer Zeitung 1906. III. 24. 72. sz. 4. old. 
1687 Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. Budapest: Légrády, 1890. (Magyarország útirajzokban. Szerk.: 
Borostyán Nándor) 13. old. 



 

Bellecour est pour Lyon, le rendez-vous de la belle société et du monde élégant, et de plus un lieu de 
réunion pour les jeunes étudiants qui viennent ouvertement faire la cour à leur fiancée, sous l’oeil des 
parents qui encouragent et combienent à l’avance ces engagements précoces. (...)”1688 

Csaknem harminc év elteltével Walkó László hasonló képet festett a térről: 
„Előttünk Zágráb gyöngye, a Zrinjevac-tér. Terebélyes platánfáinak sora között gondosan ápolt 
ültetvények vannak, melyek között szökőkutak lövelik a magasba sziporkázó üde vízsugaraikat. A tér 
közepén vasból épült zenecsarnok áll, repkénnyel sűrűen befuttatva. Derűs napokon a katonazene 
hangjai mellett a zágrábi élet tarka hullámzását szemlélhetjük itt, mert ez a korzó.”1689 

A Felsővárosban az Északi sétány mellett különösen a Strossmayer (az egykori Déli) sétány örvendett 
népszerűségnek, a városra nyíló kilátás sok látogatót vonzott.1690 

 
163. kép - A Botanikus kert 

MGZ Fényképtár 

VI. A VÁROSI KERTEK ÉS PARKOK SZIMBOLIKUS TARTALMA 
 

A kertek és parkok, így városi megfelelőik is gazdag szimbolikus jelentéstartalmat sűrítettek magukba: a 
természet tiszteletének megnyilvánulásai, egyfajta természetvallás, egy modern Árkádia megteremtésének igénye, 
szabadkőműves illetve nemzeti szimbólumok már a 19. század utolsó harmadát megelőzően is testet ölthettek a park 
kialakításában (ld. pl. a Maximir kertészeti kiképzésének szabadkőműves értelmezését), díszítményeiben, 
építményei, szobrai által hordozott jelentéstartalmában is. Mindemellett a városi parkok, kertek esetében jóval 
intenzívebb jellegű és szélesebb körre kiterjedő használatuk módozatai (ünnepségek, kiállítások) is szimbolikus 
tartalommal bírtak. A tárgyalt időszakban egyetemes, dinasztikus, birodalmi, országos és nemzeti szimbólumok az 
adott város szerepkörének és sajátosságainak hatására, mint a város egyéb intézményeiben, létesítményeiben, 
általános városképében is megnyilvánuló tartalmak, egyaránt tetten érhetők a parkok közösségi szimbólumainak 
vizsgálata során. A városkép alapvető részét képező, a természeti környezetet megjelenítő parkok vizsgálata során 
azonban nem csupán közösségi, hanem egyéni szimbolikus jelentéstartalmak megnyilvánulásai is fontos 

                                                           
1688 Trois mois en Croatie. Souvenirs de voyage en Autriche–Hongrie par Gosp. Ljudevit Prijateli (La Rocque). Paris: 
Auguste Chio, 1880. 51. old. 
1689 Walkó László: Budapesttől Velencéig írásban és képben. Budapest: 1907, 1910 (4.), 1912 (5.) 40. old. 
1690  „Az Iliczától három utca is vezet föl ide s ezek közt legkényelmesebb a Bregovita-iluca, melynek felső vége az 
ú.n. Strossmayer-sétányra nyílik. Itt most már kényelmesen használhatjuk az 1890 elején megnyílt gőzsiklót, mely 
pár pillanat alatt fölvisz a várhegy peremére. 
E pontról valóban szép kilátás nyílik meg a Száva síkjára, melynek közepén a szeszélyes folyó ezüst szalagja csillog. 
Jobbra, ha tiszta idő van, a tengermelléki hegységig el lehet látni, sőt az Ogulinon tul emelkedő Klek merész ormai is 
leválnak a kék háttérről, mindenesetre kicsiny méretekben.” Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. Budapest: 
Légrády, 1890. (Magyarország útirajzokban. Szerk.: Borostyán Nándor) 16. old. 



 

információkkal szolgálnak egy-egy park illetve a városi mesterséges zöldterületek összességéről kialakult kép 
vizsgálata során. 

 

VI.1. EGYETEMES, BIRODALMI, DINASZTIKUS, ORSZÁGOS, NEMZETI, KÖZÖSSÉGI SZIMBÓLUMOK 

A parkokat gazdagító létesítmények, emlékművek illetve az itt tartott rendezvények a közösségi, fővárosi, 
nemzeti identitásformálás szempontjából meghatározó jelentőséggel bírtak, de emellett visszahatottak a parkok 
jellegére is. Nem csupán tájképi elemekként, hanem az adott park, kert jelentéstartalmának további rétegeit 
gazdagítva. A parkok arculatának ilyen módon való kialakítása, megformálása során csak kevés esetben 
beszélhetünk tervszerű programról, inkább általánosan megnyilvánuló korjelenségekről. 

Míg a császárváros, lévén birodalmi központ és uralkodói székhely, szélesebb horizontot, egyetemesen 
érvényes mondanivalót kínált lakóinak, addig Budapest,1691 Prága és Zágráb esetében a nemzeti mondanivaló vált 
meghatározóvá. Tetten érhető mindez a városkép kialakításában (amelynek alapvető elemeit képezték a parkok is), 
az építmények kiképzésében, stílusjegyein, a köztéri szobrok, emlékművek (hiszen megalkotásuk, elhelyezésük 
során a gyakorlati-funkcionális szempont nem érvényesült), valamint a rendezvények esetében is. Mindemellett 
azonban a városi parkok kialakítása, fejlesztése elnevezése illetve átnevezése is fontos szimbolikus tartalommal bírt. 

A kertek, parkok kialakítását, gondozását, fejlesztését sok esetben már önmagában is szimbolikus 
gesztusnak, a hazaszeretet megnyilvánulásának is tekintették. Így történt ez az üllői úti Népliget esetében, amelynek 
kialakítására már az 1860-as évek végén születtek tervek. A Kertészgazda című kertészeti szaklap 1869-ben közölte 
az új népkert nagyszabású terveit, amelyet a hazaszeretet egyik újabb megnyilvánulásaként üdvözölt: „A 
hazaszeretet nem abban áll, ha dörgedelmes, egetrázó dictiokat morgadalmas hangon elropogtatunk, és semmit sem 
teszünk; hanem abban, ha édes hazánk kopár térségeit, zöldellő mezővé, árnyas ligetekké, szóval paradicsommá 
alakítjuk.”1692 Haulik György zágrábi püspök, majd érsek elgondolásának megfelelően a város máig legnagyobb 
parkjának rendezése az illírizmus keretébe illeszkedő nagyívű program eleme volt. Ezáltal egy olyan, a zágrábiak 
épülését, szórakozását és kikapcsolódását egyaránt szolgáló, egyedülálló természeti, esztétikai, társas életi és 
gazdasági komplexumot hozott létre, amely egyszerre volt a legkorszerűbb újításokat alkalmazó, bemutató 
mintagazdaság és mesterien kialakított park. A zágrábi Zöld patkó kialakítását hasonlóképpen értelmezték, amint 
arról a korabeli útikönyv így írt: „Az izzó fajszeretet a nyugati műveltség hatása alatt világvárosi részletet alkotott 
itt.”1693 A városi parkok rendezése is egyfajta szimbolikus, önmagán túlmutató gesztusként fogható fel, amint arra a 
Vasárnapi Újság is rámutatott: 

„Pest nyilvános helyei, részint a hiányos kezelés, részint a felügyelők nagyon is darabos magaviselete 
miatt, nagyobbrészt élvezhetetlenek és használhatatlanok. (…) Nem is említve, hogy a városliget a 
nagy por miatt épen oly élvezhetetlen, mint egészségrontó: láttuk, hogy az „Orczy-kert” durva öntözői 
milyen kímélet nélkül támadják meg a sétálókat, ha vizes korsójok elől kitérendők, a pázsitnak nevezett 
elsült fű felé csak közelednek is. Nagy baj, hogy a sértő megtámadások ellen nem is tudni, hogy 
orvoslásért kihez forduljon az ember. (…) Sok és nagy baj egy csomóban, s orvoslása önerőnkből már 
csak azért is kívánatos, hogy ha e helyeken, - megfordul egy-egy idegen, el ne mondhassa, hogy 
Magyarország fővárosának közhelyeihez idegen civilizátorokra volna szükség.”1694 

A birodalmi központ szerepét betöltő Bécs esetében a birodalmi szimbolika dominált, míg Prágában a 
nemzeti, s azon belül is elsősorban a cseh elem, Budapesten szintén a nemzeti, a vegyes lakosságú királyság 
központjaként a magyar nemzeti jelleg érvényesült, míg Zágrábban a horvát nemzeti mondanivaló vált dominánssá. 

Mindezek a szimbolikus tartalmak tükröződtek az újonnan létesített parkok elnevezésében illetve a már 
létezők új névválasztásában, hiszen nem csupán eredeti funkciójuk megjelölését (pl. Prater, Královská obora / Királyi 
vadaskert, Városmajor), alapítójuk emlékének megörökítését (pl. Orczy-kert, Maximir, Chotek-kert), hanem a 
nemzeti, közösségi önmeghatározás jegyében a nemzeti önkép gazdagítását, érvényrejuttatásának programját 
szolgálták. A dinasztikus elem minden város esetében megnyilvánult, így született Budapesten az Erzsébet tér, a 
nevét a történelem sorsfordulói ellenére is megőrző József nádor tér, a Ferenc József tér, Prágában a Letnán a Rudolf 
sétány, Zágrábban a Zöld patkón a városba érkező látogatókat fogadó, a pályaudvarral szemközt található Ferenc 
József tér. Bécs kivételével a nemzeti múltnak emléket állító elnevezések is fontos szerephez jutottak: így pl. 
Prágában az egykori Marhavásártér a Károly tér elnevezést kapja, a századfordulón pedig az egyre erősödő cseh 
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1694 „Pest nyilvános helyei.” VU 1863. (augusztus 9.) 287. old. 



 

nemzeti öntudat jegyében nem az országos, hanem elsősorban a cseh közösség történelmi hagyományának 
szimbólumai érvényesültek. Erről tanúskodik a Rieger-park (1904), valamint a Vrchlický-park (1913-től a prágai 
Stadtpark neve).1695 Zágrábban a Zöld patkó legigényesebb kiképzésű, elhelyezkedésénél fogva is reprezentatív 
jellegű tere szerencsés választás eredményeként, a horvát és a magyar történelmi múlt egyaránt emblematikus 
személyiségének emlékét idéző Zrínyi-tér/park, Zrinjevac elnevezést kapja. Zágrábban a Zöld patkó tereinek 
névváltozásai már önmagukban is tükrözik a horvát történelem sorsfordító eseményeit. Budapesten többek között a 
Szabadság tér, valamint a pesti Korzó részeként a Petőfi tér elnevezése szolgálta a nemzeti önkifejezés 
megnyilvánulását. Éppen emiatt okozott nagy vihart, amikor Budapesten a Statisztika parkját Mechwart András, a 
neves bajor származású mérnök emlékét megörökítő, 1913-ban leleplezett szobra nyomán, a Budapesten élő 
németség és a németajkú budapesti magyar állampolgárok mozgalma hatására a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
Mechwart térnek illetve Mechwart ligetnek nevezte el.1696 1914. áprilisában a sajtóban több tiltakozás látott 
napvilágot1697 a németség eme szimbolikus térfoglalása miatt: „hebehurgyasággal,” „a főváros törzsmagyar 
lakossága iránt való tapintatlansággal” vádolva a Közmunkatanácsot, mivel „ezt a nem eléggé indokolható 
kívánságot” olyan hamar teljesítette. A viták a világháború viharában gyorsan elültek, s a kis park tovább viselhette a 
híres feltaláló nevét. 

 A szobrok, emlékművek tekintetében megalkotásuk, elhelyezésük mögött megbúvó szándék, szimbolikus 
tartalom szabadabban érvényesült.1698 Míg Bécsben a dinasztikus tartalmú emlékek a városban elhelyezett szobrok, 
emlékművek mintegy 50 %-át alkotják,1699 a parkokban ez a tendencia kevésbé érvényesült, a bécsi Szépművészeti 
illetve a Természettudományi Múzeum között elhelyezkedő téren Mária Terézia, valamint a Volksgartenben 
Erzsébet királynő emlékműve és a Rathauspark uralkodói szobrai mellett, valójában inkább művészeknek, 
politikusoknak, tudósoknak emléket állító, egyetemes mondanivalóval és közösségi jelentéstartalommal bíró szobrok 
domináltak (pl. a Stadtparkban). Zágrábban, Prágában és Budapesten egyetemes üzenettel bíró alkotások mellett (pl. 
vallási emlékek: a Hermina kápolna a Városliget közvetlen közelében, a László főherceg emlékére emelt kápolna a 
Margitszigeten, a Szent György kápolna a zágrábi Maximirban illetve a Szent György szobor /előbb a Maximirban, 
majd az Akadémia téren, végül az Egyetem téren/, hangulati elemek: a Fuit-kő a Városligetben, a Maximir szobrai), 
a funkcióra utaló emlékek (római emlékek illetve utánzatok a Múzeum-kertben) az alapítványtevők, alkotók (pl. az 
Orczy-kertben Mária Ludovika és Buttler János) szobrai mellett helyet kaptak a nemzeti identitás formálása 
szempontjából jelentős művészek, tudósok, politikusok, közéleti személyiségek, szakemberek emlékei, amelyek 
esetlegesen kötődhettek magához a helyszínhez is (pl. Zsigmondy Vilmos szobra a Városligetben, előbb az Artézi 
fürdő udvarán, majd a Széchenyi fürdő épülete előtt; Božena Němcová szobra a prágai Zsófia-szigeten). Néhány 
esetben nemzeti panteon kialakításának szándéka vezette az alkotókat illetve az emlékek elhelyezésének 
meghatározóit. Így kaphatott helyet Zágrábban a Zrínyi téren, az Akadémia épületével szemközt egy kisebb horvát 
panteon, a pesti Múzeum-kert emlékkertjében jeles személyiségek szobrai (a temetőkertek mint emlékkertek 
esetében a panteon létesítésének gondolata még világosabban és egyértelműbben tetten érhető, pl. Budapesten a 
Kerepesi temető, Zágrábban a Mirogoj, Prágában a Slavín esetében). Tágabb értelemben maguk a parkok összessége 
is egyfajta birodalmi illetve nemzeti panteont alkotott.  

 A parkok funkciójában, használatában illetve specializálódásában is nyomon követhető szimbolikus 
jelentéstartalmuk bővülése, gazdagodása. A rendezvények szorosan kapcsolódtak helyszínükhöz, annak 
jelentéstartalmát gazdagítva. A közösségi emlékezet tárgyiasulásaként maradandó építményekkel is gazdagodtak a 
parkok, melyek fenntartották a rendezvények emlékét illetve üzenetét.  

Az olyan általános illetve egyetemes érvényű jelentéstartalommal bíró rendezvényeket, mint pl. tudományos 
illetve gazdasági kiállításokat, jótékonysági eseményeket tematikájuk, megrendezésük módja, kísérőprogramuk 
jellege ruházhatta fel helyi illetve nemzeti tartalommal. Sajátos példát képeztek a politikai események, pl. Prágában a 
Zsófia-szigeten 1848. júniusában megtartott Szláv kongresszus (amely emlékének és jelentőségének a sziget 
elnevezésében is megnyilvánuló megörökítése csak 1918, az önálló cseh államiság visszanyerése után 
érvényesülhetett), a Sokol rendezvényei (Prágában a Lövész-szigeten illetve a Stromovkában) valamint olyan 
politikai megmozdulások, mint a május 1-jei tüntetések helyszínei minden vizsgált esetben parkok voltak, a 
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szimbolikus térfoglalás jegyében (Bécsben a Prater, Budapesten a Városliget, Prágában a Lövész-sziget illetve az 
Állathajszák szigete, Zágrábban többek között a Zöld patkó parkjai). 

Az olyan nagyszabású rendezvények, mint az 1873-as bécsi világkiállítás, majd a budapesti, prágai országos 
illetve tematikus kiállítások (pl. néprajzi, majd építészeti és mérnöki) illetve a zágrábi gazdasági kiállítások 
határozott, sajátos programmal, üzenettel bírtak. Az 1873-ban a Praterben rendezett világkiállítás lényegéből 
adódóan a birodalmat, annak jelenét és jövőjét állította középpontba. Ezzel szemben a budapesti 1885-ös, majd pedig 
az 1896-os millenniumi kiállításon a jelen bemutatása mellett a nemzeti jelleg érvényesítése, s különösen, a 
honfoglalás ezeréves évfordulójára emlékezve, a dicső nemzeti múlt bemutatása dominált. Prágában a cseh nemzeti 
öntudat, a közösségi együvé tartozás demonstrálását szolgálta az 1891-es Jubileumi, majd az 1895-ös Néprajzi és az 
1898-as Építészeti és Mérnöki kiállítás, amelyek esetében a nemzeti kultúrkincs tudatosítása, bemutatása mellett a 
prosperáló jelen megjelenítése és a jövő célkitűzéseinek meghatározása érvényesült. Hasonló céllal valósultak meg 
az eredetileg országos kiállításnak szánt, de hivatalos jóváhagyás hiányában csak szakkiállításként megvalósítható 
zágrábi kiállítások, amelyek a virágzó gazdaság és az összefogás erejének demonstrálásán túlmutató nemzeti 
tartalommal is bírtak. 

Ezek a rendezvények nem csupán a birodalom, az ország, egy-egy kisebb szakmai közösség, a város 
bemutatását, hanem a nemzeti, közösségi öntudat felébresztését és a nemzeti önkép megerősítését is szolgálták. Sok 
esetben ezeknek emlékeit őrzik, őrizték a színhelyként szolgáló parkok építmények alakjában is (pl. a millenniumi 
kiállítás történelmi főcsoportja a Városligetben, a horvát-magyar közös múlt emlékeként az 1896-os kiállítás 
képzőművészeti pavilonja a Zöld patkón, a lipaňi csatát megjelenítő Marold-panoráma illetve a kiállítási épületek, 
melyek ma is láthatóak a Stromovkában). Kísérőeseményként, a kiállítások méltó helyszínének megteremtése 
jegyében a város parkrendszere is gazdagodott (pl. a zágrábi Botanikus kert kialakítása).  

A parkok feladatkörének bővülése illetve szakosodása jegyében is a mindent átható nemzeti öntudat 
megjelenítése illetve megerősítése nyilvánult meg, sok esetben az országos kiállítások hozadékaként. Az eme 
alkalmakra összeállított gyűjtemények sok esetben olyan múzeumok alapját vetették meg, amelyek parkokban 
találtak átmeneti vagy állandó otthonra: pl. a Mezőgazdasági Múzeum illetve ideiglenes jelleggel a Székesfővárosi 
Múzeum, valamint a Néprajzi Múzeum egyes gyűjteményei a Városligetben. Ugyancsak ezt példázza Prágában a 
városi tulajdonba került Kinsky-kertben a néprajzi gyűjtemény elhelyezése illetve a kert egészének néprajzi parkká 
alakításának gondolata. Ez az elgondolás nem csupán az építményekre terjedt ki, hanem a növényanyagra is. A 
korszakban hasonló programot fogalmazott meg Kubinyi Ferenc a Nemzeti Múzeum kertje növényagának 
kialakítása esetében.1700 

 

VI.2. A VÁROSI PARKOK SZEMÉLYES SZIMBOLIKÁJA 

A parkok közösségi, nemzeti szimbolikájának feltárása mellett a személyes, egyéni értelmezések is 
figyelmet érdemelnek, hiszen gazdag szubjektív, de egyben egyetemes érvényű jelentéstartalmakat is feltárnak. A 
szubjektív szimbolika vizsgálata során, az anyag bősége és éppen ezért kezelhetősége miatt, Budapestre koncentrálok 
s néhány példával igyekszem megvilágítani az értelmezés lehetőségének sokszínűségét és mélységét. 

Múltja, funkcióinak gazdagsága, reprezentatív jellege miatt a Városliget és a Margitsziget sűrítette magába a 
személyes értelmezések leggazdagabb tárházát. Néhány példa azonban kisebb parkok esetében is fellelhető. Így 
Vachott Sándorné Csapó Mária számára, amint arról visszaemlékezésében vall, az Orczy-kert az 1830-as évek végén 
illetve az 1840-es években az ideális gyermekkor szimbóluma volt: majd az 1850-es években, amikor a megbomlott 
elméjű Vachott Sándor az Újépületből a Ludoviceum kórházába került, ahol felesége rendszeresen látogatta, immár 
más képet öltött a kert, a sötét jelen jelképévé vált. A kert azonban nem csupán az egyéni, hanem általános érvényű, 
az ország sorshelyzetét is híven tükröző szimbólummá lett Vachott Sándorné ábrázolásában. 

„Leírhatatlan az a varázs, az a csaknem kéjérzet, mely gyermek szívünket betölté, midőn a tó 
virágos partjáról csolnakra szálltunk Palival, Etelke nővéremmel, s ott lebegénk a víz színén, mely 
mintha azt akarná, hogy két ég között legyünk, teljes szépségében tükrözé vissza a kék 
mennyboltozatot. (...) 
 Láttuk a vén fák árnyékában a Ludoviceumot is; de képzelődésünk e varázsos kertben azt is 
tündérpalotának alkotá, melyben tündérleányok tanyáznak."1701 
 "(...) Ilyenforma képet alkotott gyermek phantasiánk az Orczy-kert és a Ludoviceum felől, s mert 
soha lánykorom óta nem voltam ott, kedves és ragyogó helyet foglalt az el emlékezetemben. 
 Annál inkább meghatott és döbbentett a változás. 
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 A nyáron át is régen elhanyagolt kert téli öltönyében iszonyú rideg vala; s a fák zúzmarás fehér 
karjai, mereven nyúlva felém, arra látszának inteni, hogy legyek elkészülve a nagy változásra. 
 A kis tó befagyott vize, mintha nem merné a jelen képét visszatükrözni, dermedve pihent téli 
ágyában.(...) Hol hajdan díszbokrok s virágok mosolygának felém, most mindenütt fagy és hideg hó 
tűnt föl szemeim előtt. (...) A mesés palotának vélt nagy, óriási nagy épület ablakaiból, nem az álmodott 
nyájas tündérleányok kandikáltak ki, aranyos fátyolba burkoltan, hanem betegek sápadt arcai, s 
fegyveres vitézek marcona tekintete."1702 

A személyes sors szimbóluma mellett, a megállapodottság, a jólét megtestesítője is lehetett a kert, amint az 
idősödő Táncsics Mihály számára a Múzeum-kert.1703 A nyugalom, az önmagára találás jelképévé vált a kert, 
feltehetőleg az Orczy-kert Fáy András írásában: 

„Itt, a természet szép ölén ámulva pihenek, bájos csendjén felejtem a világi zajt, (...). Szabadnak érzem 
magamat szabad barátom karján, s lelkem szendergésiben nem érzem vonódni utánam láncaim s 
kötelékeim, melyek kit-kit kötve tartanak világi pályáján.”1704  

Ezen túl egy-egy parkban tett séta egész életre szóló elhivatottságot is sugallhatott, mint Podmaniczky Frigyes 
esetében. Budapest majdani áldozatos fejlesztője 1856-ban, egyik külföldi útjáról hazatérve az elhagyatott és 
gondozatlan Városliget hatására eszmélt hivatására. A hanyatlás és pusztulás jelképévé vált Liget lehangoló látványa 
indította arra, hogy magát a főváros „haladásának, kényelmének és mívelődésének” szentelje: „feleszmélve 
elaléltságomból megfogadám, hogy az elhagyott, s általam annyira kedvelt fővárosnak emelését tűzendem ki életem 
egyik vezéreszméjéül.”1705 A Széchenyi szellemében megfogalmazott eszme - a főváros fejlesztése az ország jövőjét 
is biztosítja - jegyében évek múltán lehetősége nyílt, hogy választott hivatásának szentelje magát. 

Általános és egyetemes szinten a felüdülés, a természettel való kapcsolat jelképei voltak Arany János és 
Deák Ferenc számára a budapesti parkok. A művész számára azonban olyan inspiráló alkotóteret is képezhettek, ahol 
az alkotás szellemisége, légköre megnyilvánult, amint arról Arany János költeményei is vallanak. 

A fiatalon elhunyt író, a szalonember Justh Zsigmond számára a Liget természetet megidéző tája festői 
benyomások hordozója, amit Fesztyék társasága is inspirált. A Városliget szín- és hanghatásainak megragadásával, 
eme pillanatnyi benyomások nyomán az élet teljességének érzése hatotta át.  

/1889. április 15., hétfő/ „Vissza Fesztyékhez, velük a városerdőben. Gyönyörű tavaszi nap, 
elragadó színhatások. A szürkés alaptónusból kiemelkedő halványzöld levélkék, rügyek, a nyírfák 
sudár törzsei, a szürkéskék égboltot visszaverő tó Puvis de Chavannes színeire emlékeztet. 

Minden pillanatban megállunk el-elhallgatva - - - 
Innen-onnan egy árva verkli hangját hozza idáig az iramló szellő, majd minden csendes, a 

Városliget ez a része üres, a tavasz áramlataiban a fiatal pár s a singleton gentleman – s mindjáját úgy 
elfogja valami, hogy hallgat mindahány! 

A Wurst Praterben a nép mulat, és mi? 
Minket hangulat fog el, érezzük az életet a maga egészében - - ez is valami.”1706 

A festői benyomások mellett azonban a Liget sokféle arcát mutathatta meg Justh számára, más hangulatot ébresztett 
reggel és délután. 1889. május 7-én, a Károlyi palotában rendezett tavaszi mulatságot követő reggelen a Liget 
poétikus hangulatot ölt, amely azonban délutánra elvész, helyébe a banális hétköznapiság lép: 

 /1889. május 7., kedd/ „Hatkor Gézával haza átöltözni, én is megfürdök, ruhát váltok, 7-kor 
már a városerdőben, a Drót-szigeten reggelizünk. Megfürdünk a napsugárban – élünk. Éltet a nap, 
mögöttünk az éj. Örökre? 

(...) 
Megyek én is – álmodni. 11-kor lefekszem. Háromkor a Zay fiúk vernek fel, városerdőbe 

ismét – délutáni banális elegancia, semmi a reggel varázsából – semmi, de semmi.”1707 
Míg a Városliget a maga sokarcúságában is a természet költőiségét idézi meg festői benyomásai által, addig a bécsi 
Prater csodálatos tájában a hagyományos Praterfahrt felületességével, hidegségével és minden művészi tartalmat 
nélkülöző érdektelenségével, durvaságával taszítja a benyomásokra olyan érzékeny írót. 
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 1889. május 24., péntek „Este elutazunk. Igaz, előbb Praterfahrt – itt lobognak el mellettem a 
tarka toalettű fesch weanerinek, egymást bámulja mindez „élni szerető.” Nem is látják meg, hogy az 
utca két oldalán a természet egész bűbáját kifejti. 

Minek neki ez? Mit tennének a csendben? Mit mondana nekik az, amit nem hallanak, s nem 
láthatnak meg. 

A kocsik csak robognak előre – sportsman, weaner urak, főherceg, fiákeres, öreg hercegnék 
tarka gomolyagban. Rengeteg sok kocsi és mégis mennyivel a párizsi Bois – az allé [sic!] des Acacias 
alatt. Semmi művészi a képben, hideg és érdektelen – menjünk.1708 

(Este, hála Istennek el. Bécsben tán sohasem állok meg többet. Nem bírom el e város durva 
bestialitását, lesújt röhögése, lesújt a sör és penész híg keveréke, amely minden művéből, legyen az 
ember vagy emberi termék, kiárad. Koporsót e városnak minél előbb, mert haldoklása utálatos.)”1709 

A Margitsziget a kisszállóval, amelyet a kispénzű közönség látogatott, a századfordulóra valóságos 
művésztanyává vált. Bródy Sándornak is egyik kedvelt tartózkodási helye lett, amint ezt fia, Hunyady Sándor is 
feljegyezte: 

”Aztán végre is egy dologban együtt voltam az öcséimmel. Abban hogy apám sem nálunk, sem náluk 
nincs „otthon,” hanem magamagánál van, teljesen egyedül, a legtöbbször a Margitszigeten, amelyet mi 
valami boldog, művészi gyarmatnak tekintettünk. A Kisszálloda zöld zsalus szobájában, örökös 
nyaralási illúzióban.”1710 

Számos író, művész számára az alkotás ideális színterét és életformáját jelképezte a Margitsziget. Bródy Sándor 
elsősorban ősszel és télen kereste fel a szigetet, amelynek hangulata magával ragadta: 

„Amikor az úrinép kivonul a Margitszigetről, akkor én szépen bevonulok; így most is. Nekem ez a 
legszebb és legismerősebb hely a világon, pedig nem vagyok természet-, hanem ember-imádó és egy 
fiatal nőnek a pisze orra többet mond nekem, mint maga a Mont-Blanc. Ezen halott hó van, azon élő 
szeplő. A sziget azonban más, a növényeknek itt húsa van, a fák öles karjukat nyújtogatják felém és a 
Duna, amint átöleli az egészet, szinte sárlik ... Amikor az emberek még mertek élni, a középkorban, - 
mily kár, hogy lemaradtam róla – mindig papok, barátok laktak ezen helyen. És a papok tudták, hol kell 
és hol lehet jól élni. (...)”1711 

Bródy Sándor, akinek itt készített gulyásairól Krúdy is megemlékezett, maga köré gyűjtött kompániájával - 
először - 1906 telén vonult ki a szigetre, ahol a kisszállóban szálltak meg. Az erős hóesés miatt nem tudtak 
visszatérni a fővárosba. E társaság tagja, Molnár Ferenc az egy hétig tartó kényszerű szobafogság idején írta a 
világhírt számára megszerző Az ördög című színművének első jeleneteit. A nagy kerti zöld asztalt lakására is 
magával vitte, körülötte számos író és művész gyűlt össze.1712 Később is gyakori vendég volt ezen a helyen, amint 
arról számos szigeti ihletésű elbeszélése is tanúskodik: 

„Elmondom, hogy húsz éven át ezen a szigeten nyaraltam és megemlítem, hogy azért mégis az volt a 
legszebb, mikor egyszer egy nagyon szigorú és rengeteg hótól fehér télen az igazgatóság nyitva tartotta 
a kisebbik szállodát, s elnevezte vízgyógyintézetnek, mert be akarta vezetni a téli fürdőszezont. 

Ezen a télen tizennegyedmagammal én is ott laktam a szigeti kis szállóban. És nagyon érdekes volt 
ott lakni egy ilyen fiatal újságírónak, nagyon mulatságos, mert az a kis elszánt csoport, amely a 
primitív, másfélemeletes hotelben ott telelt, csupa különös emberből állott. Különös dolgok játszódtak 
le ott.”1713 

Krúdy életének és nosztalgiától áthatott írásainak egyik helyszíne volt az „aranykor” Margitszigete, amelyet 
gyakran a szerelem szigeteként jelenített meg.1714 Az 1918-tól 1930-ig a szigeten élő író1715 jól ismerte történetét, 
legendáit, fáit, romjait. A rövid életű Szigeti séták című folyóirat, kiadója, szerkesztője és jobbára írója is Krúdy volt. 
A szigeti múzeum gondolatát szintén ő vetette fel. Első látogatására így emlékezik: 

„Vénülnek a fák, hullik a vakolat az udvarházról, de az öreg herceg úr minden tavasszal maga 
bontogatja ki a tél előtt elföldelt rózsafáit. (A kerítésen már kíváncsian kandikál be az a nyíregyházi 
kisfiú, aki az országos kiállításra jött apjával 1885-ben, és valaha majd azokban a falusias szobákban 
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fog lakni, ahol egykor az öreg herceg úr nyaralt. És megöregedve is hallja az éj kísérteties óráiban a 
pengő sarkantyús lépteket, régi magyar nádorispánok, pattogó, csengő-bongó járás-keléseit, régi írók 
sóhajtozásait.)”1716 

A Szent Margit párfogásáért fohászkodó magányos íróval, amint arról vall, az első csoda akkor történt, amikor 1917-
ben egy Múzeum körúti antikváriumban kezébe került egy könyvecske a Margitsziget gyógyhatásáról.1717 
Kiköltözésekor illetve sétái, kúrái során eme mű útmutatásait követte.1718 

A Margitsziget nem csupán ideális alkotótér volt, hanem az évszázadok emlékei sétára invitáltak. A 
Margitszigetről szóló korabeli ismertetők is ezt a hangulatot idézték: 

„Amint így képzeletünk színes világába mélyedve tovahaladunk, csakhamar rátalálunk egy kis fenyves 
közepette egy repkénnyel befutott omladékra. Ez a Domokos-szerzetrend épületének maradványa. A 
hasonló nevű apácák kolostora és egyháza ettől délre feküdt. Ennek romjai jelenleg is láthatók s „szűz 
Margit egyházának és kolostorának romjai” néven ismeretesek.”1719 

A szigeti romokat azonban a történelmi emlékezet nem csupán valós személyiségekhez kapcsolta, hanem sajátos 
„folklórjában” vagy inkább „mitológiájában” irodalmi hősök is testet öltöttek. 

„Ha a part mentén a töltésen végig vezető úton délre haladunk, nemsokára egy toronyrom ötlik 
szemünkbe, amely szintén a Margitromokhoz tartozik, s minden valószínűség szerint kerti filagória 
lehetett. Ezt most Toldi Miklós kápolnájának nevezik. Arany János hatása alatt támadt hagyomány 
szerint ennek körében temette el a hős Toldi Miklós meghalt szerelmesét, Piroskáját.” 1720 

A sziget sokáig hű vendége, Arany János személye1721 és az általa alkotott hagyomány is gazdagította a 
sziget emlékeinek szimbolikáját. Míg azonban Arany elsősorban a parkok jelenét ragadta meg, önmagára reflektálva 
írt róluk, egyben „új hagyományt” is teremtett, addig Krúdy írásai, alkotói reflexiói, a sziget gazdag szimbolikus 
tartalmát is megidézik, amelynek kulcsát a múlt adta: 

„Az ősiség, az öregség, a múlt respektusával van itt telve a levegő, aminthogy az nem is képzelhető 
másképpen ezen a történelmi helyen, ahol lépten-nyomon százesztendős fák, ezeresztendős romok, 
kövek, kolostormaradványok ejtik gondolkozóba a látogatót.”1722 

Krúdy azonban éles határt vont korabeli valós Margitsziget és az egykori, írói képzelete által felidézett és egyben, a 
múlt emlékeinek segítségével hangulatában újrateremtett sziget között: 

„Visszatérünk az elmúlt századok gyűlöletes messziségéből a mindennapi jelenbe, még ha ez nem is 
történik minden megerőltetés nélkül. Oly szép álmodozni, oly jó kegyesnek, tisztának, nemesnek 
jóságosnak lenni az álmok ringatózó szigetén, hogy még a legboldogabb ébredés is fájdalmas, midőn 
visszatérünk a mesék őserdejéből – az egykori Margitszigetről a mai Margitszigetre.”1723 

A Krúdy által átélt és megragadott szigeti hangulat elsősorban az estéhez és az éjszakához kötődött, ekkor idézhette 
meg a szigethez fűződő történeteket és az egykori vendégek emlékét: „Borongó esti sétáimban, ott a sziget lakatlan 
részén: egy-egy faderék mögül előlépnek régi írók (...).”1724 Az „álmok, jelenségek, víziók szentmargitszigeti 
éjszakája”1725 a múltidéző séta mellett az önreflexió, az önmagába mélyedés ideje is volt az álmaiban társaságot 
kereső író számára: 

„Az álmok szeretik az ilyen csendes helyeket, mint ahogy a ritka vándormadarak, a kócsagok, a darvak 
is Magyarországnak emberhangtalan vidékeit keresik fel legszívesebben. 
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Amint figyelni kezdtem álmaimat, és reggelenként visszagondoltam rájuk, észrevettem, hogy egészen 
más álmok látogatnak meg a szigeten, mint egykor a városi éjszakákon.”1726 
(…)  
„Észrevettem a jegyzeteimből, hogy néha közel járnak az álmaim a valósághoz.”1727 

Vallomása szerint itt kezdte el írni Álmoskönyvét: 
„Levelek helyett Álmoskönyvet kezdtem írni. Ez az Álmoskönyv volt a Magányos Ember legnagyobb 
mulatsága, hosszú téli délutánok szórakozása, amikor olyan csend volt a házban, hogy a kályhában 
pattanó ákác hangja ágyúdördülésnek hangzott. Már javában hordták a katonák az őszirózsákat a 
Margithídon, a pesti újságok mindennap olyan nagy betűvel írtak, mint akár az amerikai hírlapok, 
puskaropogás hallatszott az újpesti partok felől – a Magányos Embernek mégsem volt kedve megválni 
álmaitól, sem a háború, sem a forradalom kedvéért.”1728 

Az álmok, az alkotás színtere, a személyes sors tükörképe, egy adott életszakasz képmása, a 
megállapodottság, a jólét megtestesítője is lehetett a kert. A személyes sorsok, vágyak visszatükröződősei mellett a 
kertek, parkok szimbolikájuk sokrétűségével egész életre szóló elhivatottságot is sugallhattak. A személyes 
jelentéstartalmon túl pedig egy közösség teljességét jeleníthették meg, jelképeinek bemutatására szolgáltak. 
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VII. A VÁROSI PARK MINT AZ EMLÉKEZET HELYE 

BUDAPEST ÉS A MONARCHIA: ÖSSZEHASONLÍTÓ ÖSSZEGZÉS 

 

Bécs, Budapest, Prága és Zágráb a 18. század második felében illetve végén, bő egy évszázaddal később 
követve a nyugati-európai példákat, számos olyan magánparkkal rendelkezett, amelyeket a városi lakosság szabadon 
vagy kisebb-nagyobb megkötések mellett használhatott. A zöldterületek kialakítása során az eltérő természeti 
adottságok, a város kiterjedése jelentette meghatározottságokon túl is számos közös vonás és különbség fedezhető 
fel. A divatnak hódoló átalakítások mellett is továbbélő töretlen hagyományról azonban csak Bécs és Prága esetében 
beszélhetünk. 

A 18. század végén, a 19. század elején szinte kizárólag magánkezdeményezés nyomán létrehozott illetve 
megnyílt magánkertek, -parkok szolgálták a városlakók kikapcsolódását, testi, lelki felüdülését: köztük Bécsben a 
Prater, az Augarten, valamint később a Volksgarten, Buda-Pesten az Orczy-kert, a Margitsziget, Prágában a 
Královská obora, Zágrábban a Maximir. Magánkezdeményezések mint a hazaszeretet és a lokálpatriotizmus 
megnyilvánulásai a 19. század folyamán is meghatározó szerepet játszottak a városi zöld kialakításában. Így 
Zágrábban a felsővárosi sétányok létrehozásában a század első felében több városi polgár, a Maximir rendezésében 
és a nagyközönség előtt való megnyitásában a zágrábi püspökök nagylelkűsége játszott fontos szerepet. Prágában a 
Chotek család több tagja (pl. a Népkert vagyis a Chotek-kert létrehozása), a gazdag hadiszállító, Jakob Wimmer, 
Buda-Pesten József nádor, Széchenyi István, majd József főherceg szerzett múlhatatlan érdemeket e téren. Mivel 
Bécs birodalmi központ és császári székhely volt, presztízsének emelése, az uralkodók intézkedései nyomán, a városi 
zöld létrehozásában és kiképzésében is érvényesült. 

Az uralkodó illetve az arisztokrácia kertjeinek megnyitása olyan kulturális modellt is közvetített, amely 
meghatározta eme tér társadalmi felhasználását, a séta, az önmegjelenítés és a másokkal való találkozások 
rituáléjának szélesebb körben való elterjedését vonta maga után. A közpark a felhasználói attitűd mellett számos 
morfológiai elemet is örökölt az arisztokrácia kertjeitől, pl. sétára szolgáló utak, színházak kialakítását. 

A városi kezdeményezésre megindult parkfejlesztés illetve városi tulajdonú területek parkosítása az egyes 
városokban más-más időszakban érvényesült. A nemzetközi viszonylatban is ismert közparkok közül az első igazán 
közcélú városi parkok egyikeként számontartott Városliget kialakítása a 18. század végén illetve a 19. század elején 
kezdődött. Prágában 1829-ben indult az első városi zöldterületek létrehozása, ami majd az 1870-es illetve 1880-as 
években folytatódott, Zágrábban az 1870-es évekkel kezdődött kialakításuk, míg Bécs a Stadtpark 1862-es 
megnyitásáig nem rendelkezett városi tulajdonban lévő közparkkal.  

Kialakításuk során esztétikai, filantróp, oktató, higiéniai (pl. a pesti por), gazdasági és pénzügyi szempontok 
is szerepet játszottak. A zágrábi Maximirban gazdasági mintapark is létesült, oktató célzattal. A városkép változása 
során általános jelenség volt a mezőgazdasági hasznosítású területeknek fokozatosan a lakott városrészek peremére 
szorulása (kivétel Prága, ahol a Petřín lankáin ma is gyümölcsfa-ligetek találhatóak). A mind jobban terjeszkedő és 
sűrűen beépítetté váló városokban a városi tér új, a presztízs- és esztétikai szempontok mellett urbanisztikai elveket 
is szem előtt tartó fejlesztése jegyében került sor zöldterületek kialakítására a már idejüket múlt erődítmények, 
katonai gyakorlóterek (Bécs, Prága) felszámolásával, valamint a vásárterek parkosításával (Budapesten az Erzsébet 
tér, Prágában a Károly tér, Zágrábban a Zrínyi tér kialakítása). A városon belül kisebb parkosított terek 
kialakításában pénzügyi meggondolások is közrejátszottak, hiszen ez a környező ingatlanok értékét is növelte (pl. 
Prágában a Stadtpark létrehozásakor). Közvetett módon azonban érvényesülhettek szociális szempontok is, így pl. a 
parkokhoz vezető illetve az általuk szükségessé tett infrastruktúra megteremtésével munkalehetőségek teremtésére 
nyílt lehetőség: Prágában az 1860-as, 1870-es években, Bécsben a Ring, Zágrábban a Zöld patkó megalkotásával, 
Budapesten a Közmunkatanács által végrehajtott városfejlesztés keretében. 

Noha a Monarchia városi parkjai esetében, különösen a század első felében a magánkezdeményezések 
játszottak döntő szerepet, az uralkodói tulajdonban lévő városi zöldterületek kivételével a magánkertek, -parkok 
döntő hányada a 19. század folyamán (különösen a század utolsó harmadában), valamint a 20. század elején városi 
tulajdonba került. Adományozásokra is voltak példák, ám sok esetben a város vásárlás útján szerezte meg őket, így 
Bécsben az Arenberg-park, Prágában a Zsófia-sziget, majd a Kinsky-kert, Budapesten a Margitsziget 
megvásárlásával bővült a városi tulajdonban lévő zöldterületek köre. Ekkorra ugyanis, a társadalmi és gazdasági 
változások következtében meggyengült a hagyományos, földbirtokból származó magántőke, mely eme díszkertek, 
egyben a társas élet színterei, fenntartását biztosíthatta.  

A városi parkok vizsgálata során fontos szempont a tulajdonos személye és a bérbeadás ténye. A magán-, 
valamint a közparkok esetében a használók köre s ezáltal a társas életben betöltött szerepük is más-más képet 



 

mutatott. A magánkert esetében a birtokos döntésén múlott megnyitása, valamint a látogatóközönség meghatározása. 
A köztulajdonban álló kerteket elvileg mindenki magáénak érezhette, valójában azonban részleges vagy teljes 
bérbeadásuk a kisajátítás előtt nyitott utat. A bécsi Főudvarmesteri Hivatal, a város, valamint a magánszemély mint 
tulajdonos bizonyos szerepköröket, funkciókat, feladatokat egyaránt átengedhetett vállalkozóknak, hiszen ezáltal 
biztosítottá vált a park fejlesztése, valamint a bérleti díjból befolyt bevételt illetve annak egy részét a zöldterületek 
további gazdagítására is vissza lehetett forgatni. A bérlő magántársaság, egylet, klub is lehetett, felvállalva a park, 
sétány egy részének vagy egészének gondozását, fejlesztését. Előfordult azonban, hogy mindez a látogatókörre is 
hatással volt. Közparkok esetében azonban igyekezték elkerülni a kisajátítást, mindenki számára biztosítva 
használatukat. 

 

A Monarchia vizsgált közparkjai elsősorban a reprezentáció és a városszépítés céljait szolgálták: a nyugat-
európai példáktól eltérően az egészségügyi szempontok csak kis mértékben érvényesültek a közösségi, városi 
identitás megjelenítésének döntő súlyával szemben. A szimbolikus tartalmú városfejlesztés jegyében a 19. század 
második felében, de elsősorban az 1870-es évektől nagyívű fejlesztések indultak meg, amelyek a városi 
zöldterületeket is érintették. Ezáltal urbanisztikai funkciójuk mellett elsősorban a politikai és állami reprezentáció 
játszott meghatározó szerepet kialakításukban, hiszen egy-egy város, ország önkifejezési törekvéseit tükrözi miként 
viszonyul új zöldterületek megalkotásához illetve hogyan kezeli a már meglévőket. Budapesten sok esetben a 
telekspekulációnak, gazdasági szempontoknak estek áldozatul zöldterületek létesítésére alkalmas illetve erre szánt 
területek.  

A szimbolikus tartalmú város zöldfelület-fejlesztés során mintaként Anglia, Párizs, valamint (részben ezek 
nyomán) Bécs szolgált. A Ring kialakításának példája tetten érhető a zágrábi Zöld patkó, valamint a reprezentáció 
szempontjából (a párizsi példa mellett) a Belvárost a Ligettel összekötő Sugár, majd Andrássy út megalkotása 
kapcsán. Budapest és Prága esetében a császárváros egyszerre volt minta és rivális az osztrák-magyar kiegyezést 
követően. Prága városfejlesztése során a trializmus meg nem valósult elgondolása miatt érzett sértettség is motiválta 
a bécsi és budapesti példákat követő, de egyben azokat túlhaladni is kívánó terveket. 

A minták tekintetében az egyes parkok leírása során alkalmazott összevetések is beszédesek. Előfordult a 
párizsi parkokkal való párhuzamkeresés: így a fokozatosan kialakuló Népligetet a Bois de Boulogne-hoz 
hasonlították (az eredmény valójában, eme elegáns park helyett, a Bois de Vincennes-nel állítható párhuzamba): 

„A Népliget mint kertészeti alkotás is remek, de mint Budapest egyik legnagyobb és legszabadabb 
terjedelmű parkja nagy fontosságú, amely akkor, majd mikor a most még gyönge fiatal fák 
megerősödtek s hatalmas koronát és törzset fejlesztettek, Budapest Bois de Boulogne-a lesz, melyben 
több ember fog majdan gyönyörködni, mint a Városligetben.”1729 

Az elszórt párizsi példák1730 mellett Budapest esetében Bécs, a mintakép és rivális, s mindenekelőtt a Prater volt a 
példa illetve viszonyítási pont. Az előképek, párhuzamok keresése jegyében a Praterallee budapesti megfelelője így 
lehetett a Lánchíd téri fasor („Ha Bécsnek megvan a maga Práter fasora, Pestnek is megvan a Lánchíd téri dupla 
fasora.”)1731, az Erzsébet téren felépült kioszk mintáját a bécsi Stadtparkban emelt Kursalon adta („A palota olyan 
lenne, mint aminő a bécsi Stadtparkban áll, állandó zenekarral, mely naponkint előadásokat tartana, körülvéve 
műkertészeti ültetvényekkel, szökőkutakkal, sat.”).1732 Vahot Imre Budapesti kalauzában a Városliget mint „a 
fiatalabb fővárosnak legszebb, legkedvesebb mulatóhelye, Pratere” jelenik meg.1733 A Liget mellett a Festetics-1734 és 

                                                           
1729 Kardos Árpád: „A Népliget.” VU 1906. 664. old. 
1730 A budapesti parkok nevének franciás ejtése (Liget - Lizsé, Sziget – Szizsé, ld. Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály: 
A régi Budapest a fattyúnyelvben. (Szerk. Fazekas István és Kis Tamás) Budapest: Fekete Sas kiadó 1996.) nem 
csupán a fattyúnyelvben volt használatos: „Május elseje a ligetben. Nem, a Lizsében. Ne tessék azt hinni, hogy 
elzüllött csibészek, szomorú jasszok mondták ezt így: a lizsében. Nem ezt úri nők mondták, finom leányok és 
asszonyok, akik május elsején, hajnalban a kelő sötétséggel, esőt ígérő szélben kiszáguldoztak a lizsébe, hogy 
megnézzék ott a tavaszt, a májust, a természetet, a lizsét, a rossz életet, a bohémséget, hogy népszagot szagoljanak és 
a kis bódéban öt krajcárért célba lőjenek.” L.L.: „A Lizsében.” Pesti Futár 1911. 160. sz. 4. old. 
1731 Hevesi Lajos: „Kóborlások a főváros sétányain. Fővárosi tárcalevél. Pest, július 22.” MNvil 1871. 422. old. 
1732 MNvil 1869. 431. old. 
1733 Vahot Imre: Budapesti Kalauz. Pest: Vodianer F., 1864. 79-80. old. 
1734 Az Orczy-kertnek azt a részét nevezte a pesti közönség "Pester Prater”-nek, amely eredetileg Festetich Antal 
kamarás díszkertjének képezte részét. Ld. Bacho László: A magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémia története. 
Budapest: k.n., 1932. 449. old. 



 

az Orczy-kertet1735 is előszeretettel hasonlították a Praterhez a szórakozási lehetőségek gazdagsága illetve a táj 
szépsége miatt. 

Világosan megmutatkozott azonban az is, mennyire sántít a Béccsel való összehasonlítás, amint erre 1884-
ben a Fővárosi Lapokban Szatmári Mór is rámutatott: 

„Sok egyéb mellett különösen azt irigyelhetjük az osztrák Bécstől, hogy bőségesen van kertje. Nem 
számítva azt, hogy a mi Városligetünk csak afféle kisebb mulatókert a nagy Práterhez képest, a Lajthán 
túli fővárosban egymást érik a befásított tágas helyek, míg nálunk a kertek helyén emeletes házat 
építtetett a „hangyaszorgalom”.1736 

Nem csupán Bécs, hanem a Monarchia más városai is példaként szolgálhattak az ebben a tekintetben elmaradó 
Budapest számára: 

„Mennyire különb példát látunk más városokban, pl. Grácban; ez a város, amelyet ugyancsak nem lehet 
pazarlással vádolni, parkjaira nem kíméli a költséget s valódi paradicsomban fekszik; vagy ott van 
Prága, mily pompás parkjai vannak, amelyeket bizonyára nem luxusból, hanem azért rendeztek be, 
hogy a  közönségnek legyen helye, ahol üdülést találhat; Bécsnek a város belsejében vannak nagyszerű 
kertjei, s mily pompás fasorok között rándulhat ott ki a közönség a környékre.”1737 

A közparkok egy főre jutó nagyságát mutató adatok érzékeltetik ezt az elmaradást. Az 1890-es állapotot tükröző 
összehasonlításban az első helyen Prága szerepel (9.4 m2/fő), Bécs (8.3 m2/fő) majd Zágráb (7.7 m2/fő) mögött csak 
alaposan lemaradva következik Budapest a maga 4.8 m2-nyi egy főre jutó zöldterületével, s ez a későbbiekben még 
tovább csökkent (ld. 10. táblázat és 8. ábra). 

10. táblázat - Bécs, Budapest, Prága, Zágráb közparkjainak területe,  
a lakosság száma és az egy főre jutó közpark területe 1890-ben1738 

 

A 
közparkok 

területe 
(m2)

A 
lakosság  

száma 
(fő) 

1 főre jutó 
közpark 

(m2)
Bécs   8,3
Budapest 2.340.703 486.671 4,8
Prága 3.015.718 320.000 9,4
Zágráb 300.333 39.000 7,7
Edinburgh   19,1
Párizs   8,2
Genf   6,6

                                                           
1735 Orczy-kertet a népnyelv „pesti Próder”-ként emlegette a bécsi Prater után. A VIII. kerületi Práter utca nevében 
még ma is őrzi ezt a régies elnevezést. Ld. Bevilaqua Borsodi Béla: Pest-budai kávéházak: kávé és kávésmesterség, 
1535-1935. Budapest: Athenaeum, 1935. I. k. 94. old. 
A fattyúnyelvben Budapest parkjai illetve egyes részeik, intézményeik számos olyan néven voltak ismeretesek, 
amelyek a hasonló hangzású szavak mellett többek között külföldi párhuzamokra, kialakításuk jellegére, 
hangulatukra utaltak. A Ligéciába (Ligibe, Ligóba) látogató a Zöld-tó (a városligeti tó) fölött átívelő Párizsi vagy 
Szajna-hídon, átkelve a Müsziben (Műszínkörben), Báró Káldinál (Garibaldinál, Garobaldinál, Barokaldinál) 
szórakozhatott, de felkereshette az Anglicseket (Angol Parkot) is. A Dzsungel és a Hepaj egyaránt jelenthette a 
Lizsét és a Nepcsit (a Népligetet). Ld. Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. (Szerk. 
Fazekas István és Kis Tamás) Budapest: Fekete Sas kiadó 1996. 
1736 Szatmári Mór: „A Múzeumkertben (Mikor nem esik).” FL 1884. 650. old. 
1737 Gillemot Vilmos: „A főváros parkjai.” Kertészeti Lapok 1888. 228. old. 
1738 Az adatok forrásai: „Die Lungen von Prag“ In Prager Tagblatt 1890. Nr. 276, 8. Oct., 3-4. old.;  
Balogh Anna: Budapest közparkjainak fejlődése a költségvetések tükrében. Kézirat, 1958. FSZEK-Budapest 
Gyűjtemény, BQ 712/4;  
Bertović Stjepan (Ed.): Spomenica Zrinjevac: priroda, vrtovi, perivoji i uresno raslinstvo u Zagrebu. Zagreb: 
“Zrinjevac”, 1995. 34-35. old. 



 

8. ábra - Az 1 főre jutó közparkok területe (m2)
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Az arányok eltérő volta ellenére a városi parkok megalkotásuktól változatos módon szolgálták a társas élet 
céljait. A 19. század első felében a parkok, sétányok a még meglehetősen kezdetleges prágai társas élet 
megélénkítésében mint annak színhelyei játszottak szerepet. Hasonló elgondolásokkal találkozunk Buda-Pesten 
Széchenyi István és József nádor, igaz alapvetően más forrásból táplálkozó és másként megnyilvánuló zöldterület-
fejlesztései esetében is. 

A polgárosodás és a hazafiság, a lokálpatriotizmus jegyében több olyan egyletre, társulatra is találunk 
példát, amelyek magánkezdeményezés nyomán sétányok kialakítása céljából alakultak. Ezzel a konkrét célkitűzéssel 
valójában a város társas életének kívántak újabb lendületet adni, s már megalakulásuk önmagában is erről 
tanúskodott. Zágrábban ennek köszönhette létrejöttét az Északi-sétány Társulat, Pesten pedig a Széchenyi-féle 
Sétány Társulat.  

Sétányok, parkok fejlesztésén, létrehozásán túl is számos egylet, társulat, klub működése köthető 
parkokhoz, így pl. Bécsben és Budapesten a Park Club (igaz, a közös név korántsem azonos tartalmat takar), a 
városligeti Korcsolyázó Egylet. Olyan, elsősorban sportklubokra is találunk példát, amelyek megalakulásukat 
tekintve nem valamely park köré szerveződtek, de tevékenységi körük miatt parkokban találtak otthonra. A 
Margitszigeten számos sportegyesület illetve klub is megtelepedett, s a Városligetben is működtek ideiglenes 
jelleggel hasonló társaságok. 

A parkok felkeresése, ami lehetett kényszer, szükségszerűség, kikapcsolódás, szórakozás, a hétköznapok és 
a hagyományos ünnepi rituálé elengedhetetlen részét képezte, így a nagy vallási ünnepek és számos egyéb alkalom 
(pl. családi ünnepek) mellett az uralkodó születésnapja is alkalmat adott a parkokban való ünneplésre. Kiterjedésük, 
természeti környezetük által a parkok és sétányok lehetőséget biztosítottak alkalmi rendezvények megtartására, 
amelyek azonban néhány esetben hagyományteremtő erővel bírtak. A virágkorzó a májusi társasági élet látványos és 
népszerű eseménye volt Bécsben, és sok tekintetben ennek nyomán, valamint a Praterkorso mintájára Prágában és 
Budapesten is - bár a helyi sajátosságoknak megfelelően más-más arculatot öltve.  

Bécsben és Zágrábban a városi parkok társadalmi és etnikai hovatartozástól független együttes 
használatának szerves formája, az együtt, egy térben való jelenlét példái figyelhetőek meg - igaz az elkülönülés itt is 
érvényesült. Budapesten a társadalmi szeparáció olyan áthághatatlan határokat teremtett, amelyek ünnepek 
alkalmával sem oldódtak. Ez vezethetett a Bécsben olyan sikeres virágkorzó budapesti kudarcához.  

 

Zágrábban a korzó rituáléján túl nem tudunk virágkorzóról, mely tavasszal a bécsi Praterben, a prágai 
Stromovkában és alkalmanként a budapesti Városligetben olyan látványos társasági esemény volt a század végén, s 
melynek résztvevői, nézői a társadalom minden rétegét felölelték. A fokozatosan kiépülő, városias arculatot öltő 
Zágrábban ez a hiány azzal magyarázható, hogy a szervezésben élen járó arisztokrácia általános életvitelében is 
inkább Bécset (vagy Budapestet), s így azok jóval reprezentatívabb alkalmait részesítette előnyben. 

 A szimbolikus térfoglalás jegyében a 19. század végén tartott politikai demonstrációk helyszínei sok esetben 
ugyancsak a nagyvárosi parkok voltak. Így válhatott május 1. megünneplésének helyszínévé a Prater, a Városliget, 
Prágában a Lövész-sziget, az Állathajszák szigete és a Zsófia-sziget, Zágrábban pedig a Zöld patkó parkjai. Prágában 



 

a Sokol erősen szimbolikus tartalmú rendezvényeinek a Lövész-sziget, a Stromovka, majd a Letná fennsíkján 
felépített Aréna adott otthont. 

A parkok egyben olyan kiállítóteret is képeztek, amely állandó építményeivel több-kevesebb 
rendszerességgel változatos témájú rendezvényeknek adhatott otthont, tovább bővítve ezzel az adott park tematikáját, 
közönségének számát és körét. Míg Bécs (a Praterben), Prága (a Stromovka kiállítási területén) és Zágráb (más-más 
sétányán, terén illetve majd a Műcsarnokban rendezett) különböző léptékű kiállításain a jelen eredményei és a jövő 
célkitűzései domináltak, addig Budapesten, az ezredéves kiállítás jellegéből is adódóan, ezen tematika mellett a 
történelmi múlt mindent átható megjelenítése érvényesült. A kisebb tematikus kiállítások tekintetében is számos 
párhuzamot találhatunk, így pl. a zenei és színművészeti kiállításra Budapesten a Városligetben 1891-ben, Bécsben a 
Praterben 1892-ben került sor, a Prater (1916/17) és a Margitsziget (1917-1918) hadikiállítások helyszíne volt. 

 A kiállítások alkalmával a parkok, kertészeti rendezésükön mellett, gyakran olyan maradandó 
építményekkel gazdagodtak, amelyek díszítőfunkciójukon túl a későbbiekben kiállítóhelyként, múzeumként vagy 
éppen vendéglátóhelyként működtek tovább. Több esetben előfordult, hogy nagyszabású, országos kiállítások 
pavilonjai más parkokban kaptak helyet, így pl. a millenniumi kiállításról József főherceg vadászpavilonja a 
Margitszigetre került, kávéházként működött tovább, a horvát művészeti pavilont Zágrábban a Zöld patkó keleti 
részén építették fel újra s a városkép meghatározó elemévé vált. Prágában az 1891-es Jubileumi kiállítás pavilonjai a 
Letná Rudolf sétányára illetve a Petřínre kerültek át.  

 Bécs, Budapest, Prága és Zágráb parkjai között számos párhuzam fedezhető fel használatuk tekintetében, 
azonban a teljes megfeleltetés az egyedi adottságok, helyi feltételek miatt nem lehetséges. Hasonlóságot fedezhetünk 
fel a Zsófia-sziget és a Margitsziget között, hiszen mindkettő fontos szerepet játszott a korabeli társas életben, 
látogatóik köre sem ölelte fel a társadalom minden rétegét. Konkrét kiképzésük és használatuk tekintetében azonban 
már számos különbség tűnik elő: így a Margitsziget, kiterjedésénél és a 19. század utolsó harmadában végrehajtott 
fejlesztéseknél fogva nagyobb számú látogatót fogadott, sajátos életformát is kínálhatott. A Zsófia-sziget a maga 
szerényebb módján hasonló funkciót töltött be, megközelíthetősége azonban nem jelentett olyan elhatároló tényezőt, 
mint a Margitsziget esetében az odajutás illetve később a belépődíj. 

 A városok nagy parkjai esetében szintén számos közös vonást fedezhető fel. Óhatatlanul kínálkozik a Prater, 
a Városliget, a Stromovka és a Maximir összevetése. A Városliget kivételével mindegyikük máig az adott város 
legnagyobb parkja, ezáltal a társas életben meghatározó szerepet játszhatott - ez azonban nem minden esetben történt 
így. A városi tulajdonú Városliget kivételével ezek a parkok mind magántulajdonban voltak, s az egykori 
vadászterületek illetve erdők megnyitásukat uralkodói, fővárgrófi, püspöki kegynek köszönhették a 18. század 
második felében illetve a 19. század elején. A 19. század első felében mindegyik park a társas élet meghatározó 
helyszíne volt, a század második felében fokozatosan kialakult belső funkcionális specializálódásuk. Zágrábban a 
Zöld patkó egyes sétányainak kialakításával a Maximir, a várostól való távolsága miatt vesztett jelentőségéből. A 
Prater, a Városliget és a Stromovka a reprezentatív korzó rituáléjának helyszínei voltak, emellett az itt rendezett 
kiállítások révén infrastruktúrájuk is jelentősen bővült, színházak, panorámák, vendéglátóhelyek, szórakoztató 
komplexumok, látványosságok sokasága, de mutatványosok is helyet kaptak ezekben a parkokban, amelyeknek belső 
tagozódása egyre hangsúlyosabbá vált. Zágrábban a Zöld patkó parkjai töltöttek be hasonló szerepet. 

 Párhuzamok illetve különbségek keresését még hosszan lehetne folytatni, pl. az üllői úti Népligetet a bécsi 
Wurstelpraterrel és a Cseh Praterrel, valamint a prágai Állathajszák szigetével összevetve. Így is megállapítható 
azonban az általános szinten megnyilvánuló közös vonások megléte. 

 

 Általános vonásaik, használatuk tekintetében egy olyan parkhasználati minta szűrhető le, mely által a 
nyilvánosság eme színterei maradandó közösségi jelképekké, emlékhelyekké válhattak. Megalkotásukban is 
társadalmi igény játszott szerepet, s létrehozatalukkal nem csupán a zöldbe való kivonulás illetve az elvonulás 
igényének biztosítottak teret, de ezzel egyben a társas élet színterei is bővültek. A lakásviszonyok radikális 
megváltozásával, a városi proletariátus megjelenésével a társas élet számos formája a lakóhelyen kívülre került. A 
látogatók számának növekedése, sajátos igényei (pl. gyermekek), valamint a parkok jellege illetve arculatváltozása (a 
díszpark érvényesülése a szabad zöld felület rovására) konfliktushelyzeteket teremtett. Mindez a kisajátítás és 
megosztás számos jelenségében nyilvánult meg, s a felügyelet, elhatárolás, elzárás és megnyitás kérdését vetette fel. 
Konfliktusoktól sem mentes, idényjellegű, de néhány esetben az év egészére kiterjedő használatuk változatos 
formákban nyilvánult meg.  

A 19. század utolsó harmadában a Monarchia vizsgált városi parkjai mind intenzívebb kiépülésük mellett 
számos új vonással is gazdagodtak. A park mint zöldterület sok esetben háttérbe szorult a társas élet helyi, 
esetlegesen országos jelentőségű létesítményei, intézményei, rendezvényei mögött. A parkhasználat hagyománynak 



 

tekinthető formái (séta és korzó, olvasás, tanulás) mellett, a növekvő város gyors ütemben gyarapodó lakosságának 
igényeit kiszolgáló mind nagyobb számú vendéglő, kávéház, pavilon mellett új vonásként a szórakoztató 
intézmények (vurstlik, színházak) megjelenése illetve rohamos kiépülése figyelhető meg. A sport is egyre nagyobb 
szerephez jut, különösen Bécs és Prága esetében, kisebb mértékben Budapesten. A parkok sportpályákkal, 
klubházakkal gazdagodnak, amelyek esetenként elitklubokat jelentenek. A társadalmi helyzet mellett azonban Prága 
esetében az etnikai hovatartozás is választóvonalat jelentett. Természeti adottságaik függvényében az ivókúrák 
gyakorlata mellett megjelennek a fürdőfejlesztések is. Különösen markáns jelenség volt ez Budapesten, a 
„fürdővárosban,” amelynek parkjai nem csupán a közelben fekvő vízgyógyintézetek kurparkjaiként szolgáltak, 
hanem a gyógyítás mint funkcióbővülés megjelenése mellett szerkezeti változásokon estek át: egy részük kialakítása 
és használata is módosult illetve megváltozott. 

Intézményesült rendezvényeik, a szabadtéri koncertek, jótékonysági események, kiállítások, majálisok a 
város, de esetlegesen az ország reprezentációjának is meghatározó helyszíneivé, társas életi rituáléjának alapvető 
részévé avatták a parkokat. A használat ténylegesen intézményesült módjai (egyletek, klubok formájában), kevés 
kivétellel, szintén a 19. század utolsó harmadában jelentek meg az egyes parkok egésze illetve bizonyos funkciói 
esetében.  

A közparkok és -sétányok összessége elvileg a társadalom minden rétege előtt nyitva állt, akik azonban 
időben és térben elkülönülve, más-más formában használták őket. Az egyéni parkhasználat tekintetében, társadalmi 
hovatartozástól függően a szabadtéri szalon szerepét is betölthették illetve ideális helyszínt biztosíthattak nem csupán 
a szocializációhoz, hanem a társasági viselkedési normák elsajátításához, begyakorlásához. 

A városi parkok a közösségi, országos és birodalmi reprezentáció színterei voltak. A kor szellemiségének 
megfelelően gazdag szimbolikus tartalommal rendelkeztek, nem csupán a reprezentáció, de egyben a közösségi 
önmegjelenítés eszközeiként és közegeiként. A szimbolikus birtokbavétel és az önmegjelenítés igénye létrehozásuk, 
kialakításuk, el- és átnevezésük, névváltozataik, valamint a területükön helyet kapott intézmények, rendezvények és 
alkotások jellegén is tetten érhető. Ezáltal a parkokat már nemcsak egy szűkebb, helyi közösség használhatta, hanem 
pl. nagyszabású kiállítások alkalmával a társas élet határai kitágultak: egy teljes birodalmi, országos vagy nemzeti 
közösség vette birtokába, gyakran maradandó jelképeivel is gazdagította. Az önkifejezés jegyében Zágráb parkjaiban 
a horvát történelem neves személyiségeinek emlékét örökítették meg. A nemzeti identitás megjelenítésének eme 
formája a Monarchia más városaiban is megnyilvánult. Prágában a cseh nemzeti öntudat bemutatása érvényesült, ez 
azonban, a pánszláv eszmék jegyében, a többi szláv néppel vallott közösséget is hangsúlyozta. Emellett az egyéni, 
egyben jóval egyetemesebbnek tekinthető szimbolikában is fontos szerepet töltöttek be. 

 

A városi parkok sok tekintetben nem csupán belső kiképzésük, de környezetük kialakítása által egyfajta 
összművészeti alkotássá, kormonumentummá, a város szerves részét képező élő műalkotássá, olyan identitásformáló 
emlékhellyé váltak, mely a közösségi emlékezet letéteményese. 

Ezen közös terek mára részben feledésbe merült emlékezetének, társas életi hagyományának felidézését és 
óhatatlan aktualizálását, olyan alapvető problémák teszik szükségessé, mint a nagyvárosi elidegenedés és természeti 
környezetünk pusztulása/pusztítása által életre hívott igény az élhető, természetes tér iránt. 

A városi park tehát a társas élet sokrétű megnyilvánulásainak színtereként tölthette be hivatását s válhatott a 
közösségi emlékezet hordozójává. Eleget téve a lieu de mémoire norai meghatározás szerint lehetséges mindhárom 
kritériumának, mind materiális, mind funkcionális, mind pedig szimbolikus tartalmában a közösségi emlékezet 
megjelenési formáit hordozza. 

A Pierre Nora által megfogalmazott tétel („Helyei vannak az emlékezetnek, mivel nincs már valódi közege 
az emlékezetnek.”)1739 alkalmazható a városi zöldterületek esetében is, hiszen ezek a tovább élő, változó, a 
mindenkori jelen által használatba vett és saját képére formált terek egy mára sok tekintetben feledésbe merült 
emlékezet hordozói. Ezekben a terekben tett történelmi séta által az emlékezet rétegeinek széles spektruma tárul 
elénk. Bár egyes összetevőik már önmagukban is egy hosszabb-rövidebb, ma is élő vagy már feledésbe merült 
hagyomány hordozói, ez a gazdagság a legérzékletesebb módon akkor tárul elénk, ha a parkokat a maguk 
teljességében vizsgáljuk. Nem csupán az egyén, de olyan szűkebb és tágabb közösségek, mint egy család, klub, 
egylet, város, nemzet, ország, sőt dinasztikus, birodalmi törekvések emlékezet-hagyományának hordozói, tárgyiasult 
formái. A parkok, az emlékezet más helyeihez hasonlóan olyan önazonosítási pontok, identitásképző- és hordozó 

                                                           
1739 Nora, Pierre: „Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája.“ (Ford. K. Horváth Zsolt). Aetas, 
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terek, amelyekben megtestesült emlékezet vizsgálata által az egyéni, társadalmi, városi, nemzeti identitás alakulása is 
nyomon követhető. 

A tárgyiasult emlékek, szobrok építmények mellett számos olyan emlék fűződik ezekhez a helyekhez, 
amelyeket már csak a művelődéstörténeti kutatás képes feltárni. A városi parkokon egy-egy országot, nemzetet, 
közösséget, várost átható eszmék, áramlatok sokféle módon megnyilvánuló lenyomata érzékelhető. Eme hagyomány 
felidézése, egykori használóik és korabeli használatuk megismerése a parkok elvont és valós továbbélése, 
rekonstrukciója és fenntartása során meghatározó szerepet tölthet be, hiszen a városi parkok mint az emlékezet helyei 
„mind-mind egy régi kor határkövei, az örökkévalóság illúziói.”1740 
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