KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ

Városliget – Budapest, XIV. kerület

“Az igazi szépség karaktere a nyugodalmas nagyság.”
Kazinczy Ferenc (1806)

2016

Megbízó:
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
1086 Budapest, Dózsa György út 41.

Megbízott:

Szécsi Zsolt
okl. építészmérnök, vezető tervező (É1-03-0104)
műemlékvédelmi szakmérnök
műemléki szakértő műemléki érték dokumentálása
szakterületen (21-0036)

Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.

Ombódi Ildikó
okl. tájépítészmérnök
műemléki szakértő történeti kertek szakterületen (21-0198)

TUSCULANUM STUDIO Kft.
Kerttörténész konzulens:

Remeczki Rita
okl. tájépítészmérnök (K 01-5192)

Open Air Design Kft.

Dr. Fatsar Kristóf
okl. táj- és kertépítész mérnök
műemléki szakértő történeti kertek szakterületen (21-0313)

Figyelmeztetés!

A jelen kutatási dokumentáció mellékleteivel és minden részletével együtt a szerzők kizárólagos szellemi tulajdona. A dokumentáció nem minősül publikációnak, és a szerzők fenntartják maguknak a
publikálás jogát. A dokumentációban szereplő tudományos eredmények és adatok nem használhatóak fel másra, mint a Városliget Zrt. műemlékvédelmi céljaira! A dokumentációban szereplő forrásátírásokhoz és illusztrációkhoz szerzői és gyűjteményi jogok fűződnek, ezért felhasználásukhoz a szerzők és a jogtulajdonosok hozzájárulása szükséges!

Mellékletkötetek tartalomjegyzéke

Mellékletek – 1. kötet
10.1. A Városliget létesítését adományaikkal támogatók listája

10.2. Képmelléklet

10.3. A Városliget szobrai, térplasztikái
10.3.1. A Városligetben jelenleg álló szobrok, térplasztikák

N1

JELENLEGI ÁLLAPOT

N1_1.1.1

MEGLÉVŐ HÁROMSZINTES NÖVÉNYÁLLOMÁNY SZERKEZETE

N1_1.1.2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_2016. MÁJUSI ÁLLAPOT

N1_1.1.2/2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_TÖMBÖNKÉNTI ELOSZLÁSOK

N1_1.1.3

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE

N1_1.1.3/2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE

N1_1.2.1

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_FASOROK ELHELYEZKEDÉSE

N1_1.2.1/1-5

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_FASOROK KÉPES MELLÉKLETE

N1_1.2.2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_ERDŐS RÉSZEK KÉPES MELLÉKLETE

N1_1.2.3

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY SZERKEZETE_LIGETEK, SZOLITEREK KÉPES
MELLÉKLETE

N1_1.2.4

MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_CSERJÉK ELHELYEZKEDÉSE

N1_1.2.4/1-14

MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_CSERJÉK KÉPES MELLÉKLETE

N1_1.2.5

MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_ÉVELŐK ELHELYEZKEDÉSE

N1_1.2.5/1-4

MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_ÉVELŐK KÉPES MELLÉKLETE

N1_1.2.6

MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_GYEPEK KÉPES MELLÉKLETE

N1_2.1.1

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTELE_TERÜLETI ELOSZLÁS

N1_2.1.1/2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTELE_TERÜLETI ELOSZLÁS

N1_2.1.1/3

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTEL

N1_2.1.2

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ELHELYEZKEDÉSE

10.4.1. Értékleltár

N1_2.2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE (DIAGRAMOK)

10.4.2. Történeti növények értékleltára

N1_2.2.1

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_ACER

N1_2.2.2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_AILANTHUS ALTISSIMA

N1_2.2.3

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_CATALPA BIGNONIOIDES

10.5.1. Problématérkép 1.

N1_2.2.4

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_CELTIS OCCIDENTALIS

10.5.2. Problématérkép 2.

N1_2.2.5

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_FRAXINUS

N1_2.2.6

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_GLEDITSIA TRIACANTHOS

N1_2.2.7

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_KOELREUTERIA PANICULATA

N1_2.2.8

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE _PINUS NIGRA

N1_2.2.9

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_PLATANUS HISPANICA

10.3.2. A Városligetben egykor állt, máshová áthelyezett szobrok,
térplasztikák
10.3.3. A Városliget megsemmisült szobrai, térplasztikái.
10.3.4. A Városliget jelenleg nem felmérhető szobrai, térplasztikái

Mellékletek – 2. kötet
10.4. Értékleltár

10.5. Problématérkép

10.6. A Városliget területi változásainak bemutatása

10.7. A Városliget növényállományának vizsgálati lapjai

N1_2.2.10

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_POPULUS

N1_2.2.11

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_QUERCUS ROBUR

N1_2.2.12

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_ROBINIA PSEUDOACACIA

N1_2.2.13

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_SALIX

N1_2.2.14

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_SOPHORA JAPONICA

N1_2.2.15

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_TILIA

N1_2.2.16

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_ULMUS LAEVIS

N1_2.2.17

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY FAJTAÖSSZETÉTELE_VEGYES

N1_2.3

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

N1_2.3.1

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_FASOROK

N1_2.3.1/2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_FASOROK (DIAGRAMOK)

N1_2.3.2

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_KORONKÉNT

N1_2.3.3

MEGLÉVŐ FAÁLLOMÁNY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA_FAJONKÉNT

N2_1.3.1/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1871 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.3.2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1872 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.3.2/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1872 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.3.3

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1882 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.3.3/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1882 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.3.4

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1885 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.3.4/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1885 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2

TÖRTÉNETI ÁLLAPOT

N2_1

FŐBB ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE

N2_1.1.1

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1803 (JELEN

N2_1.4.1

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.4.1/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1816 (JELEN

N2_1.4.2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1818 (JELEN

N2_1.4.2/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1820 (JELEN

N2_1.4.3

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1851 (JELEN

N2_1.4.3/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1850-ES ÉVEK

N2_1.4.4

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1871 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1908 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

(JELEN ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.3.1

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1903 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.2.5

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1903 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.2.4

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1896 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.2.3

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1896 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.2.2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1893 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_1.2.1

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1893 (JELEN

N2_1.4.4/2

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1908 (JELEN
ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_1.5.1

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1928 (JELEN

N2_4

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_4.1

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_19. SZÁZAD

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1928 (JELEN

N2_4.1/2

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_19. SZÁZAD

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_4.2

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_20. SZÁZAD

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1962 (JELEN

N2_4.2/2

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA UTALÓ ADATOK_20. SZÁZAD

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)

N2_5

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI KORSZAKOK NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMZÉSE_1962 (JELEN

N2_5.1-3

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ELEMZÉSE_EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT

A NÖVÉNYÁLLOMÁNY ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI ÉS KERTMŰVÉSZETI SZEMPONTÚ

N3

JAVASLATOK

ELEMZÉSE, RENDSZEREZÉSE

N3_1

HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLATOK_ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_1. TÖMB

N2_2.1

TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _FASOROK

N3_2

HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLATOK_ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_2. TÖMB

N2_2.2

TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _ERDŐS TERÜLETEK

N3_3

HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLATOK_ NÖVÉNYÁLLOMÁNY_3. TÖMB

N2_2.3

TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _LIGETEK

N2_2.4

TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _SZOLITEREK

N2_2.5.1-5

TÖRTÉNETI NÖVÉNYSZERKEZETI ELEMEK _SZABAD GYEPES TERÜLETEK

N2_3

A FENNMARADT TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY DIFFERENCIÁLT

N2_1.5.1/2

N2_1.6.1

N2_1.6.1/2

ÁLLAPOTRA VETÍTVE)
N2_2

MEGHATÁROZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
N2_3.1

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY ELHELYEZKEDÉSE_75CM FELETTI EGYEDEK

N2_3.2

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_ACEREK

N2_3.3

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_AESCULUS HIPPOCASTANUM

N2_3.4

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_CELTIS OCCIDENTALIS

N2_3.5

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_GLEDITSIA TRIACANTHOS

N2_3.6

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_PLATANUS X HISPANICA

N2_3.7

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_POPULUS

N2_3.8

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_QUERCUS ROBUR

N2_3.9

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_ROBINIA PSEUDOACACIA

N2_3.10

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_SALIX

N2_3.11

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_SOPHORA JAPONICA

N2_3.12

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_ULMUS LAEVIS

N2_3.13

TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FAJTA ELEMZÉSE_VEGYES

10.1. A Városliget létesítését adományaikkal támogatók listája1

Adamovics György
Adrigan György
Ágoston Teréz
Almássy Pál
Alter Antal
Alter Jakab
Androseh József
Appl Teréz
Argier testvérek
Baráti János
Barna István
báró Brudern József
báró Perényi Károly püspök
báró Podmaniczky János
báró Podmaniczky Sándor
báró Prónay Sándor
báró Révay László
báró Splényi Ignác
báró Wenkheim József
Bauer Antal
Bekers Tamás
Benkert Ádám
Benkovics Károly
Berta Bartalus
Bisenty és Jagy
Blasek József
Blum János
Boráros János főbírő
Böhm István
Bregardt János
Brükner József
Bussety József
Csapó Imre
Csekonics József tábornok
Damjanovits György
Dankovszky József (Dangofzky)
Dera Naum
1 Az

Deyak József Mátyás
Dillinger János
Ditrich József
Dogaly Szilárd
Dormuszy Sándor
Draskóczy János (Draskotyts)
Dumcsa Dömötör (Tumtsa)
Eberle József
Ebner János
Eger Magdolna
Eggenberger József
Ehrenreich Móric
Engelschal János
Engl Franciska
Farkas János
Farkas Mihály
Fellner Benedek polgármester
Festetics Antal
Feszl Anna
Fischer János Ádám
Fischer Károly
Flandorfer József
Foith Károly
Folget Miklós
Freyburg Károly
Fribauer Teréz (Frübauer)
Fröhlich Samu
Geiger Jakab
Gertsich Kristóf (Gertszegy)
Giergl és Hermann
Glosius Dániel
Glückswerth Mihály
Goszleth Ferenc tanácsos
Gosztonyi Anna
Gosztonyi János őrnagy
Gömöry Károly
Görgl Ferenc (Girgl)

adományozók listájának összeállításakor alapul vett levéltári forrás: BFL IV.1207 SzB 4186, 161–173.

gróf Almássy Ignácz
gróf Barkóczy János
gróf Csáky Antal
gróf Drasskovits György
gróf Festetics György
gróf Festetics János József
gróf Károlyi család
gróf Keglevics Károly
gróf Nákó Sándor
gróf Wenkheim Ferenc
Grossinger Ferenc
Gsettner János
Guttmann Mátyás
Gyarmathy Márta
Gyurkovics Tivadar
Gyürky Viktor
Hadjnakovits Péter
Hallbauer testvérek
Haltzel János
Hampf József
Hampf József
Hartmann Ferenc
Hasz örökösök
Hauer János Ferenc
Heinrich Alajos
Heinrich Antal
Helbich Katalin
Hemerling testvérek
herceg Esterházy
Hévészy János
Hild Mátyás
Hinke János
Hirsch József
Hoch Ignác
Hochheker Borbála
Hoffer Márton
Hofman Lipót

Hofmann Antal tanácsos
Hofmeyer István
Hoppe Vencel
Höcker Anna
Hubmeyer Mihály
Hulinyi János
Huszsák Ferenc
Hübel Ferenc
Inkey Antal
Insam Károly
Jagschütz Ferenc (Jagschitz)
Jappa Tivadar
Joannovics Endre
Joannovics Mihály
Jordán testvérek
József nádor
Kanischer Péter
Kanitser Péter
Kapisztory Ferenc
Kappl Frigyes
Kardeter Lipót
Kardetter Tamás
Kast István
Kast Lipót
Kastenholz György
Kaulitzky János
Kauster Lipót
Kehrer testvérek (Khörer)
Kemnitzer Károly
Klein Dániel
Klopfinger János
Klug József
Knabe Lipót
Knotz Jakab
Kohn Gáspár és fia
Kolb Ignác
Koller János tanácsos
Kollmann József
Kopácsy József (Kobácsy)
Kovács István (Kovats)
Kovács Zsigmond (Kováts)
Köllmann János
Krapf Ferenc

Kreinner Mihály
Kremstadter József
Krits János
Kritsch Ferenc
Kronn Ferenc
Kuschela Mátyás
Kuszmanovics György
Lang Magdolna
Lázár György
Leichnamschneider Bernát
Leikamschneider Bernát
Lembeck János
Lentz János
Lepora Sándor
Liedeman Samu
Liedl Mátyás
Lokheimer Henrik
Madedl János aljegyző
Majláth György
Makk Antal tanácsos
Maltzer József András
Marsschovszky prelátus
Martinelli Antal
Martiny Kristóf
Matkovics István
Max Anna
Maximovits Milivoi
Mayer Ádám
Mayer Ferenc
Mayer József
Mayerffy Ferenc
Mayerffy Károly
Mayerhoffer Richárd
Mendl János
Meszetits Mihály
Meyer József
Mitterbacher András
Molinery Antal
Moz János (Most)
Musslay Antal
Müller Ferenc (Miller)
Müller Fülöp
Müller János

Müller Károly
Nestor Péter
Neuhoffer Anna
Nikolics Kristóf
Oberhäuser János
Offenbach Pál
Onheiser Jakab (Ohnheiser)
Orczy bárónő
özvegy Podmaniczky bárónő (Károly)
Pákozdy Ferenc (Pagoszty)
Pápa János
Paschberger János
Paschgall György
Pauer Márton
Pecz Samu (Petz)
Pekarik Imre
Pentér György tanácsos
Petrovics János
Petrovics Péter
Pétzely Samu
Pfantzel Antal
Pirnstingel János György
Pisztory Mátyás
Podmaniczky Karolina bárónő
Polinberger József
Porsch Sebestyén
Potz Antal
Preys Józseg András
Prix István
Pruzsinszky András
Radoicsits Dömötör tiszteletbeli tanácsos
Raits Samu
Ranner Mátyás
Ráth György
Reichenbach Lajos
Reindl Bernát
Reinner Mihály
Remold Károly
Resch Ferenc
Reszny János
Riester Miklós
Riffel Jakab
Rossa Miklós

Rotzmoser Ferenc
Rupp Sándor
Rupp Tekla
Ságody István tanácsos
Saller János
Sártory György
Schaffer János
Schams Ferenc író
Schaudek József
Schinagl Keresztély
Schindler Zsófia
Schlechta Jakab
Schmidt András
Schmidt András
Schmidt György
Schmikel András
Schneid József
Schrantz János
Schüke Ferenc
Schwartz Farkas
Schwartz György
Seeber Károly telekh. igazgató
Seefellner Ágoston
Seemann Mátyás
Seyfried Boldizsár
Sieder József
Sipos Mihály
Skultory Athanáz
Spiegl József
Staffenberger József
Standt Ignác
Stankovics Ignác
Stankovics Szilárd

Steinbach Ferenc tanácsos
Stephanek József
Stephanovits Pál
Strampfel Endre
Strobel János
Swabek Márton
Szafir Athanáz
Szedeglovits György
Szeleczky Antal (Szeletzky)
Szellner János
Szentiványi László
Szepessy Ferenc főjegyző
Szilassy József
Szladinyi Ferenc szépítő biz. hely. elülülő
Szlávy György és társa
Takiatzi Szilárd (Tagyatsy)
Takusch Károly (Thekuseh)
Tekusch Keresztély Vilmos
Terpkó testvérek
Thau Mátyás
Tihanyi Tamás
Trandafill György
Trautzl Domokos
Tretter György
Tribusz József (Tribusch)
Trifonovics János
Troll Péter
Tröscher János
Tunner Mihály (Tonner)
Ufer József
Unger Antal
Unger Ferenc
Ungradt Fülöp

Ürményi József
Valero testvérek
Vikuss József (Wikusch)
Voitisch Lőrinc (Wodisek Lorentz)
Wagner György
Wagner János
Waldhauser György
Walthirer Ferenc
Warienti Antal
Wass Anna
Wass Jakab
Weidinger János tanácsos
Weisz Károly József
Weisz Tamás
Wenkheim bárónő
Weppl Péter
Weszelovszky András
Wieser Ferenc
Wilalis István
Winkler József
Winter János
Witek Vince
Wittkovics Mihály
Wurm József
Zager János Antal
Zettner Antal
Zettner Márton
Zitterbarth Terézia
Zoffall Lipót
Zoffcsák János (Zofftsak)
Zograf Miklós
Zovcsik József (Szofftsah)
Zrenner Anna

10.2. Képmelléklet

A1. ábra: Pest városa és a város melletti földek (1775)

!
A2. ábra: Pest határa az első katonai felmérés szelvényén (1783)

!
A3. ábra: Pest határának ábrázolása a Városliget helyén fekvő mocsaras területekkel és fásításokkal (1793)

!
!
A4. ábra: A Városliget egy részének ábrázolása (18. század vége)

A5. ábra: A Városliget ábrázolása Balla Antal várostérképén (1803)

!
A7. ábra: Pollack Mihály terve a városligeti vendéglő bővítésére, alaprajz (1811)

!
A6. ábra: A Városliget ábrázolása Johann Lipszky térképén (1810)

!
A8. ábra: Pollack Mihály terve a városligeti vendéglő bővítésére, főhomlokzat (1811)

!

!
A9. ábra: Degen Jakab városi mérnök felmérése a Városligetről (1812)

A10. ábra: A Városliget egy részének ábrázolása (1810-es évek)

!
A11. ábra: A Városliget ábrázolása a már elkészült részeivel és tervezett berendezéseivel (1813 eleje)

!
A12: ábra: Peter Joseph Lennének tulajdonított terv a Városliget rendezésére (1813 eleje)

!
A13. ábra: Pályamű a Városliget rendezésére 1813-ban kiírt tervpályázatra (1813 eleje)

!
A14. ábra: A Nebbien által készített felmérés (1816)

!
A15. ábra: A Nebbien által készített rendezési terv (1816)

!
!

!

A16. ábra: A Nebbien által tervezett bejárat alaprajza (1816)

A18. ábra: A Nebbien által tervezett bejárat látványa a

A20. ábra: A Nebbien által tervezett tánccsarnok látványa és

Városligeti fasorból (1816)

!
!

A19. ábra: A Nebbien által tervezett bejárat látványa a rondó
A17. ábra: A Nebbien által tervezett rondó keresztszelvénye és
alaprajzi részlete (1816)

felől (1816)

alaprajzi elrendezése (1816)

!
A21. ábra: A Nebbien által tervezett amfiteátrum látványa és
alaprajzi elrendezése (1816)

!
A23. ábra: A Nebbien által tervezett majorság látványa (1816)

!
A24. ábra: A Nebbien által tervezett majorság látványa (1816)

!
!
A22. ábra: A Nebbien által tervezett majorság alaprajzi elrendezése (1816)

A25. ábra: A Nebbien által tervezett majorság látványa (1816)

!
A26. ábra: A Városliget 1818 őszén indult kivitelezéséhez készített vezérterv Nebbien pályaműve alapján (1818)

!
A27. ábra: A Városliget állapota a megindult rendezések közben (1820)
!
A28. ábra: A Városliget ábrázolása Pest, Buda és Óbuda áttekintő katonai jellegű térképén (1823)

!
!
A29. ábra: A Városligetbe tervezett Drót-híd első tervvázlata (1825–1826)

A30. ábra: Előkép a városligeti Drót-híd létesítéséhez (1825)

!
A32. ábra: A Városliget ábrázolása Pest várostérképén (1830)

!
A31. ábra: A Városliget Pest várostérképén (1827 körül)

!
!
A33. ábra: A Városliget ábrázolása Pest várostérképén (1833)

A34. ábra: A Városliget ábrázolása Matkowitz litografált várostérképén (1836)

!
A35. ábra: A Városliget Erhárd Ágoston felmérésén (1836)

!
A36. ábra: A Városliget egy részének ábrázolása Vasquez áttekintő térképén (1837)

!
A37. ábra: A Városliget ábrázolása az 1838. évi árvíz után (1838)

!
A38. ábra: A Városligeti-tó helyszínrajza (1840)

!
A39. ábra: A Városliget egy részének felmérése a vasútlétesítés kapcsán (1844)

!
!

A42. ábra: A Városliget rondótól keletre fekvő részének térképe (1844)

A40. ábra: A Városliget délnyugati részének térképe (1844)

!

!
A41. ábra. A Városliget keleti részének térképe (1844)

A43. ábra: A Városliget egy részének felmérési térképe (1847)

!
A44. ábra: A Városliget bejáratát jelentő rondó rendezésének változata (1846)

!
A45. ábra: A Városliget bejáratát jelentő rondó és környezete az egyes clumpokat alkotó fafajok
megnevezésével (1846)

!
A46. ábra: A Városliget északnyugati részének ábrázolása (1847–1848)

!
A47. ábra: A Városliget rondótól keletre eső része a kiásandó Hattyú-tóval (1847–1848)

!
A49. ábra: A Városliget rondótól keletre eső része a kiásandó Hattyú-tóval (1847–1848)

!
A48. ábra: A Városliget rondótól keletre eső része a kiásandó Hattyú-tóval (1847–1848)

!
A50. ábra: A Városligetbe tervezett sínpályás gőzvasút terve (1847)

!
A51. ábra: A Városliget ábrázolása Erhárd Ágsoton telekosztási, szabályozási tervén (1847)
!
A52. ábra: A Városliget ábrázolása Pest várostérképén (1850)

!
A53. ábra: A Városliget részletes helyszínrajza (1851)

!
!
A54. ábra: A Városliget egészét ábrázoló térkép (1850-es évek)

A55. ábra: A Városliget Pest város lakott területének áttekintő topográfiai térképén (1860 körül)

!
A56. ábra: A Városliget Pest bel- és kültelkeit ábrázoló várostérképen (1867)

!
!
A57. ábra: A Városliget és környéke a második katonai felmérés szelvényén (1861–1866)

A58. ábra: A Városliget Friwisz Ferenc által készített helyszínrajza a tervezett egyermekszínház
helyének jelölésével (1869)

!
A59. ábra: Feszl Frigyes kioszk terve a Városligetbe (1860)
!
A61. ábra: A Széchenyi-szigeten épített kioszk terve (1863)

!
!
A60. ábra: Feszl Frigyes kioszk terve a Városligetbe (1860)

A62. ábra: A Városligetben épített kioszk látványrajza (1860-as évek)

!
A66. ábra: A Városligetbe tervezett gyermekszínház terve (1869)

!
A63. ábra: A nyári színkör épületének homlokzati terve (1867)

!

!

A67. ábra: A Városligeti-tó partján létesített első Korcsolyacsarnok tervei (1870)

!
A64–A65. ábra: A nyári színkör épületének tervei, alaprajz és a lelátó terve (1867)

!
A69. ábra: Ybl Miklós terve a városligeti vendéglő földszinti alaprajzára (1872)

!
!
A68. ábra: A Városligetben építendő vendéglő földszinti alaprajza (1872)

A70. ábra: Ybl Miklós terve a városligeti vendéglő első emeleti alaprazára és tetőszerkezetére (1872)

!
A71. ábra: A pesti városhatárba tervezett, a Városligetből kiinduló parksáv nyomvonala Friwisz Ferenc térképén (1871/1872)

!
A72. ábra: A Városliget rendezési térképe (1870 körül)

!
A74. ábra: A Városliget ábrázolása Halácsy Sándor felmérésén
!
A73. ábra: A Városliget ábrázolása kataszteri felmérésen (1871)

(1871)

!
A75. ábra: A Városliget ábrázolása Pest beltelkeit mutató
kataszteri térképen (1871)

!
!
A76. ábra: A Városliget ábrázolása Pest topográfiai térképén (1871)

A77. ábra: A Városliget ábrázolása a Halácsy Sándor által készített, Pest város beltelkeit feltüntető
térképen (1872)

!
A78. ábra: A Városliget ábrázolása Pest szabályozási térképén (1873)

!
A79. ábra: A Városliget Budapest méter rendszerben (!) készült kataszteri jellegű térképén (1878)

!
A80. ábra: A Városliget és környéke a harmadik katonai felmérés 1:75.000 méretarányú szelvényén
(1882)

!
A82. ábra: A Városliget ábrázolása Budapest átnézeti térképén (1882)
!
A81. ábra: A Városliget és környéke a harmadik katonai felmérés 1:25.000 méretarányú szelvényén
(1882)

!
A83. ábra: A Városliget délnyugati részének felmérése a jellemzőbb növénycsoportok megnevezésével (1884)

!
A84. ábra: Ybl Miklós pályaterve a városligeti artézi kúthoz, helyszínrajz és alaprajz (1884)

!
A85. ábra: Ybl Miklós pályaterve a városligeti artézi kúthoz, nézetrajz (1884)

!
A86. ábra: A Városliget ábrázolása az 1885. évi Országos Kiállítás jelentősebb épületeinek feltüntetésével (1885)

!
A87. ábra: Az 1885. évi Országos Kiállítás és közvetlen környékének helyszínrajza (1885)

!
A89. ábra: Az 1885. évi Országos Kiállításra Ybl Miklós által tervezett királypavilon végleges
alaprajza (1884)

!
A88. ábra: Az 1885. évi Országos Kiállításra Ybl Miklós által tervezett királypavilon főhomlokzata
(1884)

!
A90. ábra: A Nádor-szigetre tervezett fürdőház emeleti alaprajza (1888)
A91. ábra: A Nádor-szigeten álló artézi fürdő bővítési tervének helyszínrajza (1894)

!
A92. ábra: A Városliget a két jelentős kiállítás közötti időszakban (1893)

!
!
A93. ábra: A Városliget ábrázolása topográfiai térképen 1886-os, utólagos korrekcióval (1882)

A94. ábra: A Városliget ábrázolása Budapest közigazgatási térképén (1895)

!
A95. ábra: Az 1896-ban rendezett Millenniumi Kiállítás helyszínrajza (1896)

!
A96. ábra: A Széchenyi-sziget rendezési terve a Történelmi Főcsoporttal (1896)

!
A98. ábra: A Városligeti-tó és környezete (1905)

!
A97. ábra: A Városliget ábrázolása egy várostérképen (1903)

!
A99. ábra: Rudolf trónörökös szobrának elhelyezéséhez készített helyszínrajz (1907)

!
A101. ábra: Részlet Fodor Sándor tervéből az Andrássy út meghosszabbítására (20. század eleje)

!
A102. ábra: Hein János terve az Andrássy út meghosszabbítására (20. század eleje)
!
A100. ábra: A Városliget ábrázolása közigazgatási térképen (1908)

!
!
A103. ábra: Az új fürdő épületegyüttesének elhelyezési javaslata, első változat (1906)

A104. ábra: Az új fürdő épületegyüttesének elhelyezési javaslata, második változat (1906)

!
!
A105. ábra: A Városliget helyszínrajza (20. század első évtizedének vége)

A106. ábra: A Városliget ábrázolása Pest belterületének 1908. évi közigazgatási térképsorozatán (1908)

!
A107. ábra: A Városliget ábrázolása közigazgatási térképen (1937)

!
A108. ábra: A Városliget ábrázolása Budapest közigazgatási térképsorozatán (1937)

!
A109. ábra: Räde Károly terve a Városliget rendezésére (1928)

!
A111. ábra: Távlati kép a BNV elrendezésére (1934)

!
!
A110. ábra: Az 1934. évi BNV elhelyezési pályaterve (1934)

A112. ábra: Kozma Lajos elrendezési terve a BNV területére (1937)

!
A113. ábra: Az 1974-ben kiírt tervpályázat I. díjban részesített terve (1974)

!
A114. ábra: Az 1974-ben kiírt tervpályázat egyik II. díjban részesített tervének részlete (1974)

!
A115. ábra: Az 1974-ben kiírt tervpályázat egyik III. díjban részesített terve (1974)

!
!
A116. ábra: A Városliget komplex helyreállításához készített áttekintő tervlap (1974)

A117. ábra: A Városliget komplex helyreállítási munkáinak kivitelezési ütemezése (1975)

!
A118. ábra: A Városliget nyugati sávja katonai légifelvételen (1926)

!
A119. ábra: A Városliget területe az Iparcsarnok-rondó tengelytől északra katonai légifelvételen (1926)
!
A120. ábra: A Városliget területének jelentős részét ábrázoló katonai légifelvétel (1928)

!
A122. ábra: A Városliget katonai légifelvételen (1944)

!
A121. ábra: A Városliget területének jelentős részét ábrázoló katonai légifelvétel (1944)

!
A123. ábra: A Városliget katonai légifelvételen (1955)

!
A124. ábra: A Városliget katonai légifelvételen (1958)

!
A126. ábra: A Városliget északkeleti része polgári használatra készült légifelvételen (1963)
!
A125. ábra: A Városliget katonai légifelvételen (1962)

!
A127. ábra: A Városliget középső területe polgári használatra készült légifelvételen (1963)

!
!
A128. ábra: A Városligetben állt Iparcsarnok és környezete polgári használatra készült légifelvételen
(1963)

A129. ábra: A Városliget délkeleti része polgári használatra készült légifelvételen (1963)

!
!

A131. ábra: A Városliget katonai légifelvételen (1987)
A130. ábra: A Városliget katonai légifelvételen (1980)

!
A132. ábra: A Városliget egy polgári használatra készült légifelvételen (2015)
!
A133. ábra: A Városliget földhivatali nyilvántartásban szereplő térképe (2016)

!
A136. ábra: Korcsolyázók a befagyott tavon (1840-es évek)
!
A134. ábra: A Drót-híd ábrázolása (1827)

!
A135. ábra: Vasquez színes kőnyomata a városligeti Drót-hídról (1837)

!
A137. ábra: Barabás Miklós grafikája a Városligeti-tóról (1842)

A138. ábra: A Király utca és a Városligeti fasor találkozásánál

A142. ábra: A városligeti vendéglő korabeli ábrázolása (1860)

létesített Lövölde Rudolf Alt metszetén (1840-es évek)

A140. ábra: Vasquez színes kőnyomata a városligeti vendéglőről
(1837)

A143. ábra: A városligeti vendéglő homlokzatterve Jos.
A139. ábra: A városligeti vendéglő (19. század első fele)

A141. ábra: A városligeti nagyvendéglő távlati képe W. Englert
grafikáján (19. század második negyede)

Puchnertől (1866)

!
!
A144. ábra: A Páva-sziget Rudolf Alt metszetén (1840-es évek

A146. ábra: Városligeti életkép (19. század közepe)
!

első fele)

A148. ábra: Ludwig Rohbock metszete a Városligetről (1860)

!
!
A145. ábra: Városligeti részlet Rudolf Alt metszetén (1840-es
évek első fele)

A149. ábra: Várolsigeti életkép (19. század közepe)
!
A147. ábra: Városligeti részlet (19. század közepe)

!
A152. ábra: Keleti Gusztáv rajza a Városligeti-tó ásásáról (1865)
!
A150. ábra: Kisfaludy Károly Városligetben elhelyezni tervezett szobrának látképe (1832)

!
A151. ábra: Kisfaludy Károly tervezett emlékműve Hofmann rézkarcán (1830-as évek)

!
A153. ábra: Városligeti részlet Vörös Julianna tusrajzán (1884)

!
A156. ábra: A Hermina-kápolna korai ábrázolása (19. század harmadik negyede)

!
A154. ábra: Marastoni József litográfiája „Cséry és Halász urak” svájci tehenészetéről (1857)

!
A157. ábra: A Hermina-kápolna a Városliget határában (1854)

!
A155. ábra: I. Ferenc József látogatása a Páva-szigeten kialakított városligeti majorságban (1860-as
évek)

!
A158. ábra: A Hermina-kápolna korabeli ábrázolása (19. század közepe)

!
A161. ábra: A Pesti Korcsolyázó Egylet első melegedője (1874)

!
A159. ábra: A Fischof-féle gyógyintézet a Városliget szélén (1858)

!
!
A160. ábra: A pesti lóvasútpálya váróterme a Városligetben (1871)

A162. ábra: Az artézi kút fúrótornya (1868 és 1878 között)

!
A163. ábra: Az 1885. évi kiállítás madártávlati képe (1885)

!
A166. ábra: Dörre Tivadar rajza a kiállítás főkapujáról (1885)
!
A164. ábra: Az 1885. évi Országos Kiállítás főépülete, az Iparcsarnok és környezete (1885) –

!
A165. ábra: Az Iparcsarnok és az előtte létesített korzó látképe a szökőkúttal és zenepavilonnal (1885)

!
A167. ábra: A régi Műcsarnok (1885)

A168. ábra: Az Andrássy út a Városliget felé nézve, háttérben az Ybl-féle gloriett (1890-es évek eleje)
A170. ábra: A Lövölde tér és a Városligeti fasor (1890 után)

!
A169. ábra: Az Andrássy út végében elhelyezett gloriett Klösz György felvételén (1880-as évek
második fele)
A171. ábra: A Feszty-körkép bemutatására épített rotunda (1895 körül)

A172. ábra: A Budapesti Korcsolyázó Egylet Lechner Ödön által
tervezett csarnoka (1880 körül)

A173. ábra: Az ideiglenes jégpálya favázas épületének bejárata
az Olof Palme-ház közelében (1890 után)

A176. ábra: Az Állatkert régi főkapuja (1890 után)
A174. ábra: Az ideiglenes jégpálya favázas épületének pálya
felőli oldala az Olof Palme-ház közelében (1890 után)

A175. ábra: A városligeti artézi fürdő parkrészlettel (1890 után)

A177. ábra: A Városligeti Színkör épülete (1890 után)

A178. ábra: A Városligeti rondó, háttérben az Iparcsarnok, balra a városligeti nagyvendéglő és a
Vajdahunyadvár tornya (1896 körül)

A180. ábra: A körönd, azaz a rondó kialakítása (19. század legvége)

A179. ábra: A körönd, azaz a rondó rendezett virágágyásokkal, háttérben szökőkúttal (1890 után)

A181. ábra: A Városligeti körönd, azaz a rondó (1890 után)

A184. ábra: A rondóban kialakított geometrikus kertrész ( 20. század eleje)

A182. ábra: A rondóban kialakított geometrikus kertrész (20. század legeleje)

A183. ábra: A rondóban kialakított geometrikus kertrész, középpontban a szökőkút (20. század eleje)

!
A185. ábra: A városligeti rondó központi része Erdélyi Mór felvételén (19. század legvége)

!
!

A188. ábra: A városligeti korzó nyugati részének szökőkútja (19. század legvége)
A186. ábra: A városligeti korzó nyugati része, vagyis a rondó (19. század legvége)

!
A187. ábra: A városligeti korzó nyugati része, vagyis a rondó (19. század legvége)

!
A189. ábra: A rondóban kialakított szökőkút (1900 körül)

!
!
A190. ábra: A városligeti korzó nyugati részlete, vagyis a rondó (1930-as évek)

A191. ábra: Szökőkút a Városligetben (1943)

A192. ábra: Parkrészlet a rondó szökőkútjával (20. század eleje)

A193. ábra: A rondó szökőkútja (1950-es, 1960-as évek)

!
A194. ábra: A Millenniumi Kiállítás madártávlati képe (1896)

!
A195. ábra: Az Andrássy út vége a gloriettel és a Millenniumi
Kiállítás főbejáratával (1896)

A197. ábra: A Millenniumi Kiállítás II. számú főkapuja a

A199. ábra: Az Iparcsarnok épülete a Millenniumi Kiállításon

rondónál (1896)

(1896)

A198. ábra. Az Iparcsarnok épülete az előtte lévő parkkal (1890
A196. ábra: A Millenniumi Kiállítás I. számú főkapuja az
Andrássy út végében (1896)

után)

!
A200. ábra: Az Iparcsarnok mint a kiállítás vas- és fémipari
pavilonja (1896)

A201. ábra: Az Iparcsarnok főhomlokzata (1916)

A202. ábra: Az Iparcsarnok főhomlokzata (19. század legvége – 20. század legeleje)

!
A203. ábra: Az Iparcsarnok és a korzó részlete (1900 körül)

A204. ábra: Zenepavilon a Millenniumi Kiállításon (1896)

A205. ábra: A Sió tündér regéje szökőkút (1896)

A207. ábra: Az Iparcsarnok előterében kialakított geometrikus kertrész (20. század legeleje)

A206. ábra: Az Iparcsarnok és az előtte kialakított geometrikus kertrész a szökőkúttal (19. század
legvége)

A208. ábra: Az Iparcsarnok előtti geometrikus díszkertet díszítő szökőkút (20. század eleje)

A213. ábra: A Sió-szoborcsoporttal díszített szökőkút (20. század

A209. ábra: Az Iparcsarnok előtt kialakított geometrikus kertrész
részlete a szökőkúttal (20. század eleje)

A211. ábra: A Sió tündér regéje szökőkút (1896)

A212. ábra: Az Iparcsarnok előtti kertrész szökőkútja (19. század
A210. ábra: A Sió tündér regéje szökőkút az Iparcsarnok előtt
(1896)

legvége)

legeleje)

A214. ábra: Az Iparcsarnok előtti kertrész szökőkútja esti
kivilágításban (20. század első felének vége)

A215. ábra: Az egykori Nádor-szigetre vezető állandó híd (1896)

A217. ábra: A haditengerészet hajói a Millenniumi Kiállításon

A219. ábra: Ideiglenes híd a Városligeti-tavon (1896)

(1896)

A216. ábra: A Városligeti-tó a Millenniumi Kiállításon (1896)

A218. ábra: A Magyar Királyi Honvédség pavilonja (1896)

A220. ábra: Hajókikötő a Városligeti-tavon a Millenniumi
Kiállításon (1896)

A222. ábra: Katonai léghajó a Millenniumi Kiállításon (1896)

A221. ábra: A hajóhíd és hőlégballon a Millenniumi Kiállításon (1896)

A223. ábra: A Városligeti-tó a Millenniumi-híddal, háttérben a
Széchenyi-sziget épületegyüttese (20. század eleje)

A228. ábra: A Városligeti-tó és a Széchenyi-sziget
épületegyüttese, háttérben a Korcsolyacsarnok épülete (20.
A226. ábra: A Városligeti-tó és a Történelmi Főcsoport épületei

század eleje)

(1896)

A224. ábra: A Széchenyi-sziget a Millenniumi-hídról (20. század
eleje)

!
A227. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető északi híd és a
Történelmi Főcsoport (1896)

A229. ábra: A Millenniumi Kiállításra épített Történelmi

A225. ábra: A Történelmi Főcsoport a Széchenyi-szigeten (20.

Főcsoport román épületegyüttese, a Városligeti-tó részlete a

század eleje)

Vajdahunyadvár előtti fahíddal (1896)

A230. ábra: A Történelmi Főcsoport román kori épületegyüttese
(1896)

!
A233. ábra: A Széchenyi-szigeten kialakított tóparti sétány
(1896)

A232. ábra: A Történelmi Főcsoport gótikus épületegyüttese,
balra az Apostolok tornya és a Hunyadi-loggia, előtérben a
Pozsonyi-kút (1896)

A231. ábra: A Széchenyi-szigeten álló jáki kápolna előtti kertrész
(20. század első negyedének vége)
A234. ábra: A Millenniumi Kiállításra épített Történelmi
Főcsoport reneszánsz épülete (1896)

!
A236. ábra: A Széchenyi-sziget déli vashídja (1890-es évek vége)

!
A235. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető déli vashíd és a Történelmi Főcsoport (1896)

A237. ábra: A Városligeti-tó, háttérben a Széchenyi-sziget (19. század legvége)

A238. ábra: Az őshalászat pavilonja (1896)

A239. ábra: A jegykezelő csarnok épülete (1896)

A240. ábra: Ruhatári pavilon (1896)

A241. ábra: Rendőrségi őrszoba épülete (1896)

A242. ábra: Tűzőrség épülete (1896)

A243. ábra: A közös hadsereg tűzőrségi pavilonja melletti ágyúk
(1896)

A244. ábra: A Millenniumi Kiállítás, a Nagykörút részlete a

A246. ábra: Az igazgatósági épület a Millenniumi Kiállításon

A248. ábra: A Nemény Béla tulajdonában lévő Székesfővárosi

(1896)

Pavilon (20. század eleje)

villamossal (1896)

A245. ábra:: Budapest fő- és székesfőváros pavilonja a
Millenniumi kiállításon (1896)

A247. ábra: A fővárosi pavilon (19. század legvége – 20. század
legeleje)

A249. ábra: A Gerbeaud cukrászda (1896)

A252. ábra: A Közlekedési Múzeum épülete (20. század legeleje)
!
A250. ábra: A látogatókat szállító kisvasút az 1896. évi

A254. ábra: A Hubert pezsgőgyár pavilonja (1896)

kiállításon (1896)

A253. ábra: A MÁV Gépgyára és Diósgyőri Magyar Királyi VasA251. ábra: A Közlekedésügyi pavilon épülete a Millenniumi
Kiállításon (1896)

és Acélgyár (1896)

A255. ábra: A boszniai kávéház épülete (1896)

A256. ábra: A 10.000 m2-es nagy gépcsarnok épülete (1896)

A258. ábra: Balatoni csárda épülete (1896)

A260. ábra: A Vízépítészeti pavilon épülete (1896)

A257. ábra: Bányászati és Kohászati csarnok (1896)

A259. ábra: S. H. Gutmann-féle tölgyfahordók Szlavóniából
(1896)

A261. ábra: A horvát Iparcsarnok (1896)

A262. ábra: A horvát kiállítóterem (1896)

A264. ábra: Frigyes főherceg pavilonja (1896)

A266. ábra: A Magyar Királyi Dohányjövedék termékeinek
pavilonja (1896)

A265. ábra: József főherceg pavilonja (1896)
A263. ábra: A horvát erdészeti pavilon (1896)

A267. ábra: A Földművelésügyi Magy. Kir. Minisztérium
Igazgatósági épülete (1896)

A268. ábra: Mezőgazdasági pavilon (1896)

A270. ábra: Ferenc József küldöttséggel távozik a Littkei
pezsgőgyár pavilonjából (1896)

A269. ábra: A Mauthner-féle pavilon (1896)

271. ábra: A Magyar Monier építkezési vállalat épülete (1896)

A272. ábra: Az Ős-Budavára mulatókomplexum bejárata az
egykori Fehérvári-kapu másolatával (1896)

A273. ábra: Zenepavilon az Ős-Budavár területén (1896)

A274. ábra: Szivarárusító pavilon (1896)
A275. ábra: Weber Károly virágárusító pavilonja (1896)

A276. ábra: A Telefonhírmondó pavilonja (1896)

A277. ábra: Részlet a kiállításból a templom térrel (1896)

A279. ábra: Néprajzi falu, rutén ház Bereg megyéből (1896)

A281. ábra: Falu a Millenniumi Kiállításon (1896)

A278. ábra: A kalotaszegi magyarvalkói református templom

A280. ábra: Jászapáti tájház (1896)

A282. ábra: Cigánysátrak (1896)

másolata (1896)

A283. ábra: A Korcsolyacsarnok Városligeti-tóra néző
homlokzata a Széchenyi-szigetre vezető hídról (20. század eleje)

A284. ábra: A Városligeti-tó (1880–1890 között)

A285. ábra: Az Iparcsarnok épülete az előtte lévő parkkal (1890

A287. ábra: A Városligeti-tó (19. század legvége)

után)

A286. ábra: Városligeti parkrészlet (1890 után)

A288. ábra: Városligeti részlet, háttérben balra a Vajdahunyad
vára, jobbra az Iparcsarnok (1898, Húsvét)

!
A289. ábra: A Feszl-féle vassárkányok egyike a Városligetben
A292. ábra: Városligeti részlet, háttérben a Kis Színkör épülete

(20. század eleje)

(1915)

A291. ábra: A Feszl-féle vassárkányok egyike (20. század első
fele)

!
A293. ábra: Az Aréna úti villamos-végállomás (20. század első
fele)

A290. ábra: Városligeti részlet a Feszl-féle vassárkányokkal a
háttérben (20. század eleje)

A294. ábra: A Hősök tere Balogh Rudolf felvételén a Műcsarnok lépcsőjéről (1910-es évek)

!
A296. ábra: A parkosított Hősök tere (20. század eleje)
A295. ábra: A parkosított Hősök tere (20. század eleje)

A297. ábra: A Műcsarnok és a Hősök tere részlete (20. század
első évtizede)

!
A299. ábra: A parkosított Hősök tere és a
A298. ábra: A Szépművészeti Múzeum (1929)

Szépművészeti Múzeum (20. század eleje)

A300. ábra: A Szépművészeti Múzeum a
parkosított Hősök terén (20. század első

A301. ábra: A parkosított Hősök tere egyik
szökőkútja (20. század eleje)

évtizede)

!
A302. ábra: A parkosított Hősök tere egyik szökőkútja (20. század eleje)

A303. ábra: A parkosított Hősök tere látványa a Műcsarnok irányából (20. század eleje)

!
A304. ábra: A parkosított Hősök tere részlete (20. század eleje)

A306. ábra: Légifotó a parkosított Hősök teréről és környékéről (1935)

!
A305. ábra: A városligeti artézi kút ivócsarnoka a Műcsarnok hátsó homlokzatával a Dózsa György út
és a Benczúr utca sarkán (20. század eleje)

A307. ábra: A Hősök tere burkolása (1937)

!

!
!

A308. ábra: A Városliget parkrészlete (20.

A309. ábra: Impozáns növénykiültetés a

század legeleje)

Városligetben (20. század legeleje)

!
A310. ábra: Tavaszi virágágy a Városligeti

A311. ábra: Viszonylag friss telepítés a

köröndben (1906)

Városligetben (20. század legeleje)

!
!

!
A312. ábra: Viszonylag friss telepítés a Városligetben (20.

A313. ábra: Viszonylag friss telepítés a Városligetben (20.

század legeleje)

század legeleje)

A314. ábra: Részlet a Városligetben egy viszonylag friss
telepítvényről (20. század legeleje)

!
A317. ábra: A fürdő a főbejárat felől (1910-es évek vége)
A319. ábra: A Széchenyi fürdő főbejárata és az előtte fekvő
díszkert (1913)

!
A315. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzata (1910-es évek
vége)

!
A318. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzata előtt kialakított
díszkert (1910-es évek vége)
!
A316. ábra: A Széchenyi fürdő építésének megkezdésekor
készült látványterv (1909)

!
A320. ábra: A Széchenyi fürdő főbejárata előtti geometrikus
díszkert Müller János felvételén (1920-as évek)

A321. ábra: A Széchenyi fürdő előtti díszkert (1910-es évek vége)

A323. ábra: A Széchenyi fürdő és előkertje (1930)

A322. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzata (1910-es évek közepe)

A324. ábra: A Széchenyi fürdő főbejáratának íves kocsifelhajtója (1941)

!
A325. ábra: A Szent István-forrás pavilonja (1939)
A327. ábra: A Szent István forrás ivócsarnoka és elkerített medencés díszkertje (1941)

A326. ábra: A Szent István ivókút a Széchenyi fürdő mellett (1937)

A328. ábra: A Széchenyi fürdő melletti ivókút díszmedencéje (1935)

A331. ábra: A Regnum Marianum-templom és mellette Csengery Antal szobra (1938)

A329. ábra: A Regnum Marianum-templom főbejárata (1935)

A330. ábra: A Regnum Marianum-templom főbejárata (1936)

A332. ábra: Csengery Antal szobrának talapzata (1943)

A333. ábra: Bartha Miklós szobra, háttérben a Közlekedési Múzeum kupolája (20. század első
negyedének vége)

A335. ábra: Bartha Miklós szobrának talapzata (1943)

A334. ábra: Bartha Miklós szobra az Olof Palme sétány Stefánia út felőli végén (1936)

A336. ábra: A Szépművészeti Múzeum és a Millenniumi-híd a

A338. ábra: A Szépművészeti Múzeum, a Wünsch-híd és a

A340. ábra: A Városligeti-tó, a Millenniumi-híd és a

Széchenyi-szigetről (20. század eleje)

Városligeti-tó (20. század eleje)

Korcsolyacsarnok a tópartról (19. század legvége)

A339. ábra: A Hősök terén álló Millenniumi Emlékmű a

A341. ábra: A Városligeti-tó és a Széchenyi-sziget

Városligeti-tó partjáról (20. század eleje)

épületegyüttese a csónakkikötőtől nézve (20. század első

!
A337. ábra: Városligeti életkép az állandó híddal (20. század
eleje)

harmadának vége)

A342. ábra: A Történelmi Főcsoport a Széchenyi-szigeten (1900)
A344. ábra: A Vajdahunyad vára és a Városligeti-tó száraz medre
(1956)

A346. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető fahíd (1940)

A343. ábra: A Történelmi Főcsoport a Széchenyi-szigeten (1935)

A345. ábra: A Vajdahunyad várhoz vezető sétányok egyike
(1939)
A347. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető fahíd (1942)

A348. ábra: A Városligeti-tó a Széchenyi-sziget mellett (1962)
A349. ábra: A Széchenyi-sziget (1937)

A350. ábra: A Városligeti-tó csatornaszakasza a Széchenyi-sziget
déli-délkeleti részénél (1916)

A351. ábra: A Városligeti-tó partja a csónakkikötővel (20. század eleje)

A352. ábra: A Városligeti-tó és a csónakkikötő (20. század első negyede)

A355. ábra: A Művész-majális a Városligeti-tavon (1907. június 7.)
A353. ábra: A Városligeti-tó és a Korcsolyacsarnok épülete (19. század legvége)

A354. ábra: A Művész-majális a Városligeti-tavon (1907. június 7.)

A356. ábra: A Művész-majális a Városligeti-tavon (1907. június 7.)

A357. ábra: Anonymus szobra a Széchenyi-szigeten (1903–

A360. ábra: Károlyi Sándor szobra a Széchenyi-szigeten (1970)

1904)

!
A358. ábra: Anonymus szobra a Széchenyi-szigeten (1907)

A361. ábra: Darányi Ignác szobra a Széchenyi-szigeten (1935)

!
!
A359. ábra: A Washington-szobor (1906 és 1909 között)

A362. ábra: Toldi Miklós szobra a rondótól délkeletre (1941)

A363. ábra: A Kertészlányok című szobor (1945 előtt)

!
A364. ábra: Az Arany János-emlékpad (1932 és 1945 között)

A371. ábra: A Műcsarnok szabadtéri szoborkiállítása (1962)
!

A365. ábra: Liszt Ferenc fejszobra a Városligetben (1933 és

A368. ábra: Kisfaludi Strobl Zsigmond Íjász szobra a

1945 között)

Korcsolyacsarnok épülete előtt (1952)

A372. ábra: A Műcsarnok szabadtéri szoborkiállítása (1962)
A369. ábra: Szent Kristóf szobra a Műcsarnok oldalában (1929)
A366. ábra: Liszt Ferenc fejszobrának talapzata (1956)

A367. ábra: A Vízhordó fiú szobra (1941)

A370. ábra: A Műcsarnok szabadtéri szoborkiállítása (1962)

A373. ábra: A Műcsarnok szabadtéri szoborkiállítása (1962)

A374. ábra: A Kolegerszky-kioszk a Városligetben (20. század

A375. ábra: A Wampetics-vendéglő (20. század legeleje)

legeleje)

A376. ábra: A Gundel étterem főhomlokzata (1900-as évek
közepe)

A377. ábra: Az 1936. évi virágos Magyarország, virágos Budapest kertversenyén ezüst éremmel és
elismerő oklevéllel kitüntetve Upor Söröző kerthelyisége a Városligetben (20. század második
harmadának eleje)

A378. ábra: A Városligetben létesült vurstli bódésora (20. század első évtizede)

!
A379. ábra: A Budapesti Nemzetközi Vásár főbejárata (1967)

A380. ábra: A Városliget központi része a BNV területével, a rondó maradványával és az ún.
Felvonulási térrel (1965 és 1969 között)

!
!
A381. ábra: A Városliget központi része a BNV területével, a rondó maradványával és az ún.

A382. ábra: A Széchenyi-sziget és a Városligeti-tó a BNV létesítményeivel (1965 és 1969 között)

Felvonulási térrel (1965 és 1969 között)

A383. ábra: Az Iparcsarnok előtti tér a Zenepavilonnal, háttérben
a Vajdahunyad vára (1942)

A385. ábra: A Budapesti Nemzetközi Vásár központi tere a
A384. ábra: A Budapesti Nemzetközi Vásár, háttérben az
Iparcsarnok (1940)

szökőkúttal, háttérben az Iparcsarnok (1941)

A386. ábra: A Budapesti Nemzetközi Vásár területe, háttérben az Iparcsarnok (1941)

!
A387. ábra: A Budapesti Nemzetközi Vásár központi területe (1942)

A388. ábra: Autosyphon pavilon a BNV területén (1937)

A390. ábra: A kiállítási terület az Iparcsarnok előtt a szökőkúttal (1935)

A389. ábra: A Sió-szoborcsoporttal díszített szökőkút az Iparcsarnok előtti téren (1934)

A391. ábra: A bombatalálatot kapott Iparcsarnok romjai (1945)

!
A394. ábra: A BNV központi terének északi részén végzett építkezés (1966)

A392. ábra: A BNV központi tere az egykori Sió legendát elmesélő szökőkút maradványa körül (1950
körül)

!
A395. ábra: A BNV központi tere (1966)

!
A393. ábra: Az alumíniumipar pavilonja a Budapesti Nemzetközi Vásáron (1965)

A396. ábra: A BNV központi tere (1966)

A397. ábra: A Budapesti Nemzetközi Vásár, a belföldi idegenforgalom pavilonja (1963)

!
A398. ábra: A BNV központi terén végzett növénytelepítés (1964)

A399. ábra: A vásárterület központi része (1959)

A400. ábra: Az AURAS Gyár szervizfelszereléseket bemutató

A401. ábra: Kiállított traktor a Budapesti Nemzetközi Vásáron

pavilonja a vásárterületen (1960)

(1961)

A402. ábra: Gagarin űrhajója a Budapesti Nemzetközi Vásáron (1967)
A404. ábra: A Városligeti-tó (1969)

A403. ábra: George Washington szobra és az Apollo 10 kabinja a Budapesti Nemzetközi Vásáron
(1970)

A405. ábra: Hajózási kiállítás a Városligeti-tavon (1960)

!
A408. ábra: A kertészeti, virágkiállítási és divatbemutató pavilon főnézete (1940 körül)

A406. ábra: Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület telepe a virágkiállítási pavilonnal (1939)

!
A409. ábra: A kertészeti, virágkiállítási és divatbemutató pavilon oldalhomlokzata (1940 körül)

!
A407. ábra: Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület telepe a virágkiállítási pavilonnal (1941)

A410. ábra: A kertészeti, virágkiállítási és divatbemutató pavilon belső tere (1940 körül)

A411. ábra: A rondó szökőkútja a Sztálin-szoborral, háttérben a MÉMOSZ székháza (1955)
A413. ábra: A Városliget nyugati részén, a rondóból lehasított területen felállított Sztálin-szobor,
háttérben a rondó szökőkútja (1951 és 1956 között)

A412. ábra: A Városliget nyugati részén, a rondóból lehasított területen felállított Sztálin-szobor (1951

A414. ábra: A Városliget nyugati részén kialakított ún. Felvonulási tér, háttérben a Vajdahunyadvár

és 1956 között)

tornyai (1951 és 1956 között)

!
A416 ábra: A Felvonulási-téren felállított Lenin-szobor (1970-es évek)

!
!
A415. ábra: A Felvonulási-téren felállított Lenin-szobor (1970-es évek)

A417. ábra: A Felvonulási téren álló Lenin-szobor (1980-as évek)

!
A418. ábra: A Tanácsköztarsaság emlékművének felállítása (1969)

A420. ábra: A Tanácsköztársaság emlékműve (1970)

!
A419. ábra: A Tanácsköztarsaság emlékművének felállítása (1969)

A421. ábra: A Városliget nyugati sávjában kialakított ún. Felvonulási téren parkoló autók (1960)

A422. ábra: Az Olof Palme sétányon álló régi Műcsarnok épülete (1900)

A423. ábra: Az Olof Palme-ház (1940)

A424. ábra: A Négy múzsa szobra az Olof Palme-ház előtt (1936)

A425. ábra: Az Olof Palme-háztól keletre létesített vasbeton pergolás kiállítótér (1963)

A426. ábra: Az Olof Palme-háztól keletre létesített vasbeton pergolás kiállítótér (1963)

A427. ábra: Az Olof Palme-háztól keletre fekvő vasbeton pergola és díszmedence (1960-as évek)

A430. ábra: A Ferences Mária Missziós Nővérek temploma a
Hermina úton és az azóta megszűnt 25-ös villamos (1957)

A428. ábra: A Közlekedési Múzeum épülete (1911)
A429. ábra: A Közlekedési Múzeum épülete (1942)

A431. ábra: A Városliget Hermina út és Városligeti körút közötti
szakasza a szoborsorral (1960-as évek közepe)

A432. ábra: Sportnap a Városligetben, háttérben a Hermina út

A434. ábra: A Városligeti-tó északi öble, háttérben a Nádor-híd

házai (1949)

(1956)

A433. ábra: Motorverseny rajtja a Kós Károly sétányon (1949)

A435. ábra: Műkorcsolyázó világbajnokság a Városligeti-tavon
(1939. február)

A436. ábra: Nyomós ivókút a Városligeti-tó partján (1956)

A437. ábra: Vurstli a Városligetben (1916)

A440. ábra: Városligeti részlet (1916)
A443. ábra: Sétány a Városligetben (1940)

A438. ábra: Platánok a Kós Károly sétány mellett, háttérben a
Hősök tere szoborcsoportja (1955)
A441. ábra: Sétány a Városligetben (1940)

A444. ábra: Fémvázas padok a Városligetben (1940)

A442. ábra: Műkőlábas pad az Állatkerti körút mellett (1957)

A445. ábra: Városligeti részlet (1957)

A439. ábra: Az Olof Palme sétány, háttérben a Korcsolyacsarnok
(1956)

A446. ábra: A földalatti meghosszabbításához kapcsolódó
építkezés a Széchenyi fürdő előtt (1970-es évek legeleje)
!
A448. ábra: Kő átjáró a Városligeti-tó felső szakaszán (1970-es
évek)

!
A450. ábra: Toporczi Horváth Jakab síremléke (20. század
második fele)

A447. ábra: A Városligeti-tó északi öblét két részre osztó
gyalogos sétány (1982)
!
A449. ábra: A télizöld tölgy átültetése a Városligetben (1970-es
évek)

!
A451. ábra: Az ún. Esőház a Kis Botanikus Kertben (1960-as
évek vége)

!
A455. ábra: A Kis Botanikus Kert részlete (1960-as évek vége)
!
A453. ábra: Az ún. Esőház a Kis Botanikus Kertben (1967)

!
A452. ábra: Az ún. Esőház a Kis Botanikus Kertben (1960-as
évek vége)

!
A454. ábra: A vízmedencés pergola a Kis Botanikus Kertben
(1967)

!
A456. ábra: A Kis Botanikus Kert részlete (1970-es évek)

!

!
!

A457. ábra: A Tompa Mihály-emlékmű a Kis Botanikus Kertben

A458. ábra: Porcelán térplasztika a Kis Botanikus Kertben

A459. ábra: Porcelán térplasztika a Kis Botanikus Kertben

(1970 körül)

(1980-as évek)

(1980-as évek)

!
A461. ábra: A közlekedési játszótér elődje a Városligetben (1970-es évek)

!
!
A460. ábra: A közlekedési játszótér elődje a Városligetben (1965)

A462. ábra: Játszóplasztika a rondó mögötti kertrészben (1970-es évek)

!
A463. ábra: Betongyűrűs játszótér (1970-es évek)

!
A464. ábra: Betongyűrűs játszótér (1970-es évek)

!
!
A465. ábra: Betongyűrűs játszótér (1970-es évek)

A466. ábra: Betongyűrűs játszótér (1970-es évek)

!
A468. ábra: Az ún. Finskoga játszótér (1970-es évek)

!

!
A467. ábra: Az ún. Finskoga játszótér (1970-es évek)

A469. ábra: Az ún. Finskoga játszótér (1970-es évek)

!
A470. ábra: Játszótér a Városligetben (1970-es évek)

!

!
A472. ábra: Az ún. Robinson játszótér (1970-es évek)

!
A471. ábra: Játszótér a Városligetben (1970-es évek)

A473. ábra: Építőkockás játszótér a Városligetben (1970-es évek)

!
A475. ábra: Játszótér a Városligetben (1970-es évek)

!
!
A474. ábra: Az ún. köteles játszótér (1970-es évek)

A476. ábra: Játszótér a Városligetben (1970-es évek)

!
!
A477. ábra: A Vakok Kertjének központi tere a csobogóval
(1970-es évek)

!
A478. ábra: A Vakok Kertjének központi tere a csobogóval

A479. ábra: A Vakok Kertjének részlete (1970-es évek)

(1970-es évek)

A481. ábra: A Vakok Kertjének pergolája a

A482. ábra: A Vakok Kertjének részlete egy

vízmedencével (1970-es évek)

kiemelt növényágyással (1970-es évek)

!
A480. ábra: A Vakok Kertjének pergolája a
vízmedencével (1970-es évek)

!
!

!

!
!
A484. ábra: A Városligeti-tó keleti öblében kialakított napozóteraszok (1970-es évek vége)

A486. ábra: Pallós lejáró a Széchenyi-szigetről a napozóteraszokhoz (1970-es évek vége)

!
!

A487. ábra: A Kacsóh Pongrác úti felüljáró építése az M3-as bevezető szakaszánál a Városliget felé
A485. ábra: A Városligeti-tó keleti öblében kialakított napozóteraszok (1970-es évek vége)

nézve (1980)

!
J1. ábra: A Hősök tere az Andrássy út tengelyében (2000-es évek)

!
J3. ábra: A Szépművészeti Múzeum főhomlokzata (2016)

!
!

J4. ábra: A Szépművészeti Múzeum főhomlokzata és az előtte elhelyezett, II. Pál pápa tiszteletére
J2. ábra: Az ismeretlen katona sírja és a Millenniumi Emlékmű (2016)

állított emléktáblák (2016)

!
J5. ábra: A Műcsarnok épületének főhomlokzata (2016)

!

!
J6. ábra: A Hősök tere háttérben a Műcsarnokkal (2016)

J7. ábra: A Nemzeti emlékhelyet jelölő zászlótartó a Műcsarnok mellett (2016)

!
J12. ábra: A Wünsch-híd látképe a Hősök tere irányából (2016)

!
J10. ábra: A Városliget szélén, az Állatkerti körút Hősök tere felé
eső végében, közvetlenül a Szépművészeti Múzeummal szemben
!

kialakított parkoló (2016)

J8. ábra: Az Állatkerti körút és a Hősök tere kereszteződése
(2016)

!
J13. ábra: A Wünsch-híd lépcsőkarjai a Városligeti-tó irányából
(2016)

!
J9. ábra: A Városliget szélén, az Állatkerti körút Hősök tere felé
eső végében, közvetlenül a Szépművészeti Múzeummal szemben
kialakított parkoló (2016)

!
J11. ábra: Az Állatkerti körút és a Hősök tere találkozásától a
Vázsonyi Vilmos sétányra vezető út (2016)

!
J14. ábra: A Városligeti-tó partján álló Robinson étterem hátsó
homlokzata a Wünsch-hídról (2016)

!
J19. ábra: Betonlábazatos, deszka háttámlás és deszka ülőfelületű
padok a Vázsonyi Vilmos sétányon (2016)
!

!
J15. ábra: A Robinson étterem gazdasági bejáratát kiszolgáló

J17. ábra: A Városligeti-tavon átívelő Millenniumi-híd a

kijárt földút (2016)

Wünsch-hídról (2016)

!
J20. ábra: A Gundel étterem főhomlokzata (2016)

!
J16. ábra: A Robinson étterem mögött kihelyezett hulladékgyűjtő
konténerek, háttérben a Wünsch-híd (2016)

!
J18. ábra: A Városligeti-tavon kialakított átkelőhöz vezető
aszfaltozott sétány (2016)

!
J21. ábra: Az Állatkerti körút és a Gundel Károly út elágazása,
háttérben a Gundel és a Bagolyvár (2016)

!
J22. ábra: Az Állatkerti körút részlete a Fővárosi Állat- és
Növénykert főbejáratával (2016)

!
J25. ábra: Kopott irányjelző tábla az Állatkerti körúton (2016)
!
J23. ábra: A Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata (2016)

!
J27. ábra: Az Állatkerti körút platánsorába telepített
platáncsemete (2016)
!
!

J24. ábra: Kitaposott ösvény az Állatkerti körúttól a Városligetitó irányába (2016)

J26. ábra: A platánsorral kísért Állatkerti körút (2016)

!
!

!
J30. ábra: A Fővárosi Nagycirkusz főhomlokzata (2000-es évek)

J28. ábra: A Fővárosi Nagycirkusz épülete a Széchenyi fürdő elől
nézve (2016)

J32. ábra: Az Állatkerti körút járdája a burkolt teresedésekkel
(2016)

!
J31. ábra: Az 1906-ban átadott, műemléki oltalom alatt álló
körhinta épülete (2016)
!

!
J29. ábra: A Fővárosi Állat- és Növénykert területébe

J33. ábra: Az Állatkerti körút mentén az elbontott árusítóbódék

beékelődött Fővárosi Nagycirkusz épülete a Széchenyi fürdő elől

burkolt teresedései (2016)

nézve (2016)

!

!

!

J34. ábra: Az egykori villamos vendéglátóhelyként üzemelő

J36. ábra: Az egykori villamos indóházának hátsó homlokzata a

J38. ábra: A felszámolt bódék helyén visszamaradt rossz

indóháza az Állatkerti körúton (2016)

felszámolt árusítóbódék után maradt aszfaltos-murvás felülettel

minőségű burkolt felület (2016)

(2016)

!

!

!

J35. ábra: Az egykori villamos vendéglátóhelyként üzemelő

J37. ábra: Léggömbárus kipakolása az egykori villamos indóháza

J39. ábra: Nyilvános mosdó a Városliget északi részében, az

indóháza az Állatkerti körúton (2016)

mellett az Állatkerti körúton (2016)

Állatkerti körút és a földalatti megállója között (2016)

!
!
J40. ábra: A nyilvános mosdó terméskővel burkolt főhomlokzata (2016)

!

J42. ábra: A Széchenyi fürdőtől nyugatra elhelyezkedő, használaton kívüli monitoring kút (2016)

!

J41. ábra: A nyilvános mosdó terméskővel burkolt hátsó homlokzata a Széchenyi fürdő oldalbejárata

J43. ábra: A Széchenyi fürdőtől nyugatra fekvő, használaton kívüli monitoring kút tetejének részlete

felől (2016)

(2016)

!
J44. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzata és mértani előkertje (2016)

!
J45. ábra: A Széchenyi fürdő előtti mértani kertrész a fürdő lépcsőjéről (2016)

!
J48. ábra: A Széchenyi fürdő előtti neobarokk kertrész a fürdő
bejáratától (2016)
!

!

J46. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzata a neobarokk stílusú

J51. ábra: A Széchenyi fürdő Állatkerti körút felőli bejárata előtti

kertrészből (2016)

MOL Bubi állomás (2016)

!
J49. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzata előtti neobarokk
kertrész virágsávjának részlete (2016)

!
J47. ábra: A Széchenyi fürdő főhomlokzatának keleti szárnya
(2016)

!
!

J50. ábra: A Széchenyi fürdő Állatkerti körút felőli bejárata
(2016)

J52. ábra: A Széchenyi fürdő Állatkerti körút felőli bejárata előtt
elhelyezett kerékpártároló és elavult hirdetőtábla (2016)

!
J55. ábra: A Széchenyi fürdő nyugati kijáratától feltáruló
sétányok (2016)
!
!

J57. ábra: A Széchenyi fürdő keleti homlokzatához csatlakozóan
J53. ábra: A Széchenyi fürdő nyugati homlokzatának kijárata

kialakított vendéglő sátrai (2016)

(2016)

!
!
J54. ábra: A Széchenyi fürdő nyugati homlokzata előtt a
földalatti megállójához futó sétány látványa (2016)

J56. ábra: A Széchenyi fürdő északkeleti sarkánál elhelyezett
útbaigazító tábla (2016)

!
J58. ábra: Szárazon rakott terméskő támfallal alakított térrész a
Széchenyi fürdő keleti homlokzata és az Állatkerti körút között
(2016)

!
J63. ábra: Az Állatkerti körút Kós Károly sétányhoz vezető
!

osztottpályás szakasza (2016)

J59. ábra: Leromlott állapotú szárazon rakott terméskő lépcső a
!

Széchenyi fürdő keleti homlokzata és az Állatkerti körút között

J61. ábra: A Széchenyi fürdő keleti homlokzata és az Állatkerti

(2016)

körút között fekvő magasabb térrész keleti oldalán bazalt
kockakőből kialakított alacsony támfal és lépcső (2016)

!
J64. ábra: A Kós Károly sétány és a Kacsóh Pongrác úti felüljáró
találkozása (2016)

!
!
J60. ábra: A Széchenyi fürdő keleti homlokzata és az Állatkerti

J62. ábra: Az Állatkerti körút Kós Károly sétányhoz vezető

körút között fekvő magasabb térrész keleti oldalán kialakított

osztottpályás szakasza (2016)

burkolt tér (2016)

!
J65. ábra: Taktilis jelölés a Kós Károly sétány keleti végén
kialakított gyalogosátkelőhelynél (2016)

!

!
J66. ábra: A Szent István-forrás fölé emelt ivócsarnok a Hermina

J68. ábra: A Szent István-forrás fölé emelt ivócsarnok medencés

út irányából (2016)

díszkertje (2016)
!
J70. ábra: A Szent István-forrás fölé emelt ivócsarnok
díszmedencéjének plasztikája (2016)

!

!
J67. ábra: A Szent István-forrás fölé emelt ivócsarnok (2016)

J69. ábra: A Szent István-forrás fölé emelt ivócsarnok medencés
díszkertje (2016)

!
J71. ábra: A Széchenyi fürdőtől az ivócsarnokig vezető murvás
sétány elavult utcabútoraival (2016)

!

!
J74. ábra: A földalatti Széchenyi fürdőnél kialakított

J76. ábra: A földalatti Széchenyi fürdőnél létesített megállója a

megállójának lejárata (2016)

jelzőtáblákkal és jegyértékesítő automatával (2016)

!
J72. ábra: A földalatti Széchenyi fürdő megállójától a
Városligeti-tóhoz vezető sétány melletti ligetes növényzet (2016)

!
J73. ábra: A földalatti Széchenyi fürdőnél kialakított
megállójához vezető lépcső és rámpa (2016)

!
!

J77. ábra: A földalatti Széchenyi fürdőnél létesített megállójának

J75. ábra: A földalatti megállója melletti színezett
burkolatszakasz (2016)

környezete, háttérben a Széchenyi fürdő épülete (2016)

!
J78. ábra: A Széchenyi fürdő nyugati homlokzatától a Városligeti-tó irányába futó sétány (2016)

!
J79. ábra: A Kós Károly sétány és az Állatkerti körút közötti ligetes parkrész látványa (2016)

!
J80. ábra: A játszótér közelében kihelyezett palackprés (2016)

!
J81. ábra: A Nádor-hídra települt Lizsé (2016)

!
J86. ábra: A Nádor-hídra épült Lizsé keleti homlokzata (2016)

!
J84. ábra: A főváros címerét ábrázoló mészkőfaragvány a Nádorhídon (2016)

!
J82. ábra: A Nádor-híd mészkő mellvédje (2016)

!
!
J83. ábra: Az aranyozott felirat a Nádor-hídon (2016)

J85. ábra: A Nádor-hídra települt vendéglátóhely terasza (2016)

!
J87. ábra: A Lizsé és közvetlen környezete (2016)

!
J92. ábra: Pingpongasztalokkal felszerelt sporttér a játszótér
!

!

északkeleti végében (2016)

J88. ábra: A Lizsé épülete és a játszótér közötti, a Vázsonyi

J90. ábra: Az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány közötti

Vilmos sétányba torkolló töredezett burkolatú sétányszakasz

játszótér fősétányán álló faszerkezetű pavilon (2016)

(2016)

!

!
!

J89. ábra: A Vázsonyi Vilmos sétánytól keletre fekvő játszótér

J91. ábra: Az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány közötti

J93. ábra: Az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány közötti

beton térkővel burkolt fősétánya észak felől (2016)

játszótér elkerített sportpályája (2016)

játszótér hintaparkja (2016)

!

!

!

J94. ábra: Az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány közötti

J96. ábra: Az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány közötti

J98. ábra: Fémvázas padok a játszótér déli végében kihelyezett

játszótér fősétányának keleti oldalán elterülő játéktér (2016)

játszótér déli végében kialakított hajós játszótér (2016)

hajójáték környezetében (2016)

!

!

!

J95. ábra: Az Állatkerti körút és a Kós Károly sétány közötti

J97. ábra: A játszótér észak-déli irányú fősétánya mentén

J99. ábra: Rekortán burkolattal fedett aknafedlap a játszótér

játszótér csúszdás mászóvára (2016)

kihelyezett, narancssárgára festett, hálós szerkezetű fémpad és

területén (2016)

hulladékgyűjtő (2016)

!

!

!

J100. ábra: A vendéglátóhelyként üzemelő egykori kertészeti

J102. ábra: A vendéglátóhelyként üzemelő egykori kertészeti

J104. ábra: A vendéglátóhelyként üzemelő egykori kertészeti

épület északi irányból (2016)

épület keleti homlokzata (2016)

épület déli homlokzatához vezető murvás útszakasz (2016)

!

!

!

J101. ábra: A vendéglátóhelyként üzemelő egykori kertészeti

J103. ábra: A vendéglátóhelyként üzemelő egykori kertészeti

J105. ábra: A Városligeti-tó, a Robinson étterem, a

épület északkeleti irányból (2016)

épület nyugati homlokzata a Vázsonyi Vilmos sétányról (2016)

Szépművészeti Múzeum látképe a Vázsonyi Vilmos sétányról
(2016)

!

!

!

J106. ábra: A Városligeti-tó képe és a Vázsonyi Vilmos sétányon

J108. ábra: A Városligeti-tó északi mederszakaszában kialakított

J110. ábra: A Városligeti-tó északi mederszakasza, a vízjáték és a

kihelyezett színes padok sora (2016)

koncentrikus vízjáték észak felől (2016)

Robinson étterem a Vázsonyi Vilmos sétányról (2016)

!

!

!

J107. ábra: A Városligeti-tó és az attól keletre fekvő játszótér

J109. ábra: A Városligeti-tó, a Zielinszky Szilárd által tervezett

J111. ábra: A Hősök terét a Kós Károly sétánnyal összekötő híd a

közötti zöldsáv a Vázsonyi Vilmos sétánnyal (2016)

híd és a Hősök terének szoborcsoportja a Vázsonyi Vilmos

Városligetből (2016)

sétányról (2016)

!

!
J113. ábra: A Városligeti-tó kibetonozott medre a Zielinszky

J115. ábra: A Kós Károly sétány egyedi tervezésű

Szilárd által tervezett hídról (2016)

virágágyásának ívelt zárómegoldása (2016)

!
J112. ábra: A Hősök terét a Kós Károly sétánnyal összekötő híd
világítóteste (2016)

!

!
J114. ábra: A virágágyásokkal és fasorral kísért Kós Károly

J116. ábra: A Kós Károly sétányt kísérő rézsűvel elválasztott

sétány (2016)

járda és pihenőrész (2016)

!
J119. ábra: Ahn Eik Tai szobra a Kós Károly sétánytól északra
(2016)
!
J117. ábra: A Kós Károly sétány melletti kettős járda lépcsős és
rámpás áttörése (2016)

!
J121. ábra: Ahn Eik Tai mellszobra a Kós Károly sétánytól
északra (2016)

!

!
J118. ábra: A Kós Károly sétány bal oldalán felállított Kós

J120. ábra: Az Ahn Eik Tai tiszteletére állított szobor és

Károly-emlékmű (2016)

környezete (2016)

!
J122. ábra: A Kós Károly sétányból a Széchényi fürdő előtt
leágazó kitaposott, gépjárművel használt út (2016)

!
J125. ábra: A Kós Károly sétánytól északra kialakított piknikhely (2016)
!
J123. ábra: A Kós Károly sétánytól északi irányba futó út (2016)

!
J124. ábra: A Kós Károly sétánytól északra fekvő ligetes terület (2016)

!
J126. ábra: A Kós Károly sétánytól északra kialakított piknikhely (2016)

!
J127. ábra: A Kós Károly sétányról a Széchényi-szigetre vezető útszakasz (2016)

!
J128. ábra: Kilátás a Kós Károly sétány felé a Széchényi-szigetre vezető hídról (2016)

!
J129. ábra: Alpár Ignác szobra a Kós Károly sétánytól a Vajdahunyad várhoz vezető úton (2016)

!
J130. ábra: Alpár Ignác szobra a Kós Károly sétánytól a Vajdahunyad várhoz vezető úton (2016)

!
J131. ábra: Kopjafás emléktölgyek a Kós Károly sétánytól a Vajdahunyad várhoz vezető út mentén
(2016)

!
!

J132. ábra: Kopjafás emléktölgyek a Kós Károly sétánytól a Vajdahunyad várhoz vezető út mentén

J133. ábra: Az emléktölgyekhez kapcsolódó kopjafa a Kós Károly sétánytól a Vajdahunyad várhoz

(2016)

vezető út mentén (2016)

!

!
!

J134–J135. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd oroszlánjai a főváros és az ország címerpajzsaival

J137. ábra: Idős mocsárciprusok a Széchenyi-szigetre vezető híd mellett (2016)

(2016)

!
!
J136. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd egyik oroszlánja (2016)

J138. ábra: Kilátás a Széchenyi-szigetre vezető hídról keleti irányba, a napozóteraszokra (2016)

!
!
J139. ábra: A Városligeti-tavon kialakított napozóteraszok (2016)

J141. ábra: A Városligeti-tó mellett létesített napozóteraszokhoz kapcsolódó tér (2016)

!
J142. ábra: A Városligeti-tó mellett létesített napozóteraszok terméskőből falazott támfalának
!
J140. ábra: A Városligeti-tó mellett létesített napozóteraszok (2016)

növénykiültetése (2016)

!
J143. ábra: Kacsacsemegét kínáló automata a tóparton (2016)

!
J144. ábra: A Széchenyi-szigetről a napozóteraszokhoz átvezető pallós híd (2016)

!
J145. ábra: Öntöttvas egyágú világítótest a Széchenyi-szigeten (2016)

!
!

J148. ábra: A Városligeti-tó keleti öble a Széchenyi-szigetről (2016)

J146. ábra: Kilátás a Széchenyi-szigetre vezető hídról a Korcsolyacsarnok irányába (2016)

!
!
J147. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd a napozóteraszokról (2016)

J149. ábra: A Történelmi Főcsoport látványa a Korcsolyacsarnok melletti platóról (2016)

!
J150. ábra: A Széchenyi-szigeten emelt Történelmi Főcsoport bejárata a hídról (2016)
!
J152. ábra: A Jáki-kápolna előtti tér a Széchenyi-szigeten (2016)

!
J151. ábra: A Széchenyi-szigeten emelt Történelmi Főcsoport bejárata az épületek közötti udvarból
(2016)

!
J153. ábra: A Történelmi Főcsoport épületei közötti, kertépítészeti eszközökkel rendezett tér (2016)

!

!

J154. ábra: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum udvara, háttérben a Károlyi-szobor (2016)

!
J155. ábra: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum udvarán felállított szabadtéri színpad (2016)

J156. ábra: Gróf Károlyi Sándor szobra a Magyar Mezőgazdasági Múzeum udvarán (2016)

!
J157. ábra: Az Anonymus-szobor melletti platáncsoport (2016)

!

!
J158. ábra: Anonymus szobra a Széchenyi-szigeten (2016)

!

J160. ábra: Anonymus szobra (2016)

!
J159. ábra: Anonymus 1903-ban felavatott szobrának környezete (2016)

J161. ábra: A Történelmi Főcsoport parkosított udvarai a Széchenyi-szigeten (2016)

!

!
J162. ábra: Áchim L. András szobra (2016)

!

!

J164. ábra: Tessedik Sámuel szobra (2016)

!
J163. ábra: Pethe Ferenc szobra (2016)

J166. ábra: Mitterpacher Lajos szobra (2016)

!
J165. ábra: Nagyváthy János szobra (2016)

J167. ábra: Öntöttvas kandeláber a Széchenyi-szigeten (2016)

!

!

!

J168. ábra: A Széchenyi-sziget délkeleti részén futó, szobrokkal

J170. ábra: Hunyadi lovasszobra a Történelmi Főcsoport déli

J172. ábra: A Széchenyi-szigetet és a Paál László utat összekötő

díszített sétány (2016)

homlokzata előtt (2016)

híd (2016)

!

!

!

J169. ábra: A Széchenyi-sziget délkeleti részén futó, szobrokkal

J171. ábra: A Széchenyi-szigetet és a Paál László utat összekötő

J173. ábra: A Városligeti-tó csatornává szűkült szakasza a

díszített sétány (2016)

híd (2016)

Széchenyi-sziget mellett (2016)

!
J174. ábra: A George Washington sétány és Paál László út
kereszteződéséből a Széchenyi-szigetre vezető fémszerkezetű híd
(2016)
!
!

J178. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd világóteste (2016)

J176. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd virágtartós oszlopa
(2016)

!
J177. ábra: A George Washington sétány és Paál László út
!
J175. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd melletti

kereszteződéséből a Széchenyi-szigetre vezető fémszerkezetű híd

mocsárciprus (2016)

(2016)

!
J179. ábra: A Széchenyi-szigetre vezető híd oszlopa (2016)

!

!
J180. ábra: A Rákos-patak hídja díszes kialakításával a tóparti sétányról (2016)

!
J181. ábra: A Rákos-patak hídja és a Delfinek nevű szobrok a Paál László útról (2016)

J182. ábra: A Rákos-patak hídja és a Delfinek nevű szobrok a Paál László útról (2016)

!
J183. ábra: A Delfinek nevet viselő szobrok részlete (2016)

!

!

!

J184. ábra: Az Olof Palme sétány a Hősök tere irányába a

J186. ábra: A Korcsolyacsarnok Olof Palme sétány melletti

Műcsarnok hátsó homlokzatának vonalából (2016)

homlokzatánál kihelyezett virágtartók sokszínűsége (2016)

!

J188. ábra: A Korcsolyacsarnok főhomlokzata délkeletről (2016)

!
J185. ábra: A Korcsolyacsarnok Olof Palme sétány melletti

J187. ábra: Az Olof Palme sétány egyik terebélyes platánja a

homlokzatánál kihelyezett virágtartók sokszínűsége (2016)

Korcsolyacsarnok folytatásában létesült platóról (2016)
!

J189. ábra: A Korcsolyacsarnok főhomlokzata (2016)

!

!

!

J190. ábra: Kisfaludi Strobl Zsigmond Íjász szobra a

J192. ábra: A George Washington sétány és az Olof Palme sétány

J194. ábra: A George Washington sétány az Olof Palme sétány

Korcsolyacsarnok főhomlokzata előtt (2016)

találkozása (2016)

irányából (2016)

!

!
J191. ábra: Szent Kristóf szobra a Műcsarnok oldalában (2016)

!
J193. ábra: A George Washington sétány és az Olof Palme sétány

J195. ábra: A George Washington sétánytól a Városligeti-tó

találkozásánál elhelyezett, üzemen kívüli vízarchitektúra (2016)

partjára levezető lépcsősor egy koros platánnal (2016)

!

!
J196. ábra: A Városligeti-tó partján futó sétány (2016)

!

!

J198. ábra: A George Washington sétány a Paál László úttól, bal

J200. ábra: A HUNGEXPO épületegyüttesének északkeleti

oldalon a HUNGEXPO területének nyárfasora (2016)

oldalán futó Paál László út (2016)

!

!

J197. ábra: A George Washington sétány mellett álló idős

J199. ábra: Az Olof Palme sétány a Zichy Mihály út és Dvorzsák

J201. ábra: A Paál László út platánsora, balra a HUNGEXPO

platánok (2016)

sétány kereszteződésétől északra (2016)

területe (2016)

!
!

J203. ábra: A Washington-szobor mellett ültetett Szabadság-fa, háttérben a HUNGEXPO területe
J202. ábra: Az 1906-ban felavatott Washington-szobor (2016)

(2016)

!

!
J204. ábra: A Washington-szobor talapzatának hátsó része (2016)

!
J206. ábra: A Washington-szobortól az Olof Palme sétány felé

J208. ábra: Épület a Városligetben a Paál László és Winston

eső ligetes rész (2016)

Churchill sétány között, a George Washington sétány
kereszteződésének közelében (2016)

!

!

!

J205. ábra: A Washington-szobor mellett ültetett Szabadság-fa

J207. ábra: A Paál László út és a George Washington sétány

J209. ábra: Épület a Városligetben a Paál László és Winston

emléktáblája (2016)

találkozásánál kialakult teresedés (2016)

Churchill sétány között, a George Washington sétány
kereszteződésének közelében (2016)

!

!
J210. ábra: Az Erick van Egeraat által tervezett épület látványa

!
J212. ábra: A Műcsarnok hátsó homlokzata (2016)

az Időkeréktől (2016)

J214. ábra: A Műcsarnok hátsó homlokzata mellett kialakított

!

nyilvános WC (2016)

!

!

J211. ábra: Kitaposott sétány a Felvonulási tér és az Olof Palme

J213. ábra: A Műcsarnok hátsó homlokzata mellett kialakított

J215. ábra: A Felvonulási tér az Ötvenhatosok terétől a

sétány között (2016)

nyilvános WC (2016)

Műcsarnok irányába (2016)

!
J216. ábra: Az 56-os emlékmű és környezete az egykori MÉMOSZ-székház emeletéről (2016)

!
J218. ábra: A Városligeti fasor az Ötvenhatosok teréről (2016)

!
J217. ábra: Az 56-os emlékmű és a rondó maradványa az egykori MÉMOSZ-székház emeletéről
(2016)

!
J219. ábra: Az 56-os emlékmű északi irányból (2016)

!
J220. ábra: Az 56-os emlékmű a rondó belsejéből (2016)

!
J221. ábra: Az 56-os emlékművet a rondó irányából ölelő ülőfelületek sora (2016)

!
J222. ábra: Az 56-os emlékműhöz tartozó tábla és országzászló (2016)

!

!
J223. ábra: A rondó belső területe az 56-os emlékműtől (2016)

!

J225. ábra: A rondót átszelő sétány, háttérben az 56-os emlékmű (2016)

!
J224. ábra: A rondót átszelő sétány, háttérben az 56-os emlékmű (2016)

J226. ábra: A rondó belsejének díszes virágkiültetése az 56-os emlékműtől (2016)

!
J227. ábra: Az Időkerék, a parkoló és a Hősök tere az egykori
MÉMOSZ-székház emeletéről (2016)

!
J230. ábra: Az Időkerék bepókhálósodott, megrepedezett üvege
(2016)
!
J229. ábra: Az Időkerék az Olof Palme sétány irányából,
háttérben az Erick van Egeraat által tervezett épülettel (2016)

!
J228. ábra: A Felvonulási téren álló Időkerék, háttérben az
időkerékhez tartozó zászlótartó póznák (2016)
!
J231. ábra: Az Időkerékhez tartozó emléktábla (2016)

!

!
J232. ábra: A Damjanich utca a Dvorzsák sétány folytatásában (2016)

!

J234. ábra: A Regnum-kereszt a Városliget szélén (2016)

!
J233. ábra: A Regnum-kereszt a Városliget szélén (2016)

J235. ábra: Az 1890-es, első hazai majálisnak emléket állító kőtömb a Városliget délnyugati sarkában
(2016)

!
J238. ábra: A Mária út turistajelzése villanyoszlopon az Olof
!

Palme sétányon (2016)

J240. ábra: Az Olof Palme sétány a rondótól a Stefánia út
irányába (2016)

!
J236. ábra: A Mária út turistajelzése egy rondó melletti fa törzsén
(2016)

!

!
!

J237. ábra: A Mária út turistajelzése egy rondó melletti fa törzsén
(2016)

J239. ábra: A rondó Olof Palme sétányba torkolló sétánya,
háttérben a HUNGEXPO területe (2016)

J241. ábra: Az Olof Palme sétány a rondótól a Hősök tere
irányába (2016)

!
J242. ábra: A Pányvavető-szobor a HUNGEXPO kerítése előtt
(2016)
!
!

J246. ábra: Az Ifjúság kútja az Olof Palme sétányon, közel a

J244. ábra: Az Olof Palme sétány platánsorában a kipusztult fák

George Washington sétány kereszteződéséhez (2016)

helyén lévő telepítések, a telepítést jelölő emléktáblával (2016)

!
J243. ábra: A Vízhordó fiú szobra az Olof Palme sétány mellett
(2016)

!
!
J245. ábra: Az Ifjúság kútja és környezete (2016)

J247. ábra: Az Olof Palme sétányon elhelyezett, használaton
kívüli, megrongált hirdetőtábla megmaradt fémszerkezete (2016)

!

!
J248. ábra: Az Olof Palme sétány melletti járda és elavult padok

!
J250. ábra: A Királydomb látképe északnyugatról (2016)

(2016)

J252. ábra: Az Anna Lindh-emlékkő az Olof Palme sétány

!

mellett (2016)

!
J249. ábra: Az Olof Palme sétány platánpótlásait jelző
emléktáblák egyike (2016)

!
J251. ábra: A Királydomb látképe északnyugatról (2016)

J253. ábra: Az Anna Lindh-emlékkő az Olof Palme sétány
mellett (2016)

!

!
J254. ábra: Az Olof Palme sétány széles aszfaltozott útja a

J257. ábra: Az Olof Palme-emlékkő a politikusról elnevezett út

Stefánia út irányából (2016)

déli szakaszán (2016)

!
J256. ábra: Az Olvasó lányok szobra az Olof Palme sétány
mellett (2016)

!

!
J255. ábra: Az Olof Palme sétány aszfaltútja mellett kitaposott
ösvény az Asztana út felől (2016)

J258. ábra: Az Olof Palme-emlékkő hátsó nézete (2016)

!
J259. ábra: A Zichy Mihály sétány melletti ligetes kertrész (2016)

!
!
J260. ábra: Rudolf trónörökös szobra a Zichy Mihály út irányából (2016)

J261. ábra: Rudolf trónörökös szobra (2016)

!

!
J262. ábra: Az Olof Palme-ház melletti platánsor (2016)

!

J264. ábra: Az Olof Palme-ház jelenlegi főhomlokzata (2016)

!
J263. ábra: Az Olof Palme-ház jelenlegi hátsó homlokzata (2016)

J265. ábra: Az Olof Palme ház mögött fekvő graffiti-fal, az egykori pergola (2016)

!

!
J268. ábra: A Kerényi-kút a Kós Károly sétány mellett (2016)

J270. ábra: Zsigmondy Vilmos szobra a Kós Károly sétányon
(2016)

!
J266. ábra: Konrad Adenauer szobra (2016)

!
J269. ábra: A Kerényi-kút sellői a Kós Károly sétány mellett
!
J267. ábra: A Kerényi-kút a Kós Károly sétány mellett (2016)

(2016)

!
J271. ábra: Zsigmondy Vilmos szobra a Kós Károly sétányon,
háttérben a Széchenyi fürdő épülete (2016)

!

!
J272. ábra: A Zsigmondy Vilmos-szobor környezete a Kós

!
J274. ábra: A Kós Károly sétány mellett álló épület (2016)

J276. ábra: A Konrad Adenauer sétányt jelző tábla (2016)

Károly sétányon (2016)

!

!
J273. ábra: A Konrad Adenauer sétány látképe (2016)

!
J275. ábra: A Kós Károly sétány mellett álló épület (2016)

J277. ábra: Idős fa gyökérzete által felnyomott aszfalt (2016)

!

!

!

J278. ábra: A Paál László úttól keletre elterülő ligetes pihenőkert

J280. ábra: A Paál László úttól keletre elterülő ligetes pihenőkert

J282. ábra: A Kovács Ferenc által készített térplasztikai

(2016)

(2016)

kompozíció a Paál László úttól keletre elterülő ligetes pihenőkert
szélén (2016)

!

!

!

J279. ábra: A Paál László úttól keletre elterülő ligetes pihenőkert

J281. ábra: A Paál László úttól keletre elterülő ligetes pihenőkert

J283. ábra: A Kovács Ferenc által készített térplasztikai

(2016)

(2016)

kompozíció a Paál László úttól keletre elterülő ligetes pihenőkert
szélén (2016)

!

!
J284. ábra: Pingpongliget a Winston Churchill sétány mellett

J286. ábra: Sportterület aszfaltozott teniszpályákkal a

(2016)

Vajdahunyad sétány és a Winston Churchill sétány között (2016)

!
J288. ábra: Winston Churchill mellszobra a róla elnevezett
sétányon (2016)

!

!
J285. ábra: Pingpongliget a Winston Churchill sétány mellett

J287. ábra: A Winston Churchill sétány melletti ligetes terület

(2016)

(2016)

!
J289. ábra: Ronald Reagan szobra a Winston Churchill sétányon
(2016)

!

!
J290. ábra: A Winston Churchill sétány vége a Petőfi Csarnoknál

J292. ábra: A Winston Churchill sétány vége a Petőfi Csarnoknál

(2016)

(2016)

!
J294. ábra: A Petőfi Csarnok udvarának OSB-lapokkal borított
fémhálós kerítése (2016)

!

!
J291. ábra: A Winston Churchill sétány vége a Petőfi Csarnoknál

J293. ábra: A Petőfi Csarnok előtt elterülő Nagyrét északkelet

(2016)

felől (2016)

!

!

!

J295. ábra: A Petőfi Csarnok udvara a szabadtéri színpad

J297. ábra: A Petőfi Csarnok északkeleti homlokzata, átjáró a

J299. ábra: A Petőfi Csarnok mellett elvezető széles betonelemes

építményével (2016)

Zichy Mihály útra (2016)

aszfaltút (2016)

!

!
J296. ábra: A Petőfi Csarnok összefirkált homlokzata (2016)

!
J298. ábra: A Petőfi Csarnokot övező burkolt felületen

J300. ábra: A Zichy Mihály út melletti trafóépület, közvetlenül a

kialakított, épített növényszigetek (2016)

Petőfi Csarnok szomszédságában (2016)

!

!
J303. ábra: A Petőfi Csarnok Zichy Mihály útra néző homlokzata

J305. ábra: A Petőfi Csarnok szabadtéri színpadjának cölöpös

és a csarnokhoz kapcsolódó vendéglátóhely terasza (2016)

kerítése a Nagyrét irányából (2016)

!
J301. ábra: A Petőfi Csarnok északkeleti homlokzata előtt futó
sétány (2016)

!
!
J302. ábra: A Petőfi Csarnok Zichy Mihály útra néző homlokzata
(2016)

!
J304. ábra: A Petőfi Csarnok Zichy Mihály útra néző homlokzata

J306. ábra: A Petőfi Csarnok szabadtéri színpadjának cölöpös

a bolhapiac bejáratával (2016)

kerítése a Nagyrét irányából (2016)

!

!
J307. ábra: A Petőfi Csarnok előtt elhelyezett időkapszula fölé emelt harangláb (2016)

J308. ábra: A Petőfi Csarnok Zichy Mihály útra néző homlokzata előtt álló terebélyes nyárfa teljesen
leburkolt környezetben (2016)

!
!
J309. ábra: A Petőfi Csarnoktól délnyugatra elterülő Nagyrét (2016)

J311. ábra: A Nagyrét látványa a Paál László út felől, háttérben a Petőfi Csarnok szabadtéri
színpadának építménye, valamint a Hungária körút és Erzsébet királyné útja kereszteződésében álló
irodaház (2016)

!
!
J310. ábra: A Nagyrét látványa a Winston Churchill sétányról (2016)

J312. ábra: A Nagyrét délnyugati végében álló szoliter kőris (2016)

!

!

!

J313. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeletre fekvő sportpályák

J315. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeltre kialakított

J317. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeltre kialakított

melletti leromlott állapotú padsor részlete (2016)

sportpályák (2016)

strandröplabdapálya elavult műszaki megoldása (2016)

!

!

!

J314. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeletre fekvő sportpályák

J316. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeltre kialakított

J318. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeltre kialakított,

melletti leromlott állapotú padsor részlete (2016)

strandröplabdapálya (2016)

palánkkerítéses, aszfaltozott sportpályák egyike (2016)

!

!

!

J319. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeltre kialakított,

J321. ábra: A Petőfi Csarnoktól északkeltre kialakított,

J323. ábra: A Konrad Adenauer sétány mellett kialakított

palánkkerítéses, aszfaltozott sportpályák egyike (2016)

palánkkerítéses, aszfaltozott sportpályák egyike (2016)

extrémsport-pálya szomszédságában álló épület (2016)

!

!

!

J320. ábra: A Konrad Adenauer sétány részlete a Petőfi

J322. ábra: A Konrad Adenauer sétány mellett kialakított

Csarnoktól északkeletre (2016)

extrémsport-pálya (2016)

J324. ábra: Leromlott állapotú lépcsősor a Városligetben (2016)

!

!

!

J325. ábra: A Konrad Adenauer sétány parkolóként használt

J327. ábra: A Konrad Adenauer sétány mellett kitaposott ösvény

J329. ábra: A Konrad Adenauer sétány és a Hermina út között

szakasza a Zichy Mihály út torkolata előtt (2016)

a Zichy Mihály út irányába (2016)

álló vendéglátóhely (2016)

!

!

!

J326. ábra: A Konrad Adenauer sétány mellett kitaposott ösvény

J328. ábra: A Konrad Adenauer sétány és a Zichy Mihály út

J330. ábra: A Konrad Adenauer sétány és a Hermina út között

a Zichy Mihály út irányából (2016)

kereszteződése, háttérben a Közlekedési Múzeum épülete (2016)

álló vendéglátóhely (2016)

!

!
J331. ábra: Kertrészlet a Hermina út és a Városligeti körút között

!
J333. ábra: A Konrad Adenauer sétány platánsora (2016)

(2016)

J335. ábra: A Konrad Adenauer sétányból leágazó, betonlapokkal

!

burkolt sétaút (2016)

!
J332. ábra: A Hermina út menti, jelenleg állatorvosi rendelőként
funkcionáló épületegyüttes (2016)

!
J334. ábra: A Konrad Adenauer sétány platánsora (2016)

J336. ábra: Műkőelemekből álló, használaton kívüli
vízarchitektúra (2016)

!
!

J337. ábra: Egyszerű lépcsősor a Liezen-Mayer sétány és a Konrad Adenauer sétány összekötésére

J339. ábra: A Városligeti Sörsátor épülete (2016)

(2016)

!
!

J340. ábra: A Körszínháznak emléket állító márványlapos műkőtömb a Városligeti Sörsátor mellett
J338. ábra: A Városligeti Sörsátor épülete (2016)

(2016)

!

!
J341. ábra: A FŐKERT telephelye a Városligetben (2016)

!
J343. ábra: A FŐKERT telephelye a Városligetben (2016)

J345. ábra: A Radó Dezső tiszteletére ültetett emlékfa és
emléktábla (2016)

!

!
J342. ábra: A FŐKERT telephelye a Városligetben (2016)

!
J344. ábra: A FŐKERT városligeti telephelyének gazdasági

J346. ábra: A Radó Dezső tiszteletére ültetett emlékfa előtti tábla

bejárata (2016)

(2016)

!

!
J347. ábra: Az Olof Palme sétánytól a FŐKERT telephelyéhez lefutó sétány (2016)

J348. ábra: A FŐKERT telephelye melletti világítótest (2016)

!

!
J349. ábra: A Városliget délnyugati részét feltáró útból leágazó,

!
J351. ábra: Graffitik a platánok törzsein (2016)

kitaposott ösvények (2016)

J353. ábra: A terepalakulatokban változatosan alakított kertrész a

!

Városliget déli területén, a játszóterektől keletre (2016)

!
J350. ábra: A Városliget délnyugati része idős platánokkal (2016)

!
J352. ábra: Ligetes kertrész a Városliget déli részén, a

J354. ábra: Ostorfák alkotta ligetes kertrész a Városliget déli

játszóterektől keletre (2016)

területén (2016)

!

!
J355. ábra: A Királydomb délnyugati irányból (2016)

!
J357. ábra: A Királydomb látványa délnyugatról (2016)

J359. ábra: A Királydomb déli oldalán kanyarodó út látványa
(2016)

!

!
J356. ábra: A Királydomb nyugati oldalán futó ostorfákból álló

J358. ábra: A Városliget délnyugati részében egy elromlott

fasor, kitaposott ösvény (2016)

locsolókiállás körül keletkezett víztócsa (2016)

!
J360. ábra: A Királydomb és a Kis Botanikus Kert határán futó út
látványa (2016)

!

!
J361. ábra: A Városliget déli felében fekvő Kis Botanikus Kert

J363. ábra: A Kis Botanikus Kert délnyugati bejárata és a

látványa nyugatról (2016)

kertrészt uraló tűlevelűek karakteres példányai (2016)

!
J365. ábra: A Kis Botanikus Kert karakterét meghatározó
tűlevelűek egyik impozáns példánya (2016)

!

!
J362. ábra: A Kis Botanikus Kert déli bejárata a Városligeti

J364. ábra: A Kis Botanikus Kert északkeleti, az Olof Palme

körútra kivezető útról (2016)

sétányról nyíló bejárata (2016)

!

!

!

J366. ábra: A Kis Botanikus Kert Királydomb felőli oldalán

J368. ábra: A pergola befuttatására szolgáló betonelemes

J370. ábra: A Kis Botanikus Kert rendezett középtere egy

kialakított pergolához vezető betonelemes járda (2016)

növényládákból hiányoznak a kúszó- és futónövények, ami miatt

csonkolt fenyő sziluettjével (2016)

a pergola csupasz (2016)

!

!

!

J367. ábra: A vasszerkezetű pergola a Kis Botanikus Kertben

J369. ábra: A pergola előterében kialakított geometrikus kertrész

J371. ábra: A Kis Botanikus Kert épülete, az ún. Esőház az Olof

(2016)

évelőágyakkal (2016)

Palme sétány irányából (2016)

!

!

!

J372. ábra: A Kis Botanikus Kert épülete északkeletről, a csorgó

J374. ábra: A Kis Botanikus Kert keleti részében kialakított

J376. ábra: A Kis Botanikus Kert Városligeti körút felé eső

irányából (2016)

sziklakert látképe (2016)

szélső sétánya az azt övező nyírt sövénnyel (2016)

!

!
J373. ábra: A Gádor István által készített, elpusztított porelán
plasztika helye (2016)

J375. ábra: A Kis Botanikus Kert ligetes területe (2016)

!
J377. ábra: A Kis Botanikus Kert délkeleti részében álló, elavult
műtárgy (2016)

!
J378. ábra: A Kis Botanikus Kert területét átszövő vízrendszer forrása (2016)

!
J380. ábra: A kertrészt átszövő vízrendszer csatornájának nyomvonala élesen kirajzolódik a
gyepfelületben (2016)

!
J379. ábra: A kertrészt átszövő vízrendszer csatornájának nyomvonala élesen kirajzolódik a
gyepfelületben (2016)

!
J381. ábra: A vízrendszer betonozott csatornája (2016)

!
J382. ábra: A Tompa Mihály tiszteletére állított emlékmű a Kis
Botanikus Kertben (2016)

!

!
J383. ábra: A Tompa Mihály tiszteletére állított emlékmű a Kis
Botanikus Kertben (2016)

!
J384. ábra: A Tompa Mihály tiszteletére állított emlékmű

J385. ábra: A Tompa Mihály tiszteletére állított emlékmű

domborműves oszlopának főnézete (2016)

graffitikkel csúfított oldalnézete (2016)

!

!

!

J386. ábra: Az Ocskay László út látképe az Olof Palme sétány

J388. ábra: Az Ocskay László út és az Ajtósi Dürer sor között

J390. ábra: Az Ocskay László-emlék a Városligeti körút felől

irányába (2016)

elterülő zöldsáv, a Városliget déli határsávja (2016)

(2016)

!

!

!

J387. ábra: Az Ocskay László út mellett sorakozó hulladékgyűjtő

J389. ábra: Kitaposott ösvény az Ocskay László út és az Ajtósi

J391. ábra: Az Ocskay László-emlék az Ajtósi Dürer sor felől

konténerek (2016)

Dürer sor között a Zichy Géza utcánál (2016)

(2016)

!

!

!

J392. ábra: Az Ocskay László út széles aszfaltozott útja az Olof

J394. ábra: A Stefánia út az Olof Palme sétány folytatásában az

J396. ábra: Az Asztana út és az Olof Palme sétány által határolt

Palme sétányról (2016)

utat keresztező Ajtósi Dürer sorral (2016)

ligetes terület látképe (2016)

!

!

!

J393. ábra: Útjelző tábla az Olof Palme sétány és az Ocskay

J395. ábra: Az Asztana út és az Olof Palme sétány által határolt

J397. ábra: Az Asztana út széles aszfaltsávja az Olof Palme

László út kereszteződésében (2016)

zöldfelület látképe a határoló utak kereszteződéséből (2016)

sétány irányából (2016)

!

!
J398. ábra: Az Asztana út és az Olof Palme sétány által határolt

J401. ábra: Az Asztana úttól északra elterülő ligetes kertrész

ligetes terület Majoros Hédi pirogránit térplasztikájával (2016)

(2016)

!
J400. ábra: Majoros Hédi pirogránit térplasztikája (2016)

!

!
J399. ábra: Majoros Hédi pirogránit térplasztikája (2016)

J402. ábra: Az Asztana úttól északra elterülő ligetes kertrészt a
Vakok Kertje irányába átszelő bazaltköves sétány (2016)

!

!
J404. ábra: Toporczi Horváth Jakab síremléke (2016)

J406. ábra: Ligetes kertrész Toporczi Horváth Jakab síremlékénél
(2016)

!
J403. ábra: Pósa Lajos szobra az Asztana úttól északra fekvő
kertrészben (2016)

!

!
J405. ábra: Toporczi Horváth Jakab síremléke (2016)

J407. ábra: Ligetes kertrész Toporczi Horváth Jakab síremlékénél
(2016)

!

!
J408. ábra: A Városliget keleti részének ligetes térrendszere

J410. ábra: A Lev Tolsztoj sétányba befutó kisebb utak

(2016)

találkozása (2016)

!
J412. ábra: Lev Tolsztoj szobra a róla elnevezett sétány nyugati
végében (2016)

!

!
J409. ábra: A Zichy Mihály sétány irányába kifutó

J411. ábra: Betonlábazatos pad a Lev Tolsztoj sétány mellett

betonelemekkel burkolt út (2016)

(2016)

!

!
J413. ábra: Az Illyés Antal által készített Benedek Elek-szobor a
Lev Tolsztoj sétányon (2016)

!
J414. ábra: Füst Milán szobra a Lev Tolsztoj sétányon (2016)

J415. ábra: Somlyó Zoltán szobra a Lev Tolsztoj sétányon (2016)

!

!

!

J416. ábra: A Vakok Kertjének bejárata a Lev Tolsztoj sétányon

J418. ábra: A Vakok Kertjének bejárata a kert középső részéről

(2016)

(2016)

!

!
J417. ábra: A Vakok Kertje (2016)

J420. ábra: A Vakok Kertje dús növénykiültetése (2016)

!
J419. ábra: A Vakok Kertje egyik részlete (2016)

J421. ábra: Magasított virágágy a Vakok Kertjében (2016)

!

!
J422. ábra: A Vakok Kertjének látványa a pergolából (2016)

!
J424. ábra: Növényágyakkal övezett vízmedence a pergola előtt a

J426. ábra: A Vakok Kertjének tapintható térképe a bejárat

Vakok Kertjében (2016)

mellett (2016)

!
!
J423. ábra: Pergola a Vakok Kertjében (2016)

!
J425. ábra: A Vakok Kertjének tapintható térképe a bejárat

J427. ábra: Szolgálati épület a Vakok Kertjében, mellette a színes

mellett (2016)

fémoszlopokból álló hangjáték (2016)

!

!
J429. ábra: A Városligetet délkeletről határoló Ajtósi Dürer sor a

J431. ábra: A Hermina út és az Ajtósi Dürer kereszteződése és a

Hermina út irányából (2016)

Közlekedési Múzeum közötti ligetes terület (2016)

!
J428. ábra: A Városliget keleti sarka, háttérben a Hermina út
egyik irodaháza (2016)

!

!
J430. ábra: A Városligetet északkeletről határoló Hermina út az

J432. ábra: Az Asztana út és az Ajtósi Dürer sor közötti terület

Ajtósi Dürer sor irányából (2016)

(2016)

!
J434. ábra: A mészkőlapokból kialakított felvezető út Abaj Kunanbajev szobra előtt (2016)

!
!
J433. ábra: Abaj Kunanbajev szobra az Asztana úton (2016)

J435. ábra: Abaj Kunanbajev szobra és környezete (2016)

!

!
J436. ábra: A Közlekedési Múzeum alatt, a Hermina úttal

J439. ábra: A Közlekedési Múzeum szomszédságában fekvő

párhuzamosan futó Ferencsik János út (2016)

KRESZ Park (2016)

!
J438. ábra: A Közlekedési Múzeum szomszédságában fekvő
KRESZ Park tájékoztató térképe (2016)

!

!
J437. ábra: A Közlekedési Múzeum bontás alatt álló épülete és az

J440. ábra: A Közlekedési Múzeum szomszédságában fekvő

előtte futó Ferencsik János út (2016)

KRESZ Park (2016)

!

!

!

J441. ábra: Az Erzsébet királyné útja folytatásában induló Zichy

J443. ábra: A Dvorzsák sétány és az Olof Palme sétány

Mihály út (2016)

kereszteződése a trolimegállóval és nyilvános WC-vel (2016)

!

!

J445. ábra: Halász Arisztid alkotása, a Bohóc-kút (2016)

!

J442. ábra: A Zichy Mihály út a Városligetet átszelő trolijárat

J444. ábra: A Dvorzsák sétány kifutása a Damjanich út felé

felsővezeték-hálózatával (2016)

(2016)

J446. ábra: Halász Arisztid alkotása, a Bohóc-kút (2016)

!

!
J447. ábra: A sport- és játszóterek között futó sétány az idős

J450. ábra: A játszótereket és sportpályákat kiszolgáló nádfedeles

platánokkal (2016)

épület és környezete (2016)

!
J449. ábra: A játszótereket és sportpályákat kiszolgáló nádfedeles
épület és környezete (2016)

!

!
J448. ábra: A kerítéssel övezett, aszfaltozott sportpályák a

J451. ábra: Aszfaltozott pingpongtér, háttérben a játszótereket és

Városliget délnyugati részében, háttérben a játszóterekhez,

sportpályákat kiszolgáló épület (2016)

sportpályákhoz tartozó kiszolgáló épület (2016)

!

!
J453. ábra: A játszótereket és sportpályákat kiszolgáló nádfedeles

J455. ábra: Tönkrement vízarchitektúra az elkerített játszótéri

épület hátsó homlokzata (2016)

területen (2016)

!
J452. ábra: Rossz állapotú fém hulladékgyűjtő a játszótér szélén
(2016)

!

!
J454. ábra: Impozáns platán az elkerített játszótéri területen

J456. ábra: Tönkrement vízarchitektúra az elkerített játszótéri

(2016)

területen (2016)

!

!
J457. ábra: Felnőtteknek szánt szabadtéri kondipark a Városliget

J460. ábra: A kisebbeknek kialakított, kerítéssel övezett játszótér

délnyugati részében (2016)

bejárata a Városliget délnyugati részében (2016)

!
J459. ábra: Hulladékgyűjtő a játszótér területén (2016)

!

!
J458. ábra: Betonszegélyes, kavicsszórású lépcsős út a

J461. ábra: A játszótereket és sportpályákat átszelő út mellett

Városliget délnyugati részében fekvő játszótereknél (2016)

létesített szabadtéri kondipark (2016)

!

!
J462. ábra: Az elkerített játszótér idősebb platáncsoportja (2016)

!

!

J464. ábra: A kisebb korosztály körében népszerű játszótér

J466. ábra: A játszótéregyüttes Dózsa György út felé eső,

csúszdadombja (2016)

elkerített ligetes része (2016)

!

!

J463. ábra: A Városliget délnyugati részében fekvő játszótér

J465. ábra: A játszótéregyüttes Dózsa György út felé eső,

J467. ábra: A Városliget délnyugati széle mobiltoalettekkel a

(2016)

elkerített ligetes része (2016)

sportpályák mellett (2016)

!

!

!

J468. ábra: A Városliget délnyugati sarka, az Ajtósi Dürer sor és

J470. ábra: Használaton kívüli nyilvános WC a Városliget déli

a Dózsa György út kereszteződésében (2016)

határán, az Ajtósi Dürer sor mellett (2016)

!

!

J472. ábra: Turistaút jelzése a Városligetben (2016)

!

J469. ábra: A Városliget megközelítési lehetősége az Ajtósi

J471. ábra: A Városligeti körút délnyugati szakasza a

Dürer sor és a Dózsa György út sarkán (2016)

sportpályáknál (2016)

J473. ábra: A Városligeti körút délnyugat felé (2016)

!

!
J474. ábra: A Városligeti útról leágazó kivezetés a Cházár András

J476. ábra: Az Ocskay László út részlete (2016)

utca torkolatánál (2016)

!
J478. ábra: Információs, tájékoztató tábla a Városliget szélén
(2016)

!

!
J475. ábra: A Városliget délnyugati sarkában kialakított
játszóterekhez, sportpályákhoz vezető útszakasz (2016)

J477. ábra: Útjelző tábla a Városliget délnyugati sarkánál (2016)

!
!
J479. ábra: Jedlik Ányos szobra (2016)

!

!

J481. ábra: Zelovich Kornél mellszobra (2016)

!
J480. ábra: Clark Ádám mellszobra (2016)

J483. ábra: Csonka János szobra (2016)

!
J482. ábra: Kandó Kálmán szobra (2016)

J484. ábra: Vásárhelyi Pál szobra (2016)

!

!
J485. ábra: Martin Lajos szobra (2016)

!
J486. ábra: Kármán Tódor szobra (2016)

!
J488. ábra: Az ún. Irányjelző a Közlekedési Múzeum előtt (2009)

J487. ábra: Schwarz Dávid szobra (2016)

10.3. A Városliget szobrai, térplasztikái

10.3.1. A Városligetben jelenleg álló szobrok, térplasztikák

szobor / emlékmű
megnevezése

sorszám

1. 56-os emlékmű

2.

Abaj Kunanbajev
szobra

Áchim L. András
3.
szobra

alkotó(k) neve(i)

I-Ypszilon csoport
(Emődi-Kiss Tamás,
Papp Tamás, György
Katalin, Horváth Csaba)

Kuszajnov Bolat

Mészáros Attila

Ahn Eak Tai
4.
szobra

Zsin Judit

Alpár Ignác5.
szobor

szobor: Telcs Ede
talapzat: Kotál Henrik

kapcsolódó
ábrák száma

szobor / emlékmű felirata

szobor / emlékmű leírása

2006

Magán az emlékművön nincsen felirat. Az emlékműtől balra – a Műcsarnok irányában
– található fekete márványtábla tartalmaz vésett feliratot magyar és angol nyelven.
Az 1956-os magyar forradalom / és szabadságharc emlékműve / Mindazokra
emlékezünk, akik 1956-ban és az azt követő több évtized / megtorlásai során fegyverrel
vagy szellemük erejével vállalták / a forradalom és szabadságharc küzdelmeit –
egészen / az önfeláldozásig. / A Magyar Köztársaság szándéka, hogy ez az emlékmű
jelképezze / a közösség erejét, szabadságvágyát, felelősségét, a magyar társadalom /
összetartozását, a nemzeti egységet – ezek az értékek jellemezték / 1956. október
huszonharmadikát és a szabadságharc egészét. / Memorial to the 1956 Hungarian /
Revolution and War of Independence / We shall forever remember those, who fought
for freedom / in the 1956 Revolution and during the repression of subsenquent /
decades, either with arms in hand or with the power of their spirit, / to the point of self
sacrifice. / It is the intention of the Republic of Hungary that this memorial / should
symbolize the power of desire to be free and the resbonsibility / towards the
community as well as the stability of Hungarian society / and national unity – the
events of October 23, 1956 and of the / revolution took place in the spirit of these
values. / Állíttatott 2006-ban, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
ötvenedik évfordulója alkalmából / Erected in 2006 to commemorate the 50th
anniversary of the 1956 Hungarian Revolution and War of Independence

Az emlékművet a Miniszterelnöki Hivatal állíttatta.
Az emlékmű vas, acél és bazalt kockakő építőanyagokból
áll.
A 2006 db, változó magasságú, 23x23 cm keresztmetszetű
vasoszlop alkotta ék tengelye a Dózsa György úttal 56 fokos
szöget zár be. A park felőli embermagas oszlopok
rusztikusan rozsdásak, olyan elszórtan helyezkednek el,
hogy be lehet közéjük lépni. Az ék csúcsának közelében a
már rozsdamentes oszlopok tömbbé tömörödnek,
magasságuk 1,9 métertől 8 méterig nő.
Az ék alapzata félkör alakú, lépcsőnyit lesüllyesztett terület,
amelyet a park felől 50 cm magas padka vesz körül.

Az emlékmű állapota megfelelő,
környezete leromlott. Az oszlopokat
befoglaló körív mentén állított padok Az Ötvenhatosok terén áll,
J216–J217.,
előtti,
burkolatba
süllyesztett a
Városligeti
fasor
J219–J222. ábra
világítótestek nagy része sérült.
tengelyében.
Javaslat: szükséges az elromlott
világítótestek cseréje, javítása.

A talapzat főoldalának felirata:
Abaj Kunanbajev / 1845–1904 / kazah költő és bölcselő
A talapzat hátoldalának felirata:
Kazahsztán népének ajándéka / 2014.

Talapzatával együtt 3 m magas a mellszobor. Talapzata
márvány, a szobor bronz.
A szoborhoz a fősétányról gyephézaggal rakott
mészkőlapokból kialakított bejáró vezet, a szobor bal
oldalán támla nélküli márványpad került elhelyezésre.

A szobor állapota kiváló, környezete
rendezett.
Az Asztana úton áll, a
Javaslat:
a
szobor
mögötti sétány Ajtósi Dürer sor felé J433–J435. ábra
növénykiültetés részbeni pótlása eső oldalán.
szükséges.

2014. június 2.

2014. március 26.

2012. május 11.

1931. október 18.

A talapzat főoldalának felirata:
Áchim L. András / Ondrej Áchim L. / 1871–1911
A talapzat bal oldalának feliarata:
Mészkő talapzaton álló bronz mellszobor.
A szobrot állíttatták / Magyar Tudományos Akadémia / Országos Szlovák
Önkormányzat / Achim L. András Emlékbizottság / 2014

Ahn Eak Tai / 1906–1965

Alpár Ignác / 1855–1928

megjegyzések, javaslatok

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

avatás időpontja

A
szobor
állapota
kiváló.
Környezetében a fű kiégett, kitaposott.
Javaslat: a szobor környezetében
indokolt a fű felülvetése.

A szobor
állapota megfelelő,
környezete rendezett, a szobor előterét
virágkiültetés díszíti.
A szobor mellé kihelyezett táblák
vésett, aranyozott felirata megkopott,
sok helyen olvashatatlan.
Javaslat: a feliratok újraaranyozása
elengedhetetlen.
A szobor talapzatának állapota jó, a
szoboralak erősen patinás, tisztítása
javasolt. A szobor környezete
rendezett,
előterében
egynári
A 280 cm magas bronz férfialak egy 236 cm magas haraszti
virágkiültetés látható.
mészkőből készült talapzaton áll.
Javaslat:
a
szobor
tisztítása,
felületkezelése segíthetné a szobor
részleteinek tanulmányozását, ezért
javasolt a tisztítása.
A szobor felállítását a Magyar-Koreai Társaság
kezdeményezte és Szöül város finanszírozta.
A bronz mellszobor kb. 60 cm magas, a kb. 41x28x140 cm
méretű talapzat egy 67x80x5 cm méretű alaplapon áll. A
szobor jobb és bal oldalán szabálytalan kőtömbökre
helyezett gránitlapokon magyar, angol és koreai nyelven
Ahn Eak Tai életének legfőbb állomásait vésték fel.

A Széchenyi-szigeten áll, a
szigetről a Paál László
sétányra vezető falazott
szerkezetű hídtól balra.

J162. ábra

A Kós Károly sétány bal
oldalán, a földalatti kijárata
J119–J121. ábra
és a Nyereg épülete között
áll.

A Vajdahunyad sétány bal
oldalán áll a Kós Károly
J129–J130. ábra
sétány és az Alpár-híd
között.

szobor / emlékmű
megnevezése

sorszám

6.

Anna Lindhemlékkő

alkotó(k) neve(i)

Szilágyi András

szobor: Ligeti Miklós
7. Anonymus-szobor talapzat: Bálint Zoltán
és Jámbor Lajos

8.

Benedek Elek
szobra

9. Bohóc-kút

10. Delfinek-szobor

11. Füst Milán szobra

Illyés Antal

Halász Arisztid

Feszl Frigyes

Papachristos Andreas

avatás időpontja

szobor / emlékmű felirata

szobor / emlékmű leírása

A kőtömbön:
Anna Lindh / svéd külügyminiszter / (1957–2003)
A talapzaton:
"A belenyugvás / a legnagyobb / ellenségünk" / "Resignation is / our greatest enemy"

Vörös márvány lapokból kialakított talapzaton áll az amorf
gránittömb. A talapzat egy mezejében vésett felirat
olvasható, hasonlóan vésett felirat olvasható a szabálytalan
kőtömb egy lecsiszolt részén.

Anonymus= / Gloriosissimi Belae Regis Notarivs

A szobrot I. Ferenc József adományaként állították.
A közel 2 m magas, kezében pennát tartó, csuklyás bronz
szoboralak kőpadon ül.

Benedek Elek / 1859–1929

A szobrot Budapest Főváros Önkormányzata állíttatta.
A bronz mellszobor mészkő talapzaton áll.

nincs felirat

A Fővárosi Tanács állíttatta.
A szobor anyaga terrakottára festett kő és színes mozaik. A
kapcsolódó medence beton és mozaik, bazalt kockakő
szegéllyel. A szoborhoz kockakőből rakott ösvény vezet.

1896 (eredetileg 1859) nincs felirat

A Városligeti-tó bevezető csatornája fölött álló mészkőből
faragott kőbábos mellvéd két oldalán áll egy-egy 185 cm
magas, 2-2 összefonódó delfint formázó vasoszlop. Az
1896. évi Millenniumi Kiállítás kapui mellett álló
sárkányokat és delfineket mintázó alkotásokból ez a kettő
maradt a Városligetben.

2004. május 28.

1903. november 8.

2011

1983

1979

Füst Milán / 1888–1967

megjegyzések, javaslatok
A felirat eredetileg domborbetűkkel
készült, a vandalizmus miatt később
vésett betűkkel pótolták.
Az eredeti, domborbetűs verzóban a
születési-halálozási dátum zárójel
nélkül szerepelt. A talapzat is
kismértékben eltérő volt, az angol
fordításban a greatest helyett biggest
szerepelt.
Az emlékmű állapota kielégítő, a
vésett felirat nehezen, néhol alig
olvasható. Az emlékmű környezete
egyszerű, gyepes tér.
Javaslat: amennyiben nem oldható
meg
a
domborbetűs
szöveg
visszaállítása, a vésett felirat javítása
szükséges.
Ebben
az esetben
szükséges a feliratok újravésése,
esetleges színezése.
A szobor környezete rendezett, a
szoboralak
hátterét
dús
növénykiültetés adja.
Javaslat: a szobor állapota jó. Mivel a
turisták által egy kedvelt elemről van
szó, a szobor környezetében jelentős a
kitaposás, ezért a gyep és a növényzet
felújítása javasolt.
Miután 2007 májusában eltűnt a
Borsos Miklós által készített Bendekszobor, a Fővárosi Önkormányzat új
megbízással
gondoskodott
az
eltulajdonított szobor pótlásáról.
A szobor állapota jó, környezete
viszont rendezetlen benyomást kelt.
Javaslat: a szobor környezetében
kiégett, kitaposott a fű, javasolt a
felülvetés.
A szobor állapota kielégítő, kissé
összefirkált, színezett. A vízgépészeti
rész nem működik. A medence
feltöltődött, szemetes.
Javaslat: a szobor felülettisztítása, a
hiányzó vagy töredezett mozaikok
cseréje és a vízgépészet javítása,
cseréje
szükséges.
A
szobor
környezetében szükséges a fű
felülvetése.

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

Az Olof Palme sétányon
áll, közel a Dvorzsák
sétányhoz,
illetve
a J252–J253. ábra
FŐKERT
telephelyéhez
vezető úthoz.

A Széchenyi-szigeten, a
Vajdahunyad sétányon áll,
A357–A358. és
közvetlenül
a
J158–J160. ábra
Mezőgazdasági Múzeum
bejáratával szemben.

A Lev Tolsztoj sétányon
áll, közel
a Vakok
Kertjéhez.

J413. ábra

A Dvorzsák sétány bal
oldalán,
ligetes
környezetben áll, közel az J445–J446. ábra
Olof
Palme
sétány
kereszteződéséhez.

A szobrok elhelyezése megfelelő,
A Paál László út mellett a
illenek környezetükbe.
Rákos-patak
hídjánál J180–J183. ábra
Javaslat: a delfinek felületkezelése
állnak.
szükséges.

A szobor állapota jó. A talapzat
A szobrot a Fővárosi Tanács állíttatta.
környezetében a talaj bolygatott, a fű A Lev Tolsztoj sétányon
A 45 cm magas mészkő mellszobor 120 cm magas ezen a területen nem nő.
áll, közel
a Vakok
kőtalapzaton áll.
Javaslat: a szobor környzetében Kertjéhez.
szükséges a fű felülvetése.

J414. ábra

sorszám

szobor / emlékmű
megnevezése

George
12. Washingtonszobor

13.

Gróf Károlyi
Sándor szobra

14. harangláb

Hunyadi János
15.
szobra

16. Időkerék

alkotó(k) neve(i)

avatás időpontja

szobor / emlékmű felirata

A talapzat bal oldalának felirata:
szobor: Bezerédi Gyula
Washington / emlékének / az amerikai / magyarok / 1906.
talapzat: Jámbor és
1906. szeptember 16.
A talapzat jobb oldalának felirata:
Bálint műépítészek
To the memory of / Washington / the Hungarians / of America / 1906

Stróbl Alajos

Oborzil Edit, Jeney
Tibor

Pátzay Pál

ifj. Janáky István
építész

szobor / emlékmű leírása

A szobrot Kohányi Tihamér kezdeményezésére a clevelandi
magyarok állították.
A mészkő szobortalapzat három lépcsőfokos alépítményen
áll, egy karmai közt kardot tartó sas díszíti. Ezen áll az
egészalakos bronz portrészobor.

nincs felirat

A szobrot a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium
állította közadakozásból.
Az egészalakos bronz portrészobor fekete márványpadon ül.

1987

nincs felirat

1987. január 3-án a Petőfi Csarnok vezetői és látogatói úgy
döntöttek, hogy üzenetet küldenek a 2037-es év fiataljainak:
egy hordóba elhelyezték a kor jellegzetes használati tárgyait,
hanglemezeket, kazettákat, személyes írott üzeneteket. A
földbe ásott hordó fölé került a harangláb.
Kb. 400 cm magas fekete színű faállványon, kb. 80 cm-es
fémharang van felfüggesztve. A harang oldalán körben
hosszanti rések vannak vágva.

1986

A talapzaton főoldalának felirata:
Hunyadi
A talapzat jobb oldalának felirata:
Pátzay Pál szobrászművész / Vadász György építész 1986

A szobrot a Fővárosi Tanács állíttatta. A lovasszobor a
Pécsett 1953-ban felállított szobor méretváltozata.
Robosztus, tömbszerű mészkő talapzaton áll a bronz
lovasszobor.

1908. október 21.

2004. április 30.

Herner János művelődéstörténész ötlete volt az alkotás,
amely egy 8 m átmérőjű, 2,5 m széles, 60 tonna tömegű,
Az alkotáson nincsen felirat, de a jobb oldalán kihelyeztek egy vésettt feliratú tárcsa alakú homokóra. A benne lévő 4,5 köbméternyi
fémtáblát. A tábla magyar és angol leírást, képes és szöveges magyarázatot tartalmaz. homok, illetve mesterségesen előállított, tökéletesen
A feliratok nem olvashatóak.
egyforma, gömb formájú szemcsékből álló üveggranulátum
pontosan egy év alatt pereg le. Anyaga rozsdamentes acél,
golyóálló üveg és vörös színű indiai gránit.

megjegyzések, javaslatok
A szobor állapota megfelelő, patinás.
A talapzat állapota megfelelő, néhol
kifagyott egy-egy kisebb darab a
mészkőből, illetve a mészkőtömbök
illesztéseiben kinőtt a gaz. A szobor
környezete átlagos.
Javaslat: a további kifagyások
elkerülése érdekében javasolt a
mészkő kezelése, a kisebb hibák
javítása. Indokolt a szobor mögötti
növénykiültetés részbeni szelekciója
és gazdagítása.
A szobor a Hunyadi-udvarban, burkolt
felületen áll, a turisták egyik kedvelt
fényképezkedési helye. Állapota
kielégítő.
Javaslat: a bronzalak erősen patinás,
tisztítása indokolt.
A faszerkezet és a zsindely állapota
rossz, a balesetveszély miatt a
haranglábat biztonsági szalaggal
körbekerítették.
Javaslat: a harangláb sorsának
felülvizsgálata javasolt. Amennyiben
az elhelyezett időkapszula miatt
megtartása
prioritást
élvez,
haladéktalanul
szükséges
a
balesetveszély elhárítása, a szerkezet
helyreállítása, a fafelületek kezelése.
Jelenleg semmilyen tájékoztatás nincs
kihelyezve az időkapszuláról, ennek
pótlása indokolt.
A szobor környezete rendezett, a dús
fügesövény kellemes hátteret nyújt. A
mészkő talapzat koszos, firkákkal
csúfított.
Javaslat: indokolt a mészkő talapzat
megtisztítása.
Az iőkerék felállítása óta egyetlen
egyszer sem lett megfordítva,
mechanikája elromlott, a biztonsági
üveg megrepedt. Környezetalakítása
esetleges. Az Időkereket és működését
ismertető fámtáblák olvashatatlanok,
az alkotás bal oldalán elhelyezett
zászlórudakra
felvont
lobogók
tépettek, szakadtak.
Javaslatok: az Időkerék javítása
szükséges, amennyiben ez nem
lehetséges, megfontolandó a bontása.
A
működését
ismertető tábla
újragondolása
szükséges,
mert
jelenlegi
formában
a
szöveg
olvashatatlan,
az
ábrák
értelmezhetetlenek. A zászlórudakra
felvont
lobogók
cseréje
elengdhetetlen.

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

A George Washington
A359.,
sétányon áll, közel az Olof A391–A400. és
Palme sétányhoz.
J202–J204. ábra

A Széchenyi-szigeten áll a
A360. és
Hunyadi-udvarban.
J154–J156. ábra

A Petőfi Csarnok Zichy
Mihály út
felé eső
bejáratánál áll.

J307. ábra

A Széchenyi-szigeten, a
Vajdahunyad sétányon áll,
a
Korcsolyacsarnokkal
szemben.

J170. ábra

Az Ötvenhatosok téren, a
Műcsarnok és az 56-os J227–J231. ábra
emlékmű között áll.

sorszám

szobor / emlékmű
megnevezése

17. Ifjúság kútja

18. Íjász

19.

Kerényi-kút /
Sellők díszkút

Konrad Adenauer20.
szobor

21.

Kós Károlyemlékmű

Lev Tolsztoj
22.
szobra

alkotó(k) neve(i)

szobor: Horváth Géza
kút: Cserhalmi Jenő

Kisfaludi Strobl
Zsigmond

szobrász: Kerényi Jenő
építész: Szabó István

Juha Richárd

Kármán László, Deák
Zoltán

Roman Vaszil

avatás időpontja

1928

1929

1978–1979

2015. november 4.

1984

szobor / emlékmű felirata

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

szobor / emlékmű leírása

megjegyzések, javaslatok

nincs felirat

Az alkotás felállítását a főváros támogatta. A megrongált
szobrot 2010-ben Budapest Főváros Önkormáynzata
állíttatta helyre.
A kútszobor anyaga márvány, mészkő. Talapzattal együtt
2,75 m magas.
A Horváth Géza által készített kútszobor – amely ruskicai
márványból készült – egy térdeplő meztelen fiatal lányt
ábrázol. A főváros 'vásárló bizottsága' a Műcsarnok
1925–26. évi aktkiállításán vásárolta meg a szobrot. A
műemlékekre felügyelő bizottság javasolta, hogy a szobor
egy kúttá kiképzett alapépítményen a Városligetben kerüljön
elhelyezésre. A haraszti mészkőből épült kút Cserhalmi Jenő
szobrász munkája.

A szobor és alépítménye szennyezettt,
de ép. A kút jelenleg nem üzemel,
koszos a vízmedence. Az alkotás
környezete
egyszerűen alakított,
kiskockakővel burkolt felület.
Javaslat: a szobor és talapzatának
tisztítása szükséges, ahogyan a kút
gépészetének javítása, cseréje is
indokolt.

nincs felirat

A szobrot a főváros állíttatta.
1925-től a Margitszigeten, a Magyar Atlétikai Club (MAC)
sportpályája előtt állt. Később lebontották, majd 1929-ben a
150 cm-es mészkő talapzaton álló, 250 cm-es, sziklára lépő,
kezében íjat tartó férfi aktot a főváros megvásárolta a MACtól, újra bronzba öntették és a Korcsolyacsarnok bejárata
előtt állították fel. A szobor egy-egy másolata Stockholmban
(S) és Santa Barbarában (USA) is megtalálható.

A szobor frekventált helyen áll,
környezete burkolt.
Az Olof Palme sétányon, a
A368. és
Javaslat: a szobor állapota jó, patinás.
Korcsolyacsarnok előtt áll. J189–J190. ábra
A
talapzaton
plakátragasztások
nyomait látni, tisztítása javasolt.

nincs felirat

Az alkotás felállítását a Fővárosi Tanács támogatta.
Anyaga mészkő, bronz.
A 15 m átmérőjű medence 70 db 50x50 cm-es kőtömbből
áll. A medencében 13 db kő pillér áll, ezek magassága 80
cm, 100 cm, 120 cm. Rajtuk egy ülő faun síppal, amely
bronzból készült és 180 cm magas. Az öt sellő figura szintén
bronzból készült, 160 cm magasak. A medence mellett
50x50 cm-es ülőkockák sorakoznak.

A medence és a szobroalakok állapota
megfelelő.
Javaslat: az alkotás mészkő anyagának
tisztítása indokolt, ahogyan a
környezetet alkotó bazalburkolat
hibáinak javítása is szükséges.

A talapzat főoldalán álló felirat:
Konrad Adenauer / (1876–1967) / A Német Szövetségi / Köztársaság kancellárja /
1949 és 1963 között / "Európa egysége / kevesek álma volt. / Sokak reményévé / vált. /
Ma mindannyiunk / számára / szükségszerűség."
A talapzat jobb oldalán álló felirat:
Konrad Adenauer / (1876–1967) / Chancellor of the Federal / Republic of Germany
Between / 1949 and 1963 / "European unity was / a dream of a few / people. / It
became a hope for / many. / Today it is a / necessity for all of / us."
A talapzat bal oldalán álló felirat:
Konrad Adenauer / (1876–1967) / Kanzler der Bundesrepublik / Deutschland
zwischen / 1949 und 1963 / "Die Einheit Europas / war ein Traum von / wenigen. / Sie
wurde eine / Hoffnung für viele. / Sie ist heute eine / Notwendigkeit für / uns alle."
A talapzat hátoldalán álló felirat:
Állította a Polgári / Magyarrszágért / Alapítvány / és / a Közép- és Kelet-Európai /
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. / 2015
A feliarat alatt megjelenik a szobrot állítattó szervezetek neve és logója.

A szobor és talapzatának állapota
A szobor a Közép- és Kelet-Európai Történelem és
kiváló.
A
szobor
egyszerű
Társadalom Kutatásért Közalapítvány és Polgári
gyepfelületben áll.
Magyarországért Alapítvány adománya.
Javaslat: a szobor környezetében a fű
Mészkő talapzaton álló bronz mellszobor.
felületvetése indokolt.

A Liezen-Mayer sétány és
a
Paál
László
út
kereszteződéséhez közel
áll.

J266. ábra

Kós Károly / 1883. Temesvár – 1977. Kolozsvár / építész, író, grafikus emlékezetére

Az emlékmű a Kós Károly sétány
járdáját kísérő, növényzettel dúsan
beültetett rézsűben áll. A környező
növények
erősen
ránőttek
az
Fából készült stilizált kopjafa-csoport. Összesen hét darab,
A Kós Károly sétány bal
alkotásra, amelynek felülete, anyaga
változó magasságú oszlopból áll, amelyeken 50x150 cm-es
oldalán áll a Zielinszky-híd
megkopott.
bronz tábla áll.
után.
Javaslat: az emlékmű környezetében
szükséges a növényzet visszavágása,
ahogyan indokolt a faszerkezet
felületkezelése is.

J118. ábra

Tolsztoj aláírása alatt a következő felirat áll:
Lev / Tolsztoj / 1828–1910
2013. szeptember 16. A talapzat hátoldalán:
Bronz mellszobor vörösmárvány talapzaton.
Állíttatta a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület / Vaszil
Roman, 2013

Az Olof Palme sétányon
áll, közel a George
J245–J246. ábra
Washington
sétány
kereszteződéséhez.

A Kós Károly sétányon,
közvetlenül a Széchenyi
fürdővel szemben, a Paál
J267–J269. ábra
László út és a Konrad
Adenauer sétány által
határolt teresedésben áll.

A szobor és a talapzat állapota
megfelelő.
A Lev Tolsztoj sétányon
Javaslat: a szobor környezetében áll.
szükséges a gyep felülvetése.

J412. ábra

sorszám

szobor / emlékmű
megnevezése

alkotó(k) neve(i)

avatás időpontja

szobor / emlékmű felirata

szobor / emlékmű leírása

23.

Mitterpacher
Lajos szobra

Takács Ferenc

1962

Mitterpacher / Lajos / 1734–1814

A szobrot a Mezőgazdasági Múzeum állítatta.
A 150 cm magas, 53x36 cm-es kő talapzaton áll a 70 cm
magas bronz mellszobor.

24.

Nagyváthy János
szobra

Vastagh László

1960

Nagyváthy / János / 1755–1819

A szobrot az V. kerület Hazafias Népfront állíttatta.
A 150 cm magas, 40x37 cm-es, durván faragott felületű kő
talapzaton áll a 75 cm magas bronz mellszobor.

25.

Ocskay Lászlóemlék

Roth János építész
tervező

2008

A Budapesti Városvédő Egyesület állíttatta.
Ocskay László / magyar királyi / honvéd százados / emlékére, / aki 1944–1945
Az emlékhely mészkő emlékkőből és padból áll. Az
fordulóján / több ezer magyar zsidó / életét mentette meg
emlékkövön bazalt tábla található, ezen van a vésett felirat..

1987. április 13.

Az emlékkövet a Fővárosi Tanács állíttatta.
1997 decemberében a bronz dombormű eltűnt, további sorsa
ismeretlen. 1999-ben a domborművet alkotója újra
Olof Palme / 1927–1986 / svéd államférfi / a béke és a haladás harcosa emlékére /
elkészítette, és a Fővárosi Önkormányzat elhelyezte.
állította / Budapest Főváros Tanácsa / 1987.
Egy kb. 80 cm magas fehér mészkőtömbön áll a kb. 60x120
cm-es vörösgránit lap, amelyen bronz fejdombormű
található.

Olof Palme26.
emlékkő

Olvasó lányok
27.
szobra

Oroszlánok
28.
címerrel

29. Pányvavető

Varga Imre

Stróbl Alajos

Markup Béla

Beszédes János László

1929

1930

1928

megjegyzések, javaslatok
A szobor erősen patinás, a mészkő
talapzat
koszos,
a
szobor
környezetében a gyep foltokban
kipusztult.
Javaslat: indokolt a szobor és a
talapzat
tisztítása,
a
szobor
környezetében a gyep felülvetése.
A szobor erősen patinás, a mészkő
talapzat
koszos,
a
szobor
környezetében a gyep foltokban
kipusztult.
Javaslat: indokolt a szobor és a
talapzat
tisztítása,
a
szobor
környezetében a gyep felülvetése.
Az emlékmű állapota megfelelő. Az
emlékhely környezetében a gyep
teljesen kipusztult, homokos a
környezet. Az emlékoszlop mögötti
tiszafa (Taxus sp. ) cserje nem alkot
megfelelő zárást az Ajtósi Dürer sor
felé.
Javaslat: szükséges az emlékmű
megtisztítása, a terület gyepesítése
vagy egyéb burkolat kialakítása, a
hátteret és zárást jelentő növényzet
gyarapítása.

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

A Széchenyi-szigeten, a
Vajdahunyad sétányon áll.

J166. ábra

A Széchenyi-szigeten, a
Vajdahunyad sétányon áll.

J165. ábra

Az Ocskay László úton áll
a Zichy Géza utcával J390–J391. ábra
szemben.

Az emlékkő állapota jó, gyepes
környezete leromlott.
Az Olof Palme sétány déli
J257–J258. ábra
Javaslat: a kitaposott, kikopott gyep szakaszán áll.
felülvetése indokolt.

nincs felirat

A mézkő talapzaton álló bronz díszítőcsoportot a főváros
állíttatta. Eredetleg a George Washington sétányon
helyezték el, majd 1933-ban helyezték át jelenlegi helyére.
A szobrocsoport két lányalakja az eredeti elképzelés szerint
a Jókai-szobor mellékalakja lett volna. A szobrot jelölése
szerint Vignáli öntötte.

A szobor fákkal övezett térrészben áll.
A szobor talapzatán graffitinyomok
láthatók, a bronzalakok patinásak. Az
alapozás
környékén
a
talaj
lemosódott, ezért a talapzat nem
illeszkedik a környező terephez.
Javaslat: a talapzatot meg kell
tisztítani a firkáktól, a szobor
környezetében
szükséges
finom
tereprendezés mellett a gyepesítés
vagy egyéb burkolat építése.

nincs felirat

A 160 cm magas kő hídpilléreken egy-egy kőoroszlán ül. Az
állatok szögletes címerpajzsot tartanak. A bal oldali
címerpajzson a budapesti, a jobb oldalin a magyar címer
látható.

A szobrok környezet rendezett,
A Vajdahunyad vár előtti
állapotuk jó.
Alpár-híd
két oldalán J134–J136. ábra
Javaslat: szükség esetén a szobrokat
állnak.
tisztítani kell.

nincs felirat

A szobor a bontás alatt álló
HUNGEXPO
épületegyüttesének
A szobrot a főváros állította.
kerítése előtt áll. A szobor Az Olof Palme sétányon, a
Haraszti mészkő talapzaton álló, csikós népviseletbe
talapazatára zöld festékkel a LIGET HUNGEXPO kerítése előtt,
öltözött, kezében kötelet fogó 200 cm magas bronzszobor. A
MAN feliratot fújták.
a bejárat mellett áll.
szobor Fülöp János hortobágyi számadó csikóst ábrázolja.
Javaslat: szükséges a talapzat tiszítása,
a szobor megőrzése jelenlegi helyén.

Az Olof Palme sétányon áll
az Olof Palme-emlékkő és
az Olof Palme-ház közötti
szakaszon.

J256. ábra

J242. ábra

sorszám

30.

31.

szobor / emlékmű
megnevezése

Pethe Ferenc
szobra

pirogránit
térplasztika

32. Pósa Lajos szobra

33. Regnum-kereszt

Ronald Reagan
34.
szobra

alkotó(k) neve(i)

Vastagh László

Majoros Hédi

Margó Ede

ismeretlen

Veres Gábor

avatás időpontja

1971

1980. július

1930. október 26.

szobor / emlékmű felirata

szobor / emlékmű leírása

megjegyzések, javaslatok

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

Pethe / Ferenc / 1763–1832

A szobor erősen patinás, a mészkő
talapzat
koszos,
a
szobor
A szobrot a Mezőgazdasági Múzeum állíttatta.
környezetében a gyep foltokban
A Széchenyi-szigeten, a
A 65 cm magas bronz mellszobor durván faragott 150 cm kipusztult.
Vajdahunyad sétányon áll.
magas, 40x70 cm-es mészkő talapzaton áll.
Javaslat: indokolt a szobor és a
talapzat
tisztítása,
a
szobor
környezetében a gyep felülvetése.

A térplasztikán csak a művész kézjegye (Majoros Hédy) és a készítés dátuma (1979)
szerepel. Egyéb felirat nem tartozik az alkotáshoz.

A térplasztikát a Fővárosi Tanács állíttatta.
A súlyosan megrongálódott alkotást 2011-ben Budapest
Főváros Önkormányzata helyreállíttatta, ezt követően 2015ben ismét szükséges volt a helyreállítása.
A pirogránit alkotás kb. 230 cm magas.

Az alkotás gyepes térben áll, kisebb
termetű fákkal övezve. A térplasztikán Az Asztana út és az Olof
sok a graffiti, stenciles fújás.
Palme sétány által határolt J398–J400. ábra
Javaslat: szükséges az alkotás kertrészben áll.
felületének tisztítása.

A szobrot az Én Újságom szerkesztősége állíttatta
közadakozásból.
1952-ben
elbontották,
majd
visszahelyezték az alkotást a Városligetbe.
A 176 cm magas, egészalakos bronz portrészobor egy
díszesen megmunkált bronz karosszékben ül, kezében
irónnal és könyvvel. A szobor talapzata 140 cm magas, kő,
két lépcsőfokos.

A szobor erősen patinás, a patina több
helyen elszínezte a világos mészkő
talapzatot. A talapzat körül a talaj
megsüllyedt, így a talapzat alsó
lépcsőfoka nem illeszkedik a terephez,
kilátszik a beton alapozás. A szobor
ligetes környezetben áll, de az
alapozási
problémák
miatt
környezetében teljesen kipusztult a fű,
rendezetlen, elhanyagolt benyomást
kelt.
Javaslat: szükséges a szobor és a
talapzat tisztítása, a talapzat és a
terepviszonyok szintbehozása, a
szobor környezetének gyepesítése. A
talapzat hátoldalán a vésett felirat
erősen
megkopott,
szinte
észrevehetetlen,
alig
olvasható.
Javasolt a felirat újravésése.

A Lev Tolsztoj sétány, az
Asztana út és az Olof
Palme sétány által határolt
kertrészben áll, közvetlen a
Vakok Kertje mellett.

A Regnum Marianum-templom helyén jött létre a
Tanácsköztársaság emlékművéből visszamaradt, spirális
talapzaton. Az emlékhely egy keresztből és három
zászlótartó rúdból áll. A spirális talapzat dísznövényekkel
került beültetésre, látványos virágkiültetés uralja.

A spirális talapzaton festékfirkák,
graffitik vannak. Az emlékhely
virágkiültetése látványos, színvonalas,
ugyanakkor erős kontrasztot mutat a
parkoló autók sokaságával.
Javaslat: az emlékmű megtartása
tervezői döntés, megtartás esetén a
talapzat tisztítása, a festéknyomok
eltakarítása szükséges.

Az Ötvenhatosok téren, az
56-os emlékmű és az Ajtósi
Dürer sor között áll, J233–J234. ábra
közvetlenül a Dvorzsák
sétány torkolatánál.

A talapzat főoldalának felirata:
Pósa Lajos
A talapzat hátoldalának felirata:
Budapest és Szeged / közönségének hozzájárulásával / emelte / az Én Újságom

1992

nincs felirat

2006

Ronald / Reagan / 1911–2004
A talapzat hátoldalán elhelyezett bronztábla felirata:
Állíttatta a Fővárosi Önkormányzat és / Zwack Péter / volt washingtoni nagykövet /
2006

35.

Rudolf trónörökös
szobra

Ligeti Miklós

1908. október 12.

A talapzat jobb oldalának felirata:
Rudolf

36.

Somlyó Zoltán
szobra

Varga Tamás

2011

Somlyó Zoltán / költő / 1882–1937

A szobor
állapota megfelelő,
Zwack Péter volt amerikai nagykövet és a Fővárosi
környezete azonban rendezetlen.
Önkormányzat állíttatta.
Javaslat:
szükséges
a
szobor
A bronz mellszobor mészkő talapzaton áll.
környezetének rendezése.
A szobrot az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
állíttatta közadakozásból. A II. világháború után, 1950-ben A szobor erősen patinás, talapzata sok
eltávolították a szobrot a Városligetből. 1980-ban helyen elszíneződött, szennyezett. A
Balatonfenyvesen a Nagybereki Állami Gazdaság főépülete szobor egy fákkal övezetett gyepes
előtt Vadász címen állították fel, majd 1995. december 14- tisztáson áll, környezete jó állapotú.
én a Fővárosi Önkormányzat visszahelyeztette azt a Javaslat: indokolt a szobor és a
Városligetbe. A közel 3 m magas, egészalakos bronzszobor talapzat tisztítása, a szobor közvetlen
szabálytalan formájú fehérmárvány talapzaton állt. A felirat környezetében a gyep felülvetése.
domború márványbetűkből készült.
A szobor és a talapzat állapota
A Budapesti Főváros Önkormányzata állíttatta.
megfelelő.
Örkényi Strasszer István Somlyó Zoltánt ábrázoló szobra
Javaslat:
a
talapzatot
1982-ben került felállításra ezen a helyen, sorsa 2009 óta
hirdetőoszlopként használják a szobor
ismeretlen. Az alkotó életműve lezárult, az eltulajdonított
frekventált elhelyezkedése miatt.
szobor pótlásáról új megbízással gondoskodott a Fővárosi
Szükséges a talapzat megtisztítása, a
Önkormányzat.
szobor
környezetében
a
fű
A bronz mellszobor mészkő talapzaton áll.
felültevtése.

A
Winston
sétányon áll.

Churchill

J163. ábra

J403. ábra

J289. ábra

A Zichy Mihály út és az
Olof
Palme
sétány
A99. és
kereszteződéséhez közel,
J260–J261. ábra
az
Olof
Palme-ház
szomszédságában áll.

A Lev Tolsztoj sétányon
áll.

J415. ábra

sorszám

37.

38.

szobor / emlékmű
megnevezése

Szent Kristófszobor

Hűvös László

Tessedik Sámuel
40.
szobra

Tompa Mihályemlékmű

42.

Városligeti
kopjafa

43.

Vízhordó fiú
szobra

44.

Winston Churchillszobor

avatás időpontja

1913

szobor / emlékmű felirata

nincs felirat

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

A szobor egy gyepes térségben áll,
hátterében többnyire lomblevelű
örökzöldekből
alakított
A szobor alkotói ajándék. Eredetileg carrarai márványból
növénykiültetés van.
készült, megrongálása után bronzból újraöntötték 1958-ban.
Az Olof Palme sétányon, a
Javaslat: a szobor erősen patinás,
A 140x104x100 cm-es, durván faragott felületű mészkő
Műcsarnok mellett áll.
tisztítása javasolt. A hátteret adó
talapzaton áll a kétfigurás, bronzból készült kompozíció.
növénytömeg
alakítása,
ápolása
szükséges, a szobor előterében
szükséges a gyep felülvetése.

A369. és J191.
ábra

szobor / emlékmű leírása

A vörösmárván oszlop főoldalának felirata:
FVIT
A vörösmárvány oszlop hátlapjának felirata:
Egy 1809-ben elhunyt / magát megnevezni nem akaró / pesti ügyvéd sírja, ki végrende/ letében Pest városának hagyo- / mányt juttatott azzal a kéréssel / hogy a
Városligetben temessék el / és sírkövére csupán egy szót vésse- / nek: FUIT (Volt)

Az obeliszk eredetileg nem a sírbolt felett állt, hanem attól
délre. A 167 cm magas, felfelé keskenyedő vörösmárvány
oszlop körül 30 cm-es szegélykővel alakított téglány
alaprajzú tér van, amelyet díszesen megmunkált
kovácsoltvas kerítés övez. A kerítésen belüli rész
kertészetileg szépen alakított.

nincs felirat

A térplasztikákat a Fővárosi Tanács állíttatta.
A 11 db, különböző magasságú és mintázatú mészkő oszlop
nagyjából egy körben foglal helyet. A kompozíció közepén
állnak a magasabb oszlopok, a széleken az alacsonyabbak
kaptak helyet.
Az egyes oszlopok magassága 30 cm, 60 cm, 75 cm, 80 cm,
90 cm, 100 cm, 330 cm.
A térplasztikák kedvelt mászóhelyei a gyermekeknek, az
oszlopcsoport Paál László út felőli oldalán félkörben padok
helyezkednek el.

1971

Tessedik Sámuel / 1742–1820

A szobrot a Mezőgazdasági Múzeum állíttatta. Eredetileg a
Jáki-templomnál állt, onnan került mai helyére.
A 150 cm magas, 51x34 cm-es kő talapzaton áll az 55 cm
magas bronz mellszobor.

1967

Az elékmű domborműveinek felirata:
Tompa Mihálynak / a virágok lelke / a magyar néprege / az elmúlás gondolata /
költőjének

Az emlékmű az egykori emlékpad elemeiből került
összeállításra. 50 cm-es talapzaton áll a 200x67x34 cm-es
oszlop, amelyet egymás felett három domborművel és
felirattal díszetett elem alkot. Az emlékmű két oldalán támla
nélküli padok kaptak helyet.

ismeretlen

1996

A kopjafa magyar felirata:
A tölgyeket a / honfoglalás / 1100. évén / ültette az / Országos Erdészeti Egyesület
A kopjafa angol felirata:
To commemorate / the 1100th / anniversary / of Hungarian / settlement / Hungarian /
Forestry / Society

Klasszikus fa kopjafa magyar és angol felirattal.
Környezetében hét tölgyből ültettett gyepes liget terül el.

Erdey Dezső

1928

nincs felirat

Egészalakos bronzszobor, talapzata 41x72x71 cm méretű
haraszti mészkő hasáb. A bronztalpon Erdey D 1925 jelzés
látható. A szobrot 2015-ben állították helyre.

Varga Imre

2003. június 24.

Churchill / 1874–1965

A szobrot Alexander Brody állíttatta.
A mellszobor anyaga bronz.

Toporczi Horváth
Okenfus János kőfaragó
Jakab síremléke

térplasztikai
39.
kompozíció

41.

alkotó(k) neve(i)

Kovács Ferenc

Szabó Iván

Ispánki József

1806

1979

megjegyzések, javaslatok

A vörösmárvány oszlopon a felirat
aranyozása megkopott, ettől eltekintve
a sír rendezett, bár környezete elég
szemetes, a gyep az intenzív A Lev Tolsztoj sétány és az
A450. és
használat, a taposás miatt kikopott.
Asztana
út
közötti
J404–J405. ábra
Javaslat: szükséges az oszlop kertrészben áll.
feliratainak újraaranyozása, a határoló
kerítés felületkezelése, a környezet
rendezése, gyepesítése.
A térplasztikák állapota – intenzív
igénybevételük ellenére – jó. Egyes
oszlopok felülete összefirkált, az
oszlopok által határolt területen a fű
kikopott.
Javaslat: az oszlopok tisztítása, a
graffitik
eltávolítása
szükséges.
Javasolt a kitaposott fű felülvetése,
esetleg a terület burkolása az intenzív
igénybevétel miatt.
A szobor erősen patinás, talapzata
szennyezett.
Javaslat: szükséges a szobor és a
talapzat tisztítása, a környezetében a
gyep felülvetése.
Az emlékművet számos graffiti
csúfítja,
környezete
leromlott,
elhanyagolt.
Javaslat: szükséges az emlékmű
megtisztítása,
környezetének
rendezése, a terméskő lábazatú,
deszka ülőfelüleltű padok teljeskörű
felújítása.
A kopjafát övező liget rendezett, a fák
jó karban vannak. A kopjafa faanyaga
repedezett, a felirat – különösen az
angol verzió – nehezen olvasható.
Javaslat: szükséges a kopjafa
felületkezelése, a feliratok igazítása.
A szobor az Olof Palme sétányt és a
rondót elválasztó dúsabb növényzettel
beültettett sávban található, nehezen
észrevehető.
Javaslat:
szükséges
a
szobor
környezetének rendezése.
A szobor állapota jó, környezete
rendezetlen.
Javaslat:
szükséges
a
szobor
környezetének rendezése.

A Paál László út mellett,
közel a Széchenyi-szigetre
J282–J283. ábra
vezető
hídhoz,
a
pihenőpark szélén.

A Széchenyi-szigeten a
Vajdahunyad sétányon áll.

J164. ábra

A Kis Botanikus Kertben
A457. és
áll.
J382–J385. ábra

A Vajdahunyad sétányon
áll az Alpár-szoborral J131–J133. ábra
szemben.

Az Olof Palme sétányon, a
rondó szélén áll.

A
Winston
sétányon áll.

Churchill

A367. és J243.
ábra

J288. ábra

sorszám

45.

szobor / emlékmű
megnevezése

Zsigmondy Vilmos
szobra

alkotó(k) neve(i)

Szécsi Antal

avatás időpontja

szobor / emlékmű felirata

1895 (mai helyén
1926)

A talapzat főoldalának felirata:
Zsigmondy Vilmos / bányamérnök / 1821–1888 / megteremtette a hazai mélyfúróipart /
ő fakasztotta a városligeti ártézi kútat / mely a közeli fürdő vizét szolgáltatja / a
margitszigeti és számos vidéki termálvíz / felszínre hozása is az ő alkotása
A talapzat bal oldalának felirata:
Szécsi Antal szobrászművész

szobor / emlékmű leírása

megjegyzések, javaslatok

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák száma

A szobor erősen patinás, szennyezett,
talapzatával
együtt.
A szobrot a Képzőművészeti Tanács állíttatta.
Környezetalakítása szegényes.
A szobor eredetileg a fürdő egyik belső udvarában állt, csak
A Kós Károly sétány jobb
Javaslat: szükséges a szobor és a
1926-ban helyezték át mai helyére.
oldalán,
a
Széchenyi J270–J271. ábra
talapzat tisztítása, a környezet
A 150 cm magas bronz mellszobor 195 cm magas haraszti
fürdővel szemben áll.
rendezése. A talapzat feliratai nehezen
mészkőből készült talapzaton áll.
olvashatók,
szükséges
ezek
újravésése.

10.3.2. A Városligetben egykor állt, máshová áthelyezett szobrok, térplasztikák

szobor / emlékmű
megnevezése

sorszám

1. Ady Endre szobra
2. Bartha Miklós szobra

alkotó(k) neve(i)

avatás
időpontja a
Városligetben

Csorba Géza

1952

Istók János
Beck András

1952

4. Bolyai János szobra

Vass Viktor

1952

Zsákodi Csiszér János

1937

megjegyzések

A 90 cm magas mészkő mellszobor négyszög keresztmetszetű, 130 cm magas
A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.
talapzaton állt.

1914. június 21. A monumentális szobor bronzból készült. A talapzat felirata: Bartha Miklós

3. Bartók Béla szobra

5. Csengery Antal szobra

szobor / emlékmű leírása

Az Olof Palme sétány és az Ajtósi Dürer sor sarkán állt. A szobrot a II. világháború után, 1949-ben
eltávolították a Városligetből. Ezt követően a Budapest Galéria raktárában őrizték.

A 75 cm magas mészkő mellszobor négyszög keresztmetszetű, 140 cm magas
A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.
talapzaton állt.
Az 1951-ben készült szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt. Salgótarjában, jelenlegi
A mellszobor négyszög keresztmetszetű, 2 m magas talapzaton állt.
helyén – a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium bejárata mellett – csak 1984-ben helyezték el az
alkotást.
A szobor a Damjanich utca tengelyében egykor állt Regnum Marianum templomtól délre állt. 1950A 220 cm magas, egészalakos bronz szobor 250 cm magas kő talapzaton állt.
ben szállították át az Almássy térre.

kapcsolódó ábrák száma
–
A333–A335. ábra
–
–
A331–A332. ábra

Csokonai Vitéz Mihály
szobra
7. Déryné szobra

Erdey Dezső

1953

A 90 cm magas kő mellszobor 145 cm magas talapzaton állt.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.

–

Schaár Erzsébet

1953

A mellszobor négyszög keresztmetszetű, 2 m magas talapzaton állt.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.

–

8. Eötvös Loránd szobra

Ősz Nemes György

1952

Mészkő mellszobor.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, majd Szarvasra került. Először a Ruzicskayemlékház udvarán állt, majd 2003-ban állították fel jelenlegi helyén, a Bolza-kastély parkjában.

–

9. Erkel Ferenc szobra

Boldogfalai Farkas Sándor

1953

A 95 cm magas kő mellszobor 160 cm magas talapzaton állt.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre. A
mellszobor 1977-ben eltűnt, ezt követően 1998-ban pótolták.

–

10. Katona József szobra

Petri Lajos

1952

A 100 cm magas kő mellszobor 150 cm magas talapzaton állt.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1967-ben állították fel a Margitszigeten.

–

11. Lenin-szobor

Pátzay Pál

1965

A Lenin-szobor a Városliget nyugati oldalán, a Műcsarnok és a Sztálin-szobor között állt, a mai
Időkerék helyén. A szobrot 1989-ben renoválásra hivatkozva felálványozták, majd 1990. július
közepén elszállították a Szoborparkba.

A415–A417. ábra

Stróbl Alajos

1933

A szobrot a főváros vásárolta Stróbl Alajos özvegyétől 1927-ben. Ezt követően 1933-ban állították fel
a Széchenyi-szigetre vezető északi híd előterében. A szobrot javításra hivatkozva 1950 körül bevették.
Először a Szépművészeti Múzeumba, majd a Nemzeti Galériába került.

A365–A366. ábra.

Erdey Dezső
Sóváry János
Makrisz Agamemnon, Farsang György,
Trapli István
Madarassy Walter

1960
1953

A 4 m magas álló bronz alak mögött egy 15 m magas, 17 m2-es vörösmárvány
pilon állt. A márvány mattulása miatt a pilon magját alkotó betonhasábot svéd
gránittal burkolták újra.
A mellszobor négyszög keresztmetszetű, 2 m magas talapzaton állt. A durván
megmunkált pilisborosjenői mészkő talapzaton, nagy sötétszürke márvány
kockára helyezett kétszeres életnagyságú fejszobor ruskicai márványból
készült.
A 115 cm magas kő mellszobor 170 cm magas kő talapzaton állt.
A 95 cm magas kő mellszobor 160 cm magas talapzaton állt.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.
A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.

–
–

1952

A 95 cm magas kő mellszobor 145 cm magas talapzaton állt.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.

–

A mellszobor négyszög keresztmetszetű, 2 m magas talapzaton állt.
Tölgyfáből készült absztrakt alkotás. Az alkotás elkészítésére a megbízást
1976 augusztusában kapta Samu Géza. A faszerkezetű alkotást a Fővárosi
1995
Tanács állíttatta fel 1981-ben eredeti helyén a XVI. kerületben, Mátyásföldön,
a Centenáriumi lakótelepen. Az alkotást1995-ben helyezték át a Városligetbe,
ekkor Huber András restaurálta.
Az emlékmű egy kb. 3 magas, spirálisan emelkedő talapzaton állt a Regnum
1969. március
Marianum-templom helyén, a Damjanich utca tengelyében. A 8 m magas
21.
bronzszobor Berény Róbert 1919-es plakátja nyomán készült.

A szobor eredetileg a városligeti Művészsétányon állt, 1966-ban vitték át a Margitszigetre.

–

A Városligetben az Olof Palme sétány mellett álló alkotást megrongálták, ezért átszállították azt az
Epreskertbe, ahol restaurálták. A Városligetbe nem merték visszahelyezni újabb rongálásoktól tartva,
azóta is keresik a szobor számára a megfelelő helyet.

–

A szobrot elbontása után a Szoborparkba szállították. A zászlórudakról eltávolították a
vöröscsillagokat.

A418–A420. ábra

Művészsétányon állt, minden bizonnyal a többi szoborral együtt valamikor az 1950-es évek elején
állították fel és 1966-ban szállították el.

–

6.

12. Liszt Ferenc szobra
13. Liszt Ferenc szobra
14. Mikszáth Kálmán szobra
15. Móricz Zsigmond szobra
16. Munkácsy Mihály szobra

17. Szánkó

Samu Géza

Tanácsköztársaság
emlékműve

Kiss István
építészeti tervező: Hofer Miklós

19. Táncsics Mihály szobra

ismeretlen

18.

1951

nincs adat

Mellszobor.

10.3.3. A Városliget megsemmisült szobrai, térplasztikái

sorszám

szobor megnevezése

1. Arany János-emlékpad

szobrász neve

Reményi József
Weichinger Károly (tervező)

avatás időpontja

szobor leírása

1932

Mészkőből készült együttes volt. A pad magas középső hátfala előtt egy
gyermekpad állt. A hátfalon kb. 2 m magasságban 3,5 m hosszú dombormű
futott végig. Ez Arany János költészetének legismertebb hőseit jelenítette meg:
Toldit, Hunort a csodaszarvassal, Budát, Attilát és Detrét, Szilágyi Erzsébetet,
Kund Abigélt. A kiemelkedő középső részt két alacsonyabb szárny vette közre
felnőttek számára szolgáló padokkal. 1936-ban megrongálták.

2. Benedek Elek szobra

Borsos Miklós

1979

3. Darányi Ignác szobra

Kisfaludi Strobl Zsigmond

1931. május vége

ismeretlen

1966

5. Kertészlányok-szobor

Borszéky Frigyes

nincs adat

6. Krómacél plasztika

Marosán László

1974

nincs adat

1950 körül

nincs adat

nincs adat

Friedrich Berringer, Franz
Vogel

1896 és 1899 között

Gádor István

1977

Sió tündér regéjeszoborcsoport

Mátrai Lajos György

1896

12. Somlyó Zoltán szobra

Örkényi Strasszer István

1982

Mikus Sándor

1951. december 16.

14. Toldi-szobor

Holló Barnabás

1928

15. Tompa-pad

ismeretlen

1940

16. városvédő istennő szobra

ismeretlen

ismeretlen

4. Eszperantisták emlékköve

7. Mártírjaink

8.

Négy évszak sorozatból
származó két szobor

9. Négy múzsa szobra
10. Porcelán plasztika

11.

13. Sztálin-szobor

megjegyzés

szobor helye a Városligetben

A főváros által állíttatott padot a költő halálának 50. évfordulója
alkalmából létesítették.
Az Ajtósi Dürer sor mellett lévő kis
A pad a II. világháborúban megsérült, javítás céljából leszerelték, játszótéren állt.
ismeretlen helyre került.

Ezen a helyen 1979-ben került elhelyezésre Borsos Miklós Benedek
Elek szobra, amelynek sorsa 2007 májusa óta ismeretlen. A szobrot
Kb. 130 cm magas kőtalapzaton állt a 70 cm magas bronz mellszobor. Felirata ellopták, eltűnt. Tekintettel arra, hogy az alkotó életműve lezárult,
ez volt: Benedek Elek / 1859–1929
hagyatékában a portré gipsz terve nem található, a Fővárosi
Önkormányzat új megbízással gondoskodott az eltulajdonított szobor
pótlásáról.
A kb. 180 cm-es bronz ülőalak egy kb. 200 cm-es kőpadon ült. A szobor A szobor az 1944-es bombázásokban megsérült, ezt követően
feliarata a talapzatán:
elbontották. Maradványait a Vignali cég tárolta 1950-ig, ekkor
Si monumentum quaeris, circumspice
elszállították. Feltehetően beolvasztották a Sztálin-szoborba.
Az Eszperantó Barátok Köre állította 1966-ban a Budapesten tartott 51.
Eszperantó Világkongresszus tiszteletére. A kőtömbet a Városliget
Egy több mázsa súlyú kőtömb volt. Egyéb paraméterei nem ismertek.
átfogó rendezése során, 1976-ban találták meg. Ezt követően a Magyar
Eszperantó Szövetség gondoskodott a végleges elhelyezésről.
Kb. 100 cm magas nyerskő talapzaton állt a kb. 150 cm magas kerámia lányalak
A II. világháborúban megsemmisült.
öntözőkannával, valamint egy térdeplő lány.
20 cm magas kő medencében állt a kettős nonfiguratív plasztika, anyaga
nincs adat
krómacél, magassága kb. 220 cm volt.
A Beszkárt mártírjainak emlékművét 1946. április 25-én avatták fel eredeti
helyén, a Közlekedési Alkalmazottak Szakszervezetének székházánál a
Városligeti fasorban. A 26 nevet tartalmazó obeliszk a Horthy-koszakban
meggyilkolt közlekedési dolgozóknak állított emléket. Maga az alkotás a
Feltehetően a Felvonulási tér kiépítése miatt bontották el.
nemzetközi antifasiszta mozgalom jelszavává vált, ¡No pasarán! jelmondatot
idézte. Az emlékművet később – 1950 körül – ismeretlen okból áthelyezték a
Regnum Marianum templom közelébe, majd a Felvonulási tér létesítése miatt
elbontották.
Klasszicizáló szobrok a 19. századból, egy kőbányai nyári lak kertjéből kerültek
nincs adat
a Városligetbe.
1811-ben Fritz Beringer bécsi szobrász készítette a szobrokat, amelyek az 1847ben leégett pesti német színház épületét díszítették. A Városligetben valamikor Valamikor 1944 és 1948 között megsemmisültek.
1896 és 1899 között helyezték el a szobrokat.
Kb. 30 cm magas kő talapzaton állt a porcelán és kő plasztika, amely 190 cm
Megsemmisült. Talapazta ma is látható a Kis Botanikus Kertben.
magas volt.
A szoborcsoport Fáy András Sió tündérmeséjét illusztrálta. Eredetileg
kútszobornak készült, amelynek tervét Marmorek bécsi mérnök készítette. A
szobrot Beschoner öntötte. A horganyból öntött szobrok talapzata sziklás
A szobroegyüttes az I. világháborúban komoly károkat szenvedett,
hegyszerű, aljában 700 m2 vízmedence volt. A legfelső nőalak Sió tündér volt
helyreállítása – a szökőkút gépészetével együtt – 1931-ben történt meg.
mint a Balaton nimfája, előtte jobbra a Kelén és Helka alkotta szerelmespár,
A II. világháborúban bombatalálatot kapott, a horganyból készült
balról Kamor, a Balaton varázslója, furulyázó pásztorgyerekek, hátul az
szobrokat a háború után elhordták és újrahasznosították.
aranyszőrű kecske fürtjeit nyújtó nimfák, körüskörül fickándoző sellők,
levagdosott kígyók voltak. Kamor mintaképe Wartha Vince vegyésztanár volt.
Esténként színes villanyfénnyel volt megvilágítva.
160 cm magas kő talapzaton, 50 cm magas bronz mellszobor volt. Felirata a A szobrot ellopták, a megmaradt posztamensére állították az új szobrot,
következő volt: Somlyó Zoltán / költő / 1882–1937
amely már Varga Tamás alkotása.
A 8 m magas bronzszobor egy 10 m hosszú, 9 m magas, domborművekkel
A szobrot 1956-ban döntötték le.
díszített tatai mészkő talapzaton állt.

A Lev Tolsztoj sétányon állt.

A Vajdahunyad vár középső tornya
előtti sziklakertben állt.

A Petőfi Csarnok mellett állt.
Az Olof Palme sétány mellett, a
Kolegerszky-kioszk területén állt.

A364. ábra

–

A361. ábra

–

A363. ábra

A Vakok Kertjében (?) állt.

–

A Regnum Marianum templom
közelében állt.

–

nincs adat

–

Az Olof Palme-ház mögöttt álltak.
A Kis Botanikus Kertben állt.

A418. ábra
A458–A459. ábra

Az Iparcsarnok előtti korzó
A205–A214.,
tengelyében állt az Olof Palme
A387–A390. ábra
sétánytól keletre.

A Lev Tolsztoj sétányon állt.

–

A Városliget szélén, a rondóból
A381., A411–A414.
kihasított területen, a Városligeti
ábra
fasor tengelyében állt.

A II. világháborúban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy el
A rondótól délkeletre állt.
kellett bontani.
A Kolegerszky-kioszk romjai közül került elő. 1967-ben az eredeti
Mészkő domborművekkel díszített emlékmű.
A Kolegerszky-kertben állt.
helyszíntől nem messze, más formában állították fel.
18. század végi munka. Kőbányán találták, onnan került a Városligetbe.
Az Olof Palme-ház épülete előtt
A szobor leírása, további sorsa ismeretlen.
Alkotója és eredeti helye ismeretlen.
állt.
A szobrász a farkasokkal küzdő Toldi alakját örökítette meg.

kapcsolódó ábrák
száma

A362. ábra
–
–

10.3.4. A Városligetben álló, jelenleg nem felmérhető szobrok, térplasztikák

szobor / emlékmű
megnevezése

sorszám

Clark Ádám
1.
szobra

2.

Csonka János
szobra

3. Irányjelző

alkotó(k) neve(i)

avatás időpontja

szobor / emlékmű felirata

Borics Pál

1966

Clark Ádám / 1811–1866

Vasas Károly

1965 (2009)

Wild László

1987

A mérföldkő 1850-től / a Buda-Bécs közötti postaút mentén / Újszőnyben a mai
Komárom térségében állt / 1 BÉCSI M / =7,5859 km

Csonka János / 1852–1939

4.

Jedlik Ányos
szobra

B. Szabó Edit

1968

Jedlik Ányos / 1800–1895

5.

Kandó Kálmán
szobra

Sóváry János

1968

Kandó Kálmán / 1869–1931

6.

Kármán Tódor
szobra

Meszes Tóth Gyula

1969

Kármán Tódor / 1881–1963

7.

Martin Lajos
szobra

Záhorzik Nándor

1968

Martin Lajos / 1827–1897

8. Schwarz Dávid

Nagy István János

1968

Schwarz Dávid / 1850–1897

9.

Vársárhelyi Pál
szobra

Szomor László

1968

Vásárhelyi Pál / 1795–1846

10.

Zelovits Kornél
szobra

Horváth János

1965

Zelovich / Kornél / 1869–1935

szobor / emlékmű leírása

megjegyzések, javaslatok

A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A mészkő mellszobor durván faragott mészkő talapzaton áll. területen
belül
fekszik,
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A 75 cm magas bronz mellszobor 170 cm magas mészkő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
Egy 360 cm átmérőjű 45 cm magas kőmedencében 46 cm-es A Közlekedési Múzeum újjáépítése
talapzaton kb. 200 cm kő mérföldkő áll. A medencét burkoló miatt a szobor az elkerített építési
fémlapon irányjelzés van, illetve egyes városok távolsága területen
belül
fekszik,
km-ben megadva.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A 70 cm magas mellszobor anyaga mészkő.
miatt a szobor az elkerített építési
A mellszobor négyszög keresztmetszetű, 170 cm magas területen
belül
fekszik,
mészkő talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A bronz mellszobor négyszög keresztmetszetű mészkő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A 78 cm magas bronz mellszobor 150 cm magas kő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A 75 cm magas mészkő mellszobor 170 cm magas mészkő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A 85 cm magas mészkő mellszobor 170 cm magas mészkő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A 72 cm magas bronz mellszobor 170 cm magas mészkő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.
A Közlekedési Múzeum újjáépítése
A szobrot a Közlekedési Múzeum állíttatta.
miatt a szobor az elkerített építési
A 77 cm magas mészkő mellszobor 150 cm magas műkő
területen
belül
fekszik,
talapzaton áll.
állapotfelvétele nem volt lehetséges.

szobor / emlékmű helye a
Városligetben

kapcsolódó
ábrák
száma

A Közlekedési Múzeum
J480. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J483. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J488. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J479. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J482. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J486. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J485. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J487. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J484. ábra
mellett állt.

A Közlekedési Múzeum
J481. ábra
mellett állt.

