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Pecz Ármin 1855-ben készített, tájképi stílusú terve nem 
maradt fenn. Az első fákat a Margit-szigetről hozták és 
1855. november 24-én ültették el. Háborús viharok, 
gyakori átalakítások többször átformálták a Múzeumkertet, 
mai alakját 1860-ban nyerte el.

Általános cél volt a főépülethez méltó kert-helyreállítás, 
a műemléki hitelesség és az értékmegőrzés érvényesítése. 
A tájképi úthálózat és a növényi térszerkezet kerttörténeti 
előképét az 1944-ben készült légifotó adja.

Az átfogó rekonstrukciós terv fél év alatt elvégzett 
vizsgálatok alapján készült (kert- és építéstörténet, 
építészettörténeti-művészettörténeti kutatások, Kertészház: 
festőrestaurátori- és falkutatás, faanyagvédelem, a kertben 
lévő szobrok és kerítés fém- és kőrestaurátori szakvéleményei).

A használaton kívüli felületek bontásával 25 %-kal 
csökkennek a burkolatok és 2.800 m2 új növényfelület 
jön létre. Átépülnek a külső közművek, „szoborsétány” és 
szabadtéri múzeumpedagógiai terek alakulnak ki, WiFi-
hálózat létesül, erősödik a közpark-jelleg. Különleges 
követelmény a Múzeum műtárgy logisztikai funkcióinak 
erősítése. A kivitelezés alatt biztosítani kell a látogatói 
forgalmat. A Kertészház kismértékben bővül és átalakul 
kávézó-cukrászdává. Az építésre mindössze 9 hónap jut…

Favizsgálat (idős fa): 227 db, visszaállított tájképi 
kertrész: 19.400 m², balesetveszélyes fák kivágása: 
41  db, beteg idős fák ápolása: 167 db, új fák: 42 db vízi 
közművek cseréje: 3.200 m, sétányok: 8.200 m2, szobrok 
restaurálása: 22 db

Projekt költség: cca. 1.550 mHUF

Ármin Pecz’s plans from 1855 have not survived. The fi rst 
trees were brought from Margaret Island and were planted 
on 24th November 1855. Wars and frequent constructions 
transformed the Museum garden several times, its current 
form was fi nalized in 1860.

The general goal was to reconstruct the garden in accordance 
with the main building putting across art historical authenticity 
and value preservation. The historical image of the walkway 
network and vegetation system of the landscape is known 
from an aerial photograph taken in 1944.

The extensive reconstruction plans were based on a 
six-month long evaluation process (garden and construction 
history, architecture and art history research, Gardener’s 
House: painting restoration and wall research, tree protection, 
metal and stone restoration expertise of the garden’s 
statue and fences).

With the demolition of unused surfaces, the facings are 
reduced of 25% and 2.800 m2 of new plant surface is available.   
The external public utilities are reconstructed, ‘statue 
walkway’ and open air museum pedagogy spaces are 
created with Wi-Fi network, the public park character is 
strengthened. A special obligation was the strengthening 
of the museum’s logistic functionality from the point 
of view of the exhibited art pieces. During the works, 
the attendance of the museum has to be ensured. 
The Gardener’s House is slightly enlarged and is transformed 
in café-patisserie. Only 9 months remain for the actual 
construction works…
Examination of trees (old trees): 227 pieces, area of 
reconstructed landscape garden: 19.400 m², cutting 
out of accident-prone trees: 41 pieces, nursering of old, 
ill trees: 167 pieces, new trees: 42 pieces, exchange of 
water utilities: 3.200 m, walkways: 8.200 m2, restoration of the 
statues: 22 pieces
Project costs: approx. 1.550 mHUF



A Múzeumkert felmérési terve 1878. (Halácsy S. BFL XV.) / Survey plan 1878. (Halácsy S. BFL XV.)
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Rekonstrukció előtt / Before reconstruction

Szobrok méltatlan helyzetben és parkolás kertben / 
Statues at unworthy places and parking in the garden

Kert helyett hatalmas burkolatok / 
Huge road surfaces  instead of a garden



Rekonstruált úthálózat az 1944-es légifotón / Reconstructed road network placed on a 1944 photo
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Rekonstruált úthálózat a megtartott fákkal / Reconstructed road network with the remaining old trees



A Múzeumkert rekonstrukciós terve / The reconstruction plan
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Rekonstruált előkert – látványterv / Reconstructed front garden – image plan



A Kazinczy szobor és környezete – látványterv / The Kazinczy statue and its surrounding – image plan
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Ligetes facsoportok az oldalkertben – látványterv / Grove with groups of trees in the side garden – image plan



Kertészház rekonstrukció és kávézó bővítés – látványterv / The reconstruction and the enlargement of the gardener’s house – image plan
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Díszkút és környezete – látványterv / Ornamental pond and its surrounding – image plan


