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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ
DEAN’S WELCOME

Köszöntöm a 4D Tájépítészeti és Kert-
művészeti Folyóirat minden ked-
ves olvasóját, valamint e tematikus 
lapszám szerzőit, a magyar tájépí-
tészek legfrissebb generációját. 

Munkáik azt bizonyítják, hogy a dip-
lomaterv számukra nem csupán egy 
meghatározott számú tervlapot, ábrát, 
táblázatot és szöveges munkarészt 
tartalmazó, az egyetemi oklevél megszer-
zéséhez szükséges dokumentum. Szín-
vonalas alkotások, igazi mestermunkák 
ezek a művek, amelyek arról árulkod-
nak, hogy szerzőik a tervezés folyama-
tát nem a kutatások, vizsgálatok, elem-
zések kényszereként élték meg, hanem 
a tanulás, a tervezés pozitív, előremu-
tató értékét fedezték fel benne. Alkotá-
saikból az egyetemi évek tapasztalatai-
nak kritikus feldolgozása köszön vissza. 
A hely és a feladat kérdéseire adott érett 
tervezői válaszok, a vizuális kommuniká-
ció manapság elfogadott és elvárt minő-
ségi paraméterei dicséretes szakmai 
színvonalat eredményeztek. A mester-
munkák egyértelmű üzenete, hogy alko-

tóik a tájépítész szakmát hivatásként 
élik meg. S ez a legtöbb, mi elvárható.

Köszöntőmet Madarassy András ösz-
tönző célzatú példázatával zárom, amely-
ben a festőművész az alábbi módon fog-
lalja össze a mestermunka lényegét: 

„Tételezzük fel, hogy egy barátoddal 
kimész a Duna-partra a naplementét lefes-
teni. Tételezzük fel, hogy a barátodat tör-
ténetesen Monet-nek hívják. Zárójel-
ben mondom, hogy ilyen ismert személyt 
barátaim között még nem volt alkalmam 
egy közös festésre a Duna-partra hívni.

Mindketten megfestitek a naplemen-
tét. Az egyik egy korrekt naplementét 
ábrázol, a másikba viszont Monet bará-
tod olyan plusz dolgot jelenít meg, ábrá-
zol, mely neked eszedbe sem jutott.

Ez által válik az ő műve alkotássá, a tied 
pedig legjobb esetben egy kiváló giccsé."

Kedves ifjú Kollégák, kívánom, hogy 
mindannyiunk örömére, még sok-sok 
mestermunka kerüljön ki a kezetek alól!

Budapest, 2017-01-23
Fekete Albert
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Welcome to all readers of the 4D Journal 
of Landscape Architecture and Garden 
Art, especially to the authors of this 
thematic issue, the latest generation 
of Hungarian landscape architects.

Their works prove that the master’s 
thesis is not only a necessary document 
in order to graduate or merely a set of 
defined plans, graphics, tables and written 
work. Rather these works are high quality 
art, true masterpieces, which reveal that 
the authors made their work without 
the pressure of research, analysis and 
synthesis but they discovered the positive 
value of learning and planning. Their work 
reflects the critical adaptation of the expe-
rience of university study. The mature 
design answers given to the question of 
place and location, the visual communi-
cation – which is today an accepted and 
expected quality parameter – have resulted 
in commendable professional standards. 
The clear message of their work is that 
the authors treat the landscape archi-
tecture profession as a vocation. And 
that is the most we could expect.

I summarize my welcome with András 
Madarassy's inspiring parable, in which 
the painter sums up the essence of a 
masterpiece in the following way:

"Assume that you go out with a friend 
to the Danube riverbank in order to paint 
the sunset. Assume that your friend 
happens to be called Monet. In brackets 
I say, that I have not had the oppor-
tunity to call such a known person for a 
common paint to the Danube riverbank. 

You both paint the sunset. One is a fair 
representation of the sunset, but in the 
other your Monet friend creates such a 
thing which could have never come to your 
mind. By this his work becomes art, while 
yours is, at best, an excellent kitsch."

Dear young Colleagues, I wish, for all 
of our delight, that even more and more 
masterpieces begin in your hands!

Albert Fekete
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