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1 Ormos Imre: Planung für das 
Erholungsgebiet am Balaton-see, 
Ungarn. Garten und Landschaft 9, 1966, 
pp. 285-287.
2 Farkas Tibor személyes hagyatéka a 
kutatás során feldolgozva az örökösök 
engedélyével.
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BEVEZETŐ

Ormos Imre „A tájépítészet hozzájáru-
lása a környezet újrarendezéséhez” című 
előadásában az 1966-ban megrendezett 
10. IFLA Kongresszuson a Balatoni Regio-
nális Tervet mutatta be, mint a nagy lép-
tékű tájrendezés nemzetközi viszonylat-
ban is jelentős példáját.1 A Nemzetközi 
Építész Szövetség (UIA) Abercrombie-
díjával is kitüntetett tervezés vezetője a 
Városépítési Tervező Vállalat (VÁTERV) 
munkatársa, az építész végzettségű 
város- és regionális tervező Farkas Tibor2 
volt, miközben a munkába a Kertészeti 
és Szőlészeti Főiskola részéről bekapcso-
lódó Ormos Imre is meghatározó szere-
pet vállalt a regionális tájrendezés meto-
dikájának kialakításában. A tájrendezési 
munkarész kidolgozását már a Farkas 

által koordinált tervművelet előtt meg-
kezdte az Országos Tervhivatalban, így 
az első regionális léptékű, a tájat egysé-
ges nézőpontból szemlélő balatoni táj-
rendezési terv az ő nevéhez is fűződik.

A tanulmány célja a Balaton-fejlesz-
tés eszme- és szakmatörténeti rekonst-
rukciója, elsősorban az építész, a tele-
püléstervező és a tájépítész feladat-
körök, koncepciók bemutatásával. 
A források által eszmetörténeti szin-
ten bemutatható a régió- és tájfoga-
lom diszciplináris kereteken átnyúló 
viszonya, valamint a regionális straté-
giaalkotás építészeti – urbanisztikai 
- tájépítészeti differenciálódási folya-
mata. A korai tömegturizmus moderni-
zációs problémáit vizsgálva kirajzoló-
dik egy, a fejlesztéstől a rehabilitációig 
tartó ív, ami a szakmai pozíciók átren-
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1 Ormos Imre: Planung für das 
Erholungsgebiet am Balaton-see, 
Ungarn. Garten und Landschaft 9, 1966, 
pp. 285-287.
2 Farkas Tibor personal archive, with 
courtesy of the family.
3 Szent István Egyetem Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár, 165. fond: Ormos 
Imre materials, box 4.
4 Imre Ormos was received „The 
20-year Development Plan of Balaton” 
document by Béla Major BIB Secretary 
General's telegram, requesting "to help 
its implementation in its own personal 
area." As a concluding note, the following 
handrwriting by Ormos can be read: 
"Afforestation: 284 hectares a year, of 
which forest: 200 hectares, forest area: 
75 ha, line of trees: 9 hectares. Beach 
replenishment of 170 hectares."

INTRODUCTION

Imre Ormos introduced the Balaton 
Regional PLan in 1966 on the 10th IFLA 
congress. His presentation was titled 
"Landscape architecture contribution 
to environmental rearrangement, and 
he highlighted it as a perfect example 
a large-scale landscape design.1 The 
leader of the UIA Abercombie award 
winner design project was a member of 
Urban Planning Enterprise (VÁTERV), 
an urban and regional designer archi-
tect, Tibor Farkas.2 Imre Ormos, a repre-
sentative of the Horticulture College, 
also joined the project, and played a 
defining role in establishing the method-
ology for regional landscape planning. 
He had started to draft the landscape 
layout section well before the planning 
operation co-ordinated by Farkas in the 
National Development Bureau, and the 
Balaton landscape design plan which 
deals with the lake from a single perspec-
tive is attributed to his name in part.

The purpose of the study is to recon-
struct lake development technical 
and theoretical background from a 
historical point of view by introducing 
primarily the roles of architects, city engi-
neers and land architects/designers. 
Resources help us introduce the rela-
tionship between landscape and region 
concept, as well as we get a chance to 
have an insight into the urban and archi-
tecture processes of regional strategy 
creation. Problem analysis of early mass 
tourism indicates a trend which connects 
the development with the rehabili-
tation, and this trend required the estab-
lishment of landscape tools as well the 
reorganisation of technical positions. 

In the Ormos archives stored3 in Entz 
Ferenc Library of Szent István University, 

one can find the original 1963 version of 
"20 year development plan – Balaton". The 
author added some hand-written notes 
to this document, and4 strongly criti-
cised contradicting ratios of green area 
development and lake shore filling, and 
as such forecasting the risk embedded 
in modernisation. His early criticism 
showed in time the tensions which 
started to surface from the mid-sixties 
due to the ambivalent nature of the devel-
opment. Having the current regional 
trends in view, it is worth examining the 
scale change taking place in the wake of 
holiday resort urbanisation, i.e. a genesis 
of regionality, and then its changes, 
the emergence of landscape design 
concept in the tools for architecture, 
urbanism and landscape formation.

The concept of the landscape was 
first defined by Mihály Mőcsényi in 
1968. Previously, this concept was used 
differently by a whole variety of disci-
plines, more often than not as a synonym 
of "region"." In the initial phase of 
Hungarian regional planning, Balaton 
and other geographic area related tasks 
are often mentioned as "small landscape" 
assignments, even though these design 
tools did not even have any landscape 
design or nature protection intentions." 
Simultaneously, "landscape formation" 
appeared as a recurring item in his archi-
tecture and urban planning practice, 
with special emphasis on holiday resorts, 
albeit "landscape" instruments were 
not defined by plan publishers." In the 
above cases, the landscape appeared as 
a supplementary concept, in fact, as a 
contradiction to the best practice of the 
industrial and urban planning processes. 
Urbanisation of holiday resorts plastically 
illustrates the problems stemming from 
the breakaway from conventional urban 
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3 Szent István Egyetem Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár, 165. fond: Ormos 
Imre iratai 4. doboz
4 Ormos Imre Balaton 20 éves fejlesztési 
tervét Major Béla BIB főtitkár táviratával 
kapta kézhez, kérve „segítse a saját  
területén annak megvalósulását.” 
Konklúzióként kérdőjelek közé ékelve 
az alábbi sorok olvashatóak: „Fásítás: 
évente 284 ha, ebből erdő 200 ha, erdő-
sáv 75 ha, fasor 9 ha. Tületnyerés feltöl-
téssel 170 ha.”

deződését és új, elsősorban tájrendezési 
eszközök megjelenését kívánta meg. 

A Szent István Egyetem Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltárának archívumá-
ban őrzött Ormos-hagyatékban3 fellel-
hető az 1963-as A Balaton 20 éves fejlesz-
tési terve című dokumentáció, melyet 
személyes kézírásos feljegyzéseivel egé-
szített ki,4 erősen kritizálva a zöldfelü-
leti fejlesztés és a partfeltöltés ellent-
mondó arányait, előrevetítve a moder-
nizáció veszélyeit. Korai kritikája már 
sejteti a fejlesztés ambivalens szellemi-
ségében rejlő, a hatvanas évek közepé-
től egyre inkább felszínre kerülő feszült-
ségeket. A regionális gondolkodás jelen 
horizontját is szem előtt tartva érdemes 
megvizsgálnunk az üdülőterületi urba-
nizáció révén bekövetkező léptékvál-
tást, a regionalitás genezisét, majd szak-
matörténeti differenciálódását és az 
egységes tájalakítás eszméjének meg-
jelenését az építészet, az urbanisz-
tika és a tájtervezés eszközeiben.

A tájfogalom tervezéselméleti megala-
pozása Mőcsényi Mihály 1968-as definíci-
ójához köthető a hazai szakmatörténet-
ben, ezt megelőzően a különböző disz-
ciplínák eltérő funkcióval és tartalommal 
alkalmazták, gyakran épp a régió foga-
lom szinonimájaként. A hazai regioná-
lis tervezéstörténet kezdeti szakaszá-
ban gyakran „kistáji tervekként” emlí-
tik a Balatonra és más földrajzi egységek 
rendezésére irányuló feladatokat, miköz-
ben ezek a terveszközök a mai értelem-
ben vett tájrendezési, de még tájvédelmi 
szándékokkal sem bírtak. Ezzel párhu-
zamosan a „tájképi formálás” is vissza-
térő motívumként jelent meg az építé-
szeti- és településtervezés – különösen 
üdülőterületekre irányuló - gyakorla-
tában, bár a „tájképi” eszközök pon-
tos meghatározásával adósak marad-

tak a tervek publikálói. A fenti esetek-
ben a táj mint segédfogalom jelent meg, 
ellentétet képezve az indusztriális és 
urbánus keretekre szabott, bevett ter-
vezési gyakorlattal. Az üdülőtájak urba-
nizációja plasztikusan illusztrálja a 
hagyományos települési kontúrokból 
való kiszakadás, a morfológia és törté-
neti kontextus hiányából adódó problé-
mákat, ahol a rekreációt biztosító ter-
mészeti táj a tervezők számára első-
sorban mint vizualitás jelent meg, és 
az eltérő léptékszintek közti közvetítő 
médiumként használták. A látványorien-
tált szemlélet magában hordozta a szub-
jektív leképezés és értelmezés problé-
máját is, amit a korabeli szaknyelv dif-
ferenciálatlan jellege tovább erősített. 

Jelen publikációban a tájfogalmat 
annak történeti kialakulásában követ-
hetjük nyomon, elfogadva, hogy annak 
tartalma nem statikus, hanem egy – 
helyenként ellentmondásos – eszme-
történeti folyamat eredménye. Ebben 
a genealógiában a Balaton-fejlesztés 
feladatai, kiéleződő ökológiai problé-
mái jelentős inspirációt gyakoroltak a 
nagy léptékű zöldfelületi tervezés fel-
értékelődésére és a hazai tájrende-
zés diszciplínájának kialakulására.

TÁJ- ÉS RÉGIÓKÉPZETEK NEMZETKÖZI 
TERVEZÉSI KONTEXTUSBAN

A hazai regionális stratégiaalkotás előz-
ményeiként érdemes rendszereznünk 
táj és régió fogalmi viszonyainak terve-
zéstörténeti alakulását a nemzetközi 
gyakorlat tükrében. A fogalom megje-
lenése a századfordulón Patrick Geddes 
skót evolúciós biológushoz köthető, aki 
interdiszciplináris tevékenysége során a 
településtervezés elméletére is jelentős 
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contours and from the lack of morphology 
and historical context where the nature 
providing recreational options is essen-
tially considered by the designers as a 
visual element, and was used a medium 
between different scale levels. Spec-
tacle-oriented approach brought along 
the problem of subjective imaging and 
interpretation as well. The undiffer-
entiated nature of contemporary liter-
ature further amplified the problem. 

In this publication we examine the 
landscape concept in parallel with 
its historic background, and we will 
acknowledge, that the content of this 
document is a result of a conceptual 
development with some contradic-
tions here and there. In this genealogy, 
Balaton development tasks and intensi-
fying ecology problems served as signif-
icant inspiration to further large-scale 
green area planning and the formation 
of Hungarian landscape design.

LANDSCAPE AND REGIION CONPECT IN 
AN INTERNATION DESIGN CONTEXT

As a historical element of Hungarian 
regional strategy creation, it is worth 
categorising the development of land-
scape and region relations in view of the 

international practice. The concept first 
appeared at the turn of the last century, 
when a Scottish biologist, Patrick Geddes 
had a massive impact on urban plan-
ning.5 In his theoretical valley cross 
section, the water flow was consid-
ered to be the basis of the regional 
unit, where right from the spring to the 
river mouth, different levels of civilisa-
tion are present and organise the forma-
tion of towns and cities. In his early 
ecology vision, cultivation and landscape 
aesthetics create a close unit, and this 
approach is suitable to synthesise the 
different disciplines. Geddes's approach 
was transferred by Lewis Munford, and 
it had a massive impact on the Amer-
ican regional development of the era, 
especially due to emphasising observa-
tion and examination instead of strict 
methodology solutions. By doing this, 
he favoured landscape perception over 
regional constructions, and refused the 
"prejudiced" methodology approach."

Geddes's and Mumford's approach 
had a significant influence on the 
construction of a water reservoir to be 
built in the Tennessee Valley in 1933, 
albeit the large-scale landscape design, 
a part of President Roosevelt's New Deal 
programme, resulted in radical environ-
mental changes. The socio-economic 

1

1. ábra/fig.:  
Tóth János 1946-os 
vázlatos 
tervjavaslata a 
Balaton-környék 
területfelhasz-
nálására /  

Draft plan for the 
Balaton area, János 
Tóth, 1946 
(forrás/source: 
komoróczy lajos:  
a balatonkörnyék 
üdülőterületeinek 

fejelsztési 
kérdései. 
különlenyomat az 
építésügyi szemle 
1957/2 számából. 
budapest, 1958.)
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5 Peter Hall: Cities of Tomorrow: An 
Intellectual History of Urban Planning 
and Design. Oxford, BlackwellPublishing, 
1988, 1996, 2002.
6 Perczel Károly: Kell-e országos keret-
terv? Új Építészet 2 (1946)
7 Daniela Spiegel: Vacationing within 
the walls. The Design and development 
of holiday resorts int he GDR. In:  
Moravánszky Ákos - Karl R. Kegler 
(eds.) Re-Scaling the Environment. New 
Landscapes of Design, 1960-1980. East 
West Central. Re-Building Europe 1950-
1990. Vol. 2. Birkhäuser, Basel, 2017. pp 
173-188.
8 Frank Erich Carl: Erholungswesen und 
Landschaft, Deutsche Bauakademie, 
1960 Berlin.

hatást gyakorolt.5 Teoretikus völgymet-
szetében a vízfolyást tekintette a regio-
nális egység alapjának, ahol a forrástól 
a torkolatig a civilizáció eltérő, ugyan-
akkor egymásra épülő tevékenységi 
körei szervezik a településtípusok orga-
nizmusát. Korai ökologikus víziójában 
kultiváció és tájesztétika szerves egy-
séget alkot, mely megközelítés alkal-
mas az eltérő diszciplínák szintetizálá-
sára. Geddes eszméje Lewis Mumford 
révén a 20. század első felében intéz-
ményesülő amerikai regionális terve-
zésre is nagy hatással volt, különösen a 
merev metodikák alkalmazása helyett 
az észlelés és a vizsgálat hangsúlyozá-
sával. Ezzel a táj percepcióját a régió 
konstrukciók elé helyezte, elutasítva 
az „előítéletes” metodikai közelítést.

Geddes és Mumford szemlélete is 
jelentős hatást gyakorolt az amerikai 
Tennessee-völgyben 1933-ban induló 
víztározó építésre, bár a nagy léptékű 
komplex tájrendezési munka, mely 
Roosevelt New Deal programjának első 
jelentősebb sikere volt, a természeti kör-
nyezet jelentős átalakítását eredmé-
nyezte. Az európai szakmagyakorlásra 
is nagy hatással lévő szocio-ökonomikus 
vízió integrálta az ökológia, a mérnöki 
tervezés, a tájtervezés, az építészet 
és az esztétika szempontjait. A Tér és 

Forma folyóirat, melynek szerkesztője a 
magyar CIAM csoport vezetője, Fischer 
József volt, szintén közölte a TVA (Ten-
nessee Valley Authority) projektet, mint-
egy a Duna régió fejlesztésének inspi-
ratív előképeként, majd külföldi tanul-
mányútjáról hazatérve Perczel Károly az 
Új Építészetben 1946-ban publikált Kell-e 
országos keretterv? című munkájában6 
hivatkozott a TVA projekt sikerére.

Az európai regionális tervezés meto-
dikai fejlődésében több alternatíva is 
megjelent, melyek közül korai jelenség-
nek minősül a német Walter Christaller 
féle strukturalista régió megközelítés. A 
táji adottságok helyett Christallernek 
a „laboratóriumi körülmények közt” 
kialakult síkvidéki német városhálóza-
tok adtak kiindulási alapot. A háború 
után a nyugatnémet tervezés tovább-
vitte az eszmét, miközben a keletné-
met tervezésben sajátos platformot ala-
kított ki az építészet, az urbanisztika és 
a tájtervezés számára a „komplex pro-
jekt” eszméje. A szemléletmód az üdü-
lőterületek stratégiai tervezésében7 is 
megjelent az 1950-es évek végén, ami-
kor a Deutsche Bauakademie a tájépí-
tész Frank Erich Carlt kérte fel a vizs-
gálatra.8 Carl új turisztikai fejlesztési 
helyszínek után kutatva nem csak a ter-
mészetet és a népsűrűséget, de az ipa-

2. ábra/fig.:  
A Jankovich István 
vezette 1953-54-es 
vizsgálat összegző 
tervlapja, a 
zöldfelületi rendszer 
és tájvédelmi körzetek 
Ormos Imre javaslatai 
nyomán /  

The summary of the 
1953-54 study 
conducted by István 
Jankovich, the green 
surface system and the 
landscaping districts 
following Imre Ormos's 
suggestions

(forrás/source:  
komoróczy lajos:  
a balatonkörnyék 
üdülőterületeinek 
fejelsztési kérdései. 
különlenyomat az 
építésügyi szemle 
1957/2 számából. 
budapest, 1958.)
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vision which had a massive effect on the 
European trends, integrated aspects of 
ecology, engineering design, landscape 
planning, architecture and aesthetics. 
The Hungarian periodical titled "Tér és 
Forma" whose editor was the lead of the 
Hungarian CIAM group, József Fischer, 
published an article about the Tennessee 
Valley Authority project, initially as an 
inspiring prelude to the Danube region 
development. When Perczel returned 
from his international study trip, in 1946 
he published an article in periodical 
"New Architecture" titled "Do we need a 
national framework plan?",6 and referred 
back to the success of the TVA project."

Several alternatives appeared in 
the methodology development of the 
European regional planning. An early 
symptom of these trends was the struc-
tural-regional approach of Walter 
Christaller. Instead of unique land-
scape characteristics, the German 
network of towns, meticulously formu-
lated on flat lands served as a basis for 
Christaller. Post-war German  design 
trends continued to foster this concept; 
in the East German planning, a special 
platform was established by architects, 
for urbanists and landscape designers, 
the so-called concept of a "complex 
project". This concept surfaced in holiday 
resort strategic planning7 at the end of 
the fifties when the Deutsche Bauaka-
demie asked landscape architect Frank 
Erich Carl for the examination.8 While 
searching for new tourism development 
locations he not only examined nature 
and population density but air pollution 
due to industrialisation, and summa-
rised his findings in a single map titled 
"Landscape diagnosis of East Germany"."

To the contrary with idealistic plans, 
the concept of pragmatic, purpose 

oriented and projective region appeared 
simultaneously in Eastern and Western 
Europe, as an instrument of centralised 
economy development. Two Russian 
professionals, Ivan Alexandrov and 
Nikolai Kolosovski9 established a tool set 
for projective regional planning in the 
Soviet Union, as a part of the pragmatic 
Soviet planning system, and this method 
went on to become the benchmark in the 
Eastern Block after 1945. In France, after 
the Great Depression, in 1929, regional 
strategies appeared first, and then after 
the war, a so-called "projective geog-
raphy" emerged which integrated the 
actors of the economy by the state.10 
The first assignment of DATAR was 
a large-scale tourism related devel-
opment of the sea shore in Languadoc-
Roussillon. This project plastically 
represented how economic modern-
isation was favoured over complex 
landscape arrangement aspects.

Landscape perception based regional 
approach was first establish in Europe 
as a defensive device of mountainous 
areas. Regional scale development of 
the North Italian Aosta Valley kicked 
off in 1937.11 The designer group, led 
by Adriano Olivetti, was massively 
influenced by the complexity of the 
American TVA development. In Swit-
zerland, regional planning was on the 
agenda as early as the 30's, and place 
special emphasis on the effects of urban-
isation on the landscape. Due to the 
country's topographic features, archi-
tecture and landscape architecture were 
closely linked. However, the country' 
administrative structure, which was 
organised the bottom to top, the base 
democracy and the high level of canton 
and town autonomy hampered the 
establishment of regions reaching over 
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pp 135-152.
11 Adriano Olivetti: Studi e proposte 
preliminari per il piano regolatore della 
Valle d’Aosta
12 Heinrich Peter: Regionalplanung im 
Kanton Zürich, Gebr. Pretz, Zürich, 1945
13 Armin Meili: Bauliche Sanierung 
von Hotels und Kurorte, Verlag für 
Architektur, Erlenbach-Zürich, 1945
14 Az építésügyi kérdések részletes 
elemzése: Wettstein Domonkos: Regioná-
lis törekvések a Balaton-parti üdülőterü-
letek építéstörténetében a két világhá-
ború között. Építés-Építészettudomány, 
Építés – Építészettudomány 45(1–2) DOI: 
10.1556/096.2017.45.1–2

rosításból adódó légszennyezést is 
vizsgálta, majd „Kelet-Németország 
tájdiagnózisai” címmel egységes tér-
képben foglalta össze eredményeit.

Az ideáltervekkel szemben a pragma-
tikus, célkitűző, projektív régió eszméje 
Európában keleten és nyugaton egymás-
sal párhuzamosan jelent meg centrali-
zált gazdaságfejlesztési eszközként. A 
Szovjetunió tervgazdálkodási rendsze-
rében pragmatikus, ágazati szempontú 
metodika mentén a húszas években dol-
gozta ki Ivan Alekszandrov és Nyikolaj 
Koloszovszkij9 a projektív regionális ter-
vezés eszköztárát, mely 1945 után a 
keleti blokk országaiban is irányadóvá 
vált. Franciaországban az 1929-es gaz-
dasági válság után jelentek meg a regi-
onális stratégiák, majd a háború után a 
gazdasági szereplőket állami koordiná-
cióval integráló „projektív geográfia”.10 
A Területrendezési és Regionális Fej-
lesztési Intézet (DATAR) első feladata, a 
Languadoc-Roussillon tengerpart 1963-
as nagy léptékű turisztikai fejlesztése 
plasztikusan mutatja a gazdasági moder-
nizáció előtérbe helyezését a komplex 
tájtervezési szempontokkal szemben.

A táji percepción alapuló regionális 
szemlélet Európában elsősorban a hegy-
vidéki területek defenzív rendezési esz-
közeként alakult ki. Az észak-olasz 
Aosta-völgy üdülőterületének regioná-
lis léptékű fejlesztése 1937-ben indult 
el.11 Az Adriano Olivetti vezette tervező-
csoportra nagy hatást gyakorolt az ame-
rikai TVA fejlesztés komplexitása. Svájc-
ban már a harmincas években napiren-
den volt a regionális tervezés, különös 
tekintettel az urbanizáció tájképi hatá-
saira. Az ország topografikus adottsá-
gaiból adódóan építészet és tájépítészet 
szorosan összekapcsolódott. Ugyanak-
kor az ország alulról szerveződő köz-

igazgatási struktúrája, a bázisdemokrá-
cia, a kantonok és települések nagyfokú 
autonómiája megakadályozta a közigaz-
gatási határokon átnyúló régiók kiala-
kulását, s egyedül Zürich agglomeráci-
ójára dolgoztak ki egységes tájrende-
zési tervet.12 Az építész-politikus Armin 
Meili országos üdülőterületi tervet dol-
gozott ki a turizmus okozta urbanizá-
ció problémáinak kezelésére,13 az épí-
tészeti eszközök szintjén is határo-
zott beavatkozásokat javasolva, de a 
terv az elaprózódott tulajdonosi struk-
túra miatt végül nem realizálódott. 

A REGIONÁLIS TERVEZÉS KEZDETEI 
MAGYARORSZÁGON

Magyarországon 1945 előtt még nem 
éreztette hatását a nemzetközi szinten 
már formálódó regionális területrende-
zési szemlélet. Egyedül Magyary Zol-
tán révén a közigazgatásban jelent meg 
korai elképzelésként, valamint a Bala-
ton-parti regionális törekvések elszige-
telt jelenségét értelmezhetjük az átfogó 
stratégiára tett korai kísérletként. A két 
világháború között ugyanis egyre inkább 
előtérbe került a tópart infrastrukturá-
lis fejlesztése és építésügyi rendezése.14 
Az egyre intenzívebb, korlátozás nél-
küli parcellázás és beépítés hamar szét-
feszítette a települési kontúrokat, az 
összenövő településfolyamok új, tájképi 
léptékű problémát eredményeztek. A 
Magyar Mérnök és Építész Egylet 1931-
ben interdiszciplináris konferenciát ren-
dezett, ahol az építésrendészeti és esz-
tétikai kérdések mellett a balneológiai, 
vízügyi, közlekedési infrastrukturális 
kérdéskörök is megjelentek. A régió egy-
séges fejlesztése és rendezése a közigaz-
gatás szintjén is probléma volt, mivel a 
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12 Heinrich Peter: Regionalplanung im 
Kanton Zürich, Gebr. Pretz, Zürich, 1945
13 Armin Meili: Bauliche Sanierung 
von Hotels und Kurorte, Verlag für 
Architektur, Erlenbach-Zürich, 1945
14 Detailed descripton of the regional 
architecture strategies between the two 
World War: Wettstein Domonkos: Regio-
nális törekvések a Balaton-parti üdülőte-
rületek építéstörténetében a két világhá-
ború között. Építés-Építészettudomány, 
Építés – Építészettudomány 45(1–2) DOI: 
10.1556/096.2017.45.1–2
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administrative borders, and a single 
landscape development plan was only 
drafted for the agglomeration area of 
the capital, Zürich.12 An architect-poli-
tician, Armin Melli, devised a national 
holiday resort plan to handle issues 
caused by urbanisation triggered in 
the wake of tourism.13 In this plan 
there were suggestions for determined 
interventions for architecture tools, 
however, due to fragmented ownership 
structure, it was not implemented. 

REGIONAL PLANNING BEGINS  
IN HUNGARY

No regional planning had any effect in 
Hungary before 1945, although certain 
design and planning trends were already 
present at an international level. It was 
Zoltán Magyari, an officer working in the 
public administration, who presented his 
early views, in addition to some initial 
and isolated regional attempts which 
could be considered as the first initi-
atives for a comprehensive strategy. 
Layout arrangement and infrastruc-
ture development of the lake became a 
priority between the two world wars.14 
The increasingly intensive and liter-
ally unlimited allocation of lots and 

land quickly overstretched city and 
town contours, and coalescing settle-
ments resulted in a large, landscape-
scale problem. In 1931, the Hungarian 
Architect and Engineer Association 
organised an interdisciplinary confer-
ence where besides architecture and 
aesthetic issues, balneology, water 
management, transport and infrastruc-
ture problems were discussed. Uniform 
regional development and arrangement 
posed a problem for the public admin-
istration as well, as altogether three 
counties shared the region. Regional 
reform movements intended to estab-
lish a single Balaton County, which, even 
only for a short period, was in fact set up 
during the Soviet Republic of Hungary 
in 1919. Initiated by the regional NGOs 
(Balaton Association, Balaton Group), 
in 1931, the Royal Hungarian Balaton 
Management Committee was estab-
lished, whose scope of authority reached 
as deep as 3 kms from the shore line. The 
Committee, besides development and 
tourism organisation tasks, had the right 
to oversee and co-ordinate architecture 
related issues as well, by harmonising 
the interests of the bath resort, the local 
community and the regional concept. 

At the beginning of the forties, the 
Balaton Management Board commenced 

3. ábra/fig.:  
Az Ormos Imre 
vezette 1953-as 
tájvizsgálatot 
összegző tervlap /  
The summary of the 
landscape survey of 
Imre Ormos in 1953
(forrás/source:  
komoróczy lajos:  
a balatonkörnyék 
üdülőterületeinek 
fejlesztési kérdései. 

különlenyomat az 
építésügyi szemle 
1957/2 számából. 
budapest, 1958.)3
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térség felett három vármegye osztozko-
dott. A területi reformmozgalmak egy 
egységes Balaton vármegye kialakítását 
tűzték ki célul, amely a Tanácsköztársa-
ság idején, ha rövid időre is, de realizá-
lódott. A fürdőtelepeken működő korai, 
alulról építkező regionális civilszerveze-
tek (Balaton Egylet, Balaton Szövetség) 
kezdeményezésére 1931-ben megalakult 
a M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság (BIB), 
melynek hatóköre a parttól 3 km-re ter-
jedt ki. A fejlesztés és a turizmusszerve-
zés mellett az építésrendészeti kérdések-
ben is koordináló jogkörrel rendelkezett, 

összehangolva a fürdőtelep, az ősköz-
ség és a regionális lépték érdekeit. 

A Balatoni Intéző Bizottság a negyve-
nes évek elején megkezdte egy regioná-
lis rendezési terv előkészítését. A ter-
vezés metodikájának unikális jellegét a 
tópart civilszervezeteinek integrálásá-
ból adódóan egy alulról építkező szem-
lélet adta, mely a helyi fejlesztési poten-
ciálokból kívánta a regionális érdekelt-
ségű célokat kiemelni és támogatni. A 
terv a háborús évek miatt nem reali-
zálódhatott. 1946-ban Tóth János pub-
likált egy, az Építés- és Közmunkaügyi 

4. ábra/fig.: 
Balatoni Regionális 
Tervvázlat - 
Területfelhasználás és 
települések 
jellegvázlata. 1957 / 
Balaton Regional Plan 
– Land use and 
characteristics of 
settlements. 1957

(forrás/source: 
farkas tibor 
archívuma)

4
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ges fejlesztése és rendezése. Tér és Forma 
1-3, 1946, 14–18.
16 The International Congress of 
Modern Architecture (CIAM) recorded its 
functional city idea in the 1933 Athens 
Charter.
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the preparations of a regional layout 
plan. The unique nature of the design 
methodology was provided by a concept 
which was organised from bottom to 
top, as this concept attempted to pick 
and regional objectives from local devel-
opment potentials, and attempted to 
support them. Plan implementation 
was hampered by the war. In 1946 János 
Tóth published a draft plan proposal at 
the request of the Ministry for Archi-
tecture and Public Works, and this study 
suggested, by15 reinterpreting the CIAM 
functional town concept,16 a patchlike 

town and settlement system. The plan 
would have "chopped" bath resorts 
which stretched inland more than 250 
metres, and it allocated significant areas 
as nature reserves." However, this publi-
cation was not highly popular. (Fig 1.) 

After the war, massive reconstructions 
were kicked off, and regional planning 
went on to become a part of the agenda 
in Hungary. 1946 and 1947 witnessed 
several publications on regional plan-
ning, besides Károly Perczel mentioned 
earlier, Pál Granasztói, Imre Perényi and 
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15 Tóth János: A Balaton környék egysé-
ges fejlesztése és rendezése. Tér ésForma 
1-3, 1946, 14–18.
16 Modern Építészet Nemzetközi Kong-
resszusa (CIAM) az 1933-as Athéni Char-
tában rögzítette a funkcionális városesz-
méjét.
17 Perczel Károly: A regionális tervezés 
eddigi munkáiról és tapasztalatairól. 
Településtudományi Közlemények, 13. 
1961 május 50-55.o.
18 uo. 17.
19 Komoróczy Lajos: A Balatonkörnyék 
üdülőterületeinek fejelsztési kérdései. 
Különlenyomat az Építésügyi Szemle 
1957/2 számából. Budapest, 1958.
20 A Balatoni Regionális Terv építészeti 
és településtervezési vonatkozásairól 
részletesebben: Wettstein Domonkos: 
The balaton region as an experimental 
territory. Positions of architecture in 
the emergence of regional planning for 
recreation in hungary. In: Építés – Építé-
szettudomány 44(1–2)129–177

Minisztérium felkérésére készített váz-
latos tervjavaslatot,15 amely a tóparton a 
CIAM funkcionális városeszméjét16 átér-
telmezve sávos településrendszert java-
solt. A 250 méternél mélyebben a tájba 
nyúló fürdőtelepeket „visszametszette” 
volna, és jelentős természetvédelmi 
rezervátumokat jelölt ki. Publikációja 
azonban nem talált visszhangra (1. ábra). 

A háború után a helyreállítási és város-
rendezési feladatok kapcsán Magyar-
országon is napirendre került a regio-
nális tervezés ügye. 1946-47-ben több 
publikáció is megjelent a regionális ter-
vezésről, a már említett Perczel Károly 
mellett Granasztói Pál, Perényi Imre és 
Preisich Gábor vetették fel a nagy lép-
tékű tervezés szükségességét. 1949-től 
az Országos Tervhivatal (OT) keretében 
működő Területrendezési Intézetben 
(TERINT) regionális vizsgálatok készül-
tek a Sajó völgyére, a miskolci iparvi-
dékre, a salgótarjáni medencére és a 
Zagyva völgyére. Az ötvenes évek ele-
jén azonban a TERINT feladatköre módo-
sult, majd megszűnt, ezzel a regioná-
lis tervezés ügye néhány évre elakadt. 
Az OT-ben Jankovich István vezetésé-
vel 1953-ban indult újra a regionális ter-
vezés, amivel párhuzamosan Perczel 
és Jankovich révén a BME Városterve-
zési Tanszékén megkezdték az általá-
nos elméleti alapok lerakását. Bár Per-
czel jelentős nyugat-európai és amerikai 
tapasztalattal rendelkezett, az állambe-
rendezkedésből adódóan a szovjet regi-
onális tervezés projektív eszméjét vették 
alapul: „A régiók akkor lesznek szocia-
lista jellegűek, ha nem a jelenlegi helyzet 
adottságain alapulnak, hanem megterve-
zésüknél a jelenlegi adottságokon is ala-
puló távlati fejlesztésükből következő 
jövőbeni állapotot veszik figyelembe. A 

szocialista régió tehát távlati állapot-
nak felel meg.”17 A perspektíva időbeli-
ségét a szükséges és előre látható nagy-
beruházások 25-40 éves megvalósítási 
időtartama adta meg. A metodikában 
a táj fogalom is megjelent. A regioná-
lis terv a népesség, a termelés, a regio-
nális településszerkezet, a közlekedési 
hálózat vizsgálata mellett a tájkom-
pozíciót is tartalmazta, mint a termé-
szeti és az építészeti elemek együttesét: 
„A tájkompozíció a régió tervezett léte-
sítményeinek (elemeinek) olyan egy-
séges térbeli elrendezése, amely a ter-
mészeti adottságokra támaszkodva, 
meghatározott rendszert eredményez.”18

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT: A BALATON 
RÉGIÓ MINT SZABAD TÁJ

A rekreációs célú fejlesztés természeti 
környezettel alkotott szenzibilis viszo-
nya révén a léptékszintek és terveszkö-
zök sajátos kapcsolatait kívánta meg. 
A Balaton átfogó tervezése 1953-54-ben 
az Országos Tervhivatalban indult el 
Jankovich István koordinálásával, és a 
regionális vizsgálatokban Ormos Imre 
is aktívan részt vett a Főiskola részé-
ről.19 Az általa vezetett kutatás kere-
tében a lokális természeti adottságok 
és az üdülési ágak kombinálhatósá-
gát vizsgálta (3. ábra). Az összegzés-
ként elkészült tervvázlat a helyzetfel-
mérés mellett tájvédelmi javaslatokat 
is tartalmazott, kijelölve a védendő 
és fejlesztendő zöldfelületek rendsze-
rét. Az 1957-ben a VÁTERV-ben elké-
szült Balatoni Regionális Tervvázlat20 
jelentősen épített a korábbi „Ormos-
féle tájvizsgálatra” – ahogy ezt Far-
kas Tibor, a regionális tervművelet fele-
lőse visszaemlékezéseiben többször 
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17 Perczel Károly: A regionális tervezés 
eddigi munkáiról és tapasztalatairól. 
Településtudományi Közlemények, 13. 
1961 május 50-55.o.
18 see 17.

    TÁJ ÉS RÉGIÓ   |   4D 44. SZÁM 2017   |  13

Gábor Preisich highlighted the neces-
sity of large-scale planning. From 1949 
regional surveys took place in Regional 
Arrangement Office which operated 
under auspices of the National Plan-
ning Office. These survey covered the 
industrial areas around Miskolc, the 
Salgótarján Basin and Zagyva Valley. 
However, at the beginning of the fifties, 
TERINT's scope changed, and later the 
unit was disbanded, hence, regional 
planning was stranded for a couple of 
years. Under the supervision of István 
Jankovich, regional planning was 
relaunched in the National Planning 
Office in 1953. Simultaneously, class-
room courses were launched the Urban 
Planning Department of the Budapest 
University of Technology by Perczel 
and Jankovich. However Perczel gained 
significant international and Amer-
ican experience later, due to the state 
organisation and structure, the projec-
tive concept of Soviet regional plan-
ning was considered to a basis. "Regions 
will be of socialist type if they are 
not only based on the current situa-
tion, instead their planning should be 
based on both the current status and 
the status which is to be reached as a 
result of development plans to be imple-
mented." As such, a socialist region 

corresponds to a future status."17 Time 
span of the perspective was defined 
by the 25-40 year implementation 
period of the foreseeable and neces-
sary large investments. The concept 
of landscape appeared in the method-
ology. The regional plan, in addition 
to examining population, production, 
regional town structures and trans-
port network, also contained landscape 
compositions, as a compound element 
of natural and architectural features. 
"Landscape composition is a single 
spatial arrangement of planned regional 
facilities (elements) which based on 
natural features and characteristics 
results in a clearly defined system."18

THEORY AND PRACTICE: BALATON 
REGION – A FREE LANDSCAPE

The sensible relationship between 
recreation oriented development and 
nature called for a unique relation-
ship among scale levels and planning 
tools. A comprehensive Balaton survey 
was launched in 1953 and 1954 in the 
National Design Bureau. The opera-
tion was co-ordinated by István Janko-
vich, and on behalf of the College, Imre 
Ormos also participated in regional 

5. ábra/fig.: 
Balatoni Központi 
Fejlesztési Program 
üdülőterületi 
népességtervezete a 
kijelölt 
célterületeken / 
Balatoni Central 
Development Program, 

population plan for 
selected destinations.
(forrás/source: 
bondor józsef 
(ed.): balaton-
fejlesztés / 
development-
project of the 
balaton. budapest, 

vt idegenforgalmi 
propaganda és 
kiadó vállalat, 
1975.)5
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21 Ormos Imre: A kert- és tájépítész sze-
repe a város és táj tervezésben. Városépí-
tés 2, 1967, pp. 9-12.Ormos Imre: Telepü-
léseink üdülőterületei és idegenforgalmi 
problémái. Városépítés 6, 1968, pp. 2-3.
Misley Károly: Üdülőterületi létesítmé-
nyek tervezése és a tájvédelem. Városépí-
tés 3, 1966, pp. 21-23.
Kőszegfalvi György: A tömeges üdülés 
és idegenforgalom tervezésének néhány 
időszerű kérdése. Településtervezési tájé-
koztató 3-4, 1968.
22 Ormos Imre: A szabad táj mint a 
nagyvárosok lakóinak üdülőterülete. A 
kertészeti és szőlészeti főiskola évkönyve 
XXVII. évf. 1963 Mezőgazdasági Kiadó, 
1963, Budapest. 189-208.o.

kiemeli. Az archív tervdokumentá-
ció alapján 1957-ben újabb zöldfe-
lületi vizsgálat már nem készült. 

A komplex regionális üdülőterületi 
fejlesztés újszerű feladatnak számított 
mind az építészek, mind a településter-
vezők számára, érdemi előképek híján 
az MTA-ban Granasztói Pál is a kísér-
letezésre helyezte a hangsúlyt. A szak-
magyakorlás során korábban már meg-
szokott urbánus morfológiai keretekből 
kiszakadva azonban nem csak az építé-
szeti és települési léptékű tervezés szá-
mára kellett új eszközöket definiálni, de 
a zöldfelületek rendszere és léptéke is 
új kihívásokat adott a tájépítész – kert-
tervező szakemberek számára. A fej-
lesztést a Balatoni Intéző Bizottság (BIB) 
koordinálta, a regionális tervművele-
tet a VÁTI vezette, míg a hatósági kont-

rollt a Balatoni Főépítészség látta el. A 
három intézmény közös személye Farkas 
Tibor volt, egyszerre lévén beruházó, ter-
vező és engedélyező hatósági szereplő. 
Ormos 1957 után a regionális és telepü-
lési tervezési feladatok mellett a Bala-
toni Intéző Bizottság munkáját a terv-
tanács állandó tagjaként is segítette. 

Az üdülőtáj fogalmával foglalkozó 
korabeli publikációk21 lehetőséget adnak 
az elmélet és a gyakorlat összeveté-
sére, az építészeti-urbanisztikai eszkö-
zöktől egyre inkább elkülönülő tájter-
vezés kezdeti feladatainak rekonstruk-
ciójára. Ormos Imre A szabad táj, mint 
a nagyvárosok lakóinak üdülőterülete22 
című 1963-as publikációjában, miközben 
az üdülőtáj fogalmát vizsgálja, a Bala-
ton-terv közelmúltban szerzett gyakor-
lati tapasztalatai is kirajzolódnak a hát-
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19 Komoróczy Lajos: A Balatonkörnyék 
üdülőterületeinek fejelsztési kérdései. 
Különlenyomat az Építésügyi Szemle 
1957/2 számából. Budapest, 1958.
20 Detailed description of the Balaton 
regional planning history: Wettstein 
Domonkos: The balaton region as an 
experimental territory. Positions of 
architecture in the emergence of  
regional planning for recreation in 
hungary. In: Építés – Építészettudomány 
44(1–2)129–177
21 Ormos Imre: A kert- és tájépítész sze-
repe a város és táj tervezésben. Városépí-
tés 2, 1967, pp. 9-12.; Ormos Imre: Telepü-
léseink üdülőterületei és idegenforgalmi 
problémái. Városépítés 6, 1968, pp. 2-3.; 
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A tömeges üdülés és idegenforgalom 
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Településtervezési tájékoztató 3-4, 1968.
22 Ormos Imre: A szabad táj mint a 
nagyvárosok lakóinak üdülőterülete. A 
kertészeti és szőlészeti főiskola évkönyve 
XXVII. évf. 1963 Mezőgazdasági Kiadó, 
1963, Budapest. 189-208.o.
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surveys.19 He led a study to examine 
whether local environmental features 
and holiday types can be combined. 
(Fig 3.) The draft plan compiled as a 
summary, besides a situational anal-
ysis, also contained nature protection 
recommendations, and defined a system 
of green areas to be protected and 
developed. The Balaton Regional Draft 
Plan,20 compiled by VÁTERV in 1957, 
was mainly based on landscape exam-
ination conducted by Ormos – as high-
lighted in his memoirs by Tibor Farkas, 
the officer responsible for the regional 
planning operation. No new green area 
survey was conducted in 1957 based 
on the archive plan documentation. 

Complex regional holiday resort devel-
opment was a novel task for both archi-
tects and urban designers alike, lacking 
decent history, even Pál Garasztó of 
the Hungarian Academy of Sciences 
favoured experimenting. However, 
breaking away from the earlier urban 
methodology trends, new tools had to 
be defined for not only architecture 
and urban scale development, green 
area development and scale brought 
along new challenges for landscape 
planners and landscape designers. 
The development was co-ordinated by 
the Balaton Management Committee 

while the regional design operation 
was led by the VÁTI, and the super-
vising authority was the Balation 
Chief Architect Office. A common link 
among these three institutions was 
Tibor Farkas, as he was an investor, a 
designer and an approving body as well. 
After 1957, besides regional and city 
planning assignments, Ormos helped 
assisted the operation of the Balaton 
Management Board as a permanent 
member of the planning council. 

Contemporary publications21 dealing 
with holiday landscapes made it 
possible to compare theory with prac-
tice, and to reconstruct the initial tasks 
of a new landscape design approach 
which was breaking away from archi-
tecture-urban tools. In his 1963 publi-
cation titled "Free landscape – holiday 
resort for city dwellers"22 Ormos exam-
ines the concept of holiday resorts, and 
at the same time, highlights his practical 
experiences gained recently in terms 
with the Balaton Plan." By Ormos's defi-
nition, a resort area is just the oppo-
site of the urban one as "cities fail to 
fulfil the most elementary biologic and 
psycho logic needs of the population"." 
For the territorial demands of holidays, 
Ormos referenced to CIAM'S Athens 

6. ábra/fig.: 
Balaton Üdülőkörzet 
Regionális Rendezési 
Terve, 1979 / 
Regional Plan for the 
Balaton Recreational 
Area, 1979
(forrás/source:  
a balaton üdülő- 

körzet regionális 
rendezési terve i. 
kötet. [váti], 1979. 
(hozzáférés: 
lechner tudásköz-
pont. raktári 
jelzet: dkt/ottt/
bti/-2281))
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23 lásd 27.
24 Neil Brenner (ed.) Implosions/
Explosions: Towards a Study of Planetary 
Urbanization, Berlin, Jovis, 2013.
25 Gerle György: Az üdülő- és idegen-
forgalom területrendezési vonatkozásai 
Településtudományi Közlemények, 1967 
május, pp.  46-65.

térben. Ormos definíciójában az üdülő-
táj az urbánus környezet ellentéte, mivel 
a város „a lakosság legelemibb bioló-
giai és pszichológiai életfeltételeit sem 
tudja kielégíteni.” Ormos a Modern Épí-
tészet Nemzetközi Kongresszusának 
(CIAM) Athéni Chartájára hivatkozik az 
üdülés territoriális igényeinél. A CIAM 
funkcionális város eszméjében a rekreá-
ció, mint a termelő erők megújulásának 
folyamata szerepelt a munka, a lakás, a 
közlekedés és a szabadidő négyesében. 

A táj megnyitása
Ormos szerint a táj üdülési potenciál-
jában nemcsak az objektív adottságok, 
hanem az üdülést keresőnek a termé-
szethez való személyes viszonya is lénye-
ges; így a modernitást jellemző pozitivista 
szemléletet finoman kimozdítva, Mőcsé-
nyi Mihály 1968-as, a szubjektum per-
cepcióját kiemelő tájfogalmát készíti elő. 
Ormos rendszerében a táj élvezetének 
több egzisztenciális foka lehetséges a ter-
mészetidea szentimentális megtapaszta-
lásától a természettudományos összefüg-
gések felismerésén alapuló tájélvezetig. 
A természetélmény dominanciájára ala-
pozva a rekreációt a „nyílt táj” kategóriá-
jában tartja megfelelőnek, ahol az emberi 
tevékenységnek csak a lehető legkeve-
sebb lenyomata rajzolódik ki a látvány-
ban, miközben szerinte a kultúrtáj már 
nem képes a hétköznapok urbánus kere-
teiből kiszakadó ember számára ellen-
pontot adni.23 Rendszerében különbsé-
get kell tehát tennünk nyílt táj és kultúrtáj 
között, ami az üdülőterületi urbanizáció 

korai stádiumait jelzi, miközben a tájala-
kítás totalitása révén mára már mind-
két kategória az interdiszciplináris urba-
nizált táj fogalmában olvad össze.24

A rekreációs célú tájhasznosításban 
már korán felmerült a természetvéde-
lem-tájvédelem dichotómiája. A nyílt táj 
az emberi tevékenység jelenlétét is felté-
telezi, ezért „a természeti állapotnak csak 
konzerválását célzó természetvédelem 
nem megfelelő.” Eszközként a védelem 
alacsonyabb fokát, a tájvédelmet java-
solja, mivel annak megközelítésében az 
üdülőterületeken a mezőgazdaság és az 
erdészet is tovább fejlődhet, sőt bizonyos 
korlátok közt még az ipari tevékenységek 
is. A tájba ágyazott létesítmények elhe-
lyezésénél szükségessé vált a léptékszin-
tek összekapcsolása, amire a – demok-
ratikus berendezkedésű nyugati orszá-
goktól eltérően – az államszocializmus 
központi fejlesztési-intézményi kerete 
hatékony rendszert biztosított: „az üdü-
lőterületek regionális tervezésében szük-
ségszerű léptékbővülés következik be az 
egyéb területek regionális tervezéséhez 
képest. Itt ugyanis számos – a táji adottsá-
gok helyes kihasználásától erősen függő 
– létesítmény elhelyezése már a regioná-
lis tervezés stádiumában is olyan részle-
tes megoldásokat kíván, amelyeket rend-
szerint csak az általános városrendezési 
tervek vagy még azoknál is nagyobb lép-
tékben lehet egyértelműen kialakítani.”25

Az építész tervezők szándéka sze-
rint „szenzitív” formálás jellemezte a 
vízparti létesítményeket, ahogy Poló-
nyi Károly, a fejlesztés déli parti főmér-

7. ábra/fig.: 
Zamárdi, 1972 / 
Zamárdi, 1972
(forrás/source: 
farkas tibor 
személyes 
hagyatéka)

8. ábra/fig.: 
Balatonberény, 1972 
/ Balatonberény, 1972
(forrás/source: 
farkas tibor 
személyes 
hagyatéka)
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Charter. In the CIAM functional town 
concept, recreation, was considered 
to be a renewal instrument of produc-
tive force, among work, accommoda-
tion, transportation and leisure time. 

Opening landscapes
According to Ormos, as for the holiday 
potential of the region is concerned, 
not only objective features but the 
personal relationship between nature 
and the individual seeking relaxation 
is significant, hence, slightly revolu-
tionising the modernist and positivist 
approach, Ormos, in way, is preparing 
Mihály Mőcsényi's landscape concept 
of 1968 which highlights the perception 
of the subject. Ormos's system allows 
for multiple levels of enjoying the land-
scape, starting from a sentimental expe-
rience of nature to a scientific approach 
which deals with all kinds of connec-
tions and complexities. Based on the 
dominance of natural experience, this 
system considers recreation to be in a 
category for an "open landscape" where 

only the smallest possible amount of 
human activity is visible in the views, 
while Ormos believes that a cultural 
landscape is no longer able to provide 
a benchmark point for individuals 
breaking away from everyday urban 
life.23 Therefore, in his system we must 
make a difference between open and 
cultural landscape, which means an 
early stage of holiday resort urbanisa-
tion, while due to the totalitarian nature 
of landscape formation by now both 
categories have been merged into the 
concept of the urbanised landscape.24

A dichotomy of nature and land-
scape protection appeared in recre-
ation oriented landscape utilisation 
at an early stage. The open landscape 
assumes human presence, hence, 
"nature protection which only aims to 
conserve is not acceptable." "The system 
suggests a lower level of protection as a 
tool; landscape protection as agriculture 
and forestry can develop further in 
holiday resort areas, moreover, in certain 
cases industrial activities can also 
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26 Polónyi Károly, Építész-településter-
vező a perifériákon, Polónyi Károly ret-
rospektív naplója, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 2000.

nöke visszaemlékezésében fogalma-
zott: „célunk a természet gyengéd érin-
tése volt.”26 Az erőforrások, technológiák 
és helyi anyagok adaptív felhasználása 
a modern építészet regionális útjára tett 
kísérlet volt, az eredményeket a CIAM 
1959-es Otterloo-i kongresszusán ismer-
tette Polónyi. A Balaton-terv plasztiku-
san reflektálta a nemzetközi fórumon 
jelen lévő TEAMX csoport elméleti törek-
véseit, akik ebben az időben fedezték fel 
újra Patrick Geddes regionális vízióit. 

Az integrált szemlélet „az egységes 
táji-építészeti kialakítás összhangjáért” 
adományozott 1965-ös UIA Abercrombie-
díj indoklásában is megjelenik. A siker 
oka a korábban felvázolt nemzetközi 
szakmatörténeti kontextusból is kiraj-
zolódik. Az üdülőterületi terv projektív 
megközelítésén túl az üdülőtáj per-
cepciójára is tekintettel volt, a termé-
szeti, topografikus adottságokhoz adap-
tív módon viszonyulva egyesítette az 
eltérő léptékszintek terveszközeit, kon-
cepcióit, ami a nemzetközi gyakorlat-
ban egyedülálló jelenségnek számított.

Léptékváltások a zöldfelület  
tervezésben
Az Ormos által vezetett balatoni zöldfe-
lületi tervezés feladata három nagy cso-
portban foglalható össze, a tervrendszer 
hármas léptékét követve. Az újszerű fel-
adatot adó nagy táji léptékben az újra-
erdősítés jelentett kihívást, a nagyobb 
települések közt a vízpartig lenyúló erdő-
sávokat terveztek. A terv már regioná-
lis léptékben is nagy hangsúlyt fektetett 
az utazás során feltáruló tájélményre. A 
települések közötti beépítetlen szakaszo-
kon a fásítást is úgy alakították, hogy az 
utazók zavartalanul a tóra lássanak. Tele-
pülési léptékében a közösségi zöldfelü-
leteket kellett formálni, elsődleges cél 
az épületek és épületcsoportok „zöldbe 
ágyazása” volt. A strandok és az állomá-
sok körüli parkok mellett sok helyen léte-
sült új, szélvédett sétány is, melyekre 
1-1,5 km-enként játszótereket, edzőparko-
kat fűztek fel. A harmadik tervezési lép-
ték az állami tulajdonban lévő, nem nyil-
vános használatra szánt kertek, azaz a 
gyógyhelyek, hotelek, fürdők parkjainak 
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remain and develop." Placing facilities 
embedded into the landscape required 
the connection of scale levels which, to 
the contrary with democratic Western 
countries, was made much easier by 
the centralised state socialist system. 'a 
necessary leap of scale will take place 
in regional holiday resort planning in 
comparison with regional planning of 
other areas. It is explained by the fact 
that some facilities, even in the initial 
stage, require very detailed solutions and 
approach, and such solutions are usually 
implemented in generic urban devel-
opment plans of even higher scale.25 

In line with the intention of architects 
and designers, a so-called "sensitive" 
configuration was applied to lake shore 
facilities. It is clearly reflected in Károly 
Polónyi's words (he was the Chief 
Engineer of the southern shore):" "our 
objective was just gently touching the 
environment."26 Adaptive utilisation f 
resources, technologies and local mate-
rials was at experimental step taken 
on the path of modern architecture, 

and the results were announced by 
Polónyi at the 1959 CIAM conference in 
Otterloo. The Balaton plan plastically 
reflected the theoretical intentions of the 
TEAMX groups present on the interna-
tional forum; they were then rediscov-
ering Patrick Geddes's regional visions. 

The integrated approach is present 
in the explanation of the UIA Aber-
combie Award of 1965: for the harmony 
of the uniform landscape-archi-
tecture configuration". The success is 
confirmed by the international tech-
nical history and background. In 
addition to the projective approach 
of the holiday resort area plan, it took 
the landscape perception into consid-
eration as well, by aligning adaptively 
design tools and conceptions of various 
scale levels with natural and topo-
graphic features, which was a unique 
concept in the international practice.

Scale of change in green area planning
The green area development lead by 
Ormos can be summarised in three 

9-11. ábra/fig.: 
Szigliget, 1972 / 
Szigliget, 1972
(forrás/source: 
farkas tibor 
személyes 
hagyatéka)
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27 Farkas Tibor (ed.): Főépítészi beszá-
moló a Balatonkörnyék és Dunakanyar 
területéről. ÉM Balatoni és Dunakanyari 
Területi Főépítészsége. Kézirat, Buda-
pest, 1967, p. 37.
28 Simon Mariann: Hungarian See 
Promises a Rich Summer: Collective 
Good and Economic Interest in Socialist 
Leisure Architecture. In: eds. Heynen, H. 
– Gosseye, J. (ed.) Proceedings of the 2nd 
International Conference of the Euro-
pean Architectural History Network. 
Koninklijke Vlaamse Academie van 
Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, 
Brussels, 2012, pp. 480-484.

kialakítása volt. 1958 és 1964 között 71,2 
hektár zöldfelületet rendeztek a fejlesz-
tés keretében. A BIB megbízásából a 
helyszíni feladatokban Ormos Imre mel-
lett az egyetemi oktató Csóti László, 
Mőcsényi Mihály és Dalányi László, vala-
mint Jancsó Vilmos (BUVÁTI) és Kiss 
Gusztáv (KÖZTI) is rendszeresen részt 
vett. 1967-ben a Főépítészség értékelte 
a fejlesztés 10 éves eredményét és rög-
zítette a további teendőket.27 „Az egész 
Balatoni üdülőtérséget egy kertnek kell 
tekinteni s magas szintű tájkertészeti 
szemlélettel volna kívánatos irányítani 
kialakítását.” A Főépítészség intézmé-
nyét azonban 1968-ban megszüntették, 
a BIB feladatkörét jelentősen csökken-
tették, ezzel a regionális eszme érvé-
nyesítésének szándéka ellehetetlenült. 

Bár az egységes Balatoni Regioná-
lis Terv elsősorban műszaki fejlesztési 
eszme volt és a későbbi tájrendezési ter-
vek tartalmához képest csak kezdeti 
lépéseket tett egy komplex tájszemlélet 
felé, a korszak nemzetközi kontextusá-
ban kiemelkedett a természeti táj iránti 

érzékeny megközelítés. A rendezésben 
Farkas Tibor szándékai szerint szigorú 
védettség alá helyezték a települések kül-
területét, a még meglévő összefüggő zöld-
területeket, hogy a települések „egy nagy 
összefüggő zöldterületben ússzanak.” A 
főépítész szavai reflektálnak a nyílt táj, 
természet és épített környezet szimbio-
tikus víziójára, bár ő a modern Balaton-
tájat, mint monumentális plasztikát értel-
mezte, ami a tájformálás és territoriális 
birtokbavétel dominánsabb eszközeivel 
szemben is megengedőbb volt. A szem-
léletbeli finom különbségek a hatvanas 
évek közepétől a turizmuspolitikai kon-
cepcióváltások és a tópart egyre intenzí-
vebb beépítése révén kerültek felszínre.28 

A hatvanas évek végére már érzé-
kelhető problémákat eredményez-
tek a financiális okokból elmaradó fej-
lesztések, miközben a nyaralónépesség 
évről évre jelentősen nőtt a tóparton. 
1968-ban a Főépítészség megszűnését 
és az Új Gazdasági Mechanizmus beve-
zetését követően a kormányzat elfo-
gadta a Balatoni Központi Fejlesztési 
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major groups; it followed the three-scale 
arrangement of the planning system." 
Planting new woods was a real challenge 
in the new landscape design scheme, and 
large stretches of forests, reaching as far 
as the lake shore, were planned among 
major towns. The plane, already at the 
regional scale, highly emphasised the 
immersion that the landscape provided 
for travellers. Trees were planted in 
uninhabited areas between two towns in 
a way to give an unobstructed view onto 
the lake. First and foremost, commu-
nity green areas had to shaped, the 
primary objective was to "embed the 
buildings and building groups" into a 
green area. In addition to parks around 
railway stations and beeches, walkways 
protected from the wind were built in 
several places, and playgrounds/street 
workout parks were set up in every 
1.5 km. The third development phase 
was the establishment of state-owned 
gardens, spas, hotels, and baths which 
were not meant to be used publicly. 
Between 1958 and 1964, 71.2 ha of green 
area was dealt with under the auspices 
of the development. Requested by the 
BMC, besides Imre Ormos, László Csóti, 
Mihály Mőcsényi and László Dalány, 
Vilmos Jancsó (BUVÁTI) and Gusztáv Kiss 
regularly participated in field tasks. In 
1967, the Chief Architects Office evalu-
ated the results of the 10 year long devel-
opment, and determined future actions.27 
"The entire Balaton holiday resort area 
shall be considered a single garden, 
and its development shall be conducted 

along high standard landscape 
gardening principles."" However, the 
Chief Architect Office was terminated in 
1968, BMB scope significantly decreased, 
and as such implementing regional prin-
ciples became virtually impossible. 

Though the single Balaton Regional 
Plan was primarily a technical devel-
opment principle, and in comparison 
with later landscape design plans, it 
only took initial steps towards a complex 
landscape approach, its approach being 
sensitive to nature was of outstanding 
type in international context. The plan, 
as intended by Farkas, provided strict 
protection to external areas of towns 
and cities and contiguous green areas 
in order to make "towns swim among 
contiguous green spots". The Chief 
Architect's words reflect to the symbiotic 
vision of open landscape, nature and 
manmade environment, albeit he inter-
preted the modern Balaton landscape 
as a monumental plastic piece, which 
was more lenient with landscape 
arrangement and territorial ownership. 
Small differences in approach from the 
middle of the sixties emerged due to 
tourism concept changes and intensified 
construction along the lake shore.28

Development lagging behind due to 
financial reasons triggered issues by 
the end of the sixties while the number 
of people seeking recreation facil-
ities around the lake was on the rise in 
1968, after the Chief Architect Office 
was disbanded and the New Economy 
Mechanism was given the green light, 

12. ábra/fig.: 
Révfülöp, 1972 / 
Révfülöp, 1972
(forrás/source: 
farkas tibor 
személyes 
hagyatéka)

13. ábra/fig.: 
Akarattya, 1972 /  
Akarattya, 1972
(forrás/source: 
farkas tibor 
személyes 
hagyatéka)
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Programot (BKFP), amivel a táj inten-
zív modernizációjának újabb hulláma 
indult el29 (5. ábra). A program csak a 
célterületekre koncentrált, az egységes 
régió eszméje ellehetetlenült, a spon-
tán táji urbanizáció individuális terri-
tóriumokra kezdte bontani a látványt.

A TÁJ MODERNIZÁCIÓJÁTÓL  
A REHABILITÁCIÓIG

A Balaton-part a hetvenes évek ele-
jén formálódó tájrendezés diszciplíná-
jának kísérleti territóriumaként is szol-
gált az intenzív modernizáció nem várt 
negatív környezeti hatásaiból adódó kihí-
vások révén. A korszakot nemzetközi 
szinten is a modernitás projektív eszmé-
jének válsága jellemezte, az eltérő disz-
ciplináris szinteken fokozatosan lezajló 
posztmodern, majd abból kibomló téri 
és ökológiai fordulat a táji léptékű tudo-
mány- és szakmaközi gondolkodásra is 
hatással volt, kinyitva az új szempon-
tok felé értelmezés terét.  A hazai tájter-
vezés elméleti megalapozása Mőcsényi 
Mihályhoz és a már említett, 1968-ban 
általa kidolgozott tájfogalom bevezeté-
séhez köthető. Az elméleti konstrukció, 
bár Mőcsényi későbbi interpretációja 
szerint is a korabeli ideológiai keretbe 
ágyazva, de mindazt meghaladva korát 
megelőző fogalmi kísérletként jelezte 
egy ökológiai szemléletű fordulat szük-
ségszerűségét. A tájtervezés gyakorlati 
kiindulópontját a VÁTI-ban a Tihanyi-fél-
szigetre 1975-ben készült tájrendezési 

terv jelenti, és hasonló tematikával 1976-
78-ban a Badacsonyra is készült tájren-
dezési és összevont rendezési terv,30 ami 
a tervezést mind területi, mind szakte-
rületi lehatárolásában kiterjesztette. 

A hetvenes évek végén a fokozódó kör-
nyezeti problémákat jelzi, hogy az időköz-
ben módosított BKFP harmadik üteme 
már elsősorban az ökológiai károk helyre-
állítására fókuszált, miközben az MTA is 
összeállított egy környezetvédelmi javas-
latot, amely alapján 1979-ben Kotsis Lajos 
vezetésével elkészült a Balaton Üdülőkör-
zet Regionális Rendezési Terve (6. ábra). 
A terv a fejlesztés és a modernizáció 
helyett a rehabilitációt hangsúlyozta, elő-
revetítve az építészet projektív megköze-
lítésének szerepvesztését és az ökológiai 
szemlélet felértékelődését: „ez a terv egy 
súlyosan károsult, rohamosan romló és 
korszerű üdülésre felhasználható szabad 
területekkel alig rendelkező, sőt nagy-
mértékben túlzsúfolt üdülőkörzet orvos-
lása és rehabilitációja kell hogy legyen.”31 
A spontán üdülőterületi urbanizáció szét-
feszítette az első tervművelet regionális 
kereteit, az átalakuló táj dramaturgiája az 
összekeveredő területi identitások újra-
gondolását tette és teszi azóta is folyama-
tosan szükségessé az eltérő léptékszintek 
diszciplínái számára. A táj fogalomtörté-
neti szerepe interdiszciplináris kontextus-
ban a különböző pozíciókból kirajzolódó 
víziók közti közvetítő médiumként értel-
mezhető, a kezdeti tágabb léptékű eszté-
tikai és kompozíciós kérdéseket fokoza-
tosan a kultiváció és az ökológia komplex 
szempontrendszere váltotta fel.  ◉
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the government approved the Central 
Balaton Development Programme 
which kicked off an intensive landscape 
modernisation.29 (Fig.5.) The programme 
only concentrated on the target areas, 
the concept of a single region was elim-
inated, and the spontaneous land-
scape urbanisation started to segment 
the view into individual territories.

THE PATH FROM LANDSCAPE 
MODERNISATION TO REHABILITATION

Lake Balaton served as an experimental 
ground for the newly born landscape 
design discipline at the beginning of 
the seventies as intensive modernisa-
tion brought around unexpected nega-
tive environmental effects. The era, 
even at an international level, was char-
acterised by a crisis of the projective 
concept of modernity, the post-modern 
spatial and ecological change taking 
place at different disciplinary levels had 
a major effect on landscape scale scien-
tific and technical discussions, and 
opened up new paths of interpretation. 
Theoretic foundations of Hungarian 
landscape planning are attributed to 
Mihály Mőcsényi and his landscape 
concept introduced in 1968. The theo-
retical construction was a far reaching 
concept and a brave experiment to indi-
cate that an ecology based change is 
necessary. A starting point of landscape 
planning in VÁTI was a plan devised for 
the Tihany Peninsula in 1975. A similar 

plan was drafted for Badacsony in 1976-
1978.30 The plan detailed regional and 
technical aspects of the project. 

Intensifying environmental issues of 
the 70's were indicated by the fact that 
the modified version of BKFP focused 
on the restoration of ecology related 
damage while the Hungarian Academy 
of Science compiled an environmental 
protection recommendation based on 
which in 1979 a Regional Arrangement 
Plan was drafted for Balaton holiday 
resort area. (Fig.6.) Instead of devel-
opment and modernisation, the plan 
emphasised rehabilitation, and forecast 
how the projective approach of archi-
tecture mistakenly identified its role, and 
how the ecological approach got increas-
ingly important. "This plan should serve 
as a remedy and rehabilitation of a seri-
ously damaged and rapidly deterio-
rating holiday resort area which barely 
has any free areas and is massively over-
crowded."31 Spontaneous holiday resort 
expansion burst open the frames of the 
first planning phase, dramaturgy of the 
changing landscape made it necessary 
to revise mixing regional identities. 
This necessity has been prevalent ever 
since for disciplines of different scales. 
The concept history role of the landscape 
in an interdisciplinary context can be 
interpreted as a medium among various 
visions appearing from certain positions, 
the initial, large-scale aesthetic and 
composition questions were gradually 
replaced by the complex criteria system 
of ecology and cultivation.  ◉
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