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A Tájépítészeti és Településépítészeti 
Kar a 2019. évet centenáriumi emlék-
évvé nyilvánítja, hogy méltó módon 
emlékezhessünk meg a Kar két jeles sze-
mélyisége, Mőcsényi Mihály profesz-
szor úr és Balogh András művésztaná-
runk születésének 100. évfordulójáról. 

Balogh András (1919-1992) festőművész, 
kerttervező, művészeti szakíró, címze-
tes egyetemi tanár a kertművészet, a 
tájépítészet, a képzőművészet és művé-
szettörténet kapcsolatát, közös pont-
jait, egymásra hatását vizsgálva 30 évig 
oktatta a táj- és kertépítész hallgató-
kat, tanított művészettörténetet, ker-
tesztétikát, szabadkézi rajzot és ábrá-
zoló geometriát. Rendszeresen tartott 
rajzszakköri kurzusokat a szakra 
jelentkező hallgatójelölteknek és az 
érdeklődő tájépítész hallgatóknak. 

Karunk az ICOMOS Történeti Kertek 
Szakbizottságával, az Ormos Imre Alapít-
vánnyal, a Magyar Tájépítészek Szövet-
ségével és az MTA Tájépítészeti Albizott-
ságával karöltve 2019 tavaszán (március 
18-19.) műhelykonferenciát, hallgatói 
workshopot és kiállítást szervez Balogh 
András emlékére a FUGA Építészeti Köz-
pontban, illetve az egyetem Budai Cam-
pusán. A kiállítás Balogh András szel-
lemiségét, oktatói, írói és festőművé-
szi alkotói tevékenységét mutatja be.

Mőcsényi Mihály (1919-2017) tájépí-
tész, több tudományterületen is kép-
zett iskolateremtő és –fejlesztő egye-
temi tanár, rektor, professor emeritus, 

az önálló Tájépítészeti Kar életre hívója 
és első dékánja, nyolc évtizeden keresz-
tül a magyar tájépítész szakma és 
oktatás meghatározó egyénisége, 
hazai és nemzetközi nagykövete.

Karunk a Magyar Építész Kamara 
Tájépítészeti Tagozatával, az Ormos 
Imre Alapítvánnyal, a Magyar Tájépíté-
szek Szövetségével és az MTA Tájépí-
tészeti Albizottságával, valamint a Kar 
Hallgatói Önkormányzatával és a Rer-
rich Béla Tájépítészeti Szakkollégi-
ummal közösen készíti elő a Mőcsé-
nyi Mihály Centenárium programjait. 

Professzor úr 100. születésnapját a Budai 
Campus Felső-Arborétumban található 
szoborkertben mellszobor avatásával 
ünnepeljük 2019 november 9-én, meg-
örökítve a karalapító professzorunk 
emberi nagyságát, örökérvényű tanítá-
sait, mindvégig szoros kapcsolatát az 
egyetemmel, a kollégákkal, a diáksággal. 

Decemberben kétnapos, nemzetközi 
konferenciát és életmű-kiállítást szer-
vezünk Mőcsényi Mihály tiszteletére az 
MTA székházában, illetve a FUGA Épí-
tészeti Központban. A konferencia köz-
ponti témája Mőcsényi Mihály tájépíté-
szeti alkotói és tudományos örökségének 
két fő vonulata: a kertépítészeti, szabad-
tértervezői munkássága és a tájléptékű 
tájépítészeti, diszciplínafejlesztő mun-
kássága. Alkotói és tudományos öröksé-
gét a 20. századi késő modern és kortárs 
tájépítészetre gyakorolt hatások tük-
rében, neves külföldi és hazai előadók 

felkérésével kívánjuk bemutatni. A kiál-
lítás Mőcsényi Mihály termékeny élet-
útját, a professzor sokoldalúságát, hazai 
és nemzetközi szakterület-fejlesztő 
hatását és elismertségét mutatja be. 

A Centenáriumi Év programjaira ezúton 
hívunk minden szakmabelit és barátot, 
támogatót, tisztelőt, és várjuk a méltó 
megemlékezés és a minél teljesebb körű 
életút bemutatás érdekében a személyes 
archívumokban és emlékekben meg-
bújó Mőcsényi-relikviákról a híreket.   

A Tájépítészeti és Településtervezési  
Kar nevében,
Budapest, 2018. december 3.

Fekete Albert, dékán
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The Faculty of Landscape Architec-
ture and Urbanism declares 2019 
as a centennial memorial year in 
order for us to notably commemo-
rate two of the faculty’s prominent 
figures’ 100th birth anniversaries, 
that of Professor Mihály Mőcsényi 
and our art teacher András Balogh.

Mihály Mőcsényi (1919-2017): landscape 
architect, school founder and developer, 
university professor qualified in different 
scientific fields, rector, professor emer-
itus, founder of the independent Land-
scspe Architecture Faculty and its 
first dean, the decisive personlality 
of Hungarian landscape architecture 
profession and education throughout 
eight decades, moreover the profession’s 
national and international ambassador. 

Our faculty prepares the programs 
of Mihály Mőcsényi Centenary in coop-
eration with the Landscape Archi-
tecture Department of the Architec-
tural Chamber of Hungary, the Imre 
Ormos Foundation, the Hungarian Land-
scape Architecture Association and the 
Landscape Architecture Subcomittee 
of the Hungarian Academy of Sciences 
as well as with the faculty’s Students 
Governement and the Béla Rerrich Voca-
tional Collage of Landscape Architecture. 

We will celebrate the 100th birthday 
of professor Mőcsényi on the 9th of 
November, 2019, by inaugurating his 
bust situated in the sculpture garden at 
the upper arboretum of the Buda campus 

in order to immortalize his human great-
ness, everlasting teachings, his mever 
lasting tight connection to the univer-
sity, and to its colleagues and students.

We are going to organize a two-day inter-
national conference and oeuvre exhi-
bition in honour of Mihály Mőcsényi in 
December in the hall of the Hungarian 
Academy of Sciences and the FUGA 
Architectural Centre. The main topics 
of the conference will be the two major 
strands of Mőcsényi’s landscape archi-
tectural crativity and scientific heritage: 
his work of garden architecture and 
open space design as well as his land-
scape scaled landscape architectural, 
discipline developmental work. His crea-
tive and scientific heritage is intended to 
be portraid in view of the effects on the 
late modern 20’s century’s, and the post-
modern landscape architecture with the 
help of renowned foreign and national 
presenters. The exhibition will show 
the prolific oeuvre of Mihály Mőcsényi, 
his versatile personality, and the profes-
sion’s national and international devel-
opment and recognition he achieved.

András Balogh (1919-1992) painter, garden 
designer, art critic, honorary university 
teacher instructed landscape and garden 
architect students for 30 years. He taught 
art history, garden aesthetics, freehand 
drawing and descriptive geometry, and 
he also held regular courses on drawing 
specificly for the faculty candidates and 
curious landscape archtitecture students. 

Our faculty organizes a workshop 
together with an exhibition in the spring 
of 2019 (18-19 of March) in collabo-
ration with the ICOMOS Commission 
of Historical Gardens, the Imre Ormos 
Foundation, the Hungarian Land-
scape Architecture Association in 
memory of András Balogh at the FUGA 
Architectural Centre and at the Buda 
campus of the university. The exhi-
bition is intended to present the 
spirit and the educational, writer and 
painter activity of András Balogh.

Hereby we invite every professional 
and friend, supporter, respecter to 
the programs of the Centenary Year, 
and, for the sake of the widest insight 
to and worthy commemoration of the 
oeuvre, we are looking forward to the 
news of concealing Mőcsényi relics 
in personal archives and memories.

On behalf of the Faculty of Landscape  
Architecture and Urbanism,
Budapest, 3rd of December, 2018.

Albert Fekete, dean
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