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Elöljáróban el kell mondanom, hogy Mőcsényi Mihály egyetlen előadását sem hallottam, s vele 

egyszer sem találkoztam a Magyar Urbanisztikai Társaságban, sem annak másutt lezajlott 

rendezvényein. S kissé zavarban vagyok, hiszen olyanok előtt kell róla és a Társaságban folytatott 

tevékenységéről szólnom, akik jobban ismerték, s Vele voltak a MUT-ban (is). Csemez Attilát 

említhetem, aki visszaemlékezésében beszámolt azokról az ősi időkről, amikor az Astoria 

szomszédságában csütörtök délutánonként komoly műhelyviták folytak – esetenként miniszter 

meghívottal. Jámbor Imre meg arról számolt be, hogy a Prof hogyan vitte el a Társaságbéli 

hangversenyre a zeneértő – zongorázni tudó – diákokat. Mindenesetre e mozzanatokból 

megállapítható – ami mára talán feledésbe merült -, hogy az Urbanisztikai Társaság valóban szellemi 

központ volt. 

A megtisztelő felkérés Szilágyi Kingától és Fekete Alberttől érkezett, a cím Gerzanics Annamáriától 

származik, s többen segítettek nekem, pl. Györgyi Csaba főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltárának 

munkatársa,1 továbbá Varjú Zsuzsa, a Lechner Tudásközpont könyvtárosa.2 

A Magyar Urbanisztikai Társaság 50 éve c. könyvben3 közzétett dokumentumok szerint a 49 alapító 

atya között a „zöldterületi tervezést” Ormos Imre képviselte egyedüliként 1966. február 4-én.4 

Horváth Béla bátyánk visszaemlékezéséből tudható, hogy a „Társaság munkájában kezdettől fogva 

részt vettek, s így lényegében alapító tagnak tekinthetjük (többek között) Mőcsényi Mihályt”.5 A 

kötetben még egy adat olvasható Mőcsényiről: 1987-ben egyéni Hild János-emlékérmet kapott a 

Társaságtól „A tájrendezés és a zöldfelület-gazdálkodás terén kifejtett több évtizedes eredményes 

kutató, oktató és gyakorlati tevékenységéért”.6 E lényegre-törő megállapításon túl a kitüntetettről 

rövid bemutatás, szakmai életrajz jelent meg a Városépítés c. folyóiratban – A kertépítő: Dr. Mőcsényi 

Mihály címmel. „Most mikor korunkban egyre több szó esik a táj és az ember kapcsolatáról, a 

természet védelméről, óhatatlanul is mindannyiunk eszébe juttatja Mőcsényi Mihály tanítását, aki a 

 
1 A MUT 1966-2000 közötti iratai a Fővárosi Levéltárban találhatók. A 17 doboznyi anyagot a levéltáros úr nézte 
át, hogy talál-e benne számomra érdekes, értékes anyagot. Ez egy lendületes áttekintés volt, tehát lehetséges, 
hogy többlet információk még lappanganak az iratokban. 
2 A Lechner Tudásközpont Könyvtárából kaptam meg a Városépítés c. folyóirat, a Településtudományi 
Közlemények és a Területrendezés c. periodika vonatkozó cikkeit. 
3 Aczél Gábor (írta és szerkesztette) – Zábránszkyné Pap Klára (társszerkesztő), MUT Bp. 2018. 
4 Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy az angol/brit urbanisztikai társaság ekkor már 54 éves! 
5 Horváth Béla, Miskolc egykori főépítésze, az ÉGSZI egyik jelentős munkatársa, az Észak-magyarországi 
Urbanisztikai konferenciák fáradhatatlan szervezője évekig foglalkozott a „ki kicsoda a magyar urbanisztikában” 
témakörével. Az összegyűjtött dokumentumok – különböző problémák miatt – nem kerültek kiadásra, de HB. 
hihetetlen alaposságú adatgyűjtései miatt az információ hitelesnek minősül. A lista 25 nevet, s nem akárkiket 
tartalmaz. 
6 Id. mű 163. lap. A levéltári dokumentumok alapján a díjátadás az 1987. évi HABITAT világnap rendezvényén 
történt, 1987. október 5-én (a meghívó szerint 1830-kor). Átadó: Szabó János, a MUT elnöke. A kitüntetettek 
munkásságát bemutató kiállítás megnyitójára is akkor került sor. Egy arcképcsarnok bemutatása is megtörtént, 
és sor került Hild János emléktáblájának avatására. 
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tájrendezés oktatásának egyetemi oktatását megszervezte, megteremtette a szakterületi képzés 

alapfeltételeit, és lerakta elméleti és gyakorlati alapjait.” – olvashatjuk az írásban.7 Öröm – legalábbis 

a részemre – látni, hogy a Társaságot nem érdekelte, hogy ebben az időszakban a Prof már „régen” 

nyugdíjas volt, s a megtisztelő díjjal (emlékéremmel) olyan kollégát is kitüntettek, aki bizonyos 

szempontból kegyvesztett volt abban az időben. 

Érdemes talán itt megemlíteni, hogy a Hild János-emlékérmet, annak egyéni (személyi) 

kategóriájában elsőként Ormos Imre nyerte el 1969-ben „előzmények nélküli úttörő munkájáért, 

amellyel megteremtette, majd nemzetközi színvonalra emelte hazánkban a kerttervezés, kertépítés 

oktatását, ennek tudományát és gyakorlatát”.8 

A Magyar Urbanisztikai Társaság alapításáról többféle vélemény olvasható. A legtöbbet 

hangoztatott vélemény szerint a Társaságot azért alapították (valójában az állam), mert a Magyar 

Építőművészek Szövetsége nem volt kellően „vonalas”, abban „fontos” emberek, pl. az ’51-es 

építészeti vita moszkovita korifeusa, Perényi Imre, a BME Városépítési Tanszékének vezetője nem 

nyert el fontos tisztséget.9 Személyes meggyőződésem az, hogy lehetséges e kiindulópont valódisága, 

de „megfontolásra érdemes, hogy a 49 alapító között számos olyan „régi vágású úriember” is ott volt, 

akikről nem képzelhető el, hogy nem a szakmai meggyőződés vezette őket; hogy e furcsa keretek 

között is igazi szakmai munkára készültek, s az évek során azt végeztek. Íme, néhány név: Borsos 

József, Farkas Tibor, Granasztói Pál, Harrer Ferenc, Korompay György, Reischl Antal, … Az alapítókon 

kívül – Horváth Béla közlése szerint - a kezdetektől a szakmai munkába bekapcsolódó 25 szakember 

között is szép számmal voltak ilyenek: Berczik András, Dercsényi Dezső, Gerő László, Füle Lajos, Láng 

Tivadar és Mőcsényi Mihály.” – írtam 2017-ben, a Falu Város Régió c. folyóiratban megjelent 

írásomban.10 

Olvasva a Prof 1962-ben írt írását, amelyet Népszabadság szerkesztőségébe küldött – A várostervezés 

zöldterületi vonatkozásai címmel -,11 valamint Buella Mónika megemlékezését róla,12 az vált 

meggyőződésemmé, hogy ő is hozzájárult ahhoz – legalább gondolati, eszmei síkon -, hogy létrejöjjön 

a Magyar Urbanisztikai Társaság, megérjen a gondolat, hogy szükséges a város- és a térségtervezés 

megújítása.  

Ha végigtekintünk a szakma történetén, felfigyelhetünk arra, hogy az építészeten és klasszikus 

mérnökségen kívüli emberek járultak hozzá leginkább a korszerű urbanisztika kialakulásához. Elég itt 

 
7 Városépítés, XXIII. évfolyam, 6. szám, HildJános-emlékérem „rovatában”. A Tudásközponttól kapott 
dokumentumon nem szerepel aláírás; a szerző talán a rovat végén felfedi kilétét. 
8 Id. mű 160. lap 
9 Meggyesi Tamás a MUT 50. éves fennállását ünneplő Országos Urbanisztikai Konferenciára küldött 
üzenetében utalt efféle indokokra. A konferencián az üzenetet Koszorú Lajos olvasta fel. „Ha az ember 
megöregszik, több mindenre emlékszik vissza, amire nem biztos, hogy kellene. Tudjuk például, vagy legalább is 
az idősebbek még emlékeznek rá, hogy testvér-szervezetünket, a MÉSz-t 1951-ben akkori Pártunk és 
Kormányunk a szocialista realista építészet támogatásának céljával hozta létre. Közben azonban – különösen az 
1956-os levert forradalom után – a MÉSz a hivatalos szakmapolitikától eltávolodott. Így a MUT 1966-os 
megalapításával bizonyos értelemben és kimondatlanul is ellenpólust kívántak létrehozni. Az már a történelem 
iróniája, hogy mindkét szervezet megalapításánál ugyanaz a Perényi Imre bábáskodott, és ami elromlott az 
elsőnél, azt megpróbálta jóvá tenni a másodiknál. A két társaság szembenállása, és így az „építészet vagy 
urbanisztika” fals alternatívája sokáig fertőzte a két testvér-szervezet viszonyát, de ez a feszültség szerencsére 
idővel feloldódott, és – legalább is remélem, hogy – ma ikertestvéri viszonyban élnek egymással, és közösen 
lépnek fel az épített környezetünk integritását veszélyeztető folyamatokkal és tervekkel szemben.”  
10 Körmendy Imre: Ötven éves a Magyar Urbanisztikai Társaság. Falu Város Régió 2016/2. szám 207-210 lap. 
11 Gerzanics Annamária bocsátotta rendelkezésemre a dokumentumot. 
12 Buella Mónika: Dr. Mőcsényi Mihály, tájépítész – „Ember nélkül nincs táj”. Országépítő 2017/03. szám, 61-66. 
lap. 
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Sir Ebenezer Howardra és Patrick Geddesre hivatkoznunk. Előbbi újságíró, majd országgyűlési jegyző 

volt, utóbbi biológus, szociológus, városvezető. De a magyar városfejlesztés, várostervezés területén 

kiemelkedőt alkotók között is számos nem építészt, se mérnököt találunk: gondoljunk Harrer Ferenc 

jogászra, várospolitikusra (a városrendezésről és az építésügyről szóló 1937. évi VI. tc. felsőházi 

előterjesztőjére), Bárczy István jogászra, politikusra, Budapest polgármesterére, majd 

főpolgármesterére és Wekerle Sándor jogászra, politikusra, pénzügyminiszterre, majd 

miniszterelnökre. Harrer Ferenc és Bárczy István – többek között – kezdeményezője, elkötelezett híve 

volt Nagy-Budapest kialakításának. Írásaik pl. a Városi Szemlében jelentek meg 1908-tól. Ez a 

periodika is említést érdemel, mert 1908 és 1948 között, mint a Fővárosi Statisztikai Hivatal 

kiadványa rengeteg városi problémával foglakozott, köztük olyan speciális témákkal, mint a 

betterment hazai bevezetésének lehetőségével (1930 körül), vagy a zaj problémájával (1933-ban). 

Magában az építész szakmában is tapasztalható volt egyfajta elmozdulás: 1929-ben létrejön a 

Műegyetemen a Városépítési Tanszék, s ennek első és második professzora, Warga László, ill. 

Korompay György olyan változásokért küzdöttek, mint a körülépített udvaros beépítés tilalma, a 

telkek beépítettségének csökkentése, a kedvezőbb légtérarányok kialakítása, a természeti-táji 

adottságokhoz való alkalmazkodás.13 

Túl a települések világán 

A már idézett Buella Mónika féle írásban az 1951-1965 közötti időszakra emlékezve fogalmazza meg 

Mőcsényi: „Nekem kezdettől fogva az volt – Ormos professzor mellett – az elképzelésem, illetve a 

tervem, hogy menjünk túl a települések területén, menjünk túl a kerttervezésen, közterület-

tervezésen, illetve a főúri park tervezésén – ami persze korábban volt, a háborút megelőzően -, és 

foglalkozzunk a tájjal.” 

Ez is bizonyos előzményekre tekint vissza: a folyószabályozások egész országrészek életét alakították, 

a vasútvonalak, majd a főutak rendszerének kiépítése, a Tiranon után érdemi erdők nélkül maradt 

ország fásítási, erdősítési programja mintegy előzményei voltak a települések világán túli 

gondolkodásnak, a nagyobb összefüggések felismerésének. A Fővárosi Közmunkák Tanácsát 

létrehozó 1970-es X. törvény országgyűlési vitája során is felmerült már, hogy a három városból 

egyesíteni szándékozott főváros fejlesztési, rendezési és üzemeltetési feladatai, gondjai csak a 

környező településekkel közösen oldható meg. A javaslatot akkor elvetették, és csak az 1937-es 

törvénybe került ez beépítésre.14 

Ezekkel a körülményekkel azt kívánom kiemelni, hogy Mőcsényi gondolkodása e tekintetben is 

beleillett a kor legkorszerűbb szellemi irányzatába. Ebbéli törekvéseit az nehezítette, hogy a ’47-es 

hatalomátvétel után a múlt eszmei áramlataira való hivatkozás nem volt „politikailag népszerű” 

(majdnem korrektet írtam). 

Figyelmet érdemel az idézett részben a háborúra való utalás, mert számos esetben a veszteségek, az 

ellehetetlenülések is hozzájárulnak ahhoz, hogy új feladatok után nézzünk, új utakat keressünk. Nem 

tudom, hogy a szakmával mi lett volna, ha a kastélyparkok, főúri kertek továbbra is sok feladatot 

biztosítottak volna, de az a gyanúm, hogy ennek elmaradása segítette a felismerést, a táj felé 

 
13 Vö.: Alföldi György (szerk.) és mások: Egy tanszék 80 éve – A BME Urbanisztikai Tanszékének története (1929-
2009). Terc Budapest, 2009. (35-41. lap) 
14 Zubriczky Sándor és Zubriczky József: Az 1937. évi VI. törvénycikk magyarázata. Harrer Ferenc említi a 
törvényi előzmények között, s érveiből idéznek a törvényt előkészítő fővárosi jogászok könyvükben. 
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fordulást.15 Sőt az is lehet – bár ezt nálam hivatottabbak bizonyíthatják, vagy vethetik el -, hogy a 

kastélyparkokkal való foglalkozás is segítette a településeken túli világ felé való nyitást, különösen az 

általa kutatott fertődi Eszterházy-kastély és a közeli Nagycenk Széchenyi-kastélya. Az előbbi a maga 

300ha nagyságával és látványtengelyeinek távoli célpontjaival (Fertőszentmiklós és Fertőszéplak 

templomai), utóbbi 2,5 km hosszú, a Fertő-tóra való kilátásig vezető hársfasorával messze 

túlmutatnak egy-egy településen. De több kastély létesítése komoly tájrendezési feladattal járt, pl. 

Martonvásáron, Tatán stb. 

A ’62-es, már említett írásban Mőcsényi felveti, hogy a városépítés tévúton jár, hogy az ember 

számára létfontosságú zöldfelületek és területek csak maradvány területeken kap helyet, hogy ezek 

fenntartása sokba kerül, nehézkes, és ezek a területek nem tudják betölteni igazi hivatásukat. Ezért 

radikálisan más megoldást javasolt: egészen kicsire csökkentsük az egy főre jutó beépített és egyéb 

burkolt felületeket a városokban.16  

„Valóban ártalmas a mai város? – teszi fel a kérdést. Igen, és a városártalom rendkívül sokrétű. 

Ragadjunk ki találomra néhány fontosabb tényezőt.” Elsőként a hőtorlódást (ma hőszigetnek 

mondanánk), az ún. hatásos hőmérsékletet, a légmozgás hiányát, a légszennyezést említi; 

másodikként a sok burkolt felületet: „Nagyvárosaink centrumaiban úgyszólván minden 

négyzetméternyi terület épülettel vagy szilárd burkolattal fedett. Ez azt eredményezi, hogy a 

városterületre hulló csapadék 60-90%-a csatornarendszeren keresztül városon kívüli területre jut.” A 

drámai kép felfestése hatásosan folytatódik. Komplex módon láttatja a problémát – egészen a városi 

lakosság egészségig, a születő gyermekek veszélyeztetettségéig. 

A felvázolt kép, annak összefüggésrendszere kristálytiszta. A lényegi irány megfogalmazása 

egyértelmű: „… a táj, a természet legfőbb éltető elemünk.” Ugyanakkor felismeri a szuburbiák, a laza 

kertvárosok problémáját is: „Közművesítésük, forgalmuk megoldhatatlan.” (mármint gazdaságosan)  

A javasolt megoldás azonban több szempont, többféle szakma együttes gondolkodásáért kiált. Ebben 

ugyanis ez olvasható: „A jövő lakótelepeit,17 városait úgy kell megépíteni, hogy a jelenleg egy főre 

jutó 10-15 m2beépített, ill. burkolt felület 0,5, de max. 1m2 legyen. A laksűrűség hektáronként 500 

főnél ne legyen nagyobb. az épületek így 30-40, vagy még ennél is több emelet magas hatalmas 

„pengékké”, ill. folyamatos szalagokká válnának.”18 Ezek a szalagok kellő távolságban egymástól 

tömegközlekedési vonalak mentén állnának, amivel az egyéni autóközlekedés is csaknem feleslegessé 

válna. „Vagy azok (mármint a parkolók, garázsok) a lakóterületektől 2-3 km távolságban lennének.” 

Írását ezzel fejezi be: „Lehet, hogy sokan eltúlzottnak, utópisztikusnak tartják az olvasottakat. Lehet, 

hogy igazuk van. Lehet, hogy Magyarországon egy-két egyetemi tanszéken –ahol emberfeletti 

munkát végeznek – és az érintett témákkal foglalkozó egészségügyi intézményen kívül nincsen 

szervezett tudományos intézet, amely fő-feladatként mindnyájunk életét érintő problémával, a 

 
15 Borsos Miklós említi egy vele készített interjúban, hogy legjelentősebb köztéri szobrai nem készültek volna el, 
ha „egy jóakarója” ki nem rúgatja a főiskoláról, ahol tanított. In: Borsos Miklós: A toronyból – Tanulmányok, 
vallomások. Szépirodalmi Budapest, 1979. 
16 Lewis Mumford A város a történelemben c. korszakos jelentőségű művében írja, hogy az embert elszakítják a 
számára legalapvetőbb dolgoktól, a földtől, a természettől, … A könyv eredeti megjelenése angol nyelven 1961. 
17 Itt a gépelt szövegben egy szabadkézi beszúrás látszik, ami a lap alján folytatódik. Ezt nem sikerült 
megfejtenem a lap elszíneződése és a ceruza (?) halvány volta miatt. 
18 Vö. Le Corbusier „függőleges kertvárosával”. Vagy a végtelenített szalagot Zalotay Elemér ötvenes évek 
végétől kidolgozott szalagház koncepciójával (Budapesttől Szentendréig ért volna a több városnyi embert 
befogadó épületsor). 



 5  
 

településsel, a várossal foglalkozna és gondos kutatások, számítások alapján egyértelmű véleményt 

mondhatna.” 

Nem tudhatom, hogy a korban milyen hatást váltott ki ez az írás, annak is utána kell nézni, hogy a 

Népszabadságban egyáltalán megjelent-e, s ha igen, milyen rövidített, „szerkesztett” formában. 

Mindenesetre az tény, hogy a Prof a tájépítész-szakma részéről erős igényt fogalmazott meg a 

települések tervezésében való kiemelt részvételre, komoly szerepre. 

A MUT életében vállalt szerep nyomai 

A Társaság számára fontos periodikákban – az Építőipari Tudományos Egyesülettel (ÉTE) közösen 

kiadott Városépítésben,19 a VÁTI által szerkesztett Területrendezésben és a BME Városépítési 

Tanszéke által összefogott Településtudományi Közleményekben - megjelent írásai: 

1. A tájrendezés és zöldterületi tervezés oktatása. Városépítés 1966. augusztus (13-14. lap /?/) 

„A tájrendezés a regionális tervezéshez hasonló léptékű és azzal párhuzamos 

tevékenység. 

A felsorolt tantárgyak zömét a Műszaki, az Építőipari és Részint az Agrártudományi 

Egyetem oktatói tanítják.”20 

2. A táj és a zöldterület fogalmi problémái a tájrendezés nézőpontjából. Településtudományi 

közlemények 21. szám, Budapest, 1968. szeptember (66-76. lap) 

3. Dr. Ormos Imre professzor köszöntése. Városépítés 1973/3. sz. (4. lap) 

4. Az üdülés és a tájrendezés. Városépítés 1973/6. sz. (21-24. lap) 

A „városépítés” fedőnévvel illetett tevékenység-halmaz összetettségére jellemző, 

hogy e cikk után olvasható – és a tájtervezés települési területeken túli kiemelt 

szerepéről tanúskodik - a lapban Jámbor Imre: Dr. Madas László „Goethe”- díjas c. 

írása. 

5. A tömeges lakásépítés zöldfelületi vonatkozásai. Területrendezés 1977/2. sz. (35-38. lap) 

6. Belterületi zöldfelületek. Városépítés 1985/1-2. sz. (26-28. lap) 

Világos, egyértelmű fogalmazására és a szakterület képviseletére álljon itt egy példa: 

„Jelenleg 19 városunk tanácsi apparátusában tevékenykedik kifejezetten a 

zöldfelületek problémáival foglalkozó munkaerő. Ezek közül egynek sincsen 

szakterületi végzettsége. Kivételt képez a Fővárosi Kertészeti Vállalat ….  

Budapest tanácsa Városrendezési és Építészeti főosztályán igen régóta nincsen táj- és 

kertépítész szakember. Az ÉVM-ben, a szakterület főhatóságánál sincsen. (A Lakás- és 

Kommunális főosztályon egy termesztő szakos kertészmérnök dolgozik.)” 

 

Egyéb, a Társaság rendezvényein elhangzott hozzászólásai és lényegi szerepléseinek 

dokumentumai, valamint írásban adott véleményei (a személyes hagyatékból): 

1. Feljegyzés Dr. Perczel Károly elvtársnak, Építésügyi Minisztérium annak érdekében, hogy az 

év őszére tervezett zöldterületgazdálkodási konferencia eredményes lehessen. Kelt: 1964. 

március 16-án. (hagyatéki sorszám, jelzet nem szerepel az iraton) 

 
19 A Városépítést az ÉTE alapította – mint településtudományi folyóiratot, de a MUT megalapítását követő évtől 
közösen adták ki – immár területrendezési, várospolitikai és városépítési folyóiratként. Az itt elsőként felsorolt 
írás még ez előtt, de a MUT magalapítása után jelent meg. 
20 Abban az időben a műszaki és az építőipari egyetem elkülönült. Az ’50-es évek első felében a Budapesti 
Műszaki Egyetem mellett létrejött az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem. 
https://www.bme.hu/egyetem-multja-tortenete 
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Ehhez az ÉM öt vidéki tervező vállalatában - a kész és a készülő városi általános 

rendezési tervek alapján – „egy-egy fénymásolaton zöldterületi tervlapot kellene 

készíteni a Váterv-ben.” S a továbbiakban ezek konkrét tartalmára is részletes 

javaslatot tesz. Ebből is kiviláglik a Prof tudatos, előre gondolkodó egyénisége. 

A feljegyzésből az is kiderül, hogy a Tudományos Akadémián tervezték a konferencia 

megrendezését. 

2. Mőcsényi Mihály (egy. adjunktus): Javaslat „Országos zöldterületgazdálkodási konferencia” 

rendezéséhez. Budapest, 1964. (pontosabb dátum nincs) 

Nem egyértelmű számomra egyelőre, hogy végül mikor került sor a konferencia 

megrendezésére, mert ifj. Horváth Béla tudományos osztályvezető (a MUT 50 könyv 

Horváth Béla bátyánknak nevezett emlékezője) a Miskolci Kutató Szervezet vezetője, 

egy 1966. V. 21-én kelt levelében arról érdeklődik M.M.-tól, hogy az 1965-ben 

rendezett konferencia „anyaga összeállításra, illetve sokszorosításra került-e”, mert 

„ezen anyagra feltétlenül szüksége lenne” a Kutató Szervezetnek. 

1. É. M. ÉGSZI levél Mőcsényinek a konferencia anyagának elkészültéről. 

3. A II. Országos Zöldterületi Konferencia Budapesten („A zárszót dr. Mőcsényi Mihály 

mondja.”), 1967. (240-es sorszámú dokumentum)  

Ehhez az eseményhez még két dokumentum tartozik a hagyatékból. 

3.1. Összefoglaló a konferenciáról – csaknem azonos az előző, „hivatalos” szöveggel.  

Budapest, 1967. május 23. M. M. Ebből egyértelmű, hogy a Prof készítette az ismertető 

tájékoztatót. 

3.2. Mőcsényi Mihály egyetemi docensnek szóló köszönő levél a Konferenciáért végzett 

munkájáért. Budapest, 1967. május 30. Aláírók: Dr. Soós Gábor elnök – Magyar 

Agrártudományi Egyesület és Dr. Perényi Imre alelnök – Magyar Urbanisztikai Társaság (a 

193. jelzésű irat)  

A Prof szerepe elévülhetetlen abban a tekintetben, hogy a két szervezet együtt rendezte ezt a 

konferenciát. Minden korban szükség volt, van és lesz ilyesféle szakmaközi, interdiszciplináris 

megközelítésekre. Ugyanakkor azt a körülményt is mutatja, hogy a tájtervezés akkor (és 

mindmáig) az agrártudományok közé van sorolva az Akadémián. 

4. Hozzászólás a II. Urbanisztikai Tanácskozáshoz (ötlapnyi szöveg), 1973. május (a hagyatékban 

18-as sorszámmal szerepel) 

5. Felszólalás a III. Országos Városépítési Tanácskozáshoz (nyolc gépelt lapnyi szöveg, a 

hagyatékban 85. sorszámon) 

Három témakört érint: a szakemberképzést, a települések zöldfelületeit és a közízlést 

(településeink tükrében). 

Nehezményezi, hogy a „települések, városok az ÉVM-hez, illetve MTTH-hoz tartoznak, 

a képzést biztosító Kertészeti Egyetem meg a MÉM-hez. „Ezideig egyik szerv sem 

közölte a MÉM-el, hogy a zöldfelületgazdálkodás feladatköreinek ellátásához milyen 

képzettségű és hány szakemberre van, illetve lesz szüksége.” 

6. Radó Dezső méltatása, életútjának bemutatása a személyi Hild János-emlékéremre való 

felterjesztéshez (?). Budapest, 1988. Mőcsényi Mihály ny. egyetemi tanár. A MUT 50 éve c. 

könyv felsorolása szerint Radó Dezső 1988-ban megkapta az emlékérmet, ugyanakkor a 

Városépítés c. lapban, amelynek majd’ minden évi utolsó számában bemutatják a 

díjazottakat, az ő méltatása nem szerepel. 

7. Vélemény az általános tájvédelmi koncepció tartalmi kivonatáról. Budapest, 1988. 

szeptember 12. Dr. Mőcsényi Mihály ny. egyetemi tanár. A hagyatékban 216-os számmal 

szerepel.   Hat és féllapnyi gépelt szöveg. A szakmai szervezeteket ebben az időben – s 
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részben ma is – rendszeresen megkérdezik a minisztériumok a készülő, jelentős szakmai 

előterjesztésekről. Jelen koncepció a KVM21 Ágazatközi főosztálya küldte meg a MUT-nak, s 

ehhez csatoltak egy „tartalmi kivonatot”, amely alapjául szolgált a vélemény 

megfogalmazásához. 

7.1. Ehhez kapcsolódik a 215 jelzetű felkérő levél. Címzettje Barna Gábor főtitkár, Magyar 

Urbanisztikai Társaság; tárgya: megbízás, kelte: július 1., a benne foglalt határidő: 

szeptember 1. Aláíró: Bana Sándor főosztályvezető. 

Valószínűleg a nyár okozhatta, hogy a vélemény ennél később született, de nem zárható 

ki határidő-módosítás sem. Az is kirajzolódik, hogy akkortájt még megbízás keretében 

zajlott esetenként ez a tevékenység, és nem önkéntes munkát vártak el egy társadalmi 

szervezettől. 

 

Befejezésül 

Három-négy dolgot kívánok még megemlíteni, ami nem kapcsolódik szorosan Mőcsényi Mihály MUT-

béli tevékenységéhez. 

Az egyik, hogy beérett a terve a tájtervezés, a településeknél tágabb térséggel való foglalkozás 

oktatására. Tanítványai készítették hazánk legjelentősebb területrendezési terveit: a Budapesti 

agglomerációét Schuchmann Péter, a Balatonét Laposa József; s ezek és az országos területrendezési 

terv főhatósági, minisztériumi felelősei: Magó Erzsébet és Gerzanics Annamária. Mások is fontos 

szerepeket töltöttek, töltenek be az államigazgatásban: Dömötör Tamás, Somogyi Zsuzsa, Borbély 

Sarolt, Pádárné Török Éva, Csőszi Mónika stb. 

A másik, hogy már a ’70-es évek második felének nagy általános rendezési tervi felülvizsgálatai, a 

településcsoport fejlesztési koncepciók kimunkálásában sok tájépítész vett részt, s felmerült az is, 

hogy valójában nekik kellene összefogni a munkákat, hiszen az ország nagy része külterület, 

jellemzően mező- és erdőgazdasági, valamint vízgazdálkodási és természetközeli terület. Ekkor jött 

haza pl. Rácz Tamás az USA-ból, Fábos Gyulánál végzett tanulmányútja után, s hozta magával a 

számítógéppel végzett tervezés, vizsgálórás első eredményeit, módszertanát. De mások isfontos 

szerepet töltöttek be olyan tervező szervezeteknél mint pl. a VÁTI. Plósz Sándor, Drobni Mária, Pirk 

Ambrus, Sylvester Edina, Hamar József, Lázár Tibor s a sor még hosszan folytatható. 

Vágya, hogy a településeken szakemberek foglalkozzanak a zöldterületekkel és zöldfelületekkel 

részben megvalósult, mert mára több város alkalmaz főkertészt (Debrecen, Vác, …). 

A harmadik a társadalmi szerepvállalás – nem bizonyos, hogy mindegyikük életében meghatározó 

szerepe volt a Profnak, de találkoztak/találkozhattak vele már tanulmányaik során is: Kemény 

Bertalan a falugondnoki hálózat és a Falufejlsztési Társaság kezdeményezője és alapítója, a 

„hománybogozó” csütörtöki iskola motorja  (ő szintén a gondolkodásra serkentés apostola volt) és 

Misley Károly – a tájtervezés egyik kezdeményezője és motorja a VÁTI-ban és államtitkárként a 

szakterület magasszintű képvislője (ők ketten még mezőgazdasági mérnökként végeztek), Jávor 

Károly – aki a rendszerváltozás után országgyűlési képviselő lett , Morvay István – államittkárként 

szolgált ’90 után, Bardóczi Sándor – aki a tervezésen kívül közírói tevékenységet is vállal (több mint 

220 írás csak az Építészfórumon). 

 

 
21 Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 
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Egy terve – vágya nem valósult meg (talán több is, én most egyet említek): nem jötzt létre egy olyan 

szellemi műhely, ahol a településekkel kapcsolatos komplex tudományos kutatómunka folyna. Ez egy 

ideig a „régi” VÁTI volt, de még az sem volt kelleőn összetett, s manapság a Lechner Tudásközpont 

sem tölti be teljesen ezt a szerepet. Egy kezdeményxezés kapcsán látom évek óta, hogy milyen 

hiányok vannak. A zaj elleni védelemmel foglalkozók – környezetvédő, egészségügyi, gazdasági, 

közlekedési és várostervező szakember – évek óta baráti, önszerveződő formában dolgoznak azon, 

hogy e gond tudatosodjon a várook vezetőiben és a településtervezőkben, de fáradozásuknak 

egyelőre kevés eredménye van (s ez csupán egy részterület).22 

Ennyit dióhéjban, töredékesen. Talán több minden derült ki e tanulmányból a MUT-ról, mint 

Mőcsényi Mihályról, de talán nem veszi ezt zokon, s remélem, hogy a szervezők sem. A MUT levéltári 

tizenhét doboznyi iratának részletes átnézése és az előadásban említett bizonytalanságok tisztázása a 

jövő feladata. 

Budapest, 2019. december 2. 

 

 

 
22 Berndt Mihály – HOI, Román Zsuzsa – ÁNTSZ, Marjainé Szerényi Zsuzsa – BCE, Körmendy Imre – MUT, … 
Konferenciák: FVM, Nyíregyháza, Pécs, Győr, Hermann Ottó Intézet Budapest (2 alkalommal), … 


