
Út a modernizmushoz 
A korai XX. század magyar építészetének és tájépítészetének vizsgálata 
nemzetközi kontextusban

A XX. század első felének vizsgálata alapvető fontosságú a magyar táj-
építészet elméleti és tervezési eredményeinek nemzetközi kontex-
tusban való megértéséhez. A modernizmus kialakulásához vezető időszak 
tervezői először a tájképi kertek formavilágát helyettesítő új, geometrikus 
(mértani) stílus irányába léptek tovább, majd a modernizmus megjelenésével 
párhuzamosan a stilisztikai kérdések háttérbe szorulását a funkció hangsúlyo-
zása egészítette ki. Ezzel egy időben a – mind magán mind közcélú –  zöld-
felületek szociális szerepének változása, az átfogó zöldfelületi rendszerek 
megjelenése és a használati változások tervezéselméletre gyakorolt hatásai 
jellemezték a korszakot. 

Ezen évtizedek meghatározó magyarországi alkotóinak a munkássága nemz-
etközi viszonylatban vizsgálva új részletekkel gazdagítja a korszakról alkotott 
ismereteinket. Kutatásaim során vizsgáltam az angol tájépítész és városépítész 
Thomas H. Mawson, valamint a korszak német tervezéselméletének Rerrich 
Béla munkásságára gyakorolt hatását, továbbá elemeztem Ormos Imre 
elméletírásait és terveit a modernizmus nemzetközi fejlődésének kontex-
tusában.  E mellett fontos eleme a kutatásnak más, eddig kevésbé ismert 
tervezők, mint például Jonke Kálmán vagy Solty László munkásságának a 
kutatása, és a korszak magyar építészetének és tájépítészetének bemutatá-
sa nemzetközileg. A kutatási időszak eredményeit a MPhil disszertációmban, 
konferenciákon (ECLAS, European Architectural History Network) és szak-
folyóiratokban publikáltam. 
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2-3.  Rerrich Béla és Thomas Mawson tervezéselméletének összehasonlítása
4.  Német és angol hatások Rerrich Béla munkásságára. Diagram az ECLAS 2012 konfer-
encia prezentációban
5-6.  A modernizmus tervezéselméletének kialakulása Magyarországon. Diagramok az 
EAHN 2016 konferencia prezentációban
7.  Példák a II. világháború előtti magyar modernizmus kerttervezésére (Ormos I., Jonke 
K., Solty L.)
8-10.  A Napraforgó utcai kísérleti lakótelepet bemutató publikáció a ’The Modernist’ kísérleti 
projektekkel foglalkozó tematikus számában. (Fotó: Csepely-Knorr Miklós)

Route to modernism
Analysis of architecture and landscape architecture in Hungary at the 

beginning of the 20th century in an international context

The first half of the 20th century was profoundly important to the theoretical 
and design achievements of Hungarian landscape architecture within an in-
ternational context. The changes that led to the appearance of modernist the-
ory started with a new formal style that replaced the English landscape style. 
Parallel to the appearance of modernism, stylistic questions were overshad-
owed by the importance of functionality. Along with the stylistic alterations, the 
changing social role and uses of both private and public green spaces and the 
appearance of the idea of comprehensive green systems shaped the theory of 
the period.

The analysis of seminal Hungarian designers of the period and their interna-
tional precedents and influence enrich our understanding of the first decades 
of the century. In this research project I investigated the influence the English 
landscape architect and town planner Thomas H. Mawson and the German 
town planning ideas that directly influnced the work of Béla Rerrich. I also 
examined the theoretical writings on Imre Ormos in the context of the develop-
ment of international modernist landscape theory. The results of the research 
were disseminated in my MPhil thesis and at international journals and con-
ferences (ECLAS, European Architectural Historz Network). Further to this I 
wish to expand this research to publish the work of lesser known Hungarian 
landscape architects of the period, such as Kálmán Jonke or László Solty and 
to introduce the achievements of Hungarian early modernist architecture and 
landscape architecture internationally. 
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