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1. BEVEZETÉS 

 

A Balaton-parti nyaraló építészet a huszadik századi magyar építészettörténet egyik kevésbé 

feldolgozott, unikális jelensége. A kisléptékű, egyszerű módon megépített nagy számú nyaralóról a 

szerző publikációin1 kívül nem jelent meg részletes történeti elemzés, pedig az építészettörténeti értékük 

és az épületállomány kiszolgáltatottsága az átépítéseknek és bontásoknak szükségessé teszi a témakör 

feldolgozását és a tágabb közönség számára a bemutatást. Személyes kötődésem révén a balatonszemesi 

Hunyady-telep nyaralói gyerekkorom óta foglalkoztatnak. Az egységes mintákat követő alkotások 

rendkívül harmonikus összképet alakítottak ki a harmincas években. Az elmúlt évtizedekben, ahogy más 

telepeken is, úgy itt is egyre több nyaralót építenek át vagy bontanak le és a helyükre a telep karakterétől 

idegen alkotások kerülnek. Épp ezért a kutatás és a könyv célja kettős: egyrészt feltárni és bemutatni a 

huszadik századi nyaralóépítészet sajátos örökségét, másrészt a szélesebb nyilvánosság szemléletét is 

formálni, az új építések számára irányt mutatni. A tópart történeti rétegzettsége ugyanis olyan 

hagyományt rejt, amely nem csak a múlt emlékei, de a jövő számára is folytatható alkotói stratégiák. 

Épp ezért a könyv nem elsősorban tudományos céllal készült. Épít ugyan a szerző tudományos 

munkásságára és tudományos publikációira, de ezúttal a kutatás eredményeit a szélesebb nyilvánosság 

számára könnyebben érthető formában kívánja bemutatni. 

 

 
1 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete a rekreáció 20. századi életformáinak tükrében. Építés-
Építészettudomány 48 (2020) 1–2. 49-74. 
Wettstein Domonkos: Regionális törekvések a Balaton-parti üdülőterületek építéstörténetében a két világháború között. Építés-

Építészettudomány 45 (2017) 1–2. 139–171. 

Wettstein Domonkos: A „nagy számok” apró építészete – a magánépítkezések problémái a hatvanas évek Balaton-partján. 

Comitatus, 28 (2018) 226. 37-46. 
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Nyaralóépület, Balatonszemes, Hunyady-telep. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

1.1. A kutatás előzményei 

 

A kutatás előzménye a szerző doktori értekezése, melyet Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part 

rekreációs célú építészetében (1929-1979) címmel védett meg 2018-ban.2 A kutatás során részletesen is 

feldolgozásra került a harmincas és a hatvanas-hetvenes évek Balaton parti regionális szintű építészete. 

A doktori kutatás átdolgozott változata könyv formában Balatoni építészet. Stratégiakeresés a huszadik 

században címmel jelent meg. A régió építészettörténetének átfogó tanulmányozása során több olyan 

témakör is kirajzolódott, amelyek a doktori dolgozat feszes keretébe nem fértek bele, de a kutatás 

további lépéseiben szükséges lenne kidolgozni. Ezek közül különösen érdekes a nyaraló építészet, mint 

a korszak új épülettípusának az elemzése. A nyaralók építészete, az épülettipológia kialakulása nem 

csak a szakma, de a tágabb közönség érdeklődésére is számot tarthat.  

 
2 Wettstein Domonkos: Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929-1979). Doktori 
disszertáció. BME Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola, Budapest, 2018. 
https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/5623 

https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/5623
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A korszak kiemelkedő középületeit, köztük a strandokat, a szállás épületeket és a hoteleket, a 

vendéglátás létesítményeit, a hajó- és vasútállomásokat, valamint más létesítményeket már eddig is 

folyamatosan kutattam és publikáltam. A nyaralóépítészet léptékéből és jellegéből adódóan azonban 

más jellegű megközelítést igényel. A témakörhöz kapcsolódó korábbi publikációim tapasztalatára építve 

szeretném a nyaraló építészetet részletesebben is kidolgozni A korszak elismert építészei által jegyzett 

alkotások mellett számos névtelen alkotó kiváló házát fedezhetjük fel a nyaralótelepeket járva. A 

nyaralóház építés számosságából adódóan nem is lehet a hagyományos építészeti dokumentálás 

eszközeivel feltárni a jelenséget. A történeti kutatások és helyszíni mintavételezés alapján azonban 

lehetőség van az építészeti, formálási tendenciák felvázolására.  

A nyaraló, mint épülettípus előképek nélküli feladatot jelentett az üdülőterület kialakulásakor. A 

Balaton-part rekreációs célú fejlesztése a 19. század második felében indult el. Bár a reformkor idején 

Füreden már pezsgő kulturális élet folyt, a rekreáció akkor még elsősorban nem a tópart, hanem a 

gyógyvíz forrására épült. A tópart átfogó fejlesztését a Déli Vasút kiépítése indította el az 1860-as 

években. A modernitást is szimbolizáló vasútvonal nem csak a nagyváros egyre növekvő népessége 

számára tette elérhetővé a tópartot, de az infrastruktúra kiépülése a táj jelentős átalakításával is 

együttjárt. A századfordulón még a nagyvárosi villaépítészetet követő megoldásokkal építették a 

házakat. Bár csak szezonálisan használták, a városi házak szerkezeteivel és térhasználatával egyező 

módon építették meg őket. Mindez azonban az építési költségeket is jelentősen megnövelte és ebből 

adódóan csak tehetősebb társadalmi rétegek építkeztek a tóparton. Így épült ki például Földvár, 

Balatonszemes, Bélatelep fürdőtelepei.  

Az első világháborút és a Trianoni döntést követően átalakult a turizmus jellege és a nyaraló társadalom 

szerkezete. A bezárt országból nem lehetett a történelmi fürdőhelyekre leutazni, a figyelem 

középpontjába a Balaton került. A középosztály egyre szélesebb rétegei, köztük fiatal értelmiségiek és 

köztisztviselők jelentek meg az építtetők között, habár jóval kevesebb pénzt tudtak csak az épületek 

kialakítására fordítani. A nyaralóépítkezések egyre nagyobb száma az építészeti minőség romlásával 

járt együtt. A Balatoni Intéző Bizottság és Kotsis Iván regionális szintű megoldásokat dolgozott ki a 

nyaralóépítkezések színvonalának emelésére. A harmincas években már látszottak ennek az áldozatos 

szakmai szerepvállalásnak az eredményei. Bár az épületeket többnyire képzetlen építőmesterek 

jegyezték, a regionális iránymutatások révén rendezett településkép kezdett kialakulni a tóparton. Épp 

ezért érdemes a regionális irányelveket és a mintaterületeken még ma is álló épületeket összevetni, a 

nyaralóépítészet elvi és gyakorlati összefüggéseit, hatásmechanizmusait részletesebben is megismerni. 

A második világháborút követően még szélesebb társadalmi rétegek számára vált elérhetővé a Balaton-

part. A társadalompolitikai szándékokkal összhangban – különösen a hatvanas évek második felétől 

kezdődően – egyre nagyobb arányban parcellázták a tópartot. A Balatonkörnyék Regionális Tervét 

megalkotó főépítész, Farkas Tibor határozott keretek közé kívánta terelni a magánépítkezéseket. A 
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nyaraló funkciója és formája is átalakult: kisebb telkeket parcelláztak, egyszerűbb, csak hajlékként 

szolgáló épületeket emeltek. A korszakban elkezdték kidolgozni a típusterveket is, miközben egyre 

nagyobb problémát jelentett a házilagos építés gyakorlata. A hetvenes évek elejétől pedig a zártkerti 

építés elterjedése jelentett problémát. A Balaton-parti építészet regionális szintű építészeti koncepciója 

a nyolcvanas évekre elhalványult, és ezzel összefüggésben a nyaralóépítés ügye is lekerült a napirendről.  

 

Balatonföldvár - villák és üdülők a nyugati partszakaszon a mai Kvassay sétány mentén. A felvétel 

1899-ben készült. Forrás: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum / Történeti Fényképek 

Gyűjteménye Leltári jelzet: MMKM.TFGY.2017-11-08. Fortepan, 132265 

 

1.2. A könyv célja 

 

A kutatás célja egy, az épülettípus kialakulását a szélesebb közönség számára is közérthető módon 

bemutató tanulmány elkészítése. A történeti korszakoknak megfelelően kronologikus rendben 

bemutatott épülettípusok és történeti leírások hozzájárulnak a tóparton ma is álló nyaralók építészeti 

értékeinek megértéséhez, a kiemelkedő alkotások védelméhez és az épületek szakszerű megújításához. 

A nyaralóépületek sajátos műfaja a korszak lakó- és középületeitől eltérő építési körülmények közt 

alakult ki, épp ezért a feldolgozás, bemutatás és örökségvédelem is más eszközökkel kell, hogy 

viszonyuljon ehhez a sajátos emlékkörhöz. A védelmen túl a megújítás és a rehabilitáció is sajátos 

eszköztárat kíván, az apró, egyedi épületek megújításához csak a történeti tapasztalatokból adódó 
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irányelvek adhatóak, az egyedi megoldásokat a tervezőknek kell az adott helyzethez alakítaniuk. A 

könyv célja épp ezért kettős: egyrészt a történeti tendenciák felvázolása, ezáltal az örökségvédelem 

elősegítése, valamint a jelenkori tervezés támogatása, amely a történeti épületek megújításához vagy 

akár az új építések esetén a történeti rétegzettség megértésével adhat segítséget. A könyv ugyanakkor a 

huszadik század történeti feldolgozására fókuszál, terjedelmi és koncepcionális okokból a jelenkori 

átépítésekkel, megújítási kérdésekkel részletesen nem foglalkozik. 

A könyv a nyaralóépítészet feldolgozásánál rész és egész összefüggéseire helyezi a hangsúlyt. A tágabb 

egész, a tájkép felől közelít az elemzés tárgyához, miközben a települések, telepek kérdését is érinti. A 

könyvnek nem célja az egyes településeket, üdülőterületeket külön külön is vizsgálni, mivel az 

meghaladja a terjedelmi korlátokat, ráadásul az egyes településekről részletes monografikus 

feldolgozások is rendelkezésre állnak. A tanulmány a regionális szintű jellegzetességekre, tipológiákra 

helyezi a hangsúlyt. Épp ezért a nyaralóépületeket komplex szempontrendszerrel, többféle 

kategorizálásban vizsgálja. A történeti korszakolást követően a funkcionális, szerkezeti és formálási 

szempontok alapján mutatja be a regionális szintű tendenciákat. Az analitikus bontás után alulról építjük 

fel ismét az összképet, a nyaralók additív telepszerű elhelyezését és a táji, területi jellegzetességeket 

mutatjuk be. Végül a kortárs átépítések és rehabilitációk témáját érintjük, amivel a jelenkori kihívásokra 

reflektálunk. 

  

Balatonalmádi látképe. Fotó: Wettstein Domonkos
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1.3. A könyv módszere és forrásai 

 

A kutatás módszere a történeti archív források feldolgozására és a helyszíni bejárásokra épül. A tóparton 

tevékenykedő építészek személyes hagyatékai, a tervtárakban fellelhető dokumentációk lehetőséget 

adnak a nyaralóépítészet szakmai hátterének rekonstruálására. Az archív folyóiratokban fellelhetőek 

voltak azok a korabeli publikációk, amelyek a kiemelt alkotások mellett a nyaralóépítészet problémáira 

is rávilágítottak. A személyes hagyatékokban és gyűjteményekben azonban számos olyan nyaralót is 

fellelhetünk, amelyeket korábban még nem publikáltak. A kutatás célja ezeknek a kevésbé ismert 

alkotásoknak a bemutatása is. A történeti kutatómunka mellett szükséges volt a helyszíni 

mintaterületeken is vizsgálatokat folytatni. A nyaralóépítészet számosságából adódóan a történeti 

korszakokat reprezentáló mintaterületekre kellett fókuszálni. Az adott korszakhoz kapcsolódóan egy-

egy kiemelt mintaterület bejárása és dokumentálása segítette a nyaraló, mint épülettípus kialakulásának 

megértését.  

Az épülettipológia kialakulását a könyv tematikus-kronologikus rendben dolgozza fel. Az egyes 

korszakokhoz kapcsolódóan azok a témák és formálási módok kerülnek fókuszba, amelyek az adott 

korszakban hangsúlyosan is megmutatkoztak a tóparti építkezésekben. Ilyen témák a regionális 

építészeti karakter, népi motívumok felhasználása, a modern építészet formanyelve vagy épp a minta 

tervek és típustervek problémája. Ezzel a szerkesztéssel kirajzolódik az a tipológikus sor, amely a 

nyaralók eltérő funkcionális-formálási jellemzőit megmutatja. A kutatás eredménye egy olyan leírás 

összeállítása, amely alkalmas lehet a Balaton-parti nyaralókban, mint épülettípusban rejlő építészeti 

értékek bemutatására mind a szakma, mind a tágabb közönség számára. A kézirat alapján a jövőben 

elkészülő kiadvány célja a könyv és az online felületen történő publikálás, hogy minél szélesebb körben 

legyen hozzáférhető a kutatás eredménye. 

A téma bemutatásához az inspirációt Meggyesi Tamás, a BME Urbanisztika Tanszék professzorának 

Települési kultúráink című kutatása adta. A vidéki lakóházak tárgyalásánál – saját megfogalmazása 

szerint – egyfajta „genetikus tipológiát” dolgozott ki, ahol az egyes falusias beépítési formákat 

egymásból következtetve egy fejlődési evolúciót ábrázolt. Természetesen a falusias beépítési 

mintázatok komplexitása nem mérhető össze az üdülőtelepek helyzetével és a nyaralóépületek fejlődése 

sem rendezhető egy hasonló fejlődési láncba, ugyanakkor az egyes korszakok közti áthatások, a 

különböző épülettípusok kialakulása közti kölcsönhatások így is bemutathatóvá válhatnak. Ezek a 

kölcsönhatások azonban nem csak a formai-térbeli evolúcióból fakadnak, hanem a tervezés 

helyszínéből, kontextusából, szerkezeti megfontolásaiból is. Épp ezért a könyv nem egyetlen 

nézőpontból, hanem több különböző tervezési szempont szerint építi fel a nyaraló, mint épülettípus 

bemutatását.  



 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete 
 

 
 

8 
 

Az archív források listáját a tanulmány végén szereplő forrásjegyzék részletesen is tartalmazza. A 

kutatás során feldolgozásra kerültek a korabeli archív publikációk, tematikus kiadványok és útmutatók, 

de még a napi sajtóból is kerültek be forrásanyagok. A tervanyagok közül a személyes archívumokban 

szereplő dokumentumok és a megyei levéltárakban fellelhető témakört érintő anyagok adtak 

információkat. Elsősorban a Somogy és Veszprém Megyei Levéltárakból kerültek elő fontos 

forrásanyagok, de mellett a siófoki Balatoni Regionális Kutatóközpont és Könyvtár, valamint a 

keszthelyi Balaton Múzeum archívuma is fontos adalékokkal szolgált. A kutatásban meghatározó forrást 

jelentett a siófoki székhellyel működő egykori Balatoni Területi Főépítészség és a Balatoni Intéző 

Bizottságának iratanyaga.  

Az archív forrásmunkák mellett a helyszínbejárások adtak inspirációt a jelenkori állapot értékeléséhez. 

A kutatás fontos eleme volt a tó körüli üdülőtelepek szisztematikus bejárása és dokumentálása. A 

helyszínen készített fotódokumentáció is hozzájárul a téma bemutatásához, ebből egy válogatás jelen 

kéziratot is illusztrálja. Az elmúlt évben lépésről lépésre jártam végig az üdülőtelepeket és 

dokumentáltam a jelenkori állapotukat. Ez a helyszíni vizsgálat lehetőséget adott a regionális jellemzők 

feltárására, miközben az egyedi lokális tényezők is plasztikusan kirajzolódtak. Az egyes szubrégiók 

sajátos építészeti karaktere a helyszíni dokumentációk során váltak érdemben észlelhetővé. A 

dokumentálás örökségvédelmi szempontból is fontos cél volt, mivel a korszak építészeti öröksége 

folyamatosan erodálódik. Napról napra tűnnek el a korabeli épületek vagy vesztik el eredeti formájukat. 

Sok olyan épület is dokumentálásra került, amely mára már nem áll. Ezzel a gyűjtéssel válik a kiadvány 

teljes értékűvé. Jelen kézirat terjedelmi korlátok miatt a gyűjtésnek csak egy kis szeletét tartalmazza. 

 

1.4. A nyaralóépítészet kihívásai: a re-kreáció szezonális karaktere 

 

A doktori disszertációm elején azt a történelmi kérdést idéztem fel, mely a huszadik századi balatoni 

építéstörténetben rendre előkerült: „Hogyan építsünk a Balaton-partján?” Az üdülőterületi építkezések 

számára nem álltak rendelkezésre történeti előképek. Különösen igaz ez a nyaralóépítészetre, ahol 

korszakról korszakra újra kellett definiálni a nyaraló műfaját. A nehézkes reprezentatív villaépítészet 

után már a két háború között kialakult a könnyed modern nyaraló műfaja, majd az egyszerű kerti hajlék, 

hétvégiház, amelyet akár saját kézzel is meg lehetett építeni. Ez az egyszerűség és praktikus elrendezés 

az építészek számára is inspirációt jelentett. Előszeretettel kísérleteztek a formai kialakításban rejlő 

lehetőségekkel és épp ez az egyszerű, de invenciózus formálás az, ami a várossal szemben az 

üdülőterületi építészet jellegét meghatározza. Az építési feladatok során a tervezők az építészet 

alapelemeihez nyúltak vissza. A természetes építőanyagokhoz és az archetipikus formákhoz, épp ezért 

ez a formálási mód a re-kreáció karaktereként is értelmezhető. 
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A nyaralófogalom a huszadik század elején jelent meg a köztudatban, némileg megkülönböztetve a 

kisebb és egyszerűbb polgári építkezéseket a 19. századot jellemző villaépítészettől. A nyaralók már a 

modernitás jegyében egy egyszerűbb és könnyedebb szezonális életvitelre keresték a megoldást. Bár a 

19. századi villákat is jellemzően csak nyaranta használták, azok kialakítása az egészéves életvitelt is 

lehetővé tette. A nehézkes, reprezentatív kialakítás nemcsak az életformát kötötte meg, de az építési 

költségek is rendkívül magasak voltak. Épp ezért szükségesnek mutatkozott az egyszerűbb, a szezonális 

életvitelhez alkalmazkodó nyaralók kialakítása. Bár a fogalom szorosan kötődik a modernizációhoz és 

a modern életvitelhez, a nyaralók formai kialakításában a modern építészet csak később kezdte el 

éreztetni a hatását.  

Az újszerű feladathoz ugyanakkor nem álltak rendelkezésre megfelelő előképek, sem a reprezentatív 

villák, sem a tájegység vernakuláris népi építészete nem adhatott mintát. Épp ezért sokáig rendkívül 

heterogén módon építkeztek. A zavaros összképet csak erősítette, hogy az új társadalmi rétegek számára 

csak rendkívül szűkös anyagi lehetőségek álltak rendelkezésre, a tervezést és a kivitelezést pedig 

építészek hiányában sokáig képzetlen kőművesek végezték. Épp ez a probléma hívta életre azt a 

regionális szintű megoldást keresést, amely a regionális mintázatok kialakulását eredményezte. A 

nyaralóépületek tömegessége ugyanis az egyéni tervezésen túl másfajta eszközök alkalmazását is 

megkívánta az építészektől. Megjelentek a mintatervek, majd a típustervek, tematikus kiadványok és 

útmutatók, amelyekkel a tömeges építkezések színvonalát kívánták emelni. Emellett szükség volt az 

építéshatósági munka fejlesztésére is, amelyben a harmincas évektől Balatoni Intéző Bizottságnak, majd 

az ötvenes évek végétől a Balatoni Területi Főépítészségnek volt meghatározó szerepe.  

A nyaralófogalom mellett szinonimaként hamar elterjedt a hétvégiház, mint a weekend house magyar 

megfelelője. Sokáig a „weekend ház”, vagy „víkendház” félig magyarított keverékszót is előszeretettel 

használták. Már a harmincas években megjelent a korabeli publikációkban, majd az ötvenes-hatvanas 

évek hivatalos dokumentumaiban is szerepelt, bár a szocializmusban nem feltétlen a nyugati mintákat 

kívánták átvenni. Mindez ugyanakkor mutatja, hogy a nyugati turisztikai trendeket már a két háború 

közt is elkezdték átvenni és a szocializmus időszakában is megmaradtak ezek az előképek. A hétvégiház 

fogalmát talán azokon az üdülőterületeken alkalmazták inkább, amelyek nem feltétlen a vízparthoz 

kötődtek és így a hosszított szezonban vagy akár egész évben hétvégenként használták. A nyaraló 

fogalma elsősorban a vízpart nyári szezon fókuszú területhasználatához kötődött.  

A nyaralóépítészethez kapcsolódik a zártkert fogalma is, ugyanakkor a két problémakör területi 

helyzetéből adódóan elkülönül. Míg a nyaralókat jellemzően a települések belterületén az arra kijelölt 

üdülőterületi övezetekben építették, a zártkertek a külterületek mezőgazdasági övezeteiben, a korábbi 

gyümölcsösökben és szőlőkben alakultak ki. A hetvenes évektől a termelőszövetkezetek a számukra 

gazdaságtalanul megművelhető területeket kisebb parcellákban eladták, az új tulajdonosok a Balaton 

környékén pedig elsősorban inkább üdülésre használták ezeket. A folyamat komplex építészeti és 
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tájökológiai problémát okozott. A zártkerti építésre speciális megoldást kellett találni, amelyről a 

későbbiekben még részletesebben lesz szó.  

A nyaraló szükségszerűen elkülönült a családi ház építészettől, és épp ez a karakteres megkülönböztetés 

az, amely a kortárs építészetben már eltűnőben van. Míg a huszadik században az anyagi, szerkezeti 

szempontokon túl a szabadidős életforma térigénye miatt is az egyszerűségre és a közvetlen 

kertkapcsolatra törekedtek, addig ma már egyre inkább négyévszakos használatra alakítják ki a tóparti 

épületeket. Ebből adódóan szükségszerűen válnak az üdülőterületeken épülő lakóházak az 

agglomerációs családi házakhoz hasonlatossá. Szerkezeti kialakításuk a hőszigetelési követelmények 

miatt rendkívül vaskos, ezért már nem igazán tudják azt az invenciózus könnyedséget kifejezni, amelyet 

az egyszerű huszadik századi nyaralók képviseltek. 

A nyaralóépítészet tehát a századfordulós villaépítészet és a kortárs agglomerációs lakóház építészet 

között egy történeti keretben jelenik meg. Ez a keret lényegében megegyezik a huszadik századdal. A 

nyaralóépítészet érdemi kibontakozása a két háború közti időszakra tehető, majd tömegesedése és új 

típusainak kialakulása a hatvanas évekre. A hetvenes-nyolcvanas években azonban már más kihívások 

jelentek meg, melyekre már a nyaralóépítészettől elváló társasnyaralókkal mint korai apartmanházakkal 

kívántak válaszokat találni, miközben megindul a háttértelepülések történeti épületeinek és a 

külterületek bevonása az üdülési célú használatba. A rendszerváltást követően egyre erőteljesebben 

indult el a térség agglomerálódása, ma már az egész éves használatra alkalmasan építik meg az 

épületeket, ami a szezonális karakter elvesztésével jár együtt. Épp ezért a tanulmány a huszadik századi 

szezonális nyaralóépítészetet kívánja feldolgozni, melynek a keretét a felvázolt történelmi átrendeződés 

jelöli ki. 
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Szezonális használathoz igazodó nyaraló. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

1.5. Nemzetközi kontextus 

 

A nyaralóépítészet témája a huszadik század elejétől fogva jelen van a nemzetközi szakirodalomban.3 

Már a század elején megjelentek azok a tematikus kiadványok, amelyek az egyre nagyobb számú 

nyaralóépítkezés számára kívántak útmutatót adni. A nyaralóház műfaja a modernitás egyik 

prototípusának tekinthető, amely így egy új életformához is kötődik. A társadalom egyre szélesebb 

rétegei számára elérhető építkezési lehetőség a szemléletformálást is megkívánta. Épp ezért a 

nyaralóépítészeti kiadványok nem csak az építészeti formálási kérdésekhez adtak tanácsokat, hanem a 

szabadidő eltöltésének új modern életformájához is. A két háború között már a nyaraló műfaját önállóan 

tematizáló építészeti albumok is megjelentek.4 Mindez a sajátos építészeti feladat térnyerését mutatja a 

korszakban. A kiadványok között idővel különbség alakult ki az építtetők, felhasználók számára készült 

útmutatók és az építészeti szakkönyvek között, bár a téma popularitása miatt ez a határ átjárhatónak 

bizonyult. A szakkönyvek kivitele és tördelése is a közérthetőséget helyezte előtérbe, hogy a szakmán 

 
3 August Scherl: Sommer und Ferienhäuser aus der Wettbewerb der Woche. August Scherl, Berlin, 1907. 
4 Herbert Hoffmann: Ferien Häuser für Garten, Gebirge und See. Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart, 1937. 
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túli olvasóközönség is inspirációt nyerjen belőle. A háború után az üdülés lehetősége is kinyílt.5 Egyre 

nagyobb igény mutatkozott a saját kézzel építhető, összeszerelhető, részben vagy egészben előregyártott 

házak iránt.6 Ebben az időszakban már a tipizálás kérdése is előtérbe került. Az „A-frame” házak Észak-

Amerikában és Európában is elterjedtek. Külön albumok készültek ennek a tipizált szerkezetnek az 

egyedi adaptációira.7 A nemzetközi példák a hazai nyaralóépítésre is hatással voltak a különböző 

korszakokban.8 A regionális sajátosságokon túl a hazai mintázatok a nemzetközi tendenciákkal szoros 

összhangban álltak, ami a korabeli tervezők naprakész nemzetközi tájékozottságát mutatja, akár a század 

első, akár a második feléről is beszélünk.9  

Az üdülőterületek huszadik századi építészete a kortárs kutatásokban is megjelenik. Bár ezekben 

elsősorban a nagyobb lépétkű középítkezések örökségvédelmi kérdései kerültek előtérbe, a 

nyaralóépületek feldolgozása is egyre több országban indult el. Az üdülőterületi örökség az olyan 

tematikus kiadványokban jelenik meg mint a leuven-i egyetem kiadásában megjelent „Architecture for 

Leisure in Postwar Europe. 1945-1989” című konferencia kiadvány.10 A keleti blokk üdülőterületeivel 

ezzel párhuzamosan a Holidays After The Fall. Seaside Architecture and Urbanism című kiadvány 

foglalkozott.11 Ezek a tanulmánykötetek az üdülőterületeket átfogóan vizsgálták, a nyaralóépítészetről 

az elmúlt években jelentek meg kiadványok. Ezek közül a svájci nyaralóépítészetről nemrég jelent meg 

átfogó tanulmánykötetet érdemes megemlíteni, Reto Gadola szerkesztésében Architektur der Sehnsucht: 

Ferienhäuser aus dem 20. Jahrhundert címmel jelent meg.12 Ez a kiadvány is jelzi, hogy a 

nyaralóépítészet olyan önálló, inspiratív műfaj, amelyet érdemes részletesebben is feldolgozni. 

 

  

  

 
5 Fritz R. Barran: Ferienhäuser. Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart, 1961. ill. Georges Candilis Planen und Bauen für die 
Freizeit / Planning and design for leisure. Dokumente der modernen Architektur 9. Krämer, Stuttgart, 1972. 
6 Paul Artaria: Ferien und Landhäuser. Verlag für Architektur, Erlenbach-Zürich, 1947. 
7 Chad Randl: A-Frame. Princeton Architectural Press, New York 2004. 
8 Bernard Wolgensinger: Ferienhäuser in der Sonne. Verlag Georg D. W. Callwey, München, 1971. 
9 Martin Mittag: Kleinsthäuser, Ferienhäuser, Bungalows. Bertelsmann, Gütersloh, 1959. 
10 Gosseye, Janina; Heynen, Hilde (szerk.): Architecture for Leisure in Postwar Europe. 1945-1989. KU Leuven, Leuven, 2012. 
11 Hagemann, Anke; Beyer, Elke; Zinganel, Michael (szerk.): Holidays After The Fall. Seaside Architecture and Urbanism. 
Jovis Verlag, Berlin, 2013. 
12 Gadola, Reto (szerk.): Architektur der Sehnsucht: Ferienhäuser aus dem 20. Jahrhundert.  GTA Verlag, Zürich, 2013. 
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2. TÁJ, RE-KREÁCIÓ, ÉPÍTÉSZET 

 

2.1. Regionális adottságok 

 

Bár a nyaralóépületek látszólag csak kisebb pixelek egy nagyobb egészben, mégis számosságuk révén 

karakteresen formálják a tájat. Épp ezért a közelítést a táj felől érdemes elindítani. Az egyre sűrűbben 

összeépülő üdülőterületek hamar szétfeszítették a települési kontúrokat és táji lépétkű problémaként 

jelentek meg. Épp ezért a nyaralóépítészet kezelését is regionális szinten kezdték el. Ez a regionális szint 

nemcsak a régió egészére vonatkozó általános irányelveket, típusokat vagy szabályozásokat jelentett, 

hanem a tájegységet átfogó, részletesen kidolgozott tervkoncepciót. A regionális tervek jelölték ki 

ugyanis azokat területeket, ahova a nyaralóházakat építeni lehetett. Ez a perspektíva az, amely a táj 

egészét tartotta szem előtt, és alkalmas volt arra, hogy rész és egész viszonyát rendezze.  

A regionális gondolat ugyanakkor sokáig csak az üdülőterületre és a partmenti településekre szorítkozott 

és nem fedte le a régió egészét.13 A huszadik század első felében kibontakozó regionális törekvések a 

nyaralótelepeken nyaranta megjelenő polgárság kezdeményezéseire épültek, és elsősorban a tóparti 

infrastruktúra, a turizmus és a kulturális élet fejlesztésének lehetőségét keresték. A regionális szintű 

gondolkozás épp ezért nem az ősközségek lakóinak, hanem az üdülők révén indult el, amely így egy 

sajátos üdülőterületi regionalizmusnak tekinthető. A nyaralótelepek és nyaralóépületek rendezési 

kérdései is ebben a regionális szintű vízióban fogalmazódtak meg összbalatoni szinten. Fontos, hogy 

nem elsősorban regionális építészetről beszélünk, hanem egy regionális szintű koncepcióról, amely a 

tópart egészéről próbált meg átfogóan beszélni. Ennek a perspektívának a felvételét az a 

problémafelismerés adta meg, amely szerint a tóparti nyaralótelepek és nyaralóépületek általános 

problémái túlmutatnak az egyes települések lokális jellemzőin. A tóparton építkezők elsősorban a 

Balaton miatt kerestek telket és csak másodsorban fogalmazták meg a települési kötődésüket a 

nyaralótelepek különböző társadalmi, geográfiai, építészeti jellemzői szerint. Épp ezért 

megfogalmazhatóvá vált egy általános balatoni vízió, amely a tópart jellemzőit egységben tudta 

szemlélni. Ezt erősítette a partokról feltáruló széles táji összkép is, ahol a táj-település-építészet egysége 

a maga realitásában jelent meg. Mindez persze az anomáliákat is hamar megtapasztalhatóvá tette, a 

 
13 A regionális gondolat kialakulásáról és a balatoni regionális tervezésről részletesen lásd a szerző doktori disszertációját. 
Wettstein Domonkos: Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreációs célú építészetében (1929-1979). Doktori 
disszertáció. BME Építészmérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola, Budapest, 2018. 
https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/5623 

https://repozitorium.omikk.bme.hu/handle/10890/5623
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túlterjeszkedő települések, a nagyléptékű épületek mind a rendezetlen összkép kérdésére irányította a 

figyelmet. 

  

Balatonakarattya, kilátás a magaspartról. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A Balaton Egylet és a Balaton Szövetség már a háború előtt megalakult, de a regionális szintű 

közigazgatás és fejlesztés csak a két világháború közti időszakban került napirendre. Az egységes 

rendezés és fejlesztés hiányát a közigazgatás széttagoltsága okozta. A Balaton-part felett ugyanis három 

vármegye osztozkodott, akkor még a maitól eltérő területi beosztással. Somogy és Veszprém vármegye 

mellett Zala megye birtokolta az északi part jelentős részét. A területi integritás kialakítására és a 

regionális hatókör jogerőre emelkedésére többféle elképzelés is megfogalmazódott a tájvédelmi 

körzettől az önálló vármegyéig. Az 1919-es Tanácsköztársaság idején Keszthelyen ki is kiáltották az 

önálló Balaton-vármegyét, de később ismét az eredeti megyebeosztás maradt érvényben. A húszas 

években egyre több civil kezdeményezés jelent meg az egységes tóparti szervezet életre hívására. Végül 

1929-ben a kormányzat megalakította a Balatoni Intéző Bizottságot, amely a tópart körül 3 kilométeres 

mélységben rendelkezett hatókörrel. A szervezet a regionális szintű koncepciót hivatott képviselni, 

egyszerre vett részt az építésügyi eljárásokban és az infrastrukturális fejlesztésekben, miközben a tópart 

turisztikájával és kulturális életével is foglalkozott. Különös jelentőséget kapott az építésügy, a BIB 

Műszaki Osztályában a kor jeles építészei vettek részt, köztük Czakó Adolf, Kotsis Iván és Tóth Kálmán. 

Eközben a hármas megyebeosztás is érvényben maradt, a BIB egyfajta közvetítőszervként fogta össze 
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a tópart rendezését. Ebben az időszakban egységes regionális rendezési terv még nem készült, bár a 

negyvenes évek elején elindult egy, a korszakban is újítónak számító regionális terv előkészítése. A 

kezdeményezés különlegességét az adta, hogy nem felülről lefelé vetítette rá az állam koncepcióját a 

régióra, hanem alulról építkezve a települések és helyi civilszervezetek vízióit, fejlesztéseit kívánta 

összerendezni. A felmérés és a településekkel az egyeztetés el is indult, azonban a háború elsodorta ezt 

a metodikailag is különleges kezdeményezést. 

Az egységes régió koncepciója ezt követően sokáig nem került napirendre. A háborút követően az 

újjáépítésre koncentrált az ország, majd 1948 után a szervezetek jelentős részét beszűntették. A tókörüli 

civilegyesületek, fürdőegyesületek mellett a Balatoni Intéző Bizottságot is megszűntették, így nem volt 

szerv, amely a tó körüli fejlesztéseket koordinálta volna. A nyári népesség azonban az ötvenes években 

is nőtt, mivel szervezett keretek közt megindult a munkásüdültetés, ugyanakkor a tóparti infrastruktúra 

nem volt alkalmas a nagyszámú nyaraló fogadására. A tópart fejlesztésének végül az 1956-os 

forradalmat követő konszolidációs program adott új lendületet. A társadalom számára az állampárt 

szélesebb körben szerette volna elérhetővé tenni az üdülés lehetőségét. 1957-ben ismét életre hívták a 

Balatoni Intéző Bizottságot, mellette megszervezték a nyaralóépítkezéseket is felügyelő Balatoni 

Területi Főépítészséget, illetve a VÁTERV-ben (Városépítési Tervező Vállalat) elkészült az első 

regionális terv. A főépítész és a regionális tervkészítés vezetője Farkas Tibor lett, a Balatoni Intéző 

Bizottság főmérnökségein Polónyi Károly és Bérczes István dolgozott. A negyvenes és az ötvenes 

években már készültek vázlatok és vizsgálatok az egységes rendezési tervek, de ezek a korai 

kezdeményezések még nem lettek egységes tervi szinten kidolgozva. Előzményként Tóth János 1946-

os vízióját érdemes felidézni, tanulmánytervében a tópart radikális átalakítását javasolta. A tópart körüli 

nyaralóövezetek már ekkor is túlépítettnek bizonyultak, különösen az északi parton a hegyoldalba 

felkúszó települések veszélyeztették a természeti-táji környezetet. Épp ezért a hegyoldalakra felkúszó 

települések visszabontását javasolta, kárpótlásul a tó körüli sávban összefüggő beépítést vizionált. A 

Balaton-felvidéken szigorúan védett rezervátumokat jelölt volna ki, amely a természeti környezet 

felértékelését mutatja, igaz a rendkívül szenzitív tópart feláldozásával. Ellentmondásos terve nem lett 

részletekben kidolgozva, de jól mutatja, hogy a Balaton urbanizációja már a század közepén komoly 

problémát jelentett. 
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A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata, 1958.  

Forrás: Magyar Építőművészet 7 (1958) 4–5., 144-145. 

 

Az 1958-ra elkészülő Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata ugyanakkor már érzékenyebben 

viszonyult a meglévő táji-természeti és települési adottságokhoz. A háború előtti kezdeményezéstől 

eltérően a terv megközelítésmódja már felülről lefelé építkezett, amely a pártállami berendezkedés 

centrális jellegéből is adódott. Újszerű metodikájával több léptékszintet integrált a táji léptéktől a 

települési léptéken át az építészeti kérdésekig. A tópart körül még rendelkezésre álló zöldterületeket 

szigorúan védte, a fejlesztéseket a meglévő települési adottságokhoz hangolta. Igaz, ebben a tervben is 

jelentős tájformáló beavatkozásokat fogalmaztak meg, mivel az állam az üdülési kapacitás növelését 

irányozta elő. A déli parton több helyen új feltöltéseket alakítottak ki, hogy az üdülőegységeket ezeken 

a területeken helyezzék el. A nyaralóházas építkezések számára is külön övezeteket jelöltek ki, illetve 

kezdeményezték a telepszerű beépítéseket is a gazdaságosabb területhasználat érdekében. A 

tervművelethez kapcsolódóan nem csak a központi fejlesztéseket koordináló Balatoni Intéző Bizottságot 

és az építésügyi kontrollt biztosító főépítészséget szervezték meg, de a Magyar Építőművészek 

Szövetsége részéről patronáló mozgalom is indult, melynek tagjai egy-egy településen tanácsadással 

segítették az építtetőket, köztük a számos nyaralóépíttetőt. Az életszínvonal növelése érdekében a 

korszakban egyre szélesebb társadalmi rétegek számára vált elérhetővé a saját telek és nyaraló, ez az 

építési láz pedig komoly nyomást helyezett a balatoni építésügyi szervekre.14 A tömeges építés 

színvonalának növelésére típusterveket dolgoztak ki, és számos kiadványban propagálták az építésügyi 

irányelveket. A nyaralótípustervek elkészítését a Típustervező Intézetben Callmeyer Ferenc koordinálta. 

A hatvanas évek építészetét ez a regionális intézményi keret fogta össze és az eredmények nemzetközi 

szinten is elismerést váltottak ki. A Nemzetközi Építész Szövetség (UIA) az Abercrombie-díjjal ismerte 

 
14 Farkas Tibor, Balla Tibor, Bottyán Géza, Szappanos Géza, Csorba Zoltán: Főépítészi beszámoló a Balatonkörnyék és 
Dunakanyar területéről. ÉM Balatoni és Dunakanyari Területi Főépítészsége. Kézirat, Budapest 1967. március. 
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el Farkas Tibor és munkatársainak a tevékenységét. A regionális terv több léptékszintet átfogó 

metodikájával bekerült a nemzetközi szakmatörténetbe. 

1968 után fordulat állt be a regionális intézményrendszer működésében, ugyanis az országban 

bevezették az új gazdasági mechanizmust és új földtörvényt is elfogadtak. A Balatoni Területi 

Főépítészséget megszűntették, és bár a regionális terv továbbra is érvényben maradt, nem volt szerv az 

irányelvek és szabályozások betartására. Mindez hamar a tópart összképének torzulásában is 

megmutatkozott, egyre nagyobb területeket kezdtek el beépíteni, a korábban védett zöldterületek közül 

többet is belterületbe vontak, valamint megindult a zártkerti építés is. Az új helyzetben csak a központi 

fejlesztéseket tudták regionális szinten koordinálni. Farkas Tibor kezdeményezésére elindult a Balatoni 

Központi Fejlesztési Program, de a tóparti torzulásokat látva az egykori főépítész tiltakozásul erről a 

posztjáról is lemondott a hetvenes évek elején.15 Az időközben kibontakozó ökológiai problémák 

hatására a hetvenes évek végén új regionális tervet kellett kidolgozni, amelyek már nem a fejlesztést, 

hanem a tóparti környezet rehabilitációját tűzte ki célul.16 Kísérletet tettek a túlépített nyaralóövezetek 

fellazítására, de ezek az elvi megfontolások csak hosszabb távon érhettek volna el eredményt, valós 

eszközök azonban nem álltak rendelkezésre a terv szándékainak érvényesítésére. Az üdülőövezet 

kitágult és már a Balaton-felvidéki területeken is kezdett elterjedni. A kultúrtáj új inspirációt jelentett, 

amely építészeti környezetével vonzotta az oda települőket. Ez a jelenség azonban már nem a tóparti 

nyaralóépítészet jelenségéhez tartozik. 

Az átalakulás azonban nemcsak a turizmus érdeklődésének táguló köreiben, de a nyaralók 

életformájában is megmutatkozott. Maga a nyaraló fogalom is jelentését vesztette az elmúlt 

évtizedekben, ugyanis a mobilitás növekedésével, a távmunka kialakulásával egyre többen töltik lent az 

év jelentős részét a tóparton. Épp ezért az üdülőterületek és az ősközségek közti határok feloldódnak, új 

közösségek alakulnak ki a tóparton. Ma már egy olyan urbanizált tájról beszélhetünk, ahol egy 

többrétegű közösségi tér formálódik, a résztvevők pedig más és más nézőpontból szemlélik a tájat. A 

Balaton régió ma már egy speciális, egyre inkább agglomerálódó térség, ahol a rekreáció formáit is újra 

kell gondolni, nem felejtve, hogy az üdülés alapja a természeti adottságokra épülő kultúrtáj. 

   

 

         

 
15 A Balatoni Központi Fejlesztési Program jelentősége a területfejlesztés előkészítésében. Építésügyi Szemle 12 (1971) 2, 
37-39. 
16 Misley Károly-Kotsis Lajos: Üdülőtáj tervezés és a Balaton üdülőkörzet. Településtudományi Közlemények 33 (1980) 29. 
85-97. 
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2.2. Települési környezet: ősközségek és fürdőtelepek 

 

Az egységes régió és az üdülőterületek koherens karaktere mellett a szubregionális és lokális adottságok 

is megfogalmazhatóak, amelyek a nyaralóépítészetet befolyásolták. Jelentős különbség van az északi és 

déli part között és ez nem pusztán a topografikus természeti adottságok eredménye, de az ember 

tájformáló munkájának következménye. Míg az északi part meredek lejtői és karakteres tájformái mind 

a településformákat, mind az építésmódot meghatározta, a déli parti vízparti területen az építészet 

számára kötöttségektől mentes szabad terület állt rendelkezésre. Ez a szabad terület ugyanakkor nem 

tekinthető természeti adottságnak, mivel a vízpartot sokáig víz borította. A Déli Vasút 1861-es 

megépítését követően azonban az árvízveszély miatt szükségesnek bizonyult a vízszint csökkentése. A 

jelentős közel kétméteres vízszintsüllyesztés révén alakult ki az az úgynevezett apadási öv a déli parton, 

amelyen az első fürdőtelepek létrejöttek. A víz alól felszabaduló területek ugyanis nem voltak 

alkalmasak a mezőgazdasági művelésre és legeltetésre, ugyanakkor a vasút révén az egyre növekvő 

lakosságszámú nagyvárosokból is elérhetővé vált üdülés céljára a vízpart. Jellemző, hogy kezdetben alig 

néhány állomást építettek ki a part mentén, mivel a vasútvonal elsődleges célja nem a Balaton elérése, 

hanem a főváros és az Adria összekötése volt. Később azonban egymás után parcellázták fel a 

nagybirtokosok kezében lévő vízparti területeket, ahol új települések és nyaralótelepek jöttek létre.  

  

Balatonakarattya, vízparti beépítés. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Fontos hangsúlyoznunk, hogy a fürdőtelepek és üdülőtelepek esetében használt telep fogalom nem 

azonos a szakirodalom által használt telep fogalommal.17 Ezek a szakirodalomban használt városi 

telepek elsősorban a lakónegyedek kiépítésének kérdéséhez kapcsolódnak, jellemzően szociális 

indíttatással, ahol az egyazon építtető, az egyidejű építés és az egységes építészeti kialakítás tényezői 

együttesen állnak fenn. A balatoni fürdőtelepek esetében ezek a tényezők azonban nem jelennek meg 

együttesen, a szervezettebb parcellázások esetén egy parcellázó társaság révén értékesítették a telkeket, 

ahol egy-egy mintaházat felépítettek vagy szemléletformáló kiadványt készítettek az építkezésekhez. 

A Balaton-parti fürdőtelepek jellemzően az ősközségi telepektől függetlenül alakultak ki és a 

morfológiájuk is jelentősen eltér. Míg a déli parti ősközségek a somogyi dombok közé visszahúzódva, 

a tópartra merőlegesen alakultak ki organikus struktúrákban, addig a tóparti apadási övön parcellázott 

nyaralótelepek mesterséges ortogonális rácsos hálóban lettek elrendezve. Ebben a szabad környezetben 

a telepek építészeti jellemzői is kötöttségek nélkül szabadon formálódhattak. Ez a szabadság azonban 

hamar a telepek zavaros összképét eredményezte, így szükséges volt a telepek kialakításának 

szabályozása. A regionális szinten egységes jelleget mutatja, hogy a déli parti telepeket egységes 

mintázatok alapján lehetett rendezni. A két világháború között már megjelentek azok a mintatervek, 

amelyek a hálós osztásban a csendesebb nyaralóövezeteket és a pezsgős központokat elhelyezték. A 

központokat a kikötők és a vasútállomás közé helyezték el, ide közösségi parkot, sportpályákat, 

kulturális létesítményeket és hoteleket javasoltak. Ezt a mintázatot követték a huszadik század második 

felének fejlesztései is, igaz a telepek egyre dinamikusabb növekedésével hamar összefüggő 

településfolyam alakult ki a déli parton és utólag már nehezebb volt az alközpontok kialakítása, a 

településrészek szerepeinek és karaktereinek differenciálása. 

 
17 Körner Zsuzsa: A telepszerű lakásépítkezések története Magyarországon 1850 -1945 között. Terc Kiadó, Budapest, 2004. 
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Déli parti üdülőterületek látképe, Balatonboglár. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

Az északi part lassabban épült be, igaz az első üdülőhelyek még a reformkor idején épp itt alakultak ki, 

jóval megelőzve a déli parti telepeket. Ezek az üdülőhelyek azonban nem a Balaton közelsége, hanem a 

hévforrások révén jöttek létre gyógyhelyként. Füred reformkori pezsgő kulturális élete közismert, ahogy 

az is, hogy ekkoriban még sűrű nádas választotta el a víztől. Badacsonyban a szőlőtermesztéshez és a 

szürethez kapcsolódóan épültek meg az első villák. A 19. század második felében azonban a déli vasút 

kiépülése a déli partot helyezte előtérbe, az északi part nehezebb elérhetősége csillapította az építési 

lázat.18 A topografikus adottságok a telepek jellegét is meghatározta. Az ősközségek és az üdülőtelepek 

jobban összeszorultak, és inkább egyedi morfológiai jellegeket alakítottak ki. Az ősközségi kultúra és a 

nyaralótelepek közti kölcsönhatás is erősebb, a nyaralóházakon a vernakuláris mintázatok hatásai is 

jobban kivehetőek.  

A tópart urbanizációja és az életforma változás azonban a regionális kérdéseknél már előbb ismertetett 

módon egyre fokozatosan elmossa az üdülőterület és az állandó lakosság településrészei közti határokat. 

Új szimbiózis alakul ki a településrészek és lakóik közt, ami a helyi identitások újraértelmezésével jár 

együtt. Mindez a településképre és az építészeti karakterre is hatással van. Az urbanizációs folyamatok 

felülírják a huszadik század során kialakult szezonális használatú üdülőtelepek szezonális mintázatai. 

 
18 Kanyar József: A dél-balatoni fürdőkultúra kialakulása. História 5 (1983) 3. 23-25. 
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Ebben az urbanizált térben a nyaralóépítészet történeti karaktere is fokozatosan eltűnik. Az egész éves 

használathoz igazodva az épületeket ma már a családi házakkal egyenértékű formában építik meg. 

 

Balatonalmádi, kilátás a Csere-hegyről. Fotó: Wettstein Domonkos 

2.3. Az építészeti formálás kontextusa 

 

A huszadik századi balatoni építészetben újra és újra megfogalmazott feladattá vált a nyaralóépítészet 

problémáira megoldást találni, ugyanakkor magát a műfajt is definiálnia kellett a tervezőknek. A 

nyaralóépítészet ugyanis előképek nélküli feladat volt, amely nem a régió építészeti hagyományaiból 

alakult ki. Épp ezért határozott elvek lefektetésére volt szükség. A tervezési minták kidolgozását az is 

indokolta, hogy a nyaraló tervezését sok esetben még a hatvanas-hetvenes években is építészeti 

szempontból képzetlen mesteremberek végezték, és ez a nyaralók összképének minőségében is 

megmutatkozott. Az előképek hiányában csak saját és megbízóik elképzelésére támaszkodhattak, ezek 

azonban nem feltétlen vezettek megfelelő megoldásokhoz. Az újszerű feladat kialakításához a 

környezeti adottságokat, a klímát, az életformát és a gazdaságos szerkezeti megoldásokat vették 

figyelembe. Röviden tekintsük át azokat az adottságokat, amelyek a nyaralóépítészet formálási 

stratégiáit meghatározták. 
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A huszadik század elején kialakuló nyaralóépítészet nem rendelkezett történeti mintákkal. Bár a 

villaépítészet hagyománya egészen a római korig visszavezethető, azok az épületek elsősorban 

majorsági központként épültek meg és csak később, a birodalom meggyengülését követően, mikor a 

vidék lakói a biztonságosabb városokba húzódtak vissza, kezdték el szezonális jelleggel csak üdülésre 

használni. A villaépítészet antik hagyománya azonban nem folytatódott, az újkori villákat csak a 

tizennyolcadik század végén kezdték el építeni. A tizenkilencedik századi villaépítészet reprezentatív és 

költséges kialakításával nem adhatott követhető megoldásokat az új, szerényebb anyagi lehetőségekkel 

bíró társadalmi rétegeknek. Nem adhatott mintát a helyi vernakuláris építészet sem, hisz a népi építészeti 

alkotások funkcionális és szerkezeti szempontból sem voltak alkalmasak a szezonális használatú 

nyaralók térformáihoz. A rekreáció modern felfogása nyitottabb és oldottabb térkapcsolatokat kívánt 

meg.  

Klimatikus szempontból a nyári benapozás elleni védelem, az átmeneti terek kialakítása inspirált 

karakteres építészeti formákat. Helyi anyagok közül a kőanyagok, a fa és a nád állt rendelkezésre, ezeket 

előszeretettel alkalmazták. Különösen az északi parti kőbányák vulkanikus köveit és a homokköveit. 

Mindezeken túl a települések esetében már tárgyalt szubregionális és lokális adottságok formálták az 

épületeket. A huszadik század folyamán egyre erősebben érvényesült a modernizáció hatása. A turizmus 

felfutása is a modernitás vívmányának tekinthető. A rekreáció életformájában is hamar kibontakozott a 

modernizáció, mindez azonban nem feltétlen járt együtt a modern építészet térfoglalásával is. A 

nyaralóépítészetben a helyi mintázatok, különböző stílusirányzatok és formálási stratégiák hatásai 

keveredtek. Főleg a huszadik század első felét jellemző stíluspluralizmus idején. Később a második 

világháborút követően a modern építészet adaptívabb irányzata vált meghatározóvá a régióban. 

 

2.4. Közösségi szerveződések a nyaralótelepeken 

 

A nyaralóépítészet formálódásához a társadalmi rétegződés és átrendeződés is hozzájárult. A tópart 

történetében korszakról korszakra egyre szélesebb társadalmi rétegek számára vált elérhetővé a Balaton. 

Kezdetben, a tizenkilencedik század közepétől elsősorban a tehetősebb társadalmi rétegek építkeztek a 

Balaton-parton, az ő életvitelüket és reprezentációs igényüket fejezeték ki azok a villák, amelyek például 

Bélatelepen, Földváron vagy Siófokon épültek. Az első világháborút és a trianoni döntést követően az 

ország elvesztette hagyományos fürdőhelyeit, a Balaton-part egyre inkább felértékelődött. A tóparton új 

társadalmi rétegek kezdtek építkezni, a középosztályt reprezentáló fiatal értelmiségiek és 

közalkalmazottak. A szerényebb keresetű építtetők számára a gazdasági válságokkal sújtott 

évtizedekben a korábbi villaépítészet nem adhatott követhető mintákat, ami szükségessé tette az új 

építészeti koncepciók kidolgozását. A második világháborút követően az ötvenes évektől 
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társadalompolitikai kérdéssé vált a népüdültetés. 1956 után pedig a konszolidációs program részévé 

tették és igyekeztek minél több ember számára elérhetővé tenni a Balaton-parti nyaralást. Bár a tóparti 

nyaralóépítést szervezett formában nem propagálták hivatalosan, az életszínvonal emelésével és az 

anyagi erőforrások biztosításával egyre több ember számára vált elérhetővé. Igaz ebben az időszakban 

már jóval kisebb telkeken kisebb épületeket építettek, mint a század első felében.  

A társadalmi periódusokkal összhangban a közösségi szerveződésekre is érdemes rátekintenünk. Az 

üdülőtelepeken kezdettől fogva aktív közösségi élet bontakozott ki.19 A regionális törekvések kapcsán 

már említettük azt a regionális szintű civil összefogást, amelyet a nyaralótelepek szezonális lakosai 

kezdeményeztek. Ennek a sajátos üdülőterületi regionalizmusnak a bázisai a nyaralótelepek civil 

szervezetei, a fürdőegyesületek voltak. A nyaranta leköltöző nagyvárosi polgári társadalom fontos 

tartotta saját helyi közösségi életének megszervezését. A kulturális élet felpezsdítésén túl azonban a 

környezetük gondozására és fejlesztésére is odafigyeltek. Több településen is a fürdőegyesületek 

végezték a közterületek ápolását, a közparkok gondozását, sőt még közadakozásból a közösségi 

építkezéseket, klubházak építését is finanszírozták. Ez a civil összefogás a nyaralóépítészetre is hatással 

volt. A szervezetek tagjai közt építészeket is találunk, akik aktív szemléletformáló tevékenységet 

folytattak. Egyes telepeken mintaterveket és irányelveket adtak közre, hogy a településkép rendezésére 

kísérletet tegyenek.  

Ezt a civil kultúrát rombolta le a háborút követő átrendeződés. A kommunista hatalomátvételt követően 

a civil egyesületeket beszűntették, így az összes fürdőegyesületet felszámolták. A nyaralótelepek 

elvesztették a közösségi önszerveződés és önfenntartás lehetőségét. A későbbi egyre expanzívabb 

növekedés révén a nyaralótelepek térbeli és társadalmi kontúrjai is átalakultak. A szakmai élet azonban 

megőrizte az önszerveződő szakmaiság balatoni hagyományát. A hatvanas években a szakmai 

összefogás révén jött létre az az önkéntes patronáló mozgalom, amely az egyes települések helyi 

fejlesztéseinek szakmai támogatását tűzte ki célul. A rövid életű mozgalom több balatoni település 

fejlesztését körvonalazta a hatvanas évek elején. Az egyre nagyobb területek parcellázásával a közösségi 

hagyományok is feloldódtak. A telepek individuális parcellákra estek szét, az új területek esetében 

sokszor nem maradt erőforrás a településközpontok kiépítésére. A rendszerváltást követően a civil 

szervezetek újra indulhattak, több balatoni település fürdőegyesülete is újra alakult. Az időközben 

kitáguló települési térben és az átrendeződő életformák, helyi identitások közt azonban nehezen találják 

meg ismét egykori szerepüket.  

  

 
19 Bősze Sándor: A Dél-Balatoni fürdőegyesületek történetéből (1890–1944). In: Kanyar József (szerk.): Somogy megye 
múltjából – Levéltári évkönyv 20. Kaposvár 1989. 211–252. 
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3. A NYARALÓÉPÍTÉSZET KIALAKULÁSA ÉS TIPOLÓGIAI SZEMPONTJAI 

 

3.1. Történeti korszakolás  

 

A nyaralóépítészet számára sajátos keretet ad az az átalakulási folyamat, amelyet az üdülés életforma 

változásai és a társadalmi átrétegződései alakítanak. A huszadik századi nyaralóépítészet előzményét a 

tizenkilencedik századi reprezentatív villaépítészet, utóéletét pedig a négyévszakos életformához 

igazodó agglomerációs építészet elterjedése jelöli ki. Ez az a keret, amelyen belül a szezonális 

használathoz igazodó nyaralóépítészet megjelenik. A huszadik századi nyaralóépítészet azonban nem 

egységes, jól meghatározható korszakokra osztható. 

A nyaralóépítészet előzményeként említett villaépítészet a tizenkilencedik században alakult ki és terjedt 

el. Bár nevében a római villákra utal, valójában nincs kontinuitás Pannónia egykori villáival, amelyek 

eredetileg nem is rekreációs célra készültek, hanem majorsági központok voltak. A természetben 

szoliter, szabadon álló beépítési helyzetben kialakuló reprezentatív antik épülettípus ugyanakkor Európa 

más tájegységein tovább élt és a későbbi korokra, különösen a reneszánsz építészetre hatott. A turizmus 

kibontakozásának hajnalán nem véletlen, hogy épp ezt a természetközeli, szabadon álló épülettípust 

alkalmazták a vidéki desztinációk turisztikai építészetében. A villa építészetre ugyanakkor a helyi 

tájegységi motívumok is erős hatást gyakoroltak, jó példa erre az alpesi turisztikai területeken kialakuló 

hegyvidéki villaépítészet, amely később más tájegységek, különösen a Monarchiához tartozó területek, 

így a magyar turisztikai desztinációk építészetére is hatással volt. A villaépítészet tehát alpesi hegyvidéki 

közvetítéssel tért vissza a Balaton partjára a tizennyolcadik század végén. Ekkoriban az első pihenő 

villákat arisztokraták és egyházi elöljárók építették a régióban. Ekkor még nem a balatoni fürdőzés 

vonzotta ide az embereket, hanem elsősorban az északi parton fellelhető hévforrások, a szőlőkhöz 

kapcsolódó szüreti mulatságok és a hegyoldalakból feltáruló páratlan panoráma. 

A balatoni villaépítészet települési léptékű megjelenése a reformkori Füredhez kötődik, ahol pezsgő 

kulturális élet bontakozott ki a hévforrásokhoz kapcsolódóan. A gyógyvíz környékét a terület 

tulajdonosai, a bencések építették ki, majd hamar fellendült a település és a reformkori értelmiség itt 

találta meg feltöltődésének helyszínét. A villaépítésen túl közösségi épületeket és kulturális 

létesítményeket, például színházat is építettek. A villaépítés a reformkort követően a huszadik század 

második felében is folytatódott, a ma is álló villák egy jelentős része ebből az időszakból származik. 

Ebben az időszakban már a Balaton is elérhetővé vált, a parton vízbe nyúló fürdőházat építettek. Szintén 

a 19. század második felében épültek ki a déli parti villanegyedek. Balatonföldváron az arisztokrácia 
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építkezett. A település szinte a semmiből jött létre a turizmus hatására, korábban csak egy majorság állt 

a helyén. A területet Spur István mérnök tervei szerint parcellázták, aki a kertvárosok koncepcióját kissé 

megelőzve, parkosított környezetbe ágyazta az épületeket. Fontos szerep jutott a közösségi tereknek és 

sétányoknak, valamint a sportolási lehetőségeknek. Hasonló reprezentatív villasor épült ki Bélatelepen. 

A talapülés Földvárhoz hasonlóan szintén nem rendelkezett történeti településmaggal. Az új villasort a 

hegyoldalba, a szemközti vulkáni kúpokra néző sétányra fűzték fel. 

 

Villaépület, Balatonföldvár. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A tizenkilencedik századi balatoni villaépítészetet gyakran „svájci villaként” is emlegetik. Mindez a 

hegyvidéki építészetre jellemző karakterjegyekből származik. A Balaton számára az alpesi üdülőhelyek, 

amelyek a magyar tenger felfutását megelőzték, adtak követhető mintákat. A külföldi utazások emlékét 

is megidézve nem véletlen, hogy az építtetők ezekből az élményekből inspirálódtak. A tervezők számára 

is az üdülőhelyeken a lokális előképek hiányában ez a kissé általánossá váló üdülőhelyi stílus állt 

rendelkezésre követhető eszköztárként. Az épületekre jellemző a karakteres faépítészet, különösen a 

verandák és oromzatok kiképzésében jelent meg gazdag ornamentika. A tömegformát jellegzetessé tette 

a meredekebb tetőhajlásszög, és a több épületrészből álló tagolt elrendezés. A homlokzatokat 

klasszicizáló tagozatokkal építették meg. Ezek a villák még a városi, egész éves használatú villákkal 



 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete 
 

 
 

26 
 

egyenértékű módon épültek meg.20 Mindez a reprzentatív külső és belső térformálásban, a vaskos, a ház 

téliesítését biztosító szerkezetválasztásban és a komplex funkcionális elrendezésben is megmutatkozott. 

Mindez jelentős költségeket rótt az építtetőkre, miközben az épületet csak az év alig egyharmadában-

negyedében használták. Épp ezért sokáig csak a tehetősebb társadalmi rétegek engedhették meg 

maguknak a tóparti üdülési célú építkezést. 

A századfordulón azonban már mutatkoztak a társadalmi átrendeződés és az új építészeti mintázatok 

jelei. Megjelentek az olyan kisebb telepek, amelyeken már nem a felsőbb társadalmi rétegek, hanem a 

középosztály képviselői már szerényebb villákat építettek. Ilyen telep jött létre Balatonszemesen, az alsó 

és felső fürdőtelepen, a Bagolyvár környékén. Hasonló kisebb villákat láthatunk Bogláron, Révfülöpön, 

Szepezden vagy Almádiban. Ezek az épületek már a huszadik századi nyaralóépítészet közvetlen 

előzményének tekinthetjük, bár mind a léptékük, formai kialakításuk és térstruktúrájuk még a 

tizenkilencedik századi villaépítészetből származtatható.21 

 

Villaépület a balatonszemesi alsó nyaralótelepen. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 
20 Wettstein Domonkos: Regionális törekvések a Balaton-parti üdülőterületek építéstörténetében a két világháború között. 

Építés-Építészettudomány 45 (2017) 1–2. 139–171. 
21 Kotsis Iván: Balatoni villák 24. Magyar Építőművészet (1924) 1-3. 
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A nyaralóépítészet kibontakozása az első világháborút követő időszakra tehető.22 A trianoni döntést 

követően az ország elvesztette hagyományos fürdőterületeit, a belföldi turizmus így elsősorban a 

Balaton-partra irányult. Ahogy láthattuk a regionális szervezetek tárgyalásánál, a Balaton-ügy rendezése 

országos kérdéssé vált, az 1929-ben megalapított Balatoni Intéző Bizottság feladata pedig nem csak a 

régió kulturális életének és turizmusának a rendezése volt, hanem az építésügyben is meghatározó 

szerepet vállalt. A szervezet Műszaki Osztályán tevékenykedő építészek, Czakó Adolf, Kotsis Iván és 

Tóth Kálmán számára az egyik kiemelt téma a nyaralóépítészet problémájának rendezése volt. A 

trianoni döntés után átrendeződő országban ugyanis új, szerényebb anyagi lehetőséggel bíró társadalmi 

rétegek kezdtek el a Balaton-parton építkezni.  

Az új igényeknek a korábbi villaépítészet már nem tudott megoldást adni, új épülettípus kidolgozására 

volt szükség.23 Problémát jelentett ugyanakkor, hogy az egyre nagyobb számú nyaraló építkezést nem 

építészek által készített tervek alapján végezték. A korszakban még csak kevés építészmérnök 

tevékenykedett az országban, így a nyaralók többségét képesítés nélküli helyi kivitelezők, építőmesterek 

tervezték és építették meg. Az új épülettípus kialakításához ugyanakkor számukra nem állt 

rendelkezésre megfelelő minta, így a telepek összeképe kezdett egyre zavarosabbá válni. Jó példa erre 

a számtalan torz manzárdtetős épület, mivel a szabályok alapján a képesítés nélküli mesterek csak 

földszintes épületeket tervezhettek volna, de a megbízójukat sok esetben sikerült meggyőzni, hogy 

manzárdtetős kialakítással az emeletes épületet is velük terveztessék meg. A heterogén összképet tovább 

erősítette a korszakot amúgy is jellemző stíluspluralizmus. A historizáló építészet mellett a népies és 

nemzeti törekvések, valamint a kibontakozó modern építészet is éreztette hatását. Egymás mellett 

épültek meg a különböző irányzatokat képviselő épületek, ami rendezetlen településképet 

eredményezett. 

A probléma megoldására elsősorban azok az építészek vállalkoztak, akik szintén ekkor építették saját 

nyaralójukat a tóparton, így a kérdéskört részletesen ismerték és személyesen is érintettek, elkötelezettek 

voltak a megoldásban. 1931-ben a Magyar Mérnök- és Építész Egylet ankétot rendezett a Balaton-part 

építészetéről.24 A nyaralóépítészet kérdését ezen az eseményen tematizálták először egységesen. A 

kérdéssel részletesen Kotsis Iván foglalkozott felszólalásában, aki a hiányzó minták pótlására 

építésztársaival mintaterv sorozatot készíttetett és ezeket az előadás anyag mellékleteként közreadta.25 

A nyaralótervek az építészek egyéni felfogását mutatja, ugyanakkor több olyan közös nevező is 

megfogalmazható, ami a tervanyag koherens jellegét erősítette, ezáltal alkalmas volt a tópart egységes 

 
22 Kiss Tibor: Weekendház. Elmélkedés a hétvégi pihenőházakról. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 
17–18. 107–110. 
23 Komor János: Hogyan építünk és hogyan kellene építenünk a Balaton partján? Tér és Forma 4 (1931) 2. 41–42. 
24 Antal Dezső: Balatoni Fürdőtelepek kialakítása. In: Antal Dezső (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet 
értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 34–41. 
25 Kotsis Iván: Művészet a balatoni építkezésekben. In: Antal Dezső (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet 
értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 8–10. 
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és rendezett összeképének elősegítésére. Az egyszerű tömegképzés, a könnyed és funkcionális 

térszervezés, a praktikus berendezés és az intenzív kertkapcsolat mindegyik terv karakterét 

meghatározta. 

 

 

Nyaraló és kert a két háború közti időszakból. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A két háború közt a nyaralóépítészetet elsősorban a publikációkkal, tervpályázatokkal, kiállításokkal és 

mintatervekkel tematizálták.26 Ezek azok a fórumok, ahol a nyaralóépítészet új műfaját formálták.27 

Ebben a munkában meghatározó szerepet vállalt a Balatoni Intéző Bizottság és Kotsis Iván. A cél 

elsősorban az építtetők és az építőmesterek szemléletének formálása volt, ezért olyan egyszerű 

megoldásokat propagáltak, amelyek nagy számban megfelelő színvonalon alkalmazhatóak voltak. 

Ekkoriban a déli part már kezdett egyre intenzívebben beépülni, az új parcellázású telepek összképén 

pedig már érezhető volt a BIB szemléletformáló tevékenységének hatása. Balatonszárszó, Balatonőszöd, 

Balatonszemes Hunyady-telep, Balatonlelle, Balatonboglár Jankovich-telep nyaralói ma is mutatják ezt 

a sajátos regionális karaktert.  

 
26 Bierbauer Virgil: Egy nádfödeles nyaraló terve. Tér és Forma 2. (1929) 9. 364.; Káldy Ferenc: Nyaraló a Balaton mellett. 

Magyar Építőművészet 43 (1944) 6. 66.; Káldy Ferenc, Zombory Moldován Béla: nyaraló Balatonarácson. Magyar 

Építőművészet 43 (1944) 1. 15.; Kiss Tibor: Nyaralóház a Balatonon. Tér és Forma 3 (1930) 413. 
27 Kaesz Gyula: Tanácsok nyaralók berendezéséhez. Magyar Építőművészet (1944) 8. 199–200. 
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A nyaralóépítészet az ötvenes évek végén a főépítészség megalapításával és a Balatonkörnyéki 

Regionális terv kidolgozásával került ismét napirendre.28 A modernizációval, életformaváltással és az 

új társadalmi rétegek megjelenésével a nyaraló formáját is át kellett gondolni.29 A tóparti telepeken 

ekkor már jóval kisebb parcellákat osztottak ki és a szűkös gazdasági lehetőségekkel rendelkező 

építtetők is csak egyszerűbb, kisebb nyaralókat engedhettek meg maguknak. Épp ezért a nyaraló 

épülettípus a korszakban tovább egyszerűsödött, amihez a modern építészet térnyerése adott megfelelő 

formai és szerkezeti keretet.30 „A nyaraló ma már csak hajlék” – hangoztatták a főépítészség munkatársai 

a korszakban. Bár a műfaj átalakult, a szakemberek ugyanakkor hasonló problémákat diagnosztizáltak, 

mint a két háború közötti időszakban. Továbbra is nagyszámban épültek szabálytalan vagy esztétikailag 

nem megfelelő színvonalú épületek, egyre több esetben házilagos kivitelezéssel, a tervezők jelentős 

része pedig ekkor is még építészetileg képzetlen volt. Épp ezért a megoldáskeresés során is hasonló 

eszközökhöz nyúltak. Elsősorban a szemléletformálással szerettek volna javítani a minőségen, ezért 

kiadványokkal, publikációkkal, alkalmanként kiállításokkal propagálták a megfelelő színvonalú 

építészeti elveket.31 

 

 
28 Bérczes István, Farkas Tibor, Kisléghy Nagy István, Polónyi Károly: Beszámoló a Balatonfejlesztés egyéves munkájáról. 
Magyar Építőművészet 7 (1958) 4-5, 137-166. 
29 Wettstein Domonkos: A „nagy számok” apró építészete – a magánépítkezések problémái a hatvanas évek Balaton-
partján. Comitatus, 28 (2018) 226. 37-46. 
30 Bérczes István, Farkas Tibor, Kisléghy Nagy István, Polónyi Károly: Beszámoló a Balatonkörnyék fejlesztéséről. Magyar 
Építőművészet 9 (1960) 6. 15-26.  
31 Callmeyer Ferenc, Rojkó Ervin: Hétvégi házak-nyaralók. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972. 
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Nyaraló a hatvanas évekből. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

Emellett azonban két új elem is megjelent a nyaralóépítészet intézményi formálására. A főépítészség 

hatókörével nem csak a településrendezést, parcellázást felügyelte, de az egyes épületek megfelelő 

színvonalú kialakítását. Farkas Tibor és munkatársai heti menetrend szerint járták körbe a településeket 

és ellenőrizték az építési engedélyeket.32 Aktív és személyes kapcsolatot tartottak fent a tanácsok 

műszaki osztályainak munkatársaival és az építtetőkkel is. Ez a személyes jelenlét és munka jelentősen 

hozzájárult a hatvanas évekbeli építkezések rendezett összképéhez, miközben a főépítészség 

megszűntetését követően a hiánya is megmutatkozott a torzulásokban. A tömeges nyaralóépítkezések 

minőségének javításának másik eszköze a típustervek kidolgozása volt. A mintatervekhez képest a 

típustervek már rögzített és kidolgozott tervdokumentációk voltak. Míg a mintatervek csak irányelvek 

és előképek voltak, amelyeket egyfajta nyílt forráskódú tervként szabadon tovább lehetett gondolni az 

alkalmazás során, a típustervek részletesen is kidolgozott, megvásárolható dokumentációk voltak, 

amelyeket csak kis mértékben lehetett módosítani a helyszíni adaptáció során. A típustervek első 

sorozatait a korszak építészei tervpályázatok keretében dolgozták ki, később a Típustervező Intézetben 

Callmeyer Ferenc irányításával fejlesztették tovább a tervsorozatokat.33 A felhasználók számára 

 
32 Farkas Tibor, Balla Tibor, Bottyán Géza, Szappanos Géza, Csorba Zoltán: Főépítészi beszámoló a Balatonkörnyék és 
Dunakanyar területéről. ÉM Balatoni és Dunakanyari Területi Főépítészsége. Kézirat, Budapest 1967. március. 
33 Callmeyer Ferenc: Hétvégiház pályázat. Magyar Építőművészet (1960) 1. 23-29. 
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különböző méretkategóriákba sorolva kiadványok készültek.34 A hatvanas évek végétől már 

megjelentek az előregyártott nyaralóépületek is, kísérleti karosszéria szerű elemekből és faelemes 

építésmóddal is. 

A hetvenes, nyolcvanas években a zártkerti építés jelensége révén jelentek meg új tendenciák. Az 

informális építés keretében a külterületi gyümölcsöskertekben kezdtek el szálláshelyeket kiépíteni, sok 

esetben mezőgazdasági épületeket átépítve vagy épp annak álcázva. A szabályok kijátszására 

lakókocsikat, autóbuszokat, vasútkocsikat is felvittek a hegyoldalakba. A kérdés rendezése csak a 

szabályozással összhangban volt lehetséges, erre a nyolcvanas évektől Laposa József vezetésével tettek 

kísérletet.35 Ezzel egyidőben a tóparttól távolabb eső Balaton-felvidéki területek is megjelent a turizmus 

perspektívájában, egyre többen vásároltak parasztházat üdülési célra vagy építkeztek az 

ősközségekben.36 Ez a folyamat, bár az üdüléshez kötődik, de már nem a tóparti nyaralóépítéshez 

kapcsolódik. A feladat elsősorban a tájegységi hagyományok és a rekreáció életformájának 

összehangolása volt. A népi építészeti emlékek átépítése vagy a történeti kontextusba illeszkedő új 

alkotások megtervezése egy önálló műfajt alakított ki. 

Hasonló műfaji átalakulást eredményezett a tópart szuburbanizációja a rendszerváltás után. Az tóparti 

életforma átalakulásával az új épületeket már az egészéves használathoz alakították ki. Ezek az épületek 

már elvesztik a szezonális nyaralóépítészet karakterjegyeit. A négyévszakos használathoz igényelt 

komplex térstruktúra, a vaskos szerkezetek az agglomerációs családiház építészet jellegzetességeit 

hozzák el a tópartra, miközben ezeket a házakat is alapvetően nyaranta használják intenzívebben. 

Ugyanakkor a távmunkával, mobilitással ma már az év bármely szakában hosszabb-rövidebb időt lent 

tölthetnek, vagy a nyugdíjas évekre tervezve alakítják ki a házakat. Mindez keretbe foglalja a huszadik 

századi nyaralóépítészet evolúcióját. A tizenkilencedik századi villaépítészet városias életformát követő 

kialakításához hasonlóan az agglomerációs családi ház is egy erősen urbánus karakterű építészetet hoz 

a tópartra. 

 
34 Callmeyer Ferenc: Hétvégi házak, nyaralók. Magyar Építőművészet 14 (1965) 6. 32-37. A kiadványokat lásd: n. n. Hétvégi 
házak, nyaraló épületek. É.M. Típustervező Intézet, É.M. Építésügyi Dokumentációs Iroda, Budapest, 1965. 
35 Laposa József: Zártkertek a Balaton körül. Területrendezés 2 (1979) 1. 86-95. 
36 Bosznay Anna: A falu az üdülő-idegenforgalomban. Városépítés 6, 1970, pp. 16-19. 
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Átalakuló tájképek: Paloznak látképe. Fotó: Wettstein Domonkos 

      

3.2. Funkcionális szempontok   

   

A nyaralóépítészet tipológiája több szempontból is osztályozható.37 Funkcionális szempontból a 

térszervezés összetettsége alapján rendszerezhető. A skála egyik végén a minimális térigényt kielégítő 

nyári hajlékok állnak, míg a másik végén a modern villaépítészet, amelyek a tizenkilencedik századi 

reprezentációs és komfort igényt viszik tovább a huszadik századi építészet eszközeivel. Az egyes 

funkcionális altípusok jól meghatározható korszakokhoz köthető. A kétháború közt a polgári nyaraló 

jelenti a kiindulást, de már ebben a korszakban is megjelennek a minimális térigényű kísérleti épületek. 

Ez utóbbi majd a hatvanas évektől terjed el széles körben, amikor a telekméretek és a gazdasági 

lehetőségek egyaránt lecsökkennek. Ezzel párhuzamosan folyamatosan jelen volt a komfortosabb és 

komplexebb térsorral rendelkező épületek is, igaz arányuk a társadalom átrendeződésével összhangban 

korszakról korszakra változott.   

 
37 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete a rekreáció 20. századi életformáinak tükrében. Építés-
Építészettudomány 48 (2020) 1–2. 49-74. 
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A különböző funkcionális elrendezésekkel együtt a nyaralóépítészetnek voltak olyan karakterjegyei, 

amelyek koherens jelenséggé tették a műfajt.38 A nyaraló funkcionális szempontból egy jól 

körülhatárolható tervezési modellben foglalható össze. Elsősorban a külső és belső terek oldott 

kapcsolata alakította az épülettípus elrendezését. Lényegében a nyaraló nem is értelmezhető önmagában, 

csak a kerttel együtt. A városi embert épp a saját kert iránti vágy inspirálta a nyaralóépítésben. A 

kisméretű kertek azonban már kevésbé voltak alkalmasak látványos kertépítészeti megoldások 

alkalmazására. A tizenkilencedik századi villák kertjeiben még felfedezhetjük a korszak gazdag 

kertkultúrájának nyomait. A huszadik századi nyaralókertek inkább a személyes kultiváció 

megtapasztalásának élményét adja néhány fával, virágágyással és sövényekkel. A kert ugyanakkor a 

társas események színhelye, illetve a gyerekek játszóhelye, ehhez kapcsolódó kültéri elemek, bútorok, 

napernyők színesítik az összképet a kapun keresztül a privát terekbe betekintők számára. 

 

A közvetlen kertkapcsolat alakítja az épület térszervezését. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A közvetlen kertkapcsolat megteremtésében fontos szerep jutott a verandának, amely egy sokoldalúan 

használható fedett-nyitott átmeneti tér volt.39 A nappali, mint központi tér külső megnyitásának vagy 

tágulatának is felfogható, egyes esetekben, amikor a minimális elrendezésből adódóan önálló nappali 

 
38 Kotsis Iván: A nyaralók építéséről. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 17–18. 102–106.  
39 Kiss Tibor: Weekendház. Elmélkedés a hétvégi pihenőházakról. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 68 (1934) 

17–18. 107–110.  



 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete 
 

 
 

34 
 

térrel nem rendelkezett a nyaraló, a verandát használták erre a célra is. A verandát további nyílt terasz 

felületek is kiegészíthették. A belső térszervezést a reprezentáció helyett a praktikus és kreatív 

megoldások jellemezték. Elsősorban a kis alapterületből adódóan kellett flexibilis, sok oldalúan 

használható téri helyzeteket kialakítani. A nappali sok esetben átrendezhető hálószobaként is 

funkcionált. Önálló hálószobák helyett előszeretettel alakítottak ki hálókamrákat, amelyek a nappaliból 

elfüggönyözhető vagy ajtóval elválasztható minimális alapterületű helyiségek voltak. A modern életvitel 

jegyében a konyha és a fürdőszoba a nyaraló felszereltségéhez tartozott, igaz a terület közművesítésétől 

függően állt csak rendelkezésre a víz vagy a csatorna. 

A nyaralók belső berendezésével is külön foglalkoztak a korabeli szakcikkek. Kaesz Gyula részletesen 

ismertette a bútortervezés és elrendezés irányelveit.40 Szerinte a modern építészet felfogása a szűkös 

nyaralók belső tereinek kialakításához is jól követhető elveket adott. Így propagálta az összecsukható, 

flexibilis bútorok alkalmazását, ebből adódóan a sokoldalúan használható, változtatható elrendezésű 

terek kialakítását. Javasolta a beépített szekrények építését, mivel az sokkal nagyobb arányban 

hasznosítja az alapterületet a régi szekrényekkel szemben. Különösen az utazáshoz használt kofferek és 

táskák elhelyezésére látta alkalmasnak. Problémaként jelölte meg, hogy mivel az építtetők nem 

rendelkeztek kellő anyagi erőforrással a berendezéshez, a pesti lakásokban leselejtezett bútorokat viszik 

le a nyaralókba. Ezek azonban a reprezentatív polgári életvitelből adódóan túlméretezettek, nehézkesek, 

így akadályozzák a nyaraló kis alapterületének praktikus kihasználását. 

A szezonális használatból adódóan a városi életformát, komfortot ellenpontozva mindig is volt egyfajta 

nomád jellege a saját kertes nyaralás életvitelének. Épp ezért, bár a nyaralók méretét, kialakítását az 

építtető társadalmi rétegek gazdasági teherbírása határozta meg, de ezt a minimális szükségleteket 

kielégítő épületformát sokan a rekreáció részének élték meg. Az absztrakt és mesterséges módon 

megformált városok életformájával szemben a saját kézzel gondozott kert és a sokszor saját kézzel 

épített ház, a lakóterek közvetlen kertkapcsolata a létezés természetközeli és közösségi alapélményét 

adta. 

      

3.3. Szerkezet, építésmód  

 

A nyaralók esetében a szerkezeti kialakítás szorosan összefügg a tervezettség jellegével és az 

építésmóddal is. Ahogy azt már többször kiemeltük, a nyaralóépítésben folyamatos problémát jelentett, 

hogy a házakat nem megfelelően képzett építőmesterek tervezték, vagy az informális építészet határán 

jöttek létre, mint például a zártkerti építkezéseknél. Külön kérdést jelentett az építésmód, mivel a 

 
40 Kaesz Gyula: Tanácsok nyaralók berendezéséhez. Magyar Építőművészet (1944) 8. 199–200. 
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korszerű technológiákat nem mindegyik mesterember tudta alkalmazni. Nagyon sok nyaralót maguk a 

tulajdonosok építettek fel saját kézzel, esetleg építő kalákában más embereket bevonva. Mindez 

alapvetően meghatározta az épület jellegét, formai és szerkezeti kialakítását. 

A huszadik század első felében a hagyományos építésmódokat alkalmazták.41 Bár a harmincas években 

már elérhető és gazdaságos technológiának számított hazánkban is a lapostető, de ezt csak a városokban 

alkalmazták, a vidéki építőmesterek még nem tudták biztonsággal megfelelő színvonalon alkalmazni. 

Épp ezért inkább az alacsonyabb hajlású tetőket szorgalmazták a tervezők, amelyek az erős szélnek is 

ellenállnak. Fontos szempont volt még a magas talajvíz miatt a talajtól való elemelés, különösen a déli 

parti apadási övön parcellázott telkek esetén. A két háború közt elterjedt a nagy kiülésű ereszképzés az 

alacsony hajlású tetővel összhangban. Ezt a megoldást Kotsis Iván előszeretettel alkalmazta és 

propagálta, mivel a homlokzatot is védi. Az ablakokra zsalugátert javasolt, amely mind az árnyékolás, 

mind a biztonságtechnika tekintetében hasznos megoldás. Ezeket a javaslatait a mintaterveiben foglalta 

össze, ahol a formai és szerkezeti megoldások összhangját kereste. Kotsis Iván mintaterveiben saját 

bevallása szerint is az olasz kerti házak inspirációja tükröződött.42 

 

Hatvanas évekbeli nyaraló átépítés alatt, Balatonszemes. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 
41 Möller Károly: Szerkezeti szempontok a balatoni nyaralóépítkezéseknél. Magyar Építőművészet 43 (1944) 8. 199–200.  
42 Prakfalvi Endre (szerk.): Kotsis Iván: Életrajzom. Budapest: HAP Tervezőiroda Kft. és a Magyar Építészeti Múzeum közös 

kiadása, Budapest, 2010. 
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A hatvanas évektől már egyre inkább elterjedtek a régióban is a korszerű technológiák. Az építőanyagok 

széles kínálata állt rendelkezésre, amelyek kedveztek a különböző, egyéni megoldásoknak, de így egyre 

zavarosabb összkép alakult ki. A típustervek bevezetésével összhangban az előregyártott szerkezetek 

kínálata is megnőtt. Később az előregyártott épületek és épületrészek is megjelentek. Mindez már a 

nyaralóépítészet tipizálásához kapcsolódott, azonban a sokféle eltérő karakterű típusterv miatt a 

települések összképe nem javult jelentősen. A modern típusterveknél már a betonszerkezetek is előtérbe 

kerültek. 

 

Faelemes építésmód. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

Korszakokon átívelő jellegzetesség a helyi építőanyagoknak a használata.43 Elsősorban a helyi kövekből 

rakott kőfalazatokból tudtak karakteres regionális építészeti minőséget kialakítani. Mellette még 

előszeretettel alkalmazták a fát, helyenként a nádat is, bár ez utóbbit a szabályozások és a tűzveszély 

miatt inkább kerülték. A természetes anyaghasználat ugyanakkor fontos jellemzőjévé vált az üdülőtáj 

építészetének. Az alapelemekből építkező, archetipikus építészet ezzel is a természet közvetlen 

megélését kereste. 

 
43 Antal Dezső (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), 

Budapest 1931. 34–41.  
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A balatoni nyaralótelepek karakteres elemei a kerítések és a személyes építészeti részletek. A napsugár, 

hullám, vagy vitorlás motívumokat tükröző kerítéseket gyakran helyi mesterek készítették. Invenciózus 

megoldásaik ma már a korszak örökségének számít. Ugyanúgy ahogy az épület homlokzatait díszítő 

csempékből kirakott képek, a kőfalazatból rakott motívumok, ablakrácsok. Mindez az informális 

építészet határán az egyéni alkotó szabadság és személyesség kibontásának lehetőségét hordozta.  

 

3.4. Formálási stratégiák   

 

A nyaralóépítészet formálási kérdéseinél is figyelembe kell vennünk a korszakos tendenciákat. A 

századelő irányzatait, a két háború közt kialakuló stíluspluralizmust, majd a modernitás térnyerését, 

végül a hetvenes-nyolcvanas években a posztmodern útkeresést. Ezek a tendenciák a formálás 

tekintetében is kirajzolják azt a korszakolást, amelyet az előzőekben már felvázoltunk. Érdemes azonban 

a formálási kérdéseket részletesebben is megvizsgálnunk. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 

nyaralóépületek jelentős részét a huszadik század folyamán építészeti szempontból képzetlen mesterek 

készítették, az új műfaj számára pedig kezdetekben még nem álltak rendelkezésre megfelelő minták, 

előképek. Ebből adódóan sok épület esetében a korszakos formálási tendenciák, korstílusok naív 

átvételével találkozhatunk. Az építészeti formák szabad, játékos alkalmazása visszatérő motívumként 

hajlott groteszk, ironikus helyzetbe. Mindez azonban mára már a sokszínű nyaralóépítészet meghatározó 

karakterévé vált. A popularitás más-más formában, de mindegyik korszakot áthatotta. Kezdetben a 

nagypolgári villaépítészet kis nyaralók általi mímelése, a torony és várszerű építészeti elemek és a 

pártázatos részletek jelentek meg a kánonon kívül. Később a népi építészet átiratai, a modern építészetet 

önkéntelenül is kiforgató játékos és könnyed formaképzések adtak populáris ízt a tóparti építkezéseknek. 

A szerkezeti elemeknél már említettük a játékos formavilágú kerítéseket, ablakrácsokat, a faliképeket 

és kőrakási motívumokat. Mindezek sokszor egy ösztönös alkotómunka eredményei voltak, de idővel a 

korszak építészei is inspirálódtak belőlük és ők is bekapcsolódtak az önfeledt tóparti formai játékba. 

A különböző felfogások közt érdemes a népi és a nemzeti törekvéseket megkülönböztetnünk. A 

huszadik század első felében folyamatosan napirenden volt a nemzeti építészet kérdése, a Balaton 

trianoni döntést követő felfutása még inkább előtérbe helyezte a nemzeti építészet térnyerését. Ezek a 

nemzeti kísérletek a népi építészeti formák elegyéből építkeztek, ugyanakkor a formakincs össznemzeti 

fúzióban olvadt össze és nem kötődött egy-egy tájegységhez. Toroczkai Wigand Ede a húszas években 

jelentette meg nyaralóépítészeti kiadványát Hogyan építsünk a Balaton-parton? címmel. A kiadványban 

saját nemzeti építészeti felfogásában népies ihletésű házakat mutatott be, ezek formaképzése 

ugyanakkor inkább személyes inspirációjából az erdélyi hegyvidéki építészet karakterjegyeit mutatta, 

semmint az egyébként igen karakteres Balaton-felvidéki népi építészet sajátszerűségét. 
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Népi és nemzeti törekvéseket mutató nyaraló. Fotó: Wettstein Domonkos 

A rendkívül sokszínű nyaralóépítészetet a harmincas évektől kezdődően a mintatervek 

megjelentetésével próbálták meg összhangba hozni. Ezeknek a terveknek a célja kettős volt. Egyrészt 

az egyes épületek szerkezeti-térbeli kialakítását javítani, másrészt a települési összkép szintjén 

összhangba hozni az egyes alkotásokat. A harmincas években megjelenő mintaterveket a Balatoni Intéző 

Bizottságban Kotsis Iván koordinálta.44 Az általa képviselt irányzat a mintatervekben is érezhető volt. 

A historizáló korszakát követően ekkor kezdett el érdeklődni az Európában kibontakozó regionális 

irányzatok iránt. Elsősorban a dél-német Stuttgarti Iskola hatott gondolkodásmódjára, Paul 

Schmitthennerrel és Paul Bonatz-cal szoros kapcsolatot alakított ki, a köztük létrejövő tudástranszfer 

pedig a Balaton-parti épületein is éreztette hatását. Ez a szemlélet a regionális adottságokra helyezte a 

hangsúlyt. Elsősorban a tájegység klimatikus jellegére, a helyi építőanyagokra és az életformára.  

 
44 Wettstein Domonkos: Balatoni stílusviták: hagyományok, modernitás vagy regionális „középút-keresés”? – délnémet 
hatások a harmincas években. Építészfórum p. online (2022) https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-hagyomanyok-
modernitas-vagy-regionalis-kozeput-kereses--delnemet-hatasok-a-harmincas-evekben 

https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-hagyomanyok-modernitas-vagy-regionalis-kozeput-kereses--delnemet-hatasok-a-harmincas-evekben
https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-hagyomanyok-modernitas-vagy-regionalis-kozeput-kereses--delnemet-hatasok-a-harmincas-evekben
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Nyaraló a két világháború közti időszakból. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

Kotsis számára az üdülőterületi szezonális életforma más volt, mint az ősközségek állandó lakosságának 

egész éves életformája. Épp ezért a népi építészeti formák alkalmazását nem tartotta helyénvalónak a 

nyaralóépületeken, helyette egy sajátos balatoni építészet kialakítására tett kísérletet. A klíma, életforma 

és a gazdaságos kivitelezés szempontjait előtérbe helyezve egy rendkívül egyszerű tömegformát 

javasolt, az erős szél és csapadék miatt alacsonyhajlású tetővel és nagy ereszkiüléssel fedve. Karakteres 

elemnek szánta a tornácot, amely a belső térrel szoros kapcsolatban állt. A homlokzatokat tagozatoktól 

mentesen, pasztellszínnel festette, az ablakokra zsalugátereket helyezett. Mindez saját bevallása szerint 

is egy olasz kerti ház alakjához hasonlatos megoldást ad ki, az itáliai építészet köztudottan nagy hatással 

volt rá fiatalkorától kezdve. Ugyanakkor tény az is, hogy a nyári életformához és klímához ezek a 

formák megfelelőan alkalmazkodtak. Kotsis szándékosan keresett rendkívül egyszerű és gazdaságos 

megoldásokat. A mintaterveit széles körben publikálta azzal a céllal, hogy minél többen követhessék. 

Az egyszerű megoldásokat a képzetlen mesterek sem tudták elrontani, és könnyen adaptálni tudták a 

különböző helyzetekben, így ezek a mintatervek széles körben elterjedtek, különösen a déli parton. 

Kotsis Iván és a hozzá hasonló szellemiséget képviselő építészek köre mellett a népi építészetet 

propagáló mozgalmak is megjelentek a két világháború között. Tóth Kálmán, aki szintén a Balatoni 

Intéző Bizottság munkatársa volt, felméréssorozatot készített a Balaton-felvidék népi építészetéről, 
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munkájának eredményét a BIB A Balaton vidék népének építészete címmel adta ki 1936-ban.45 A 

felmérés fotóanyagát vetített előadásban a Magyar Mérnök és Építész Egylet ülésén nagy sikerrel 

mutatta be, és kezdeményezte, hogy hasonló felmérések induljanak meg az ország más területén is. A 

Magyar Ház Barátai csoport megalakulását követően más tájegységek dokumentálását is elvégezte. Tóth 

Kálmán és követőinek célja ugyanakkor nemcsak a felmérés és dokumentálás volt.46 Javasolták, hogy a 

tájegységhez kötődő népi építészeti formákat a nyaralóépítészetben is alkalmazzák. Ehhez szerintük új 

mintatervek kidolgozására lenne szükség. A népi építészet formáinak alkalmazása ellentmondott Kotsis 

Iván üdülőterületi életvitelről alkotott felfogásával, így a vitát egy esszépályázattal kívánták rendezni, 

alkalmazhatóak e népies elemek a nyaralókon?47 A beérkezett kevés számú írásos pályamű közül Tóth 

János koncepciója emelkedett ki, aki alapos felmérést követően az alkalmazást az építésfelügyelet 

szabályaival is elősegítette volna.48 A kérdés végül lezáratlan maradt, de tájegységi, regionális, illetve a 

fokozatosan kibontakozó modern építészeti formálás egymás mellett, majd egyre inkább egymást 

áthatva volt jelent a régióban. 

 

 
45 Tóth Kálmán: A Balaton vidék népének építészete. M. Kir. BIB, Budapest, 1936. 
46 Wettstein Domonkos: Balatoni stílusviták: népi és modern – az „észszerűség” mint közös nevező? Tóth Kálmán 
munkássága. Építészfórum, online (2022) https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-nepi-es-modern--az-eszszeruseg-
mint-kozos-nevezo-toth-kalman-munkassaga 
47 Wettstein Domonkos: Balatoni stílusviták: a tájegységi építészet kérdése egy 1936-os BIB pályázat tanulságai alapján. 
Építészfórum, online (2022) https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-a-tajegysegi-epiteszet-kerdese-egy-1936-os-
bib-palyazat-tanulsagai-alapjan 
48 Tóth János: A Balaton környék egységes fejlesztése és rendezése. Tér és Forma 19 (1946) 1–3. 14–18. 

https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-nepi-es-modern--az-eszszeruseg-mint-kozos-nevezo-toth-kalman-munkassaga
https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-nepi-es-modern--az-eszszeruseg-mint-kozos-nevezo-toth-kalman-munkassaga
https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-a-tajegysegi-epiteszet-kerdese-egy-1936-os-bib-palyazat-tanulsagai-alapjan
https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-a-tajegysegi-epiteszet-kerdese-egy-1936-os-bib-palyazat-tanulsagai-alapjan
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Modern tömegformával szerkesztett nyaraló. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A modern építészet térnyerése a huszadik század második felére tehető, ugyanakkor a modernitás az 

életformában, térelrendezésben és szerkezetalkalmazásban már a két háború közti időszakban is 

éreztette hatását. Kotsis Iván elveire is egyre erősebb hatással volt a modern építészet egyszerűségével, 

szikár, praktikus formaképzésével, így nem véletlen, hogy a háborút követően színre lépő, már a modern 

építészet szemléletét képviselő építészgeneráció is Kotsis nyaralóépítészeti elveire támaszkodott. Ebben 

minden bizonnyal Kotsis egyetemi tanári szerepvállalása is meghatározó volt, hisz ő is részt vett a fiatal 

építészek képzésében a háború előtti években. Vélhetően az ő, illetve a hozzá hasonló, a regionális 

sajátosságokra érzékeny látásmóddal rendelkező oktatók hatására, a háború utáni generáció is a táji 

adottságokhoz adaptálva kívánta alkalmazni a modern építészet elveit. A korabeli nyaralóterveken 

gyakran megjelenik a helyi természetes anyagok alkalmazása, az archetipikus formák absztrakt átvétele 

és a táji környezetre érzékeny szemlélet.  

A hatvanas évektől már egyre nagyobb számban épültek a nyaralók, miközben egyre kisebb parcellákat 

osztottak. Az életforma is átalakult, az egész nyári leköltözés helyett a korszakban csak két-három hétig 

használták egyhuzamban. Épp ezért a korszak építészei is a csak egyfajta „kerti menedékként” 

értelmezték a házat, amely fedett nyitott tereivel, könnyed, egyszerű és praktikus kialakításával csak a 

legszükségesebb terekkel rendelkezik. Farkas Tibor főépítész és munkatársai a hatvanas évek elején 

összegezték ajánlásukat a nyaralóépítéshez. Szerintük a nyaraló előképe nem a nehézkes, zárt barlang, 
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hanem a könnyed vázas szerkesztésű csűr. „Pózna-lemez architektúraként” értelmezték azt a könnyed 

szezonális karaktert, ami a balatoni üdülőterületeken alkalmazandó lenne, és ami a nyári életformát 

kifejezi. Ez a szemlélet a modern építészeti szerkesztésekből fakadt. Szükségszerűen alkalmazta a 

korszerű technológiákat és építésmódokat, egyre inkább elterjedtek a lapostetős vagy félnyeregtetős 

tetőformák, amelyek már karakteresen megkülönböztették a korszak terveit a két háború közötti 

nyaralóépítészeti hagyománytól. Megjelentek a lábakon álló monolitikus építésmódú és a vázas 

könnyűszerkezetű épületek. Az egyszerű, kompakt tömegformákat a teraszok és verandák elhelyezése 

nyitotta fel, a falnyílások kialakítása játékos kompozíciókra adott lehetőséget. Mindez már a 

későmodern építészet egyre inkább populáris gesztusait vetítette előre. A nyaralóépítészeti kísérletek a 

modern építészek számára az egyszerű, közérthető, identitásteremtő formák megtalálásáról szóltak. 

Mindez a korszak popart művészetével rokon törekvéseknek tekinthetőek, nem véletlen, hogy az 

épületeken előszeretettel alkalmaztak játékos kiegészítő elemeket, plasztikákat, ablakrácsokat, 

kerítéselemeket, amelyek a helyi mesterek kreatív szemléletét is megmutatja. 

 

 

Nyaraló acélszerkezetű részletképzései: kerítés és lépcsőmegoldás. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

Folyamatosan napirenden volt a népi építészeti formákhoz való viszony kérdése. Ebben is Kotsis Iván 

szemléletét követték, ugyanakkor a hatvanas években a modern építészet nemzetközi viszonylatban is 

egyre nyitottabbá, integratívabbá vált, így egyre bátrabban kísérleteztek a helyi anyagok, motívumok 
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inspirációját kihasználva, mindez ugyanakkor nem a népi építészeti formák átvételét jelentette, hanem 

a rekreáció építészetének visszatérését az építészet letisztult alapelemeihez és formáihoz. Ezek a 

nyaralóépületek egyszerre voltak kísérletező, modern szemléletű alkotások, miközben a helyi 

anyagokat, archetipikus formákat is felhasználták egy-egy praktikus megoldáshoz. Később a hetvenes 

évek végétől a posztmodern építészet térnyerésével és a tóparttól távolabb eső Balaton-felvidéki, 

ősközségi területek bevonásával a népi építészet már közvetlenül formálta az üdülési célú épületeket. 

A formálási kérdéseknél a korszakos stílusirányzatokon túl meg kell említenünk a tájegységi hatásokat 

is, amelyek helyi adottságként befolyásolták a tervek alakulását. A Balaton régió népi építészetének 

hatásairól már több pontban is volt szó, de érdemes az északi és déli part közti különbségeket 

kihangsúlyoznunk a formálási kérdéseknél is. A déli parti apadási öv sík terepén az ősközségektől 

elszakadva inkább a regionális szintű általános mintázatok és a modern törekvések terjedtek el. Itt a 

topográfia és a tájegység vernakuláris építészete sem formálta közvetlenül az építészetet. A 

nyaralótelepek egységes ortogonális hálójában additív módon kerülhettek egymás mellé a szoliter 

elhelyezésű kompakt nyaralóépületek. Nem véletlen, hogy Kotsis Iván is ebben a szubrégióban dolgozta 

ki regionális szintű koncepcióját és a hatvanas évek típusterveinek alkalmazására is ez volt a legtisztább 

telepítési helyzet. Ezzel együtt is a déli parti települések összképe rendkívül heterogénné vált, épp a 

kevés erős helyi formálási tényezőből adódóan. A szuburbánus teleülések képéhez hasonlóan nem 

voltak olyan erős hagyományok, sajátosságok, amelyek közös nevezőt alakítottak volna ki és erősítették 

volna a településkép kohézióját. A modern formálás feloldódott az egyéni törekvésekben és 

feladatértelmezésekben. 
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Nyaraló épület a Balaton-felvidéken. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

Az északi parti településeken sokkal erősebben érezhetőek azok a tényezők, amelyek a helyi 

karaktereket formálták. Elsősorban a topografikus adottságokból adódóan az ősközségek és a 

nyaralótelepek nem szakadtak el annyira élesen egymástól. Természetesen itt is jól kivehető még ma is 

az egykori üdülőterületi határ, amelyet a hatvanas évek településrendezési terveiben igyekeztek 

egyértelműen meghúzni, elválasztva az állandó lakosság és a szezonális életvitelt folytató nyaralók 

lakóterületeit, de domborzat szervesebb kapcsolatokat alakított ki. A közvetlenebb térbeli kapcsolat az 

építészeti mintázatok hatásmechanizmusát is gördülékenyebbé tette, a vernakuláris minták könnyebben 

váltak inspirációs forrássá. Mindez azonban nem feltétlen formamásolásból fakadt. Az északi part 

hegységeiben bányászott kőanyag és a lejtős domborzat egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a kialakult 

hagyományos megoldások az új nyaralóépítészetben is alkalmazandóak legyenek. Természetesen a 

nyaralók építését mindig is inspirálta a tájegység karakteres építőanyagai, a kert kultivációja és a 

nagyvárosi életvitellel szemben feltöltődést biztosító kultúrtáj hagyományos életformája.  

A tájegységi hatások azonban nem csak a Balaton lokális adottságaiban érvényesült. A turizmus révén 

mindig is érezhetőek voltak más tájegységek mintázatai is. Már a villaépítészet esetében is 

találkozhatunk a hegyvidéki építészet karakterének közvetlen átvételével. A „svájci villa” elnevezés is 

épp ezért maradt meg ezeken a házakon. A faszerkezetű építés hagyománya ugyanakkor jól 

alkalmazkodott a turizmus könnyed életviteléhez, a szezonális életformához is. Egyszerűbb formai 
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kialakítást és könnyebb építést tett lehetővé, ezért nem pusztán formamásolás révén terjedt el a korszak 

vízparti üdülőterületein. Hasonlóan a hegyvidéki formákhoz, a tengerparti mediterrán építészetnek is 

több korszakon átívelő hatásmechanizmusa alakult ki. A tengerparti üdülőhelyek felfutása mindig is 

inspirálta a balatoni fejlesztéseket, ami a tóparti üdülőhelyek elnevezésében is megmutatkozott (pl. 

Riviéra) Kotsis Iván is az olasz kerti házak kialakítását találta a legmegfelelőbbnek a balatoni 

üdülőterületek építészeti előképéhez. A modern építészeti mintázatokban is fellelhetjük azt a karaktert, 

amely Corbusier, majd a TEAM10 csoport déli népek építészete iránti érdeklődéséből fakadt és a szikár 

absztrakt modern formálást újra megtermékenyítette. A nyolcvanas-kilencvenes években a posztmodern 

hullámain a mediterrán villaépítészet formái közvetlenül is átsodródtak a tópartra, ezek azonban már 

kevésbé szerencsés és építészetileg átgondolt formai alkalmazásról szóltak, inkább az utazási 

lehetőségek megnyitásáról és az emlékek megőrzéséről. 

Az üdülőterületek kiépítésénél ahogy a Balaton, úgy más tájegységek esetében sem álltak rendelkezésre 

megfelelő előképek a turisztikai építészet kialakításához. Bár a tájegység hagyományos építészete 

mindig is a turizmus érdeklődésének homlokterében állt, de léptéke, térhasználata révén nem feltétlen 

tudott közvetlen megoldást adni, inkább karakteres elemekkel, anyaghasználattal tudta árnyalni a 

turizmus építészetét. Épp ezért az üdülőterületi építészetnek kialakultak olyan formái, amelyek a 

tájegységi jellemzőktől elszakadva, általános mintázatként terjedtek el. Később mindez már a modern 

építészet univerzális tendenciáival kapcsolódott össze, nem véletlen, hogy a nyaralóépítészetben is 

fellelhetőek azok a látszólag a vidékhez kötődő archetipikus motívumok, amelyek épp az alapformákból 

építkező szerkesztésük révén az európai és amerikai üdülőhelyeken is általánosan elterjedtek voltak. 

Ahogy a típusterveknél látni fogjuk, a Balatonra kidolgozott típustervek később más magyar 

tájegységeken is megjelentek.  

A formálási tendenciákat a szerkezetválasztás és építésmód is befolyásolta. Kezdetben a hagyományos 

építésmódok révén a falas-nyeregtetős elrendezések adták a kiindulást, de már a két háború közt 

megjelentek az alternatív megoldások. A vázas építésmód új elrendezési lehetőségeket adott. Bár a 

legtöbb esetben a váz faszerkezetet jelentett, már a harmincas évek elején kidolgozta Molnár József, a 

magyar modern csoporthoz kötődő építész két vasvázas nyaraló tervét a Balaton-Lidóra.49 A kétszintes 

és egyszintes épületek a minimális térszükséglet kielégítésére törekedtek és bár nem jött létre 

sorozatgyártás, de magukban hordozták a korai tipizálás lehetőségeit. Ezzel egyidőben Kiss Tibor 

dolgozott ki hasonló kétszintes vázas nyaralót, ő azonban faszerkezetből alakította ki mintatervét, melyet 

Kotsis Iván felkérésére készített el. A hatvanas évektől már rendkívül sokszínű szerkezetalkalmazás 

jellemezte a nyaralóépítészetet, a típustervek is különböző megoldásokból válogattak. A hagyományos 

épületformák mellett egyre elterjedtebbé váltak az absztrakt tömegkompozíciók és az archetipikus, 

egyszerű formák vagy épp ezek kombinációi. Ez a sokszínűség azonban a formákban is tükröződött, 

 
49 Molnár József: Vasvázas hétvégi házak a Balaton Lidón. Tér és Forma (1931) 9. 297–298. 
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ami nem segítette elő a telepek összképének rendezését. Nem véletlen, hogy a típustervek 

kidolgozásában aktívan részt vevő Farkasdy Zoltán is arra panaszkodott, hogy hiába az egyenként jó 

minőségű típustervek sorozata, ha egymás mellé téve már nagyon eltérő formákat mutatnak, így nem 

javítható a települési összkép.50 Polónyi Károly, a Balatoni Intéző Bizottság főmérnöke is a széleskörű 

szerkezetválasztékban látta a településképi problémák gyökerét.51 Szerinte a hagyományos népi 

építészetet az erőforrások és az elérhető anyagok szűk köre formálta, ez alakította ki azt a tájegységi 

hagyományt, ami a környezettel való együttélés révén egységesen, térben és időben koherens módon 

alakult ki. Polónyi szerint ugyanakkor a hatvanas-hetvenes években már olyan széleskörű lehetőség áll 

az építtetők részére, ami révén mindenki a saját felfogása szerint alkothat és ezáltal eltűnik az a 

tájegységi kohézió, amely előtte évszázadokon át meghatározta a települések arculatát. Kétségtelen, 

hogy ebben az időszakban már nem az anyaghasználat vagy a formaképzés tette egységessé a 

nyaralótelepek összképét, hanem inkább az a felszabadult, játékos karakter, ami az új szerkezetek 

invenciózus alkalmazásából fakadt. Ez a játékosság persze az esetek többségében nem a képzett 

építészek önfeledt formálásából fakadt, hanem az építtetők és a kivitelező mesterek önkényes 

formaképzéséből.52 Nem egy közkedvelt alkotást képzetlen mesterek ösztönös munkájából fakadt, vagy 

a tulajdonosok saját kezű építése és házilagos barkácsolásából jött létre. A telepek összképe azonban 

ebből adódóan már kevésbé állt össze egy koherens karakterré. 

 
50 Ferkai András: Farkasdy Zoltán építészete. HAP, Budapest, 2014, 182–187. 
51 Polónyi Károly: Építész-településtervező a perifériákon. Polónyi Károly retrospektív naplója. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2000. 
52 Bartha András Márk: Saját kezű építés: Építőanyagok második élete a Balaton körül. Doktori disszertáció, BME 
Építőművészeti Doktori Iskola, Budapest, 2019. 



 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete 
 

 
 

47 
 

 

Informális építészet. Fotó: Wettstein Domonkos 
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4. A NYARALÓÉPÍTÉSZET REGIONÁLIS ESZKÖZTÁRA 

 

4.1. Mintatervek  

 

A minta- és típustervek fogalmait már említettük a történeti áttekintésnél és a formálási kérdéseknél is, 

azonban fontos, hogy a terveszközök szerepét, alkalmazását részletesebben is áttekintsük. Mindkét 

terveszköz az egyre tömegesebb nyaralóépítés minőségének javítására alakult ki.53 Kezdettől fogva tehát 

összekapcsolódott a modernitással és a tipizálás kérdésével, de ez a mintatervek esetében még nem 

jelentette sem a modern építészettel, sem az előregyártott szerkezeti rendszerekkel való 

összekapcsolódást. A tervműfaj az önszerveződő építészmozgalmak bázisán született meg és a célja 

egyfajta társadalmi felelősségvállalás révén a nyílt tudásmegosztás volt. A harmincas évek elején 

ugyanis a tóparton építkező, vagy a régióhoz kötődő építészek már észlelték az egyre nagy volumenű 

építés problémáit. A tervek jelentős részét építészeti tervezés szempontjából képzetlen kőművesek vagy 

építőmesterek készítették, és maguk az építtetők sem rendelkeztek megfelelő előképpel a nyaralás új 

életformájához, társadalmi státuszához igazadó nyaralóépület kialakításához. Az építészek épp ezért a 

harmincas évek elején publikációikban már tematizálták a problémát és önkéntesen megosztották ideális 

megoldási javaslataikat a publikációkban. Egy korai példának tekinthető Toroczkai Wigand Ede 

Hogyan építsünk a Balaton-partján? című kiadványa, bár ebben elsősorban a saját építészfelfogását 

kívánta reprezentálni.54 Sokkal inkább Kotsis Iván, Komor János és Kiss Tibor írásai tekinthetőek 

irányadónak, amelyekben nem saját individuális látásmódjukat, hanem a környezet közösségi alakítását 

helyezték előtérbe.  

Ezekben az írásokban a balatoni nyaraló kérdése nem stílusproblémaként jelent meg, hanem egy 

funkcionális tipológia kidolgozására tett kísérletként. Bár a tervezők saját formaképzése és 

stílusfelfogása szükségszerűen megjelent ezekben a publikációkban, a formálást egyfajta 

következményként értelmezték. Kotsis Iván, Kiss Tibor vagy Komor János gondolkodása kellően nyitott 

volt ahhoz, hogy a korszak stíluspluralizmusában inkább a funkciót és helyi adottságokat tekintsék 

kiindulásnak. A nyaralóépítészetet tematizáló publikációk mellett a mintatervek készítése hamar 

intézményi szinten is megjelent. Először a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1931-es balatoni 

ankétjához kapcsolódóan kérte fel Kotsis Iván építész kollégáit, hogy készítsenek nyaraló mintaterveket 

 
53 Wettstein Domonkos: Minták és típusok a nyaralóépítészetben. Építészfórum, online, 2021.04.20. 
https://epiteszforum.hu/szezonalis-orokseg-mintak-es-tipusok-a-nyaraloepiteszetben 
54 Toroczkai Wigand Ede Hogyan építsünk a Balaton-partján? Táltos Kiadó, Budapest, 1927. 

https://epiteszforum.hu/szezonalis-orokseg-mintak-es-tipusok-a-nyaraloepiteszetben
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ajánlati megoldásként a szélesebb közönség számára.55 A felkért építészek között a kor jelentős alkotóit 

találjuk Kotsis Iván és Kiss Tibor mellett Weichinger Károly, az Arvé és Gerstenberger irodát, Komor 

Jánost és Antal Dezsőt. A tervek formailag heterogének voltak, ugyanakkor az egyszerű funkcionális 

kialakítás és tömegforma mégis koherens megjelenést adott az anyagnak. A tervezők konkrét helyszín 

megjelölése nélkül, fiktív balatoni helyszínre dolgozták ki terveiket, mindez mutatja, hogy a balatoni 

nyaraló ekkor már regionális problémát jelentett, ahol a formálást nem az egyes települések eltérő 

karaktere, hanem az általános balatoni üdülőterületi jelleg alakította.  

Ezt a regionális szintű karaktert dolgozta ki tervezési modellként Kotsis Iván, aki különböző 

kategóriákban mintaterv sorozatot is készített. A terveit folyamatosan fejlesztette, finomította a 

tapasztalatok alapján. Láthatóan szoros kapcsolat alakult ki megépült alkotásai és a mintatervei között. 

Egyes megépült alkotások később mintatervként egyszerűsítve is megjelentek (például Kresz Károly 

nyaralója Kenesén 1934-ben) vagy épp korábban már megjelent mintatervei közül választott az adott 

feladathoz kiindulásul olyan mintát, amit tovább dolgozhatott. (például Mátyásfalvy Erich nyaralója 

Balatonszemesen, 1942-43). Kotsis egyetemi tanárként nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy építészeti 

alkotásain túl a szélesebb közönség szemléletét is formálja. Ehhez szükség volt arra, hogy tapasztalatát 

rendszerezve tervezési modelleket dolgozzon ki. A mintaterv sorozata is ennek az oktatói-közéleti 

szerepvállalásának az eredménye. Aktív szervezőmunkát végzett a Balatoni Intéző Bizottságban, a 

későbbi mintaterv felhívásait, pályázatait már ezen a szervezeten keresztül fogalmazta meg pályatársai 

felé. Szabadidejében a boglári kőművesek és építőmesterek képzésével foglalkozott, hogy mintaterveit 

minél hatékonyabban tudják adaptálni. 

A mintatervek tehát lényegében egy nyílt forráskódú, szabadon felhasználható tervezési modellként 

foghatóak fel, amelyeket az építészek önkéntesen közzétettek az építtetők és az építőmesterek részére. 

A tudásmegosztás célja kettős volt. Egyrészt az egyes épületek formai, szerkezeti és funkcionális 

kialakítását javítani. Másrészt az épületek közti kohéziót erősíteni, a településkép rendezését elősegíteni. 

A korszakban ugyanis előképek hiányában az egyes épületek mind funkcionális, mind szerkezeti, mind 

formai szempontból nagyon esetlegesek voltak, az építtetők nem rendelkeztek megfelelő ismeretekkel 

a nyaralóépítést illetően. Az építőmesterek számára is irányadó megoldásokat tartalmaztak. Önmagában 

azonban a mintatervek nem lettek volna hatásosak, szükséges volt az intézményi háttér és a kontroll 

erősítése is. A Balatoni Intéző Bizottság révén kialakult az a regionális építésügyi eljárásrend, amely 

több szinten is ellenőrizte az építésügyi kérdéseket a parcellázástól és az építészeti engedélyekig. 

Mellette a BIB komplex szemléletformáló tevékenységet végzett a tervpályázatokon túl publikációkkal, 

kiadványokkal, kiállításokkal. Siófokon és Keszthelyen kirendeltséget működtetett, ahol ingyenes 

tanácsadást végeztek. 

 
55 Kotsis Iván: Művészet a balatoni építkezésekben. In: Antal Dezső (szerk.): Balaton (A Magyar Mérnök és Építész Egylet 

értekezletsorozatának anyaga). Tér és Forma (Kiadó), Budapest 1931. 8–10.  
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A mintatervek széles körben elterjedtek a harmincas és a negyvenes években. Az ebben a korszakban 

parcellázott nyaralótelepeken ma is felfedezhetőek azok a motívumok, amelyek a mintatervek hatását 

mutatják. Érdemes bejárni Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle és Boglár telepeit. Különösen a 

szemesi Hunyady-telepet és a boglári Jankovich-telepet, ahol erős közösségi kohézió is alakította a 

fürdőtelepek összképét. Bár az épületek eltérőek és láthatóak az egyes építőmesterek eltérő vonásai, az 

egyszerű, egységes elveket követő nyaralóépületek rendezett településképet eredményeztek. A déli part 

középső területe nem véletlenül mutatja ennyire erősen a mintatervek hatását. Az építőmesterek 

jellemzően boglári kötődésűek voltak, és ahogy már említettük, Kotsis Iván nyaranta személyesen is 

képezte őket. Ezek a mintatervek azonban nem csak a kétháború közti korszakban váltak irányadóvá, a 

hatvanas években színre lépő építész generáció is ezekre az elvekre építkezett. Bár a Balatoni Intéző 

Bizottságot a háborút követően megszűntették és az ötvenes évek végén már módosított profillal 

indították újra, így a kontinuitás nem volt biztosított, de a regionális adottságokhoz jól alkalmazkodó 

funkcionális elvek a háború után színre lépő építész generáció számára is egyértelműen hivatkozott 

kiindulást adott.  

 

 
 

Kotsis Iván mintatervei. Forrás: Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye  

68 (1934) 17–18. 102–106. 
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A mintatervek hatását mutató nyaraló, Balatonszemes, 1930-as évek. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A mintatervek hatását mutató nyaraló, Balatonszemes, 1930-as évek. Fotó: Wettstein Domonkos 
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A mintatervek hatását mutató nyaraló, Balatonszemes, 1930-as évek. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

A mintatervek hatását mutató nyaraló, Balatonszemes, 1930-as évek. Fotó: Wettstein Domonkos 
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A mintatervek hatását mutató nyaraló, Balatonszemes, 1930-as évek. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

4.2. Típustervek 

 

A nyaraló típustervek a hatvanas években jelentek meg. Az új tervműfaj már rögzített keretet szabott az 

alkalmazhatóságnak, a terveket központi rendszeren keresztül lehetett megvásárolni. A típusterv 

fogalma elválik a mintatervtől. Míg a mintatervek nyíltforrású tervezési modellek voltak, amelyeket az 

építtető és a kivitelező a helyszíni, funkcionális és egyéni szempontoknak megfelelően szababdon 

tovább alakíthatott, addig a típustervek már csak minimális helyszíni adaptációt tettek lehetővé, 

ugyanakkor gyors és megbízható építést tettek lehetővé. Mindez szorosan összefüggött azzal a 

léptékváltással és tömegesedéssel, ami a Balaton-fejlesztést az ötvenes évek végétől meghatározta. A 

forradalom leverését követő konszolidációs program kiemelt szerepet szánt a turizmusnak, ezen belül is 

a Balaton-fejlesztésnek. 1958-ban elkészített Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata egyértelmű 

kereteket jelölt ki a nyaralóépítésnek. A különböző övezetek eltérő beépítési módokat tettek lehetővé. 

A régióban folyó nagyszámú építésügyi eljárás kontrollálására és hatósági véleményezésére létrehozták 

a Balatoni Területi Főépítészi hivatalt, a Balatonkörnyék Főépítésze Farkas Tibor lett. Az ő feladata volt 

az engedélyeztetés megszervezése és az építési problémák feltárása. Munkásságának első éveiben hamar 
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világossá vált, hogy továbbra is rendkívül gyenge a magán nyaralóépítés színvonala, mind szerkezeti, 

funkcionális és formai szempontból. A terveket többségében továbbra is képzetlen építőmesterek 

készítették. Bár a probléma látszólag a két háború közti időszakhoz volt hasonlatos, az egyre növekvő 

számú nyaralóépítés új eszközöket kívánt. 

A nyaralóépítészet jellege, ahogy ezt a történeti és funkcionális áttekintésben láthattuk, a hatvanas 

évekre átalakult. A háború előtti időszakhoz képest már jóval kisebb alapterületű és egyszerűbb 

téralakítású épületekre volt igény. A regionális terv övezeti besorolása is ezt a logikát követte, sokkal 

kisebb parcellákat jelöltek ki, arányaiban a nyaralók többségét 50 m2-nél kisebb alapterületűnek 

szánták. Az üdülés átalakuló életformája ismét felvetette a megfelelő előképek és megoldások hiányát. 

A két háború közt Kotsis Iván és társai révén kidolgozott modellek nagyobb alapterületükkel már nem 

voltak alkalmazhatóak és bár ahogy láttuk az elveire továbbra is építettek, új léptékű és térszerkezetű 

megoldásokra volt szükség.56 Továbbra is fontos volt azonban a hatékony reprodukció, amit a 

nagyszámú építési igényből adódóan immár nagyobb kontroll alatt szerettek volna tartani. Így jött létre 

a típustervezés műfaja a nyaralóépítészet esetében. Bár a típustervezés más építészeti funkciók esetében 

is kialakult, például a családiház, középületek vagy ipari épületek építése esetében, valamint a szerkezeti 

előregyártással is összekapcsolódott, de a nyaralóépítészet tipizálása egy önálló feladatot jelentett, 

elsősorban léptékéből és szerkezeti kialakításából adódóan. 

Az első típusterv sorozatokat a hatvanas évek elején készítették egy tervpályázati felhívásra. A korszak 

jeles építészei kísérletező szemlélettel rendkívül sokszínű megoldásokat adtak. A terveken már jól 

felismerhetőek voltak azok az újszerű formai megoldások, amelyek a korábbi Kotsis féle moderált 

regionális irányzat helyett már a modern építészet adaptációjából indultak ki. Az archetipikus formák 

elemi építészete az absztrakt, futurisztikus kísérletező elemekkel vegyültek. A terveket 1962-ben egy 

népszerűsítő kiadványban közzé is tették, olyan tanulmányokat és ismertetéseket mellékelve, amelyek 

az építési övezetek megfelelő kiválasztásától a kertépítésig adtak tanácsokat a nyaraló építtetőknek. A 

nyaralókertek növényalkalmazásához a kerttervező professzor Ormos Imre írta a szaktanácsadó 

szöveget. Ezek a típustervek még nem lettek a széles közönség számára formalizálva és nem terjedtek 

el széleskörben, ebből adódóan egyfajta mintatervként fejtették ki hatásukat, bár szándékuk, 

előkészítésük, részletezettségük és kidolgozásuk révén már típustervként fogalmazódtak meg. 

A nyaralótípustervek intézményesülése 1965-ben indult el, amikor Callmeyer Ferenc vezetésével a 

Típustervező Intézet keretében hirdették meg azt a pályázatot, amely nyomán már érdemben 

elkészülhettek a széleskörben is kiadható tervek.57  A tervsorozatot a regionális tervben és az építési 

szabályzatban definiált övezetekhez igazodva készítették el többféle méretkategóriában. A tervekhez 

 
56 Bérczes István, Farkas Tibor, Kisléghy Nagy István, Polónyi Károly: Beszámoló a Balatonkörnyék fejlesztéséről. Magyar 
Építőművészet 9 (1960) 6. 15-26.  
57 Callmeyer Ferenc: Hétvégi házak, nyaralók. Magyar Építőművészet 14 (1965) 6. 32-37. 
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játékos neveket társítottak, amelyek révén könnyen azonosíthatókká váltak. A méretkategóriáknak 

megfelelően három kötetes ismeretterjesztő kiadványban terjesztették a típusokat. Fontos volt a 

katalógusok közérthető grafikája, a tervekhez játékos ábrázolások, rövid informatív szövegek 

tartoztak.58 A típustervek egyszerű kialakításuk, gyors megépíthetőségük és közkedvelt formájuk révén 

hamar népszerűvé váltak és széles körben elterjedtek. 1968-ban már egy újabb tervsorozatot kellett 

készíttetnie Callmeyer Ferencnek, amely az időközben felmerülő új elrendezési és méretigényekre 

reagált. 

A hetvenes években új a Balaton-felvidéki építkezések száma fokozatosan nőtt. A vernakuláris 

környezetbe új típusterveket kellett kidolgozni, amelyeket már egy következő katalógusban foglaltak 

össze. A típustervezéssel összehangban megjelentek a szerkezeti előregyártásra és karosszéria jellegű 

építésre vonatkozó igények is. A teljes egészében előregyártható épületekre Vadász György és 

Callmeyer Ferenc dolgozott ki kísérleti fémszerkezetű nyaralót. Később faipari vállalatok kezdtek el 

építészetileg kevésbé megformált nyaralóházakat értékesíteni. 

A típustervek széles körben népszerűekké váltak ugyanakkor nem váltották be maradéktalanul a 

hozzájuk fűzött reményeket. Az egyes épületek színvonalukban megfelelőek voltak és adaptáció során 

is megfelelő kontroll alatt lehetett tartani az építést így csak kisebb eltérések alakultak ki, amelyekkel a 

helyszíni körülményeket vagy a személyes igényeket tudták figyelembe venni. Problémát jelentett 

ugyanakkor, hogy nem kötődtek helyszínhez így hamar vegyes összkép alakult ki, amit a korábban már 

említett Farkasdy Zoltán is szóvá tett. Míg Kotsis Iván mintaterveivel a települések összképét is 

koherensebbé szerette volna tenni, a típustervek nagy száma és eltérő jellege miatt ezt már nem lehetett 

kontrollálni. A hatvanas évek elején a típustervek még a Balatonra készültek, az 1965-ös sorozat 

azonban már az ország egészére. A típusok elnevezéseiben fellelhetőek a táji karkaterek, mint például a 

Tátika, Zánka, Bikavér, Búbánatvölgy, de mellettük már olyan általános növényi elnevezések és 

csillagképek is megjelentek, amelyek nem kötődtek tájegységhez. Ráadásul a terveket tájegységi 

kötődés nélkül szabadon alkalmazták a különböző területeken, így a folyómenti árvizes területekre 

készült, lábakon álló típusok például a Balaton mellett is elterjedtek. Bár árvízveszély nem volt, de az 

emeletes megoldás jó kilátást adott a déli parton, alatta pedig pingpongozni lehetett vagy éppen kocsit 

tárolni. A típustervek tehát csak félmegoldást adtak és az érdemi koordináció és a szubregionális típusok 

kialakításának hiányában az üdülőterületek összeképének kohézióját nem tudták érdemben javítani. 

 

 
58 n. n. Hétvégi házak, nyaraló épületek. É.M. Típustervező Intézet, É.M. Építésügyi Dokumentációs Iroda, Budapest, 1965. 
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A típusterv pályázat anyagát közreadó kiadvány címlapja. 

 Forrás: Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest, 1962. 

 

 

Pályázati tervek. Forrás: Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest, 1962. 
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Pályázati tervek. Forrás: Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest, 1962. 

 

 

Pályázati tervek. Forrás: Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest, 1962. 
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Pályázati tervek. Forrás: Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest, 1962. 

 

 

Típusterv katalógus címlapja. Forrás: Hétvégi házak, nyaraló épületek. Kiadta: É.M. Építésügyi 

Dokumentációs Iroda, Budapest, 1965. 



 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete 
 

 
 

59 
 

 

Példák a típusterv katalógusból. Forrás: Hétvégi házak, nyaraló épületek. Kiadta: É.M. Építésügyi 

Dokumentációs Iroda, Budapest, 1965. 

 

Példák a típusterv katalógusból. Forrás: Hétvégi házak, nyaraló épületek. Kiadta: É.M. Építésügyi 

Dokumentációs Iroda, Budapest, 1965. 
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Példák a típusterv katalógusból. Forrás: Hétvégi házak, nyaraló épületek. Kiadta: É.M. Építésügyi 

Dokumentációs Iroda, Budapest, 1965. 

 

 

Megvalósult példák. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Megvalósult példák. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

Megvalósult példák. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Megvalósult példák. Fotó: Wettstein Domonkos. 

 

 

Megvalósult példák. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Megvalósult példák. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

Nyaralóépítés a Balaton-parton. ÉM Dokumentációs Iroda, Budapest, 1962. 
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4.3. A telepszerű építés és a társasüdülők 

 

A tópart körül parcellázható területek rohamosan fogytak és már az ötvenes évek végén napirendre 

kerültek a gazdaságosabb beépítést lehetővé tevő nagyobb intenzitású beépítési formák. A regionális 

terv is számolt ezekkel a beépítési formákkal. Elsősorban a telepes beépítést favorizálták, regionális 

tervben több területet is kijelöltek, de végül csak Balatonalmádiban épült meg kísérleti jelleggel. A 

Lottótelepet Bajnay Zsolt tervei szerint építették meg. Az egymás mellett sorakozó kis épületek előtt 

saját ki előkert volt, de a telep egésze közös fenntartáson alapult. Ezzel gazdaságosabb 

területkihasználást lehetett elérni és a saját kert is megmaradt, igaz csökkentett méretben és az intimitása 

is korlátozott volt. Ez a beépítési forma azonban a financiális nehézségek miatt nem terjedt el később, 

az almádi lottótelep azonban azóta is működik, erős közösségi háttérrel. 

 

Balatonalmádi Lottótelep. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A hatvanas évek vége felé azonban már nagyobb sűrűségű beépítésre volt szükség. Kezdetben spontán 

módon telekspekuláció révén kezdtek el társasházszerű épületeket emelni. A jelenség rendkívül rossz 

minőséget eredményezett a szűk telkeken, ezért a főépítész kezdeményezésére megpróbálták megfelelő 

mederbe terelni az új műfajt. A társasüdülő a mai apartmanházas beépítés korai formája, hátterében az 

építtetők szövetkezése állt. Előnye volt, hogy kisebb területen több saját lakóegységet is ki lehetet 



 Wettstein Domonkos: A Balaton-parti nyaralók építészete 
 

 
 

65 
 

alakítani, igaz a saját kert élménye elveszett és a minimális alapterületű lakások jellege nem sokban 

különbözött a városias beépítési formákban megszokottaktól. Esetenként a teraszokról feltáruló tóparti 

panoráma, a közösségi helyiségek és a közös használatú parkosított kert adott ellentételezést. Ezzel 

együtt is a társasüdülők megjelenésével, beépítési formájukkal és sűrűségükkel hozzájárultak a tópart 

egyre intenzívebb urbanizációjához és kezdett eltűnni a városias és az üdülőterületi lakozás közti 

különbség.  

A társasüdülő építésben Szabó Iván szerzett jelentős gyakorlatot, a hetvenes évek elején több nagyobb 

terve is megvalósult.59 Kiemelt példa lehet a füredi Baricska társasüdülő, ahol sokféle, változatos 

beépítési formában különböző komfortfokozatú lakásokat alakított ki.60 Az értékesítést az OTP-n 

keresztül végezték. A több ütemben megvalósult beépítés még ma is közel eredeti formában áll. Hasonló 

elvekkel, de kisebb léptékben valósult meg a füredi Neptun társasüdülő, ahol már a fűthető belső 

terekkel a szezon meghosszabbítása is szempont volt.61 Tihanyban P. Müller Éva tervei szerint valósult 

meg a lejtős terephez igazodó teraszházas társasüdülő.62 A támfalas kialakítással és a nagy teraszokkal 

egyedi megoldást adott a tihanyi tájképbe simuló, de nagyobb sűrűségű beépítésre. A déli parton Lellén 

a Magyar Tenger Társasüdülő egy tömegben összefogott elrendezése már inkább a vállalati üdülőépítés 

mintáit követte. Aktív szövetkezeti építőtevékenység Fonyódon alakult ki, ahol kaposvári építtetők 

álltak össze több körben is az új épülettípus alkalmazásához. 

 

 
59 Szabó Iván: Társasüdülők és társasüdülő telepekről a tervezési gyakorlat kapcsán. Városépítés (1975) 4. 27-29. 
60 Szabó Iván: Baricska társas üdülőtelep, Balatonfüred. Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14-15. 
61 Szabó Iván: Neptun társasüdülő. Magyar Építőművészet (1972) 3. 23. 
62 P. Müller Éva: Társasüdülő, Tihany. Magyar Építőművészet (1971) 6. 38. 
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Szabó Iván: „Baricska” társas üdülőtelep, Balatonfüred.  

Forrás: Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14-15. 

 

 

Szabó Iván: „Baricska” társas üdülőtelep, Balatonfüred.  

Forrás: Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14-15. 
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Szabó Iván: „Baricska” társas üdülőtelep, Balatonfüred.  

Forrás: Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14-15. 

 

 

Szabó Iván: „Baricska” társas üdülőtelep, Balatonfüred.  

Forrás: Magyar Építőművészet 17 (1968) 4. 14-15. 

  

Szabó Iván: Társasüdülők és társasüdülő telepekről a tervezési gyakorlat kapcsán. / Forrás: 

Városépítés (1975) 4. 27-29. 
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Baricska társas üdülőtelep. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

Baricska társas üdülőtelep. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Magyar Tenger Társasüdülő, Balatonlelle. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

 

Baricska társas üdülőtelep. Fotó: Wettstein Domonkos 
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4.4. Zártkerti építés 

 

A zártkerti építés jelensége a hetvenes években alakult ki, amely a társasüdülőépítéssel egyidőben, 

ugyanakkor eltérő léptékben, helyzetben és formában, de szintén a nyaralóépítészet válságát jelezte. A 

termelőszövetkezetek a síkvidéki művelést gazdaságosabbnak tartották, ezért az egyébként kiváló 

minőségű hegyoldalak szőlőit, gyümölcsöseit zártkertként értékesíteni kívánták. A vevők ugyanakkor 

már nem feltétlen szerették volna folytatni a hagyományos mezőgazdálkodást és elsősorban üdülési 

céllal vásárolták meg. A probléma kettős volt; egyrészt a hagyományos tájművelés felhagyásával 

nemcsak kiváló minőségű történeti szőlőterületek és gyümölcsösök tűntek el, de elindult a talajerózió 

folyamata.63 Másrészt a szabályozás csak minimális, a kertműveléshez szükséges 15 m2-es építmény 

elhelyezését engedélyezte, amely nem volt alkalmas a nyaralóépület kialakítására. A terület ráadásul 

infrastrukturálisan teljesen ellátatlan volt. A szabályok kijátszására alternatív megoldásként olyan 

járművek felvitele mutatkozott, mint a lakókocsik, vasútkocsik vagy autóbuszok. Ezek a járművek 

ugyanis nem számítottak épületnek. 

A zártkertek rendezését a hetvenes évek közepén kezdték el a VÁTI munkatársai.64 Laposa József az 

építési szabályok ésszerűsítését javasolta, miközben egy új életformát is propagált. A tevékeny üdülés 

jegyében a rekreációt és a kultivációt ötvözte volna. Elképzelése szerint a városi ember számára a kert 

művelése egyszerre munka és kikapcsolódás. Mindezzel nem csak a történeti szőlők és gyümölcsösök 

megőrzését szerette volna elősegíteni, de a talajeróziót is megállította volna. Végül nem terjedt el széles 

körben ez a felfogás, de a zártkerti területek rehabilitációja kiemelt feladattá vált a következő tíz évben. 

A külterületi építés ésszerűsítése azonban továbbra is csak ellentmondásos megoldást eredményezhetett, 

egyre inkább általános megoldássá vált a mezőgazdasági épületek többcélú alkalmazása. 

 

 
63 Laposa József: Zártkertek a Balaton körül. Területrendezés 2 (1979) 1. 86–95. 
64 Boros Ferencné: Balatoni zártkertek. Városépítés 15 (1978) 1. 33. 
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Külterületi építés a Balaton-felvidéken. Fotó: Wettstein Domonkos 

  

Külterületi építés a Balaton-felvidéken. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Külterületi építés a Balaton-felvidéken. Fotó: Wettstein Domonkos 

  

Külterületi építés a Balaton-felvidéken. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Külterületi építés a Balaton-felvidéken. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

4.5. Kiemelt példák a huszadik századi nyaralók építészetéből 

 

A nyaralóépítészet általános tendenciái mellett érdemes kiemelnünk azokat a példákat, amelyeket az 

egyes korszakok meghatározó építészei készítettek. A korabeli folyóiratokban folyamatosan publikálták 

nyaralóépületeiket, önállóan és tematikus lapszámba rendezve egyaránt. A két háború közti időszakban 

Kotsis Iván mintatervei mellett több megépült nyaralótervét is közzé tette. A kenesei Kresz villát a német 

Baumeister szaklap is leközölte. A kétszintes nyaraló Kotsis regionális tervezési modelljét plasztikusan 

illusztrálja. A kompakt tömegformát alacsonyhajlású tetővel fedte, egyszerű, tagozatoktól mentes 

homlokzati architektúráját pasztellszínnel festette. A szikár, ugyanakkor olasz karaktert sugárzó épület 

nyílásaira praktikus megfontolásból zsalugátereket helyezett. Az egyetemi tanár nyaraló terveit önálló 

könyvében is bemutatta. Boglári saját nyaralója a húszas években épült fel, és bár az épület kialakítása 

még klasszicizálóbb szerkesztést mutat, ez volt az a feladat ahol a tervező balatoni nyaraló tervezési 

elveit kialakíthatta. Szintén korai munka Sámy Sándor tihanyi épülete, amelyen még felfedezhetőek a 

történeti építészet hatásai. Az érett balatoni korszakát a már említett Kresz villa nyitja meg, hasonló 

felfogásban készült el Balatonszemesen Mátyásfalvy Erich földszintes nyaralója. Az épület elrendezését 

már megfogalmazta korábbi mintaterveiben, ezúttal csak kisebb módosításokat kellett eszközölnie a 
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belső térszervezésben. A háború utáni egyszerűbb hétvégi házak formájára utal Vizy Marianne számára 

épített balatonújhelyi nyaraló. A minimális térigénnyel kialakított nyaraló könnyed szerkezete is eltér a 

korábban alkalmazott hagyományos építésmódoktól. 

  

Kotsis Iván által tervezett nyaraló Balatonszemesen a Hunyady-telepen. Fotó: Wettstein Domonkos 

Kotsishoz hasonlóan Virágh Pál is szoros kapcsolatban állt a délnémet regionális irányzatokkal, az ő 

ösztöndíjas tanulmányútja révén alakultak ki azok a kapcsolatok, amelyek aztán Kotsis számára is 

lehetővé tették a személyes tapasztalatcserét Schmitthennerrel és Bontaz-cal. A balatoni 

nyaralóépítészetben Virágh Pál is jelen volt. Az akarattyai Asbóth ház mellett a pálkövei Garsó és Kanyó 

házakat kell kiemelnünk.65 Mindkét pálkövei ház ligetes-erdős környezetben épült fel, a helyi 

hagyományos építőanyagokat és archetipikus formákat értelmezi tovább autonóm módon. A korabeli 

szaklapok tematikus publikációiban számtalan tervező alkotása megjelenik, ezek jellemzően a korabeli 

irányelveket követték. A két háború közti szaklapok publikációi közt kitűnik Káldy Ferenc neve, aki 

több nyaralót is tervezett a korszakban. Építőmesterként kezdte pályáját és Kotsis Iván személye 

gyakorolt rá nagy hatást. A boglári templom építésénél együtt is dolgoztak, a kapcsolat később is 

megmaradt. Káldy később Arácsra tette át székhelyét, ahol az építőanyagok előállításától a tervezésen 

 
65 Wettstein Domonkos: Balatoni stílusviták: hagyományok, modernitás vagy regionális „középút-keresés”? – délnémet 
hatások a harmincas években. Építészfórum p. online (2022) https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-hagyomanyok-
modernitas-vagy-regionalis-kozeput-kereses--delnemet-hatasok-a-harmincas-evekben 

https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-hagyomanyok-modernitas-vagy-regionalis-kozeput-kereses--delnemet-hatasok-a-harmincas-evekben
https://www.epiteszforum.hu/balatoni-stilusvitak-hagyomanyok-modernitas-vagy-regionalis-kozeput-kereses--delnemet-hatasok-a-harmincas-evekben
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át a kulcsrakész kivitelezésig az építőipar teljes spektrumát átfogó tevékenységet végzett. Számtalan 

nyaralót tervezett a Balaton körül. A házak formálásában felismerhetőek Kotsis Iván elvei, amelyeket 

még boglári időszakában tanulhatott el mesterétől. Később fokozatosan a modernebb szerkesztések felé 

is nyitottabbá vált.  

 

Virágh Pál által tervezett nyaraló Pálkövén. Fotó: Wettstein Domonkos 

 

A modern szerkesztésű nyaralók korai példája Preisich Gábor földvári nyaralója. Az absztrakt, 

lapostetős fehér kubusú épület karakteresen eltér a korszak regionális irányzataitól és a modern 

mozgalom tervezési elveit alkalmazza. Belső terét nagy üvegfelülettel nyitja meg a kert felé, amellyel 

közvetlen vizuális kapcsolatot teremt a külső és belső között. Bár a korszakban a nyaralóépítés szorosan 

összekapcsolódott az üdülés életformájának modernizációjával, a modern építészet elvei csak lassabban 

terjedtek el a tóparton. Ebből az irányzatból érdemes még kiemelnünk Molnár József korábban már 

említett vasvázas nyaralóterveit, melyeket a Balatonlidóra tervezett. A modern mozgalomhoz is kötődő 

alkotó koncepcióját meg is építette, egy emeletes és egy földszintes épületet, mindkettőt csak a 

legszükségesebb, minimális térhasználathoz igazodva alakította ki. Ezeket az épületeket azért is érdemes 

hangsúlyoznunk, mert mind a háború utáni tipizálás, szerkezeti előregyártás, mind az egyszerűbb 

térformájú nyaralóépítés előfutárainak tekinthetőek.  
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Preisich Gábor szigligeti nyaralója. Forrás: Fortepan 158536 / Preisich család 

A háború után a társadalmi és politikai átrendeződést követően az individuális nyaralóépületek 

publikációi is eltűntek a szaklapokból. Csak a hatvanas évektől jelentek meg ismét, a Balaton-fejlesztés 

ismertetéseivel párhuzamosan. A bemutatott példák közül Csaba László és Cs. Juhász Sára, Szelle 

Kálmán, Preisich Gábor, Kismarty Lechner Kamill és Gulyás Zoltán alkotásait érdemes kiemelnünk.66 

Különösen Preisich Gábor szigligeti és Gulyás Zoltán ábrahámhegyi alkotását érdemes kiemelnünk. 

Mindkét alkotó erősen kötődött a modern szerkesztésekhez, a két kísérleti alkotásukban azonban bátran 

alkalmazták a helyi anyagokat és archetipikus formákat. Mindez nem mond ellent a késő modern 

építészet hatvanas-hetvenes évek adaptívabb irányzatainak, mindkét alkotást erősen áthatja a 

konstruktív szemlélet. Preisich szigligeti egyetlen nádfedésű nyeregtetőként megformált nyaralóját egy 

lábakon álló beton platformra helyezte el, alatta sokoldalúan használható fedett nyitott tér alakult ki. 

Gulyás Zoltán Ábrahámhegy tópartján épült ikernyaralója szintén reduktív szemlélettel formált. Két 

karakteres hegyes nyeregtető alá rejtette be a minimálisan szükséges funkciókat. 

Zárásként két különleges nyaralót érdemes bemutatnunk. Alkotóik is meghatározó szerepet játszottak a 

Balaton-fejlesztésben. Farkas Tibor, a Balaton-part főépítésze és Mőcsényi Mihály, a tópart 

 
66 Callmeyer Ferenc, Rojkó Ervin: Hétvégi házak-nyaralók. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972. 
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zöldterületeinek rendezésében aktívan részt vevő tájépítész alkotásait. Farkas Tibor Ábrahámhegyen 

építette fel kísérletező nyaralóját. Anyagtakarékossági szempontból a minimálisan kizsaluzható beton 

lemezek előállításával kísérletezett. Pályája elején Sámsondi Kiss Béla szövetbeton kísérleteiben vett 

részt, vélhetően ezek a tapasztalatok is inspirálták. A lemezként kialakított cikkcakk tetőszerkezet 

karakteres megjelenést ad a kétszintes tóparti épületnek és kifejezi tervezőjének azt a több léptékszintet 

átfogó szemléletmódját, amivel Farkas Tibor főépítészként a Balaton-fejlesztést az összképtől a 

részletekig koordinálta.  

 

Farkas Tibor nyaralója Ábrahámhegyen. Forrás: Callmeyer Ferenc – Rojkó Ervin: Hétvégi házak, 

nyaralók. Műszaki Kiadó, Budapest, 1972 

 

Hasonlóan széles látókörről tesz bizonyságot Mőcsényi Mihály györöki nyaralója.67 Különleges 

szemléletmódját mutatja, hogy korát megelőzve egy felhagyott bánya rekultivációjaként alakította ki 

nyaralóját a hetvenes-nyolcvanas években. Az épületet a tájba illesztve eltűnik táj és építészet közti 

diszciplináris határvonal. A karakteres épület a mediterrán villák motívumait idézik, ugyanakkor 

mindezt feloldva a természettel folytatott párbeszédben. Nem is az épületen, sokkal inkább a kert és a 

táj rendezésén van a hangsúly, amelyben az épület csak eszközként jelenik meg. Az alkotás a tájépítészet 

 
67 Wettstein Domonkos: Eltűnő identitások: Ökológia és pragmatikus esztétika a tájértelmezésben. Építészfórum, online, 
2022.03.08. https://epiteszforum.hu/eltuno-identitasok-okologia-es-pragmatikus-esztetika-a-tajertelmezesben--mocsenyi-
mihaly-es-farkas-tibor-sajat-toparti-epuletei 

https://epiteszforum.hu/eltuno-identitasok-okologia-es-pragmatikus-esztetika-a-tajertelmezesben--mocsenyi-mihaly-es-farkas-tibor-sajat-toparti-epuletei
https://epiteszforum.hu/eltuno-identitasok-okologia-es-pragmatikus-esztetika-a-tajertelmezesben--mocsenyi-mihaly-es-farkas-tibor-sajat-toparti-epuletei
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diszciplináris kialakulásának is fontos helyszíne. Nemcsak a feladatértelmezés és az újszerű tervezési 

eszköztár tekintetében, de Mőcsényi Mihály professzor meghatározó hazai és nemzetközi találkozóinak 

helyszíneként is.  

 

  

Mőcsényi Mihály rejtőzködő villája Balatongyörökön. Fotó: Wettstein Domonkos 
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Mőcsényi Mihály villájának bejárata. Fotó: Wettstein Domonkos 
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5. KONKLÚZIÓ: JELEN HORIZONT 

 

A huszadik századi balatoni nyaralóépítészet örökségét mára már az eltűnés veszélye fenyegeti. Bár 

nagyszámú emlékkörről beszélünk, az örökség azonban nem védett, mára már mind funkcionálisan, 

mind szerkezetileg rehabilitációra szorul. Az életforma átalakulásával egyre inkább előtérbe kerül a 

négyévszakos használat. A minimális térigényre kialakított nyaralók funkcionálisan nehezen 

használhatóak a hidegebb hónapokban, életvitel szerű tartózkodást nem tesznek lehetővé. Az örökség 

megőrzésének azonban nem is elsősorban a funkcionális, hanem a szerkezeti problémák támasztanak 

kihívást. A kevés pénzből, egyszerű szerkezetekkel megépített nyaralók szerkezetileg nehezen 

újíthatóak meg gazdaságosan. A vékony szerkezetek nemcsak a hőszigetelés, de az állékonyság 

szempontjából is problémát jelentenek. Gazdaságosan nehezen újíthatóak meg, ezért sokan a bontás és 

újépítés mellett döntenek. Sok esetben az egykori tulajdonosok többed generációs örökösei révén egyre 

tágabb körben osztoznak a tóparti ingatlanokon és ezért az épületek bővítésére is szükség lenne. Az 

egyszerű kivitelezésű nyaralók azonban nem alkalmasak az emeletráépítéssel történő bővítésre. Sokan 

a komfortigények miatt döntenek a bontás mellett. A puritán, funkcionálisa belső téralakítást nehéz az 

új, városi életvitellel egyenértékű, összkomfortos életformákhoz alakítani. 

Bár szerkezetileg és funkcionálisan is kérdések merülnek fel a huszadik századi nyaralóépítészet 

megújításával kapcsolatban, formailag még ma is egy olyan korszakról tudósítanak, amelyben a 

rekreációt elsősorban a természet közelsége, a városi életvitel és komfort hátrahagyása jelentette. Épp 

ezért kedveltek ezek az egyszerű, játékos, sok esetben naiv formák. A szezonális életvitel könnyedsége 

helyett mára már egyre inkább a második otthonukat keresik az emberek a tóparton. A nyaralóépítészet 

átalakul, az új építésű tóparti ingatlanok ma már az agglomerációs családi házak kialakításához 

hasonlatosak. A régi nyaralókat lebontják vagy jelentősen átépítik. Könnyed szerkezetüket vaskos 

hőszigetelésbe csomagolják, új szintet vagy bővítményeket toldanak hozzá. A szezonális karakter 

játékos részletei, könnyed formái eközben évről évre tűnnek el. Az építészet alapelemeiből építkező re-

kreáció karaktere ma már egyre nehezebben fedezhető fel. 
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Kilátás a Badacsonyról. Fotó Wettstein Domonkos 
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