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A kutatás célja és a témakör lehatárolása 

„Hogyan építsünk a Balaton-parton?” – a két világháború közötti 

publikációkban egyre gyakrabban jelent meg a kérdés, és a probléma ma is 

aktuális. A tópart jelen állapotát nagyban meghatározó időszakot eddig még 

nem dolgozták fel részletesen, pedig a tervezésmódszertani tapasztalatok és 

tanulságok levonása mellett a korszak méltatlan helyzetben lévő épített 

örökségének rehabilitálásához is szükséges a történeti környezet 

megismerése. A vizsgálat célja a korai regionális építészeti stratégiák 

részletes, archív forrásokon alapuló feltárása és elemzése volt. A Balaton-

part urbanizációs problémái révén már korán a regionális stratégiák kísérleti 

territóriumaként szolgált, lehetőséget adva az egymástól egyre inkább 

differenciálódó építészet és urbanisztika közti párbeszédre. A disszertáció a 

Balaton-part rekreációs célú építészetéhez kapcsolódó regionális 

gondolkodás kialakulását és építészettörténeti jelentőségét vizsgálja. A korai 

regionális koncepciókat és terveszközöket eszmetörténeti szinten, 

nemzetközi probléma- és elmélettörténeti keretben mutatja be. Az 

eszmetörténeti szempontokat komplex módon, az intézményesülés és a 

fejlesztés realizációjának kontextusában a gazdaság- és turizmustörténeti 

háttér felvázolásával ábrázolja. Arra keresi a választ, hogyan próbálták meg 

a kor szakemberei a korai tömegturizmus hatására kibontakozó üdülőterületi 

urbanizáció hatásait az építészeti és az urbanisztikai koncepciókkal kezelni, 

milyen regionális léptékű eszközöket definiáltak és realizáltak, valamint 

hogyan értékelhető azok építészettörténeti szerepe. A feldolgozott források 

által bemutatható, hogy a regionális stratégiaalkotásban hogyan kapcsolódott 

össze, illetve mennyiben vált el egymástól az építészet és az urbanisztika 

területe. A korai tömegturizmus modernizációs problémáit vizsgálva 

kirajzolódik egy, a fejlesztéstől a rehabilitációig tartó ív, ami a szakmai 

pozíciók átrendeződését és új eszközök megjelenését kívánta meg. A tópart 

urbanizációs tendenciáit és a kortárs építészet kihívásait szemlélve érdemes 

megvizsgálnunk a tervezéstörténeti folyamat genezisét, ami a jelen kríziseire 

adandó válaszainkat is inspirálhatják, és a tópart modern örökségének 

rehabilitációjához is adalékokat adhatnak.  

A disszertáció a rekreációs célú építészet regionális szintű koncepcióinak 

alakulástörténetét elemzi. Az építészeti stratégiaalkotás kérdésköre nemcsak 

az egyes alkotásokra, a modern építészet helyi adaptációjára terjedt ki, hanem 

a regionális szintű irányelvek és minták kidolgozását, a regionális 
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építéshatósági szerepeket, valamint az építészet-várostervezés összefonódó 

gyakorlatából adódóan a tájkép regionális rendezési kérdéseit is magában 

foglalta. Mindezt az építészetnek a regionális fejlesztés összetett 

intézményrendszereiben kialakuló pozíciói tették lehetővé. Az elemzés a 

terület lehatárolásában a koncepciók és intézmények hatókörét követi, ebből 

adódóan pedig elsősorban az üdülőterületek építészetére összpontosít. A 

kutatás fókuszában az első Balatonkörnyéki Regionális Terv kidolgozása és 

realizálása áll, ám az előzmények és a következmények tekintetében a 

regionális eszme genezisét és differenciálódását tágabb időkeretben 

szükséges elemeznünk. Az időbeli lehatárolás kezdetét a korai regionális 

törekvéseknek keretet adó Balatoni Intéző Bizottság megalakulása (1929), 

illetve e megközelítésmód háttérbe szorulása, az első regionális terv revíziója 

majd hatályon kívül helyezése zárja le (1979). A kialakulás folyamatának 

elemzési periódusait a regionális intézményi keretek és a hozzájuk rendelt 

terveszközök változásai jelölik ki.  

Források és archívumok 

A történeti kutatás jellegét és koncepcióját döntően meghatározta a 

rendelkezésre álló forrásanyag. Sajnos a korabeli tervek és dokumentumok 

jelentős része elveszett, ezért a kutatás során az elsődleges cél a történeti 

folyamatok rekonstrukciója volt a még fellelhető források tükrében. További 

problémát jelentett a forrásanyag fragmentáltsága. Az egyes korszakokból 

sokszor csak eltérő jellegű adatok álltak rendelkezésre, ami megnehezítette a 

koncepcionális összehasonlítást, vagy éppen egy adott regionális jelenséget 

nem lehetett teljes körűen lefedni a hiányzó források miatt. Ez utóbbira a 

településrendezési és építészeti tervek helyzete ad példát, mivel a legtöbb 

esetben már nem lelhetők fel az archív dokumentumok. 

Jelentős forrásként szolgáltak a korábban fel nem dolgozott személyes 

hagyatékok archív dokumentumai. A kutatás keretében az örökösök 

megbízásából lehetőség nyílt Farkas Tibor személyes hagyatékának 

rendszerezésére és a levéltári elhelyezés előkészítésére. A tervanyagok, 

beszámolók, személyes naplójegyzetek mellett a fejlesztés szereplőivel 

folytatott levelezései érdemben alakították a tervezéstörténetről alkotott 

képet. Az eredményeket a szerző által az egykori főépítésszel, Farkas 

Tiborral készített interjúk egészítik ki. A kutatás további hagyatékokat is 

feldolgozott. Polónyi Károly archívumának áttekintése mellett az 
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özvegyével, Polónyi Anikóval folytatott beszélgetés is fontos információkkal 

szolgált a fejlesztés hátterének megismeréséhez. Káldy Ferenc hagyatéka a 

lánya, Káldy Mária engedélyével és segítségével vált rendszerezhetővé. A 

források strukturálását segítették a tervezésben résztvevő, még élő 

szemtanúkkal készített, digitális hanganyag formájában rögzített interjúk. 

Farkas Tibor mellett a főépítészeti kirendeltségen dolgozó Csorba Zoltánnal, 

az északi parti főmérnök Bajnay Zsolttal és a balatoni építész patronáló 

mozgalomban jelentős szerepet játszó Callmeyer Ferenccel is készült 

beszélgetés, és személyes archívumaik anyagaival is segítették a kutatást.  

A kutatás során feldolgozásra kerültek a Balatoni Intéző Bizottság még 

fellelhető szervezettörténeti dokumentumai, az országos, megyei levéltárak 

és regionális múzeumok gyűjteményeinek anyagai. Elsősorban a keszthelyi 

Balaton Múzeum és a siófoki Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és 

Könyvtár, valamint a Somogy és Veszprém Megyei Levéltár iratanyagainak 

részletes feldolgozása járult hozzá érdemben a disszertációhoz. A siófoki 

kutatómunka során a munkatársak közreműködésével az intézmény 

padlásterében sikerült fellelni a Főépítészség és a BIB kirendeltség napi 

szintű ügymenetének iratanyagát, amely plasztikus képet adott a fejlesztés 

hétköznapjairól. A regionális gyűjtemények mellett az archív anyagok 

feldolgozása a Kotsis Iván és Tóth Kálmán tervdokumentációit őrző 

Építészeti Múzeum és a VÁTI terv- és fotótárát átvevő Lechner 

Tudásközpont dokumentumaira is kiterjedt. A nemzetközi kontextus, 

külföldi megjelenések és hatásmechanizmusok feltárására az ETH Zürich 

GTA Intézetében töltött vendégkutatói időszak adott lehetőséget, elsősorban 

az intézethez tartozó, a korabeli nemzetközi szakmatörténeti fejleményeket 

jól reprezentáló CIAM Archiv hagyatéki állománya segítette a 

kontextualizálást. 

További forrásként szolgáltak az építészeti szaksajtó (Magyar 

Építőművészet, Tér és Forma, Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 

Új Építészet, Építés Építészet, Műszaki Tervezés, Magyar Építőipar, 

Városépítés, Településtudományi Közlemények), a korabeli regionális 

folyóiratok (Balaton, Balatoni Kurír, Balatoni Szemle) és az országos 

tudósítások, de a napi sajtóban megjelenő publikációk is szerves részét 

képezik az anyagnak. A kutatás a szakfolyóiratok mellett a korabeli egyéb 

szakirodalmat és más forrásanyagokat (szabályzatokat, törvényeket, 

rendeleteket, kutatási és fejlesztési beszámolókat) is feldolgozta. A 
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városépítészek és építészettörténészek által írt publikációk csak részleteiben 

érintették a témát, az összefüggő tudományos feldolgozás ezen 

megállapítások ütköztetését is szükségessé tette. Az építészettörténeti 

vizsgálat hátterének és társtudományi kontextusának felvázolásához a 

történészi feldolgozások, a társadalom-, gazdaság- és turizmustörténeti 

kutatások eredményei is megjelennek a dolgozatban.   

Kutatási módszerek 

A korszak részletes történeti feldolgozása új eredményeket ad a magyar 

tervezéstörténetről és építészettörténetről kialakult képhez. Az elemzés célja 

az építészet pozícióinak és az eltérő léptékű terveszközök 

kapcsolatrendszerének vizsgálata. A kutatás a regionalitást nem monolitikus 

eszmeként vizsgálja, hanem a történeti mezőben pozíciók és víziók 

kapcsolataként, ahol az adott korszak regionalitás felfogásának 

jellegzetességei és jelentéstartalmai az építészeti és urbanisztikai koncepciók 

kapcsolatrendszerében fogalmazhatóak meg. A módszer lehetőséget ad a 

tervezésmódszertani kérdések megválaszolására is. Az eszmetörténeti 

vizsgálat a koncepcióalkotás tényezői mellett a jelenséget komplex módon 

az intézményi, turisztikai, gazdaságpolitikai háttér átalakulásával és a 

fejlesztés során realizált eredmények tükrében mutatja be. A terjedelmi 

korlátok miatt az elemzés a több korszakon átívelő tervezéstörténeti folyamat 

karakteres kirajzolására fókuszál, a részletesebb háttérelemzéseket és az 

illusztrációkat a Melléklet tartalmazza. 

A módszertani keretek kialakításakor az építészeti és az urbanisztikai 

történetírás eszközeinek kapcsolatára volt szükség. Míg az építészet-

történetírás a művészettörténet- és a történetírással szoros szimbiózisban 

alakult ki, addig az urbanisztikai történetírás a tervezéstörténetre helyezte a 

hangsúlyt és az eszmetörténethez, elsősorban a Foucault-hoz is köthető 

diskurzuselmélet (intellectual history) irányzatához kapcsolódott. A pozíciók 

és koncepciók kontextualizáló elmezéséhez az irányzat inspiráló 

szempontokat adott, ugyanakkor szükséges volt a módszertani eszközöket az 

anyag pragmatikus jellegéhez adaptálni. Az eltérő léptékszintű koncepciók 

összekapcsolódását majd kibomlását felvázoló eszmetörténeti genealógia 

szerkesztésekor a folyamat értelmezéséhez a Hayden White-féle narratíva 

adhatott támpontokat. Hayden White az intellectual history irányzataival 

szoros kapcsolatban dolgozta ki Metahistory című koncepcióját, melyben a 
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történetírás cselekményesítésére és dramaturgiai jellegére helyezte a 

hangsúlyt. A strukturalista történelemfelfogással szemben White 

megközelítésében a múltbéli esemény cselekményesítése, jelentéstársítása és 

interpretációja a szerző pozíciójától függ. Módszertanában eltérő 

konceptualizációs szinteket határozott meg, a forrásfeldolgozást követően a 

történeti mező cselekményesítése rajzolja ki a jelenség poétikus erővel bíró 

dramaturgiáját, és mutatja meg az esemény történeti jelentőségét. Mindez a 

korszakokat átfogó tervezéstörténeti folyamat kritikai kirajzolásához 

adhatott tágabb horizontot, a tervkoncepciók torzulásai és az 

értékhangsúlyok átrendeződései a tervezési folyamat dramaturgiájához is 

elvezetnek. 

A nemzetközi elmélettörténeti keret a fogalmak beágyazottságát, történeti 

referenciáinak felvázolását segíti. A korszakhoz képest később megjelenő, 

jellemzően posztmodern elméleteket, regionalizmus koncepciókat a dolgozat 

nem tárgyalja, utólagosan nem vetít vissza koncepciókat. A nemzetközi 

tervezéstörténeti párhuzamok felvázolásánál a régió speciális léptéke 

megnehezíti a más régiókkal történő kontextualizáló elemzést. A Balaton-

parti koncepciókat a régió léptékéből és a léptékszintek komplex jellegéből 

adódóan nehéz összehasonlító vizsgálatokkal elemezni. A korabeli 

tengerparti fejlesztések léptékei több nagyságrenddel haladták meg a magyar 

tenger fejlesztését, ugyanakkor a fejlesztések léptékszintjei közt nem 

alakultak ki koherens kapcsolatrendszerek. A kisebb üdülőtájak, tó- és 

hegyvidékek esetében pedig mind a hazai példák, mind a külföldi 

párhuzamok nem mérhetőek a Balaton régió területével és komplexitásával, 

és így nem adhattak lehetőséget az összehasonlító kritikai vizsgálatára. Épp 

ezért a disszertációban a korszakok elemzésekor csak a közvetlen 

nemzetközi kapcsolódási pontok jelennek meg, a tágabb összefüggések az 

elemzés konklúziójában, a nemzetközi jelentőség bemutatásával 

szerepelnek. 

A disszertáció felépítése: kutatási kérdések és koncepcionális szintek  

A dolgozat az archív forrásfeldolgozás és a koncepcionális elemzés 

egyensúlyára törekszik. A dolgozat alapvetően történeti vonalon halad, s ez 

strukturálódik a korszakoknak, résztvevőknek, a folyamatot alakító 

tényezőknek megfelelően. Ez megszabja a kifejtés szintjét és módját - az 

elméleti fogalmakat, problémákat ökonomikusan, az anyagból, az anyaghoz 
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mérten igyekszik tárgyalni. A dolgozat a folyamatot periódusokra bontva 

elemzi. Az egyes fejezeteken belül az eszmetörténeti szempontoknak 

megfelelően először a szereplők pozícióját, intézményi hátterét és a külső 

hatások jelentőségét mutatja be, majd ezt követően léptékszintek szerinti 

bontásban vázolja fel az eltérő léptékű stratégiákat. Elemzéssorával 

lehetőség nyílik az építészeti és urbanisztikai koncepciók kialakulásának 

szemléltetésére, az egyes léptékszinteken belül megjelenő értékszempontok 

ábrázolására. A tervrendszerek kohéziójának bemutatását a szintek közti 

kapcsolatrendszer elemzése teszi lehetővé. Az egyes fejezeteken belül a 

léptékszintek közti váltások és kapcsolatok adják a dolgozat dinamikáját. A 

vizsgálat lehetőséget ad kritikai szempontok érvényesítésére, azaz a 

szándékok és a realizáció közti feszültségek bemutatására. A koncepciók 

formálódását ebből a kritikai alapállásból szemlélve egy korszakokon átívelő 

dramaturgiai folyamat bomlik ki előttünk, ami segít a tervezésmódszertani 

tapasztalatok értelmezésében. A folyamatelemzés lehetőséget ad a korszakok 

közt feltételezett kapcsolatok, áthatások, viszonyok meghatározására is. 

Egyes helyzetekben szükség volt a részletek érdemi kirajzolására, hogy aztán 

az összképhez visszatérve a folyamat egésze, ha érintőlegesen is, de tágabb 

nemzetközi horizonton is kirajzolódjon. 

Az építészet pozíciói: Az egyes fejezetekben az intézményi háttér és a 

koncepcióalkotást befolyásoló hatásmechanizmusok bemutatása jelenti a 

kiindulást. Ezekben az elemzésekben a regionális tervezés 

multidiszciplináris jellegén belül az építészet meghatározó szerepét 

feltételezzük, és az üdülőtáji fejlesztésben arra keressük a választ, hogyan 

definiálhatóak az adott korszakban az építészet pozíciói. Rámutattunk az 

építészet kezdeményező szerepére, a szakmagyakorlás új formáira, majd a 

diszciplináris átrendeződést követően a koordináló szerepkör elvesztésére. 

Léptékszintek: Az építészet intézményi pozícióinak elemzését követően a 

léptékszintek, mint hordozórétegek szerinti strukturálással a terveszközök 

párbeszéde rajzolja ki az elemzés ívét. Az egyes korszakokban a kérdéskörök 

eltérő hangsúllyal és jelleggel jelentek meg, amit a fejezetek belső 

struktúráinak arányai is megmutatnak. A kutatás arra kereste választ, milyen 

tényezők hatására, milyen értékhangsúlyok mentén, milyen hatékonysággal 

kapcsolódhattak össze az eltérő léptékszintű koncepciók, mit jelentett a 

modern építészet regionális adaptációja az üdülőterület sajátos 

kontextusában. Bemutatja az építészeti és urbanisztikai koncepciók 
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összekapcsolódását, miközben a regionalitás értelmezését a tájegység helyett 

az üdülőterületi szinthez köthetően ábrázolja. A tervek célkitűzéseinek és 

megvalósulásának összevetése lehetőséget adott a fejlesztések külső és belső 

hatásmechanizmusainak kritikai bemutatására. 

Periodizáció: A korszakok összehasonlításával lehetőség nyílik egyrészt az 

intézményi struktúrák összevetésére, a személyi átfedések bemutatására, 

másrészt a koncepcionális elemek átörökítésének vizsgálatára is. Az 

előzmények és következmények együttes szemlélésével megfigyelhetjük, 

hogy a terveszközök milyen elemeket visznek tovább és miket hoznak be a 

fejlesztéstörténetbe. A korszakos folyamatok áttekintésével egy 

koncepcionális átrendeződést és szakmatörténeti differenciálódást mutattunk 

ki, amely az építészet regionális pozícióira is hatással volt. 

Nemzetközi tervezéstörténeti keret: A regionális tervezés és a modern 

építészet párhuzamos tendenciáinak felvázolásával a Balaton-fejlesztés 

nemzetközi kontextusba helyezésére nyílt lehetőség. A Balaton Fejlesztési 

Terv, az építészeti és urbanisztikai koncepciók összekapcsolása korán, 

előképek nélkül jelent meg az üdülőterületi regionális stratégiák között. Ez a 

nemzetközi szakmában is figyelmet keltett, ami az UIA Abercrombie díjának 

odaítélésében is kifejeződött. 
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Az értekezés új tudományos eredményei 

1. Léptékváltások a stratégiaalkotásban: az építészet pozíciói és a 

szakmagyakorlás formái  

[1, 4, 6, 8, 10, 11] 

A disszertáció a Balaton-part építészetének 1929 és 1979 közötti időszakát 

új forrásokra támaszkodva és az eddigieknél szélesebb perspektívában 

elemzi. Kimutatja, hogy a rekreációs célú építészet és az üdülőtáj összetett 

problémaköre az építészeti nézőpontok többszintű érvényesülését, regionális 

intézményi struktúrák kialakítását és az eltérő léptékű terveszközök 

koncepcionális kapcsolatait tette szükségessé. Az összefonódó szakmai 

szerepfelfogásokból adódóan is a kor építész-várostervezői a regionális 

léptékű fejlesztésben a szakmagyakorlás új, a hazai gyakorlatban előképek 

nélküli formáit alakították ki.  

A regionális szintű építésügyi szándékok szorosan összefonódtak a tópart 

üdülési célú hasznosításával. A turizmus és a rekreáció régió iránti urbánus 

érdeklődése a tóparti szervezetek perspektíváját és az építészeti 

szakmagyakorlás jellegét is meghatározta. Az építésügyi törekvések a helyi 

társadalom bázisa helyett elsősorban az állami szervezetek és a területhez az 

üdülés révén csak szezonális kötődéssel bíró szakemberek, civil szervezetek 

kezdeményezéseiből alakultak ki. A régióról alkotott víziók a szándékok 

ellenére jellemzően nem fedték le a háttértelepülések problémáit, elsősorban 

az üdülőterület rendezésére koncentráltak.  

A rekreáció tájképi kompozícióját hangsúlyozó fejlesztési célok 

megvalósítása a regionális intézményekben az építészek többszintű, a 

szakmagyakorlás új formáit kialakító szerepvállalásait tette szükségessé. Az 

építész képzettségű szakemberek a koordinációs feladatok mellett különböző 

pozíciókban vettek részt a fejlesztésben és az egyes szakterületek 

képviselőivel szoros együttműködésben alakították ki a léptékszinteket 

átfogó rendezési és fejlesztési koncepciókat. A tömeges építkezések 

problémáiból adódóan az építészeti stratégiaalkotás kérdésköre nemcsak a 

tervezők saját alkotásaiban jelent meg, hanem a regionális szintű irányelvek 

és minták kidolgozását, a regionális építéshatósági szerepeket, valamint a táj 

regionális rendezési kérdéseit is magában foglalta. Visszatérő motívumként 

a szakemberek önkéntes részvételét, önszerveződő kezdeményezéseit is 
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felfedezhetjük az egyes korszakokban. A tópart szabad környezetében a 

rekreációs célú feladatok mind a háború előtti, mind a háború utáni 

időszakban az építészeti gyakorlat újragondolására is lehetőséget adtak. 

 

2. A rekreáció karaktere: a modern építészet helyi adaptációja és a 

regionalitás értelmezései  

 [1, 3, 7, 8, 10] 

A regionális fejlesztéstörténet korai fázisaiban rendre felfedezhetjük a 

modern építészeti elvek helyi adaptálásának törekvését, ugyanakkor mindez 

elsősorban nem a tájegység szintjén, hanem az üdülőterületek kontextusában 

fogalmazódott meg. A középítkezések koordinálására és a magánépítkezések 

kontrollálására kidolgozott irányelvek az ősközségek és háttértelepülések 

alkotta vidék építészetének problémáját nem érintették, az üdülőterület 

kérdéskörére fókuszáltak és a rekreációs célú építészet regionális 

adottságokhoz alkalmazkodó karakterének megfogalmazására törekedtek. 

A Balaton-parti rekreációs célú építkezések kérdéseit már a harmincas 

évektől egységesen, regionális szinten tematizálták. Az általános koncepciók 

kidolgozását az üdülőhelyek településképi problémái is szükségessé tették. 

A stratégiákban az alkotók a modern építészeti elveket a helyi adottságokkal 

ötvözték miközben egy, a vernakuláris és urbánus formák másolásától 

egyaránt távolságot tartó, regionális szintű üdülőterületi minőség kialakítását 

kísérelték meg. A kidolgozott karakterek általános jellegét mutatja, hogy bár 

alkalmazkodtak a régió adottságaihoz, elsősorban az idényjellegű 

funkcióhoz kötődtek. Később a Balaton-parton kikísérletezett modellek 

átvételével hasonló jellegű koncepciók az ország más üdülési helyszínein is 

megjelentek. 

A korszakos koncepciókban voltak közös, visszatérő elemek, elsősorban a 

táji környezetbe ágyazást, a helyi természetes anyagok alkalmazását és a 

szezonális életformához kötődő egyszerű, funkcionális kialakítást 

hangsúlyozva, de a publikációkban és intézményi dokumentumokban 

megjelenő irányelveket nem tekinthetjük egy formalizált elméletnek. Az 

egyes korszakok közti összefüggéseket a személyi átfedések és 

kapcsolatrendszerek is erősítették. A korszakok és generációk közötti 

tapasztalat-átadásban megállapítható az egyetemi oktatásban résztvevő és a 
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Balaton-parton is szerepet vállaló építészegyéniségek szerepe is. A tópart 

ügyében aktív építészek közül többen az intézményes szerepeken túlmenően 

is azonosultak a feladattal: életvitelszerűen az egész üdülési szezont lent 

töltötték és önkéntes feladatokat is vállaltak. Mindez az építészeti 

formálásban is visszatükröződik. A Balaton-part fesztelen környezete 

kísérleti territóriumot jelentett a modern építészet helyi adaptálására, ahol a 

rekreáció természeti tájba ágyazott, tiszta szerkesztésű, egyszerű szezonális 

funkciói az építészeti formálás alapelemeiből építkezhettek. 

 

3. Regionális törekvések megjelenése a Balaton-parton a két 

világháború között: egy civil bázison építkező modell  

[1, 2, 6, 7] 

A Balaton-part rekreációs célú építészetében a két világháború között 

megjelent egy, a későbbi centralizált fejlesztési perspektívákkal szemben civil 

bázisról építkező regionális stratégia keresése. A történeti folytonosság 

helyett a topográfiát, a klímát és a funkciót vették alapul, és a rekreációs célú 

építészet eszköztárának autonóm és regionális szinten követhető 

mintázatokat adó kialakítására törekedtek. Az üdülőterület urbanizációs 

problémáira megoldást keresve a regionális szemlélet mind az építészet, 

mind az urbanisztika szintjén megjelent, és a megoldások a későbbi 

korszakok számára is modell értékűvé váltak. 

A Balaton regionális fejlesztéstörténetében már a háború előtt megjelent a 

tájegység problémáit átfogóan vizsgáló regionális nézőpont. Az egykori 

testületek, intézmények összetett rendszerének rekonstruálásával lehetővé 

vált az építészet pozícióinak elemzése is, bemutatva mind a szervezeti 

pozícióval bíró, mind az önkéntesen szerepet vállaló építészek eszköztárát. 

Az üdülőterület szezonális kötődésű társadalmából és a fővárosi központú 

intézményrendszer jellegéből adódóan a szakemberek elsősorban egy külső 

urbánus pozícióból közelítettek a régióhoz, a törekvésekhez később a helyi 

építészek és építőmesterek egy önszerveződő csoportja is csatlakozott. A 

vernakuláris formák felhasználásának kérdése vitatott témát jelentett a 

korban, a koncepciók azonban nem a régió történeti folytonosságának 

értelmezéséből alakították ki modelljeiket, hanem az üdülőterületi építészet 

eszköztárának tipizálható mintákat adó megfogalmazására törekedtek. 
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A fürdőtelepek rendezése az ősközségi háttértől független, általános 

problémaként jelentkezett, amire a tervezők átfogó, regionális szintű 

eszköztárat dolgoztak ki. Az építészeti és urbanisztikai szintű koncepciókban 

azonos értékszempontok jelentek meg, és a tipizálható megoldások a tóparti 

fürdőtelepek egységes karakterét segítették elő. Az egységes regionális 

rendezés átfogó kísérlete, a civil bázisra támaszkodó szervezeti rendszerrel 

összhangban egy sajátos, alulról építkező metodika kialakítására törekedett, 

ami mind a magyar regionális tervezés, mind a nemzetközi üdülőterületi 

regionális tervezés történetében autonóm módszertani jelenségnek és korai 

kezdeményezésnek minősíthető. 

 

4. Regionalitás a centralizált fejlesztés perspektívájában: az első 

regionális terv metodikájának kialakulása (1945-1958) 

[4, 5, 6, 7] 

A Balaton-környék első regionális tervének metodikája a hazai regionális 

tervezés korszakban formálódó elméletével párhuzamosan, gyakorlati 

előképek nélkül alakult ki. A hazai tervezéstörténet korai időszakában a 

szovjet modell jegyében kidolgozott általános elméletek csak tág kereteket 

adhattak. A módszertanhoz a háború utáni, mára már feledésbe merült 

tervezési előzmények és az építész-várostervezők táji kompozíciót előtérbe 

helyező szemlélete jelentettek fogódzókat. Bár a terv a régió egészének 

rendezési céljával készült, az ősközségi településrészek és a háttértelepülések 

koncepciója az időkényszerben elkészített tervvázlatokban kidolgozatlan 

maradt, a fejlesztésorientált szemléletmód a későbbi üdülőterületi 

súlyponteltolódásokat is előre vetítette. 

A negyvenes-ötvenes években már készültek olyan egységes rendezési 

koncepciók a Balaton-partra, amelyek mind metodikailag, mind tartalmilag 

előkészítették az 1958-ban elkészült „Balatonkörnyék Regionális Tervét”. A 

korai koncepciók kialakításában a turizmuspolitikai szervezetek 

háttérbeszorulása miatt a regionális tervezés hazai módszertanának 

kialakulása és intézményesülése játszott kezdeményező szerepet, és a tópart 

kísérleti terepet kínált a módszertan fejlesztéséhez. A multidiszciplináris 

gyökerű regionális tervezés hazai gyakorlatának kialakításában és a 

nemzetközi módszertani tapasztalatok adaptálásában az építész-várostervező 

szakma képviselői vállaltak meghatározó pozíciókat, akik egységes tájképi 
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kompozícióra törekvő szemléletükkel hatékony kapcsolatot tudtak teremteni 

az eltérő léptékszintek között. A folyamat eredményeként megszülető 

Balatonkörnyék Regionális Terve olyan összetett eszmerendszert alkotott, 

amelyben a modernitás elemei mellett a természetet és a táji jelleget védő 

értékszempontok is megjelentek. A regionális tervezés elmélete a korszakban 

még nem alakult ki, a szovjet modell átvétele csak tág kereteket adhatott a 

centralizált fejlesztések kidolgozásához. A korai tervkoncepciók az üdülőtáj 

léptékéből, több léptékszintet átfogó problémájából adódóan sem 

támaszkodhattak előképekre, épp ezért a formálódó elmélet szempontjából 

különösen nagy jelentősége volt a gyakorlati tapasztalatoknak. 

 

5. Léptékkapcsolatok: korai hangsúlyeltolódások a terveszközök 

kohéziójában (1958-1967) 

[3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] 

Az építészeti és urbanisztikai koncepciók együttes elemzése megmutatta, 

hogy az 1958-ban meginduló Balaton-fejlesztés tervrendszerében a 

regionalitást a kezdeti tájegységi szint helyett egyre inkább az üdülőterületi 

szint szinonimájaként értelmezhetjük. Az üdülőterületi építészet alakulását az 

idegenforgalom szerkezeti és mennyiségi változásaival egy időben a 

fejlesztési program belső dinamikája is befolyásolta, ami megbontotta az 

eltérő léptékszintű koncepciók korábbi koherenciáját.  

A kezdeti átfogóbb, jellegében differenciáltabb regionális koncepció a 

fejlesztés dinamikájából és hangsúlyeltolódásaiból adódóan hamar az 

üdülőterület fogalmára szűkült. Bár a korszakban egyedülálló tervrendszer a 

helyi adottságok mentén differenciálta a fejlesztési célokat, az övezeti 

rendszer kialakításával az üdülőterület ősközségektől többnyire elváló, 

regionális szinten egységes jellegét erősítette. Mindez a háborúk előtt 

kialakult fürdőtelepek kialakításának szerves folytatásaként is értékelhető, 

ami a területhasználat szezonális jellegéből is adódott. Az eltérő léptékű 

koncepciók közös elemei elsősorban a modernitás regionális adaptációját 

célozták. A természetközeliséget és a funkcionalitást hangsúlyozták, bár 

ezek értelmezése a fejlesztés egyes fázisaiban nem tekinthető 

következetesnek. Az első évek kisebb léptékű fejlesztéseit formáló 

irányelvekben közös nevezőként „üdülőhelyi jelleg” jelent meg, ugyanakkor 

a részletesen nem formalizált fogalom csak tág keretet adhatott a tervezők 
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feladatértelmezéséhez. A regionális irányelveket követő alkotások 

formálásában a turisztikailag kiemelt helyeken a szűkebb értelemben vett 

környezet mintázatainak elvont értelmezései is helyet kaptak. A 

topografikus, vernakuláris és történeti formákhoz való alkalmazkodásra 

elsősorban azokban a helyzetekben találhatunk példákat, ahol a környezet az 

idegenforgalom számára is tematizálható mintákat biztosított. 

Az urbanisztikai és építészeti koncepciók együttes vizsgálatával 

kimutathatóvá váltak az eltérő léptékszinteket összekapcsoló regionális vízió 

kidolgozatlanságából fakadó ellentmondások is, amelyek rávilágítanak az 

időkényszerben kialakult tervrendszer külső és belső kihívásokkal szembeni 

immunitásának gyengeségeire. Bár a program kezdettől fogva számolt a 

nagyobb léptékű létesítmények telepítésével, az építészeti víziókban csak a 

kisebb feladatokra koncentrálva fogalmazták meg az üdülőterületen 

követendő formálási stratégiát. A hatvanas évek első felében az országos 

szinten lezajló turizmuspolitikai változások, és a Balaton-part fejlesztésének 

tervezett belső dinamikája, épp egy időben tette lehetővé a léptékváltást. 

Mindez a regionális terv és az építészeti program között olyan 

feszültségekhez vezetett, amelyek elsősorban az időkényszerben elinduló 

fejlesztés kidolgozatlanságból fakadtak.  

 

6. A modellváltás tapasztalatai: koncentráció és kibomlás 1968 után  

[6, 11, 12] 

A hatvanas évek végétől többszintű, az intézményesülést, a terveszközöket és 

a koncepcionális értékszempontokat egyaránt érintő átalakulás ment végbe, 

amely modellváltásként értékelhető. A regionális hatókörök szűkülésével az 

üdülőterület koncentrált modernizációja került előtérbe, ami az építészeti és 

urbanisztikai koncepciókat korábban jellemző kohézió felbomlását okozta. 

Az egyre növekvő üdülőnépesség igényei a középületek léptékének és a 

magánépítkezések mennyiségének növekedését idézték elő, miközben az új 

gazdasági mechanizmust követő intézményi és koncepcionális változások az 

építészeti kontroll hatókörének jelentős szűkülését eredményezték. Az inverz 

folyamatok egyre inkább kiélezték a korábban csak vázlatosan definiált 

üdülőterületi regionalitás ellentmondásait, ami a koncepciókban modernitás 

és lokalitás értelmezéseinek szétválásához és az adaptív szemléletű 

megközelítésmód eltűnéséhez vezetett.  
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A probléma első jelei már a hatvanas évek közepén elinduló szállóépítési 

program idején megmutatkoztak, de csak 1968 után, az intézményrendszer 

és a fejlesztés tartalmi átalakulása következtében teljesedett ki. A központi 

fejlesztési program a táj koncentrált modernizációját eredményezte, amit a 

tóparton a beruházások iparosított technológiákra épülő későmodern 

építészete jelenített meg. A fejlesztések azonban nem tudták enyhíteni az 

egyre növekvő népességszámból adódó feszültségeket, miközben a 

főépítészség megszűnésével a zártkerti parcellázások kontrollálatlan 

terjeszkedése és a magánépítkezések spontán megoldásai tovább erodálták 

az összképet. A hetvenes évek második felében kifulladó modernizációs 

program a későmodern építészet válságával esett egy időbe. Ami az 

urbanisztikai koncepciók szintjén az intenzív modernizációból a 

rehabilitációba történő átfordulást jelentette, az az építészet szintjén a 

későmodernt fokozatosan felváltó posztmodern szemlélet megjelenésében 

mutatkozott meg. Az intézményi háttér megszűnését követően a nagyobb 

léptékű és központi koordinációval megvalósuló épületek helyett csak lokális 

fejlesztések történtek. Az építészek számára az inspirációt az üdülőrégió 

átfogó víziója helyett elsősorban a lokális történeti minták adták, az 

üdülőterület sajátos, az urbánus és vernakuláris építészettől egyaránt 

távolságot tartó absztrakt regionális modern karaktere eltűnt. 

 

7. A modernizációtól a rehabilitációig: differenciálódás és 

jelentésváltozás a hetvenes évek koncepcióalkotásában 

[6, 11, 12] 

A hetvenes évek második felében kirajzolhatóvá vált egy szakmatörténeti 

differenciálódás, ami új diszciplináris eszközök és értékszempontok 

megjelenését jelentette, és a regionális szintű építészeti eszközök 

szerepvesztését eredményezte. A regionális koncepcióalkotás az első tervet 

jellemző modernizáció üdülőtáji víziója felől a rehabilitáció ökológiai 

szempontjai felé mozdult el.  

A hetvenes években a regionális problémakör átstrukturálódása a korabeli 

fogalmi keret jelentésváltozásait is indukálta. A folyamat az évtized végére 

az első regionális terv hatályvesztését és egy új szemléletű terv elkészítését 

eredményezte, mivel a korábbi keretekben már nem lehetett kellően összetett 

módon leírni a regionális szintű folyamatokat. Mindez elsősorban egy 
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komplexebb urbanisztikai felfogásként értelmezhető, amelyben a 

társdiszciplínák, elsősorban a társadalomtudományi és ökológiai eszközök 

szerepe felértékelődött, miközben a rekreációs célú építészet egységes, 

regionális szintű kérdései eltűntek a koncepcióalkotás folyamatából.  

A fejlesztési eszme háttérbe szorulása az építészeti eszközök szerepvesztését 

is maga után vonta. Az elsősorban rendezési céllal készülő új regionális 

tervben az építészeti tervezés és formálás kérdései már nem jelentek meg 

egységes regionális eszközként. Ezzel párhuzamosan az építészet koordináló 

szerepe eltűnt az üdülőtáj intézményi konstrukcióiból, miközben az 

építészeti végzettségű várostervező szakemberek a tájépítészet, a 

gazdaságföldrajz és más szakterületek képviselőivel együtt továbbra is részt 

vettek az egyre differenciálódó szakmai munkamegosztásban. A 

diszciplináris szinteken fokozatosan lezajló „téri és ökológiai fordulatok” a 

táji léptékű tudomány- és szakmaközi gondolkodásra is hatással voltak, 

kinyitva az új szempontok felé az értelmezés terét. Az új regionális terv a 

hangsúlyok átrendeződését követően már új perspektívában szemlélte a tájat. 

 

8. A tájértelmezések közvetítő szerepe: a fogalomhasználat átalakulása 

a regionális tervezéstörténetben 

[4, 5, 11, 12] 

A tervezéstörténeti kezdetek áttekintésével a táji értelmezések fogalmi 

átalakulása is bemutathatóvá vált a Balaton-parti regionális 

koncepcióalkotásban. A kezdetben még kialakulatlan diszciplináris háttér a 

fogalomhasználat rendszertelenségét eredményezte. A korai 

interdiszciplináris időszakban a fogalomhasználat szerepe a különböző 

nézőpontokból, eltérő léptékszinteken kirajzolódó elképzelések közti 

közvetítő eszközként értelmezhető. A regionális gondolkodás kezdeteikor az 

elsősorban az építészeti megfogalmazásokhoz kötődő esztétikai és 

kompozíciós tartalmakat az időközben formálódó tájrendezés 

diszciplínájának komplex fogalomértelmezése váltotta fel, ami a 

koncepcióalkotás eszköztárának differenciálódási folyamatát is kirajzolja. 

A hazai regionális tervezéstörténet kezdeti szakaszában gyakran kistáji 

tervekként említik a Balatonra és más földrajzi egységek rendezésére 

irányuló feladatokat, miközben ezek a terveszközök a későbbi diszciplináris 

értelemben vett komplex tájrendezési, vagy tájvédelmi eszköztárral nem 
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rendelkeztek. Az építészeti-településrendezési megfogalmazásokban a táji 

értelmezések a tágabb léptékű kompozíció szinonimájaként jelentek meg.  

Ezzel párhuzamosan a „tájképi” formálás is visszatérő motívummá vált a 

koncepciókban, bár a tervek készítői a „tájképi” eszközök pontos 

meghatározásával adósak maradtak. A fenti esetekben a táj mint 

segédfogalom jelent meg a hagyományos települési kontúrok, a morfológia 

és a történeti kontextus hiányából adódó új tervezési helyzetek értelmezésére, 

ahol a természeti tájat a tervezők elsősorban vizuális formában értelmezték, 

és az eltérő léptékszintek közti közvetítő eszközként használták.  

A hazai regionális tervezés kezdetekor még nem volt kialakult diszciplináris 

háttere a tájtervezésnek, a tájfogalom tervezéselméleti megalapozása 

elsősorban Mőcsényi Mihály 1968-as definíciójához köthető. Korábban a 

különböző diszciplínák eltérő funkcióval és tartalommal alkalmazták a táj 

fogalmát, gyakran épp a régió fogalom szinonimájaként. Az első regionális 

terv készítésben is részt vevő kerttervező Ormos Imre az üdülőtájak 

elemzéséhez a nyílt táj fogalmát használta, amivel a természet és épített 

környezet rekreációt szolgáló kapcsolatát jellemezte. Farkas Tibor 

összefüggő zöldterületekben úszó települési víziója reflektál az Ormos Imre 

nyílt táj fogalmára, bár a főépítész a Balaton-tájat, mint „monumentális 

plasztikát” értelmezte, és a modernizáció jegyében a tájformálás 

dominánsabb eszközeivel szemben is megengedőbb volt. A hetvenes 

években a Balaton-part modernizációjának nem várt negatív hatásai, a táj 

extenzív beépítése és a fokozódó ökológiai problémák világosan kifejezték a 

modernitás tájképi eszméjének válságát. A táj értelmezésének új 

nézőpontjaira volt szükség, amire a korszakban kialakuló tájrendezés 

diszciplínája adott válaszokat. A hazai gyakorlatban az első összevont 

tájrendezési tervek és az első zártkertrendezési tervek is Balaton-környéki 

helyszínekre készültek. A komplexebbé váló táji szemlélet az első regionális 

tervet felváltó új regionális koncepcióban is tükröződött. Mindez a 

szakmatörténeti folyamatok részeként értelmezhető, ahol a táj problémái új 

nézőpontok, értelmezési keretek és tervezési eszközök megjelenését kívánta 

meg.  
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9. A tervezéstörténet nemzetközi kontextusa: regionális tervezés és 

regionális építészet 

[3, 4, 5] 

A vizsgált időszakban a regionális intézményrendszer az építészet számára is 

regionális perspektívákat biztosított, ami lehetőséget adott a nemzetközi 

szinten eltérő diszciplináris fejlődési utakat bejáró építészeti és urbanisztikai 

koncepciók összekapcsolódására. Az eltérő léptékszintű koncepciók 

kezdetben koherens értékszempontok mentén kialakuló kapcsolatrendszere a 

nemzetközi szakmatörténetben is korai, unikális jelenségnek számított, és 

ezen a szinten is figyelmet keltett, ami az UIA Abercrombie díjában is 

kifejeződött.  

A fejlesztéstörténeti folyamat elemzése a regionális szintű építészeti és 

urbanisztikai koncepciók kezdeti összekapcsolódását, majd a 

kapcsolatrendszer fokozatos felbomlását ábrázolja. A folyamat nemzetközi 

kontextusának elemzése megmutatta, hogy bár az építészet és a regionális 

tervezés nemzetközi tendenciái egyaránt éreztették hatásukat, ezek csak 

közvetett módon érvényesültek, mivel a hatások elsősorban nem az 

üdülőterületi kérdéskörhöz, hanem az építészet és a regionális tervezés 

általános tendenciáihoz kötődtek. Az építészetben a háború előtt Kotsis Iván 

nemzetközi tájékozódása, az ötvenes évek végén Polónyi Károly otterlói 

szereplése révén alakultak ki kapcsolatok a korabeli tendenciákkal. Az 

urbanisztikai koncepcióalkotás nemzetközi irányzatai a második világháború 

után kialakuló és intézményesülő hazai tervezési modellen keresztül jelentek 

meg. Elsősorban a centralizált fejlesztési eszméhez kötődő szovjet projektív 

tervezési szemlélet alapján alakult ki a hazai gyakorlat, ugyanakkor Perczel 

Károly negyvenes évekbeli nemzetközi tapasztalatai révén a nyugat-európai 

és az amerikai regionális tervezés urbanisztikai koncepciói is éreztették 

hatásukat.  

A Balaton-parti regionális tervkészítés során azonban az üdülőtáji probléma 

megoldásához nem álltak rendelkezésre közvetlen előképek. Ennek oka 

egyfelől az, hogy az üdülőterületi regionális megközelítésmód a korszakban 

még csak kibontakozóban volt a nemzetközi fórumokon, másrészt a tópart 

sajátos léptékéből is adódott, mivel a tervezés több léptékszintet átfogó 

rendszeréhez sem a tengerpartok, sem a kisebb üdülőhelyek fejlesztései nem 

adhattak követhető mintákat. A Balaton-terv nemzetközi megjelenései a 
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magyar regionális tervezés pozícióját is erősítették. A liege-i fórumon való 

eredményes bemutatót követően a keleti blokk országai közt Magyarországot 

bízták meg a regionális tervezésért felelős állam feladatával. Ezt követően 

azonban a terv elsősorban nem a területrendezési hanem az építészeti 

fórumokon jelent meg. Mindez azzal magyarázható, hogy a terv elsősorban 

nem a területrendezési eszköztárával, hanem az építészetet a regionális 

tervezésbe integráló metodikájával tudta a korszakban a tágabb léptékű 

tervezés iránt érdeklődő nemzetközi építészszakma figyelmét felkelteni. 
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