
26 Best of Artmagazin

Korszerű nyaralás 
A megváltozott életmódnak megfelelő építészeti keretek elter-
jesztése népnevelő funkcióval is bír, tehát a modern életmód és 
a korszerű építészet propagálása gyengíti, idővel remélhetőleg 
kiirtja a polgári rétegben még fellelhető úrhatnám hóbortokat. 
Kotsis és hasonló gondolkodású építésztársai szerint a nyaraló 
olyan új épülettípus, amelynek nem adhat mintát sem a városi 
villa, sem a vidéki kúria, még kevésbé a parasztház. A nyaraló 
a városi ember pihenését szolgálja a nyári szezon pár hónapjá-
ban. A belső tér tulajdonképpen csak rossz idő esetén és estén-
ként használandó, a napot a család elvileg a szabadban tölti.  
A belsőben tehát mindössze egy közös lakószobára és lehetőleg 

– tekintettel a családtagok számára – minél több hálófülkére van 
szükség, hogy mindenki számára biztosítva legyen a zavar-
talan pihenés. A belső berendezés szorítkozzon a szükséges  
minimumra, a díszítés pedig lehetőleg a nullára. 

Sebestyén Ágnes Anna: Korszerű nyaralás Kotsis Iván és a Balaton-parti 
nyaralás építészeti keretei az 1930-as években, 2017/5

Nyers, beton 
A brutalizmus későbbi fázisában egyre inkább a nyersbeton felü-
let, az épületek tömegét hangsúlyozó szoborszerűség dominált: 
az épületek sem méretükben, sem építészeti elemeikkel nem 
akartak környezetükhöz illeszkedni, szinte szétrobbantották 
maguk körül a teret. Feltűnőek, provokatívak, többek között 
ezért is osztják meg a közvéleményt.

Branczik Márta: Nyers, beton – Goldfinger Ernő nyomában, 2016/1

Új nő új terekben
A mindig vékony, sportos és napbarnított új nő fürdőruhás alakja 
állandóan visszatérő szereplője volt a korabeli vizuális kultúrá-
nak akár Kozma Lajos Lupa-szigeti nyaralója teraszának korlát-
jára támaszkodott, akár Munkácsi Márton divatfotóin napozott. 
Fürdőruhája ugyanúgy a praktikumot és az egészséges életmódot 
szolgálta, mint a modern épület, amelyben élt. Az egyszerűség,  
a sallangoktól mentes elegancia a modern ruházat és építészet  
közös jellemzője volt.

Sebestyén Ágnes Anna: Új nő, új építészet, 2013/5

 Seidner Zoltán: Kozma Lajos Lupa-szigeti 
nyaralója, tervező: Kozma Lajos, 1935 

Forrás: Kozma Lajos: Az új ház, Budapest,  

Corvina Kiadó, 1978, 62. o.

Kresz Károly nyaralója Balatonkenesén, 1933 
© Lechner Tudásközpont

Balra: A kazincbarcikai kórház (Jánossy György, 1962–69)
Forrás: Közti Archívum
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