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Előzmények
A Szombathelytől 20 km-re fekvő Bük község határában kitűnő 

tulajdonságokkal rendelkező 58 °C-ú termálvíz tö r fel egy 1960-ban 
megnyitott mélyfúrásból. A víz az alkálihidrogénkarbonátos vizek 
családjába tartozik, de magnézium, kalcium és fluorid iontartalma is 
jelentős és olyan mennyiségben tartalmaz szabad szénsavat, hogy a 
szénsavas vizekkel szembeni követelményeket is kielégíti. 1965-ben 
a büki termálvizet az egészségügyi miniszter gyógyvízzé nyilvánította, 
mivel a víz fürdőkúra, ivókúra és inhaláció formájában egy sor betegség 
gyógyítására, továbbá rehabilitációs utókezelésre alkalmas.

A gyógyvíz hasznosítása 1962-ben a strandfürdő létesítésével kez
dődött. Ez időponttól kezdve a fürdő fejlesztése tervszerűen folyt 
a strandfürdő területén több új medence létesítésével, a fürdő területe 
körül szállodák és üdülőtelkek helyének — részletes rendezési terv 
alapján történő — kijelölésével, és a terület előközmú'vesítésével.

A fürdő fejlesztésének jelentős állomásához érkezett az alábbiakban 
ismertetésre kerülő fedett fürdőépület megépítésével. A fürdőépület 
alapfeladata az volt, hogy megszüntesse a fürdő idényjellegét. Feladat
ként szerepelt továbbá olyan balneoterápiái részleg elhelyezése is, 
amely később a fiziko- és balneoterápiái kezelések teljes skálájával 
rendelkező gyógyászati egységgé bővíthető.

Az idényjelleg megszűnését fényesen igazolják a fürdő látogatott
ságának számai. 1967-ben a fürdőt a teljes idényben 165 000 vendég, 
míg 1973. első három negyedévében 345 000 vendég kereste fel. 
Vonzásköre egész Nyugat-Dunántúlra kiterjed, de jelentős számban 
keresik fel osztrák látogatók is.

Az épület rendeltetése
A gyógyfürdő épületének egész évben biztosítania kell a gyógyvíz 

fürdésre és gyógykezelésre való felhasználását. Csarnoktere különböző

hőfokú medencéket tartalmaz, kádfürdő részlege 6 egységes, a gyó
gyászati részleg súlyfürdőből és 4 helyiségből álló orvosi rendelő
kezelőből áll. A két 550 fős öltözőegység elő- és utófürdős zsilip- 
rendszeren át kapcsolódik a nagy medencetérhez. A két öltöző között 
a fürdés utáni pihenésre szolgáló terem helyezkedik el. Az előcsarnok
hoz igazgatási helyiségek, valamint ruhatár, büfé, kölcsönző és pénztár 
csatlakoznak.

Elhelyezés

A fürdőtelep teljes területére a Lakóterv beépítési tervet készített. 
A gyógyfürdő épületének a beépítési terv két szempontból is fontos 
szerepet szánt.

Egyrészt az épület hangsúlyos eleme a fürdőtelep főterének. A főtér 
az egész fürdőtelep „szíve” . E főtérnek alkotja egyik térfalát — a 
nyugatit — a gyógyfürdő épülete, amelyik egyébként folyosós össze
köttetésben áll majd az északi térfalat képező szállodaépülettel. 
Másrészt a gyógyfürdő a strandfürdő területéről tekintve is fontos 
csuklópontban levő létesítmény, a strandfürdő területrendezésének 
fókusza.

A medencetér és a strandterület között a nyugati és a déli üveg
falakon át kölcsönös a vizuális összeköttetés.

Funkcionális megoldás

Az épület előcsarnokából közvetlenül megközelíthetőek a fürdő öl
tözői, az igazgatási, az orvosi és a kádfürdőrészleg. Az előcsarnokba be
lépve az átrium és a szemben levő pihenő üvegfalain át a teljes épüle
ten keresztül lehet pillantani egészen a nagy medencetérig. Az öltö
zőkbe lépve a fürdővendég „cipős”  folyosóra jut, és váltókabinokban 
levetkőzve ér ki a „mezítlábas”  közlekedőre. Az öltözők fogasos rend-
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szerú'ek. Az öltöző és medencecsarnok közé helyezett párafogó előtér 
zuhanyozóval és WC-csoporttal kapcsolt. A nagy medencecsarnok oly 
módon méretezett, hogy a fürdőző közönség számára a medencéken 
kívül Is elegendő tartózkodó teret nyújtson, mivel egyhuzamban 15 
percen túl nem ajánlatos a termálvizet igénybe venni. Profilüvegfal ha
tárolja el a medencetértől a súlyfürdő és a gyúró helyiségeit. A pihenő
tér hangulatos belső átriumra nyílik, de üvegfalon át a nagy medence
térrel is kontaktusban van. A pihenőtér fö lött napozásra alkalmas te
tőteraszt alakítottunk ki.

Szakaszos megvalósítás , bővítés
A fürdőépület első ütemeként egy medence és a déli öltözőtraktus 

külön épültek meg — Károlyi Antal építész tervei szerint — mint 
idényjellegű létesítmények. A nagy medencecsarnok és a többi épü
letrész a második ütem során valósúltak meg, szervesen magukba fog
lalva a már meglevő, előző ütemi létesítményeket. Az épület alapraj
zát úgy alakítottuk ki, hogy északi irányban további bővítés számára 
adott a lehetőség.

É pítésze t i  k ia la k í tá s

A fürdőépületre jellemző az „átlátásra”  való törekvés, ami abban 
nyilvánul meg, hogy a leglényegesebb helyiségekből — üvegfalakon 
át — a pillantás végigfuthat az egész épületen. A medencecsarnok déli 
és nyugati üvegfalán át a természet bekapcsolódik a bent zajló életbe.

Az uralkodó széljárás oldaláról — északról — a fürdő éppen ellenke
zőleg — várfalszerűen tömör, zárt tömeget mutat.

Az épület formaképzése helyi hagyományokat elevenít fel, a tető ko
sáríves görbéi Bük község számos, még meglevő tornácos paraszthá
zán megtalálhatóak.

S ze rk e z e te k ,  anyagok, fe lü le tképzés
Az épület monolit vasbeton vázszerkezetű, az öltözőszárnyon üzem

ben előregyártott födémpallókkal, egyebütt vasbeton siklemez födém
mel. A nagy medencetér lefedését 4 db kéttámaszú Zeiss dongahéj ké
pezi, 34 m támaszközzel, 9 m dongaszélességgel. A héjak 8 cm vastag
sággal В 280 minőséggel készültek, a medencetér felőli oldalon 2,5 cm 
acélbetét-takarással és tízszeres Elasztolen védőmázolással. A nagy me
dencetér párája ugyanis szabad szénsavtartalma következtében vasra 
erősen agresszív.

A dongahéjboltozat szerves egységet képez az épület szellőzőrend
szerével. A dongahéjak egymáshoz képest lépcsősen helyezkednek el, 
összefüggésben a csarnok két hosszoldalán futó, fő befúvó légcsatorna 
lépcsősen csökkenő keresztmetszetével.

A körítő falak anyaga kő-tégla vegyesfalazat, a közeli csatári bányá
ból származó zöldesbarna terméskőből. A kő az épület számos belső 
felületén is jelentkezik.

A medenceterekben a nagy kiterjedésű párolgó vízfelületek miatt 
óránként kb. 750 kg víz párolog el. Ezért it t  állandó üzeműre tervezett 
szellőzőberendezés működik. A szellőzés csatornái a lefedő szerkezet
tel egységet alkotnak, belső felületük az agresszív pára ellen a donga
héjakkal azonos módon védett.

K ivite lezés  technológiája
6* A dongahéjak kivitelezése nem mindennapi feladatot jelentett. E cél
ból külön zsaluzási és állványozási terv készült, amely szerint egy don
gamező állványzatát kellett elkészíteni, majd a betonozás után az áll
ványzatot — az alátételemek eltávolításával — a következő mezőbe 
mozgatni. így lehetett a változó magasságú dongasort egy mezőnyi áll
ványzattal kivitelezni.

K. I.
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A  büki fü rd ő rő l
A kancsó léte az üregből fakad — írja a kínai filozófia. Ennek 

analógiájára elmondhatjuk: az építészet a téralakításbóljered, legyen az 
a Cheopsz piramis vagy a londoni Szent Pál katedrális, csupán a tér 
és a tömeg aránya és jelentősége változó. Előzőnél a térélmény alá
rendeltje az uralkodó tömeghatásnak — a nyomasztó sírkamra fölött 
óriási kőgúla dominál — utóbbinál a kettő harmonikus egységbe olvad 
— a kupola mind enteriőrben, mind exteriőrben felemelő érzést sugall.

Károlyi István a büki fedett fürdő megtervezésénél főleg a tér for
málására és szervezésére törekedett, ez vált az építészeti koncepció 
alapvető meghatározó tényezőjévé. Az érkező az átrium és a pihenő 
üvegfalainak hármas rétegén át közvetlenül az előcsarnokból meg
pillanthatja — amiért sok kilométerről ide utazott — a gyógyító vizet 
rejtő fürdőcsarnokot, sőt azon keresztül ismétjkiláthat a szabadba. Ez 
az élmény rövid időre megszakad: a várakozás és vetkőzés percei követ
keznek. A kétnemű öltözők a régi Íratlan szabály szerint („Herren 
links, Damen rechts” ) különválasztva szimmetrikusan kétoldalt he
lyezkednek el. A várakozás fokozza izgalmunkat, a zuhanyból kilépve 
a központi nagy medencecsarnokba jutunk, feltárul előttünk a tér, 
minden összetevőjével együtt. A vizuálisan érzékelhető komponensek 
mellett (forma, felület, fény, szín) a hő- és hangérzetet is bevonta az 
építész a térélmény komplex percipiálásába.

A forma nem a szokványos síklefedésű, vagy a gyakran alkalmazott 
parabolaív, hanem négy kosáríves vasbeton donga: Magyarországon 
egyedülálló konstrukció és térhatás.

A forma mellett a fény szerepe döntő, mely minden irányból behatol 
a térbe, sőt felülről is, a kosárívek termopán üvegezésén. De meg
fordítva is igaz: a medencében ülő fürdőző mind a négy égtáj felé 
kitekinthet a szabadba.

Az üde sz/nhatás fokozza a tér formai élményét, a dongák belseje

anilinsárga, az iker-tartópillérek kismozaik burkolata piros és kék, 
az íves ülőpadok fehér műkőből készültek.

A medencék, a pihenőpadok íves vonalai, azöld terméskőfal rusztikus 
textúrája — mely a belsőben is megjelenik —, az üvegfal elegáns 
osztásának higgadt vono/játéka hozzájárul a mű egészéhez, kiegészíti 
az összhatást.

A lefelé lépcsőző ívek akusztikai lag — a más uszodákban oly zavaró — 
csörgő visszhangot tompítják.

A teljes csarnoktér padlófűtést kapott. (Budapesti fürdőknél ez 
sehol nincs!) A 25 °C-ra temperált burkolat hozzájárul a szemlélő jó 
közérzetéhez. Kellemesen érzi magát, szívesen időzik a vízben, a 
gyógyhatás tudatán felül a tér pszichikai hatása is fokozza gyógyulását.

Végeredményben megállapíthatjuk: a római termák hangulatát 
idéző, érdekes térkapcsolású együttes született Savariához, a mai 
Szombathelyhez közel, a Nyugat-Dunántúl egyik fejlődő településén.

Az egy főelvre történő koncentrálás: az épület téralakítása — úgy 
érzem — egyéb szempontok érvényesítését — mint amilyen a tömeg-, 
homlokzat- és részletképzés — háttérbe szorította. Hatásos térsorolás 
megfelelő kivetülése nem mindig biztosít átgondolt külső megjelenést. 
Az építészet örök dilemmája ez! A Szent Pál katedrálisnak is kettős 
(sőt hármas) kupolája van, mert mást kíván a belső térarány és mást 
a külső tömeghatás.

A kompozíció legnagyobb hibája, hogy éppen a bejárati oldal felől, 
ahol az első benyomást szerezzük az épületről, megoldatlan ez a kér
dés. A hosszan elnyúló, lapos lepényrész előnytelenül takarja a mögötte 
kiemelkedő csarnoktér tömegét, a vasbeton héj tetőlezárása is befeje
zetlennek hat. (Hátulról ez kevésbé zavaró. A jól sikerült oldalhom
lokzatok — jellegzetes kosáríveikkel — nem tudják feledtetni a be
járatnál kapott kedvezőtlen élményünket.) Az utólag ráapplikált át
látszó, színtelen üveg erkélymellvéd — véleményem szerint — még
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rosszabb, mintha őszintén megmutatná a gépészeti berendezéseket: 
a klímagépház kékre mázolt beszívó fejeit. Az elkendőzés nem sike
rü lt! (Az építészeti őszinteség szép példája Grenoble-ban a Malraux 
kultúrcentrum, ahol a színházteremben és az előcsarnokban a mi
nium vörösre festett szellőző elszívócsövek adják — funkciójukon 
kívül — a belső tér egyetlen és hatásos szobrászi díszét.)

A modellfotókat általában madártávlatból veszik fel, mint jelen 
esetben is: a kép megnyerő. Ezt a látványt azonban csak a repülőgépek 
utasai vagy a tervezés alatt álló és később megépülő 6 emeletes szálloda 
vendégei élvezhetik majd. Helyes, ha erre a méretre is megkomponált 
épületek jönnek létre. De sokkal fontosabb a másik nézőpont. ,,Az 
ember nagyobbrészt a földön jár, közelről és részleteket lát”  (Gra- 
nasztói Pál), ezért a normál szemmagasságnak megfelelően is meg kell 
oldani az épület homlokzati megjelenését.

Egyéb bántó apróságok, funkcióbeli zavaró momentumok: a déli oldal 
mú'kőkifolyói a napozóteraszra köpik a vizet. Az északi homlokzat 
előtt a járda hiánya érződik. A kádfürdőben a magasra helyezett 
ablakok távnyitó nélkül, nehezen kezelhetők. Ugyanitt a gépészeti 
blokk alsó része fedett, a felső része takaratlan. Esti kivilágításnál a 
csarnoktér reflektorfényei a szemet zavarják — különösen a legalsó 
dongánál — mert nincsenek takarva. A pihenő pillérei kék festés 
helyett igényesebb mozaikburkolatot kívántak volna; ez pótolható. 
Az anyagok sokfélesége: természetes kő, beton, üveg, fehér és szürke 
műkő, mozaik, vakolat stb. már tú lnőtt a változatosság megkívánta 
mértéken. A lamella csak formajáték az előtetőn, az ablakoknál és a 
tetőteraszon. A betűk, felírások megtervezésére is gondot kell fordí
tani, mert a használó által mázolt felírások a mű kvalitásos építészeti 
szintjét lerontják.

Az üzemeltető aztán a tervezővel nem egyeztetve, különböző 
változtatásokat hajtott végre az épületen. A pénztárnak a külső hom

lokzaton nyílást vágtak, majd a zöld terméskövet fekete üveggel 
takarták. Az üveg törö tt, a pénztárablakot nem használják. A ruhatár 
helyén éppen a látogatás alkalmával bazárt rendeztek be francia 
konyakkal (a fürdő területén tilos a szeszfogyasztás; az előcsarnokban 
büfé üzemel). Az emeleti pihenőben tejbárt alakítottak ki. Az elő
csarnokban a hangulatos kis csobogókút nem működött. Az előírt 
és megtervezett bútorok helyett kommersz ülőgarnitúrákat vásá
roltak. A funkcionáló szellőztető berendezést nem használják, inkább 
az üvegfal tolóajtaját nyitják ki a terasz felé, még télen is. Ennek oka 
lehet, hogy a kapcsológombok az emeleti gépházban vannak. A kezelő 
nem szívesen mászik lépcsőt óránként az üzemeltetéshez. (Automatika 
beépítésével ez a hiányosság könnyen kiküszöbölhető, bár ez igen 
költséges. Ezért célszerű lett volna a földszinten egy kapcsolóhelyiséget 
kialakítani.)

A gyógyvíz olyannyira te líte tt oldott ásványi sókkal, hogy a meg
nyitástól számított másfél év alatt cseppkőszerű lerakódások képződtek 
csempén, lefolyórácson, korláton 10—12 mm vastagságban. A csempék 
színe már megállapíthatatlan a feszített tükrű kis medencékben. 
Az építész előrelátását dicséri, hogy a medence alsó részében nem 
alkalmazott csempeburkolatot.

Az elmondottak után önként felmerül a kérdés: a szerzői jog ren
delkezései miért nem biztosítanak végre az építészeti alkotásoknak is 
megfelelő védelmet? Egy táncdal melódiából elorozott 8 taktusért 
lehet pereskedni, milliós nagyságrendű, művészi értékű beruházások 
a használók kénye-kedvének vannak kitéve, a tervező beleszólási joga 
nélkül. A kötöttségek nehezítették a tervező helyzetét: a régi kádfürdő 
földszintes épületét be kellett építeni a komplexumba, a meglevő 
külső medencét alátámasztás nélküli szerkezettel kellett befedni. 
Ez volt a feladat. A tervező jól oldotta meg feladatát. A hiányosságok 
jelentős része korrigálható. Timon Kálmán
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