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Tisztelt Olvasó!

A

2013-ban útjára indított „Ingatlanfejlesztés anno” kiskönyv
sorozatunk, a Lánchíd történetéről szóló első kötet, majd
a Budapesti Központi Vásárcsarnok létesítését bemutató

második kötet és a Budapest-i bérházépítés aranykorát összefoglaló
harmadik kötet, majd a Szabadság tér történetéről szóló negyedik
kiadvány után tavaly a magyar irodapiac legjelentősebb helyszínét

a Váci úti irodasugárút kialakulását mutatta be.
A VI. Ingatlanfejlesztés Napja tiszteletére a VI. kötet témája
az idén 100 éves (!) Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló. A 100
éves évforduló mellett témaválasztásunkat indokolja az is hogy
a Gellért nem pusztán egy emblematikus városképi (landmark)
épület, hanem egy tudatos (város)fejlesztési koncepció „terméke”.
Története nem pusztán a telekalakítás, a tervpályázat vagy
a kivitelezés nehézségeit mutatja, hanem egy város fürdővárosi
öntudatra ébredésének időszakát. Olvashatunk a városvezetés
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fürdőfejlesztési programjáról, a kormány és a főváros ered-
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ményes együttműködéséről és a tervezők, az építőművészek
és az építőmesterek a kor legmagasabb színvonalán elvégzett
munkájáról. Mindezek következtében a komplexum sikere sem
maradhatott el. A szállodában vendégeskedő királyi családok,
főhercegek, gyáriparosok és a kor hírességei mellett a főváros
fürdőközönsége is a Gellért rajongójává vált. A könyv elolvasása

után, visszatérve a jelenbe, csupán egy megválaszolandó kérdés
marad: át lehet-e menteni a jövőbe a Gellért brand-et?
A szerző színvonalas, igényes munkáját megköszönve ajánlom
olvasóink figyelmébe e kiadványt, bízva abban, hogy ismét érdekes és értékes témával gazdagítjuk a magyar ingatlanfejlesztés
történetét bemutató sorozatunkat.
Budapest, 2018. november 20.

dr. Takács Ernő
elnök
Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

Bevezetés

S

zerencsés ország vagyunk, páratlan érték birtokosai. Nincsenek aranybányáink, hatalmas olajmezőink, ellenben a magyar
termálvízkincs mennyisége és minősége világméretekben

is kiemelkedő. Budapest egyedülálló földrajzi fekvésének köszönhetjük, hogy Európa egyik legszebb fővárosaként ismerik. 1987-ben

az UNESCO a Várnegyedet és a Duna két partjának panorámáját
a Világörökség részévé nyilvánította.
A Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló éppen száz esztendő óta e városképileg kitüntetett helyen, a Szabadság híd budai hídfőjénél, a Gellért-hegy lábánál ékeskedik látványosságszámba menő tömegével.
A csodás hatású fürdő története egészen a XIII. századig nyúlik vissza.
1918-ban a tervező triónak bravúros – minden részletükben végiggondolt, funkcionálisan és szerkezetileg is indokolt – építészeti megoldások sorával sikerült olyan impozáns épületkomplexumot létrehoznia,
amely a kezdetektől napjainkig kivívta a fővárosiak megbecsülését,
és a külföldiek kiszolgálásának igényét is maximálisan kielégítette.
A Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló grandiózus épületcsoportja
arányaiban klasszikus, de részleteiben és ornamentikájában magyaros-szecessziós és kissé keletiesnek ható architektúrát mutat. Gazdag
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ornamentális és figurális díszítésein a századelő magyar iparművé-

6

szetének meghatározó mesterei, cégei és szakemberei munkálkodtak. Gondosan válogatott anyagokból készült, művészi színvonalú
belső tereivel, fürdőcsarnokával, éttermi és kávéházi enteriőrjével
a palotaszállók legkiemelkedőbb, legszebb példája lett. Csodálatos medencéi, hullám- és pezsgőfürdője, színes ólomüveg ablakai,
gazdag majolika, kerámia és gipsz-stukkó díszítményei, egyedi vilá-

gítótestei, márványoszlopai, szobrai és szökőkútja a funkcionalitás
és a reprezentáció egyedi tökélyét nyújtották. Különösen becsülendő
az a rendkívüli teljesítmény, hogy mindezt a világháborús évek alatt
is képesek voltak megvalósítani.
A Gellért beírta magát a világ grand hoteljeinek nagykönyvébe, a termálturizmus nemzetközi élvonalába. Vendéglátóterei kezdettől fogva
a város legfelkapottabb helyei közé tartoztak. A szálloda nemcsak
gasztronómiai, de társadalmi és kulturális életével is elismertséget
szerzett. Lakosztályait világhírességek, államfők, művészek látogatták, fürdőjében tisztviselők, a közélet és a nagypolgárság kiválóságai
lubickoltak.
A szálloda és a gyógyfürdő üzemeltetését ma két külön cég látja
el: a szálloda a Danubius Hotels Zrt. tulajdonában van, a fürdőt,
az uszodát és a gyógyászatot a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
üzemelteti. Az öt beltéri termálmedence mellett két merülőmedence
várja a fürdőzőket, a sportolni vágyók az úszómedencében élhetik
ki mozgásigényüket. A szabadban egy hullám- és egy termálmedencében lehet megmártózni. A szállodai részben 221 szoba és 13 lakosztály, 6 konferenciaterem, valamint étterem, kávéház, söröző
és bár várja a vendégeket.
A Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló – a pihenést, a gyógyulást
és a szórakozást szerencsésen egyesítő „cifra palota” – egy évszázad
múltán is kulturális örökségünk kiemelkedő és megbecsülésre méltó
darabja, valóságos „turisztikai tényező” maradt. Éppen ideje volna
kissé megkopott köntösét újra cserélni! Kalandos történetekben
bővelkedő „életútját” e kis könyvecskében vázoljuk fel.
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A SÁROS FÜRDŐ
A DUNA FELŐL
VASÁRNAPI UJSÁG
1866
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A Sáros Fürdő
története

A

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló festői környezetben,
a Duna-parton, a Szent Gellértről elnevezett hegy délkeleti
lábánál fekszik. Helyén évszázadokig a 46°C-os, gyógyha-

tású termálvízre épült Sáros fürdő működött. Története a 13. század

elejéig nyúlik vissza. A Sáros fürdő nevét a fürdővé alakíttatása
előtti állapotáról kapta. A források szerint a Gellért-hegy meredek
szikláinak tövében, a Duna-parton egy iszapos, mély tó volt, amely
akadályozta a közlekedést; a nagy mennyiségű iszap vagy sár, amely
a kristálytiszta vízből gyorsan és bőven képződött, finoman lerakódott a fürdő medencéinek falaira és lépcsőire. A tó közepéből fölbuzgó gazdag forrásokat külön-külön, mélyen levert, vastag, égerfa
cölöpökkel, majd sziklákkal vették körül, melyek oldalait szurokforma
keverékkel vonták be.
A krónikák szerint már első Árpád-házi királyaink korában is kihasználták a természetesen feltörő budai gyógyforrásokat. 1178-ból
származó adatok szerint a betegápolással is foglalkozó johannita
rend kórházat alapított a Gellért-hegy lábánál. II. András a pestis
terjedése elleni védekezésképpen javallotta használatát. A jezsuita
Kaprinai István kutatásai szerint 1559-ben Budavár déli részén „hévíz
fakad, ami igen üdvös a csúzbetegségek gyógyítására”, és a környéket
A MILLENNIUMI
KIÁLLÍTÁS
TERVRAJZA
KOLBENHEYER
GYULÁTÓL
MAGYAR MÉRNÖK
ÉS ÉPÍTÉSZEGYLET
KÖZLÖNYE 1892/7

Alhévíznek vagy II. András leányáról, aki leprásokat mosdatott, Szent
Erzsébet-falvának nevezték,. „…vala egy iffiju, ky lakozyk szent ersebet
azzonnak ispitályában, szent gelyért hegye alat” 1 – idézi a vértanú
püspök templomát kutató Némethy Alajos a Szent Margit legendából.

A SÁROS FÜRDŐ
LEGKORÁBBI
ALAPRAJZA
1700-BÓL
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.

Zsigmond király uralkodása idején vált Buda királyi székhellyé,
és a város fejlődése felpezsdítette a kor fürdőkultúráját is. Az ez időben kiadott Budai Törvény-könyv külön fejezetben említi a fürdőket,
megállapítva, hogy a nyilvános fürdőhelyek a társadalmi érintkezés
jelentős színhelyei. (Az első magyar közfürdőt III. Béla király első felesége, Châtillon Anna építtette az esztergomi hévizes tónál, erről egy
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1238-as keltezésű irat számol be.) 1536-ban Oláh Miklós esztergomi
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érsek latin nyelvű leírásában valószínűleg érinti e fürdőt is: „[a Gellérthegy lábánál] a Duna partjától mintegy 20 lépésnyire melegforrások
fakadnak, melyek különösen dagadtságban és évettségben szenvedő
emberi testnek gyógyítására kiválóan alkalmasak … Nyugat felé, a várfalak alatt királyi és más díszkertek látszottak, feljebb a fürdő mögött
a hegyi szőlők terjedtek kellemes látványul.” 2

Török áfium,
magyar
orvosság

B

uda fürdőkultúrájának virágkora a közel 150 éves török uralom
idejére esik. A törököknél két fürdőtípus volt jellemző: a természetes hőforrás vizét használó kaplidzsa vagy ilidzsa – amelyet

centrális vagy nyolcszögű teremben rendeztek be – és a gőzfürdő,

a hamam. A Sáros fürdő építését is a legnagyobb valószínűséggel
a törököknek lehet tulajdonítani, abban az időben, amikor Budavárát elfoglalták. Aasik Mohamed ben Omár török író 1596-ban
Damaszkuszban megjelent munkájában már egy romos épületről
is említést tesz, mely a források fölött állt. Ekkoriban egy kúp alakú
nagy közfürdő és öt kisebb fürdőhelyiség volt itt, és Acsik ilidzsának,
nyitott hévfürdőnek nevezték. Más hagyományok szerint a törökök
ezt a helyet Aga fürdőjének, vagy Szüzek fürdőjének is hívták. Hogy
a fürdőben őrizet alatt fiatal lányokat rejtegettek, akik a basa háremhölgyei voltak, vagy elrabolt, máshova szánt áldozatok? Vagy már
akkor is tudtak a meddőség elleni áldásos hatásáról? Erről hallgat
a krónika. Egy másik hagyomány szerint a fürdő felett máig is látható
Szent Iván barlangban (a mai Sziklatemplomban) élt egykor egy bölcs
és gyógyító tudományáról ismert remete, a világ zajától elvonulva,
szent áhítattal töltve napjait. Hozzá zarándokolt a nép, bajaiban
tanácsot kérni, de különösen a szüzek és férjes asszonyok jöttek női
bajaikkal, akiket a bölcs remete a barlang előtt elterülő sáros tóban
való fürdésre utasított.

A SÁROS FÜRDŐ
ÉPÜLETE 1844-BEN
VASÁRNAPI UJSÁG
1866

A 17. századtól már hivatalosan is Sáros fürdőnek nevezték a finom
forrásiszap miatt, ami sajnos az idők folyamán elfogyott.
A török uralom után sokszor cserélt gazdát a fürdő, királyi birtokból
magán-, majd városi tulajdon lett, aztán állami kezelésbe vették.
I. Lipót 1687-ben háziorvosának, wartenbergi Illmer Frigyesnek
ajándékozta, aki új fürdőházat emeltetett a források fölé. Fia, Illmer
Károly nem találta jó befektetésnek, és 1718-ban eladta Buda
városának. A városi tanács kezdetben csinosította a fürdőépületet,
de hosszabb távon már nem tudta fenntartani, ezért 1809-ben
nyilvános árverésen hirdette meg. A Sagits család a birtokába
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jutott fürdőn komoly fejlesztéseket hajtott végre, tervrajzát az ügy
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pártfogója, József főherceg, a nádor is jóváhagyta. 1832-ben
Koischor Szilárd ügyvéd, háztulajdonos és neje Sagits Zsófia
a hegyből letördelt sziklaalapra kastélyszerű, emeletes házat
építtetett, amely 27 vendégszobát, 17 fürdőszobát és vendéglői
helyiséget is magában foglalt. A kikövezett udvar körbevette
a régi török fürdőket, az új oszlopsorok mögött voltak a bejárások

A SÁROS FÜRDŐ
EMELETES ÉPÜLETE
1866-BAN
VASÁRNAPI UJSÁG
1866

a fürdőszobákhoz. A közös fürdőhelyiség egyszerre kétszáz ember
tisztálkodását tette lehetővé, folyamatosan 2375 akó (kb. 130
ezer liter) vizet használva.3 A fürdőépület a körülötte lévő kerttel
és a fölötte levő barlanggal összesen 2106 ölnyi (kb. 7500 m²)
teret foglalt el. Azokon a forrásokon kívül, amelyek az egyes török
fürdőkbe és a nagy közfürdőbe alulról buzogtak föl, a fürdőnek
még két gazdag forrása is volt. Az egyiket ivóforrásként használták, és egy hosszú kőcsatornán ömlött a nagy fürdőbe. A másik
a hegy belsejébe mélyen beható sziklaüregből buzgott fel, és egy
lóerőre épült szivattyú segítségével a felső udvaron levő fürdőket
látta el a legmelegebb gyógyvizekkel. A fürdő vize kristálytiszta
és átlátszó volt, a kérges bőrt puhává, simává tette. Vize közepesen
radioaktív, mészhidrokarbonátos hévíz, napi vízhozama 1200 m³.

MIRE JÓ
A SÁROS VIZE?
ORVOSI HETILAP
1865.06.

M

olnár János (1814-1885) geológus, farmakológus, kémikus, barlangász, a Biológiai Társaság elnöke vizsgálta
először a Budai-hegység földtani szerkezetét, és végezte

el a források, ásványvizek vegyelemzését. Kutatásait és eredményeit folyamatosan közölte a Magyar Természettudományi Társulat
közlönyében. Az alábbi csoportosítás A hévvizek Buda környékén
című 1869-es munkájában szerepel. A Gellért-hegyi forráscsoportok
(Alhévíz): Rácfürdő, Rudas fürdő, Sáros fürdő. A József-hegyi forráscsoportok (Felhévíz): Királyfürdő; Lukács fürdő felső része, a Lukács
fürdő alsó része, Császárfürdő, valamint az óbudai (langyos) forráscsoportok. Azt is megállapította, hogy a Duna vízállása befolyással
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van az alhévizi források vízhozamára és hőmérsékletére. Minél
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magasabb a folyó vízállása, annál nagyobb a források vízbősége
és hőfoka.

A Sáros
fürdő
fénykora

A

19. század derekára létrejött egy, a kor követelményeinek
megfelelő, többfunkciós „fürdőszálló”, amely a gyógyvízre
alapozta jövedelmezőségét és jó hírét.

„Ami a Sáros fürdő gyógyhatását illeti, erről köteteket lehetne írni; legyen
elég itt egyszerűen fölemlíteni, hogy a nagy közfürdőt egyedül évenkint
80-90 ezer ember látogatja és vannak napok, midőn egy napon 1000,
1200 egyén fürdik. Fennen hirdeti a Sáros-fürdő csoda erejét, ennek
hagyományos ősi jóhirét azon körülmény, miszerint a most is fennálló
törökfürdők kijavíttatása alkalmával a padláson annyi mankó és faláb
volt – a meggyógyultak által ott letéve, fölhalmozva, hogy annak eltávolítására két kocsi kellett; kitűnő bizonyítványa a fürdő gyógyerejének
azon ezer meg ezer beteg, kik messze földről ide hozatva kosarakban,
lepedőkben, háton vagy ölben hurczoltatják be magokat naponkint a fürdőbe, míg mások mankókon idegenek segélyével kínosan
vánszorogtak be; és alig 8, 10, 15 fürdő után már magok lábán jöttek
s meggyógyulva a legjobb egészségben hagyták el az áldott forrásokat.
E fürdő hév vizei még mindig eredeti ős régi jellegükben vannak, nem
zsákmányolta ezt még ki a speculativ ipar; miután azonban kedvező
vegyi alkotásához kellemes fekvéssel is bir és kimeríthetetlen gazdag
forrása mellett elegendő szabad térrel is rendelkezhetik: biztosan lehet
reményleni, hogy a jelenleginél több anyagi erővel, egykor Magyarország egyik legelső fürdőhelyévé fog emelkedni.” 4
Főként a vidéki és a városi polgárság szegényebb rétege keresett
és zömmel talált is itt gyógyulást különféle panaszaira. Vári Szabó
János jeles sebész és orvos, „a fürdő gondviselésszerű egyénisége”
évtizedekig vezette a gyógyító részleget. Már az 1865-ös Orvosi
Hetilapban közölt egy táblázatot, melyben 920 vizsgált beteg vízkúra

SÁROS FÜRDŐ,
A KUPOLÁS RÉSZE
A KÖZÖS MEDENCE
1880 KÖRÜL
MKVM

utáni eredményeit mutatta be.5 A hely felkapottságát jellemzi, hogy
a néplázításért elfogott és büntetésre ítélt Asztalos János is fürdőhasználatért folyamodott. Orvosi vélemény szerint szüksége is volt rá,
így hetenként háromszor – persze szigorú felügyelet alatt – szállították át a Sáros fürdőbe. – írta a Fővárosi Lapok 1868-ban.
Évenként 100-150 beteg katona gyógyult itt meg, akik a fürdő
mellett épült katonai kórodából (Blocksbad Lazareth) átjárva vagy
társaik által áthordva, használták a fürdő hévizeit sebeik, csonttörés,
rándulás és ficam utóbajainak kezelésére. De nem csak a katonák,
hanem a lovaik is részesültek e kegyben.
A közlekedést Pest városával külön társas kocsik tartották fenn,
és 1871-től a csavargőzösök (gőzhajók) is rendszeresen kikötöttek
a Mészáros utcától (Vámház körút) indulva itt, a budai Duna-parton.
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Erre vitt az út a budai keserűvíz-forrásokhoz is. (A mai Szent Imre
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Kórház helyén állt a Mattoni Henrik-féle Erzsébet szanatórium, világhírű gyógyvizével.)
A század vége felé közeledve azonban a régi épület a többi budai
fürdőhöz képest lepusztulttá és barátságtalanná vált, hiányosságok
bőven akadtak. A földszinten nem voltak lakószobák, az emeleti
lakószobákban viszont nem voltak fürdők. A szobákban csak hideg

A SÁROS FÜRDŐ
ÉPÜLETÉNEK
BONTÁSA 1894
BFL

Duna-vízzel lehetett mosakodni. Ha az orvos az emeleten lakó betegnek fürdőt rendelt, a vizet nagy üggyel-bajjal hordták föl a forrásból
puttonyokban, és egy kerekeken guruló cinkkádba öntötték. Nem állt
rendelkezésre személyzet, így a gyógyulni vágyók kénytelenek voltak
cselédet tartani. A házbeli vendéglőnek viszont jó híre volt, ezért
az egészséges mulatók és vidám ínyencek társasága nemegyszer
zavarta meg a betegek nyugalmát.
Ám az intézmény a maga idejében mégis nagy szerepet játszott,
hiszen akkoriban az utazás nem ment olyan könnyűszerrel, mint
most, és a hegyvidéki vagy tengerparti fürdőket sem kapták még fel
annyira. Tisztes kort ért meg, és elmúlása sem volt dicstelen: helyet
adhatott egy új dunai híd budai feljárójának.

Új híd, új fürdő?

A FERENC JÓZSEF
HÍD AZ ÜRES
TELEKKEL
1900
KÉPESLAP

1885-től zajlott le a budai oldalon az ott lévő házak kisajátítása
és a tereprendezés, a rakpart kialakítása a Rudas fürdőtől a Sáros
fürdőig, valamint a Gellért-hegy alatti támfal kiépítése. A Közmunka
tanács és a mérnöki hivatal 38 ház lebontását rendelte el 117.000
forintért, csak a Rudas fürdőhöz kapcsolódó Arany Bárány fogadó
épülete maradt meg. A rakpart méretét 8 öl széles kocsiúttal (1 öl kb.
1,9 m), 2 öles járdával és fasorral határozták meg, magasságát pedig
akkorára, hogy majd alapul szolgáljon a Sáros fürdőnél építendő
negyedik hídnak. Erre 290.000 forintot költöttek. A veszélyesen
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ingatag sziklák eltávolítása után a Gellért-hegy mellett egy cik-

(Tanúja, az Ínség-szikla – a Szabadság-híd északi pillérétől 60-70
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méternyire –, a Duna alacsony vízállásakor (95 cm) ma is kilátszik

lopszfalat, támfalat emeltek 93.000 forintért, hogy az esetlegesen
lehulló köveket felfogja. Ekkor robbantották le a hegy egyik kiálló
nyúlványát, „sarkantyúját”, hogy a széles rakpartnak helye legyen.

a vízből, nevével emlékeztetve a régi, rettegett aszályos évekre.)
A Főváros Középítési Bizottmánya és Mérnöki Hivatala 1891
tavaszán döntött úgy, hogy a város örvendetes fejlődése miatt,
jelenlegi és jövőbeli közlekedési viszonyaira való tekintettel, két
új átkelőt kell építeni: az Eskü tér környéke (Duna utca) és a Rudas
fürdő között, valamint a Fővámház és a Sáros fürdő között építendő
hidakkal is összekapcsolják a bal és a jobb partot. Nagy vita folyt
arról, vajon melyik a sürgősebb, melyikkel kezdjék az építkezést.
Fontos előzménye a döntésnek, hogy az 1885. évi XXI. törvénycikk
kimondta: ha a hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja
a 650.000 forintot, a többletet a negyedik híd építésére kell
fordítani (a harmadik fővárosi híd az Összekötő vasúti híd volt).
1893-ban a XIV. törvénycikk elrendelte a Fővám téri, majd az Eskü
téri hidak megépítését. A törvény végrehajtásával megbízott Kereskedelmi Minisztérium a hidak együttes terveinek elkészítésére
nemzetközi tervpályázatot írt ki. Összesen 74 pályamű érkezett be,
a Fővám téri híd kisebb változtatással Feketeházy János tervei alapján épült meg. A kivitelezési részletterveket Gállik István és Beke
József, a kapuzatok építészeti megoldását Nagy Virgil dolgozta
ki. A háromnyílású, konzoltartós, rácsos vasszerkezetű hidat 1896.
október 4-én, vasárnap adták át Ferenc József jelenlétében, aki
az utolsó ezüstszegecset maga verte be. Az átkelőt később ellátták
villamosvágánnyal, elektromos és gázvilágítással is. A villamosvasúti forgalom – a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság kezelésében –
1898. május 31-én indult meg a hídon.
A Sárosfürdő vége. A vámháztéri Dunahídnak építése következtében kisajátítás alá kerül a budai Sárosfürdő is. A gyógyerejű vizéről
messzeföldön ismert és keresett fürdő, amelynek kupolás, közös bassinje,
a törökvilág egyik legérdekesebb építészeti maradványa Budapesten.
Noha a Sárosfürdő külső kényelem és komfort dolgában mögötte marad
fényesebb berendezésű budai kollégáinak, mégis megvan neki a maga
hűséges közönsége, amely évről-évre gyarapodott is. Némi vigaszta-

A HÍD
VASSZEKRÉNYÉBEN
DOLGOZÓ
MUNKÁSOK
1895
VASÁRNAPI UJSÁG

lásul szolgálhat azonban izületi csúzban szenvedő polgártársainknak
az a körülmény, hogy a lebontás kérdése még nem egészen aktuális,
mert a fővárosi közmunkák tanácsa és a Sárosfürdő tulajdonosai, néhai
Koischor Szilárd örökösei között a megváltási összeg fölött megegyezés
mindeddig nem jött létre. A kisajátító fél ugyanis kártalanítás fejében
egynegyed millió forintot ajánlott fel, de a tulajdonosok négyszázezer
forinton alul nem akarnak egyezkedni. Így tehát valószínűleg bírói döntés alá kerül a dolog, és az idén már aligha rombolják le a Sárosfürdőt.6
A bírósági ítélet alapján a Közmunkatanácsnak 480.000 forintot
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kellett fizetnie a fürdőtelekért és a források megváltására. A Sáros
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fürdő kisajátítását és lebontását – a hegyoldalba fecskefészekként
kapaszkodó romos házikókkal együtt – a Tanács 1895-ben foganatosította. Igyekezni kellett, mert a hídépítés munkálatai már előrehaladtak, ráadásul az Erzsébetvárosi Takarékpénztár azzal az ajánlattal
fordult a Fővárosi Közmunkák Tanácsához, hogy a forrást megveszi,
és a Sáros fürdő helyett oda egy „világfürdőt” építtet. (A Tanács

A SÁROS FÜRDŐ
RÉGI KÖZÖS
MEDENCÉJE AZ ÚJ
BOLTOZATTAL,
MA A GELLÉRT
FORRÁSCSARNOKA
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.

ezt az ötletet elutasította.) A kupolás csarnokot, amely a Rudas
fürdőével egy időben létesült, szintén lerombolták, mert közvetlenül
az újonnan építendő hídfeljáró úttestet burkoló kövezete alá került
volna. A medencét újabb és erősebb boltozattal, illetőleg mennyezettel zárták le, ügyelve arra, hogy a szerkezetet hordó pillér lehetőleg
forrás fölé ne jusson, s hogy annak alapozása a forrásokra káros
befolyással ne legyen. (Ez a régi medence kivételes alkalmakkor
ma is megtekinthető.)
A Gellért-hegy felső zónájának vízellátása céljából a Felsőhegy utcában létrehoztak egy átemelő telepet, ahol egy 16 lóerős gázmotoros
differenciális szivattyú a III. sz. medencéből közvetlenül emelte
át a vizet, és szállította csővezetékeken a Gellért-hegy 70 méter
feletti részének ellátására.
A területhez még hozzácsatoltak a Kemenes utca megnyitása folytán
szerzett telkekből, valamint a Petz-féle telekből ezer négyzetmétert
a vízmedence kialakítására. A volt katonai gyógyintézet telkéből

a fürdő új telkéhez még 76 négyszögölet vásároltak, négyszögölenként 300 koronáért, így összesen már 5643 négyszögöl állt
rendelkezésre. 1900. december 31-én a vételár és az időközi kamatok összesen 981.768 koronát tettek ki, ehhez hozzászámítandó
lesz a következő évtől járó 4%-os kamat. A pénzügyminiszter nem
kötött ki záros határidejű építési kötelezettséget a Közmunkatanács
számára, s hajlandó volt beleegyezni abba, hogy a vételár hosszabb
idő alatt, részletekben legyen törleszthető. Végül az 1893. évi XIV.
törvénycikk kimondta, hogy az új Sáros fürdő telkén emelendő
építményeket – amennyiben 1903. augusztus 1-ig lakható állapotba
helyezik – 30 évi rendkívüli adózási kedvezmény illeti meg.
Közben a parlamentben és a Városházán évek óta vitáztak a politikusok, hogy a városligeti Artézi fürdő, a Rudas vagy a Sáros épüljön-e meg először, avagy a két utóbbi együtt, ráadásul összekötve.
Hogy a főváros maga építse és kezelje a fürdőket, vagy bérlet útján
úgy, hogy az új fürdő csak bizonyos számú év elteltével szálljon
át a főváros tulajdonába? Budapest székesfőváros és a Fővárosi
Közmunkák Tanácsa között a fürdő tárgyában kötött szerződésre,
amelyet báró Podmaniczky Frigyes szignált, végül is csak 1904
novemberében került pont.
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Víz volt ugyan, de a malmok nagyon lassan őröltek.
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A GELLÉRT HELYÉN
MŰKÖDÖTT
HALÁSZCSÁRDA
ROZOGA ÉPÜLETE
1905-BEN
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.
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A KIÉPÜLŐ
LÁGYMÁNYOS,
ELŐTÉRBEN
AZ ÜRES TELEK,
HÁTTÉRBEN A MÉG
FELTÖLTETLEN
ÖBÖL 1910 KÖRÜL
KÉPESLAP
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Pályázati
paradicsom

M

ég hosszú évek telnek el, mire megtörténik az első kapavágás az új fürdő telkén, de a korabeli hírlapíró már óva inti
a Közmunkatanács és a főváros vezetőit egy átgondolatlan

beruházástól: „Arról van szó, hogy Sáros-fürdőt, amelynek forrásait
biztosították, s odább vezették, a főváros fölépítse és megnyissa. Azt

tervezik, hogy nagyarányú fürdőtelepet csinálnak, s hogy az egykori
fürdőt új életre keltik. Szó sincs róla, a terv az okos tervek közé tartozik,
mert azon a bájos és egészséges helyen egy jó forrású és áldásos hatású
modern fürdőhelynek szép jövője van. Ám azt már nem tartjuk helyesnek, hogy az új Sáros-fürdővel a főváros maga bajlódjék. Budapest
főváros megdöbbentően élhetetlen ahhoz, hogy ilyen vállalkozással boldoguljon. Manapság fürdőt építeni és versenyképessé tenni bürokratikus
úton nem lehet. Ahhoz nem kinevezett hivatalnokok, hanem üzletemberek kellenek, akik a reklámcsináláshoz is értenek. A főváros a tulajdonát
képező Rudas- és Artézi-fürdőt sem tudja kellően értékesíteni. Más
kezekben ez a két fürdő híres és nagy jövedelmezőségű fürdő lenne,
míg most az idegenek csak némi utánjárás réven tudhatják meg, hogy
Budapesten ilyen fürdők is vannak, mert hát a főváros észjárása abban
csúcsosodik ki, hogy jó bornak nem kell cégér. Ily körülmények között
a Sáros-fürdő jövője csak úgy lenne biztosítható, ha részvénytársaság
kezére menne át, amely ott a Gellérthegy alján hatalmas fürdőházat építene, gyönyörű parkot ültetne, s e mellé világra szóló reklámot csapna,
fölhasználva a modern élelmesség minden tisztességes fegyverét.” 7
A Sáros fürdő pályázatára Budapest székesfőváros tanácsához 1904.
október 31-ig beérkezett összesen 13 terv közül a bírálóbizottság – nyilvános szavazással – a feltételeknek mindenben megfelelő
SEBESTYÉN
ARTÚR TERVLAPJA
A GELLÉRT
HOMLOKZATÁRÓL
1914
MÉM

Poseidon, Togo, Hygieia és Világváros jeligéjű műveket ítélte a szűkebb körű kiviteli tervpályázatra bocsátandóknak. Az évi december
havi határozatával ugyanakkor felhívta a középítési igazgatót

és a pályanyertes művészeket, hogy a pályázat eddigi tanulságai
hoz képest tegyenek javaslatot a pályázati feltételek pótlására
és kiegészítésére. A középítési igazgató 1905. februári jelentésében
tette meg javaslatait, amelyeket a tanács elfogadott, és júliusban
kelt határozatával 1906. február 3-án déli 12 óráig adott határidőt
a kiviteli tervek benyújtására. Egyúttal a Sáros fürdő építési költségelőirányzatát 200 ezer koronával, 1.800.000 koronára emelte fel.
Mindeközben az értékes gyógyvíz egyre csak folyt és folyt a Dunába.
Nemhiába szabadkozott Rózsavölgyi Gyula alpolgármester a Tanács
előtt, hogy a „fennállott teljesen abnormis politikai viszonyok a székesfőváros életének minden nyilvánulásában a lehető legnagyobb
mértékben hátrányosan voltak érezhetők úgy, hogy a közigazgatás
legtöbb ágában az ügyek hátráltatása és részben teljes fennakadása
elkerülhetetlenül bekövetkezett.” 8
Az eszmei tervpályázat során mind az öt felhívott műépítész – Sterk
Izidor (Togo), Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin (Világváros), Alpár
Ignác (Poseidon) és Pecz Samu (Hygieia) – benyújtotta pályaművét
a kiviteli tervpályázatra. Az általános követelményeknek megfeleltek,
így részükre az egyenkint 3000-3000 korona tiszteletdíjat kiutalványozták. Mindannyian jó nevű művészek, akik már többször bizonyították tehetségüket fővárosi és vidéki munkáikkal. A terveket két
hétig a Központi Városháza Károly körúti udvarán álló katonai nyilvántartó épületben közszemlére állították ki. (Csak érdekességként
közöljük a megvett terveket, azaz, hogy kik maradtak le az újabb
körről: a Vágó testvérek, Komor Marcell és Jakab Dezső; Tőry Emil;
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Förk Ernő és Sándy Gyula.)

30

Az eszmei tervpályázat során követett eljáráshoz hasonlóan Heuffel
Adolf középítési igazgató elnöklete alatt dr. Magyarevits Mladen,
Lechner Ödön, Quittner Zsigmond, Wellisch Alfréd, dr. Reiner Ede, dr.
Sass István és utóbb az elhunyt Czigler Győző helyett Francsek Imre
bírálóbizottsági tagokból álló szakértői albizottság lett megbízva
a pályatervek áttanulmányozásával, azok előnyeinek és hátrányainak

összehasonlító méltatásával. A kiküldött szakértői albizottság 1906.
szeptember 25-én kelt jelentésében a következőket olvastuk:
„… A pályaművek túlnyomó része nem tüntet fel oly mértékű haladást
ugyanazon tervezőknek az eszmei tervpályázaton szerepelt alkotásához
képest, mint aminőt az ügy érdekében jogosan vártunk, sőt egyikmásik pályaműnél sajnálattal kellett az eszmei pályázat eredményével
szemben némi visszaesést konstatálnunk. Az előttünk fekvő tervezetek
költségei, mint arra az alábbiakban esetről-esetre lesz alkalmunk
reámutatni, a székesfőváros hatósága által a Sárosfürdő építésének
céljára előirányzott 1,800.000 koronányi összeget kivétel nélkül és pedig
igen jelentékeny mértékben túllépik, mely túllépés minden egyes
esetben több százezer koronára rúg… Egyébiránt az építési munkabérek
és építési anyagok árai tekintetében még nem értük el az emelkedés
maximumát és kötelességszerűleg arra kell irányítanunk a székesfőváros
hatóságának figyelmét, hogy minél hosszabb ideig tartatik függőben
az építeni szándékolt fürdők felépítése, fokozatosan annál nagyobb
és nagyobb anyagi áldozatokat fog azok létesítése igényelni, az építkezések árainak várható emelkedése folytán.” 9
„Az építési program 4. pontjában előirt 1,800.000 korona költség helyett
a végzett hivatalos ellenőrző számítások szerint az egyes pályatervek
építési költségei kerek számban a következők voltak:
Sterk Izidor pályaműve: 2,145.900 K
Sebestyén Arthur és Hegedűs Ármin pályaműve: 2,462.000 K
Pecz Samu pályaműve: 2,622.000 K
Alpár Ignác pályaműve: 2,708.200 K
Tehát a betartandó építési költséggel szemben igen jelentékeny, 345.900
koronától 908.000 koronáig emelkedő túlkiadások mutatkoztak.” 10
A tervek elbírálására kiküldött bírálóbizottság a működését csak
1906. novemberi ülésén fejezte be.
Tekintsük át nagyjából a terveket és a bizottság kifogásait, amelyeket Liber Endre tanácsnok Budapest fürdőváros kialakulása című
háromkötetes könyvében 1934-ben részletesen ismertetett.

Petz Samu
gyógyszállója

PETZ SAMU
DÍJNYERTES
PÁLYÁZATA
MAGYAR
PÁLYÁZATOK
1905.01.

„A homlokzati elrendezés gótikus stílusa, annak architektúrája átgondolt
és tetszetős, melyen meglátszik, hogy a tervező a jellegzetességre
törekedett. A tervezet fő vonása, hogy a rendelkezésre álló területet
igen sűrűn építi be, az alaprajzi elrendezés viszont nem eléggé egységes
és áttekinthető. Feltűnően sok és hosszú a folyosó, mely a tájékozódást
megnehezíti, nemkülönben sok és aránylag kis udvar, számszerűen
kilenc, melynek elrendezésével a tervező a fényviszonyok javítását
akarta elérni, és nagyon szétdarabolt a várócsarnok is.” 11
Kifogás tárgyát képezte, hogy a népfürdők vetkőző helyiségeibe
és onnan a fürdőkhöz irányuló közlekedés egy és ugyanazon lépcsőn
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bonyolódik, hogy a női népfürdő zuhanyterme közvetlenül a meleg
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medence termébe nyílik, mely elrendezés balneológiai szempontból
nem helyes. Kiemelték, hogy ez a tervezet a vendéglői és kávéházi
helyiségeket a többi tervezettől eltérően a Fehérvári úti és Gellért
téri előkelő jelleggel bíró homlokzatokon helyezte el. De a legnagyobb probléma, hogy az előirányzott összeget a megejtetett
ellenőrző számítások szerint 800 ezer koronával lépte túl.

Alpár Ignác
munkája

ALPÁR IGNÁC
HOMLOKZATI
ELGONDOLÁSA
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.

„A homlokzati kiképzés a választott stílusban átgondolt, komoly
és monumentalitásra törekvő alkotás. Az alaprajzi megoldást, illetőleg
általánosságban konstatálható, miszerint tervező az eszmei tervpályázaton bemutatott pályaművétől eltérőleg inkább igyekezett
a fürdőjelleget érvényesíteni és a szállónak az eszmei tervpályázaton
kifogásolt túlságos hangsúlyozását, melynél fogva az egész tervezet
inkább egy nagyszabású fürdőhotel jellegével bírt, csökkenteni.” 12
Kár, mert ezzel nem sikerült a fürdő- és szállóhelyiségek egyes
részei között szükséges organikus összefüggést elérni. Alpár
az ötszögű teleknek három oldalát az útvonalak mentén építi
be, a negyedik utcánál egy félkörű előkertet létesít. A szálloda
főbejárata a Gellért téri és a Kelenhegyi úti (1905-től Kemenes
utca) homlokzatok sarkán van; az előcsarnokból kétoldalt lépcsők
vezetnek az emeletsorokban elhelyezett vendégszobákhoz. A népfürdők a Kemenes utca felől tervezett tágas vesztibülön, valamint
a téli sétányon át közelíthetők meg, de ez balneológiai szempontból nem mondható kifogástalannak. A férfi és a női népfürdőben

SEBESTYÉN ARTÚR
ÉS HEGEDŰS
ÁRMIN KÖZÖS
TERVE
MAGYAR
PÁLYÁZATOK
1905.01.

a zuhanyterem közvetlenül a meleg medence termébe nyílik, ami
a fokozatos lehűlés hátrányára van. Kifogásolták, hogy a vendéglő
tálalójának ablakai a fedett sétányra nyílnak, a szálló szobáinak
egy része a vendéglő konyhája fölé kerülne, az orvosi és gyógyító
helyiségek a szálló helyiségeitől távol és nehezen megközelíthető
módon vannak tervezve.
„Az összes költségek a gépberendezésekkel együtt olyan jelentős
többletet eredményeznek, mely a székesfővárosnak a fürdő jövedelmezőségéhez fűzött számításait nagy mértékben hátrányosan
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befolyásolja” 13 – sommázta véleményét a bizottság.
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Sebestyén Artúr
és Hegedűs Ármin
közös fürdője

SEBESTYÉN
ÉS HEGEDŰS
FŐHOMLOKZATI
TERVE A HEGYRE
VEZETŐ HÍDDAL
ÉS PIHENŐVEL
MAGYAR
PÁLYÁZATOK
1905.01.

A

tervezők az ötszögű teleknek mind a négy utcai vonalát
beépítik, s még két udvari szárnyat létesítenek, reneszánsz
stílusban, barokkos részletekkel. Egy tágas, nagy középcsarnok

körül rendezték el a fürdő és a szálló összes részeit képező épületeket.

A tervezet megtekintésénél mindenekelőtt szembeötlő az a többi
pályatervtől teljesen eltérő elrendezés, mely szerint a népes termálfürdőket egymás fölött helyezi el. „Kiemelendőnek tartjuk a fürdőcsarnok
megtervezését, mely előnyös perspektivikus hatásával, a hozzá csatlakozó
köralakú lépcsőcsarnokkal és az aláhajtóval ellátott főbejáróval együtt szép,
sőt monumentális konczepcziót nyújt.” 14 A helyes alapeszmével és több
tekintetben elismerésre méltó megoldással szemben azonban a tervezetnek vannak hátrányai is. Sebestyén és Hegedűs a fürdő és a szálló
helyiségeihez egy közös főbejáratot tervezett, melyen (és a hozzá
tartozó előcsarnokon) a fürdők és a szálló közönsége, valamint
a bejáró közönség is közlekedik, „…s így azok egymástól nem volnának
kellőképpen izolálva, holott elkülönítése közegészségügyi és balneológiai
szempontból, de még közbiztonság tekintetében is múlhatatlanul megkövetelendő.” 15 Ahogy a többi tervezetnél is, a vendéglői és kávéházi
helyiségek elrendezése megfelelő, azok szép, világos, tágas termekkel
és kellő számú mellékhelyiséggel bírnak. A vendéglő helyiségéhez
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árkádsor tartozik, mely felett az I. emelet magasságában van elhelyezve a félkör alakú, fedett sétálócsarnok, közvetlen kapcsolatban
az ivócsarnokkal. Hátránya, hogy nem elég hosszú, nincs elég levegőutánpótlása és a perspektívát is nélkülözi. Kedvező a szálló szobáinak
elrendezése, az előkelőbb jellegű szobákhoz teraszok, zárt erkélyek
és fürdőkabinok tartoznak. A telek Fehérvári út felőli homlokzatvonalában üzletek elhelyezésére alkalmas földszintes épületet képzeltek
el, ami a jövedelmezőséget kívánta biztosítani. Tervük kétségtelenül
leglátványosabb eleme a Gellért-hegy barlangjához, illetve az ennek
kiszélesítendő előteréhez az épület II. emeleti magasságából kiinduló
nyitott átjáró, folyosó. A hozzákapcsolódó masszív torony a tervezők
szerint – szépségén túl – azzal a rendeltetéssel is bír, hogy a teleknek
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a híd felé eső sarkát a szomszédos sziklák erőteljes arányaival szem-
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ben kiemeli és érvényre juttatja. Ez a sétáló híd egyfajta párhuzamot
is képezne a Szabadság-híddal. „A tervezetet részünkről is figyelmébe
ajánljuk a székesfőváros hatóságának, az itt elért végösszeget eléggé
megközelíthetőnek találjuk és nem hisszük, miszerint a részletes terv
és költségvetés kidolgozása során ezzel szemben kisebb költségösszeg
volna elérhető.” 16

Sterk Izidor
ígéretes pályaműve

STERK IZIDOR
FŐHOMLOKZATI
ELKÉPZELÉSE
MAGYAR
PÁLYÁZATOK
1905.01.

A

tervezet előnye, hogy egy összefüggő épülettömbben helyezi
el a fürdőt és szállodát. Helyesen alkalmazkodik a rendelkezésre álló építési telek alakjához, a szabálytalan idomú

telekre szép és szimmetrikus alaprajzi megoldást gondol. Az általá-

nos elrendezés egységesen, könnyen áttekinthető módon van megtervezve, a bejáratok, vesztibülök és lépcsőházak helyes elrendezése
és a folyosóknak egyszerű és átgondolt tervezése folytán minden
helyiség könnyen elérhető. A Kemenes utcai külön bejáró két oldalán
elhelyezett férfi és női népfürdő bejáratán, a Fehérvári úti főbejáraton, a tágas vesztibülökön és a csarnokon át szintén megközelíthetők
a termálfürdők is. A kávéházi helyiség közvetlen összeköttetésben áll
a termálfürdőkhöz csatlakozó félkör alakúan kiképzett díszes, fedett
sétánnyal és ezzel együtt az ivócsarnokkal. A modern stílű homlokzat – középkori építési formákból kiinduló szecesszió – kiképzése
igen tetszetős, melynél a bizottság kiemelte, hogy ennek a pályaműnek sikerült a fürdőépület jelleget leginkább kidomborítania.
„ A kiviteli tervpályázatra beérkezett összes terveket tekintve, ezek
között relatíve legjobbnak és úgy a tervezési program követelményeit leginkább megközelítőnek, mint általában a fürdőintézethez
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fűzött követelményeket is a lehetőségig kielégítőnek Sterk Izidor
pályaművét tartjuk, mely a jelentésünkben részletezett egyes hiányai
mellett is már jelenlegi alakjában a kivitelre alkalmas volna. De ezzel
együtt a szakértő albizottság többsége annak a meggyőződésének
is kifejezést ad, hogy a relatíve megfelelőbbnek talált pályaterven
kívül Sebestyén Artur és Hegedűs Ármin közös pályaterve is előnyös
tulajdonságokkal bír, hogy ez a tervezet egyszerűen nem mellőzhető, (…) tisztelettel javasoljuk a t. bírálóbizottságnak, méltóztassék
a fürdőépület tervezésével elérni kívánt cél minél teljesebb mértékben
való elérhetése érdekében oly értelmű javaslatot terjeszteni a székesfőváros t. törvényhatósága elé, hogy egyrészről Sterk Izidor, másrészről Sebestyén Artur és Hegedűs Ármin pályázók a jelentésünkben
részletezett észrevételek közlésével és az eddigi pályázati feltételek
és tervezési program alapján, újabb szűkebb pályázatra volnának
felhívandók.” 17
Petz és Alpár műépítészek terveinél megjegyezték, hogy ezek
szintén alapos és nagy tudással megalkotott, számottevő alkotások,
de ejtették őket. Azt is megállapították, hogy az utóbbi évek alatt
az építési anyagok és munkabérek a folyamatos drágulás miatt
20-25%-kal emelkedtek, így a korábbi árakon a fürdőt megépíteni
nem lehet. A mérnöki hivatalt az akkori árviszonyok szem előtt
tartása mellett újabb jövedelmezőségi számítások kalkulálására
kérték fel és megbízták a három építészt – Sebestyén, Hegedűs
és Sterk urakat – gyúrják egybe korábbi ötleteiket.
1906 végén a leendő fürdőszálló építésének költsége 2,800.000
koronára, az összköltség már több mint 4 millió koronára rúgott.
Maga a forrás és telek annak idején 1.050,795 korona 23 fillérbe
került. Később újabb hét telket vásároltak, amelyeknek ára együttvéve 1.971,013 korona 73 fillér volt. Tehát csak a telkek eredeti ára
meghaladta a három milliót.

Építési
program

(Magyar Pályázatok-Építőművészet, 1905/1)
1. A Sáros fürdő a Duna jobb partján a Ferenc József-híddal szemben
a Gellérthegy déli oldalán, mint elsőrendű gyógyfürdő, szállodával
kapcsolatosan létesítendő.
2. A fürdő épületeinek elhelyezésében és berendezésénél nemcsak
a külső szépészeti és kényelmi szempontokat kell megtartani, hanem
még inkább arra kell törekedni, hogy ezek a termál-fürdők sajátlagos
gyógyító rendszerének és módjának mindenben teljesen megfelelők
legyenek. A beteg fel- és leszállítására felvonógép tervezendő.
3. A Sáros fürdő forrásai átlagban 24 óránként 900 m3 45°C vizet adnak.
4. Az építendő fürdőben létesítendő:
a) Két társas fürdő 25-25 fülkével, külön a férfiak és külön a nők számára.
b) Szalon-fürdő 2. c) I. osztályú kádfürdő 15. d) II. osztályú kádfürdő 15.
e) Kőfürdő 6. f) Két népfürdő egy-egy gőzkamrával.
5. A férfi népfürdőben 150, a női népfürdőben 100 ruhaszekrény
helyezendő el.
6. Ezeken kívül egymás mellett elhelyezve tervezendők: Egy várószoba
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30 m² alapterülettel. Egy orvosi rendelőszoba 35 m² területtel. Egy
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szoba a massage céljára 30 m² területtel. Egy szoba a villanyozás céljára
30 m² területtel.
7. A gyógyfürdőhöz szálloda is építendő legalább 60-80 szobával, megfelelő étkező- (restauráció), reggeliző- (kávéházi) helyiségekkel, olvasóteremmel, valamint a szükséges mellékhelyiségekkel. A szálloda épületében
vagy a fürdőépületben helyezendő el a gondnoki lakás; a szálló a fürdő-
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épülettel zárt, léghuzattól mentes és fűthető folyosóval legyen összekötve.
8. A szálló szobái kényelmesen rendezendők be. A Duna felé eső
szobák lehetőleg előszobákkal és elsőrendű módon, míg a többiek
a közép és olcsóbb árakra való tekintettel egyszerűbben, de szintén
kényelmesen rendezendők be. Az utóbbi, t. i. az olcsóbb szobákhoz
külön bejárat legyen.
9. A gyógyfürdő kiegészítendő továbbá egy ivócsarnokkal és ezzel
kapcsolatos fedett, s bármily időben használható sétáló-hellyel.
10. A műszaki berendezés egészben véve teljesen azonosan tervezendő
a Rudas fürdő gépberendezésével, tehát gőzfűtés és villanyvilágítási
berendezés itt is tervezendő.
Minthogy a Sáros fürdő forrásai igen mélyen fekszenek, az óránként
körülbelül 50 ma teljesítő képességgel bíró két db szivattyú elegendő
mélyen, a forrásvízszint felett legfeljebb 0.5 méterrel helyezendő el.
A gépház elegendő alapterülettel tervezendő, hogy szükség esetén
villamos áramfejlesztő gépcsoportot is fel lehessen állítani. A víztartók
méretéről és elhelyezési magasságáról, valamint a csővezetékek elrendezéséről a Rudas fürdőnél mondottak is mérvadók.
11. Átlagos előirányzati építőköltségek maximuma összesen 1,600.000
korona.
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Hullámzó
pénzügyek
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M

egvolt hát a nyertes építésztrió, de még korántsem

a ma ismert épület tervrajza feküdt az asztalon. Ilyen komplex
építészeti feladatot magyar mérnököknek korábban még

sosem kellett megoldaniuk, ezért is haladt olyan vontatottan a tervezés. Kétségtelen, hogy két különböző felfogású terv egyesítése a legérdekesebb építészi feladatok egyike, de ez legalább annyira nehezíti,
mint amennyire előmozdítja az építkezés kimenetelét. A megoldás
vezérlő gondolata volt a fürdőket és a szállodát külön-külön csoportosítani, úgy, hogy azok mégis egységes egészet alkossanak, mindeközben szem előtt tartva mindkét rész gyógyjellegét. 1908 februárjában
összeült a székesfőváros közgyűlése, és kimondta, hogy a Sáros, illetve
Rudas fürdőt felépítteti, s ez utóbbinál Hültl Dezső műépítész pályadíjnyertes tervezetét valósítja meg. Hegedűs mérnök gondolata volt,
hogy a két fürdő között majd egy nagy terjedelmű, közös parkot – csarnokokkal, virágággyal, fasorokkal – alakítsanak ki, amely zavartalan
sétaközlekedést biztosít. A villamosközlekedést és alatta a gépkocsiforgalmat a rakpart feletti viadukton kívánták megoldani a Döbrentei
térig. A gyógyszálloda II. emeletéről üvegfolyosós áthidalás vezetett
volna a Gellért-hegyi Szent Iván-barlang előtt létesítendő grandiózus
ivócsarnokhoz. Ehhez az elgondoláshoz kapcsolódott a hegyre vezető
lift, tetején terasszal és vendéglővel. (Ezek az ötletek már tényleg
az álom kategóriájába tartoztak.) A végsőnek gondolt, részletes terveket az építésztrió 1909 decemberére készítette el, amikor is az épít-

ÉPÍTKEZÉSI
MUNKÁLATOK
A GELLÉRT
SZÁLLODÁN 1912
MKVM

kezésre már ötmillió korona volt előirányozva. (Miközben a hangsúlyt
a hévforrások gyógyító jellegére – mint gazdasági értékre – helyezték,
a drága víz már több mint tíz éve haszontalanul ömlött a folyóba.)

Sáros ügy?
1910 nyarán a kormány kötelezettséget vállalt, hogy visszatéríti
a székesfővárosnak az államkincstártól megvásárolt régi fürdő
vételárát, amennyiben a Sáros fürdőt 1912-ig, a Rudas fürdőt
1915-ig a szépészeti és egészségügyi követelményeknek megfelelően fel-, illetve újjáépítik. „A főváros… nem nézheti továbbra is tétlenül, hogy a forrásvízzel egyetemben több mint egy milliónyi tőkéjének
kamatjai is a Dunába folyjanak” – idézzük újra Liber Endre fürdőügyi
művét. A szakbizottsági tárgyalások után azonban lezajlott a tér
újabb szabályozása és feltöltése, ami megváltoztatta az építési telek
alakját, ezért a leendő fürdő rajzos dokumentumait ismét módosítani
kellett. A pénzügyi és gazdasági ügyosztály előterjesztését követően
a székesfőváros tanácsa 1911. áprilisi döntése nyomán júniusban
ténylegesen megkezdődhettek az építési munkálatok. Ennyi
év eltelte után is dicséretes módon meg voltak róla győződve, hogy
az „eminenter” gyógyfürdő nemcsak a főváros és a vidék lakosságát,
de a külföldieket is nagy számban fogja vonzani.
Az intézmény további fejlesztésének biztosítására több szomszédos ingatlant is vásároltak, kisajátítottak az Orlay, a Kemenes
és a Kelenhegyi utcában kazánház, mosoda és személyzeti lakóépület
céljára. Tervbe vették egy 180 méter hosszú, nyolc méter mélyen futó
alagút fúrását is a főépülettől a kazánházig. Alig fogtak azonban hozzá
a telek kitűzéséhez, az utolsó percben még egy újabb szabályozási
vonalváltozás állt elő, amely a telek határvonalát a Gellért térről még
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két méterrel tolta hátra, a domb oldalába. Bár a szabályozási vonalak
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s ezzel a tervek ismételt módosítása nagy előnyére vált az épületnek,
számos kiviteli nehézségnek és költségnek is kútforrásává vált. Több
száz árlejtést kellett kiírni, elbírálni: mely vállalkozók, cégek vállalják
a legolcsóbban az adott munka kivitelezését? A főmunkák alvállalkozókhoz kiszervezett tevékenységei – 380 különféle munkanemről volt
szó! – folyamatosan növelték a költségeket.

KEMENES UTCA,
JOBBRA A MÉG
ÜRES TELEK
1910
KÉPESLAP

A szabályozási módosítgatások és az előre nem látott tennivalók –
pl. törökkori pincék betömése, sziklarobbantás, szobák számának
növelése, az épület egy emeletsorral való kiegészítése – következtében újból nagyságrendekkel nőttek a terhek. A Szent Gellért
Gyógyfürdő és Szálló (ekkor kapta nevét) végösszege 1912 nyarára
meghaladta a tízmillió koronát! Ezt természetesen tárgyalások,
egyeztetések, engedélyeztetések követték, és újabb hitelösszegek
kunyerálását vonta maga után, amit a fővárosi közgyűlés hosszas
viták után megszavazott. Az idő megint tovaszállt, a munkálatok
1913 nyaráig szüneteltek, ráadásul a szulfátos talajvizek megtámadták a beton alapfalak egy részét.
Közben azért zajlott a tenderek elbírálása: „a bpesti Gellért- (Sáros-)
fürdő asztalos munkáira legolcsóbb Kovács Gábor ajánlata (155118,52
k.); a lakatos munkára Pick Ede (51692 k.); a mázoló munkára Zaturek
Ferenc (30467 k.)… A főváros tanácsa a Gellért-fürdő műmárványburkoló
munkáira Fischer J. fiai cégnek (25676 k.) és Ney Simon szobrásznak (9600
k.) adott megbízást.” 18

Ekkorra végleg bebizonyosodott, hogy a főváros túlvállalta magát,
a határidőket képtelen tartani, és a következő állomásnak kiszemelt
Rudas fürdő korszerűsítését el is vetették. A sajtó is megelégelte
az évek óta folyó teszetoszaságot, és ráharaptak az előttük heverő
koncra. A bírálatok szerint az építkezési költségek ilyen jelentékeny
emelkedése csak részben tudható be az évek múlásának és az inflációnak, a többi kézen-közön elfolyt, mint a gyógyvíz. Bárczy István
polgármester erélyesen visszautasította a főváros vezetősége ellen
emelt vádakat: „…a közgyűlés egyes érdekköröknek az érdekeit mellőzve,
ismét csak a város közönségének jól felfogott érdekeit tartotta szem előtt,
és meghozta azokat az áldozatokat, amelyeknek a jövedelmezősége
nem is olyan bizonyos, mint más befektetéseké, mint például a lakásépítéseké…” 19 Hitet tett amellett is, hogy a világszerte növekvő gyógyés fürdőkultúrában rejlő gazdasági lehetőségek, az idegenforgalom
fellendítése fontos tényező a főváros fürdőpolitikájában, ezért is kezdeményezték a nagyszabású budapesti fürdőfejlesztési programot.

Háborús
iszapbirkózás
1914. június 28-án – a szerbek 1389. évi tragikus rigómezei vereségének 525. évfordulóján – vasárnap fél 12-kor Gavrilo Princip szerb
diák meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst
és feleségét, Hohenberg Zsófiát. A főhercegi pár halálát követő diplomáciai bonyodalmak egy hónap múlva az európai katonai szövetsé-
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gek konfliktusához, az első világháború kirobbanásához vezettek.
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A szarajevói merényletről beszélt az egész város, de a kávéházi asztaloknál és a kaszinók kártyaszobáiban keserűen emlegették a Gellért
panamistáit és a besározódott hivatalnokokat is. Az ötlet persze nagyszerű volt, de ahogy a tervezési időszak, úgy a kivitelezés sem ment
olyan simán, majdnem elcsúsztak a vizes csempéken, pedig ekkor még
csak a csupasz falak álltak. A munkaerő-, nyersanyag- és építőanyag-

hiány, a szállítási nehézségek, a bérek inflálódása leküzdhetetlen
akadályoknak bizonyultak a folytatáshoz. Éppolyan lehetetlennek tűnt
a gépészeti berendezések beszerzése és a külhonban rendelt áruk
megérkezése is. Az elszaporodott fémtolvajok ellen még fegyveres
őrség alkalmazása is szükségessé vált. Nemcsak a Gellért, de úgyszólván valamennyi hatósági és magánépítkezés leállt az országban.
A számláló pedig pörgött tovább, 10.862.216 koronát mutatott.
„Küszöbön a Gellért-fürdő bútorberendezése, és itt a főváros fejedelmileg
kivánja kárpótolni a magyar iparművészetet, illetve műbútorgyártást
az elszenvedett pangásért. A főváros már most hirdetett pályázatot
a szalonok és ezekkel kapcsolatos hálószobák berendezésének tervrajzaira.
Egy-egy szalon berendezése 5000 K-ba kerülhet, ugyanennyibe egy kétágyas hálószoba. A vendégszobák egyenként 2500 K és 1500 K költségelőirányzattal vannak tervbe véve. Úgy látszik a főváros a Ritz-szállodát akarja
elhomályosítani. Akárhogy is lesz, a magyar műbutoripar végre abba
a helyzetbe fog kerülni, hogy nem kell a san-franciscói kiállításra várnia,
mig egy értékes collekciót »értékesíthet«.” 20
„A budapesti Szent Gellért fürdő és szálló bútorberendezése tárgyában
a tanács a szállítást öt cég között osztotta meg: megbízást kapott a Gelb
M. és fia cég 23 szoba bútorának szállítására (66035 k.), Bányai Viktor 10
szoba (35872 k.), a bútorok egy részének szállítására Lingel és fiai cég
(160984 k.), a bútorok egy csoportjának szállítására Vukovics Vladimir
(31296k.), az ágyneműekre Bloch M. nyert megbízatást (130610k.).” 21
A főváros a súlyos helyzetet felismerve kinevezte Benedek Aladár
építészt mint felügyelőbizottsági szakértőt, hogy folyamatosan vegyen
részt a művezetésben, és segítse munkájukat. Az építésvezetői teendőket a tervező művészek mellett Bíró Ernő építész látta el, a belső
berendezések tervezésénél és kivitelénél Herquet Rezső és Péter
Sándor iparművészek működtek közre. A díszudvar üvegezett, vas
fedélszerkezeti elemeit a Katzmarek és Társa mérnöki iroda szállította
1915 nyarára. A több mint száz vállalkozóval folyamatos konzultációt
folytattak, új megrendeléseket és szerződéseket készítettek, új anya-

ALAPOZÁSI
MUNKÁLATOK
EMBERI ÉS ÁLLATI
ERŐVEL 1912
MKVM

gok után kutattak. Az építési anyagok zárlatának feloldását, a szállítási
engedélyek megadását, a munkások felmentését a hadvezetőségnél
mind személyes utánjárással kellett kierőszakolni. A munkálatokra
mindvégig jellemző volt, hogy mire a városi tanácstól megérkeztek
az egyes építési fázisok jóváhagyott engedélyei, addigra már régen
elkezdték vagy be is fejezték az adott munkákat. Az építkezés utolsó
szakaszában nem volt tüzelőanyag a kazánház üzembe helyezésére,
hogy a hideg télben folytathassák a belső munkákat.
A tolvajok sem tétlenkedtek: „Az esztendők óta épülő Gellért-fürdő
villamos berendező munkálatait a Bem és Wein cég végzi. Néhány
hónap előtt a cég egy tisztviselője feljelentést tett, mely szerint a cég
rendszeresen lopkodja a fővárosnak a fürdőépítkezés céljaira beszerzett
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kábeleit, azokat másutt értékesíti és a fővárossal drága pénzen cink-
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anyagot és alumíniumot vásároltatnak a kábelek pótlására. A feljelentő
Zboray városi műszaki tanácsost is megvádolta, aki nem kérte vissza
a kábeleket, amivel 110.000 korona kárt okozott a vállalatnak. A főváros
megindította a vizsgálatot, és ennek eredményeképpen megállapították,
hogy a kábelekből 40% tűnt el, de még nagyobb mérvű az a hiány, ami
a vékony kábeleknél konstatálható.” 22

ÉPÍTKEZÉSI
MUNKÁLATOK
A GELLÉRT
SZÁLLODÁN 1912
MKVM

Nem érkeztek meg a Németországból rendelt konyhatechnikai berendezések, a fürdőszobai eszközök és az armatúrák, fontos nyersanyagok
hiányoztak. Elismerték, hogy számos munkafolyamat befejezése
„házilagos úton” történt. Akkor azt jósolták, a háború előbb fog véget
érni, minthogy a gyógyszálló megépülne. Majdnem igazuk lett.
„A konyhaberendezési tárgyak szállítását felosztották Bründl János,
Sperling Jenő és a Lakos Lajos-féle r. t. között; a bútorberendezési
tárgyakra megrendelést kaptak: Interieur-vállalat, Bútorcsarnok szövetkezet, Bartolfy János, Polgár Alajos, Keresztesi Ödön, Krámer Henrik
és Kiss József. (…) A hajlított bútorokra tett ajánlatok között győztes
a Mundus r. t. lett 28.650 koronával; vászonfüggönyöket Kelemen Adolf
szállít 11.940 koronáért. (…) A pihenő kerevetekre új árlejtést írnak
ki. A műmárvány-munkákat Ney Simon kapta meg 32.399 koronáért;
a csillárokat a Magyar Fém és Lámpaárugyár szállítja 144,014 koronáért, végül a kosárbútorokat Krausz Károlytól és az Országos Központi
Hitelszövetkezettől szerzi be a főváros.” 23

Építésztrió

HEGEDŰS
ÁRMIN
ÉPÍTÉSZ

Hegedűs Ármin (1869–1945)
Hegedűs (Geiger) Ármin Szécsényben született orvos apától.
A budapesti építészkar után pályáját Wellisch Alfréd mellett kezdte,
majd 1896-ban társult Böhm Henrikkel (1867–1936). Böhm vezette
az irodájukat és tervezte az alaprajzokat, Hegedűs szerezte a munkát,
tervezte az épületrészleteket, a homlokzatokat, és irányította
a kivitelezést. Közben mindketten önállóan is vállaltak munkákat,
illetve egy-egy feladatra másokkal is társultak. Jelentős budapesti épületeik: az újpesti városháza, a Dob utcai iskola (Hegedűs
egyedül), a Török Bankház és a pesterzsébeti községháza. Irodájuk
az I. világháború előtt 15 évig a Felvidéken működött, ahol gyönyörű
szecessziós szállodákat és fürdőket terveztek, főként Pöstyénben
és Trencsénteplicen. A Gellért három építésze közül őrá hárult a belső
kiképzés megtervezése, s talán nagyobb része volt a szállodai szárny
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kialakításában.
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SEBESTYÉN
ARTÚR
ÉPÍTÉSZ

STERK IZIDOR
ÉPÍTÉSZ

Sterk Izidor (1860–1935)
A csapat legidősebb tagja – a korai magyar szecesszió jelentős
mestere – Pesten született, Bécsben járt egyetemre, majd 1882-től
a kor egyik legjobb építészénél, az Ybl-tanítvány Schmahl Henriknél
kezdett dolgozni. 1892-től eklektikus bérházakat tervez, köztük
a Dán testvérek ötemeletes, szecessziós bérházát a Bécsi utca 5-ben,
valamint a Szent Gellért tér 3. szám alatti, úgynevezett Eraviszkuszházat, földszintjén a Műegyetem kávéházzal. A Gellért Szállónál
az ő feladata lett az alaprajz kialakítása, továbbá neki köszönhetjük
a bejáratokat, belül pedig a vendéglőt és a kávéházat.
Sebestyén Artúr (1868–1943)
A budapesti építészkaron Hauszmann Alajos egyik legkedvesebb
diákja, részt vesz a New York-palota és a Kúria tervezésében, mestere az egyetemen is maga mellé veszi tanársegédnek. Európai tanulmányútjait követően irányt vált: a magyar szecesszió legnagyobb
építőművészéhez, Lechner Ödönhöz szegődik, majd Alpár Ignác
irodájában helyezkedik el, hogy részt vegyen az Osztrák-Magyar
Bank (a mai Nemzeti Bank) homlokzatának tervezésében. Elsősorban
bérházakat tervez a Teréz- és a Lipótvárosban, de épít felvidéki evangélikus templomot, székházat és banképületet is, továbbá fürdőt
Bukarestbe, mozit Szófiába. A Gellért Szálló a legjelentősebb munkái
közé tartozik: az ő rajzasztalán készültek az épület homlokzati tervei,
és egyes elemzők szerint javarészt az ő műve a fürdőszárny.
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A SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA
TÁRSALGÓJA
1920-AS ÉVEK
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.
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Ékszerdoboz
a Duna-parton

A SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA
HOMLOKZATA
1921
KÉPESLAP

„A legnagyobb dicséret, mit e helyen mondhatunk róla, hogy méltó
ahhoz a kincshez, amelyet magában foglal.” (Éber László művészettörténész, Magyar Iparművészet, 1918, 142.)
1918. szeptember 18-án a főváros vezetősége sajtóbemutatót rendezett, másnap pedig bemutatta a fürdőt és a gyógyszállót a kormány,
valamint a törvényhatóság megjelent képviselőinek. Egy héttel
később, 26-án a nagyközönség számára is megnyílt Budapest reprezentatív fürdőintézménye. Tekintsük meg, milyen volt – a méretei
miatt ékszerdoboznak ugyan csak tréfásan nevezhető, de fennállása
óta a budai oldal kétségtelenül legszebbnek és máig ikonikusnak
tartott épülete. Így talán könnyebben belátjuk, miért húzódott el két
évtizedig a megalkotása.

REKLÁMPLAKÁT
1920 KÖRÜL
MKVM

A SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA
ÉS GYÓGYFÜRDŐ
LÁTKÉPE A HÍD
TETEJÉRŐL
KÉPESLAP 1930

„A kormány, a hatóságok és a törvényhatósági bizottság képviselőinek jelenlétében ma délután ünnepélyesen megnyitották a Szent
Gellértfürdőt. A nagy fürdőcsarnokban már négy óra tájban kezdett gyülekezni a közönség és fél ötre, a megnyitás időpontjára, teljesen megtelt.
Megjelentek között ott voltak: Gál Sándor és Némethy Károly belügyi
államtitkárok, Polónyi Géza a Közmunkák Tanácsának elnöke, Bárczy
István főpolgármester, Bódy Tivadar polgármester, Sándor László főkapitány, Szomjas Lajos helyettes államtitkár, Guthi Tódor királyi főügyész,
Bogát István katonai parancsnok …azonkívül a hivatalos körök számos
képviselője, a törvényhatósági bizottságnak igen sok tagja. A város tanácsa dr. Bódy Tivadar polgármester vezetésével teljes számban jelent meg.
Ott voltak a kerületi elöljárók és a főváros összes főtisztviselői is. Pontban
fél öt órakor a polgármester néhány rövid szóval üdvözölte a megjelent
urakat, bejelentette, hogy a Gellért fürdő immár elkészült és mielőtt
a közforgalomnak átadná, bemutatják a kormány, a törvényhatóság
képviselőinek. Erre a társaság számos csoportra oszolva, bejárta a fürdőt
és a szállóépületet. A bejárás alatt a télikertben a filharmonikus zenekar
Szikla Adolf karnagy vezetésével hangversenyezett. A hangversenyt
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a Himnusz vezette be.” (Pesti Hirlap, 1918. 09. 20.)
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A

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló grandiózus épületcsoportja arányaiban klasszikus, de részleteiben és ornamentikájában magyaros-szecessziós és kissé keletiesnek

ható architektúrát mutat. (Letagadhatatlan a Lechner Ödön 24 -féle

előkép, gondoljunk csak az Iparművészeti Múzeumra.) Gazdag

A GYÓGYFÜRDŐ
RÉSZ A GELLÉRT
HEGYRŐL
1922
KÉPESLAP

ornamentális és figurális díszítésein a századelő magyar iparművészetének meghatározó mesterei, cégei és szakemberei
munkálkodtak. Gondosan megformált anyagokból készült,
művészi színvonalú belső tereivel, lenyűgöző eleganciájával
a reprezentáció, a funkcionalitás és a térkiképzés egyedi tökélyét
nyújtotta. (Ebből a második világháború pusztításai és a hatvanas
évekbeli újjáépítések miatt belsőépítészetileg – főként a szállodai
rész – sokat veszített.) A három tervező remek együttmunkálkodását és feladatmegosztását mutatja a hatalmas, aszimmetrikus,
de stílusában egységes épület. A fennmaradt számos tervrajzból
valószínűsíthető, hogy Sterk Izidor elsősorban az alaprajzért,
Sebestyén Artúr a belső architektonikai és a homlokzati kiképzésért, míg Hegedűs Ármin a belső terek díszítéseiért volt felelős.
A szálló homlokzati erkélyrácsán SA, a belső domborműves díszítményeken HA monogram látható. 25
Az öt emeletsorra osztott nagy falfelületeket a főpárkány és az erkélyek hullámos kőcsipkézései tagolják. A homlokzat karakterét
a mozgalmas tornyok és kupolák, a nyílászárók elé épített erkélyek
vagy teraszok még jobban kiemelik. Az épület kétféle rendeltetését
a két főbejárat eltérő kiképzése hangsúlyozza. A tér felől van a szálló
főbejárata, jellegzetes portálja fölött Gárdos Aladár26 reliefcsoportjai sorakoznak. A heggyel szemben, a Kelenhegyi út oldalán
nyílik a fürdő főbejárója, amelybe hatalmas, gazdagon tagozott
körívezeten át jutunk. A félkörívet Róna József 27 gyógyulást jelképező, nagyszabású szobrai díszítik. Lépjünk beljebb!

„Valami hallatlan keleti fényűzés, ragyogó színek és a kényelem pompája
ölelkezik itt a modern iparművészet finomságaival. Olyan ez a fürdőpalota, mintha az ezeregyéjszakák mesevilágából hozták volna ide a Gellérthegy aljába. Török és perzsa szőnyegek, indiai színhatások, magyar
ornamensek, márványok, porcelánok, hímzések, kerámia, selyem,
bronz, bársony, az építő és bútorkészítő művészet remekei mind-mind
arra szolgálnak, hogy kényelmet és gyógyulást adjanak a beteg, fáradt
testnek és üdülést a léleknek.
Hét esztendeig épült ez a csodafürdő és tizenkét millió koronába került,
kell tehát, hogy gyönyörű legyen. Hetedhétországra szóló hírét elviszik
majd, akik messziről eljönnek, hogy megcsodálják, hogy gyönyörködjenek benne; de nekünk sokkalta jobban tetszett volna, ha egy füst
alatt mellé építették volna azt a népfürdőt is, amelynek gyógyító vizét
a kispénzű ember is használhatja a tönkremenés veszedelme nélkül…
Ez a szálló valósággal milliomosok számára készült, annyira fényes,
előkelő és pazar berendezésű. A különböző csarnokok, kisebb-nagyobb
zenetermek, gyönyörű fekvésű teraszok, a szinte túlságosan pazar
berendezésű szállodai lakószobák, éttermek, kávéházak, női és férfi
szalonok olyan gazdag változatát rendezték be, amiről csak a mesék
szóltak eddig. Ez a nagy gazdagság és szinte túlságos pompa óriás mértékben drágává tette a fürdőt. A lakások árai között a szállodai szobák
napi 50-50 koronával vannak felvéve. A fürdő díja nyolc koronától 20
koronáig terjed. De már most meg lehet állapítani, hogy a főváros nem
fog ráfizetni erre az új intézményére. A tizenkét millió korona meg fogja
hozni a kamatját. Bárczy István és Bódy Tivadar monumentális emléket

10 0 É V E S A G E L L É R T

állítottak polgármesteri működésüknek ezzel a fürdőpalotával.”
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(Világ, 1918. 09. 20.)

Pompás
gyógyulás
„A Gellért-fürdő örök emléke lesz annak a sokat ócsárolt korszaknak, amikor mertünk beruházásokra pazarolni.” Bárczy István főpolgármester
(Fővárosi Hírlap, 1918. szept. 25.)

A FÉRFI
TERMÁLFÜRDŐ
1920 KÖRÜL
FSZEK

A

fürdő előcsarnokából, amelynek pilléreit és boltíveit
impozáns hatásúvá teszi a színes keramitmozaik burkolás,
a magyaros hímzésmotívumokkal festett, csillagboltozatú

pénztári és ruhatári csarnokba jutunk. Innen a hajdani római termák

méreteire emlékeztető, színes üveggel fedett, monumentálisan
kiképzett, karzatos, 64 méter hosszú és 11 méter széles központi
fürdőcsarnokba érkezünk. A fürdők várótermei ebből a hatalmas
csarnokból nyílnak, amely a fürdőző közönség várakozó-, pihenőés szórakozóhelye. Ebből nyílik a fodrászterem és egy kisebb büféhelyiség is, a gyógyászati rész a jobb oldalon közelíthető meg. Középső,

A FÉRFI
TERMÁLFÜRDŐ
EGYIK MEDENCÉJE
1920 KÖRÜL
FSZEK

kupolás része összeköttetésben van a szálló nagy halljával, valamint
a régi kolostorudvarokra emlékeztető árkádos díszudvarral, amely
összetolható üvegtetővel fedve télikertül is szolgál. A díszudvar vízmedencéje fölött Ligeti Miklós28 kacsákkal játszó bájos leányaktja áll.
Ehhez csatlakozik a zenekar félkörű fülkéje, valamint az ivócsarnok
kolonnádja, oszlopos folyosója, amely félkörben a nyitott, pázsitos
udvart veszi körül. Ebben a kertes udvarban két levegőkút áll, amelyeken át szívják a friss levegőt a fürdők és a szálló társas helyisé-
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gei és éttermei számára. A kolonnád az elkülönített kertbe vezet,
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amelynek kanyargós útjairól pompás kilátás nyílik a Gellért-hegy déli
lejtőjére, azonkívül innen bontakozik ki legjobban a hatalmas épület
egyes csoportjai és az oszlopsor felett épült terasz látképe. A kertben
kapott helyet Lányi Dezső 29 műkőből készült kútcsoportozata. A kertből lehet a kolonnád fölé épített teraszra jutni, amely az elegáns
nyári kávéház céljára van berendezve.

A nagycsarnok legszebb ékessége a tíz összefüggő, frízszerűen
kiképzett, díszüvegezésű ablak a nyugati oldalon. Hende Vince30
festőművész kitűnő kartonjai után Roth Manó 31 üvegfestő műhelyéből kerültek ki, amelyek sorrendben Arany János Buda halála
eposzának32 főbb jeleneteit ábrázolták. A csarnok végében
kialakított és gazdag keramitmozaikkal borított kútfőknél a Vigadó
lépcsőcsarnokából áthozott, Huszár Adolf33 -féle Vénusz-szobrot
találjuk. A csarnok kupolája alatt állva bontakozik ki legvilágosabban
az egész épület áttekinthető, nagyvonalú alaprajzi elrendezése. Itt
találkozik az egymásra merőleges két főtengely, amelyek egyike
a szálloda első emeletéről, a másik a fürdő főbejáróból indul ki.
(Ez a megoldás is egy építészeti bravúr, amire a terepszint meredek
emelkedése miatt volt szükség.) A padlózat gyönyörű, hattyúmotívumokkal is díszített keramitmozaikját Schillinger Vilmos34
készítette. (Telefonszáma és neve ma is ott olvasható.) A nagy
fürdőcsarnokból nyílnak a férfiak és nők társas termálfürdői. A férfi
öltözőcsarnokban 145, a nőiben 86, nagyrészt pihenőkerevettel
ellátott öltözőfülke van. Csak a tisztasági előfürdőkön át lehet a nagy
medencecsarnokokba jutni, amelyek mindegyikében egy-egy 96
m² vízfelületű, 35°C és 40°C hőmérsékletű fürdőmedence van.
A medencék Zsolnay gres (majolika) anyaggal vannak burkolva,
és ugyanilyen kényelmes ülőhelyek veszik körül, amelyekben ülve
a víz vállig ér. Mindkét medenceterem előkelő kiképzést nyert, a férfi
termálfürdő medencecsarnoka három méter magasságig türkizzöld
színű és magyaros ornamentikával gazdagon díszített gres burkolatú.
A felső falfelületek és boltövek, valamint a felső világítást szolgáló
üvegkazettás dongaboltozat bordái keramitmozaikkal vannak burkolva. A pilléreket és a két kútfülkét Ligeti Miklós gyermekcsoportjai
díszítik. A női termálfürdő medencecsarnokának alaprajza azonos
a férfiéval, de belső kiképzése más. A falakat itt gazdagon tagozott –
a szellőzést és fűtést szolgáló –, áttört ornamentikával csinosított,
plasztikus díszítésű műkőburkolat szegélyezi, amelyet a dongabolto-

zatba nyúló hatalmas méretű, magyaros díszítményű, szőnyegszerű
keramitmozaik vesz körül. Ennek a csarnoknak művészi hatását
Telcs Ede35 bájos kútfigurái emelik. Mindegyik társasfürdőt egy-egy
kisebb langyos vizű medence, öt-öt felsőzuhany, egy-egy kombinált
zuhany, egy-egy gőzzuhany, gyógymasszírozó terem, forrólégkamrák
és egyéb szükséges mellékhelyiségek egészítik ki.
A nagy fürdőelőcsarnok bal oldalán lévő két épületszárny mélyföldszintjén vannak az iszapkezelésre szolgáló fürdők, a magasföldszinten és az I. emeleten az egyes kádfürdők és különleges gyógymódokra berendezett fürdők. Az I. emeleti kádfürdők két folyosója
közvetlen összeköttetésben áll a szálloda I. emeleti folyosójával,
így a vendégek néhány lépéssel a fürdőknél lehetnek. Ugyanezen
két épületszárny II. emeletén van a férfi, illetve női vízgyógyintézet,
külön orvosi rendelővel. Minden fürdőcsoportnak saját lépcsője
és betegek szállítására is alkalmas liftje van. Az emeleti kádfürdők
váróterméből egy-egy gazdagon kiképzett szalonfürdő nyílik. A főbejárónál levő előcsarnok mellett vannak az igazgatóság és a főorvosi
rendelés helyiségei. A mellettük lévő lépcső és lift vezet a II. emeleti
tágas Zander36 teremhez, amely a gyógytornászat legtökéletesebb
gépeivel és eszközeivel van felszerelve. A gyógyászati tényezőkhöz
tartoznak még az ivócsarnok mellett elhelyezett belélegző készülékekkel felszerelt, továbbá pneumatikus kamrával és inhaláló
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berendezéssel ellátott helyiségek.
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Kényelem
felsőfokon
„5 milliósnak épült, 17 millió lett belőle. Kisváros díszének indult,
ma világváros csodás tündér palotája.” Benedek Dezső építész (Fővárosi
Hírlap, 1918. szept. 25.)

A SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA
BÁLTERME,
ZENETEREM
MKVM

T

érjünk vissza a szállodai részhez. A karzatos előcsarnok kazettás födémét nyolc műmárványoszlop tartja. A hall plafonig
érő, gazdagon faragott és színezett tölgyfa burkolata fölött

magyaros ornamentikával díszített, hevederes mennyezet van. Itt
fogadták az érkező vendéget, itt a portás és a recepció, a szálloda
pénztára és irodája. A csarnok felső részében csoportosulnak a szálló

előkelő társashelyiségei, amelyeknek belső kiképzését és bútorzatát, világítótestjeit is a főváros akkor legjobb lakberendező cégei
készítették a megbízott építészek tervei szerint. Az egyes helyiségek,
bár különböző stílusban vannak megtervezve, mégis harmonikus

SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA HALL
1918
MAGYAR
IPARMŰVÉSZET
1918

egészet alkotnak. A terem erkélyszerű ablakai és a falburkolat között
alkalmazott kis ovális ablakok díszüvegezést kaptak, ezek Waltherr
Gida 37 művei.
A szálloda fő folyosójának öt darab, egyenként 15 m²-es ablakát
Bozó Gyula festett ólomüveg ablakai díszítik, melyek témája a Csodaszarvas legendája, befejező képe pedig jeles magyar emberek
és címerek. (Az eredeti, festett üvegablakokat a második világháború
okozta pusztítás után nem tudták pótolni, tejüveggel helyettesítették őket. Ezek cseréjére végül 1995-1996-ban került sor, amikor
a régi tervek alapján a zombori Marjanovic Straja elkészítette a négy
szinten ma látható, magyar történelmi témájú alkotásokat. Önálló
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munkája az 5. szinten a magyar történelem és egyház nagy alakjait
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bemutató ólomüveg-ablakok festése.)
Egymás mellett sorakoztak az író- és olvasóterem, egy nagyon
bájos, orgonaszínű, Adams-stílusú női szalon, a modernizált empire
zeneszoba, Jávor Pál38 freskószerű, a zenét ábrázoló lünettjeivel39,
egy tágas játékterem és egy kisebb játékszoba, amely bárszerűen
volt berendezve. Ugyancsak innen nyílt a szállodai nagy étkezőterem,

A SZÁLLODA
GOBELIN TERME
1920 KÖRÜL
MKVM

mennyezetig érő diófaburkolattal, mellette kis különteremmel; ehhez
csatlakozik egy kisebb sarokétterem, amelynek falait világos, rezedaszínű falburkolat borítja, és végül a Gellért-hegy felé néző kilátással
a márványos nyilvános étkezőterem, amelyhez széles, nyitott terasz
csatlakozik. A mélyföldszinten a Gellért tér felé tágas, barátságos
kiképzésű polgári vendéglő épült, a szállodai rész I. emeletén, a hall
fölött, ünnepélyek vagy házi hangversenyek rendezésére alkalmas
termet alakítottak ki, amelynek zenei emelvényét Murányi Gyula40
táncoló gyermek reliefjei díszítették. A szállónak négy emeletsorban
elhelyezett, összesen 176 lakószobája és apartmanja modern gyógyszállóhoz méltón a legkényesebb igényeket is kielégítő beosztással
és berendezéssel készült. Mindegyiket egy-egy Wagner Géza41
festmény díszítette. Az emeletekre nemcsak az elegáns főlépcsőn,
hanem három lifttel is fel lehetett jutni.

„A Gellért-fürdő berendezése. A székesfőváros Gellértfürdőjének mai
megnyitásán kellemes feltűnést keltett, amit Kovács Béla42 »Intérieur«
berendezési vállalata produkált. Ez a cég szállította ugyanis a személyzeti szobák legegyszerűbb berendezésétől kezdve a kerti bútorokat,
a csarnok lószőrszövet bevonatú nagy kettős dívánokon kezdve a billiárd,
játszótermek, buffet, nyilvános étterem, ruhatári berendezéseket, az író
és olvasóterem gyönyörű faragású díszkandallóját, díszóráját, a fürdő nagy
főbejáratán és a szálloda főbejárat hatalmas mechanikai szerkezetű forgóajtóján kívül még a legkülönfélébb berendezési tárgyakat. Hogy ezen teljesítményekre a világháború folyamata alatt, az állandó munkásváltozások
mellett is képes volt, az a cég rendkívüli agilitását, szakavatott szereplését
és teljesítőképességét bizonyítja.” (8 órai újság, 1918. szeptember 20.)

A

lakószobák bútorzata Szablya-Frischauf Ferenc43 vezető tervező elgondolásai alapján készült. A legtöbb lakás előszobából
és tágas, hálófülkés szobából áll, falba épített szekrényekkel,

falfülkébe állított, hideg- és melegvíz-szolgáltatással ellátott mosdók-

kal. Minden szobának terasza vagy erkélye van. A szálloda az akkor
legmodernebb fényjelző készülékekkel volt berendezve, a zajos csengést különböző színben (piros-fehér-zöld) kigyulladó lámpák pótolták.
A nyomógombok mellé rajzolt alak szobaleányt, pincért, illetőleg
szolgát ábrázolt. A léptek zaját a vastag linóleum padlóburkolat alig
hallhatóra tompította, a közös terekben drága keleti szőnyegek pompáztak. A tér felőli középrészben előszobából, szalonból, hálószobából,
kísérőszobából, valamint vezetékes és termálvízzel, sőt szénsavas

10 0 É V E S A G E L L É R T

vízvezetékkel is ellátott fürdőszobából álló lakosztályok készültek,
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amelyeknek a bútorzata is előkelőbb volt.
„A szálló épületében olyan üzlethelyiségek vannak, amelyekre a fürdővendégeknek leginkább szükségük lehet. Van gyógyszertár, bankfiók,
virágüzlet, csemegés és gyümölcsös bolt, azonkívül különlegességi trafik,
a melynek koncesszióját özvegy Kőrössyné, egy hősi halált halt honvédezredes özvegye kapta meg.” (Budapesti Hírlap, 1918. március 10.)

Technikai megoldások
„A lehető legmodernebbül, mindenben az orvostudomány mai állásának
megfelelően fölszerelt Gellért-gyógyfürdő fogja először a kiváló termálvizeket arra használni, amire valók: kizárólag gyógycélokra.” Dr. Bosányi
Béla igazgató-főorvos (Fővárosi Hírlap, 1918. szept. 25.)

A

szálloda fő életerejét az évezredes termálforrások alkotják,
amelyek a tér szintje alatti boltozatos forráscsarnokban vannak
összegyűjtve. Egy hatszögletű, középen gránitoszloppal

alátámasztott, 65 m² alapterületű, 9,4 m magas, s egy kisebb, téglány
alakú, 29 m² alapterületű, részben sziklákkal határolt alacsonyabb, 7,5
m magas helyiségből áll. A forrásoknak a fürdő igénye szerinti foglalását,
gyűjtőcsatornákkal egy közös szívóaknába vezetését, a források kitisztítását s az építménynek korszerű berendezését, a hozzá vezető alagút
és a medence fenekére vezető lépcső tervezését és megépítését Machán
Ottó műszaki tanácsos végezte. A csarnok hőmérséklete állandóan

50°C körül ingadozik, a páratartalom közel százszázalékos, a medence
vízmagassága a Duna vízállásától függ. A forrásvizet a gyűjtőaknából
150 mm belső átmérőjű csöveken keresztül két Worthington gőzszivat�tyú szívja fel, s nyomja be a szálloda pincéje alatt beépített négy darab,
összesen 680 m³ térfogatú betonmedencébe. A szivattyúhelyiséget tárnaszerű építéssel, legnagyobbrészt robbantások segítségével készített,
32 m hosszú alagút köti össze a forráscsarnokkal.
A GELLÉRT
SZÁLLODA ÉS
FÜRDŐ MOSÓ
ÜZEMÉNEK
MÁNGORLÓTERME
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.

A SZÁLLODA
TÉLIKERTJE, A
HELYÉN ALAKÍTJÁK
KI MAJD
A PEZSGŐFÜRDŐT
1920
KÉPESLAP

A

szálloda pincerendszeréből indul a Gellért táró, 1100 m hos�szú mesterséges alagút – benne kisnyomtávú vasúti sínnel –,
amit 1969-78 között vájtak ki (állítólag rabokkal), és a Rácfür-

dőig vezet. Jobb és bal partján összesen 4 üzemelő és 14 forrásmeg-

figyelő kúttal és itt fut a Kelenföldi Hőerőmű csővezetéke is. A tárna
elején nyílik a Karfiol (Aragonit) barlang – amit 1962-ben fedeztek
fel –, amelynek egyik kivezető nyílása a pálosok kolostorának konyhája alatt van.
A padláson három szintben összesen kilenc betontartályt helyeztek el, ezek közül a felsők a szálloda fürdőszobáit, az alsók pedig
a fürdőépület medencéit és kádjait látják el vízzel. Az egyes hálózatok,
a különböző épületrészek vízellátását a pincében lévő csőhálózat központosított rendszerén lehetett szabályozni. A szennyvízvezető csövek
hossza 5 km, a vízvezetékek hossza 6500 m, a meleg édesvízhálózat
6000 m, a termálvezetékek 3300 métert tettek ki. Édes melegvíz-készí-
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tésre a szivattyúk fáradt gőzét használták fel, amivel három bojlert
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tápláltak, ezek mindegyike 3000 liter vizet foglal magában. Az intézet
összes hőszükségletét az Orlay utca 5. sz. alatt emelt kazánházban
elhelyezett 6 darab, egyenként 150 m² fűtőfelületű, 12 atmoszférás
gőzkazán biztosította. A szálloda gőzfűtésére 418 radiátor 2200 m²
fűtőfelülete szolgált, ehhez közel hét kilométeres csőhálózat tartozott.
A tetőt is fűtötték egy három km-es csőrendszerrel. A friss levegőt

A SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA
PÁNCÉLSZEKRÉNYE
REKLÁMKIADVÁNY

a körsétányban elhelyezett két, díszes felépítménnyel álcázott aknából
vették, ahonnan 60-60 m-es alagutakon keresztül négy elektromos
ventillátor szállította az épületbe.
A fölszerelt lámpák száma 4400 darab volt, az erőátvitelt – a 9 felvonót is beleértve – 44 elektromotor biztosította. Az áram vezetésére
60 km rézhuzalt és kábelt, ezenkívül 14 km horgany- és 30 km hos�szú alumíniumvezetéket használtak fel.
A fürdő és a szálló fehérneműinek mosására a Fehérvári út (ma Bartók Béla út ) 5. szám alatt gőzmosodát rendeztek be. Gépi felszerelése négy darab, egyenként s óránként 120 kg mosóképességű mosógép, ugyanannyi centrifuga, két lúgfőző, egy melegvízkészítő, két
nagy, hengeres gőzmángorló, 14 kulisszából álló gőzszárító, valamint
egy hidegmángorló állt rendelkezésre. A mosoda gépei naponként
50 mázsa fürdőruhát és három mázsa szállodai és vendéglői fehérneműt voltak képesek fertőtleníteni, kimosni és kivasalni.
Említsük meg még a 178 állomásos telefonközpontot, melynek
készülékei legnagyobbrészt a szállodai szobákban voltak felszerelve,
és a külön házitelefon-rendszert, amely az adminisztráció és a kezelőszemélyzet közötti gyors összeköttetést szolgálta.
„A rossz álomból fényes valóságra ébredtünk. Erős a hitem, hogy a deficitből
sufficit lesz.” Berczel Jenő tanácsnok (Fővárosi Hírlap, 1918. szept. 25.)
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A Gellért
fénykora
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HORTHY MIKLÓS
FOGADÁSA
A SZÁLLODA ELŐTT
1919. NOVEMBER 16.
FSZEK

R

öviddel a Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló átadása után, 1918.
október 31-én kitört az őszirózsás forradalom, és ezt követően
több mint egy évig főleg katonák vendégeskedtek a szállodában.

A Forradalmi Munkás- és Katonatanács 25 %-kal csökkentette a szoba
árakat, mivel szerintük a szálló többé már nem luxuscélokat szolgál,
hanem a gyógyulni vágyó proletárokat. 1919 tavaszán a Tanácsköztársaság I. kerületi Munkás- és Katonatanácsa foglalta el a szállodát,
innen toborozták a tagokat a Vörös Hadseregbe. 1919 augusztusától a román megszállás idején itt helyezték el a főparancsnokság
tisztjeit, akik fizettek is valamennyi borravalót a szolgáltatásokért, sőt
élelmiszert is adományoztak a személyzetnek az ínséges időkben, csak
a számla végösszegét nem rendezték. November 18-án, a reggeli
órákban, a Nemzeti Hadsereg, élén fehér lovon Horthy Miklós fővezérrel, a piros-fehér-zöld színekbe öltözött Gellért Szálloda elé vonult.
Itt fogadta ujjongva a főváros közönsége és vezetősége Bódy Tivadar
alpolgármesterrel együtt, aki kérte a „kegyelmes urat, legyenek hűsé-

A HULLÁM
FÜRDŐ EGYIK
SZOBORFÜLKÉJE
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.

gesek Budapesthez”. A lovas tengerész viszontválaszában kijelentette:
„Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta a nemzet koronáját, sárba

tiporta a nemzet színeit és vörös rongyokba öltözött… megbocsátunk
akkor, ha ez a megtévelyedett város visszatér megint hazájához.”44 – majd
tisztikarával megszállt az épületben. (A későbbi kormányzó és családja
a 111-112-es és a 114-115-ös szobákban lakott.)
A fürdőszálló a politikai és társadalmi helyzet normalizálódása után
újra megnyitotta kapuit a polgári lakosság előtt. A két világháború
között a szálloda pazar belső tereivel, teraszaival és medencéivel
hamar a budapesti társasági élet központjává vált. Minden valamire
való egyesület itt rendezte meg éves közgyűlését, egymást érték
a bálok, díszvacsorák, fogadások, bankettek, konferenciák, a Gellértben mindig pezsgett az élet.
„Tisztelettel értesítem a nagyérd. közönséget, hogy Budapest szék-főv.
tulajdonát képező „Gellért-fürdő és szálló” magas földszinti éttermeit
és Caffe-Restaurantját, melyek Budapest látványosságát képezik, megnyitottam. Esténként Balog testvérek hirneves zenekara fog hangversenyezni. A nagyközönség pártfogását kérve, maradtam tisztelettel.”45
Kissé furcsának tűnt, hogy a szálloda vendéglőjét Frenreisz
István vendéglős bérelte ki, akit egyben mint szállodaigazgatót
is szerződtetett a főváros. Azzal érveltek, hogy amíg egy valamirevaló szakembernek 50-60.000 koronát kellett volna fizetni, addig
Frenreisz – tekintettel arra, hogy a vendéglőnek is bérlője –, 10.000
koronáért vállalta a szálloda igazgatását. Úgy tűnt, hogy a Gellért túlságosan nagy falatnak bizonyult: „Frenreisz úr, a vendéglős
is búcsúzik, amit éppenséggel nem kárhoztatunk. Ezek a pompás termek,
a ragyogó felszerelés valami igazi európai szakembert kívántak volna,
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nem pedig ezt a jelentéktelen, vidéki korcsmárost, aki nem tudott nívós
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helyet csinálni a Gellért fürdő étterméből, bármilyen ragyogó eszközöket adott is a kezébe a főváros. A sült galamb valósággal a szájába
repült Frenreisznek, de ő olyan rossz üzletember volt, hogy még ezt sem
tudta kihasználni46 – harangozza be távozását a sajtó. Végül azonban
mégis adtak neki egy lehetőséget: a szálloda új igazgatót kapott,
de a vendéglátás 1926-ig az ő kezében maradt.

A SZÁLLODA
MENÜKÁRTYÁJA
1922-BEN
MAGÁNTULAJDON

A SZENT GELLÉRT
SZÁLLODA
KONYHÁJÁNAK
SZEMÉLYZETE
1926
MKVM

1921. október 1-jén már Budapesten, a Gellértben tartották a szállodások nemzetközi kongresszusát. Államfők, királyok, tudósok, művészek, politikusok, szépségre, kultúrára és gyógyulásra váró emberek
ezrei élvezték nagyszerűségét és vitték a Gellért jó hírét a világba.
A szálloda vendégkönyvébe számos világhíresség írta be a nevét.
Török hercegek, indiai maharadzsák, költők, művészek, filmcsillagok
és milliomosok laktak a szállodában és lubickoltak a medencékben.
A leghíresebbekből álljanak itt mégis: Rabindranath Tagore hindu
költő, Julianna holland királynő, a londoni Rotschild báró, Jimmy
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Walker, New York polgármestere. Ferdinánd, volt bolgár cár. Dollfuss
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osztrák kancellár. A sziámi király, a walesi herceg, az egyiptomi
királyné, Ciano olasz külügyminiszter, Zara Leander korabeli díva.
Természetesen magyarokból sem volt hiány: József főherceg,
Auguszta főhercegnő, gróf Apponyi Albert, gróf Andrássy Gyula, Zala
György szobrászművész, Karlovszky Bertalan, Csók István és László
Fülöp festőművészek, Gömbös Gyula később miniszterelnök, Darányi

A NÉPSZERŰ
TERASZ A FÜRDŐ
FELŐL 1930-BAN
MKVM

Kálmán, gróf Teleki Pál, Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülők és így tovább. Mihály Dénes, „a távolbalátó” (televízió) feltalálója, 1930 áprilisában mutatta be találmányát a magyar közönségnek
a szálloda télikertjében.
Itt rendezték meg nagy sikerrel azt a nemzetközi sakkversenyt,
amelyet veretlenül nyert meg Alekszandr Aljechin orosz nagymester.
Ripka Ferenc főpolgármester névnapján az ezerterítékes vacsorát
a nagy márványcsarnokban rendezték, sőt a télikertben is terítettek,
hogy a jelentkezők nagy tömegeit elhelyezhessék.
Szintén növelték a Gellért hírnevét és idegenforgalmát az Aero
express légitársaság hidroplánjai, amelyek 1923-tól szálltak le és fel
a Duna-partról. Az úszótalpas, tízszemélyes Junkers gépek a Ferenc
József híd lábánál felállított két pontonról repültek menetrend szerint
Bécsbe és a Balatonra.
Nyilvános pályáztatás után, 1927 májusától Gundel Károlynak ítélték
oda az éttermek bérleti jogát, aki az államosításig, 1948-ig üzemel-

RABINDRANATH
TAGORE
A FÜRDŐ
BEJÁRATÁNÁL
1926
FSZEK

GUNDEL
KÁROLY 1926
MKVM

tethette a Gellért Szálló összes éttermét. Munkája nyomán rövid idő
alatt a város egyik legfelkapottabb vendéglátóhelye lett, meghatározó társadalmi és kulturális életével is elismertséget szerzett. (Mellette a szintén kiváló szakember, Kurtz Béla igazgatta a szállodát,
1933-tól Rákóczi János mesterszakács vitte a konyhát.) Tehetősebb
tisztviselők, a közélet és a nagypolgárság kiválóságai mellett a nagyvárosi értelmiségnek is fontos találkozóhelye lett. A zeneteremben
folyamatosan rendeztek kamarakoncerteket, hangversenyeket. Nagy
népszerűségnek örvendett a Cseh György tánctanár vezetésével
évekig működő tánciskola is. Gundel szakmai tudása révén a Gellért
Szálló felzárkózott a világ grand hoteljeinek első sorába, és előkelő
rendezvényei Európa-szerte társasági beszélgetések és újságcikkek
témái lettek. Természetesen több ételkreáció is fűződik a nevéhez,
az egyik legfinomabb ínyencség a Gundel-tokány, de itt „szüle-
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tett” a fogas Rothermere módra, a bakonyi gomba és a pittsburghi

Gellért tekercs. Gundelt a gasztronómiai irodalom jeles szerzőjeként
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is tisztelhetjük.

borjúborda is. A szállodában két desszertkülönlegesség is nevezetessé vált: az egyik a száraz gyümölcsökben bővelkedő Posztobányi
puding (Gellért puding), a másik a gazdag csokoládékrémmel töltött

Budapest
Fürdőváros

B

udapest a trianoni területvesztések után, a két világháború
között került a figyelem középpontjába – annak ellenére csak
ekkor, hogy termálvíz tekintetében az egyik leggazdagabb

város a világon. A 118 budapesti forrásból és fúrt kútból naponta

30 ezer köbméter gyógyvíz tört a felszínre. Az 1922-ben alapított
Budapest Fürdőváros Egyesület a főváros gyógyvízkincsében látta
Budapest idegenforgalmi fejlesztésének első számú tényezőjét.
Az egyesület elnöke 1925-ben dr. József Ferenc királyi főherceg47
lett. A külföldről érkező vendég Budapesten több, a nyugati színvonalat is meghaladó intézményt talált, ahol festői környezetben,
a legnagyobb kényelemben, világviszonylatban igen olcsón, mégis
elsőrangú ellátással nyaralhatott és gyógyulhatott, ráadásul egy
gyönyörű fekvésű, nagy kultúrájú város minden szórakozását is élvezhette. Azonban a gazdasági válság, a szállodai konjunktúra, a külföldi vendégek számának csökkenése lépéskényszerbe hozta a fővárost. (1930-ra a fürdőbevételek nemcsak a költségvetésben remélt
eredményt nem érték el, hanem alatta maradtak az 1928-as valóságos eredménynek is. Mindegyik fürdő veszteségesen működött,
nemcsak a vendégek számának csökkenése, de a korábban felvett
külföldi kölcsönök magas kamatai és az amortizációs költségek miatt
is. Bár a Gellért nyereséget produkált, azt az előző évi deficit elvitte.
A városatyák szerint a kádfürdők látogatottságát csökkentette az is,
hogy az új bérházakban rengeteg fürdőszoba épült.)
A Gellért ügyében úgy határoztak, hogy növelni kell a szobák
számát – elsősorban az egy-két személyes fürdőszobás szobákét –,
látványos elemekkel szükséges bővíteni a fürdői részt, és nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a propagandára. Újabb fordulópontot jelentett
a „gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről,
az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyforrásokról” szóló 1929. évi

XVI. tc., az ún. Fürdőtörvény, amelynek alapján Budapesten a Császár,
az Erzsébet Sósfürdő, a Rudas, a Szent Gellért, a Szent Imre (a későbbi
Rác), a Szent Lukács, a Szent Margit-szigeti és a Széchenyi fürdők
hivatalosan is gyógyfürdők lettek. A törvényi intézkedésekkel megpróbálták a hangsúlyt a szezonalitás kiküszöbölésére, a tartózkodási idő
meghosszabbítására, a szálláshely-kapacitás növelésére, fürdőfejlesztésekre és a gyógyvízzel kapcsolatos termékbővítésekre helyezni.
„Budapest szinte predesztinálva van arra, hogy világhírű fürdővárossá
fejlődjék ki…” – írta Budapest Fürdőváros és az idegenforgalom című
kiadványában Benyó János 1932-ben. Ekkor volt fővárosunk „a Duna
királynője”, mások szerint a „reumások és köszvényesek Mekkája”.
1934-től lépett működésbe a XVII. tc. alapján a Budapesti Központi
Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság, amelynek mindenkori elnöke a főpolgármester volt, elsőként dr. Sipőcz Jenő. Budapestet „hivatalosan”
is fürdővárossá nyilvánították. A jól csengő szlogen valóban erősítette
a gyógyfürdők stratégiai szerepét és nemzetközi elfogadottságát,
így a Gellért Szállóét is. A koncepció alapján három fő centrumban
gondolkodtak: a Városliget a Széchenyi fürdővel, az északi rész a Szent
Lukács- és Császár fürdőkkel, valamint a Margit-szigeti Palatinussal;
míg a déli csoportba a Szent Imre, a Rudas fürdő a Hungária forrással
és a Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló tartozott.
A főváros nemzetközi presztízse szempontjából két nagy jelentőségű
esemény is ráirányította a külföld figyelmét „Budapest Fürdővárosra”:
az Országos Fürdőügyi Kiállítás 1933 tavaszán, majd a nagysikerű I.
Nemzetközi Gyógyfürdőügyi Kongresszus 1937. október 7-14. között,
amelyen 36 ország 340 delegátusa, valamint több nemzetközi
szervezet küldöttei vettek részt. A szervezést a Budapest Fürdőváros
Egyesület vállalta magára. Itt alakult meg a Nemzetközi Gyógyfürdőügyi, Klimatológiai és Tengergyógyászati Szövetség (a jelenlegi
FEMTEC jogelődje), amely örökös székhelyéül Budapestet választotta.
A HULLÁMFÜRDŐ
REKLÁMPLAKÁTJA
1935
MAGÁNTULAJDON

A kongresszus a következő szavakkal indokolta döntését: „…nincs
olyan város, amely Budapestnél jobban igényt tarthatna erre. A ter-

mészet csodálatos bőkezűséggel kiváló termálvizeket és párját ritkító
természeti szépséget adott neki, amelyhez magas szintű orvosi szakértelem, kiválóan felszerelt gyógyászati intézmények, valamint élen járó
tudományos kutatás társul, és ez ideális választássá teszi Budapestet arra,
hogy a balneológia nemzetközi ügyeit innen intézzék.”48 A termálturizmusba fektetett erőfeszítések hamarosan meghozták gyümölcsüket:
a magyarországi gyógy-idegenforgalom a harmincas években ötven
százalékos emelkedést mutatott. 1937-ben már 183 ezer külföldi
turista érkezett Magyarországra, azonban a második világháború
idején, 1943-ra ez a szám 39 ezerre csökkent.
A vízkincs, mint realitás és lehetőség adott volt Budapesten éppúgy,
mint az ország számos pontján. Azonban a tőke hiánya és a hosszú
megtérülési idő, ami az egyre fenyegetőbb nemzetközi helyzet
miatt még inkább visszafogó tényezőnek mutatkozott, csökkentette
e rendkívüli erőforrás kiaknázásának lehetőségét.49

Hullámfürdő,
Pezsgőfürdő

V

isszatérve a Gellért átalakítási projektjéhez, még 1924 nyarán,
dr. Benczúr Gyula egyetemi magántanár, a Szent Gellért fürdő
akkori főorvosa, beadvánnyal fordult a Közmunkatanács-

hoz, amelyben azonnali fejlesztések – penziórendszer bevezetése,

több propaganda, gyógytényezők hangsúlyozása – mellett érvelt:
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„A Gellért gyógyfürdő egy gazdag ország gazdag vendégei számára
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épült. Ma az ország lakossága szegény, idegen alig jön, és így minden
tekintetben kívánatos, hogy a gyógyfürdő és szálló előkelő voltából
annyit engedjünk, hogy az ország mai, még 20-40 évig feltétlenül
a háború előttinél szegényebb lakosságának hozzáférhetővé legyen.
Ezért is a télikert helyett uszodára van szükség.” 50
Bánlaky Géza, a Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló központi igazgatója

A HULLÁMFÜRDŐ
MEDENCÉJÉNEK
ÉPÍTKEZÉSE
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II.

JÖN
A HULLÁM!
1936
MKVM

1924 szeptemberében szintén benyújtotta saját előterjesztését, amelynek ötletei az intézmény bevételeit és jövedelmezőségét nagymértékben elősegíthetnék: „Erre a célra a jelenlegi télikert és a mögötte levő
félkörű díszudvar szinte predesztinálva van és ott egy tekintélyes méretű,
rendkívül érdekes elrendezésű, félig fedett, félig szabad társasfürdő
aránylag kisebb költséggel kialakítható volna.” 51 A tervek között
szerepelt a szálloda bővítése két emelet ráépítésével, a Rudas fürdővel
összeköttetést teremtő sétány, a Gellért-hegy déli lejtőjének rendezése,
társas iszapfürdő létesítése stb. A költségekre százmillió aranykoronás
kölcsön szolgált volna fedezetül. Felmerült, hogy az éttermek egy
részéből moziüzemet alakítanának ki, ami szerencsére nem valósult
meg. A következő egy évben százezreket költöttek – a Gellért-hegy
sarkánál, a sziklakápolna alatt – mélyfúrásra, hogy az esetlegesen
feltárt meleg vízzel az épületkomplexum fűtését majd biztosíthassák.
Termálvizet találtak már 11-12 méter mélyen is (végül 142,5 méterig
hatoltak le), de annak hőmérséklete nem érte el az ideális 60°C-t, ami
az épület fűtéséhez minimálisan elegendő lett volna.
A fővárosi közgyűlés, egyetértve és engedve a beadott kérelmeknek, 6,5 milliárd korona kölcsönből kültéri bővítést tervezett a fürdő

KARINTHY FRIGYES
ÍRÓ A SZENT
GELLÉRT FÜRDŐ
TERASZÁN
FSZEK

kihasználatlan télikertjében. Sebestyén Artúr építész a gyógyfürdő
igazgatósággal karöltve 1926. október 5-én nyújtotta be a termális
uszoda (Hullámfürdő) terveit a fővárosi tanácshoz. (Az első hullámfürdőt 1911-ben a Drezdai Egészségügyi Kiállításra tervezte
Recknagel német mérnök, két ellentétesen mozgó dugattyús
rendszerrel.) A fővárosi tanács III. ügyosztályának B alosztálya
engedélyezhetőnek találta a terveket, de javasolta egyméteres,
díszes vaskorlát elhelyezését a medence körül, majd az iratokat a XI.
ügyosztálynak továbbította, amely a II/B ügyosztályra tette át véleményezésre. Hosszas aktatologatás után eltekintettek a rácskorlát
alkalmazásától, és 1927 augusztusában kiadták az építési engedélyt.
Akkor, amikor az építkezés már lényegében befejeződött, és már
kilenc és fél milliárdot emésztett fel. A kivitelezést, ami remekül
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sikerült, Hudetz János építőmester végezte, a színes majolika munka
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a Zsolnay Rt. műve, a csempéket az Andrea Rt. szállította.
„Első impresszióra nagyon szép a Gellért-hullámfürdő. Most még
nyugodt a víz a medencében, 38 méter és 40 cm hosszú a medence,
14 méter széles, legnagyobb mélysége 2 méter 85 centiméter. Körülbelül 750 köbméter víz fér a medencébe. Kékszínű csempével van burkolva
és hazai vörösmárvány lépcsők vezetnek a vízbe. A háttérben vízesés,

A PEZSGŐ
FÜRDŐ TELJES
POMPÁJÁBAN
1934
TÉR ÉS FORMA

amely a fürdő 45 fokos termálvizét csorgatja a medencébe. A vizet hűtik,
úgyhogy a medence vize 23 fokra mérséklődik. Kétoldalt kőpillérekkel
díszített fal övezi a medencét. Elől, jobbról és balról, két szépen megtervezett zuhanykupola emelkedik. Az egyik oldalon a férfiak, a másik
oldalon a nők fognak zuhanyozni. A fürdő díszítése még nem teljes, mert
a háttérbe szoborcsoportok fognak kerülni.” 52
Édes Endre tanácsnok és Folkusházy Lajos helyettes polgármester
nyitóbeszéde után Sebestyén Artúr műépítész leánya, Kató ugrott
először fejest a vízbe. A teraszon megszólalt a jazzband, és a másfél
méteres hullámokat vető fürdő – 286 öltözőkabinnal – megnyílt
a nagyközönség számára. Az 560 m² területű medencét virággal
ékesített oszlopok, pergolák és művészi kivitelezésű alkotások díszítették. A háttérben kaszkád – azaz lépcsős vízesés, tetején Gárdos
Aladár Triton és Nympha (Küzdelem a hüdrákkal címen is ismert)
szoborcsoportjával – ontotta a termálvizet. Telcs Ede gyermekcsoportjaiban, Pásztor János53 Primaverájában és Varga Oszkár54
figurális csoportjaiban gyönyörködhettek az idelátogatók.55 A Hullámfürdőnek a második évben már 87 ezer látogatója és 263 ezer
pengő bevétele volt, így két idény alatti bevételével már visszahozta
az építkezési költségek felét.

A

Budapesten vendégeskedő Dr. Ramon Costello, kubai
orvos 1931-ben naponta kísérelt meg újra és újra jegyet
váltani a Gellért fürdő pénztáránál, mert a fürdőigaz-

gatóság az amerikai vendégek kérésére mindig kiparancsolta

őt a medencéből. A doktor nem volt rest, panaszt tett. Borvendég
Ferenc alpolgármester az erkölcsi elvet a jól felfogott üzleti érdek
fölé helyezte, és úgy döntött, hogy a négereket is be kell engedni
a hullámfürdőbe. A magyar törvények értelmében ugyanis minden
ember egyenlő, és mindenkinek egyforma jogai vannak – mondta
ki július 17-én a városházi határozat. „Sajnos ezt az axiomát nálunk
időnként újra és újra el kell mondani…Az európai kultúrának adtunk
elégtételt” 56 – írta meg az esetet Bálint György újságíró.
Amint azt fentebb említettük, ekkorra már elengedhetetlenné vált
a Szent Gellért szálloda férőhelyeinek bővítése. A fővárosi tanács
többszörös tervmódosítás után, 1927 augusztusában adta meg
az építési engedélyt, amikor már a szálló Kemenes utcai oldalán
újabb két emeletet húztak a meglévő kettőre. Az ötödik szinten
a mozgásterápiához szükséges új termet is létesítettek. A szálló
ekkor összesen 234 kiadható szobával rendelkezett, ezekből
a lakosztályokon kívül csak 70 volt fürdőszobás. Az egyszobás
fürdőszobásért 16-23 pengőt, a kétszobásért 26-36 pengőt kellett
fizetni.57 A Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló éves kihasználtsága
abban az időben a következő volt: 1933: 64%; 1934: 68%; 1935: 75%;
A főidényben ez nyolcvan és száz százalék között mozgott, a fővárosi
kihasználtság éves átlaga 65% körül volt. Budapesten az összes
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szállodai férőhelyen eltöltött éjszakák száma 1933-ban 528 ezer,
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1935-ben viszont már 741 ezerre emelkedett.58 A Gellért szobahiánya
csak időlegesen enyhült, ezért már 1936-ban tervbe vették, hogy
a három utcai homlokzaton – a tetőszerkezet szakaszonkénti bontásával – ötödik emelettel bővítik az épületet, de ez nem valósult meg.
Időközben nagyjából rendezték a Gellért tér helyzetét, amelyre számos panasz érkezett a városlakóktól és a szálloda vezetőségétől is.

A TÉLIKERT HELYÉN
LÉTESÍTETT
PEZSGŐFÜRDŐ
ÉPÍTÉSE
BUDAPEST
FÜRDŐVÁROS
KIALAKULÁSA II. 313

„A tér mai állapotában a villamos és vicinális vágányok káoszával,
a hotellel szemben álló balkáni jellegű piaci bódésorral és rendszertelen
világításával, nem méltó a hely idegenforgalmi jelentőségéhez s a világviszonylatban is első helyen álló fürdőhöz és gyógyszállóhoz. A burkolat
anyagának megválasztásával, valami szökőkút és néhány szobor
felállításával és természetesen az oda nem illő és zavaró környezet teljes
eltávolításával lehet rendezni a teret.” 59
A Hullámfürdő sikerén felbuzdulva és a jövedelmezőség további
elősegítése érdekében 1933 decemberében a polgármester
előterjesztést tett a törvényhatósági tanácshoz a szálló télikertjében egy téli úszócsarnok létesítésére. A pezsgőfürdő tervezője
szintén Sebestyén Artúr műépítész volt, aki gyönyörűen illesztette
be az épületbe az új funkciót hozó medencét. Az építésben részt vett
vállalkozók a munkákat nyilvános versenytárgyalás alapján nyerték

el, és az összes felhasznált anyag kizárólag a magyar ipar gyártmánya volt. A csodálatos úszócsarnok medencéje 30 méter hosszú
és 9 méter széles, oszlopos körüljáróval, a vízbe épített fülkékkel
és padokkal. A zölden csillogó víztükröt a medence fenekén elhelyezett 44 különböző színű világítótest tette még varázslatosabbá. A víz
állandó, pezsgő mozgását a fenéken elhelyezett 84 darab fúvófej
(szintén magyar szabadalom) okozta, amelyek 0,4–0,6 atmoszféra
nyomással préselték a levegőt a víztömegbe. A medence végén gazdag kiképzésű kút állt, Ligeti Miklós Kacsás lány című szobrával. A kút
mögött kiképzett emelvényen volt a mesterséges napozó – korabeli
szolárium –, tizenkét magyar gyártmányú Vitalux lámpával. Ugyanitt
a közönség szórakoztatására két nagy akvárium volt beépítve
a csarnok falába, a legszebb egzotikus díszhalakkal. A körüljáró
folyosó falai gazdag, elegáns, színes képet nyújtottak a széles
kőpadokkal, a falakon zöld színben pompázó Zsolnay majolika-burkolatokkal, a színes konzolokon piros és kék vázákkal, a falpillérek
ezüstös gyertyatartóival. Az uszoda virágokkal feldíszített emeleti
részén a medencetér fölé kiépített tizenkét erkély szintén a pihenést
szolgálta az itt elhelyezett büfével, átjáróval a hullámteraszhoz.
A korabeli Tér és Forma magazin így méltatja az uszoda villanymotorral nyitható tetőszerkezetét:
„A Szent Gellért pezsgőfürdő egyik különlegessége az eltolható
üvegtető, melynek vasszerkezetét a Gróf Csáky László Ajax Acélművek
Rt. készítette. Az üvegtető nyeregalakú, hossza 28 m, fesztávja 8 m.
A páramennyezet 23 méter és a medencenyílás felett ívalakban van
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elrendezve. A tetőszerkezet középső része hosszirányban jobbra és balra
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tolható el, miáltal 13 m hosszú nyílás keletkezik, vagyis a páramennyezet alapterületének 65%-a. Rendkívül elmés a szerkezet elrendezése,
mely kellő szilárdság mellett aránylag kis súllyal bír. A 2 eltolható rész
középen érintkező oromfalai tömítési hornyokkal hatolnak egymásba,
összetolt állapotban teljesen azt a benyomást keltik, mintha széttolhatók
egyáltalán nem is lennének.” 60

A pezsgőfürdő kivitelezésben
közreműködő cégek

(Tér és Forma, 1934)
A medence burkolását Kraszner György cementárugyár (X. Rákosfalva,
Kerepesi út 73.) készítette. A fürdőnek talán legexponáltabb része
éppen a medence burkolata, mellyel fenti cég mestermunkát végzett. –
Az összes erkélyrácsokat, amelyek ugyancsak nagyon emelik a fürdő
szépségét, Polgár Ignác vállalata (X. Hölgy utca 24/a.) készítette. –
A pezsgőfürdő különálló 2 oszlopának burkolatát, az ablak könyöklőpárkányait, a medence kiálló szegélyének egyenes és íves burkolatát,
a kútoszlopot vízköpő maszkkal a pécsi Zsolnay gyár készítette fagyálló,
úgy belső, mint külső burkolásra alkalmas pyrogranit anyagból, majolika
zománcozással. – Az asztalosmunkákat Ifj. Kozma Mihály (X. Kelemen
utca 23.) szállította. – A műkőmunkákat a pezsgőfürdőhöz méltó szép
kivitelben kifogástalanul végezte Kis I. Jenő okl. mérnök cége (III. Zsigmond utca 70.). – Az oldalfalak citromsárga színű „Terranova” munkáit
a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Rt. (Bp. V. Korall utca 7.) készítette.
Annakidején a Gellért szálló homlokzata és belső vakolati munkálatai is
„Terranova” nemesvakolati anyagból készültek. – A fürdő egyik fődíszét
képező fayence- és majolikaburkolást a Lloyd Kerámiaipar Rt. (V. Kálmán
utca 20.) készítette. Ennek a munkának kifogástalan kivitele nagyon
emeli a jó összbenyomást. – Az összes üvegezési munkákat, valamint
a díszüvegezést és a csiszolt tükröket Braun Sándor épületüvegezési
vállalata (II. Batthyány utca 2.) készítette.
A Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 1944 decemberéig – a háborús
nehézségek ellenére – töretlenül fogadta pihenni, gyógyulni és szórakozni kívánó vendégeit.
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A PEZSGŐFÜRDŐ
ÁTALAKÍTÁSA
1975-BEN
FOTÓ: TAHIN
GYULA
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Romokból
feltámadva

Az

angol és az amerikai légierő 1944 áprilisától szeptember
20-ig folyamatosan támadta a várost. Szeptember 21-től
már a szovjetek uralták a légteret, december 24-én pedig

megkezdődtek az utcai harcok. A szálloda ekkor már kénytelen volt
bezárni. A Duna-parton álló, stratégiai helyen lévő épület katonai
támaszpontnak is remekül megfelelt, a németek be is vették magukat
ide, célponttá téve az épületet. A szálloda alatt húzódó (a kazánházhoz
vezető) alagútban német szükségkórházat rendeztek be, ami egy

szemtanú szerint „maga volt a pokol”. 1945. január elején a Gellért
Szállónál egy magyar légvédelmi tüzérüteg állomásozott, onnan
lőtték a Ferenc József hídon átkelni próbáló szovjet katonai egységeket. A hidat a németek január 16-án robbantották fel. Az ostrom
alatt a város lakói 52 napig a pincékbe, óvóhelyekre húzódva, gyakran
víz és élelem nélkül rettegtek és dideregtek. A szálloda mindvégig
fontos vízvételi hely volt a környékbeliek számára, akik kockára tették
az életüket a több órás sorban állással. Február 11-én a szovjet csapatok bevették a Gellért-hegyet, a németek kapcsolata megszakadt
a szállóban és környékén állomásozó magyar katonasággal. A magyar
tüzérek a német egységekkel együtt a szállodában estek fogságba,
szerencsésen elkerülve az öldöklő közelharcot. Kozma József ezredes,
a budapesti légvédelmi tüzércsoport parancsnoka a megadás mellett
döntött, és erről meggyőzte a szállóban lévő magyar tiszteket, akik
lefegyverezték a németeket. A szovjet alakulatokból egy ukrán üteg
napokra letanyázott a Gellért előtt, és ha mozgást láttak, belőttek
a már üresen tátongó ablakokon. Egy másik szemtanú szerint február
22-én a szovjetek 10-12 teherautóra dobálták fel a tábori kórházból
és a szálloda pincéiből felhozott több száz tetemet.
A PEZSGŐFÜRDŐ
REKLÁMPLAKÁTJA
1935 KÖRÜL
MAGÁNTULAJDON

A második világháború hatalmas károkat okozott az országban
és az idegenforgalmat szolgáló létesítményekben egyaránt, így jelen-

AZ ÁTALAKÍTOTT,
FELÚJÍTOTT
SZÁLLODA HALLJA
1960
FORTEPAN

tős sebeket ejtett a Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló épületén is.
A dunai oldal szinte teljesen kiégett, csupán a falak álltak, nem volt
tetőzet, a kupolák és födémek leszakadtak. A hegyoldali rész csak
részlegesen égett ki, de a fürdő női szárnya bombatalálat következtében teljesen megsemmisült, a kültéri medencékkel együtt. Az nem
volt kérdés a főváros részéről, hogy a szálloda és a fürdő mielőbb
megnyithassa kapuit a nagyközönség számára, de az egész főváros
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romokban hevert. Elsőnek a Szent Gellért-fürdő hullámfürdőjét, ter-
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málfürdőjét és kádosztályát hozták rendbe, és ezekben 1945. május
végén már megindult a forgalom. Júliusban a Ház elnöke (Zsedényi
Béla) és a miniszterelnök (Dálnoki Miklós Béla) teán látták vendégül
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjait, a nemzetgyűlési képviselőket, a kormány és a sajtó képviselőit a Gellért fürdői részén, a helyreállított márványos-mozaikos csarnokban. Az újjáépítés 1946-ban

kezdődött a hegyoldali részen, ám csak 1957-ben folytatódott
a dunai rész rendbehozatalával. Még 1945 augusztusában a főváros
10 millió pengőt szavazott meg a Gellért felújítási munkálataira
(korábban 15-öt ígért az újjáépítési miniszter). Csak összehasonlításképpen írjuk le: ekkor 17 iskola teljes rekonstrukciójára 53 milliót
irányoztak elő. A székesfőváros ugyanakkor meghirdette a szálló
bérleti jogát 1960 decemberéig (!), a bánatpénz 2 millió pengő volt.
A Szent Gellért Szálló egy részén végeztek a tetőfedési és üvegezési
munkálatokkal, a bejárata a Kelenhegyi úti fürdőbejárat felől nyílt.
Az üzembe helyezett részhez ideiglenes társalgót, ebédlőt és konyhát
létesítettek. Szükségmegoldásként a negyedik emeleten két-két utcára
nyíló szobában rendezték be az éttermet, míg vele szemben a konyhát.
Fővárosunk vendégforgalma tekintetében legjelentékenyebb Szent
Gellért-szálló 50 szobáját is helyreállították és 1946 húsvétján a közönség
rendelkezésére bocsátották. A szálló üzembehelyezésének napjától
kezdve a vendégek kényelmét melegvízfűtés, hideg-meleg mosdóvíz
biztosítja, sőt a melegvizet szolgáltató csapokból forrásvizet is kaphatnak.61 Tíz szobában több hónapig az ENSZ nemzetközi segélyszervezetének (UNRRA) a tisztviselői laktak, az amerikaiak négymillió dollárral
támogatták ekkor az országot. Májusban a volt miniszterelnök, Károlyi
Mihály és neje Andrássy Katinka szállt meg a második emeleten.
Augusztus 20-án – a felrobbantott átkelők közül – elsőként adták
át az újjáépített Szabadság hidat (Ferenc József híd), aminek nagy
jelentősége volt a főváros életében. A vendéglői üzemet, mégpedig
a márványtermet és annak teraszát, valamint a nagykonyhát is helyreállították, és a híd megnyitásával egyidejűleg rendeltetésének átadták.
Az építők tiszteletére adott 150 fős fogadás már a megújult márvány
étteremben zajlott. Kővágó polgármesternek és Némethy tanácsnoknak „Gábor Antal, az üzemi bizottság elnöke elmondotta, hogy az üzem
dolgozói saját maguk állították helyre az idegenforgalmi szempontból
annyira fontos szállodát”. A tanácsnok kérte a sajtó támogatását,
és hangoztatta, „hogy az üzem a szociális gondolatot szolgálja. A fürdők-

ben jelentékenyen leszállították az árakat és a főváros népszerű fürdőiben
már fillérekért tisztálkodhatnak a dolgozók.” [60 fillér, ill. 1 forint] 62
A gyógyfürdőben a férfi és női társas iszapfürdő helyiségek, valamint
a férfi öltözői rész készült el és nyílt meg a nagyközönség számára.
Ekkor került „piacra” az új magyar pénz, a forint, amely véget vetett
a csillagos eget súroló inflációnak. A szálloda akkori főpincére így
nyilatkozott az esti fájront után: – „Főnök úr, a mai bevétel ez a zsák lila,
meg ez a maradék kék.” – A fenti sorokat Rubovszky András, a szálloda
egykori igazgatója említette, a hetvenéves Gellértről szóló kötetében.63
A szobák száma a következő években kilencvenre emelkedett, és vis�szatértek a világhírű vendégek is. Elsőként Yehudi Menuhin hegedűművész bérelt lakosztályt, aki ezután még számos alkalommal szállt
meg itt. Majd Tito marsall és a jugoszláv küldöttség, akik ekkor még
baráti látogatáson vettek részt. (A Nemzeti Múzeum 1947. december
elején 21 festményt adott kölcsön a Gellért Szállodának, az ott tartózkodó Josip Broz Tito jugoszláv miniszterelnök szobáinak díszítésére.
Az ízlésével nem volt gond: Munkácsy, Ferenczy, Csók, Rudnay, Mednyánszky, Szinyei Merse, Vaszary és mások képei lógtak a falakon.)
1947-től folytatták a Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló Kelenhegyi
úti szárnyának helyreállítását, továbbá a bebútorozáshoz szükséges sérült berendezési tárgyak asztalos- és kárpitos munkálatokat
igénylő javítását az 1,600.000 forint hitelösszeg terhére.
A fővárosban az idő tájt még csak 800 szállodai férőhely volt a háború
előtti 6 ezerrel szemben. Az idegenforgalom megcsappant, a külföldi
vendégek száma alig haladta meg a 10 %-ot. A szocialista országokból érkezett delegációk és csoportok vették át részben a helyüket,
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de 1946-ban még 50 ezer idegen sem szállt meg a budapesti szál-

A legsötétebb esztendők elé nézett a romjaiból éppen csak feltápász-
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kodó ország.

lodákban és penziókban. 1948-ban megszüntették a Gundel család
éttermi bérleményét, és a teljes épület állami tulajdonba került, amint
az az egész országban – gyalázatos módon – így történt.

EXKLUZÍV
KÁDFÜRDŐ A
GELLÉRT HOTELBEN
MKVM

„Előterjesztés a Szent Gellért-szálló éttermi és kávéházi üzemének községi kezelésbe vétele tárgyában. (Előadó: Goda Gábor h. tanácsnok)
Tisztelt Közgyűlés! A Szent Gellért-gyógyszálló éttermi és kávéházi
üzemeit Gundel Károly vendéglősmester bérli a székesfővárostól.
Bérlő többizben bejelentette, hogy üzeme súlyos ráfizetéssel működik
és a bérleti viszony felbontását, illetve a székesfőváros anyagi támogatását kérte. Ilyen körülmények között folyó évi január hóban pályázatot
hirdettem a szóbanforgó helyiségek bérletére, melyre azonban ajánlat
nem érkezett. A főváros egyetlen reprezentatív szállodájának zavartalan
és megfelelő színvonalú éttermi szolgálata érdekében kérem a közgyűlést, mondja ki, hogy a székesfőváros közönsége a Szent Gellért-gyógyszálló éttermi és kávéházi üzemeit községi kezelésbe veszi.
Budapest, 1948. április 13. A polgármester.” 64

Tervek, felújítások és
átépítések a szocializmusban

VÁKÁR TIBOR
TERVRAJZA
A GELLÉRT TELJES
MEGÚJÍTÁSÁRA
BUDAPEST
FOLYÓIRAT
1946

S

orra születtek a jobbító szándékú, nagy ívű városrendezési
tervek és tanulmányok, amelyek többsége már a rajzasztalon
is elvetélt ötletnek számított. Ilyen volt a budai-tabáni fürdővá-

ros felmelegített ötlete (amit a szerző végül nem javasolt, vagy nem
is úgy!), amely a Tabán környékét modernizálva újjáépíti, restaurálja

a Szent Imre és Rudas gyógyfürdőket, ráépít egy-egy kórtermekből
álló reumakórházat a szegényebb néprétegek számára. De ez még
csak a kezdet:
A tulajdonképpeni gyógyfürdőtelepet azonban a Gellérthegy déli

10 0 É V E S A G E L L É R T

oldalán vélem egyedül kialakíthatónak, úgy, hogy ez a jelenlegi Szent
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Gellért-gyógyfürdőt patkóalakban övezné. Az épületsor a Sziklakápolnától indulna ki, a Kelenhegyi-út jobboldalán fel, egészen
a Gyopár utcáig, itt átfordulna az Orlay utcába és a patkó másik sarka
a Bartók Béla útra rátámaszkodna. A Kelenhegyi és Kemenes utca
lenne a telep belső közlekedési és földfeletti útja, míg az épületsor
és a jelenlegi fürdő között, különösen a téli időszakra földalatti

folyosó szolgálna. A Gellért szállónak az Orlay-utcai kazánhoz már
van egy ilyen földalatti folyosója, melyből kiindulva megépíthető
a másik, vagyis a hegy felé vezető és rövidebb ágazat.
Ebben a patkóalakú palotában azután elhelyezhető lenne minden, amit
az idegenforgalmi szakemberek szükségesnek tartanak, míg az anyaépület teljesen a gyógyítás szolgálatában állana. Ezt a szempontot
a Szent Gellért-szállónak jelenleg folyamatban levő újjáépítésénél
máris figyelembe kell venni, hogy minél hamarabb kialakulhasson
a modern reuma kórház.65
A forgalom növekedése láttán a Fővárosi Gyógyfürdők és Gyógyforrások Vállalata mindenesetre nagy erőfeszítéseket tett megrongált
létesítményeinek fokozatos helyreállítására. Jellemző erre az a nagyszabású, 28 millió forintos program, mely az első hároméves terv
(1947-49) tartamára készült. E gondolat fő részeihez tartozott
a Gellért Szálló teljes helyreállítása (nagyjából 15 milliót szántak
rá), az angyalföldi Dagály utcánál melegvízű strand létesítése,
a népfürdők és zuhanyozók bővítése, valamint Óbudán (Római fürdő)
strand kialakítása. A Gellért gyógyfürdő részlegét szervezetileg
már 1948-ban különválasztották a szállodai résztől, ahol egy évvel
később egy 30 ágyas reumakórházi részleg nyílt meg. Az újjáépítési munkálatok valójában csak 1957-től gyorsultak fel. A Fővárosi
Tanács Közmű- és Mélyépítési Főigazgatósága volt az irányító szerv,
s hozzá tartozott a Fővárosi Gyógyfürdők és Gyógyforrások Vállalata.
A rekonstrukciónál, a belső kiképzést illetően semmilyen megkötöttségük nem volt a tervezőknek és az építőknek!
„Átépítésre kerül a homlokzat is. A szecesszió architektúrája – tudjuk –
sok döbbenetesen ízléstelen épületképet produkált városszerte. Meg
kell azonban jegyezni, hogy a Szent Gellért-szálló nem a legrosszabbak
közül való és ha néhány teljesen értelmetlen és bizonytalan szándékú
tornyot és kúpot nem építenénk újra, hanem valami szelíd és harmonikus simítással elfeledtetnénk, a Gellért szállóból egy megnyugtató,
kiegyensúlyozott hangulatú épületet nyernénk. Tiltakoznunk kell azon-

MÓDOS FERENC
ELGONDOLÁSA
A GELLÉRT SZÁLLÓ
KÖRNYÉKÉNEK
KIÉPÍTÉSÉRE
BUDAPEST
FOLYÓIRAT
1947

ban az ellen a meg-megszólaló elgondolás ellen, mely az egész homlokzatot a divatos simavonalú stílus szerint kívánja átrendezni. Ez sohasem
volna összhangba hozható az épület belső kiképzésével… Az ízléstelen
részekkel természetesen le kell számolni, de tartsuk szem előtt sokszor
hibáztatott elődeink példáját, akik nem egyszer gótikus építményeiket
koruk divatos barokk formáiban építették át. A Szent Gellért-szálló
építkezése megindult és a rendelkezésre álló hitelek folyósítása szerint
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gyorsabb vagy lassúbb ütemben állandóan halad. A szorgalmas mérnök-
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és munkáskezek építik a jövőt.” 66
Engedve a szakmai-politikai nyomásnak, 1948-ban a Székesfőváros – mint háztulajdonos –, mégis zártkörű tervpályázatot rendezett
a Gellért szálloda és gyógyfürdő homlokzatának megújítására, mert
az épület eredeti formájában nem felelt meg a kor kívánalmainak.
A vitában Granasztói Pál építészmérnök, szakíró megjegyezte, „hogy

az épület homlokzatai kevéssé sérültek, ugyanakkor azonban mai
ízlésünktől és felfogásunktól igen távol, mondhatnánk a legtávolabb áll.
Hozzátehetjük még, hogy a Gellért-szálló a maga kora szempontjából
sem jellegzetes és értékes alkotás; e korban már jelentkeztek egyszerűbb és tisztultabb formatörekvések is.” 67
Csak a szerencsének, vagyis inkább a város nehéz anyagi körülményeinek köszönhető, hogy az új tervek nem valósultak meg. Egy
valódi torzszülött vált volna a legendás épületből. Mert – emlékezzünk csak vissza –, mitől is érezték ezt a helyet olyan nagyszerűnek
az idelátogatók? A Duna és a Gellért-hegy találkozása, a gyógyvíz
kitűnősége és a csodás panoráma együttesen is csak az egyik ok.
A forma és a funkció, az építészet és a társművészetek műfajhatárokon is átívelő összművészetként megjelenő, eklatáns példája
volt az épület. Korszakzáró és egyben iránymutató mintául szolgált
az utódoknak, ezt sikerült majdnem teljesen eltörölniük a méltatlan
ivadékoknak.
„Az épület váza a szecessziót megelőző eklektikus kor forma-sémái
szerint kialakított, de ezt a sémát az épület tömegeinek elrendezése,
a tetőzet, kupolák, tornyok és az attika-felfalazás szaggatott körvonalai
nyugtalan és széteső – a városépítészeti szempontokkal nem törődő –
építmény-tömeggé torzítják. Az értelmetlen díszítések, a részletek
szeszélyes és zavaros formái – hozzá még kőbefaragva – ezt a hatást,
ha lehet, még fokozzák. Az új homlokzati megoldásnál... a tervező
visszament a legegyszerűbb szerkezetű vázig – és bár megtartotta
a nyílásokat és a rizalitokat – de erre a szerkezeti vázra egy korszerű
és az épület rendeltetését kifejezésre juttató olyan homlokzatot alakított
ki, mely a fenti szempontokat nagymértékben kielégíti. Mivel azonban
a bíráló bizottságban felmerült az a vélemény… hogy az épületnek ezt
a strukturális, lényegében meg nem hamisítható tendenciáját a homlokzat kialakításában legjobban érvényre juttató másik tervet is – Schall
József tervével azonos színvonalon – első helyen díjazza. E terv szerzői
Gádoros Lajos es Preisich Gábor.” 68

SCHALL JÓZSEF,
A SZT. GELLÉRT
SZÁLLÓ ÚJ
HOMLOKZATI
ELKÉPZELÉSE
ÚJ ÉPÍTÉSZET
1948

Borgida Endre, a Gellért igazgatója, a korabeli lapoknak nyilatkozva
elmondta, hogy az újjáépítés eredményeként 168 új szobát nyitnak,
mindegyikhez fürdőszobát is terveznek. Bevezetik a telefont, a rádiót,
a reprezentatív szobákba pedig a televíziót. A szobák berendezését, a bútorokat, bútorszöveteket, szőnyegeket, függönyöket
és dísztárgyakat fiatal iparművészek tervezik. A kivitelezést kisipari,
kézműipari szövetkezetekre bízzák. A tervek szerint minden szoba
berendezése más és más lesz. A fürdőszobákban a törülközőket
elektromos kézszárító gépek helyettesítik. A csehszlovák kézszárító
gépeken kívül még több más felszerelési cikket is hoznak külföldről,
így tapétákat, csempéket, csaptelepeket, konyhagépeket. A márványtermet megfosztják a falait már kevéssé díszítő műmárványtól,
és a korszerű követelményeknek és ízlésnek megfelelően rendezik
be. Modernizálják a sörözőt is, saját konyhával, a söntés helyén
pedig bárt létesítenek. Tervezik ezenkívül egy eszpresszó-cukrászda
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megnyitását is a Kemenes utcai részen.69

104

Az újjáépítési munkálatok 70 millió forintos költségvetésű terveit
Kósa Zoltán építészmérnök vezetésével a BUVÁTI mérnökei készítették. A vesztibülben épült egy új csomagraktár, a recepciót jobb
oldalról áthelyezték mai helyére, a bejárattal szembe. A főlépcső
alsó részét kiszélesítették, így látványosabb lett és kényelmesebb
volt használni.

A SZT. GELLÉRT
SZÁLLÓ ÚJ
HOMLOKZATI
TERVE
GÁDOROS LAJOS –
PREISICH GÁBOR
ÚJ ÉPÍTÉSZET
1948

A szállodai szobákat, kultúr- és társalkodó helyiségeket, a folyosókat
és mellékhelyiségeket, valamint a belső berendezéseket Flach János
főtervező mérnök vezetésével – az Iparművészeti Tanács bevonásával – Gábriel Frigyes, Weisser József, Csonka Lajos, Lőrinci Edit, Fessel
Alajos és Czocek László tervezte. Ekkor kerültek a helyükre Túry
Mária üvegablakai és P. Szabó Éva textilművész öt hímzett faliképe
a társalgóban. A legfontosabb szempont az volt, hogy a berendezések hazai alapanyagokból legyenek megvalósíthatók. „A szemlélődő
megállapíthatja, hogy ez a környezet, amelynek első pillanatban kissé
színpadszerűen ható benyomását rendeltetése teljes mértékben megindokolja, átgondolt, egységes alkotás. A kezdeti, kissé a díszletek hatására emlékeztető impressziót végleg eloszlatja az a mindenre kiterjedő
gondosság, amellyel a tervezők a bejárati szélfogótól a vendégszobák
ajtajáig terjedő nagyon bonyolult tereket egységes építészeti együttessé
formálták… az újjáépítés erényei azért is figyelemre méltók, mert egy
mai igényektől távol álló felfogásban megtervezett épület korszerűsítésénél az építész lépten-nyomon a legkényelmetlenebb kompromisszumok közötti választást mérlegeli.” 70
A kivitelezési munkálatokat a 41-es számú Építőipari Vállalat végezte
el. 1958 májusára megújult a főkupola, amit 700 négyzetméter
vörösréz lemez felhasználásával és 5000 munkaóra alatt fejezett
be Kökény József, Gere Lajos és Frey János díszműbádogos.71

AZ ÚJJÁÉPÍTETT
HALL KARZATI
RÉSZE
1965
KÉPESLAP

1960-61-re alakították át a ma ismert arculatukra – és adták át a közforgalomnak – a Duna termet, a Márvány termet, a Gobelin termet
és a Tea Szalont, valamint az eszpresszót. Megsemmisültek a belső
faldíszítések, az üvegmozaik ablakok, az egyedi bútorok és berendezési tárgyak. A korszellem azt diktálta, hogy ne az eredeti állapotot
állítsák vissza. A homlokzaton és a főfalakon kívül mindent kidobtak.
A szállodai rész a korábbi belsőépítészeti értékeinek háromnegyedét
elveszítette – jelentős a kontraszt a homlokzattal és a teljes fürdői
résszel –, azóta Janus-arcú a Gellért. (Ma már kedvesen retrónak
nevezzük.) A Gellért fürdőben lényegében 1961-ig használható
állapotba került az összes fürdőosztály. A női rész rekonstrukciójára
nem volt elegendő pénz, ezért az akkori lehetőségeknek megfelelően,
egyszerűbb „szocreál” stílusban építették meg. Mindeközben a háború
utáni első hidegkonyhai kiállításon Posztobányi István, a Gellért Szálló
főszakácsa nyerte el dísztálával a fődíjat. A tányérhús ecetes tormával
és a Posztobányi halkülönlegesség tíz forintba került az étteremben.
Őt Glázer József séf követte, tőle 1964-ben vette át a parancsnokságot
A HULLÁMFÜRDŐ
REKLÁMPLAKÁTJA
MAGÁNTULAJDON

Novák Ferenc, aki – 37 évig maradt a Gellért konyhafőnöke – három
Oscar-díja mellé még szakajtónyi más érmet is nyert.

Az újjáépítéssel párhuzamosan valóságos csata indult a Gellért Szállóért az Országos Szálloda és Idegenforgalmi Vállalat és a „fürdősök”
között. Annak idején a szálló Kelenhegyi úti részének első emeletén
kapott helyet tizenkét szobában a Fővárosi Gyógyfürdők és Gyógyforrások Vállalat központi irodája. A Belkereskedelmi Minisztérium cserébe megfelelő irodahelyiségeket ajánlott fel a Guszev utcában, amit
az illetékesek megtekintettek és megfelelőnek találtak, mégsem voltak
hajlandók elhagyni a szálló épületét, és megfellebbeztek a végzést.
A fürdők felszabadulás utáni helyreállítása vontatottan történt,
igénybevételük viszont állandóan emelkedett, és a fürdőzők száma
elérte a háború előttinek a háromszorosát, de csak a 1970-es évek
elejére! A nagy forgalomemelkedés következtében jelentkező fokozott elhasználódás megkövetelte a felújítás és korszerűsítés, bővítés
ütemének gyorsítását.
Míg a strandfürdők és uszodák összesített látogatottsága 1938-ban
1 millió 800 ezer fő volt, addig 1946-ban alig haladta meg az egymilliót. A Gellért gyógyfürdőt 1938-ban 240 ezren, 1974-ben pedig
közel 800 ezren keresték fel. A budapesti fürdőkben – az uszodákat
és a strandokat is beleszámítva – 1938-ban 3,6 millió, 1974-ben
pedig 12,2 millió látogató fordult meg. 72
Az ugrásszerűen emelkedő látogatottság mellett a fürdők jellege
időközben erősen megváltozott. A fürdőket már többféle célra
használták: részint gyógyulásra, kis részben tisztálkodásra, főként
azonban testedzésre, úszásra és strandolásra. A városvezetők felismerték, hogy Budapest akkor lesz igazi fürdőváros, ha a fürdőzést
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az egész nagyközönség számára – a kisgyermekektől a nyugdíjaso-
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kig – biztosítja.
Egyetértettek abban is, hogy a turizmus fejlődésének egyik lényeges
akadályozója a szállodai férőhelyek rendkívül alacsony száma és szállodai kultúránk lemaradása. Ezért feltétlenül szükségesnek tartották,
hogy a meglévők korszerűsítése mellett néhány nemzetközi nívót
elérő, reprezentatív hotel épüljön Budapesten és a Balaton mellett.

A hetvenes
évektől
napjainkig

A GELLÉRT
ÉPÜLETE A DUNA
FELŐL
HOTEL GELLÉRT

A

Gellért Szálloda újranyitásától fogva megint a magyar idegenforgalom és gasztronómia élvonalát jelentette. Ezekben
az évtizedekben a szálloda szakemberek nevelésében

is az élen járt, és számos olyan szállodai és éttermi szolgáltatást
is bevezetett, amely a háború utáni Magyarországon úttörőnek szá-

mított. Nem volt olyan jelentős szállodás-idegenforgalmi vagy gasztronómiai szakember az országban, aki ne töltött volna el valamennyi
szakmai gyakorlatot a Gellértben. A Gellértben fizethetett először
a vendég saját országának valutájával, itt lépett először szolgálatba
az első reptéri transzfer kocsi, itt volt először minibár a szobákban.
A Gellért Szálloda Söröző étterme – amely külön konyhát kapott –
alkalmazta először a svájci tányérszervizt. (A felterített asztalokhoz
előre tálalva, tányéron hozzák az ételeket.) 1972-ben modernizálták
a Kelenhegyi úti szárnyat is, fürdőszobával ellátott egy-két ágyas
szobákkal és lakosztályokkal gazdagodott, csodás kilátással a hegyre.

A zene mindig komoly szerepet játszott a szálloda kulturális életében, és nem csak a „komoly”. A Gellért háború előtti fénykorának
első számú csillaga Krúdy Gyula kedvenc prímása, Radics Béla
volt. 1933-tól rendszeresek voltak a cigányzenés rádióközvetítések
a Gellért étterméből, akkor Rácz Berci állt a banda élén, 1946-tól
haláláig Farkas Jenő. Majd a Köztársaság Lovagrendjének Érdemkeresztjével kitüntetett Rigó Sándor, a 100 tagú Cigányzenekar vezető
prímása vagy Farkas István brácsaművész húzta a legkedvesebb
dallamokat a vendégek fülébe. Ma ifjabb Berki Béla és zenekara
játszik, méltón a nagy elődökhöz. És közben szólt a jazz. Az ötórai
teának nevezett táncos összejöveteleken már a háború előtt is olyan
nagyszerű együttesek szolgáltatták a talpalávalót, mint Ilniczky
László jazzbandje és a Pataky-jazz. A legnagyobb sikereket Martiny
Lajos szextettje aratta, majd a gitáros Kovács Andor, a dobos Kovács
Gyula, de Szakcsi Lakatos Béla és Garay Attila is fellépett.
A fürdőt 1972-ben zárták be – ekkor fejeződött be a szálloda rekonstrukciója –, s attól kellett tartani, hogy a műszakilag is elavult fürdő
vize betörhet a hotel alagsorába. Alapozásig lebontották a pezsgőfürdő épületrészét, oszlopokkal, galériával, tetőszerkezettel együtt.
A Budapesti Városépítési Tervező Vállalattól Aratóné Fohl Márta
és Vadász György vezető tervezők – „hangsúlyos egyénieskedés
mellőzésével” – kiemelkedő munkát végeztek a pezsgőfürdő rekonstrukciójánál. Ugyancsak a BVTV munkatársai – Perczel Anna, Kölönte
Zsolt és Vészi Éva – jeleskedtek a hullámterasz és a kerti medencék
műemléki felújításánál. Alapvető szempontnak tekintették a szépen
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formált belső hangulati elemek és a műemléki részletek megtartását,
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valamint a technológiai berendezések és a fürdő forgalmi rendjének korszerűsítését. Ekkor készült el a mélyföldszinten a kétoldali,
medence melletti folyosó is.
„– A Gellértet hat évvel ezelőtt bezárták, ön nem tartja kissé hosszadalmasnak az átfutási időt? – A bontás tulajdonképpen csak 1974-ben
kezdődött meg, a földig le kellett rombolnunk mindent. A hullámterasz

sem maradhatott meg. Már a hatvanas években is részleges szerkezet
megerősítésre szorult a pezsgőfürdő medencéje. – Végül is mi volt
a késedelem oka? – Ez a munka már nem felújításnak, hanem beruházásnak számit, azok pedig maximált árasak. Ez esetben a kivitelező
elesik különböző pótlékoktól, szigorúan a költségvetésben meghatározott összeget kapja. Ráadásul olyan vállalatot kellett keresnünk, amelyik
egyesíti a feladathoz szükséges szakmákat. – Mennyivel tud többet
az új fürdő? – Figyelembe veszi a KÖJÁL előírásait, például elkülönül
a cipős és a mezítlábas közlekedő folyosó, esztétikailag is szebb, víz alatti
reflektorokat helyeztünk el, a medence alját pedig betekintőablakokon
lehet szemügyre venni, ez egyébként külföldön már gyakori.” 73
A pécsi Zsolnay Porcelángyárban hozzáláttak – a megtalált eredeti
tervrajzok alapján – a hullámfürdő összes kerámiájának újbóli legyártásához. A kőmunkák elkészítése a Kőfaragó és Épületszobrászipari
Vállalat hozzáértését bizonyította. A burkolatok szakszerű lerakása
az országos Szakipari Vállalat dolgozóinak odafigyelését mutatta.
Még a 60-as évek elején készült, a nagycsarnok pilléreinek fülkéiben álló fehér márvány női szoboralakok is a helyükre kerültek.
Az alkotók: Dabóczy Mihály, Stöcker Károly, Szabados Béla, Ungvári
Lajos. Az átépítés után elsőként megnyílt pezsgőfürdő klimatizált
légterével, mindig tiszta vizével, megvilágított medencéjével, látványos belsőépítészeti megoldásaival elnyerte a közönség tetszését.
A Hullámfürdő megújításával egy időben alakították ki a Kemenes
utcai oldalon a bájos gyermekmedencés részt is, amit egy alagúton
át közelíthettek meg a vendégek. (Kihasználatlanságra hivatkozva
a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2008-ban eladta a telket, amelyen
a vevő, a Danubius egyik leányvállalata – a Gellért fürdő forgalmának növelése érdekében – legalább négycsillagos szállodát köteles
építeni. Azóta – a gazdasági válság miatt ideiglenes jelleggel –,
Pagony néven népszerű nyári kertvendéglő üzemel a területen.)
Ekkor újították fel a 32 ágyas kórházi részleget is. Ami kevésbé volt
népszerű az a 15 forintra emelkedett belépődíj.

A

szálloda pincerendszeréből indul a Gellért táró, egy 1100 m hos�szú mesterséges alagút – benne kisnyomtávú vasúti sínnel –,
amit 1969-78 között vájtak ki (állítólag rabokkal), és a Rácfürdőig

vezet. Jobb és bal partján összesen 4 üzemelő és 14 forrásmegfigyelő

kúttal, és itt fut a Kelenföldi Hőerőmű csővezetéke is. A tárna elején nyílik
a Karfiol (Aragonit) barlang – amit 1962-ben fedeztek fel –, amelynek
egyik kivezető nyílása a pálosok kolostorának konyhája alatt van.
A robbantásokkal megnagyobbított Remete Szent Pál barlangot, a Szent
Gellért-hegyi Sziklatemplomot 1926. május 23-án, Pünkösdkor adták
át a híveknek. Serédi Jusztinián hercegprímás 1933. január elsejével
engedélyezte a pálosoknak a Sziklatemplom melletti letelepedést.
1934-re Weichinger Károly, az Iparművészeti Főiskola tanárának tervei
alapján épült fel a hegy Duna felőli oldalán a neoromán stílusú, háromszintes Sziklakolostor. 1950 júniusában a politikai rendőrség elköltöztette
a pálosokat. A következő években a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató
Intézet alakított ki karsztvízmegfigyelő állomást a barlangban, majd
annak megszűnése után a területet raktárként hasznosították. A kolostort az Állami Balett Intézet kapta meg kollégiumnak. A barlangot a hetvenes évek végétől a Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelte, ők ivócsarnokot
akartak létesíteni benne, de pénz hiányában a javaslatot elvetették.
A Sziklatemplomot 1989. augusztus 9-én visszaadták a pálosoknak.
A megújult Sziklatemplom belsejében helyezték el a Szent Gellért-ereklye egy darabját, egy rekonstruált Mária-szobrot, ott áll a Lourdes-i Szent
Szűz és Boldog Özséb szobra, s ide került Mindszenty József bíboros
reliefje és Remete Szent Pál Prágában őrzött ereklyetartójának másolata.
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Győző iparművész tervei alapján. A 2001-ben felállított új, hat méter
magas keresztet Pomsár András építész tervezte, a főbejáratot egy ideje
Szent István szobra őrzi, amely Kő Pál alkotása.
Már több nívós szálloda működött Budapesten – Hilton, Intercontinental, Hyatt, Kempinski stb. –, ám a Gellértben változatlanul teljes gőzzel
zajlott az élet: egymást váltotta bankett, fogadás, esküvő, konferencia,

A GELLÉRTTŐL
A RÁCFÜRDŐIG
VEZETŐ ALAGÚT
KISNYOMTÁVÚ
SÍNEKKEL
HOTEL GELLÉRT

és továbbra is fontos politikai és gazdasági tanácskozások színhelye volt.
Csak találomra válasszunk néhány nevet az ötvenes évektől: Páger Antal,
aki emigrációból visszatérve évekig lakott a szállóban, amíg korábbi
villáját visszakapta. Nyikita Hruscsov szovjet és Richard Nixon amerikai
elnök, Reza Pahlavi iráni sah, a nepáli király, Dmitrij Sosztakovics zeneszerző, Pablo Casals gordonkaművész, Isaac Stern hegedűművész, Arthur
Rubinstein zongoraművész, Luchino Visconti filmrendező, Kirk Douglas,
Anthony Quinn, Marina Vlady filmszínészek; Bruno Kreisky osztrák
kancellár, Habsburg Ottó, Andrew Lloyd Webber, Michael Palin, Fábry Pál,
a magyar Pulitzer-díj alapítója vagy az Oscar-díjas operatőr, Zsigmond
Vilmos. A szálloda jeles vendégeiről nevezte el legszebb lakosztályait.
A szállodát 1981 januárjától a Danubius Vendéglátó és Gyógyfürdő Vállalat felügyelete alá helyezték. A rendszerváltást követően, a privatizáció
után, a fővárosnál maradt a források, a fürdő és a telek tulajdonjoga, míg
a szálloda 1996-ban a Danubius Hotels Rt. százszázalékos tulajdonába
került. Következő évi kiugró eredményét már a szállodalánc tagjaként
könyvelhette el: 1,4 milliárd forintos bevétele az előző évit 20 százalékkal
haladta meg, ami reálértékben 5-6 százalékos növekedést jelentett.
A fürdőben a napijegy már 800 forint volt, de ezért a vendég használhatta a termálfürdőket is.

„A Gellért Szálloda vezetősége és dolgozói újsághirdetésből értesültek
arról, hogy a Gellért fürdő területén éjszakai meztelen diszkótánc,
sztriptíz és szexbemutató lesz. A szálloda igazgatója, dr. Rubovszky
András tiltakozott a fürdőt üzemeltető Fővárosi Fürdőigazgatóságnál,
és sikertelenül kérte a rendezvény lemondását. Így a szálloda vezetősége és annak dolgozói nevében a Gellért Szállodát e rendezvénytől
a leghatározottabban elhatárolta.” 74…
„A Fővárosi Fürdőigazgatóság a Gellért Szálloda közleményére válaszul
leszögezi: 1990. február 26-án kötöttek szerződést a Levélpressz Gazdasági Munkaközösséggel, egy alkalomra, egy »Ismerkedési Est« üzemidőn
kívüli, zártkörű megrendezésére a Gellért Fürdőben. A rendezvény
szervezésében, a program összeállításában a Fővárosi Fürdőigazgatóság
nem vett részt, ahhoz semmi köze. A Gellért Szálló igazgatója részéről
megjelentetett közlemény, mely szerint a »szexrendezvény« a Fővárosi
Fürdőigazgatóság rendezvénye volt, és ez üzletpolitikájának része, nem
felel meg a valóságnak.” 75

A

Danubius Hotel Gellért teljes homlokzati, gépészeti és szobai
rekonstrukciójára két év alatt közel 4 milliárd forintot költött
a külföldi tulajdonos, de a privatizáció után 7 évvel még nem

jegyezték be a Danubius tulajdonjogát. Az 1996-os tervek szerint
húsz évre bérbe vették volna a fürdő részt is, amitől a BGyH Zrt. –
bizonyos feltételeket szabva – nem zárkózott el. A frigy azóta várat

magára, pedig ebből az egész épületkomplexum csak jól jöhetne ki!
1998-ban díszvilágítást kapott a Gellért Szálló és fürdő. A költsé-

10 0 É V E S A G E L L É R T

gekből húszmillió forintot a főváros, hárommilliót pedig a szálloda

114

tulajdonosa, a Danubius Hotels fizetett.
1999 decemberében lépett életbe az a rendelet, amely szabályozta
a kereskedelmi szálláshelyek osztályba sorolását, azaz hogy milyen
szolgáltatásokat kell nyújtania az adott csillagokért. Ebbe beleszámították a fakultatív programok számát, a recepciós nyelvtudását,
a szobák nagyságát, komfortját és felszereltségét, az étkezést,

A HALL (LOBBY)
A KARZATRÓL
LETEKINTVE
HOTEL GELLÉRT

a hotel kommunikációs rendszerét, a saját garázst stb. (Az „önminősítő rendszert” 2010-től felváltotta a nemzetközi Hotelstars rendszer,
de itt sem kötelező megmérettetnie magát senkinek, csak ajánlatos.)
A Gellért kívül maradt ezen a rendszeren.
2002. szeptember 10-én a Kelenhegyi úton eltört egy nagynyomású
vízvezeték. A 15 méter magas vízoszlop a szálló tetejéig ért, elárasztotta
a pincét, a hőforrásokat, a kutakat, az uszodát és a napozóteraszt is.
A víznyomás iszonyú erejét jelzi, hogy a feltört kockaköveket átnyomta
a fürdő tetején, s még a szálló ötödik emeleti szobáiba is hullottak kövek.
Az épület és a fürdő hetekre bezárt, a kár több százmillió forintra rúgott.
A metróberuházással kapcsolatos térrendezés egyik elemeként
pavilonszerű kútház épült 2003-ban a Gellért téren, pont a főbejárati
kapuzattal szemben, ami zavarja az épület összképét. A süttői mészkőből faragott keleties, boglya- vagy sztúpaszerű kupola alsó övén,
belül Weöres Sándor versidézete (Ének a határtalanról) fut körbe,
az oszlopokon Pest-Buda jelképe és egyéb kozmogrammok, Nap,
Hold stb. láthatók. A forrásház Zsolnay kútfejének nyolc csatornájából csapvíz folyik, a Rácz, Király, Lukács, Széchenyi, Erzsébet, Császár,
Rudas és Gellért gyógyfürdőknek állít emléket: tervezője Dévényi
Sándor és Halas Iván építészek, Dobány Sándor keramikus.

PANORÁMA
ÉTTEREM
HOTEL GELLÉRT

É

vekig tartó vizsgálatok és polémiák zajlottak a 4-es metró tervezett nyomvonalán a Szent Gellért téri mélyállomás létesítése
és a hozzá kapcsolódó vonalalagút Duna alatti átvezetése miatt.

Mértékadó geológiai szakértők szerint egy rossz nyomvonal kialakítása, a kutatás jellegű vizsgálatok nélküli hibás tervezés hidrológiai

szempontból visszafordíthatatlan környezeti károkat okozott volna
a Gellért-hegy környéki termál- és gyógyvízlelőhelyek tekintetében. És beláthatatlan károkat okozott volna a Gellért Szálloda
és Gyógyfürdőnek.(A metróállomás és az új vonal megépült, és azóta
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Az épületkomplexum gyógyfürdői részén 2007-2008-ban hajtottak
végre műemléki rekonstrukciót, amely a teljes fürdőre kidolgozott
komplex tervdokumentáció alapján készült, Rozsnyai József kutatásai nyomán. A mai állapot, amelyben a két intézmény elkülönülten
működik, számos problémát vet fel – például az épület több pontján
pangó, üres terek jöttek létre, illetve megszűnt az eredeti állapota

A PRESSZÓ
TERASZA
HOTEL GELLÉRT

és rendeltetése. A főbejáraton belépve és a két előcsarnokon áthaladva a kétszintes, felülről és oldalról bazilikálisan megvilágított csarnoktérbe jutunk, amelyet a kupolatér oszt két részre. Dunai irányban
a háromszintes középfolyosóra szervezett egyéni terápiás szárnyba
jutunk, az ellenkező irányban a női és férfi termálfürdőbe. A kupolatérnél a szálló felé a díszterem, a galériáról a zeneterem nyílik,
átellenben a pezsgőfürdő.76 A fürdőcsarnok háborúban elpusztított
ólomüvegablakait, amelyeket Róth Manó készített Arany János Buda
halála című eposza alapján, tejüveggel pótolták. 1974-ben Baska
József tíz, modern fürdőjeleneteket ábrázoló kompozíciót készített
helyettük, de ezeket 2008-ban, a műemléki felújításkor találták meg
a padláson és kerültek fel – Gonzales Gábor restaurátor-iparművész
gondozása nyomán – ma is látható helyükre.
A pezsgőfürdőből kétoldalt hátul a kerti traktusba érkezünk, míg
a termálfürdőkből és a felülvilágított öltözőkből csak az utóbb kialakított oldalátjárókon juthatunk a pezsgőfürdőbe. A rekonstrukció

AZ USZODA
POMPÁS
CSARNOKA
BGYH ZRT

érintette a teljes női termál részt – amely eredetileg a férfitól eltérő
mintázatokkal és szerényebb kivitelben készült –, kisebb részben
a férfit is, és a pezsgőfürdő tetőszerkezetét. Mindenhol az eredetihez hasonló, azzal megegyező mustrázatú vagy újragyártott színes,
mázas csempelapokat, pirogránitot és mozaikokat használtak
fel. A vezető tervező Bujdosó Győző, az ólomüvegek restaurátora
és készítője szintén Gonzales Gábor volt. A belső tereket díszítő
páratlan szépségű Zsolnay-burkolatok felújítását a Keramikum Kft.
és a Geozys Kft. végezte. A korszerűsítések során az uszodában
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is megújult: korszerű vízszűrő-forgató berendezéssel lettek ellátva.
A szabadtéri hullámfürdő és a hullám-terasz termálvizű medencével
is kiegészült. A gyógyfürdőhöz tartozó nappali kórház nemcsak
a turistákat, hanem a hazai betegeket is szolgálja. A vendégek a kalcium-magnézium hidrokarbonátos, fluoridos, radioaktív gyógyvíz
mellett sokféle gyógyszolgáltatást is igénybe vehetnek: balneote-

rápia, mechanoterápia, elektroterápia, súlyfürdő, iszapkezelések,
inhalatórium… A wellness-szolgáltatások között találunk egyebek
között masszázst, thai masszázst, szaunát, hőlégkamrát, gőzkamrát,
vörösboros fürdő-rituálét, páros fürdést ugyancsak a díszkádban,
gyümölcskosárral és pezsgővel kísérve, pedikűrt, és szoláriumot.
A Budapesti Értéktőzsdén 1992 óta jelen levő Danubius Hotels
Nyrt. (2014-ben 52 milliárdos árbevétele után 1,7 milliárd adózott
nyereséget realizáló) részvényeire tett vételi ajánlatot a CP Holdings
befektetői csoport 2015-ben.
A jelenlegi Danubius Hotel Gellértben 234 szoba áll a vendégek rendelkezésére, ebből 13 lakosztály, 38 superior kétágyas, 94 standard
kétágyas, 49 egyágyas fürdőszobás és 40 egyágyas zuhanyzós szoba.
A legjobb szobák a Duna-parti főhomlokzaton helyezkednek el, balkonnal és szép dunai kilátással. A szálloda Panoráma Étterme nemcsak nevéhez méltó kilátással, de kiváló konyhával – Müncz Gábor
konyhafőnök vezényletével – is várja a vendégeket. Élményszámba
menő saját szervezésű rendezvényeikkel – például a Márton-napi
Borfesztivállal – évről évre több ezer gasztronómiára és kultúrára nyitott vendéget vonzanak a nagy múltú falak közé. A Gellért Eszpres�szóban kávékülönlegességek, házi sütemények, torták várják a baráti
beszélgetésekre betérőket, a Gellért Söröző & Brasserie kézműves
sörökkel és szezonális ételekkel csábítja a fiatalabb korosztályt.
Az utóbbi évtizedekben kiépült gyógy- és termál-egészségturisztikai
szolgáltató és vendégfogadó rendszer, a magyar balneológiai gyógyítás nemzetközi elismertsége, a sok évtizedes fürdőkultúránk jó alap
a továbblépésre, a termálturizmus folyamatos fejlesztésére.
A Gellért Szálloda és Gyógyfürdő idegenforgalomban és gyógyászatban betöltött évszázados jelentős szerepe, utánozhatatlan városképi
és építészeti különlegessége mindig kiemelt figyelmet kell, hogy
kapjon. Éppen ezért elengedhetetlen az épület folyamatos modernizálása, páratlan szépségének megőrzése és helyreállítása. Mert
a Gellért 100 éve brand!
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FŐLÉPCSŐHÁZ
AZ EGYIK
ÜVEGMOZAIK
ABLAKKAL
HOTEL GELLÉRT

Az Ingatlanfejlesztői
Kerekasztal Egyesület
rövid bemutatása

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület munkájával arra törekszik
2009 óta, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztéseket világos szabályrendszer alapján, a funkcionalitás szempontjainak szem előtt tartásával,
esztétikusan és gazdaságosan lehessen megvalósítani a tulajdonosok,
a felhasználók és az épített környezet használói érdekében. Ezt a célt
az IFK elsődlegesen az alábbi programok megvalósításán keresztül
kívánja elérni:
— világos, átlátható és kiszámítható településfejlesztési, építéshatósági
szabályrendszer elérése;
— a tagvállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységének
kiterjesztése, az épített környezethez kapcsolódó társadalmi értékek
fokozott védelme;
— szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása itthon és nemzetközi
szinten egyaránt, az ingatlanpiaci szereplők között, az ingatlanpiac
és a gazdaság egyéb ágainak szervezetei között;
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— az ingatlanfejlesztés szakmai színvonalának emelése;
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— közös fellépés a hatóságok által szervezett nyílt, az épített környezettel kapcsolatos tanácskozásokon;
— az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos oktatási programok támogatása.
Elérhetőségünk: www.ifk-egyesulet.hu | email: info@ifk-egyesulet.hu

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük szépen az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület
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támogató tagjainak a támogatásukat!
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