Termál-, élmény és gyógyfürdő

A fürdőkultúrát a rómaiak honosították meg Európában. Esztergomban - amely közel 500 évig volt
a római birodalom része - nem tárt fel fürdő-épületet a régészet, mivel a római kor emlékeinek
szisztematikus kutatására itt nem kerülhetett sor a rátelepült középkori magyar királyi székhely
kiemelkedő emlékei miatt. De bizonyosan volt fürdő a római korban Esztergom területén.
A fiatal magyar állam - alapításának és megszilárdításának nehéz kezdeti szakasza után - III. Béla
uralkodása alatt (1172-1196) a vezető európai országok közé emelkedett, egysorban Angliával
és Franciaországgal. Az egyik fontos bizonyíték erre az a kimutatás III. Béla királyunk vagyoni
helyzetéről, 1185-ből, melyet a párizsi Nemzeti Könyvtárban őriznek. A francia és az angol király
számára készült, miután III. Béla megkérte Capet Margit kezét, aki VII. Lajos francia király lánya
és II. Henrik angol király özvegye volt. A kimutatás szerint III. Béla évi jövedelme azonos volt a

nagyobb területtel rendelkező francia és angol király jövedelmével.
Magyarország vezető helyét jelzi Európában, a 12. század végén az új építészeti stílus, a gótika
első európai megjelenése is Franciaországon kívül, Esztergomban, 1180-1185 között, III. Béla
király székhelyén és az általa alapított ciszterci apátságokban.
A fürdőkultúra is III. Béla idejében jelenik meg Magyarországon, Esztergomban, amely az akkori
Európában párját ritkító dolog volt! A középkorban, de a reneszánszban sincs fürdőkultúra még
Itáliában, Rómában sem! III. Béla első felesége, a vele együtt Bizáncból, a Kelet-Római Birodalom
fővárosából érkezett, Antióchiai Anna királyné alapította az első közfürdőt - balnea communia - a
mai strandfürdő helyén, az artézi források közelében. Itt a 19. század elejéig melegvizű tó - a
Hévíz-tó - volt.
IV. Béla királyunk 1238-ban a Keresztes Lovagrend esztergomi rendházának adományozza a
fürdőt. A rend tagjai az 1235-ben szentté avatott magyar királylány, Szt. Erzsébet - IV. Béla
testvére - tiszteletére alapították meg a Szt. Erzsébet ispotályt a fürdő mellett. A fürdő gyógyvize
ezután a kórház, a rendház és a környék szükségletét elégítette ki.
A 16-17. században a törökök hasznosították az esztergomi artézi források vizét, mert ők a
mohamedán vallási előírások által megkövetelt rituális mosdások mellett a fürdésnek is nagy
fontosságot tulajdonítottak. Esztergomban, a Várhegy alatti Vízivárosban több török-kori fürdő
maradványait tárta fel a régészet.
A 18-19. században, a város újjáépítése és a polgári fejlődés során, egyre nagyobb szerepet
kapott a Hévíz területe. A reformkorban itt épül az ország egyik legkorszerűbb gyógyfürdője és
szállodája. Ezt az együttest 1909-1912-ben ismét országos szintre emeli a modern átalakítás
és bővítés, amely nyomán 1945-ig az Esztergomi Szt. István fürdő és a Fürdő-szálloda turisztikai
vonzása országos körű volt.
A 20. század második felében Esztergom életét megbénította a hatalom. A város most, a 21.
század elején nagy lendülettel szeretné behozni lemaradását, és az országos vezetés segítségével
minden lehetősége megvan, hogy visszanyerje a középkorban és a reneszánszban betöltött
országos és nemzetközi szerepét az élet minden területén.
Ennek érdekében, a kulturális életet tekintve, máris megkezdődött a Várhegyen, a Bazilika és a
középkori királyi székhely, Magyarország első fővárosa közelében az egykori Kanonoki Házak és
az ősi Papnevelde átalakítása a közép- és felsőiskolák számára. Megkezdődtek a tárgyalások a
Főiskolai Fiatalok Nemzetközi Integrációs Központjának kialakítására a Medicor épületeinek egy
részében. Tehát a szellemi, tudományos központ a Várhegyen és környékén lesz ismét!
Ezzel párhuzamosan kerül sor Esztergom jelentős melegvizű forrásainak modern hasznosítására,
vagyis a termálfürdő központ tervezésére és kiépítésére. A párhuzamosság kifejezi az európai
kultúra alapját képező ókori görög bölcselet fontos elvét: ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK. A város vezetése
tehát ezt az alapelvet tette magáévá: Magas szintű szellemi kultúrát csak ép fizikumú, sportos,
illetve gyógykezelt, egészséges emberek tudnak teremteni!
Dr. Prokopp Mária
művészettörténész, ELTE egyetemi tanár

A gyógy-termál és élményfürdő terveit a 2002-ben lebonyolított – Esztergom városa által kiírt
– meghívásos építészeti tervpályázatán nyertes pályamunkánk alapján alakítottuk ki.
Pályázatunk lényege – „képlete” az volt, hogy a Prímás-sziget zöld-környezetébe ilyen nagy
objektumot „házként”, hagyományos épületként elhelyezni nem tanácsos; – olyan megoldást kell
keresni és találni e nehéz és felelősségteljes tervezést igénylő problémára, amely megoldás
végeredménye egy, a befogadó környezet zöldjébe beleillő, abba beolvadó, azzal együtt élni tudó
objektum.
A Duna-ág mellé telepített épület, folyó-menti túlpartján helyezkedik el az unikális építészeti és táji
szépségekkel rendelkező történelmi belváros – felette a várral és a bazilikával. Meggyőződésünk
volt, hogy a várost a szigeten – egyedi hangulatával, léptékével folytatni nem szabad, s olyan
megoldást kell keresni a fürdőkomplexum „testére”, amely teljességgel elüt a városi struktúrától,
hangsúllyal képviseli azt a kort, amelyben létesül –, ám ugyanakkor – kellő alázattal is viseltetik
közvetlen és tágabb környezetével szemben.
Esztergom számára ez a fürdő nem csupán egy létesítmény, de arra is hivatott, hogy funkcionális
és formai egyediségével, élménykínálatával a városhoz kösse hosszabb időre, több napra az ide
érkező turistákat, akiknek mai átlag-tartózkodása e helyen mindössze 2 óra. A város vezetése igen
józanul és elszántan törekszik arra, hogy a település egésze formálódjon turistacsalogatóvá, s hogy
ezen emelkedő minősége által saját lakossága is nyerjen életminőségben, munkahelyteremtésben,
vagyoni gyarapodásban.
A fürdő kiváló helyen fekszik; – ahogyan már említettük, a történelmi város közvetlen közelében,
s a Mária Valéria hídhoz vezető Táncsics Mihály útra fűzötten. Az épületet a Duna-ág fasora
– íves partszakasza öleli át, s a nyitott medencék számára alkotott térség is igen gazdag
faállományban.
Épületünk, mint egy hatalmas emelkedő kristály (legyező) háromszöge fut fel a cca. 6 mes magasságból egy 15-16 m-es szintig. E szétnyíló legyezőforma különböző magasságú
hegyesszögű háromszög-szeletekből strukturálódik össze, amely szeletek egy kisebb része üvegtestű, jóval nagyobb hányada pedig funkcionálisan is ekként működő zöldtető. Ez az emelkedő
kubus tartalmi értelemben is indokolt, hiszen a legmagasabb „testekben” helyezkednek el a
legtágasabb élményfürdő és termálfürdő terek. A ház egyes funkcionális egységei tömören, és a
fürdő működési „képletét” követve helyezkednek el egymás mellett – igen tömör és gazdaságos
elrendezésben.

A szigetre vezető híd oldalán (a város felőli legfontosabb megközelítés felől) – a „legyező-háromszög”
csücskében egy kapu létesült, amely maga alatt átengedi az északi oldalon végigfutó gazdasági
utat (amely útra fűződhet fel a fürdővel szoros kapcsolatot tartó jövendő szálloda kubusa is). E kapu
után helyezkedik el (az épület keleti végében) a gyógyászat komplett helyiségcsoportja, terápiás
funkcionális egységeivel, orvosi rendelőivel és medencéjével, ill. saját öltözőcsoportjával.
A gyógyászat, s az építmény egyéb funkcionális egységei között található az előcsarnok tere,
pénztáraival, információs pultjával, s az emeletre vezető vertikális közlekedés (díszlépcső, felvonó)
magjával. Ebből az előcsarnok-térből közelíthetők meg a két szinten elhelyezkedő szekrényes
rendszerű öltözőcsoportok, amelyek száraz és nedves folyosói egyértelmű különválasztással
szolgálják vendégeiket.
Az előcsarnok déli oldaláról közelíthető meg az étterem- bár- büfé tere, amely egyben társalgó
és várakozó tér is.
Az épület háromszögformáját követő „szétnyíló” elrendezésben elhelyezkedő öltözőblokkok egy
attraktív, díszmedencével hangsúlyozott, felülvilágított, galériás (a „nedves” közlekedést bevezető)
teret zárnak körül, amely tér szerves része az élményfürdő- termálfürdő nagy csarnokának.
Az építmény északi oldalára helyeztük el a ház gépészeti funkcionális egységeit, ill. a transzformátort,
a személyzeti öltözőket és irodákat, ill. a raktárakat. A felsorolt helyiségcsoportok felett kaptak
helyet az emeleten a wellness- fitness- szauna- tornaterem egységek,– amelyek a nagy fürdőcsarnok
galériáján keresztül tartanak kapcsolatot az élményfürdő-termálfürdő tereivel. A fürdőépület déli
oldalára a már említett büfé- társalgó- üzlettér után – külön külső betáplálással rendelkezően
helyeztük el a ház konyháját – amely a fürdőcsarnok és a külső medencék felé forduló éttermet
szolgálja ki. A ház kétségkívül leglátványosabb tere az élményfürdők-termálfürdő – néhol 16 m-t
is elérő magasságú csarnoka. E csarnok üvegfalai nyugatra néznek, s rajtuk keresztül a fürdő
részévé vált a bazilika és a vár látványa.
Az egyes medencék a szükséges funkcionális- műszaki- technikai- használati igények szerint
kerültek kialakításra úgy, hogy körülöttük kellő pihenő- és zöldterületek is maradjanak a pihenés
számára.
A termál-medencét úgy helyeztük el, hogy – bár szerves kapcsolatot tart az élményfürdővel,
mégis kellő szeparáltságot élvez (tekintettel idősebb, vagy kevésbé egészséges látogatóinak
nyugalmi igényire).
A fedett csarnokhoz, a ház nyugati oldalán – közvetlenül kapcsolódik a nyitott medencék és

pihenő – ill. játszó és sportterületek „világa” (több medence kiúszókkal tart kapcsolatot fedett
medencecsarnokával). A külső medencék gyakorlatilag megismétlik a belső medencék funkcióit
– ám hullámfürdőt csupán a külső térben tudtunk elhelyezni, nagy térigénye miatt.
A fürdő zöldtetős tömegét úgy alakítottuk ki, hogy e tetőre, amelyről kiválóan lehet majd élvezni
a történelmi város látványát, a felvonó segítségével a vendégek is fel tudjanak jutni. Noha az
e funkcióhoz nélkülözhetetlen korlátokat a kivitelezés során elhagyták – igéretet kaptunk arra,
hogy pótlásukra sor kerül, s a fürdő úgyszólván teljes zöldteteje bejárhatóvá válik – kilátó- pihenőnapozó résszé alakul.
Az épület képletszerűen megfogalmazott, jel-szerű kubusa egyértelműen azt követelte meg, hogy
a homlokzatokon nem használjunk sokfajta anyagot, – hogy a tömegformálást ne „kontrázzák”
egymás ellen dolgozó „anyagjátékok”. Ilyen célból választottuk ki a ház alapanyagául – az üveg
mellé – egy előpatinázott rézlemez alapanyagú gyártmánycsalád homlokzati paneljeit, lamelláit,
árnyékoló rácsait, hullámlemezeit, stb., amely gyártmányok szerelését már hazai cégek tudták
elvégezni. Az épület legfontosabb része az un. negyedik homlokzata, azaz tető kialakítása volt!
E tető az, amely a koncepció lényege; – az a zöld-homlokzat, amely az épületet környezete
szerves részévé formálja. A ház „legyezőjét” (kristály-testét) két karakteres, transzparens üveg
felülvilágító hasítja át, s ezen üveg-hasadékok között és mellett helyezkednek el a hol intenzív
bokor- fa- cserjeültetésű, hol gyepszőnyeg felületek. Az egyes épületrészeket (formákat)
növénytartó „vályúrendszer” szegélyezi, s ezek a horizontálisan futtatott növénytartó „ékek” és
szegélyek fogadják be az említett intenzívebb növényzetet – míg a közöttük elhelyezkedő „mezők”
a gyepszőnyegek és sík felületek különféle színű és struktúrájú rétegei.
A fürdőépület előtti dísztér a gyalogos közlekedés és várakozás tere-fóruma. E dísz-téren keresztül
hajtva érik el a gépkocsik és buszok felszíni parkoló-területeiket (szintén fásított és díszburkolatú
megoldással kialakítva).
A fürdőkomplexum jövendő üzleti és funkcionális- turisztikai sikerének egyik záloga, hogy hozzá
léptékének megfelelő szálloda kapacitás csatlakozzon – részben fedett átjárhatósággal a
fürdőterekhez. E mintegy 100-120 szobás hotel engedélyezési és kiviteli terveire szerződésünk
van, s szerencsés esetben a szálló építése még ez évben megkezdődhet. A turisztikai centrum
elemeként a hídra vezető út túloldalán is cca 200 szobás hotelt tervez a város.
Esztergommal a régió, de mondhatjuk az Ország is, egy nagy történelmi múlttal rendelkező,
megújuló „fürdővárossal” gazdagodik.

Az épület címe:

Aquasziget Esztergom
2500 ESZTERGOM, Táncsics M. u. 5.

Tervpályázat dátuma:
Építési engedélyezési terv:
Kivitelezés kezdete:
Épület átadása:

2002.
2002.
2004.
2005.

Telek területe:
Beépített terület:
Beépítettség terepszint felett:
Beépítettség terepszint alatt:
Bruttó szintterület:
Bruttó szintterületi mutató:
Építménymagasság:
Zöldterület:
Zöldterületi mutató:
Parkolók

5.235 m2
5.450 m2
21.6 %
13.9 %
11.582 m2
0.46
9.29 m
15.524 m2
61.5 %
91 vendég személygépkocsi parkoló, melyből 3 mozgásukban
korlátozott vendégek számára van fenntartva. A parkoló
területen 3 busz időszakos tartózkodása biztosított. A buszok
napi parkolása a Mária Valéria híd hídfőjénél kialakított
parkolóban biztosított. A további 15 személygépkocsi
elhelyezésére a Táncsics Mihály utca túloldalán a
további Önkormányzati fejlesztések során parkolóhelyek
biztosíthatók.

június
december
január
november

déli homlokzat

nyugati homlokzat

északi homlokzat

fotó: Polgár Attila

Generál tervező

Finta és Társai Építész Stúdió Kft.

Építész tervezők
Felelős tervező
Vezető tervező és belsőépítész
Vezető tervező
Koordináló építész
Építész tervezők

Dr. Finta József
Z. Havas Anikó
Dóczé Péter
Mezei Gábor
Cserháti-Czene Andrea
Péter Gábor
Garas Zsolt

További közreműködők
Esztergom Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Iroda
Búzásné dr. Zimon Andrea irodavezető
TM Janeda Kft
Volkai János
TB Szíj Kft
Temesvári László
Kelevill Bt
Kelemen Ferenc
Archikert Bt
Steffler István
Nagy és Társa Mérnökiroda
Nagy Katalin
Józsa és Társai Bt
Józsa Gusztáv
Progterv
Kovács Péter
S-Terv Kft
Sallai Zoltán
FRT Raszter Építésziroda Kft
Reisch Richárd

Generál kivitelező:
1.
2.

Contur Bau Rt. 			
Felelős műszaki ellenőr:
Esztergomi Fürdő Rt.		
Felelős Műszaki ellenőr:

(2004- ig)
Fekete Roland
(2004- átadásig)
Lengyel József

