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DÉVÉNYI SÁNDOR
SZÁLLODATERVEK

A Kossuth-díjas Dévényi Sándor eddigi pályájának furcsa
és sajnálatos jellegzetessége, hogy bár minden kisebb épü-
letét is egyfajta monumentalizmus, a részletek finom kidol-
gozásával együtt is érvényes nagyléptékûség jellemzi, nem
épített nagyobb épületeket. Hogy nem az õ terveiben keres-
hetõ ennek a már idáig is pótolhatatlan veszteségnek az
oka, azt szeretnénk a munkáit bemutató közlemények elsõ
részével igazolni. Nagyjából az utolsó évtizedben indult
pályázatokon, vagy kapott megbízásokat szállodák, gyógy-
fürdõegyüttesek tervezésére, de ebben a mûfajban mégis
csak a legkisebb, a Budapest, Angyal utcai Corvin szálló
valósult meg. Az arány minden átlagon aluli, holott nyu-
godtan állítható, hogy a családi ház léptékû munkáival is
iskolát teremtõ építész terveinek megvalósításával jóval az
átlagon fölüli értékek jöttek volna létre. A tekintélyes szállo-
daterv sorozat ellenére megállapítható az is, hogy az immár
Kossuth-díjával is elismerten a legkiválóbb és nemzetközi-
leg számon tartott magyar építészek közé tartozó Dévényi
botrányosan kevés lehetõséget kapott nagyberuházások
nemhogy megvalósítására, de még megtervezésére is.

Jelenleg folyik a marcali gyógyszálló, illetve a Gellért
szálló felújításának tervezése (ez utóbbi elôtörténetét rész-
letesebben ismertetjük), és reméljük, hogy a megvalósítá-
sukra is sor kerül.

BUDAPEST, XI. KERÜLET, SZENT GELLÉRT TÉR
GELLÉRT SZÁLLODA REKONSTRUKCIÓJA

Részletek a mûemléki értékelésbôl: …a Gellért tér felé
esô részben helyezkedtek el az elôkelô társashelyiségek,
amelyek a korabeli újságcikkek szerint valóságos iparmû-
vészeti kiállítás benyomását keltették. Egymás mellett
sorakozott a félemeleten az író- és olvasóterem, egy na-
gyon bájos, orgonaszínû nôi szalon, az empire zeneterem
és a szálloda nagyétterme, amelyet mennyezetig érô diófa
burkolat borított. A szálloda elsô  emeletén ünnepélyek
vagy házi hangversenyek rendezésére alkalmas zeneterem
biztosította az összeköttetést a szállodaszint és a centrális
kupola galériája között.

A négyemeletes szálloda összesen 176 szobából állt.
A lakosztályokat vízvezetéki, thermálvizet és szénsavas
vizet is szolgáltató fürdôszobákkal látták el. A fejedelmi
lakosztályon kívül három kategóriába sorolták a szobákat.
Gondosan tervezett, egyszerû bútorok alkották a berende-
zést. A falakon egy-egy jó festmény függött. A berendezés
a Szablya Ferenc tanár vezetésével dolgozó iparmûvész-
kollektíva munkáját, ízlését dicsérte…

Röviddel a Szent Gellért Szálló és Gyógyfürdô átadása
után, 1918. október 31-én kitört az ôszirózsás forradalom.
A szállodát katonai célokra vették igénybe, és hosszú ideig
mejdnem teljesen el volt zárva a polgári lakosság elôl. A
Tanácsköztársaság bukása után a román hadsereg vette
birtokába, azután pedig a Nemzeti Hadsereg Fôvezérsé-
gének lett a székhelye. A politikai és társadalmi helyzet
normalizálódása a hotelt és fürdôit visszaadta rendelteté-
sének. Az idôszak azonban nem kedvezett egy olyan szál-
lodának, amelynek építésénél a legnagyob hangsúlyt a
külsô és belsô fényûzésre fektették. A korabeli források
különösen a vendéglátóipari helyiségek gyér látogatottsá-
gára panaszkodtak. Különbözô javaslatok születtek más
célokra – uszoda, színház, mozi – történô átalakításukra.

1921. januárjában a szálló 60 szobával történô bôvíté-
sét javasolta a szálloda vezetôibôl és dolgozóiból álló bi-
zottság. Ekkor került a programba a thermáluszoda meg-
építése is. Ez az elgondolás – a szállót is tervezô Sebestyén
Artúr tervei alapján – 1927. augusztus 17-re vált valósággá,
amikor megnyitották a jelenlegi hullámfürdôt. A belsô
szárnyakra történt emeletráépítés révén a szobák száma
234-re nôtt. A jövedelmezôség további növelése érdeké-
ben 1933-ban Budapest polgármestere elôterjesztést tett
a szálloda télikertjében egy téli úszócsarnok létesítésére.
A hullámfürdô tehetôs törzsközönségét a hûvösebb idô-
szakokban is fogadni akarták. 1934-ben megnyílt a pezs-
gôfürdô, amit az tett pezsgôvé, hogy a fenéken elhelye-
zett, likacsos burkolólapokon át az inhalatórium légkazán-
jából sûrített levegôt vezettek be a medencébe. Ezzel ala-
kult ki a szálloda végleges képe…

A második világháború végén a szállodába a német
fôhadiszállás költözött. Talán ezért is kapott 1944-ben
bombatalálatot az épület. Az ostrom során siralmas álla-
potba került; csak a falai álltak, nem volt tetôzete, a kupo-
lája és födémei leszakadtak. A fürdô nôi szárnya teljesen
elpusztult. Már 1945 tavaszán megkezdôdött a romeltaka-
rítás, és nyáron kinyitott a Hullámfürdô – igaz: csak egy
büfé üzemelt benne.

1946. március 26-án ötven szobával megnyílt a szál-
loda is. Bejárata a jelenlegi fürdôbejárat volt, a Kelenhegyi
úton. A szobák a Gellérthegyre néztek; a lift és a lépcsôház
a jelenlegi szállodát és a fürdô-elôcsarnokot kötötte össze.
A szálloda IV. emeletén két-két, utcára nyíló szobát  egybe-
nyitva rendezték be az éttermet, és a folyosó túloldalán a
konyhát…

A szálloda teljes újjáépítése és idegenforgalmi haszno-
sítása 1956 elsô felében kezdôdött, és komolyabb in-
tenzitással 1957-tôl kezdve folyt. A felújítás alapelve az volt,
hogy az eredeti külsô homlokzat  meg-    (folyt. a 21. oldalon)
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SZIGETVÁR, 209 SZOBÁS GYÓGYÜDÜLÔ SZÁLLODA

Az épület telepítését meghatározta a nagyobb tisztás mérete
és elhelyezkedése. Közel észak-déli tájolású, tehát szinte
kivétel nélkül kelet-nyugati szobákkal rendelkezõ szálloda
alakult ki így, határozottan elválasztott gazdasági és vendég-
forgalmi megközelítéssel, valamint a tisztás meghatározó ré-
sze összefüggõ zöldterületként megmaradt. A meglévõ lige-
tes erdõségbõl a lehetõ legkevesebb fa kivágásával alakí-
tottuk ki a szálloda megközelítési útvonalait, részben egy,
részben kétirányú forgalommal. A szállodaépülethez szer-
vesen illeszkedik annak keleti és déli oldalán az uszoda és
gyógyászat nagyobb teret igénylõ része.

A fõépület kialakításakor fõbb szempontként szerepelt
a tisztás léptékéhez és a tisztán természeti környezethez való
alkalmazkodás formai és szerkezeti oldalról is. Az épület
dombszerûen növõ, majd elfogyó formát ölt, belesimul kör-
nyezetébe, legmagasabb pontja a fák koronájának csúcsáig
tör fel, nagy tetõfelületei a földbe nyomják a házat. Az alap-
vetõ funkcionális kialakítást két vezérelv határozta meg: az
épület fent felsorolt tulajdonságainak és az elvárásoknak leg-
inkább egy középfolyosós épület felel meg, valamint az,
hogy az agresszív talajvíz jelenléte miatt pinceszint nem léte-
síthetõ, ezért az alagsort – a kiszolgáló funkciók rendszerét
– máshová kell telepíteni. Mivel ezen a szinten túlnyomórészt
kiszolgáló funkciók lennének, úgy gondoltuk, hogy ezt a
funkciócsoportot felhelyezzük a bejárati szint fölé, mintegy
„szerelõszintet” kialakítva. Így kettõs sikert könyvelhetünk
el: az épület legértékesebb része, a földszint közvetlen kap-
csolatba kerül a szállodát körülvevõ természettel, gyakorlati-
lag az épület földszintjének minden pontjáról ki lehet jutni
a szabadba, másrészt a kiszolgáló funkciók egy teljesen elkü-
lönített szinten találhatók.

Erre a „szerelõszintre” rámpán lehet felhajtani, a rámpa
alatt létesül a fedett autóparkoló autómosóval és a trafóház-
zal. Mivel a vízgépészet és a gyógyászat is igényel külsõ
megközelítést, a szálloda déli fele is jármûvel megközelíthetõ,
a vízgépészeti berendezések beemelése ill. a betegszállítás
biztosítása végett.

A bejárati szint funkcionálisan három részre tagozódik,
a bejáratnál lévõ foyer-ra, ettõl északi irányban található –
megtartva a felsõ szintek jellegét – egy belsõ utcára felfûzve
a vendéglátás és szórakozás „negyede” a meglévõ platánsor-
ról kedvezõ megközelítéssel, míg a foyer-tõl délre a gyógyá-
szati egységek helyezkednek el.

A fõbejárattal szemközt juthatunk a szeparált gyógyá-
szati recepció közremûködésével az uszodába, a mellette
lévõ gyógymedencébe, majd ezeken át a szabadtéri meden-
cékhez, a sport- és szabadidõ-udvarba. A három lakószint
egyre fogyó hosszakkal hasonló struktúrát mutat: középfo-
lyosóra fûzve találhatók a szobaegységek, a közlekedõ törés-

pontjaiba a közösségi és szobaasszonyi helyiségekkel.
Az északi és déli szárnyat a foyer-n keresztül hidak kö-

tik össze, sajátos hangulatot adva a több szint magasságú
elõcsarnoknak.

Az épület szerkezetei túlnyomórészt elõregyártottak.
Az alapozás Frankie lebegõ cölöpalap, gerendaráccsal

összefogva, a bejárati szint és a kiszolgáló funkciókat össze-
fogó „szerelõszint” 7,5x7,5 m raszterû monolit vb. szerkezet,
a szállodai szintek erre a szerkezetre épülõ alagútzsalus rend-
szerbõl állnak. A tetõszerkezet állandó keresztmetszetû elôre-
gyártott faszerkezet kettõs hódfarkú cserépfedéssel.

A teniszcsarnok a kisebb tisztásra települ, a szabadtéri
teniszpályákkal együtt. A szükséges szabadtéri parkolók a
szálloda megközelítése végett épített út mellett az épület
közelében találhatók.

A szálloda egésze nem kíván konkurrálni a Várral; egy
tisztáson megbújva megpróbál kisebb lenni, mint amilyen
valójában.
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Tervezôk:
Dévényi Sándor,
Borza Endre,
Masszi Pál,
Balázs Péter

Munkatársak:
Sziklai Ákos,
Balázs Gábor

Tervezés éve: 1990.

Szemben: helyszínrajz, keresztmetszet, nyugati homlokzat.
Ezen az oldalon: a 3. és az 1. szint alaprajza, keleti  homlokzat.
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HARKÁNY, 500 FÉRÔHELYES
GYÓGYÜDÜLÔ SZÁLLODA

A szálló Harkányban, a meglévô gyógyüdülôtôl északra,
jelenleg beépítetlen telekre épül. Nyugaton a meglévô házsor
lebontása után a Kossuth Lajos utca, keleten a Dráva Szálló
telke, délen a Bartók Béla út határolja. Gépjármûvel az utóbbi
felôl közelíthetô meg a 118 férôhelyes parkoló.

A szállótól északra helyeztük el a teniszcsarnokot és a
többi szabadidô-létesítményt magába foglaló parkot. A telket
melegvizû patak szeli át. Javasoljuk a Kossuth Lajos utca
kibontott házsorának részleges pótlását, ahol lakások, üzle-
tek, vendéglátóhelyek, esetleg panziók létesíthetôk. A Bartók
Béla utca kiszélesített torkolatába közparkot terveztünk
vízmedencével és szoborral. A szálló gazdasági udvara észak-
keletrôl nyílik, ahol 9 buszparkoló, 46 személyzeti parkoló,
olajlefejtô található.

A szálló megformálásánál a századvég fürdôhangula-
tát kívántuk felidézni. Ezt az elképzelést mind a tömeg-
alakítással, mind az anyaghasználattal alá kívántuk támasz-
tani. Részben ez indokolja az alacsony (F+3) szintszámot.
Az agresszív talajvíz miatt az alagsori kiszolgálószintet a
föld felszíne felett építettük meg, majd utólag
körbetemetjük, hogy a valójában ötszintes
épületbôl csak négy látsszon. További
elôny, hogy az emelt szinten körül-
vezetett tûzoltóútról mérve az épület
felsô lakószintje 13,65 m alatt marad,
így nem minôsül középmagasnak.

A családias fürdôhangulat
kialakítása és funkcionális elônyök

miatt két, egymással szimmetrikus fô tömeget alakítottunk
ki. Ezek két fedett udvart zárnak közre a három emeleti
szinten hotelszobákkal; alattuk a gyógyászat, illetve az
étkeztetés helyiségeivel. Ezek a fô tömegek közepén elhe-
lyezkedô átriumok közösségi pihenôtérként szolgálnak,

és a két csarnok közötti elôcsarnokkal állank kap-
csolatban. Az elôcsarnok tengelyében jól

láthatóan helyeztük el a szálló karakterét
meghatározó uszodát.

A függôleges közlekedést 4 db,
16 személyes személylift és 2 db 1000
kg-os teherlift, két fô-, két menekülô
és egy személyzeti lépcsô szolgálja. A
szerkezet 7,2x7,2 méteres raszterben
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tervezôdött, monolit vagy elôregyártott vasbeton-szerke-
zet alkalmazásával. Az uszoda és a teniszcsarnok faszerke-
zetû; az átriumok üvegezett acélszerkezetû lefedést kap-
nak. Külsô megjelenését a fehérre festett vakolat, piros
tetôcserép, zöldre pácolt faszerkezetek, korlátok és nyílás-
zárók határozzák meg. A Nap-udvar óarany, a Hold-udvar
ezüstszürke, míg az elôcsarnok és az uszoda kerámia-bur-
kolata kékeszöld színvilágú.

Tervezés éve: 1989-91
Felelôs tervezô:

Dévényi Sándor
Társtervezôk:

Kulcsár István, Masszi Pál, Weiler Árpád
Statikus tervezô:

Dulánszky Jenô
Szerkesztôk:

Füredi Gizella, Hegyi Istvánné, Kászonyi Gyula
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Az elôzô oldalpáron: helyszínrajz, I. emeleti és földszinti alaprajz, déli és északi homlokzat, és az átriumokon át felvett metszet; szemben:
axonometrikus és perspektív távlati kép; ezen az oldalon: a Hold-udvari kávéház belsô képe és az uszodán át felvett keresztmetszet.
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CSONGRÁD, 204 SZOBÁS GYÓGYÜDÜLÕ SZÁLLODA

A tervezési helyszín Csongrád városközpontjától délkeletre,
a holt Tisza ágban hordalékból rakott sziget. A szálloda elhe-
lyezése a sziget harmadában történt, ezzel lehetõséget adva
a hátsó szigetfél más, a hotel funkcióival megférõ felhaszná-
lására. A kiszolgáló út a sziget északi oldalán fut, a szálló
megközelítése az 5 fh-es busz és 112 fh-es személygépkocsi-
parkoló mellett történik. A gazdasági udvar az épület észak-
nyugati oldalán füvesített dombbal takarva került kialakítás-
ra. A sport-funkciók pedig a szálló keleti oldalára a gyógyá-
szati szárny mellé kerültek, így vizuálisan a sziget fel nem
használt, vélhetôen parkosítható részéhez kapcsolódnak.

Az épület az Aranysziget hordalékához hasonlóan ma-
ga is a természetbõl nõ ki. Fô vonulata a folyó hosszten-

gelyét követve egy a régi Tiszára jellemzô kanyarulatot ejt.
A Gyógyszálló föl és visszalépcsõzése során egy védett, déli
öblöt képez, mely keleti oldala a gyógyászathoz kapcsolódva
nyitott medencékkel ellátott strandban, nyugati oldala az
étterem teraszához kapcsolódó kikötõ öbölben folytatódik.

Az épület a tájhoz illeszkedõ magasságú max. fsz.+3 szint
+tetõtér. A jelenlévõ vízszint miatt a gyógyhotel csak minimá-
lis mértékben van alápincézve, a gépészeti, TMK és néhány
raktár helyiség kivételével valamennyi kiszolgáló funkció a
földszintre került a szálloda alól mindenhol kilógó emeltebb
belmagasságú lepénybe, melyhez az északi oldalon a gazda-
sági udvart kivéve a föld hozzá van töltve. A felsô lakószint
13 m alatt marad; így nem minôsül középmagas épületnek.
A homlokzatok kialakítása vakolt, festett tégla, illetve vas-
beton elemek; a héjalás kettôs hódfarkú cserépfedés.
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Tervezés éve: 1990
Tervezôk:

Dévényi Sándor,
Borza Endre,
Masszi Pál

Szemben: helyszínrajz, keresztmetszet az
elôcsarnokon át, és déli homlokzat; ezen az
oldalon: elsô emeleti és földszinti alaprajz.
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HOTEL EURÓPA HÁZ
445 szobás szálloda, Budapest

Az 5-7 emeletes hotelépület a 4 hektáros telken átlósan he-
lyezkedik el. Elõtte híddal összekötve a többcélú nagyterem
tömbje, tõlük függetlenül helyezkedik el a kaszinó épülete.
A három épület között városias terek, utcák, sikátorok
alakulnak ki. A fõépület mögött az uszoda által leválasztva
a park és a gazdasági uduar található. A parkban 25/12,5 m-
es szabadtéri úszómedence, minigolfpályák, kerti pihenõk
találhatók. Az uszoda mögötti szabad kertszerû térségben
teniszcsarnok, teniszpályák, sétautak és kioszk található, a
pihenést szolgálva. Az épületegyüttes „gyújtópontjában”
díszes talpazaton álló szobor épül. A záportározó töltése elõtt
parkoló található.

445 szobás szálloda átriummal, 300 férôhelyes étterem
konyhával, különteremmel, üzletekkel, 200 férôhelyes bár-
ral, 200 m2-es úszómedencével. Az épület a 24x24 m-es kö-
zépen elhelyezkedõ átriumra szervezett. Ez egyúttal a foyer
is, a hozzá kapcsolódó funkciókkal: recepció; boyállás, tele-
fonok, lépcsõzetes medencerendszerben csörgedezõ víz,
ücsörgõk. Innen nyílik az ÉK-i szárny alatti 33 férôhelyes
étterem, az ebbõl nyíló különtermek, valamint a DK-i szárny
alatti 150 férôhelyes sörözõ, 4 pályás bowlinggal. Emellett
található az igazgatási egység. Az átrium északi részébõl nyí-
lik az uszodacsarnok, öltözõkkel, szaunákkal és úszómeden-
cével, mely alatt a vízgépészet található.

Az étterem mellett a konyhaüzem található, melynek
egy része az alagsorban helyezkedik el, a gazdasági udvar
felé nyitottan. Itt találhatók a szállodaellátó helyiségek, rak-

tárak, a mosoda (10 q/nap kapacitással) személyzeti öltözôk
(350 fõ személyzetre, személyzeti étterem, gépészeti helyisé-
gek. Itt alagútszerû átjáró létesül a nagyterem épülete felé
elsõsorban az ételek szállítására.

A hotelszinteken 20 szoba nyílik az átriumból, innen
indul útjára a két összetartó középfolyosó. Az átriumban
található a két lift-torony. Az elsõ emeleten található az át-
járás a konferenciaterembe. Egy szinten átlagosan 74 szo-
baegység található. Szintenként egy apartman alakítható ki.
Tetõszint (7. emelet) az átrium körül, a hotelszintek felett
található. Itt helyezkedik el az éjszakai bár, több kisebb helyi-
ségre tagolva, valamint a gépészeti helyiségek.

A többcélú nagyterem konferenciák,
elõadások, hang-

versenyek esetén a galériával együtt 700 férõhelyes, a három
különteremben 50-170 férõhelyes, ezekbõl egy az alagsor-
ban található, önállóan is használható. Bálok, estélyek, foga-
dások esetén az alagsori befejezõ konyha látja el a vendégse-
reget. A konferenciaterem komplett szcenikai, hangosító-
világosító helyiségekkel, szinkrontolmács fülkékkel ellátott.

Önálló épületben nyer elhelyezést a kétszintes kaszinó.
A földszinten elôtér, pénzváltóval, játékautomatákkal. Két
lépcsõ vezet a tetõtérbe, ahol kocka, rulett, billiárd stb. talál-
ható, valamint a bár. A földszinten a kaszinó elõtere körül
boltok és jellegzetes európai kocsmák találhatók.

7,2 x 7,2 m-es raszterû monolit vb. vázszerkezet, a szoba-
egységeknél monolit vb. harántfalakkal. Az átrium lefedése
fémszerkezetû. Homlokzata festett, néhol kerámia burko-
lattal, tetôhéjalás cserép és rézlemezfedés.
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Tervezés éve: 1990
Vezetô tervezô:

Dévényi Sándor,
Munkatársak:

Borza Endre,
Masszi Pál
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MARCALI, DANUBIUS
GYÓGYSZÁLLÓ

A szállót Marcali jelenleg beépítetlen
területén, enyhe déli lejtôre helyeztük
el. A szálló funkcionális elrendezé-
sénél igyekeztünk a tereplejtés adta
lehetôségeket kihasználni. A környék
a készülô RRT. szerint dús vegetációjú
parkosított, alapvetôen zöldterület-
jellegû lesz. Ebben a kellemes kör-
nyezetben a környezô lakóterülettôl
viszonylagos elzártságban helyeztük
el a tervezett szállodát.

A tervezési megbízás szerint az
épület két ütemben valósítható meg.
Az I. ütem 110 szobaegység mellett a
szállodatechnikai, gyógyászati, ét-
termi, épületgépészeti funkciók nagy
részét tartalmazza. A II. ütemben a 108
szobaegység mellett parkológarázs,
konferenciaterem, szépségszalon,
irodák és raktárak létesülnek.

A fôépület I. ütemben elkészülô
részét a telek ÉK-i, s egyben legmaga-
sabban fekvô negyedébe telepítjük.

A végleges épületegyüttes déli
irányban kitáruló két szárnyból áll,
közrefogva az elôcsarnoki, illetve a
tereplejtés kihasználása érdekében az
alagsorba kerülô gyógyászati funk-
ciókat.

A fôbejárat észak felôl, míg a
gazdasági megközelítés az épület
keleti oldalán a közönségforgalomtól
teljesen elválasztva, az alagsori szintig
lesüllyesztett, pergolával fedett gaz-
dasági udvaron keresztül történik.

Az épület bôvítése a kedvezô te-
lepítés miatt már az I. ütemben meg-
épült épületszárny mûködését nem
zavarja.

Az épület fôbb szerkezetei:
Mélyalapozás 7,20x7,20 monolit vas-
beton váz, monolit vasbeton födém,
hagyományos kitöltô és belsô vá-
laszfalakkal.
Alkalmazott fôbb anyagok:
Homlokzatok: vakoltak, helyenként
terméskô burkolattal, illetve faszer-
kezetekkel. Tetôhéjalás: kettôs hód-
farkú cserépfedéssel.
Belsôben alkalmazott anyagok:
Kerámia és szônyegpadló burkolatok,
mázaskerámia és fa falburkolatok.
Belsô kialakításánál meleg, otthonos,
huzamosabb tartózkodásra inspiráló
építészeti megoldásokat alkalmazunk.

Fent: helyszínrajz, metszet az elôcsarnokon át az I. és II. ütem ábrázolásával; szemben:
földszinti alaprajz a gyógyászati helyiségekkel, délkeleti és északkeleti homlokzat.
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Tervezés éve: 1997-99
Vezetô tervezô:

Dévényi Sándor,
Munkatársak:

Pap László,
Baranyai Bálint,
Halas Iván
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BUDAPEST, IX. KERÜLET, ANGYAL UTCA
CORVIN SZÁLLÓ

Tervezés éve: 1994-95
Felépült: 1998.
Vezetô tervezô:

Dévényi Sándor,
Munkatárs:

Baranyai Bálint,

Ezen az oldalon: Angyal
utcai homlokzat; szemben:

földszinti és általános emleti
alaprajz, valamint a

megépült szálló fényképei
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tartása mellett a belsô kialakítás a korszerû szocialista épí-
tészet példája legyen. A már korábban eladogatott bútorok,
festmények és egyéb berendezési tárgyak mellett ekkor
semmisültek meg végleg a még megmaradt, polgári csöke-
vénynek kikiáltott eredeti részletek, burkolatok, nyílászá-
rók, falfestmények, stb. Szerencsére a fürdô ugyanekkor
elkezdett felújítása nem ezt a szemléletet tükrözte, ott az
eredeti állapot került helyreállításra. Az 1961-ben átadott,
nagyon gondosan felújított szálloda belsôépítésze Flach
János volt, aki munkájáért 1962-ben Ybl-díjat kapott…

A rekonstrukció alapelvei:
A szálloda vezetése célul tûzte ki, hogy Budapest mél-

tán leghíresebb, mára mûemlékké minôsített szállodája
olyan különleges, egyedi hangulatú hely legyen, amely
megpróbálja érzékeltetni azt az elmúlt, gazdaságilag és
szellemileg is kiemelkedô korszakot, amelynek elérésére
azóta is folyamatosan törekszünk. Az eddig is megôrzött
külsô kép, mely a Szabadság-híddal és a Gellértheggyel
együtt Budapest egyik jellemzô, kiemelkedô mûemléki
értékû együttesévé vált, természetesen megtartandó. A
kôburkolat és a különbözô fedések jelentôs javításokat
igényelnek. Szerencsére a korabeli tervek ezekre vonat-
kozóan szinte maradéktalanul megvannak, így a helyreál-
lításhoz jól használhatók.

A szálloda belsô rekonstrukciójához készített prog-
ramterv mûemléki elvei:

A jelenlegi térszervezés alapvetôen nem változik. A
kiszolgáló funkciók mai technológiai szintre hozása bizo-
nyos módosításokat igényel, de ezek a közönségforgalmi
részeket nem érintô, eredeti szerkezeteket nem romboló
beavatkozások. Lehetôség szerint éreztetni kell az eredeti
térszervezést ott is, ahol azt a felújítás eltüntette. Kivétel
a földszinti üzletsor.

Megközelítôen eredeti állapotában szeretnénk helyre-
állítani korabeli közlések, levéltári tervek, fotók, illetve
további kutatások alapján a következô helyiségeket: bejá-
rati hall (a recepció mai helyének megtartásával), fôlépcsô-
ház, Duna terem, Gobelin terem, elsô emeleti zeneterem.

Az eredeti térsor rekonstruálható belsôépítészeti han-
gulatának visszaállítását szeretnénk elérni a teaszalonnál
– a mai funkció meghagyásával.

Nem az eredeti tervek alapján (mivel a terek sem
egyeznek meg az eredetiekkel), de korabeli, századfordu-
lós, illetve tízes évekbeli hangulatot tükrözô módon sze-
retnénk belsôépítészetileg megoldani a sörözôt és a cuk-
rászdát.

A szobaegységek belsôépítészeti kialakításánál fel kí-
vánjuk használni a korabeli ornamentikát, de a mai korba
illesztve.

Nehézséget jelent mûemlékvédelmi szempontból,
hogy a szálló és a fürdô értelmesen el nem választható
együttese két külön tulajdonban –  egy külföldi befektetô-
csoport, illetve a fôváros kezében – van, akik együttmûkö-
dése adminisztratív és érdekbeli különbözôségek miatt
egyelôre nem megoldott. A mûemlékvédelem érdeke az
egységes szemléletû kezelést követelné meg, erre azon-
ban – mint az egyik fél által megbízott tervezôk – nem
tudunk választ adni.
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Tervezés éve: 1996-99
Vezetô tervezô:

Dévényi Sándor
Munkatárs:

Halas Iván,
Baranyai Bálint

Mûemléki értékelés:
Lugosi Ágnes
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A 20. oldalon, lent: Halas
Iván belsôépítészeti vázlata,
a berendezés és a bútorok
részletei az építészeti tagozatok
kicsinyített másai; a többi kép az új
címertermet ábárzolja, 20. oldalon,
fent; belsô távlati kép, ezen az oldalpáron:
alaprajz, a mennyezet alulnézete és falnézetek
(Dévényi Sándor tervei) A 21. oldalon: képeslapok
a Gellért fürdôrôl a két világháború közötti idôszakból


