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Tizenöt év után döntöttem úgy, hogy 
hazatérek szülővárosomba, a poros 
Alföldön található kun városba, Kisúj-
szállásra. Igazából sosem szakadtam 
el ettől a várostól, mindig is idevalósi-
nak vallottam magamat, rokoni és 
baráti szálak sokasága kötött ide. Min-
den látogatás után úgy éreztem, hogy 
elszakadt bennem valami. Ez az érzés 
átragadt feleségemre is, aki egy alka-
lommal néhány éve kimonta: költöz-
zünk haza. Ezen azt értette, hogy köl-
tözzünk Kisújszállásra.

Elég volt a nagyvárosból. Vidéken 
egészen más az életminőség: élhetőb-
bek a terek, egymással beszélgető 
em berek, nyugodt tempó. Aztán idén 
márciusban bekövetkezett…

Amikor értesültem az épülő Kumá-
niáról, éreztem, hogy ehhez közöm 
lesz. Hittem benne, hogy van helye 
ennek az építménynek, illetve funkciói-
nak Kisújszálláson. Gyógyfürdő, szál-
loda, gyógyászat, mindez egyben: 
iga zi kuriózum. Az épület még inkább: 
egyedi bontott tégla, rengeteg fa, kun 
motívumok. Ez valóban ebbe a város-
ba való. Nem több, nem is kevesebb, 

mint mi magunk: konok kunok, akik 
szeretik földjüket, ragaszkodnak ha-
gyományaikhoz, mindezt egy kedves, 
büszke kun mezővárosban, Kisújszál-
láson. Tizenkétezer ember. Gyönyörű 
épületek. Fantasztikus civil szerveződé-
sek. Szobrok, irodalmi hagyományok.

Aztán belecsöppentem a kellős kö-
zepébe: javában zajlott az építkezés, 
közeledett az átadás, érhetően min-
denki ideges volt. És akkor találkoztam 
a szemüveges, ősz úrral. Épp a szál loda 
textilbeszerzésén ügyködünk, amikor 
szerényen közölte, hogy ez az egész 
az ő műve, és hogy szívesen segít. 

Hayde Tibor Ervin volt az úr. Szem-
rebbenés nélkül beszélgettünk egy-
két órát, így azt gondoltam, hogy ez 
az ember kisúji. Kiderült, már évekkel 
korábban elkezdődött, amikor a vá-
rosvezetés elé tárta a terveket: a fürdő 
és környékének teljes rehabilitációját. 
Első ütemben 2010-ben átadták az If-
júsági Szálláshelyet, amely az organi-
kus építészet egyik remeke: érdemes 
egy pillantást vetni a fényképére:

Tibor Gyergyócsomafalváról hozta 
az ácsokat, akik addigi pályafutásuk 

során sokat láttak, de amikor meglát-
ták a főépület terveit, azt azért szóvá 
tették, hogy eléggé kucifántos a teteje. 
Ácsolás közben bizonyára mondtak 
még mást is… De az eredmény önma-
gáért beszél, csak bele kell olvasni 
vendégkönyvünkbe.

Idén május elsején nyitottuk a für-
dőt és a szállodát, amelyet egyre töb-
ben látogatnak, és ahol egyre többen 
szállnak meg. A háromcsillagos hotel 
vendégmarasztaló stílusával, családias 
hangulatával sokak kedvencévé vált 
már az elmúlt néhány hónapban is. 
Szerencsére csak 30 szobánk van, így 
méretével is idomul a városhoz.

Az egész épület szervesen illeszke-
dik környezetébe, a három és fél hek-
táros telken található sok fához. Meg-
jelenik az életfa-motívum a tornyon 
és a toronyban található lakosztályban. 
A kun ív visszatérő elemként megjele-
nik a közös terekben, a szobákban, a 
székeken, az ágytámlán. A díszítések 
közül kiemelendő a kisújszállási kun 
virágos motívum és a kunsüveg.

SZERVES ÉPÍTÉSZET 
KISÚJSZÁLLÁSON

Az ifjúsági szálláshely

A fürdőépület önmagában egy jel: 
jurtát ábrázol, és úgy is működik. A 
medencecsarnok építész terveit Dar-
vas Imre  építész készítette, viszont a 
belsőépítészeti terveket ugyancsak 
Hayde Tibor Ervin álmodta meg: íves 
gyógytornamedence, különleges ala-
kú pezsgőmedence, világítóablakok, 
szaunavilág Kneipp-medencével, sok 
délszaki növény, fa paravánok, a csúsz-
datorony átalakított korlátjaival, a to-
ronyra centrális, természetes szín-
össze állítású, csúszásmentes burkola-
tok mind-mind a három nagy épület 
összhangjának megteremtését szol-
gálják. Ugyanezt a célt szolgálják a 
fényvető vitorlák tervei, melyek még 
mindkét épületben megvalósításra 
várnak. A fürdő főépületének jegyvál-

tó és információs „hajója” is fényvető 
vitorlákkal egészül ki. A hajó orrdísze 
is kun motívum , a szökőkút koronás 
oroszlánját IV. Béla királytól kapták a 
kunok jelképükként. Az oroszlánfejes 
csobogót Hayde Tibor Ervin barátja, 
Győrfi Lajos Magyar Örökség-díjas 
szob rászművész készítette éppúgy, 
mint a medencecsarnok két dombor-
művét. A Kunok Vándorlásának dom-
borműve elkészítésében a művész fia, 
Győrfi Ádám is részt vett. 

Természetes szellőzés biztosított az 
oldalajtók és a tetőablakok segítségé-
vel. Eddig csak karbantartás céljából 
kapcsoltuk be a szellőzőberendezést. 
A kun ív ebben az épületben is vissza-
köszön, ahogyan büszkék vagyunk 
medencéink kun eredetű elnevezései-

re is. Ezek valahai vagy mostani Kisúj-
szállás vizes határrészei után kapták 
nevüket, és kun nyelven mindegyik-
nek van jelentése. Kedvencünk a Szej-
kő: ez a „szejke” szóból ered, amelynek 
jelentése „szagos víz”, gyógyvíz. No
men est omen.

Összegezve azt mondhatnám, hogy 
Hayde Tibor műve(i) szervesen illesz-
kednek környezetükbe, várják vendé-
geiket, hogy nem többet ígérve, mint 
amennyit kínálni tudnak, kiszolgálhas-
sák őket.

Kelt Kisújszálláson, 
2012 novemberében

Kui János
ügyvezető igazgató

Kumánia Gyógyfürdő Kft.
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