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A sokszín  RudAs – Megújul  
végRe A déli száRny

Ha megkérdezünk Budapestre érkezõ külföldieket, Hogy mirõl Híres a város, 

és miért jöttek ide: nagy Hányaduk Biztosan a fürdõket emeli ki a dunai 

panoráma és az építészet mellett. nem véletlenül, Hiszen a 2000 éves múltra 

visszatekintõ fürdõkultúra a város imázsának egyik megHatározó eleme.  

ma Budapesten két tucat fürdõ és 13 gyógyfürdõ van. az élezõdõ  

nemzetközi turisztikai versenyBen azonBan nem toporogHatunk egy  

HelyBen, csak akkor van némi esélyünk, Ha ezt az értéket megõrizzük  

és kiaknázzuk: fejlesztjük a fürdõszolgáltatásokat, modernizáljuk  

az épületeket. ez alól a rudas sem maradHat ki. kicsit sokszínû  

az összkép, de Hamarosan talán összeáll.

FARkAs oRsolyA, TAnAi CsillA – A www.vizpARTiFejleszTesek.blog.hu 
szeRkeszT i

A fürdõ 10 éve tartó felújításának mérföldkö-
veként 2012. november 15-én ugyan átadták  
az épületkomplexumot a nagyközönségnek, 
de az északi és déli szárnyon még bõven 
lenne mit fejleszteni, ezek a részek eddig 
kimaradtak a rekonstrukcióból. Eddig. Fel-
merülhet a kérdés, hogy amikor 2011-ben 
a Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. 
(BGYH) támogatást nyert a végül félmilliár-
dos rekonstrukcióhoz (a homlokzatot és  
a tetõszerkezetet a II. világháború és a bom-
bázások elõtti állapotok szerint helyreállí-
tották; akadálymentesítés, nyílászárócsere, 
energiahatékonysági, gépészeti fejlesztések  
történtek), hogy maradhatott ki a fürdõhöz 
csatlakozó déli épületszárny felújítása, hiszen  
a lerobbant homlokzat, az újra és újra meg-
jelenõ falfirkák nemcsak a Rudas képét, de  
a dunai látványt is rombolták. Az északi 
oldalon szintén vannak eddig kihasználatlan 
területek. Úgy néz ki, most pont kerül a „fél-
behagyott” fejlesztés végére.

2013. január közepén aláírták azt a szer- 
zõdést, amelynek értelmében a BGYH 
vagyonkezelésébe került a déli szárny. Ez  
az egységes kezelés azt jelenti, hogy végre 
van lehetõség a fürdõ története során vala-
hogy mindig hiányzó, egységes fejlesztési 
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koncepció kialakítására, és olyan komplexum 
létrehozására, amely kívül/belül kimagasló  
színvonalat képvisel. A tervezési terület  
az elhíresült Aranybárány fogadó megma-
radt részét, és a palackozóüzemet foglalja  
magában. A tervek elkészítése a nirmana 
Építésziroda Kft. nevéhez fûzõdik (vezetõ 
tervezõ: Vékony Péter, munkatársak: Chvalla 
Diána, Kundrik Lívia, Weiszhaupt Viktória, 
Arányi Ágnes és Hága Tamás). A nirmana 
nem elõször nyúl fürdõkhöz, hozzájuk kötõ-
dik a Hungária Fürdõ rekonstrukciója is, 
amely számos magas szintû elismerés mellett 
a Média Építészeti Díját is elnyerte.

NehezeN Értelmezhetõ 
Az átalakulásra váró épületrész nem 
függetleníthetõ sem környezetétõl, sem  
a fürdõ többi részétõl. A különbözõ korok 
különbözõ funkciókat alakítottak ki, eltérõ  
színekkel, és nem túl jó átjárhatósággal.  
Az egész Rudast befolyásolja a Duna közel-
sége (ez fordítva is igaz), az elõtte és mö- 
götte elmenõ autóforgalom, hiányzik egy 
igazi fõbejárat, és az egész teret rehabili-
tálni kellene, akár Rudas tér is lehetne belõle.  
A Gellérthegy pedig eddig még kiaknázat-
lan titkokat és kincseket rejt: valaha pl.  
kisvasút kötötte össze a Rác, Gellért és  
Rudas fürdõket a Gellért tárón belül,  
amely több mint 1 km hosszan kanyarog,  
és a fürdõk számára gyûjti össze még  
ma is a meleg forrásvizeket.

Ilyen kontextusban valljuk be, a palackozó-
üzem nem túl integráns, nem túl aktív részét 
képezi a Rudasnak, funkcionális és ipari  
jellege miatt nehezen értelmezhetõ, és nehe-
zen köthetõ a fürdõhöz. Vajon ilyenkor  
a tervezõ idegen testként kezeli, átalakítja, 
vagy beolvasztja az épületbe? A nirmana 
elõtanulmányában az olvasható, hogy a pa- 
lackozóüzem és a korábbi fogadó tereit  
összefüggõ egészként kezelnék, az épület-
rész esetlenségét egy üvegkupolával ellen-
súlyoznák, így tulajdonképpen a formatisz-
telet párosul majd a kortárs elképzelésekkel. 
Vékony szerint pont ezt az eklektikusságot 
kell megõrizni a Rudas esetében. Még akkor 
is, ha az épület formai adottsága, a környe-
zet, és a már megvalósult beruházások miatt 
eléggé meg volt/van kötve a kezük.

hiáNypótlás
Az extra rövid építészeti és történeti áttekin-
tés után térjünk rá a tervekre. Mi lesz, hol 
lesz, mikor lesz, mennyi lesz? Vékony Péter 
már két éve foglalkozik a Rudassal, hosszas 
egyeztetés, tervtanácsi aktus után kialakult  
a koncepció, de a tényleges tervek – elmon-
dása szerint – folyamatosan változnak, szinte 
napról napra. Amióta a sajtóban napvilágot 
láttak a képek, már újabb tervek születtek,  
a korábbiak pedig szinte teljesen elavultak. 
Az elkövetkezõ 1-2 hónapban is várhatóak  
változások. Hamarosan azonban a végsõ 
verziónak is meg kell születnie, hiszen  
2014-re már beígérték a fürdõ új részének 
megnyitását. A teljes büdzsé 1 Mrd Ft, ebbõl 
a fele összeg már megvan, remélhetõleg  
a másik 50%-ot is össze tudják kalapozni,  
de ez már önmagában is nagy teljesítmény, 
és komoly szándékot takar.

A déli részre önmagát is eltartani képes 
wellness/étteremkomplexumot álmodott  
a nirmana. A jelenlegi felszabdalt funkcióki-
osztás helyett (az uszodarész nem megy jól, 
nem igazán jó a beléptetõ rendszer, hiányoz- 
nak az öltözõk) zökkenõmentes mozgást, 
áramlást akarnak a tervezõk, szabadon át- 
járható lenne az egész komplexum (ennek 
egyik eleme volt az elõcsarnok átépítése, va- 
lamint a jegy- és bérletrendszer átalakítása).

500 m2 alapterület, 3 szint: alul meleg 
vizes medencék és wellnessrészleg, felette 
melegkonyhás, egyedülálló panorámás ét-
terem, a korábbi népfürdõ helyén szaunák, 
legfelül tetõterasz jakuzzival, napozóterasz-

rendszerrel, amely átnyúlik az egész épüle-
ten. A tervezõk szándéka szerint az étterem 
az utca felõl is meg lenne nyitva, de a túl-
ságos megnyitás sem szerencsés az autók, 
buszok miatt. A legnehezebb feladat, hogy 
egyfelõl a panoráma megmaradjon, de  
mégis ritmusos legyen az épület. Az anyag-
választásnál pedig figyelembe kell venni, 
hogy azok idõjárástûrõk legyenek. Itt is alkal-
maznak majd felületkezelést, mint a többi 
részen – az antigraffiti bevonat miatt nem-
csak a falfirkákat, de a sárfelcsapódást is 
könnyebben le lehet mosni.

Az északi részen, ahol korábban a kór- 
házi szárny volt (a világháborúban elpusz-
tult), most pedig parkoló és Rudas Romkert:  
a távlati elképzelések szerint szálloda épül-
ne. Nem gyógyszálló, hanem magas szín-
vonalú, legalább 4 csillagos szálloda, mert 
ki kell használni, hogy Európában csak két 
ilyen minõségû gyógyvíz van: Németország-
ban és a Rudasban. De egyelõre még nem 
idõszerû errõl a fejlesztésrõl beszélni.

legeNdA És vAlóság
A legendák szerint Beethoven is járt anno  
a Rudasban. Valóságtartalmát ugyan nem 
tudjuk leellenõrizni, de azt igen, mit hozhat  
a fejlesztés, és kik járnak (majd) ide? És 
felejtsük el a hangzatos marketingszloge-
neket. Nem azokra van szükség, hanem 
érték- és közösségteremtésre. A válság 
ugyan nagyon sok dolgot megváltoztatott, 
de Vékony szerint a megújult Rudas új terepe 
lehet a találkozásnak.

Az egykori Aranybárány fogadó és a palackozóüzem helyén wellness/étteremkomplexum létesül − Copyright: 
nirmana Építésziroda Kft.

A tervek úgy készültek, hogy az egész épület a különbözõ funkciókkal együtt majd teljesen átjárható legyen − Copyright: nirmana Építésziroda Kft.


