Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a Bíráló Bizottság javaslatára,

ICOMOS Díjban részesíti
a

Budapest, Szent Lukács Gyógyfürdőt
a gyógyfürdő-együttes kiemelkedő és példamutató helyreállításáért
A budapesti gyógyfürdők felújítási folyamatában példamutató fejezetet jelent a budai Szent Lukács
Gyógyfürdő múlt év végén lezárult helyreállítása.
A Lukács fürdő neobarokk architektúra mögötti épületegyüttese több évszázados spontán építési
folyamat, középkori, törökkori, 19. századi, többféle rendeltetésű, illetve női-férfi épületrészek városvagy labirintusszerű összeolvadásának eredménye. Az épületegyüttes évtizedek óta műemlék, többször
részlegesen fel is újították, értékei azonban a használók és a szakemberek számára is jórészt rejtve
maradtak, az elmúlt években zajló műemléki felújítás megkezdéséig hatalmas területek álltak
kihasználatlanul és romosan. Ugyanakkor a hajdani, ún. „Lukács atmoszféra” még ebben a leromlott
állapotban is megmaradt.
A Lukács rekonstrukció szakmailag azért emelkedik ki a többi, az elmúlt években lezajlott budapesti
gyógyfürdő felújítások közül, mert itt, ezen az aránylag szűkös, zegzugos térszerkezetű területen
sikerült a legtöbb és legkorszerűbb plusz szolgáltatást megvalósítani, olyan tervezési koncepcióval,
amely megőrizte a Lukács jellegzetes épületeinek helyről-helyre változó stílusát, bonyolult
térszerkezetét és léptékét. Ugyanakkor a modern építészet lehetőségeinek kihasználásával, jó
arányérzékkel fejlesztették az együttest. Az építészeti és műemléki koncepció biztosította a
tudományos kutatások eredményeinek érvényre jutását és korábbi (török épületrészek, kádfürdők,
kápolna, csempekabinok), illetve későbbi (elektromos kapcsolótér, modern lépcső, VIP kabinsor, stb.)
műemléki értékeket kibontását.
A példamutató helyreállítás megvalósítására csapatmunkára, a jó építészeti koncepció, a tudományos
megalapozottság és a szigorú szakmai felügyelet mellett a tulajdonos, a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt. szemléletváltozására, valamint műemléki munkák kivitelezésében és fürdőépületek
felújításában jártas kivitelezőre volt szükség. Úgy sikerült 21. századi szolgáltatásokat nyújtó, a
Lukács atmoszférát is megőrző fürdőt varázsolni, hogy a felújítást folyamatos üzemmenet mellett,
rendkívül rövid határidőn belül kellett elvégezni.
Az I. ütemben végzett munkák közül a Nappali kórház, a Termálfürdő és a Wellness részleg
megújítása, a II. ütem munkái közül pedig a kádfürdők műkő burkolatának megőrzése, a kádfürdő
folyosók gépészeti vezetékeinek kiváltása-, a tetőre vezető modern lépcső felújítása, a „Szaunavilág”
építészeti megfogalmazása, az uszodatéri homlokzatok felújítása, valamint a modernista ivókút
helyreállítása külön említést érdemel. A fürdő kertje megújulása után méltán pályázhatna a Budapest
legszebb kertje címre. Remélhetőleg a jó példa segíti, hogy a hajdan az együtteshez tartozó, kritikus
műszaki állapotban lévő ORFI Kórháznak helyet adó Termál- és Nagyszálló felújítása is hamarosan
megkezdődik.
Akik alapvetően meghatározták a sikeres fejlesztést:
- a tulajdonos: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (Szőke László, Éva Mariann, Borbíró Nándor,
Bene Zsuzsanna, Kiss Imre, Tóth Előd, Hajós György és munkatársaik),
- a tervező: Ybl Tervező Kft (Takács Tibor, Beke Csilla, Bujdosó Győző, Bor Tamás, és
munkatársaik),
- a kivitelező: Kalotherm Kft (Szabó Lajos, Varga József Griecs András, Szabó András és
munkatársaik)
A fentiek alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a budapesti Szent Lukács Gyógyfürdőt a
gyógyfürdő-együttes kiemelkedő és példamutató helyreállításának elismerésére ICOMOS díjban
részesíti.

