
Dr. Bachman Zoltán, 
Jankovics Tibor, Kistelegdi István

Fürdők — tervek 
1965— 1990.

1965. Csete György és egy maroknyi építész- 
hallgató elindult a hévízi tófürdő tervpályázatán. Eb
ben az időben még a „raszteres" építészet uralkodik 
és az organikus építészetről beszélni, azt művelni 
nem volt divat, sem élő gyakorlat. A pályázati terv 
megkíséreíteatáj-környezet-épület harmonikus egy
ségét létrehozni, a vulkáni hegy vonulat, a tó-víz krá
terei, a napfény és növényzet természeti elemeinek 
épületben történő szerves egységét megteremteni. 
E2en gondolkodás eredményeként megjelenő térbe
li együttessel „sikerült" a korszak kritikáját kivívni, s 
egyben egy utolsó pályázati megvételt elcsípni. Azóta 
sok víz lefolyt a Dunán és az organikus gondolkodás 
az építészetben bizonyos mértékig teret nyert az 
országban, amely megvalósult létesítményekben és 
az építészeti kritikákban egyaránt megjelenik, bár a 
kritikusok többnyire ugyanazok, mint 1965-ban.

Jankovics Tibor és társai a közelmúltban készí
tettek tervet a leégett hévízi tófürdő megújítására. 
Újfent előkerült az 1965-os gondolat. A vulkáni 
hegyek kúpjait idéző felülvilágító kupolák, a vulka- 
nizmus kozmikus erejű tengelyére építkező építé
szeti együttes szerkesztése, a víz-kő-napfény-nö- 
vény organikus világa jellemzi az épületet. A négy 
évszakot szimbolizáló kupolás medenceterek az 
örök mozgást, az elmúlást és újjászületést szimbo
lizálják és felidézik az ősi fürdőkultúrák miliőjét

Somogysámsonban az egykori Csete hallgatók, 
majd társak közül Bachman Zoltán és Kistelegdi 
István készítettek egy javaslatot szórakoztató, sza
badidő eltöltésére alakalmas fürdőegyüttesre. Nem 
véletlen, hogy a „régi 65-ösök" tovább fűzték, for
málták, alakították az eredeti gondolatot. Az építé
szeti javaslat megpróbálja átörökíteni a balatoni táj 
varázsát a fürdők tisztaságát, a természet csodála
tos elemeit, a vizet, a napfényt, a zöldelő környe
zetet, szőlők virágát, a fürdőegyüttes felüdülést 
sugalló világába. Az építészeti megformálás eszkö
zein túlmenően ez a cselekedet a mai Magyarország 
területének a falvak, jelesen ez a kis somogyi falu 
I akói n ak is é let- és m u n kateret tere mt, a f al u szám á ra 
üzleti vállalkozást és egyben a fennmaradást is 
biztosítja 1990-ben.

14



A Hévízi tófürdö pályaterve 1965 

B Hévízi tótürdő terve 1985 

C Somogysámson fürdőtegyüttes terve 1990
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