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Bemutatkozás
A Palatinus Strandfürdő műemléki főépülete a magyar modern 

építészet egyik olyan ikonikus emléke, amelyet a nagyközönség is 
szeret és ismer. A korábban csak nyári nyitvatartású strandfürdő 
felújítása során az építtető BGYH Zrt. célja volt, hogy főépület-
ben téli–nyári üzemű termálfürdő jöjjön létre. Tekintettel az épü-
let műemléki védelmére, a strand kiemelt lokációjára és Budapest 
életében betöltött fontos szerepére, a tervezési folyamat nagy oda-
figyelést, körültekintést kívánt.
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Laudáció

A Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullám-
fürdő fogadóépületének felújítása és át-
építése több szempontból is példaértékű. 
A tervezőknek kitartó munkával sike-
rült meggyőzniük az építtetőt, hogy az id.  
Janáky István által tervezett eredeti olasz 
modernista tömeget meg kell szabadítani 
az elmúlt 70 évben hozzá- és ráépített de-
formáló toldásoktól. Az alapos kutatómun-
ka eredményeként olyan építészeti megol-
dások is felszínre kerültek, amelyek eredeti 
anyagi hordozója már teljesen megsemmi-
sült. Különösen jól sikerült a portikusz hely-
reállítása: a térstruktúra, a három kannelú-
rázott vasbeton oszlop, a korlátrendszer, 
a feliratok, a monumentális falfestmény, 
a vörösre színezett betétek az alulbordás 
födémmezőben mind a lenyűgöző összha-
tást erősítik. A jobbszárny öltözőkabinjai-
nak helyreállítása is példás, miközben a bal-
szárny innovatív téralkotással fogadja be  
a megváltozott funkciót. Az egészéves 
használatú fürdő kétszintes, galériás tere 
a benne felszökkenő karcsú pillérekkel 
kiválóan illeszkedik az eredeti kubusba.  
A választott burkolóanyagok színhatása vi-
tatható, az atmoszféra kissé hűvösre sike-
rült. Összességében a Palatinus műemléki 
helyreállítása kitűnő és előremutató példája 
az átalakulóban lévő mai műemlékvédelmi 

gyakorlatnak: úgy sikerült az épület ere-
deti értékeit újrateremteni, hogy közben 
az a mai igényeknek megfelelő funkciókat 
is be tudta fogadni. Így élő épületként tud  
a következő évtizedekben működni – mind-
annyiunk örömére.
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