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Tóth Gábor – Igali Gyógyfürdő 

Igal: a híres Igali-fürdő a fejlesztésre és rendrakásra váró vidéki fürdőink 

egyik tipikus példája. Volt itt sok reménybeli fejlesztő és több komoly - és 

kevésbé az - terv. És kollega úr is érzi, hogy tenni kéne itt végre valamit, 

leginkább rendet. A pici építgetések és lépések ahogyan a felvezető 

tanulmányban is megfogalmazódik, csak parciális válaszok voltak 

valamilyen részproblémára és nem hatottak jól az egészre. Pedig az ország 

egyik legerősebb vize tör itt fel 80°C feletti hőfokkal: egy csoda mely 

pénzhiányosan alul van használva, pedig helyi központ lehetne és lenne. 

Gábor – mint helyi lakos - nagy lelkesedéssel vágott bele ebbe a feladatba, 

mely hatalmas. Fürdőt, ráadásul gyógyfürdőt és modjuk ki wellness-t 

tervezni az egyik legbonyolultabb feladat. (Ez a szó ugyan egyszer sem 

hangzik el a feladat lapjain.) 

Majd felmérve a feladatot a tervező maga is megretten egy picit a jelenlevő 

valóságtól, avagy óvó kunzulensi tanácsra?, egy picit megkerülve az adott 

problémát a fürdő egy szélső – bár a település szempontjából fontos  - 

szegletébe vonul és ott kezd munkába.  

És a munka eredményes: létrejön egy sajátos világ saját szerkesztési 

logikával, feszes (néha szűkös) terekkel, de végig átgondoltan és 

konzekvens anyaghasználattal. Érdekes kontrasztot ad az épület Igal 

meglevő naiv, falusias építészetével szembehelyezkedve. De nem rossz a 

felvetés, nem hivalkodó, inkább zárt és befele forduló. Kitekintést és 

kontaktot csak két helyen ad a medence tér végén és a másik hasonló 

szauna tömeg végénél. Ugyanakkor számomra legérdekesebb távlati kép 

az 9/11 tabló belső udvara, egy érdekes belső világ egy a külső környezettől 

szeparált kis világ. Arab országokban látunk ilyet, ahol a lehetetlen 

klimatikus körülmények között így teremtenek kis oázisokat maguknak akik 

megtehetik…..Nos itt a szép somogyi dombok vidékén picit erős ez a befele 

fordulás, amely konzekvensen végig van vezetve a terven, és erényei 

mellett azért ablaktalan igazgatói irodát ad, a beszorítottság pedig közös 

bejáratot hoz létre a konyha és az iroda részére…. 

Szóval kéne egy picit nagyobb tereket engedni itt is a nagymedence mellett 

is ( a szumma 3 pihenőszék helyett kéne 30) de a roppant elegánsnak 

tervezett zuhanyok mellett se lehet elmenni csak zuhanyozva a másik 

vizében, amúgy meg a csap hogyan lesz a likratonban stb.. 

De ezek inkább csak zárójeles megjegyzések, mert itt egy érett 

koncepciózus alkotás van jelen, megfogalmazott és konzekvensen végigvitt 

szándékokkal. 

A tervet jó szívvel ajánlom elfogadásra.    Kiss Gyula DLA 


