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főváros mérnöki hivatala az újra rendbe-
hozott Gellérthegy lejtős útjait „feldíszítette". 

Csak sebtében mutatunk rá néhány fel-
adatra, melynek ízléses megoldása az ipar-
művészetre vár. A felülvezetésesreátalakított 
villamos vasút drótvezetékei önkényes 
módon cikáznak a házsorok között. A gya-
korlat minden követelményének eleget 
lehetne tenni az utcakép elrontása nélkül 
is némi művészi érzékkel. A főváros 
újabban szemétgyűjtő kosarakat tervez az 
utcákra. Semmi hírünk arról, hogy művész-
embert bízott volna meg a kosarak meg-
tervezésével, pedig az valóban iparművészre 
váró feladat volna. Az utcai villany-

lámpások ernyőinek művészibb alakításával 
is egyénibbé lehetne tenni a pesti utca 
képét. Még inkább a diszkrétrendeltetésű 
és egyébcélú utcai vasházikók művészi 
kialakításával. 

Az ilyen apró feladatoknak se szeri, se 
száma. Megoldásukkal iparművészeink 
tekintélyes részét lehetne foglalkoztatni 
akár állandóan is. Az eredmény az lenne, 
hogy Budapest képe mind egyénibbé 
válnék s az idegen, aki eljönne közénk, 
egyre több sajátost fedezne fel benne, 
egyre több olyant, amilyent sehol sem 
látott. Budapest idegenvonzó ereje meg-
fokozódnék tőle. 

A FORUM-SZÍNHÁZ ÉPÍTÉSE 
IRTA G E R Ö ÖDÖN 

z építész legyen raciona- fogásában gyökerezik. A holnapi fölfogá-
lista és esztétikus. Kell , sokat csakis elképzeljük, de a maiakat 
hogy a két princípiumot megfoghatjuk. A racionalista építésznek 
egyesítse magában. Még elsősorban ezt a megfoghatóságot kell 
egyensúlyba se kell hoznia szolgálnia. 
őket, csak nem szabad ki- Jánszky Béla és Szivessy Tibor meg-
tagadnia az egyiket. Ha építették a Forum-Mozgószínházat. Izig-

csakis racionalista vagy ha csakis észté- vérig modern építészeknek vallják magukat, 
tikus, dogmákba rögződik bele és szeme vájjon ennél az építkezésnél, amely leg-
elői téveszti a célt, az építészet igazi kifejezettebb mai követelményeknek és 
éltetőjét. Még a dekoráló építészetnek is szükségességeknek kielégítése akar lenni, 
a célkielégítés a feladata. A dekoráció ne szabad volt-e, lehetséges volt-e nekik min-
tagadja meg a konstrukciót, a konstrukció dent megtagadni, ami a mával összefügg? 
pedig ne tagadja meg az építész szépség- Az új építészet, amely a holnapra készü-
követelményét. Az építészeti komponálás lődik, tudvalevőleg ellensége minden 
nem lehet a szerkesztés ellensége s a szer- gömbölyűségnek, nem is vertikális, hanem 
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kesztés nem jelent 
heti a ko,mpozíció 
ellentétét.íme, elemi 
szabályok, de még 
az új építészetnek, 
az egyenesvonalú-
ság és tömegekkel 
ható építészetének 
az igaza is bennük 
érvényesül. Az új 
építészetnemkeres-
hetigyökereitajövő-
ben, hanem csak a 
jelenben. M i n d e n 
építészeti irány a 
maga kora művelt-
ségében, s z ü k s é -
gek rő l és lehető-
ségekről való föl- Jánszky és Sz ives sy : Fa rago t t és a r anyozo t t facsi l lár . 

az akármily irányú 
nagy e g y e n e s s é g 
az elve. Nem tesz 
különbséget, a tö-
megeket érvénye-
sítvén, a domináló 
és az alárendelt ele-
mek közt. Jánszky 
és Szivessy tudatá-
ban voltak annak, 
hogy a térművészet-
nek mások a céljai 
a nagy térben és 
mások a belső, a 
zárt térben. Az épí-
tészet pedig a cél 
művészete. Mihelyt 
az egyenesvonalú-
ság és t ö m e g g e l 



hatást abszolút célnak teszi meg, — a l'art 
pour l'art elvét vállalná. Ez pedig nem építő-
művészi elv. Már a festészet is idegen-
kedik tőle. 

Jánszkynak és Szivessynek a Forum-
mal színházat kellett építeni. A színház a 
játék háza. Valóságokkal való játék folyik 
benne. A fantázia a játékmestere. Amozgó-

séges szépségét érvényesítsék. Térmegoldá-
sukban és térdíszítésükben eleget akartak 
tenni a bevezető soraimban jelzett kettős-
ségnek. Mint esztétikusok nem destruálják 
a racionalistát s mint racionalisták nem 
terrorizálják az esztétikust. 

A térmegoldás nagy nehézségek leküz-
désével járt. Bolthelyiségek s egy fedett 

Jánszky és Sz ivessy : Se iyemernyős faragot t és a r anyozo t t facsillár. Kovács Erzsi ra jza . 

képszínház a nagy, gyors, szüntelenül 
váltakozó játék háza. Az idő gyors járásának, 
az egymásutánnak főszerepe van benne. 
Ezt a játsziságot és azt a kergetőző tör-
ténésekkel való intimitást, amelybe a néző-
közönség b e l e r i n g a t ó z i k , az egyenes-
vonalúság s a nagytömegek racionalista 
építészete nem is akar ja kielégíteni. De az 
építészeknek az építmény ideáját kellett 
szem előtt tartania. A különös feladat és a 
különös célszerűség módot adott Jánszky-
nak és Szivessynek, hogy a dekorációt, 
mint a racionalista és az esztétikus egy-

udvar állt a rendelkezésükre. Amazokból 
egyenesen monumentális, nagy méreteket 
éreztető foyert, ebből nagy sokaságnak 
kényelmes, tágas, impozánsan ható, a 
szabad mozgás lehetőségének gondolatát 
keltő, tehát biztonsági érzést adó szín-
házi termet alakítottak. A bolthelyiséget 
földszintre és emeletre osztotta a féleme-
leti födém. Közepében nagy köralakú, az 
emeletre föltekintést adó nyílást nyitottak, 
amely két műmárvánnyal borított hatalmas 
pillért a magasságba visz. Elmés illúzió-
keltés. A jobbról-balról kanyarulattal az 



emeletnek induló, lépcsőházaikba belefutó 
lépcsők és a mindenfelől nyíló fülkékbe 
és folyosókba való ránézések ezt az illúziót 
fokozzák. Fent a magasban, a mennyezeten 
és az oszlopok és a gerendák találkozá-
sában, a sokféle párkányon a szobrászi 
dísz is segíti a nagy térhatást. 

Maga a színház oszlopokhordta mennye-
zetével eleget tesz a s z í n h á z t e r m e k 
ama sajátságos követelményeinek, hogy 
intimek és nagyméretűek legyenek, benső-
séges és monumentális hatást keltsenek. 
Az erkély könyöklője mögött az emeletet 
áttörő karcsú oszlopokon nyugvó gerendák-
ból egész sor plasztikusan kiképzett, 
díszített konzol nyúlik előre, hogy a finoman 
kasszettozott dongaboltozatot hordja. A bol-
tozat közepén, a kasszetták keretében, 
buja fémdíszítésű szellőztető felület. Az 
amfiteátrumot a színpadtól széles diadalív 
választja el, magát a színpadot pedig, 
amelyen képek játszódnak le, nemes plasz-
tikával dekorált keret övezi. A plasztikai dísz 
végig vonul az egész színházon. Oszlop-
fejeken, párkányokon, könyöklőkön, lépcső-
kön, ajtókereteken, magukon az ajtókon 
és ablakokon. Hol naturalisztikus elemek 
ornamentumra fogva, hol román, néhol gót 
ereztetések, de teljesen egyéni, újszerű 
formák. A pillérek fejeinek, de a lámpások-
nak és az ablakrácsok fafaragványainak is 
gótikus a vonalhangulata, a belső díszítés-
ben, a boltozat medaillonjaibari, a színpad-

kereten a kora reneszánsz üde pompája , 
az oszlopfejeken pedig román áhítatos forma-
virágosság szólal meg. 

Kint a foyerben, a színházi bejárótól 
jobbra-balra, Varga Oszkár nemesen pri-
mitív, nagy ritmusú, nagy összefoglalású 
szobrai. Bent a teremben, földszinten és 
emeleten csupa bársonyülés, szélesen ívelt 
karosszékek. Ugyancsak a pompának, a 
kényelmet, jóérzést szolgáló pompának 
elemei. S a raffinált világítás is az. Jól ki-
számított elosztásával hol misztikusan, hol 
kápráztatón, hol megnyugtatón hat. A termet 
körülfogó folyosók, a buffettermek, dohány-
zók, ruhatárak, a bejárótól független külön 
kijárati csarnok olyan magától értetődőn 
kapcsolódnak be azépítménybe.minthanem 
is lettek volna egytől-egyig keserves nehéz-
ségek a két építész térmegoldó munkájában, 
az adottsággal való küzdelmükben. De 
hiszen minden építészi munka adott-
ságokhoz való kötöttség. Fizikai lehetőségek 
és szükségességek, célszerűségek közt visz 
az építész útja. A festő és szobrász, a 
zenész és költő nem tud róluk. Neki azonban 
a „célkielégítés" az inspirálója. 

Ezért igaz, hogy az építőművészetnek 
mindig r a c i o n a l i s t á n a k is kell lennie. 
Jánszky Bélának és Szivessy Tibornak 
sikerült a Forum-színház megalkotásával 
a racionális és a szép építést abba az 
egységbe hozni, amelyre az ő modernségük 
kötelezi őket. 

EX LIBRIS 

D R i F E R D I N Á N D ! J L ^ j v i t 

Haranghy Jenő : Ex libris. 
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