
A U T O M A T A - B Ü F F É K 

ombamódra szaporodnak Buda-
pesten az automata-büffék. So-
kak szerint anyagi leromlásunk 
jele: már nem telik vendéglőre. 
Mások szerint annak a nyugati 
gondolatnak a beférkőzése, 
mely szerint nem muszáj min-
den étkezéshez félórára, órára 

leülni. A pincér, fizetőpincér, italos, kenyeres tar-
tása a gazdának, a borravalók pedig a vendégnek 
olyan fölösleges kiadást jelentenek, melyet meg is 
leliet takarítani. Bennünket itt a dolog szociális és 
gazdasági oldala csak annyiban érdekel, amenny i-
ben olyan ú j szükséglettel állunk szemben, mely 
belső-építészeinknek és berendezőinknek ú j felada-
tot jelenthet. 

A mi automata-büfíéinkkel, hogy a hisztori-
kummal kezdjük, nagyon sajátos bajok ütköznek 
ki. Az első ilyen büffét (legalább az újabb sorozat-
ban, mert hiszen a háború alatt is voltak automata-
büffék) az Adriát a Rákóezi-úton egy Bécsben élő 
győri származású magyar építész (Stolzer) csi-
nálta. Az Uniót az Erzsébet-kőrúton szintén 
Stolzer csinálta, de a festést, padlót, bútorokat 
Fränkel György pesti építészre bízta. A másik 
Erzsébet-körúti büffét, valamint a Baross-tér 
melletti Imperial büffét bécsi építész (Hirschen-
hauer) tervezte s a festést, padlót, bútort ismét 
Frankéi. A vámházkörúti büffét Reitzer Bécsben 
élő pesti építész készítette. Mióta azután ezek a 
büffék olyan jól funkcionáltak, az építtetők gondol-
tak egyet és kikapcsolták a tervező építészt, beren-
dezőt és saját elgondolásuk alapján iparosokkal 
csináltatták meg az egész büffét. Űgy gondolták, 
hogy a legfontosabb úgyis maga az automata-
szerkezet, melyet az iparos készen szállít s a sírna 
márványburkolathoz sem kell tervező. így kelet-
keztek a Teréz-körúton a Magyar ház, az Uránia 
mellett az Ideal s a régi Nemzeti Színház helyén 
épült büffé stb. Kivételes eset, amely a Teréz-
körút 43. szám alatt épülő büffénél történt, hogy 
az építelő munkaközben belátta, hogy büfféje, 
úgy ahogy vezetés nélkül az iparosok azt csinálják, 
sehogy se sikerül, s a beteg, félkész munkát elvitték 
az orvoshoz, hogy csináljon belőle valami épkézláb 
dolgot. így jutott ez a munka Fränkel György ke-
zébe. A többi most készülő büffé egy kivételével, 
tudtunkkal szintén tervező nélkül készül — házi-
lag. Az az egy kivétel a Berlini-téren van a nyugati 
pályaudvarral szemben és teljes egészében Bálint 
Ferenc, tervei alapján és vezetése mellett készült. 

Ezek után áttérhetünk az esztétikumra, mint a 
bennünket elsősorban érdeklő kérdésre. Az előre-
bocsátottakra főleg azért volt szükségünk, hogy 
az esztétikum letárgyalása után következtetéseket 
vonhassunk. 

A büffék közül az Adria, a vámházkörúti, az 
Imperial s az Erzsébet-körúti hatnak kevés ki-
fogással teljesnek. Az egyszerű márvánnyal födött 
automaták szellemében sikerült itt úgy a be-
járatmegoldásban, mint a belső kiképzésben 
viszonylag jót csinálni. Az Unió büffénél a 
külső kiképzés nyugtalan és túlzsúfolt s belül 
az amerikai színek túlkihangsúlyozása a meg-
rendelő intencióinak megfelelt ugyan, de nem hat 
jól. Az Unió, Erzsébet-körúti és Imperial büffék-
nél a falfestést és a padló kiképzését Fränkel 
György jól oldotta meg. A falfestés különösképpen 
érdekes, mert nem patronnal készült, hanem teljes 
egészében megtervezett s a foltok elhelyezésével 
és a színek finom árnyalásával hat . A formák szög-
letes lezárása pedig nagyon megfelel az automata-
szerkezetek szögletességének és nagysíkú voltának. 
A padlók megoldása rokon szellemű. A készen 
kapott köveknek és fekete, fehér, piros színének 
szerencsés kombinálása úgy, hogy a keletkező fol-
tok egységes s a festéssel rokon nagyvonalú 
rajzot adjanak. Az Unió büffénél még pasztel-
lel fölrajzolt és tejjel rögzített falfestményekkel 
is próbálkozott Fränkel, melyek összefoglalt for-
máikkal jól beleillenek az egész belső kiképzés 
egységébe. 

A Teréz-körút 43 alatt épülő büffében a feladat 
az volt, hogy a helyiséget — melynek hátsó felét 
azért, hogy ott egy felső helyiséget is lehessen 
beszorítani, a készítő iparosok túlságosan ala-
csonyra csinálták — az építésznek világítási hatá-
sokkal és formai összefogásokkal ismét magasabb 
hatásúvá kellett varázsolnia. S ez Fränkelnek, 
valamint az, hogy az egészbe egységes harmóniát 
öntsön, igen jól sikerült is. Bálint büfféje a 
Nyugatival szemben szintén j ó : egységes és har-
monikus. A lehetetlen alaprajz nehézségeit és a 
bejáró adott alkalmatlan voltát szerencsésen ki-
egyensúlyozta Bálint a kiképzés ötletességével és 
a fényhatások elhelyezésével, úgyhogy ez a büffé 
talán a legsikerültebb az eddig megépítettek között. 

A többi büffé képe már kevésbbé kielégítő. A leg-
rosszabb az Oktogon melletti «Magyar ház». A régi 
mezőkövesdi műselyemhímzésekkel kirakott, ko-
pott freskókkal fedett falak közé állították be itt a 
márványos, sima, egyszerű automatákat. Az egész 
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úgy hat, mint egy mezőkövesdi népviseletbe öltö-
zött parasztlány városi kalappal a fején. Hasonló 
szellemben ízléstelen az Uránia melletti és a régi 
Nemzeti helyén megnyílt büffé. Mindkét esetben 
meghagyták a régi stukkót és műmárványoszlo-
pokat s csak a helyiség alsó részét és a bejárót 
alakították át. A bejárónál is az ú j portál alól 
kilátszik a régi kiképzés. 

A helyzet tehát az, hogy a pesti büfíék közül a 
valamelyest sikerülteket bécsi vagy Bécsben élő 
magyar építészek tervezték, kivéve a Teréz-kőrútit, 
ahol bár csak késve, a szanáláshoz pesti építész 
kapott munkaalkalmat és a berlinitérit, ahol az 
egész munkát művészre bízták. Kérdés honnan ez 
a bizalmatlanság az itthoni belső-építészekkel 
szemben? Nyilván onnan, hogy részben belső-
építészeinknek nem volt még alkalmuk arra, hogy 
egy ilyen teljesen mai feladat mai szellemű meg-
oldására való képességeiket megmutassák és rész-
ben, mert a világot járt megrendelők látják, hogy 
a megvalósított átlag belső-építészetünk a nyugati 

belső-építészethez viszonyítva annyira elmaradt, 
hogy nincs nagy bizalmuk a máról holnapra 
végzett átnyergeléssel szemben. Pedig ma már 
vannak részben külföldről hazakerült, részben a 
mai szellemmel rokonságot tartó tervezőink, akik 
megállnák a helyüket minden viszonylatban. Ezt 
legjobban mutatja, hogy a megvalósított sikerült 
büfféket Bécsben élő magyar építészek, sőt itthon 
élők tervezték. 

Az, hogy egyes büfféépíttetők egyáltalában nem 
fordulnak belsőépítészhez, hanem maguk csap-
nak fel tervezőnek, szintén speciálisan helyi bajok-
ból következik. Elsősorban talán gazdasági bajaink-
ból. Azután nálunk sem a megrendelők kül-
földön nem járt részének, sem a közönség nagy 
részének nincs érzéke aziránt, hogy meglássa a 
különbséget a mai szellemben és teljes harmóniá-
val megoldott és a házilag összetákolt helyiség 
között. Nincs mai szellemű stílusérzéke. Igaz, hogy 
nem is sok alkalom kínálkozott eddig arra, hogy 
az ú j művészettel megismerkedjék. 

BOB PÁL 
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