
jelzésig, arról már oly sokszor volt szó, hogy 
elég itt egyszerűen rámutatnunk. 

Bizonyosnak szabad tartanunk, hogy a 
hadiüzemeknek normális tömegcikkek gyár-
tására való átalakulása gyors ütemben fog 
megindulni, ami már szociális, munkaadási s 
kereskedelmi okokból is égető szükség. 
Nagyon szeretnők, ha az iparosok, a gyáro-
sok, kereskedők s mindazok, akiknek ezek-
ben a dolgokban szavuk van, okos belátás-
sal szem előtt tartanák újjárendezkedésük 
alkalmával ezeket a kívánságokat, amelyek 
nem járnak áldozattal, sőt tulajdonképpen üzleti 

érdeket jelentenek. Az ily célzattal befektetett 
költség é s fáradság dúsan meghozza ka-
matait. 

Arról, hogy a művészi ipar a maga egé-
szében mily változásokra nyújt kilátást, ma 
még korai volna elmélkedni. Hogy nem marad 
holt ponton, azt szinte törvényszerűnek tart-
hatjuk. Az utakra, amelyeken a jövendő 
stílusváltozások haladni fognak, homály borul. 
Meddő volna azzal a kérdéssel foglalkozni, 
hogy mit hoz a holnapután. Annál fontosabb 
azonban fontolóra venni, mit kíván a ma a 
holnap számára. 

A GELLÉRT-FÜRDŐ 
ÍRTA ÉBER LÁSZLÓ 
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5X S S S ^ j ^ ^ a l á r a t l a n u I súlyos körülmé-
2 ( f f i j l E ^ h . nyek között, hosszú évek 

megfeszített , i z g a l m a s 
munkája után fejeződött 
be a főváros legnagyobb-
szabású nyilvános épü-

7S T F ^ f f f l f í Ü Í ' e t e ' n e ' c egyike. A háború 
£y I f i ^ M ^ ezer baja, nehézsége kö-

zepette a munkában részt-
vevők türelmének, erejének teljes megfeszí-
tésére volt szükség, hogy a tornyosuló aka-
dályokat legyőzzék. Ma már azt is kimond-
hatjuk, hogy a nagyközönség jóakarata sem 
kísérte a Gellért-fürdő építését, sőt a jelleg-
zetes fővárosi humor nem kímélte meg többé-
kevésbbé elmés megjegyzéseitől . . . 

A külső körülmények kedvezőflensége mel-
lett figyelembe veendők azok a megnehezítő 
belső tényezők is, amelyek elháríthatatlanok 
voltak é s amelyekre feltétlenül gondolnunk 
kell, ha a fürdőről, mint építészeti műről, véle-
ményt akarunk alkotni. Ilyen elsősorban a 
hely, amely a meleg források által természe-
tesen eleve meg volt állapítva. Amily szép 
ez a hely, — valóban Budapest legszebb pont-
jainak egyike — oly nehézségeket tárt a ter-
vezők elé. A Gellért-hegy, a Duna, a híd köz-
vetlen szomszédsága, a közelben már kiala-
kult új városrész nagy bérházaival, sőt bizo-
nyos tekintetben még odább a műegyetem 
hatalmas épületcsoportja is, magának az épí-
tési területnek nem éppen kedvező alakja é s 
emelkedő terepe •— mindez sokoldalú mérlege-
lést, tudatos művészi számítást kívánt. Ehhez 
járul az épületnek sajátos rendeltetése, mely 
gyógyfürdőt é s szállót szervesen egyesítvén 
magában, e kettős jelleg kifejezése mellett is 
a monumentális egységet meg kellett óvni. Az 
ismételt tervváltoztatások is, amelyek részben 
az eredeti, szerény programm fokozatos fej-
lesztéséből, új térszabályozásból é s a terep-
és talajviszonyokból eredtek, rendkívül meg-

nehezítették a tervező építészek, Sterk Izi-
dor, Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin mun-
káját. 

A Gellért-hegy magasabb pontjairól lete-
kintve, ritka teljességben bontakozik ki előt-
tünk a hatalmas épületcsoport. így madár-
távlatból, azonnal tisztába jövünk az alaprajzi 
elrendezés fő elveivel. Az egésznek középpontja 
a nagy kupolával fedett négyzetes, fölül nyolc-
szögbe átmenő épületrész, amelyben a kom-
pozíció két főtengelye derékszögben metszi 
egymást. Az egyik a Kelenhegyi-útról, a fürdő 
bejáratától húzódik a Kemenes-utca irányában, 
a másik a Gellért-térről, a szálló kapujától az 
épület mögött levő kertig ér. Az egyes részek 
tagoltsága, differenciálódása szembeötlő és 
félreérthetetlen határozottsággal ismerhetők 
fel egyrészt a fürdőnek sajátos alakítású, ala-
csonyabb tetői, másrészt a szálló hosszan 
elnyúló magasabb szárnyai, amelyek a lénye-
gükben azonos két főhomlokzatot is adják. 
Emellett azonban a Kelenhegyi-útra néző 
homlokzat nagyszabású, gazdag szobrászati 
dísszel kiemelt kapuja — ellentétben a másik, 
kevésbbé ünnepélyes, szándékosan köznapibb 
kapuhoz — sejteti, hogy magába a fürdőbe 
vezet, mig ezen át a szálló közelíthető meg. 
A Kemenes-utcai homlokzat találóan érezteti 
a fürdő speciális jellegét, hátul pedig, a kert 
felé, az ivócsarnok derűs hemiciklusa igen 
jó átmenetet ad a szabad természetbe. A fara-
gott kővel burkolt főhomlokzatok, középső 
részük monumentális kiemelésével, nagy ablak-
és erkélysoraikkal kitűnően kifejezésre juttat-
ják az épület rendeltetését, mig főleg a Gel-
lért-téri homlokzat előugró, előkelőbb alakí-
tású részei kívülről is éreztetik, hogy itt vannak 
a szálló reprezentatív jellegű helyiségei: a 
társasíermek é s a nagy éttermek. A tetők 
fölé erősen kiemelkedő kupolák jelzik az 
épületcsoport legfontosabb pontjait: a cent-
rális nagy kupolán kívül a fürdő és a szálló 
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Szel lőző " m ű k ő - d l s z l t -
m é n y e a női t e rmál für -
dőben . 

bejárócsarnokait tüntet-
ték ki ily módon, míg a 
kelenhegyi-úti homlokzat 
végén, mintegy az egész 
csoport monumentál i s 
befejezéseképpen,ugyan-
csak kupolával fedett 
hatalmas torony emel-
kedik, a Kemenes-utcában 
pedig két kisebb torony 
jelzi az elrendezés gerin-
cét képező nagy csarnok 
végét. A homlokzatok 
csak szerény plasztikai 
díszt viselnek magukon 
— a szálló főhomlokza-
tán Gárdos Aladár dom-
borművei szerencsésen 
alkalmazkodnak az épü-
let jellegéhez — és álta-
lában az architektónikus 
tagozatok é s díszítmé-
nyek is takarékosságról, 
tartózkodásról tanúskodnak. Az oszlopok 
szerepe a két főhomlokzat középső, uralkodó 
részeire szorítkozik. Nagyszerű kiképzést nyert 
a fürdő bejárója, melynek hatalmas "ívű kapuját 
Róna József hatásos domborművei díszítik. 
Általában komoly, egyszerű minden: a barokk 
palotaépítés alapjáról modern irányban fej-
lesztett építészeti nyelvben csak itt-olt csen-
dülnek meg magyaros, keleties akkordok, 
amelyek fönn a magasban, a szeszélyes ala-
kítású, gazdagon tagolt tornyokon és kupolá-
kon erősebben érvényesülnek, az épület épí-
tészeti egyéniségét teljessé teszik é s annak 
érvényesülését a nagyon összetett természeti 
é s építészeti környe-
zetben igen nyomaté-
kos módon előmozdít-
ják. 

A fönn említett ked-
vezőtlen külső körül-
mények, amelyek oly 
súlyosan nehezedtek az 
építés egész menetére, 
különösen a munka 
ama részeiben éreztet-
ték hatásukat, amelyek 
természetszerűen ké-
sőbbre, a legsúlyosabb 
évekre maradtak. Az 
épület ^rendeltetésével 
összefüggő ezerszeres 
műszaki berendezések 
előteremtése szinte em-
berfölötti munkát igé-
nyelt, de alig keveseb-
bet ama feladatok meg-
oldása, melyek ipar-

Kunsts leinfUIlung d e r 
Venti lat ion im D a m e n -
thermalbad . 

Fű tő t e s tbu rko la t — m a j o -
l l k a c s e m p e . 

n:i művészeti szempontból 
első sorban tekintetbe 
veendők: a méretükre é s 
rendeltetésükre, épífé-. 
szeti kiképzésükre és jel-
legükre nézve oly sok-
féle belső helyiségek be-
rendezése é s díszítése. 
A főváros áldozatkész-
ségének és a nagy mun-
kában résztvevők, első 
sorban a művezető épí-
tészek önfeláldozó fára-
dozásának köszönhető, 
hogy a várakozást e 
tekintetben sem érte csa-
lódás. Valóban, a Gellért-
fürdő mintegy tükre, em-
léke marad a magyar 
iparművészeinek a há-
ború súlyos éveiben! 

Aiz emelkedő terep 
természeténél fogva az 

az elrendezés állott elő, hogy a fürdő föld-
szintjének a szálló félemelete felel meg. Ennek 
hallja közvetlenül a nagy, kupolás rotundába 
vezet, amely az óriási, nem kevesebb mint 
64 méter hosszú csarnokot ketté osztja. Itt 
van az egész szervezetnek a fő életere, a 
fürdő- é s szállórészeknek szellemesen meg-
oldott kapcsolata, mely lehetővé teszi, hogy 
a szálló gyógyulást kereső vendégei a leg-
rövidebb úton az épület belsejében juthassa-
nak el a fürdő legfontosabb részeibe, a társas 
fhermál-fürdőkbe, amelyek külső látogatók 
számára a kelenhegyi-úti főkapun, illetőleg a 
csarnokon át közelíthetők meg. A nagy csar-

nok, a centrális kupola-
térrel, a római thermák 
óriási helyiségeire em-
iékeztet, amint kétség-
telen, hogy az elrende-
zés ez alapvető elve 
egyenesen a római für-
dőépí tésze í emlékei-
nek hatására vezethető 
vissza. A csarnok szí-
nes üvegezésű tetején 
át tompítva beszűrődő 
világosságban rendkí-
vül hatásosan érvénye-
sülnek a kiképzés rész-
letei : a meleg, vörös-
színű oszlopok és fél-
pillérek, a műkőből való, 
enyhén színezett é s 
aranyozott tagozatok, 
plaszt ikus díszítmé-

D u r c h b r o c h e n e Majol ika- n y c k a m e I y e k azonban 
kachel in e iner He i zkó r - ' . 1 
pe rverk ie idung . nem vonják el a_szem-
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F a f a r a g á s a 
szál ló társalgó-
j ának pillérein. 

H o l z s c h n i t z e -
reien an denPl-
tas tern der 
Hotelhal le . 

lélő figyelmét az igen jelenté-
keny térhatástól. A nagy csar- -

nok kiváló dísze a nyugati ab-
laksor, melyet Arany János 
„Buda halálá"-ból merített tíz 
kompozíció díszít. Ezek karton-
jait Hende Vince készítette, 
maguk az ablakok Róth Manó 
üvegfestő műhelyéből kerüllek 
ki. A jelenetek, modern felfogású, 
illetőleg dekoratív módra ar-
chaizáló csoportjaikkal, színeik 
harmónikus pompájával művé-
szetünk ez ágának legsikerül-
tebb termékei közé tartoznak. 
A nagy csarnok másik kiváló 
látványossága a mozaikpadló, 
mely a nagy kupola alatt rend-
kívül hatásos díszítő rendszert 
alkot. Ez esetben is a római 
thermák példaadó hatását is-
merjük fel, de a tervező művé-
szek önállóan, magyaros motí-
vumok enyhe alkalmazásával 
frissítették fel az ornamentika 
elemeit. Ez általában jellemző 
nemcsak a nagy csarnokban, 
hanem a fürdő egyéb helyiségei-
ben is. A plasztikai vagy sík-
díszítmények tömegükben, fő-
formáikban, alkalmazásuk mód-
jában,ökonómiájukban többnyire 
a barokk művészet gondolat-
körébőlvannak merítve,de alkotó 
elemeik népies ornamentikánk 
találékony é s ízléses, tartóz-
kodó, sehol sem durva értékesí-
tését mutatják. E tekintetben a 
Gellért-fürdő rászolgál ipar-
művészeink méltányló figyel-
mére. Ebből a szempontból 
emeljük ki például a fürdő elő-
csarnokának keleties szerkezetű 
boltozatában látható festett orna-
mentikát, amely — helyes átté-
telben — a népies hímzés motí-
vumaiból van kifejlesztve. 

Iparművészeti tekintetben a 
legérdekesebb jelenségek egyike 
a keramitmozaik kiterjedt alkal-
mazása, melyet Eleőd Kende 
eredetileg Amerikában kifejlesz-
tett eljárásával kezdeményezett. 
Részben kocka-, részben vágott 
mozaik alakjában mind a pad-
lókon, például a nagy kupola 
alatt, mind a falakon nagy sí-
kokban fordul elő és mázas 
felületével sikeresen helyette-
síti egyrészt a márvány-, más-

részt az üvegmozaikot. Magában a nagy 
csarnokban az apszisszerű fülke ily keramit-
mozaikkal van díszítve, melynek hatása közel 
áll az üvegmozaikéhoz. 

Rendkívüli pompával érvényesül ez a ki-
tűnő, itt mintegy újításképpen felhasznált 
anyag a két társas fürdőben, egyesülve a 
Zsolnay-féle grés rokon anyagával. Az épí-
tészeti kiképzés és a díszítő művészet való-
s á g o s diadalt arat e gyönyörű k:t helyiség-
ben, melyekben a dongaboltozat üvegkazettáin 
át beható fény sajátságos varázzsal juttatja 
érvényre a falak gazdag dekorációját. A fér-
fiak fürdőjének csarnokában körülvonuló zöld 
grés-burkolat fölött ismét a keramitmozaik 
borítja a felületeket, míg a női fürdőben gaz-
dag plasztikus díszítésű műkőburkolat egye-
sül a felső részek szőnyegszerű mozaik-
felületeivel. A legapróbb részletekre is kiter-
jedő gondos munka, művészi számítás jellemzi 
mindezt. Nem hallgathatjuk el, hogy itt, mint 
általában a belső kiképzéseknél, díszítéseknél, 
Herquet Rezső é s Péter Sándor iparművészek 
voltak a vezető építészek derék munkatársai. 
A hatás mindkét esetben meglepő, szinte 
fantasztikus gazdagságú é s a színes deko-
ráció benyomását, amely hol díszítményes 
sávokban, hol — így főleg a kúffülkékben — 
szőnyegmustrákban lép fel, szerencsésen egé-
szíti ki a szobrászati dísz, amellyel itt nem 
takarékoskodtak. Ligeti Miklós szobrászati 
művei a férfiak, Teles Ede gyermekszobrai 
a nők fürdőjében méreteikkel, motívumaikkal, 
kifejezésükkel tökéletesen beleilleszkednek e 
környezetbe. Mint jellemző vonást emeljük ki, 
hogy a női fürdőben a fűtést és szellőzést 
szolgáló nyílások áttört díszítményes műkő-
lapok mögé vannak rejtve, amint általában 
nemcsak itt, hanem az egész épület-
ben a látszólag Iegkeresetlenebb, valóban 
mesteri eszközökkel sikerült a műszaki be-
rendezéseknek a művészi kiképzésű környe-
zetbe sehogysem beleillő nyomait eltüntetni, 
illetőleg a művészi hatás szolgálatában meg-
felelően alakítani. Ebben a tekintetben a 
Gellért-fürdő sok érdekes megoldást tüntet 
fel, mely bizonyára a megérdemelt elismerés-
ben fog részesülni. 

A társas fürdők csarnokain kívül máris 
sok barátja van a középponti kupolatérből 
nyíló belső osz lopos udvarnak, amely össze -
tolható üvegtető segítségével télikertté vál-
toztatható át. Említésre méltó, hogy a ter-
vező művészeknek mindenre kiterjedő gondja 
a tető vasvázas szerkezetét is művészi 
módon oldotta meg, anélkül azonban, hogy 
ezáltal maga a szerkezet jellegét elvesz-
tette volna. Az udvarba helyezett pálmák 
mögött középkori keresztfolyosó módjára 
járda vezet körül, melynek mennyezetét mon-



rcalci minták nyomán tervezett, gazdag plasz-
tikai dlszű, párosával állított hatalmas o sz -
lopok hordják, a délszaki növényzet meg-
felelő, hangulatos háttere gyanánt. A hosszan 
elnyúlt derűit udvar, melynek kútját Ligeti 
Miklós kacsákkal játszó leányszobra díszíti, 
a fürdőépület világos régióiba vezet át, a 
zenekar exedra-szerű fülkéjéhez é s a nyílt 
udvar körül félkörben húzódó ivócsarnokhoz, 
amelynek szándékosan egyszerű alkata ez 
épületrész jellegének, rendeltetésének, a szabad 
természettel való kapcsolatának felel meg. 

Utoljára hagytuk a fürdővel szoros kap-
csolatban levő szálló egyes nevezetesebb, 
iparművészeti szempontból figyelemre méltó 
helyiségeinek megemlítését. A nagy munka 
részesei sokat tudnának beszélni azokról a 
nehézségekről, amelyek a bútorzat, a beren-
dezés számtalan darabjának előleremtése kö-
rül felmerültek. Annál nagyobb elismerésre 
méltó, hogy majdnem minden jónak, szépnek 
tűnik fel. Nem csekély érdemeket szerzett e 
tekintetben Szablya Ferenc tanár, akinek 
vezetése mellett készítették Ferenczi, Káldori, 
Méray é s Bíró iparművészek a lakószobák 
bútorainak terveit. A legnagyobb igényekre 
számított ú. n. fejedelmi lakosztály gazdag 
berendezése mellett a három kategóriába osz -
tott szobák is egyenesen mintaszerűeknek 
nevezhetők. Sehol semmi hamis pompa, — 
gondosan tervezett egyszerű, modern bútorok, 
ezek ügyes, a szobák nagysága é s elhelye-
zése szerint változó elrendezése, jó szerke-
zetű, előkelő hatású fali szekrények, a fala-
kon egy-egy jó festmény. Még a legegyszerűbb 
szobák bútorzata is kifogástalan anyagból, 
tetszetős, de éppen nem hivalkodó formákkal 
készült. 

Iparművészeli tekintetben kiválnak a szálló 
társas helyiségei. A hall pompás tölgyfa-
burkolatát és mennyezetét enyhén magyaros 
ornamentika díszíti, mely harmonikus kör-
nyezetet ad itt is, mint a többi helyiségben 
külön-külön megtervezett bútoroknak. Szeren-
csére, még jókor sikerült a kiváló szépségű 
keleti szőnyegek egész sorát megszerezni, 
melyek — köztük elsőrendű darabok — a 
szállónak valóságos kincsei. A hall színes 
ablakai közül különösen sikerült a két ovális 
ablak, Waltherr Gida művei. Itt is, mint a 
többi helyiségben, a lámpák, csillárok, vilá-
gító testek gondos tervek alapján, lehetőleg 
némi magyaros motívum ügyes, nem tolakodó 
érvényesítésével készültek. Az író- és olvasó-
termek egyszerű, a gyakorlati rendeltetésének 
megfelelő berendezésében is akad egy-egy fel-
tűnőbb, érdekes részlet,így kivált a nagy olvasó-
asztal lámpacsoportjának eredeti megoldása. 
E mélyebb, sötétebb alaphangulatú szobák 
után két világos helyiség következik, a gyön-

géd bájú női szalon, finom 
angol stílusú bútoraival, pom-
pás díszű tükrével, kedves vit-
rináival é s az ebből nyíló zene-
szoba, mely modernül klasszi-
cizáló kiképzésű é s ügyesen 
alkalr.ázott stukkó-dombormű-
vekkel, valamint Jávor Pál fest-
ményeivel van díszítve. Emlí-
tést érdemel még a kisebb 
játékszoba, intim, bar-szerű be-
rendezésével. A szálló éttermei 
is kiképzésükben, hangulatukban 
érdekes vonásokat mutatnak. 
A sarkon levő világos kis ét-
terem fölötte intim hatású. Külö-
nösen sikerültnek tartjuk a nyil-
vános éttermet, meglepően har-
monikus zöld é s rózsaszínű 
műmárvány burkolatával. 

Évtizedek múltak már el azóta, 
hogy az egykori Sáros-fürdő 
szerény hajléka eltűnt a föld 
színéről. A Gellért-hegy déli lej-
tőjének tövében fakadó, régi 
idő óta híres gyógyító erejű 
meleg forrásoknak bő vize s o -
káig használatlan maradt. Idő-
közben benépesült az elhagya-
tott táj, új városrész rohamos 
fejlődésnek indult, nyaralók lep-
ték el a közeli hegyoldal enyhe 
lejtőit, híd hozta közelebb a 
testvérvárost. Átváltozott kör-
nyezetben, új lehetőségek é s 
igények alapján épült föl az 
új fürdő, nemcsak fővárosunk 
büszkesége, hanem a világ leg-
nagyszerűbb ily intézményeinek 
egyike. A legnagyobb dicséret, 
mit e helyen mondhatunk róla, 
hogy méltó ahhoz a kincshez, 
amelyet magában foglal. 

Nagyon üres koponya az, mely 
nem mer újat alkotni, hanem min-/dig megmarad a régi úton, mások 
után indul és nem mer tovább 
gondolni. DUrer. 

Tévednek, akik azt hirdetik, 
hogy a célszerűségre való törek-
vés szükségképpen a szépség felé 
vezet s hogy egy használati tárgy, 
ha célszerű, egyúttal szép is. Ép -
pen annyi lehetősége van annak, 
hogy célszerűen és szépen alkos-
sunk meg egy tárgyat, mint 
ahányféleképpen csinálhatjuk meg 
azt úgy, hogy célszerű és csúnya 
legyen. W. S o m b a r t . 

F a f a r a g á s a 
szálló társa lgó-
j ának pillérein. 

H o l z s c h n i t z e -
relen an den Pl-

t a s te rn d e r 
H o t e l h a l l e . 


