
B U D A P E S T I D E G E N F O R G A L M I 
H I V A T A L A R É C S R E N 

Szomorú statisztikai megállapítás számunkra, 
hogy mily nagy a számbeli különbség Bécs 

és Budapest idegenforgalma között. Természete-
sen Budapest hátrányára. A legtöbb nyugati utazó 
utolsó állomása Bécs és innen már nem megy 
tovább keletre, nem jön le hozzánk. Még az 
autón utazók közül is csak kevesen ruccannak 
le Budapestre, pedig őket csábítja a két fővárost 
összekötő kitűnő műút. Az utasok zöme, a pénzt, 
a forgalmat jelentő tömeg azonban elmarad 
tőlünk. Próbálkoztak már azzal, hogy a bécsi 
szállodaportásokat nyerjék meg a budapesti uta-
zás propagandájának, de ez sem járt kielégítő 
eredménnyel. Különösen most nem, midőn a 
gazdasági világválság miatt az idegenforgalom 
amúgy is erősen megcsappant. 

Mindenképpen megokolt gondolat volt tehát 
Budapest székesfőváros részéről a bécsi idegen-
forgalmi hivatal felállítása. Itt, Magyarország 
tőszomszédságában kell az idegen figyelmét Ma-
gyarországra, elsősorban Budapest székesfővárosra 
felhívni, itt kell az utas kezét észrevétlenül meg-
fogni és hazánk földjére csalni. Mert ha már 
itt van, bizonyára nem bánja meg a budapesti 
kirándulást. A legtöbb nyugati utasnak még van 
annyi pénze, hogy egy párnapos csábító magyar-
országi utazással programmját kibővítse. Aka-
dálytalanul lehet az előzetesen megállapított úti-
tervet is Budapest meglátogatásával gazdagítani. 

De maguk az osztrákok közül is mily kevesen 
ismerik székesfővárosunkat. Századok óta Bécsbe 
viszi pénzét a magyar, az osztrák pedig alig 
viszonozza ezt. Még a legtöbbet utazó osztrákok 
közül is csak elenyésző hányad járt Magyar-
országon. Az összes nyugati nagy városok távo-

labb fekszenek tőlünk, mint mi és mégis csak 
gyéren vállalkoznak a budapesti kirándulásra. 
Pedig mi is tudunk nekik mutatni olyat, ami 
busásan kárpótol az ötórás utazásért. 

K o v á c s h á z y Vilmos székesfővárosi tanács-
nok érdeme a bécsi idegenforgalmi hivatal gondola-
tának fölvetése. Az ő fáradhatatlan energiája biz-
tosította a terv keresztülvitelét is. Természetesen 
csak úgy volt értelme a gondolat megvalósításá-
nak, ha az idegenforgalmi hivatalnak megfelelő 
helyet és művészien megoldott otthont tudnak 
biztosítani. Az idegenforgalmi irodát csak igazán 
forgalmas helyen szabad létesíteni. Eldugott utcá-
ban nincs értelme ilyen vállalkozásnak. A Kärntner-
strassenak a Ringbe torkolló végén, az Operaház 
oldalhomlokzatával szemben, a báró Oppenheimer-
palotában való elhelyezés e tekintetben minden 
kívánalomnak a legnagyobb mértékben megfelel. 
Nincs idegen, aki — a legrövidebb bécsi tartóz-
kodása alatt is — ne fordulna meg itt és a bécsi 
tehetős közönség is erre járkál a leggyakrabban. 
A világváros szívében, az előkelő szállodák tő-
szomszédságában, a legforgalmasabb üzletnegyed-
ben, közel a múzeumokhoz, színházakhoz való-
ban jó helye van Budapest székesfőváros bécsi 
idegenforgalmi hivatalának. Még a mai üzleti 
pangás idején is nehéz volt ilyen megfelelő el-
helyezést találni. 

Maga a megoldás rendkívül ügyes. Nem üzlet-
helyiséget béreltek ki, hanem az Oppenheimer-
palota kapualját és a hozzá csatlakozó portás-
lakást vették e eélra igénybe. Az egész megoldás 
if j . R i c h t e r Aladár iparművész ki tűnőfmun-
kája . A kapubejárat feltűnő, de ízléses márvány-
portálét kapott ruskicai márványból. Ügyelni kel-
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ett arra, hogy a modern szellemű kiképzés némi 
összhangban legyen a palota klasszicizáló, neo-
reneszánsz stílusával. A portálé márványpárkánya 
és az alatta levő két gyámszerű márványkiugrás 
biztosítja ezt leginkább. A bejárat feletti kettős 
párkánylemezen Budapest neve díszlik szabadon 
álló, mattra csiszolt páncélaluminium betűkből, 
melyek erős ibolyakék színben világító neon-
csöveket foglalnak körül. A tíz méter mély kapu-
aljban kétoldalt hat-hat összeépített vitrin húzó-
dik végig a falon, a portáléval azonos márvány-
lábazat fölött. Mindenütt csak vízszintes és függő-
leges vonalak, amelyek világosan hangsúlyozzák 
a logikus megoldást. A vitrinekben száz, hátulról 
megvilágított, jól sikerült diapozitívkép — Ve-
r e s s fényképész műterméből — Budapest termé-
szeti és építészeti szépségeiről tájékoztat. Ezek a 
képek este mint transzparensek még hatásosabbak. 
Mindig nagy a tolongás előttük. A kapualját 
hátul modern rajzú vaskapu zárja le, melyet tej-
üveg tesz átláthatatlanná. Ezáltal a kapualja 
maga is önálló stílusos egésszé alakul ki. A vas-
kapu fölött a dongaboltozatot tejüveg-lünett hatá-
rolja, amelyről Bécs és Budapest között a vasúton, 
autón és repülőgépen való utazás időtartama ol-
vasható le. Űgy nappal, mint este ezt is állandóan 
megvilágítják. 

A vaskapu a palota lépcsőházának előcsarnokába 
vezet és ebből léphetünk be baloldalt egy ajtón 
az idegenforgalmi irodába. Tulajdonképpen két 
szobából áll a hivatal, de az elsőt, a nagyobbikat 
a pillérhez csatlakozó pultok szintén két részre 
osztják. A derékig érő tárgyalópultok mögött 
dolgozik az irodai személyzet. A helyiség külső, 
nagyobbik része viszont fogadószobának van be-
rendezve. Ebből nyílik hátrafelé a térhatást nö-
velő, hosszúkás társalgószoba. A két helyiséget 
ajtó nélküli, félköríves nyílás köti össze. A dió-
és tölgyfa kombinálásával készült ülő-bútorok, 
szekrények, asztalok, pultok szintén az egyszerű 
szerkezeti vonalakat, a vízszinteseket és a függő-
legeseket hangsúlyozzák, anélkül hogy ridegek 
lennének. Ugyanezt célozzák a bútorszövetek 
csíkos, szögletes, sokszínű, sárgás és szürkés 
mintái is. A falakon galambszürke és melegsárga 
jutakárpit. Az ajtók, ablakok és a tokjaik a 
narancsszín és kénsárga érdekes együttesével vál-
tanak ki modern hatást. A dongaszerű, csont-
színű sima mennyezet pedig előkelően zárja le 
fönt az otthonos jellegű interieurt. A világító-
testek a párkány felett vannak elrejtve, fényük a 
mennyezetről visszaverődve árad le a szobákba. 
Csak az irodarészeken függ a mennyezetről az 
íróasztalok fölött egy hármas tejüvegkorongból 
és homályos páncélaluminiumból való világító-
test, a fogadó- meg a társalgószoba falain pedig 
az előbbi anyagból két-két kettős, gyertyaszerű 
falikart találunk. Az előbbi szobát vörös téglá-

ból falazott, rácsos kandalló teszi még barát-
ságosabbá. 

Rendkívül művésziek a falakat ékesítő festmé-
nyek és a különbözőképpen elhelyezett kerámiák. 
Az előbbiek mind С s á n к у Dénes kitűnő munkái. 
Mindegyik kép — olajfestmény és akvarell — 
Budapest szépségeit ábrázolja. Az egyik egy nagy 
dunai panoráma, a többi nevezetes épületeink 
képei. Csánky kiválóan érti, hogy a festői stílusos 
ábrázolás mellett is kifejezze a motívum önálló 
művészi karakterét. A dunai panoráma hatását 
a kép keretébe helyezett rejtett villanyvilágítás 
is fokozza. Rendkívül artisztikusak a kerámiák. 
G о г к a Géza nagyméretű kék- és zöldmázas 
turáni vázái a kandallón és a téglapiros megvilá-
gított falifülkékben igazán egyéni és keleties forma-
fantáziáról beszélnek. Viszont nyugati raffináltság 
és bájos primitivitás szól hozzánk В á h т е r 
Mária és К о v á с s Margit figurális kerámiáiból. 
Ráhmer Mária a fogadószoba tcglapiros megvilá-
gított fülkéi számára mintázott két mulatságos 
csoportot. Az egyik, a biedermeier tárgyú, B u d á t , 
a másik, a gyárkéményes, a mai ficsúrral, divatos 
hölggyel és munkással pedig P e s t e t szimbo-
lizálja. Csupa ötlet, vidám groteszkség a két 
csoport. Kitűnőn reprezentálják a figurális ke-
rámia mai törekvéseit. Kovács Margitnak a fogadó-
szobában lévő, falba illesztett tondója már areliai-
zálóbb jellegű. A magyar őstermelés négy fon-
tos ágát allegorizálja a színes tányér négy mélyí-
tett domborműve. A korai reneszánszcserepek 
naiv artisztikumát tudta a művésznő itt éreztetni. 
Viszont a magyar mézeskalács-szíveket jut tat ja 
eszünkbe В á h m e r Máriának halványabb tónusú 
szív-órája a társalgószoba szekrényének tetején. 
Milyen mulatságosan primitívek az órát tartó 
puttók. R á h m e r Mária, K o v á c s Margit és 
G o r k a G é z a kétségtelenül a magyar kera-
mikusok legkiválóbbjai közé tartoznak, mint azt 
a legutóbbi budapesti kiállításkor való szereplé-
seikkel is bebizonyították. Oroszlánrész illeti azon-
ban az összes munkák sikeréből ifj . В i с h t e r 
Aladárt, aki nemcsak tervezője volt a kitűnően 
megoldott hivatalhelyiség építészeti és iparművé-
szeti megoldásának, hanem a műtárgyak ötleteit 
is sugalmazta. De köszönet illeti K o v á c s -
h á z y Vilmos tanácsnokot is, mert nem kötötte 
meg a tervező kezét. I f j . Biclitcr Aladár teljesen 
szabadon valósíthatta meg egész művészi elgon-
dolását. 

Olyan szép, olyan egységes ízlésű és korszerű 
ez az idegenforgalmi hivatal, hogy szinte sajnál-
juk , hogy nem Budapestet díszíti. De éppen a 
kitűnő artisztikus megoldásnak és nem csekély 
mértékben a hivatal elsőrangú helyének köszön-
het jük majd, ha eredményes munkásságot fog 
kifejteni. 

Adja Isten, hogy úgy legyen. 
YBL ERVIN 
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