
Az iparművészet propagandáját, a közönség 
nevelését semmi sem szolgálja jobban, mint a jó 
kiállítások. Ezért az itthoni kiállításokat minél 
nagyobb erkölcsi és anyagi támogatásban kell 
részesíteni, hogy ezáltal minél jobb anyaggal szere-
pelhessünk a külföldi kiállításokon, melyek a 
gazdasági vonatkozáson kívül még politikai szem-
pontból is nagy jelentőséggel bírnak. 

Az állami iparművészeti aranyérem már évek 
óta nem adatott ki. Rendszeres kiadása ügyében 
a Tanács tegyen javaslatot. A modern képző-
művészeti alkotások vásárlásának mintájára, az 
iparművészeti kiállításokon is vásároljon az állam 
és főváros, illetve a költségvetésbe állíttassék be 
erre a célra megfelelő összeg. 

Ideális pályázatok kiírásával is nagyot lehetne 
lendíteni a magyar iparművészet ügyén. Továbbá 
oda kellene hatni, hogy az állami és egyéb ható-

ságok építkezéseinél a belső kiképzés és bútorok 
tervezésével iparművészeket bízzanak meg. Sokat 
lehetne még tenni az egyházművészet terén is, 
mert ha tagadhatatlan is, hogy az utolsó időben 
a különféle egyházak a berendezés és egyéb kegy-
tárgyak beszerzésénél mindinkább művészekhez 
fordulnak, még mindig nagyon sok pénz megy el 
ízléstelen és nívótlan kegytárgyakra. 

Mint méltóztatnak látni, tág tere nyílik az igen 
tisztelt Tanács munkásságának, sok megoldatlan 
kérdés vár megoldásra. A ma még fiatal iparművé-
szetnek még sok új problémája támad, de ez a 
programm kizárólag azokkal a kérdésekkel fog-
lalkozik, melyek immár annyira kialakultak, hogy 
azok megoldása a mai nehéz viszonyok között is 
megvalósíthatónak látszik, ami úgy kulturális, 
mint gazdasági szempontból üdvös fejlődést je-
lentene. 

IDEGENFORGALOM 
ÉS IDEGENFORGALMI PROPAGANDA 

A legragyogóbb festői reklámok egynémelyike 
ma Magyarországról jön. A csillogó színek 

hatásának és értékének ismerete, a rajzok vidám 
frissesége és a nyugati reklámok szellemi karaktere 
jellemzői eme reklámoknak." 

Ha a világ vezető reklámévkönyve, a „M о d e r n 
P u b l i c i t y " 1935/36. évi kötete így ír a magyar 
reklámról és eme sorok mellett teljes oldalon 
eredeti színeiben reprodukálja Maliász—Dallos ú j 
U n g a r n plakátját, míg a szöveg fölött Pekáry 
B a l a t o n a l m á d i prospektusának két fedél-
oldalát lát juk, úgy elérkezett az ideje annak, hogy 
a magyar idegenforgalmi propaganda eddigi tevé-
kenységének mérlegét elkészítsük és jövendő lehe-
tőségeit felvázoljuk. 

A magyar idegenforgalmi propaganda gyermek-
korát éli. Sajnos, igen későn ismertük fel az idegen-
forgalomban rejlő óriási gazdasági és nem utolsó 
sorban politikai lehetőségeket. Az a néhány év, 
melyben Magyarország tudatos és rendszeres pro-
pagandával megsokszorozta idegenforgalmát, élénk 
bizonyítéka ennek. 

A propaganda Budapesttel kezdődött. A „3 nap 
Budapesten" kitűnő rcklámötletnek bizonyult. Aki 
lekötötte magát és csak három napra jött, olyan 
élményekkel távozott, hogy jobbára ismételten 
visszatért Budapestre. De igen sokan megtoldották 
e három napot. Budapest Székesfőváros intenzíven 
folytatta Budapest propagálását és e propaganda 
nagy sikereket mutathat fel. A Szent István-hét, 
mint propagandamag, igen szép virágot hajtott . 

Az állami propaganda, mely kezdetben az Állam-
vasutaknál indult meg, ritka sikerekkel kezdette 
el működését. A nagy hozzáértéssel választott 
Molnár C. Pál tervezte B a l a t o n plakát után 
Maliász Gitta általánosan ismert magyar fiúcska 

plakátjával árasztotta el Európa minden utazási 
irodáját, mely plakát nemcsak reklámmüvészeti 
szempontból, de reklámpszichológiai szempontból 
is egyike a legnagyobb vonzerejű idegenforgalmi 
plakátoknak. Az utazni szeretők, különösen nyugati 
állambeliek út jukon mást keresnek, mint amijük 
otthon is megvan. Egyszerűsítve a fogalmat, 
„exotikum"-nak nevezhetnők ezt. Ezt az „exoti-
k u m " utáni vágyat elégíti ki ez a fiúcska, mely 
igen szimpatikus, vonzó módon invitál a kalászos 
magyar földre. Személyes külföldi tapasztalatból 
tudom, milyen nagyra értékelik külföldi államok 
idegenforgalmi szakértői e plakátot, melyet vonz-
erő szempontjából az utóbbi évek egyik legjobb 
általános jellegű idegenforgalmi plakátjának tar-
tanak. 

Hogyan folytatta működését a hivatalos idegen-
forgalmi propaganda ilyen átütő siker után. Minde-
nekelőtt felfigyelt e sikerre. Központosította a 
hivatalos idegenforgalmi propaganda intézését és 
a MÁV. nagysikerű propagandájának kitűnően 
képzett, európai stílű vezetőjét a kereskedelmi 
minisztériumban az idegenforgalmi ügyek egyik 
irányítójává nevezte ki. 

Eme ú j égisz alatt született a magyar idegen-
forgalmi propaganda talán legfinomabb ötletű 
prospektusa. „Welcome" (Isten hozott), ezt a fel-
iratot viselte magán az a búzakalász díszítette, 
Maliász Gitta által grafikailag finoman megoldott 
prospektus, melyet minden Magyarország határán 
belépő utas kapott és mely nagy vonalakban fel-
világosítást nyújtott az ország érdekesebb vidékeiről. 

Talán ezzel egyidőben született a „Sonntag in 
Ungarn" című prospektus. A fedélen körtáncot 
járó leányok színes viselete, a belső oldalak bujáki , 
mezőkövesdi, galgahévízi, kiskunhalasi és őrhalmi 
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népviseletekbe öltözött párok a prospektus nyolc 
szép színes népviseleti képe, jó szövege példaadók. 

Ezt az első sorozatot újabb érdekes plakátok 
és prospektusok követték. Az idegenforgalmi pro-
pagandatevékenység nagy lendületet kapott, midőn 
az állami idegenforgalmi propagandatevékenység 
élére T o r m a y G é z a államtitkárt állították. 

Az újabb plakátok közül Molnár C. Pál markáns 
Szent Gellért figurás „Budapest" plakátját, Maliász— 
Dallos kettősalakú búzakötegű plakátját és Ko-
necsni-Kling erős hatású j | pillangós nő plakátját 
emelhetjük ki. 

A prospektusok közül eléggé sikerült a gyümölcs-
kosarat tartó nőalak, míg a legnagyobb sikerre 
Mailász—Dallos ú j magyar vasárnapja tarthat 
igényt. 

Ez lenne az, ami az 
eddigi hivatalos idegen-
forgalmi nyomtatott pro-
pagandaanyagból ki-
emelhető. 

De nézzük meg, mit 
propagál e grafikai kere-
tekben a hivatalos pro-
pagandaszolgálat. Propa-
gálja mindig visszatérően 
Budapestet, mely tény-
leg, még a legnagyobb 
nyugati metropolisokat 
is figyelembe véve, igen 
sokfélét, változatos lehe-
tőséget nyújt . Propagálja 
a népviseleti szempont-
ból jelentős magyar vidé-
ki helyeket, mint vasár-
napi kirándulási lehető-
séget és propagálja — 
olasz mintát véve alapul 
— a magyar konyha 
különlegességeit. (Ezt a 
kulináris különlegessé-
get kár volt idegen minta 
után beállítani. A ma-
gyar konyha speciális 
zamatát eredeti tálalás-
ban szívesebben láttuk 
volna!) 

Milyen tevékenységet fejt ki még a hivatalos 
idegenforgalmi szerv az idegenforgalom fokozására? 

Be kell vallanunk, hogy az idegen, ha már Buda-
pestre jött, Közép-Európa legkeletibb városába 
s itt jól érzi magát, szívesen ismerné meg Magyar-
ország más részeit is. A Balatonon kívül, mely 
sikeres egyéni és kollektív propagandájával szép-
számú idegent tudott toborozni, a magyar vidék 
„speciálisan magyart" nem igen tudott elfogad-
ható keretben és kényelemmel nyújtani. 

A hivatalos idegenforgalmi szervek eléggé nem 
méltányolható tevékenysége oda tendál, hogy Buda-
pest idegenforgalmi „Hinterland"-ját megalkossa 
és ezek propagandájával a Magyarországra irányuló 
idegenforgalmat fokozza. 

Ali ez elsősorban a népművészet egy igen jelentős 
ágát bemutató halasi csipkeházra és az Európában 
páratlan Hortobágyra. Ezek és más hasonló lehető-

Bőrönd-cimke. Nemes György terve. 

ségek kellő kiépítése, összeköttetések teremtése és 
e vonzó népi és táji érdekességi attrakciók propa-
gálása képezi a hivatalos idegenforgalmi propa-
ganda tengelyét. 

Hogy ez az irány mennyire helyes, kitűnik abból 
is, hogy az egyes városok, fürdőhelyek részben 
kollektív, részben egyéni (hotel, penzió etc.) pro-
pagandával igyekeznek ismertté tenni magukat. 
A Hortobágy, Kiskunhalas csipkeháza nélkül és 
más hasonló feltárandó érdekességek pedig csak 
hivatalos kézben és irányítással kerülhetnek az 
idegenforgalom vonalába. 

És mennyi lehetőség rejlik még it t! Mennyiro 
nincs propagandisztikusan kihasználva a Duna 
magyar szakasza. Mennyivel többet nyú j t a zebe-

gény—leányfalusi Duna-
szakasz Dömöskanyar— 
visegrádi része, mint a 
Kremsz—Melk közötti 
út. Mennyire nem ismeri 
az idegen ezt a Buda-
pesttől néhány kilomé-
terre lévő szépséget. Mit 
jelent Esztergom az újab-
ban feltárt Árpádházi 
királyok korabeli leletek-
kel, melyek ősi kultú-
ránk demonstrációjára 
mindennél alkalmasab-
bak! Nem ok nélkül szü-
letett az idegenek által 
elárasztott Párizsban az 
amerikaiak régiségimá-
datáról szóló adomák 
sora. Angol és amerikai 
utas nem vonhatja ki 
magát az ilyen ősrégi 
kultúremlék hatása alól. 
És milyen jól lehetne 
eme ősi leleteket kultúr-
propagandánk szolgála-
tába állítani! Vagy hol 
van Veszprém, a magyar 
Salzburg propagandája? 

Itt van a remekül pro-
pagálható Wien—Buda-
pest autóút. Ki ne is-

merné az autós pszichológiáját. „ J ö j j kocsidon 
Budapestre! Utad élményszerű lesz." Wien—Buda-
pest: autók rekordútja. 

Vagy mily kevéssé használjuk ki propagandánk-
ban azt a geográfiai előnyt, hogy Budapest az 
európai légiforgalom egyik gócpontja. A légi-
forgalom nemcsak a repülőtársaságok egyéni érdeke. 
A légiforgalomban rejlő mérhetetlen időmegtakarí-
tás a legnagyobb csábeszköz, mely ma hatásosan 
használható fel az idegenforgalomban. 

Svájc, a mintaszerű idegenforgalmi propaganda 
hazája, már felismerte ezt és plakát ja: „Fliegt in 
die Schwciz" nem a repülőtársaságot vagy gépeit 
hirdeti, hanem a Svájcba való repülésre invitál. 
Mily tüneményes légi felvételeket lá t tunk magyar 
vidékekről. Mily ötletes plakátok készülhetnének, 
mily remek prospektusok. Városok repülőgépről 
és a valóságban. „A beváltott ígéretek földjén!" 
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Prospektus címlap. 
E. McKnight Kauffer terve. 

Francia repülőtársaságok nem mulasztják el 
Franciaország propagálását plakátjukon, Orosz-
ország körzővel méri ki a távolságot és a kilométer-
ezreket rövid útnak jelzi. Az „Imperial Airways", 
a legnagyobb angol repülőtársaság is propagál 
bennünket. Reggeli Londonban, vacsora Buda 
pesten. 

Nemcsak a tényleg repülőgépen utazók vonzá-
sára — bár ezen utasok száma rohamosan emel-
kedik —, hanem általános propagandára is igen 
alkalmas az idegenforgalmi toborzásnak ez a 
módszere. Mert mi az utazás tehertétele, kellemet-
len része? A hosszú út. Ne feledjük: a gyorsvonatok 
korában is 32 óra Párizs—Budapest és 40 óra 
London—Budapest. A gazdag és szívesen utazó 
skandinávok fővárosainak túlontúl hosszú utazási 
idejét külön fel sem sorolva. 

A technika út ján a magyar nép művészetéhez, 
a magyar tá j csodás különlegességeihez, a nyugat 
tökéletes és gyors utazási eszközeivel, mintegy 
week-endre a Hortobágy délibábjához — ez az 
út az idegenforgalmi propaganda egyik ú j és ki-
használatlan út ja . Mint ahogy a brüsszeli kiállítás 
remekül megoldott magyar hivatalos idegenfor-
galmi pavillonjának egyik falán az „Árpád" sín-
autó mellett feltűnt a debreceni négyesfogat, e 

képek alatt a jelmondattal: „Hogy gyorsan jöjj 
és soká marad j" , úgy kell, hogy a magyar idegen-
forgalmi propaganda a gyors idejöveteli lehetőséget 
fokozott mértékben kihasználja. A Hortobágy, 
magyar vasárnapok, de magyar hétköznapok is 
majd itt-tartják azt, aki ide érkezett. 

* 

Nézzük meg már most, mit hozott a nemhiva-
talos idegenforgalmi propaganda. 

A Balaton propagandája általában a legfigye-
lemreméltóbb. Berény-Bortnyik ú j Balaton-plakátjá-
nál már sikerültebb munkákat is láttunk e két 
kitűnő művésztől és reméljük, hogy a Balaton 
legközelebbi plakátján hatásosabban bontakozik 
majd ki a Balaton minden vonzó szépsége. 

Sokkal jelentősebbek az egyes fürdőhelyek pros-
pektusai. Ezek közül Siófok mindkét prospektusa 
mintaszerű. Nemes György tervei példaképei az 
ötletes, újszerű és nyugateurópai idegenforgalmi 
propagandának. Aki egy ilyen prospektust a kezébe 
vesz, már ennek nívójából is jó véleményt kell, 
hogy alkosson magának a kibocsájtó fürdőhelyről. 
Néhány jól megválasztott kép mutat ja be úgy a 
Balaton, mint a fürdőtelep szépségeit. 

Sorban utána következik Balatonalmádi ú j pros-
pektusa, melynek azonban csak a Pekáry István 
tervezte fedele mutat ú j utat és eredetiséget. Belseje 
mélyen alatta marad külsejének. Igen hatásos 
Balatonlelle prospektusának Irsai által tervezett 
fedele. 

A balatoni fürdőhelyek p l a k á t j a i azon-
ban, kivétel nélkül alacsony nívójúak. Azt a reklám-
lehetőséget, melyet a magyar tenger magában rejt , 
nem tudják kihasználni. Pedig kitűnő reklám-
grafikusokban Magyarországon igazán nincsen 
hiány! Példa erre a Balatoni Borhét ötletes pla-
ká t j a is. 

A hotelprospektusok közül ötletes a balaton-
bogiári prospektus kétszínű tipográfiai megoldása, 
míg a belső rész szintén vérszegény. A hotelek 
közül az egyetlen debreceni „Arany Bika"-szálló 
az, mely felismerte az indirekt propagandában 
rejlő nagy értéket. Fedelén egy csikóskulacs, fel-
i rata: „Debrecenbe kéne m e n n i . . . " És belül 
kitűnő tipográfiával bemutatja Debrecent, annak 
jellegzetes épületeit és csak e keretben, besorakoz-
tatva tűnnek fel a hotel képei is. Ez a helyes pro-
paganda, a mód, mellyel minden egyes hotel az 
általános idegenforgalom emeléséhez kellően hozzá-
juthatna. Az „Arany Bika" koffercédulája pedig — 
mely a prospektussal együtt Nemes György terve — 
egyike a legkedvesebb és ötletesebb emlékeknek. 
Aki tudja, hogy a világon számtalan gyűjtője 
van a koffcrcimkéknek és azokat értékeli, megérti 
e kis emlékobjektum jelentős idegenforgalmi sze-
repét. 

Eger tisztán nyomott, kissé iskolásán össze-
állított, jó szövegű prospektusa érdemel még dicsé-
retet, amit a Mátra prospektusáról annál kevésbbé 
mondhatunk. 

ROSNER KlROLY 
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