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Az 1937-es párizsi világkiállítás
magyar pavilonjának építési folyamata

Első Század

Művészettörténet-tudományi doktori iskola
Jelen tanulmányban az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának tervezési és építési folyamatát rekonstruálom a párizsi Archives Nationales-ban őrzött, a világkiállításra vonatkozó dokumentumok és a pavilonról készült korábbi tanulmányok segítségével.1

A pavilon területének kijelölése
Gróf Teleki Andor2 1935 augusztusában jelezte a világkiállítás francia kormánybiztosa felé,
hogy a magyar pavilon számára 1800-2000 m2-nyi területet szeretne lefoglalni.3 Edmond Labbé,
a kiállítás főbiztosa erre válaszolva szeptemberben tájékoztatta Teleki Andort, hogy kijelölték a
kérvényezett méretű kiállításra alkalmas területet a Szajna Partján, a Quai de Grenelle-en, a Pont
d’Iéna alatt, a Champ de Mars nyugati részén Nagy-Britannia pavilonja mellett, továbbá, hogy a
francia kormány a magyar pavilon építési költségeit – a többi nemzetéhez hasonlóan – 1000 m2nyi terület beépítéséig támogatja.4 1936 februárjában Teleki erre a levélre hivatkozva tájékoztatta
a főbiztost, hogy Magyarország 1600-1800 m2-es kiállítást szeretne rendezni 1937-ben, vagyis a
korábbihoz képest csökkent a terület nagysága. Teleki a levélben kéri a kijelölt hely fenntartását a
magyar pavilon számára még 3-4 héten keresztül, amíg a magyar részről véglegesítik a részvételt.5
Pontosabb képet kapunk erről a területről egy 1936 januárjában készült terv nyomán, amely a
külföldi szekciót vázolja fel. A pavilonok elhelyezését ragasztott színes korongokkal jelölték. A
színek alapján látszik, hogy melyik nemzet helye végleges, melyiké opcionális. Magyarország az
Eiffel-toronytól Keletre, a végleges területén szereplő Nagy-Britanniától balra kapott opcionális
elhelyezést, ahol hasonlóan jelölték a svájci és jugoszláv pavilont is.6 Végül ezt a helyet a svédek
kapták, amelytől a balra fekvőt adták a csehszlovákoknak, vagyis nem a magyaroknak kijelölt
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területet, mint ahogy azt Teleki Andor egyik levelében olvashatjuk.7 A magyar pavilon végül nem
a Szajna partján épült fel, mert ott olyan pavilonok álltak, amelyek nagyobbak voltak 2000 m2nél.8 Végleges elhelyezése már szerepel egy 1936 márciusában készült terven,9 azonban arról csak
októberben informálták a magyarokat.10 A magyar építészek, akik a pavilon pályázatára jelentkeztek
1936 júniusában, még valószínűleg a terület paramétereinek tudta nélkül készítették terveiket.11
A magyar részt a Trocadéro kertben jelölték ki, ahol a külföldi szekció épületei álltak. 2400 m2nyi területét, amelyen fel tudták építeni az 1600-1800 m2-es kiállítást, Északnyugatról az Avenue
Ferdinand Ier du Roumanie, Északkeletről a Place de Varsovie határolta, az út és a tér találkozásánál
egy elszeparált résszel a sarokban, amelyet nem lehetett beépíteni a gyalogos forgalom átvezetésének
biztosítása miatt. A magyar területet Nyugat felől a spanyoloké, Kelet felől az egyiptomiaké
határolta. A világkiállításon való szerepléssel kapcsolatos, a francia és a magyar állam által kötött
szerződés 9. pontjában is ez a terület szerepel a magyar pavilon helyeként.12

A tervezés folyamata
A magyar pavilonnak az Archives Nationales-ban őrzött tervmásolatai négy csoportba sorolhatók.
Az első csoport rajzain 1936. október. 17-i dátum szerepel. Ezekhez számos vázlat is tartozik, amelyek az épület külsejét mutatják különböző nézőpontokból, illetve néhány belső teret. A későbbi
tervek számozottak. A következő csoport tervein a dátum 1936. november 14. vagy november 24.
A harmadik csoport tervein a Franciaországba érkezés dátuma, 1937. január 27. szerepel, az utolsó
csoport tervein 1937. március 27-i érkezési dátum olvasható. A lapok mindegyikén szerepel az
építész, Györgyi Dénes aláírása.13
A tervek alapján megállapítható, hogy a pavilon lényegi felépítése, tömegelrendezése a tervezési
folyamat során keveset változott. A terep lejtéséhez alkalmazkodó, kétszintes díszudvar köré épített
négyszögű tömb, amelyet visszafogottan tagolnak kiugratások, visszahúzások, illetve a különböző
magasságú falak játéka. A homlokzatok közül legkevésbé az Avenue Ferdinand Ier du Roumanie felé
néző, északnyugati változott.
Gróf Teleki Andor levele Tormay Gézának, 1936. márc. 10. Magyar Királyi Külkereskedelmi Hivatal
300/1936. irat, MOL, Külügyminisztériumi anyag, Párizsi Világkiállítás 1937, K728, 1. cs. 3. tétel.
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Az októberi terveken már a végleges formában szerepel az épület északi sarkán álló torony, amely
a többi terven sem változott. A bejárat mögötti teremsor a megvalósult kialakítással azonos. A felső
földszinti alaprajzon látszik, hogy a vesztibült követi a díszudvar és az egyházművészeti terem – még
Salle de l’Art Ecclésiastique felirattal Salle de l’Art Réligieux helyett. A végleges megoldáshoz képest
különbség, hogy a terv szerint a díszterem végén egy szobor állt volna, illetve az egyházművészeti
teremben a keresztelőmedence az üvegablak elé került volna, nem a tér közepére. Nagyobb eltérés,
hogy a megvalósulttal ellentétben az északnyugati homlokzat mögötti rész kéttraktusos. A fent
említett teremsor melletti traktusban az egyházművészeti teremből a Budapest terembe lehet jutni,
majd onnan át az iparművészeti kiállításba. Utóbbinak az egyik fala a díszteremmel, a másik a
díszudvarral határos, amely felé ablakokkal nyílik meg a tér. Az iparművészeti kiállítás végében a
színpadművészeti rész vezet át a textil és divat termébe, amely ugyan négyzet alaprajzú, de a sarokba
ívesen helyezett vitrinek miatt a tényleges kiállítótér kör alakú. Ez az ötlet már szerepelt Györgyi
Dénesnek az 1935-ös brüsszeli világkiállítási pavilonhoz készült egyik – nem megvalósult – alaprajzi
változatán.14 A másik három homlokzat mögött a megvalósult állapothoz hasonlóan egy traktusban
veszik körbe a kiállítóterek a díszudvart. A főhomlokzat (északkeleti) mögötti nagy terembe
került volna az export és az ipar kiállítása, amelyből erkély nyílt volna a díszudvarba. A terven a
délkeleti épületszárny folyosóval csatlakozik a díszudvarhoz, az iparművészeti kiállítás ablakaival
szemben, innen is ablakok nyílnak az udvarba. Ez a szárny a művészi bútoripar bemutatására
szolgált volna a folyosóról nyíló öt kiállítótérben kialakítva. A főhomlokzati szárnyból indulva az
első két helyiség egy fürdőszoba összekapcsolva egy női öltözővel. A következő egy női szalon és
háló, amely összeköttetésben áll egy gyerekszobával. Az épület másik sarkán egy étkező látszik, ahol
a folyosó végéről a délnyugati szárny felé nyílik a bútor rész hatodik helyisége, egy dolgozó szoba.
A délkeleti szárny ablakainak mérete, és az ablakközök a helyiségekhez alkalmazkodnak, amelyek
előtt összefüggő erkély szerepel a rajzon. A dolgozószoba és a díszudvar fala közt vezet a lépcső az
alsó szintre, amely ezen a terven még nem része a díszudvarnak.
Az alaprajzon a pavilonnak a főhomlokzat előtti és az Avenue Ferdinand Ier du Roumanie felé
eső területe is látszik. A főhomlokzat előtt, a Place de Varsovie mellett kisméretű kiállítótér állt
volna a királyi vasút számára egyik oldalán ívesen beforduló üvegfallal, a többi oldalról zárt falakkal
körbevéve. A főlépcső felőli oldalán nyílt volna az információs fülke. Az üvegfal folytatásaként az
Avenue Ferdinand Ier du Roumanie felé néző vitrinekben szerepelt volna a turizmus kiállítása.
A díszterem oldalán a megvalósulttal megegyezően vitrinsor szerepel, amelyben felirata szerint
iparművészeti tárgyakat szándékoztak kiállítani. A homlokzat előtt az egyházművészeti terem
sarkánál árusító pavilon szerepel, amelyet az épülettel egy árkád köt össze, a falba épített kúttal a
végén. A pavilonban a felirat szerint népművészeti tárgyakat árusítottak volna.
Az alsó földszint tervrajzán a díszudvart egy-egy traktusban kiállítótermek veszik körbe, a felépült
változatban csak a főhomlokzat és a déli homlokzatok mögött alakítottak ki termeket. A két földszintet
összekapcsoló lépcsőtől balra a terven a magyar népművészet terme nyílik. A díszterem alatt mozi
14
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található, amelybe a főhomlokzati szárnyból lehetett volna bejutni, az egyházművészeti rész alatt
raktárak szerepelnek. A díszudvar közepén egy virágokkal körbeültetett medence látható kúttal
és szoborral a lépcsővel határos falon. A díszudvarnak ez a változata az 1930-as Országos Magyar
Iparművészeti Iskola jubileumi kiállításának központi terét idézi.15 Az udvart körbeölelő terekben
népművészeti és mezőgazdasági kiállítás, illetve a vadászat bemutatása szerepelt volna. A délkeleti
és a délnyugati homlokzat találkozásánál egy négyzet alaprajzú bár szerepel a terven, mögötte, a
délnyugati szárnyban található a hozzá tartozó konyha. Ez a tér három ajtóval a teljes falat áttörve
kapcsolódik a homlokzat előtt álló teraszhoz, amelyre a délkeleti homlokzat alsó szakaszának többi
része üvegfelülettel nyílik. Az üvegfelület befordul a sarkon a főhomlokzat felé, ahol a hátraugratva
kiképzett falban nyílik egy vészkijárat. A délkeleti és a főhomlokzat találkozásánál így kialakult
négyszög alaprajzú kimetszés a megépült változatban már nem valósult meg.
A tervcsomagban három homlokzati rajz található, a délnyugati hiányzik. A főhomlokzatot
ugyanúgy a torony és a nyílásnélküli, összefüggő falfelület jellemzi, mint a felépült változatot. A
terven a bejárattól balra még nem szerepelnek domborművek. A lépcső a főbejárat előtt tagoltabb,
a torony előtt felvezet a vitrinsorhoz, amelyben a turizmus kiállítása szerepel. A vitrinek egy
pillérekkel alátámasztott fedett sétány mentén lettek volna megtekinthetők. A főbejárattól balra egy
festmény vázlata látható, amely a teljes falfelületet kitölti. Szárnyas figura hajt egy három ló által
húzott harci szekeret, jobbjában pajzsot, baljában fáklyát tart. A lovak előtt, azokkal egy irányban
két alak lép előre. A végleges homlokzaton a falfelület üres volt, díszítményként mindössze egy
Szűz Mária szobor állt a falba illesztett konzolon. Az októberi terven a nagy falfelület alatt hosszú
ablaksor szerepel középen, a megvalósult homlokzaton ezzel szemben a délkeleti homlokzat felé
a sarkon beforduló, párkánnyal zárt, felül domborművekkel és ablakokkal, alul csíkozással tagolt
sarokkialakítás volt. Az októberi terven ez a sarok hangsúlytalan és visszaugratott, az ablaksor felett
húzódó, a homlokzatot kettéosztó párkány folytatódik a délkeleti homlokzat elé nyúló erkély
padozatának vonalában. A visszaugratott részen látszik a délkeleti homlokzatra néző alsó terem
sarkának üvegezett fala.
Az Avenue Ferdinand Ier de Roumanie felé néző homlokzat szinte teljesen megegyezik a
megvalósulttal, de a terven szerepelnek azok a kiegészítések, amelyeket az alaprajznál már
említettem. A homlokzat előtti vitrinsor vizuális folytatásaként jelenik meg a magyar turizmust
bemutató, szabadon álló vitrinsor a Place de Varsovie irányában, amelynél a kontinuitást a lapostető
folytatásával érte el a tervező. A vitrinsort középen, a főbejárat felé átjáró szakítja meg, amelynek
bal oldalán egy domborművekkel borított pillér magasodik, mellette a végleges homlokzat
főbejárati domborműveihez hasonló díszítés jelenik meg négyzetes szakaszban. Az októberi terven
az északnyugati bejárat mellett is ilyen domborművek látszanak. A homlokzat jobb oldalán a falba
helyezett posztamensen meztelen női figura áll, amelytől jobbra látszik az árusító lapos tetős pavilon.
A délkeleti homlokzat tér el leginkább a megvalósulttól. A homlokzat alsó szintje vízszintesen
összefogott üvegfelületet képez a két üvegezett bejárattal és a köztük húzódó üvegezett fallal.
15
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Erre rímel a felső rész áttetsző erkélyével és a mögötte húzódó szalagablakkal, amelyet álló
téglalap táblák alkotnak. A fenti nyílások kialakítása nincs összhangban az alaprajzzal, mivel
azon a homlokzat mögötti bútorkiállítás tereinek ablakai a helyiségekhez alkalmazkodnak, és
nem képeznek szalagablakot. Az erkély felett vízszintes tető húzódik, amely az erkélyt követve
mindkét irányban túlnyúlik a homlokzaton. A megvalósult változaton a homlokzat csak alul nyílt
meg üvegfelületekkel, a felső szinten az összefüggő falfelület uralkodott, amelyet csak a jobb oldali
szakaszon tagolt kisméretű ablaksor. Az októberi homlokzaton dominálnak az üvegfelületek, és
hangsúlyosabb a vízszintes tagolás, ezért a megvalósulthoz képest kevésbé tömb jellegű az épület. Az
októberi terven a főhomlokzati részről átvezető lépcső egyenes vonalú. A terasz előtt posztamensen
egy női szobor látható, valószínűleg Medgyessy Ferenc egyik szobra a négyből, amelyeket végül a
főhomlokzatra vezető lépcső mentén helyeztek el.16
A tervekhez kapcsolódó vázlatok árnyalják a képet. Több rajzon látható, hogy Györgyi
Dénes eredetileg gazdagabb dekorációt szánt a pavilon külső és belső felületeire, a századforduló
építészetének magyaros törekvéseiből származtatható geometrizáló ornamentikát, amely a végső
épületen csak a torony két oldalán nyíló bejáratok mellett jelent meg. Az egyik rajzon az Avenue
Ferdinand Ier du Roumanie-ról nyíló bejárathoz vezető pilléres lapostetővel fedett szakaszon a
pillérek és a tető mennyezete is a bejáratok mellett megvalósult domborműveken láthatókhoz
hasonló rozetta és tulipán motívumokkal díszített. Az egyházművészeti teremről is készült egy
vázlat, amelyen a fal sarkán függőlegesen végigfutó, azt kiemelő hasonló virágos dekoráció látható.
Egy azonosíthatatlan terem mennyezetének kazettái is ezt a formavilágot tükrözik.
Egy további vázlat alapján az egyházművészeti terem berendezéséről kaphatunk képet. A színes
üvegablak jelenetei hasonlóak a megvalósulthoz, mellette két oldalt a falon egy-egy angyal látható
ott, ahol végül Pátzay Pál apostolszobrai álltak. A keresztelőmedence az alaprajzot követve, az ablak
előtt helyezkedik el, és nem végleges helyén, a terem közepén.
A vázlatok közt szerepel egy olyan terv, amely a megvalósult étteremre hasonlít, tehát Györgyiben
az étterem felépítésének gondolata már akkor kialakult, amikor a pavilonban még csak egy bár
szerepelt.
Az egyik vázlat a pavilon pályázatára készült tervek közül a második díjat nyert Weichinger
Károly tervének hatását mutatja, amelyen a tervező a főhomlokzat bal oldalának teljes felületét
megnyitja a délkeleti homlokzat felé ívesen beforduló dupla ablaksorral.17 Györgyi Dénes vázlatán
a főhomlokzat bal oldali részének alsó szakaszán jelenik meg a dupla ablaksor, amely folytatódik a
délkeleti homlokzaton, de nem ívesen fordul be, hanem sarkot alkot a két homlokzat találkozásánál.
Az építész az októberi tervekkel ellentétben a vázlaton jobban megnyitja a falfelületet ezen a részen.
Egy másik építésznek, Rimanóczy Gyulának a kiállítási pavilonhoz készült tervei is hatottak
Györgyi Dénesre. A homlokzati rajzokon az Avenue Ferdinand Ier du Roumanie felől leginkább
16

17

Medgyessy Ferenc: allegorikus alakok (Művészet, Régészet, Néprajz, Tudomány), ma a debreceni Déri
múzeum előtt.
l.t.sz.: 73.15.699, Párisi Nemzetközi Kiállítás Magyar Pavillonja, jelezve b.l.: Budapest 1936 jul. 12.,
54x71 cm, pausz, ceruza, Magyar Építészeti Múzeum; Rákos 2012, 109.
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látható, növényi faragásokkal díszített pillérhez hasonló jelenik meg Rimanóczy tervein, amelyet
saját megoldásán a magyar terület sarkára, az Avenue Ferdinand Ier du Roumanie és a Place de
Varsovie találkozásához helyezett.18
Az októberi tervsorozat valószínűleg a franciák számára küldött első változat, amely még
nagymértékben különbözik a véglegestől. A terveket az elkészült épület fotóival lehet összevetni,
amelyek alapján teljes képet csak a főhomlokzatról kapunk, a többi homlokzatnál és a belső tereknél
van néhány részlet, amely bizonytalan. Utóbbiakat jelzem az adott részek leírásánál. Az októberi
tervek alapján megállapítható, hogy az eredeti elképzelés szerint több termet alakítottak volna ki az
épületben, a felső szinten a főbejárat mögötti két traktusból a díszudvar mellettit, az alsó szinten
a mozit – amelyet valószínűleg a földfelszín alatt kellett volna kialakítani – hagyta el az építész. A
tervváltozat szerint Györgyi nagyméretű részt szentelt volna a lakberendezésnek az Iparművészeti
Társulat korabeli kiállításaihoz hasonló elrendezésben. A további terveken azonban ez a rész teljesen
eltűnik, a művészi bútor bemutatása egyáltalán nem szerepelt a megvalósult kiállításban. Az októberi
terveken még nem a termek végső elnevezésével találkozunk, szerepel rajtuk még a bár, viszont az
étterem még nem, továbbá a pavilon épületén kívülre is került volna kiállítási anyag (turizmus,
vasút). A fent említetteken kívül a feliratok és a terek arányai nagyjából megegyeznek a megvalósult
állapottal. Az alaprajz és a homlokzati rajzok még néhány helyen ellentmondanak egymásnak, a
sorozathoz készült külső és belső vázlatok pedig nem mindig egyeznek a tervekkel, látszik, hogy még
nem teljesen kiérlelt a koncepció. A délkeleti, a szerkezetet megmutató, üveggel és fémmel alakított
homlokzat, illetve a Weichinger-féle tervek üvegfelületeinek követése a vázlatokon a pavilont ebben
a tervezési fázisában a világkiállításon felépült modern építészetet követő pavilonokhoz kapcsolja.
Azonban a főként a vázlatokon megjelenő ornamentális szerkezeti részek a „dekoratív modern”
kategóriába tartozó pavilonokkal rokonítja az épületet. Utóbbi egyezik meg a végleges besorolással,
azzal a különbséggel, hogy az októberi terveken erősebb a magyar népművészetre való utalás,
amelyet a megépült változaton felülírt a vallásos művészet hangsúlyozása.19
Edmond Labbé valószínűleg a fent ismertetett tervsorozatra reagált október végi levelében,20
amelyben a terveken végrehajtandó változtatásokról tájékoztat. A főtengelyt hátra kell húzni az
Avenue Ferdinand Ier du Roumanie felé és azzal párhuzamosan, a kis pavilont a sarokban, a két
út találkozásánál törölni kell. A főlépcsőt az egyiptomi és a magyar részt elválasztó íves ösvényhez
alkalmazkodva kell kialakítani. Tormay Géza, a világkiállítás magyar kormánybiztosa valószínűleg
ezekre a követelésekre reagált Labbénak küldött levelében, amelyben arról tájékoztat, hogy az építész
a pavilon bejáratát 2,5 m-rel hátratolta az Avenue Ferdinand Ier de Roumanie-val párhuzamosan, a
két út találkozásával adódó sarokban eltörölték a kis pavilont, továbbá küldi a pavilon alaprajzait,
18

19
20

l.t.sz.: 93.01.83/1, jelezve j.l.: Az 1937 évi Párizsi Nemzetközi Világkiállítás Magyar Pavillonjának terve
Homlokzat a Szajna felöl nézve, szigno: Rimanóczy, 39,5x81 cm, kasírozott papír, ceruza, akvarell Magyar Építészeti Múzeum; Távlati terv: jelezve b.f.: Az 1937-es Párizsi Nemzetközi Világkiállítás Magyar
Pavillonjának terve, j.l.: Rimanóczy Gyula 1937 VII. hó, In: Rimanóczy – Weichinger katalógus. 1994,
90., 240.
A kategóriák kifejtését lásd: Rákos 2013, 291–299.
Levél: Edmond Labbé Tormay Gézának. 1936. okt. 29. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
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és amint kész lesznek, a homlokzatokat is, amelyeken a pavilon belseje leegyszerűsítve jelenik meg a
monumentálisabb hatás érdekében.21 Györgyi Dénes valóban az egyszerűsítés és a monumentalitás
felé haladt a további terveken. Az üvegfelületeket fokozatosan az ablaktalan falfelületek váltották fel
a világítást a tető üvegezésével megoldva. A szerkezetet egyre inkább elrejtette, a dekoráció szerepét
csökkentette.
A novemberi terveken már számos megoldás a megvalósult változattal megegyező. A díszudvart
minden irányból egy traktusos szárnyak veszik körbe, a terek egyszerűen egymásból nyílnak, így a
látogatók útvonala egyértelművé vált.22
A felső földszinti alaprajzon23 a termekben már a végleges kiállítandó anyag van feltűntetve. A
főbejárat és a főlépcső kialakítása megegyezik a megvalósult formával. A főbejárattól a délkeleti
homlokzat felé vezető lépcső már követi a pavilon melletti sétány íves vonalát. Az Avenue
Ferdinand Ier du Roumanie-ra néző szárnynál a díszterem mellett a homlokzaton egy keskeny
udvar szerepel még a mozi szellőzése miatt. A Délnyugatra néző oldalon a homlokzatra ablaksorral
nyíló – amely a délnyugati homlokzatot ábrázoló terven is szerepel – fogadóterem feliratában
Magyarország propagandája és művészetének dokumentációja szerepel, amely a végső kialakításnál
az ablakok nélküli turizmus és vasút terme lett.24 Ebből nyílik a délkeleti és délnyugati homlokzat
találkozásánál, vagyis végleges helyén a Budapest terem, amelynek feliratában már szerepel a
fürdővárosi szerep hangsúlyozása. A Budapest teremből – a végleges változatnak megfelelően – ajtó
nyílik a homlokzaton végighúzódó erkélyre. A délkeleti szárnyban az iparművészeti kiállítás szintén
végleges helyén szerepel, de terét még pillérek osztják két részre. A díszudvar felé pillérek közötti
üvegfelülettel csatlakozik, hasonlóan a végső kialakításhoz. A homlokzatra összefüggő ablaksor
nyílik, előtte erkély, ami a főhomlokzat felé befordul a sarkon. Az erkély a délkeleti homlokzati
rajzon25 is szerepel, amelyen az is látszik, hogy vízszintesét hangsúlyozza egy fölé nyúló lapostető.
Ezen a homlokzaton a megvalósult megoldáson nem volt erkély illetve ablaksor. A főhomlokzati
szárnyban a délkeleti sarkon a színpadművészet, az ablaktalan falfelület mögött a textilipar és a
divat terme kapott helyet szintén a végső kialakításnak megfelelően. Innen nyílik a két szintet
összekötő lépcső előtere a díszudvarba. Az előtér a másik irányban összeköttetésben a vesztibüllel.
Az októberi terveken a pavilonhoz csatolt részek – Avenue Ferdinand Ier du Roumanie homlokzata
előtti árusító pavilon, a bejárathoz vezető tető, a turizmus vitrinsora, a vasút kis pavilonja – már
nem szerepelnek a rajzon.

21

22

23
24

25

Levél: Tormay Géza Edmond Labbénak. Bp. 1936. nov. 18. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie.
F/12/12553.
Levél: Comte E. Csáky és Prof. D. Györgyi: Maurice Chatenay építésznek Bp. 1936. nov. 25.: küldik a
terveket (homlokzatokat is). 10 nap múlva indulnak Párizsba egyeztetni a részletekről. AN Paris. Exp. Int.
1937. Hongrie. F/12/12553.
112. rajz. 1936. nov. 14. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
Fotó: a magyar pavilon délnyugati homlokzata mellett álló román étterem. AN Paris. Exp. Int. 1937.
Photoes: pavillons étrangères. F/12/12116.
119. rajz: 1936. nov. 24. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
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Az alsó földszinti alaprajzon26 a lépcső már a díszudvarban szerepel a díszterem falához építve a
megvalósult állapotnak megfelelően. A délnyugati és a főhomlokzati szárnyba nyíló átjárók már a
végleges helyükön látszanak. A délkeleti oldalon üvegekkel kitöltött pillérsor választja el az udvart
a mezőgazdasági és népművészeti kiállítástól, ahol végül az éttermet alakították ki üvegezett átlátás
nélkül. A főhomlokzati szárnyban a mezőgazdaság és a vadászat terme már ablakok nélkül jelenik
meg. A mozi továbbra is szerepel a terven, fala a lépcső falával azonos, a díszterem alatt helyezkedik
el, bejárata a mezőgazdaság és vadászat terméből nyílik. A bár az októberi tervvel azonos helyen
látszik, de már nem az egész fala nyitott ajtókkal délkeletre, hanem csak annak a közepe. A délkeleti
homlokzat jobb sarka ugyanúgy hátraugratott a vészkijárattal együtt, mint az októberi terven.
A főhomlokzati rajz27 nagyon hasonlít a megvalósulthoz. A bejárat mellett a bal oldali falszakaszon
egyelőre csak felirat jelzi a dekoratív szobrászati díszt. Az alaprajzot követve még a főhomlokzat
mögé ugratva jelenik meg a délkeleti szárny. Az októberi terv dekoratív festménye helyén a falfelület
dísztelen, tagolatlan, bal oldalán a falból kiálló konzolon meztelen férfi szobor áll. Az Avenue
Ferdinand Ier du Roumanie homlokzata28 olyan, mint a megvalósult, de itt még szerepel a jobb
oldalon a főhomlokzat férfi szobrának női párja.
A sorozathoz tartozik még egy lap a metszetekkel,29 amelyekből kiderül, hogy a díszteremben állt
volna Pátzay Pál Szent István szobra, amely végül a főbejárat mellé került kívülre, továbbá, hogy a
díszudvar üveges gúlatetővel fedett, a díszterem pedig a díszudvar felé lejtő üveges félnyeregtetővel.
A következő tervcsomag 1937. január 27-én érkezett Franciaországba. A terveken a készítési
dátum 1936. december 31. vagy 1937. január 6.30
A felső földszint alaprajzán31 a szakrális művészet termében a keresztelőkút még az ablak előtt áll.
A Délkeletre és a Délnyugatra néző termeknek már nincs a homlokzaton nyíló ablaka, a Délkeletre
néző terem a díszudvar felé három nyílással kapcsolódik középen. A főhomlokzat és a délkeleti
homlokzat találkozása mögötti sarokrészen a színpadművészet bemutatása kapott helyet. Itt a tér
két szintre osztva jelenik meg a terven, alsó részéből egy kis lépcső vezet a felső, árusításra szánt
szintre. Egyelőre ennek a kétszintes résznek a végleges kialakítása nem pontosan ismert.
Az alsó földszint alaprajzán32 a népművészeti szoba helyett már parasztszoba felirat szerepel.
A délnyugati homlokzat mögött már az öt ablakos mezőgazdasági terem (állattenyésztés), a
26
27
28
29
30

31
32

111. rajz. 1936. nov. 14. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
115. rajz: 1936. nov. 24. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
117. rajz: 1936. nov. 24. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
113. rajz: 1936. nov. 24. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
160. rajz: tetők felülről; 161. rajz: pecsét: 1937. jan. 27.: főhomlokzat; 162. rajz: pecsét: 1937. jan. 27.:
Avenue Ferdinand Ier de Roumanie homlokzat; 164. rajz: pecsét: 1937. jan. 27.: délkeleti homlokzat; 165.
rajz: pecsét: 1937. jan. 27., dátum: 1936. dec. 31. felirat: 3. javaslat: felső földszint alaprajza; 166. rajz: pecsét: 1937. jan. 27. dátum: 1936. dec. 31.: alsó földszint alaprajza; 175. rajz: pecsét: 1937. jan. 27. dátum:
1937. jan. 6.: metszetek; 175. rajz: pecsét: 1937. jan. 27. dátum: 1937. jan. 6.: délnyugati homlokzat. AN
Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
165. rajz. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
166. rajz. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
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főhomlokzat mögött a másik mezőgazdasági terem (növénytermesztés) végleges helyén szerepel. Az
utóbbiból a délkeleti homlokzaton nyíló kijárathoz vagy jobbra fordulva az étterembe vezet egy-egy
átjáró. Az étterem végleges helyén, a korábbi tervek mezőgazdasági kiállításra szánt terében szerepel.
Az étterem és a díszudvar között még mindig üvegezett felület biztosít átlátást a fal közepén. A bár
helyét átvette a konyha, az ahhoz tartozó, a homlokzat bal oldalán nyíló kijárat csak a konyha és
az étterem dolgozói számára szolgált volna. A délkeleti és a délnyugati homlokzaton az étteremhez
tartozó, a sarkon beforduló pergolás terasz látszik. A délkeleti és a főhomlokzat találkozásánál eltűnt
a sarok visszaugratása. A főhomlokzaton és az északnyugati homlokzaton továbbra is meztelen
férfi és nő szobra áll a novemberi tervekhez hasonlóan. A metszeteken a Szent István szobor még a
díszteremben áll. A díszudvart körbeölelő szárnyakat az udvar felé lejtő, a homlokzatok felfalazása
mögé rejtett félnyeregtetők fedik. A díszterem és a díszudvar felett teljes üvegtetőt, a Budapest
terem és az iparművészeti terem felett középen kialakított üvegtetőt, a turizmus és vasút termének
két hosszanti oldalán egy-egy keskeny üvegtetőt – ahol végül szintén középen alakították ki az
üvegtetőt – jelöl a terv. A szakrális művészet termében a pillérek mögötti falfelületet – amelyben
végül Molnár-C. Pál festményét helyezték el – felülről szintén üvegtető világítja meg.
A terveket áttekintve kiderül, hogy a parasztszoba mellett kiállító és árusító Hangya Szövetkezet
nem szerepel egyiken sem, a kiállítók közt is csak a zsűrinek küldött listákban tűnik fel, amelyek
már a kiállítás fennállásakor készültek.33 Elképzelhető, hogy részvételükről csak az utolsó pillanatban
döntöttek.
Az 1937. március 27-én Párizsba érkezett tervekből34 főként a főhomlokzatról kapunk
információt. Különös, hogy a főhomlokzatról készült látványtervek – már a megvalósult felépítést
mutatják – együtt érkeztek olyan decemberi tervekkel, amelyeken a főhomlokzat bal sarka a korábbi,
visszaugratott verziót mutatja. A terveken a főhomlokzat szobor konzolján minden esetben más
alak áll: Mária gyermekével, ruhás szent, meztelen férfi.
A pavilon végső kialakításában fontos szerepet játszó szakralitás a terveken kevésbé hangsúlyosan,
nem egyértelműen jelenik meg. Az épület külsejének díszítésben a tervező eleinte a klasszikus
emberalakra koncentrált, amelyet a falkép, a posztamensen ülő és a konzolokon álló meztelen
szobrok is mutatnak. A szent alakok csak a végső változatoknál jelentek meg. A szakrális művészet
terme ugyan már az első tervváltozatban is szerepel, elnevezése folyamatosan változott (salle de
l’art ecclésiastique, l’art appliqué, l’art décoratif, l’art réligieux), többször elhagyva a szakralitásra
vonatkozó jelzőt. A keresztelőkút a teremben végig az üvegablak előtt jelenik meg a terveken,

33

34

Lista és ábra: gróf Teleki Andortól a magyar pavilon kiállítóiról. 1937. július 23. AN Paris. Exp. Int. 1937.
Dossiers des nations partitipantes: Hongrie. F/12/12365.
147. rajz: pecsét: 1937. márc. 27-én érk. dátum: 1936. dec. 5. megegyezik a Kiscelli Múzeum É Gy
66 162. 54. leltári számú tervével; 148. rajz: pecsét: 1937. márc. 27-én érk. dátum: 1936. dec. 5. megegyezik a Kiscelli Múzeum É Gy 66 162. 55. leltári számú tervével; 189. rajz: 1937. márc. 27-én érk.:
éjszakai látványterv a főhomlokzatról; 192. rajz: 1937. márc. 27-én érk.: látványterv a főhomlokzatról;
206. rajz: 1937. márc. 27-én érk.: látványterv a két útvonal találkozásából nézve. AN Paris. Exp. Int.
1937. Hongrie. F/12/12553.
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elképzelhető, hogy eredetileg csak a templomi üvegablak és környezete kapott volna kápolna jellegű
kialakítást, a terem többi részén pedig más művészeti alkotások szerepeltek volna.

Az építkezés
A külföldi szekció pavilonjainak építkezését francia építészek vezették, akik az adott ország tervezőjével folyamatosan egyeztetve, annak terveit követve dolgoztak. A magyar pavilon számára kijelölt
francia építészek, Maurice és Roger Chatenay és Ferret35 1936 decemberében kezdték meg a pavilon terveinek feldolgozását, a terepviszonyokra való adaptálását.36 Györgyi Dénes 1936. december
10-18. között járt először Párizsban, ekkor (dec. 16.) volt az ünnepélyes alapkőletétel is.37 Mivel
Györgyi Dénes tervein semmilyen magyarázatot nem adott az anyaghasználatra, a rajzok alapján a
francia építészek maguk tettek javaslatokat. A felépítést fa- és vasszerkezetű tetővel fedett falazott
szerkezetként határozták meg, amelyet 4x4 méteres sejtekből szándékoztak kialakítani, azokat vakolattal elválasztva egymástól a tűzesetek megelőzésének érdekében. Az egyes terek mennyezeteinek
kiképzésére fémszerkezettel megerősített üveget és szövetet javasoltak, a padlók kialakításához vasbetont.
Két költségvetésből, amelyeket Györgyi Dénes és a francia építészek együtt készítettek, ismerünk
néhány további adatot az anyaghasználatra és a szerkezetekre vonatkozóan.38 Az alapot betonból
öntötték, a falak vasvázas szerkezetekként épültek vasbetonnal vagy téglával kitöltve. A tartópillérek
vasbetonból készültek. A tető egyes részeinél is nagy mennyiségben alkalmaztak fémszerkezeteket.
A belső válaszfalakat gipsz alapú anyagból építették. A díszudvart, a dísztermet, a fogadótermet
(turizmus és vasút terme) és a Budapest termet fémszerkezetes üveggel fedték. A többi terem fedése
fenyőfa szerkezetű volt. A mennyezeteket gipsszel borították. Az alsóföldszinten a padlóburkolatok
alá 7-8 cm betont öntöttek. Kerámia lappal burkolták a padlót a vesztibülben, a díszteremben, a
Budapest teremben, az iparművészeti teremben, a díszudvarban, a népművészet, a mezőgazdaság
és vadászat termében, az étteremben és a toronyban a lépcsőfordulóknál.39 A dekoratív művészet
termébe – amely itt valószínűleg a szakrális művészet termét jelenti – fenyő hajópadlót terveztek.
A díszudvar lépcsőjét betonból öntötték, és kővel burkolták. Az ajtók és ablakok nagy része vasból
35
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Határozat: Commissariat Général de l’Exposition Internationale de Paris 1937. 1936. okt. 22.: Maurice
és Roger Chatenay és Ferret megbízva a magyar pavilon építésével. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie.
F/12/12553.
Tasnádi Nagy András államtitkár levele, Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
10.706./1936.III, 1936. május 2. MOL, Külügyminisztériumi anyag, Párizsi Világkiállítás 1937, K728,
1. cs. 3. tétel.
Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal elnökének levele Tormay Géza számára, 1781/1936, MOL,
Külügyminisztériumi anyag, Párizsi Világkiállítás 1937, K728, 1. cs. 3. tétel; Levél: gróf Teleki Andor
Jaques Gréber-nek. 1936. dec. 8. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
Becsült költségvetés: készítette: Györgyi Dénes, R. és M. Chatenay és Ferret. dátum nélkül. AN Paris. Exp.
Int. 1937. F/12/12553; Költségvetés a munkálatok első szakaszához: készítette: Györgyi Dénes, R. és M.
Chatenay és Ferret. 1936. dec. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
A padlóburkolatok megrendelését a Société Générale de Carrelage et de Produits Céramiques-tól
javasolták.
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készült. A külső lépcsőket betonból öntötték. Az étterem teraszára pergolát terveztek. A toronyban
vezető lépcső fémszerkezetű volt, amelynek lépcsőfokait betonból vagy az építész utasítását követve
más anyagból kellett elkészíteni. A torony dísze aranyozott vasgömb és kovácsoltvas nyíl volt. A
teljes becsült felépítési költség 2.206.318 frank volt.
A francia kormány a magyar pavilon felépítésére 750 frank/m2-nyi támogatást adott, bár a magyarok
próbáltak többet kérni.40 Ez az összeg szerepel a francia és a magyar állam között kötött szerződésben
is, amelyet 1000 m2-nyi területig fizetett a francia állam. A támogatás a nagyobb munkálatokra
vonatkozott: a felépítmény, a világítás és a szaniterek kialakítására, amelyet franciaországi, illetve
magyarországi anyagokból, előre gyártott elemekből kellett megoldani. A francia és a magyar
építészek fizetését a teljes építési költségből állapították meg. Az első 500.000 frank után 5 %, a
fennmaradó rész után pedig 4 % járt összesen számukra, amelynek a felét kapta a magyar építész.41
A pavilon építésére a francia kormány támogatásának felét, 375.000 frankot 1937 februárjában
utalták át a magyaroknak.42 A pavilon építési munkálatai februárban megkezdődtek,43 a kivitelező
cég a Schmid, Bruneton & Morin volt. Györgyi Dénes 1937 márciusában járt Párizsban, amikor
az építkezés megakadt, mert nem született döntés a franciák részéről a Magyarországon elkészített
részek behozatalának formájáról.44
Az építkezés tervezett menete szerint a szerkezet vázának április 5-ig, a szerkezet kitöltésének
április 13-ig, a belső nagyobb munkálatoknak április 26-ig kellett volna elkészülniük.45 Pontosan
nem tudjuk, miért, de a munkálatokkal nagyon lassan haladtak, amelyek még május végén sem
fejeződtek be, miközben május folyamán a világkiállítás már megnyitotta kapuit.46 Egyelőre nincs
pontos adat a magyar kiállítás megnyitójáról. A pavilon teljes építési költsége 2.046.550 frank volt,
vagyis majdnem 160.000 frankkal kevesebb a becsültnél.47 Ebből azonban Magyarországnak közel
1.300.000 frankot önerőből kellett előteremtenie.
A világkiállítás 1937 decemberéig tartott, a Schmid, Bruneton & Morin cég 1938. április 12-én
kezdte meg a magyar pavilon lebontását.48
40
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Levél: Edmond Labbé a magyar kormánybiztos számára. 1936. 12. 15. AN Paris. Exp. Int. 1937.
F/12/12365.
Convention. Article 9. 1937. január 20. AN Paris. Exp. Int. 1937. Dossiers des nations partitipantes:
Hongrie. F/12/12365.
Határozat. 1937. február 4. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
Helyzetjelentés: Chatenay a magyar pavilon építési munkálatairól. 1937. febr. 26. AN Paris. Exp. Int.
1937. Hongrie. F/12/12553.
Levél: gróf Teleki Andor Edmond Labbénak. 1937. márc. 19. AN Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie.
F/12/12553.
Levél: Maurice és Roger Chatenay építészek Edmond Labbénak. 1937. márc. 25. AN Paris. Exp. Int.
1937. Hongrie. F/12/12553.
Távirat: Tormay Gézától Jacques Gréber-nek 1937. máj. 28. Hongrie. F/12/12553.
A teljes munkálatok összegének számítása. Chatenay és Ferret aláírása. 1937. dec. 2. AN Paris. Exp. Int.
1937. Hongrie. F/12/12553.
Levél: Maurice és Roger Chatenay a Directeur des Travaux d’Architecture számára. 1938. ápr. 15. AN
Paris. Exp. Int. 1937. Hongrie. F/12/12553.
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1. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának főhomlokzata
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2. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának alaprajzai

II

I

211

III

2014. nyár

Első Század

3. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának főbejárata.
4. mellékelt: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonja – a főhomlokzat az egyiptomi
pavilon kertje felől.
5. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának északnyugati homlokzata.

6. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának díszterme
7. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának egyházművészeti terme
8. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának egyházművészeti terme

II

I

212

III

2014. nyár

Első Század

9. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának turizmus és Budapest terme
10. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának Budapest terme
11. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának iparművészeti terme

12. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának díszudvara
13. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának mezőgazdasági kiállítása a
délnyugati szárnyban
14. melléklet: Az 1937-es párizsi világkiállítás magyar pavilonjának étterme
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