
S Amerikában tanulhatjuk meg azt is, hogy 
még a plakátnál is fontosabb és nagyobb erejű 
az ú j s á g h i r d e t é s . Kiállításunkon is erre 
helyeztük a nagyobb súlyt. 30—40 plakát mellett 
többszáz újsághirdetés-tervet állítottunk ki, raj-
zot, tipográfiái tervet s a kettőt együtt. Ezen a 
téren nálunk talán még nagyobb a kultúrátlan-
ság, mint a plakátok terén. 

A követelmények nagyjából itt is ugyanazok. 
Űjjá kell születnie az újsághirdetésnek is, hogy 
az újságok lázas-gyors olvasása közben is meg-
ragadjon. Nem kell benne megírni a hirdető csa-
ládfáját, helyette nagy fehér és fekete foltok — 
művészi megkomponálásban — s lehető kevés 
szöveg. 

Ezt a munkát is igazi művészekre kell bízni. 
Csak azok érthetnek hozzá. 

Az Est hirdetéstervező osztálya évek óta foly-
tatja már a harcot a művészi újsághirdetésért s 
ennek a harcnak legnagyobb eredménye nem is 
az, amit az Iparművészeti Főiskola igazgatója 
állapított meg nemrég, hogy egyre kevesebb rossz 
hirdetést lát, — ez csak a lassú, lépésről-lépésre 
történő előnyomulás eredménye — hanem a leg-
fontosabb az a nagy hódítás, hogy egész sereg 
tehetséges fiatal művész csatlakozott már ehhez 
a munkához. 

Tábor János ezen a téren is elsőrangú ered-
ményeket mutatott. Byssz Róbert száz kiállított 
hirdetéstervén könnyelműen pazarolta a pompás 
humorú karikaturista és illusztrátor rajzötleteit. 

Tervezte: Jíaucr Árpád. 

És a többiek: Kner Albert, Korner József, megint 
Iíortnyikék, Schubert Ernő, Irsay és tehetséges 
nyomdászok: Kettinger Antal, Mayer József, 
Menzer Aladár, Kondor Árpád aztán az Iparművé-
szeti növendékei: Németh, Török, Rayer, 

Nagyszerűen felkészült gárda vár itt arra, hogy 
a hirdetők belássák: saját jól felfogott érdekük, 
hogy a szakértő művészre bízzák magukat s ne 
ijedjenek meg egy a sablontól eltérő szótól vagy 
vonaltól. 

a b a r c e l o n a i v i l á g k i á l l í t á s 
m a g y a r p a v i l l o n j a 

í r t a : S C H Á F E R F E R E N C 

kikötő fölött őrködő Mont-
juichh egy nyúlványait né-
pesítik be a kiállítás ha-
talmas építményei, akkora 
területen,a mely n é g y -
s z e r e s e a mi városli-
getünknek. A változatos fel-
színű területnek csakaem a 
tetején, az óriási méretű 

Stadionhoz vezető Avenida de las Naciones mentén 
terül el a Pabellon International nagy fesztávol-
ságú csarnoka háromszáz méter hosszúságban 
és nyolcvan méter szélességgel. Ennek az óriási 
gépcsarnokszerű, összefüggő belsővel bíró és igény-
telen külső megjelenésű épületkomplexumnak 

alsó befejezése, súlypontja a magyar pavillon. 
Ennek a belső és külső kiképzését bízta a M. Orsz. 
Képzőművészeti Tanács két építészre, G y ö r g y i 
D é n e s r e , a M. kir. Iparművészeti Iskola 
tanárára és M e n y h é r t M i k l ó s r a . 

A föladat lényege az volt, hogy az építészeknek 
szigorúan alkalmazkodniok kellett a spanyolok 
által megépített raktárszerű óriási épületkolosszus 
teljes épületrendszeréhez, annak szerkezeteihez, 
továbbá a már felépített alapokhoz, pillérrend-
szerckhez stb. 

Az építészek így csak az épület külsejénél alkot-
hattak önálló ízű architektúrát, mely kulissza-
szerűen veszi körül a spanyol épületnek rend-
szerét. 
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Itt is különböző nehézségekkel kellett meg-
küzdeniök, mert figyelembe kellett venni a Plaza 
Európa igen exponált helyzetét, a nagyszabású 
belga, olasz és dán pavillonok közvetlen szomszéd-
ságát, nemkülönben azt a súlyos körülményt, hogy 
az általános padlószin a főútvonal alá kb. öt 
méterre volt csak helyezhető. Ennek következ-
ményeképen kapta az épület külső fölépítésében 
is jellegzetes tagoltságát. 

A kiállítás főcsoportja felől érkezők előtt a 
különféle stílusú kisebb épületek sorából méltó-
ságteljesen emelkedik ki puritán egyszerűségében, 
markáns tagozásaival, kőcsipkézettel szegélyzett 
faltömegeivel — mint egy ősi vártorony — a magyar 
pavillon tornya és vele kapcsolatban az egész 
impozáns épülettömb. Hatalmas falfelületei men-
tesek minden aprólékos dísztől, csak a magyar cí-
mert ábrázoló relief, néhány maszk és a torony 
aljába épített főbejáró gazdag faragású kőpor-
táléja hatásosan színezett kapuszárnyaival adnak 
sajátos ízt a puritán felfogású architektúrának. 

A főkapuból széles lépcsőzet vezet az előcsar-
nokba. Ebből impozáns perspektívája nyílik a 
kiállítási termekbe s innen nyílnak a kiállítás 
adminisztratív irodái és mellékhelyiségei. A ma-
gasbatörő oldalfalakat s a rajtok elhelyezett 
aranyozott eímerreliefet a kapu fölötti hosszú 
ablak sárgás üvegén átszűrődő meleg fénnyel 
világítja meg. 

A tulajdonképeni fő-
homlokzat, melyen az 
egész épülettömeg főbe-
járata van, az általános 
padlószintnek megfelelően 
egy öt méterrel mélyebben 
fekvő arehitektonikus el-
rendezési, pázsitmezőkkel, 
virágágyakkal díszített 
előkertre néz, a reprezen-
tációs terem hatalmas 
pilonok közé épített nyolc 
méter magas üvegkapui-
val. Innen szemlélve tel-
jes nagyságában bontako-
zik ki előttünk a magyar 
pavillon, melyhez alap-
terület és a megjelenés 
impozáns hatása dolgában 
hasonlóval egy külföldi 
állam sem dicsekedhetik. 

A reprezentációs terem 
tíz méter magas oldal-
falait kétoldalt ritmiku-

san tagolják a nagy ajtók és fülkék karcsú arányú, 
mély bélésű nyílásai. Hatalmas arehitektonikus 
mennyezetfriz képezi az átmenetet az oldalfal és 
mennyezet között; és teljessé teszi a terem 
térhatását a nagyméretű fehér és piros lapokból 
fekete szegéllyel összeállított márványszerű pado-
zat, mely a sima fehér falakkal, színezett gerendáza-
tával színben is harmonikus egészet képez. 

A nagy termet főhelyen a kormányzó mellszobra, 
falfelületeit és fülkéit hazánk reprezentáns mű-
vészeinek festményei és szobrai díszítik. A terem 
közepén hosszú asztalon történelmünkkel, kul-
túránkkal és megcsonkíttatásunkkal kapcsolatos 
irodalom és propagandanyomtatványok állnak az 
érdeklődők rendelkezésére. 

Három-három ajtó vezet a kétoldali kisebb 
termekbe, az egyik Budapest székesfővárosé, dio-
rámával és olvasófülkével idegenforgalmi propa-
ganda számára, a másik a magyar népélet bemuta-
tására szolgáló mozgóképterem, színpadszerű pó-
diummal a felolvasó, ill. előadó részére. 

E nagy teremmel párhuzamosan három másik ki-
állítási terem sorakozik a főkapu tengelyében, 
arehitektonikus tagozásokkal, hatalmas portá-
lékkal, élénk színezésű gerendázat közé kifeszített 
felülvilágító velummal. 

Népművészetünk, iparművészetünk és művészi 
házi iparunk kincsei, továbbá iparművészeti tan-
intézeteink kiállítása tölti meg e három termet. 

Egy harmadik, ugyan-
csak feliilvilágítós teremsor 
a földmívelésügyi és keres-
kedelmi minisztériumok 
rendezésében mezőgazda-
ságunk, iparunk és ke-
reskedelmünk fejlettségét 
mutatja be gazdag anyag-
ban, képekben és szem-
léltető modellekben, to-
vábbá egyes eégek és ipari 
érdekeltségek iparcikkek-
kel, bútorral és lakás-
interieurökkel. 

Innen közvetlen átjá-
rás nyílik a Nemzetközi 
Pavillon többi csoportjai-
hoz, mely csoportok azon-
ban egymástól nincsenek 
szigorúan elhatárolva, kü-
lön interieurökben. Köz-
vetlen szomszédja a ma-
gyar pavillonnak az angol 
gépipari csoport. _ ESAPAAV KÖNYVE 

Petry Béla : Exlibris. 
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IíüWESĴTA • VtjÖ̂ íJtíftfij 

Kozma Lajos (lelsö kép) és Lakatos Artúr (alsó kép) : A. Nemzetközi Vásár két kirakóhelye. — Zwei Standé der Budapester 
Internat ionalen Messe. — I)eux étalages á la Fői re Internat ionale de Budapest. 
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Kaesz Gyula: A Nemzetközi Vásár egyik kirakóhelye. — Ein Stand der Budapester Internat ionalen Messe. — 
á la Fői re Internat ionale de Budapest. 
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Lakatos A r t ú r : A Nemzetközi Vásár égyik kirakóhelyé. — lEin Stand der Budapester Internat ionalen Messe. — Un étalage 
á la Főire Internationale de Budapest. 
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Az IOKSz. és az Ó. M. iparművészeti Társulat lakásberendezést kiállításából. Szivarszekrény és karosszék. Tervezte Kaesz 
Gyula. Készítette Lukácsovics J enö . — Zlgarrensehrank und Armstulil. — Secrétaire et iauteuil. 
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Az IOKSz. és az O. M. Iparművészeti Társulat lakásberendezési kiállításából. Úriszoba részlete. Tervezte Kaesz Gyula. 
Készítette Lukácsovlcs J enö . — Bücherschrank, Scbreibtisch und Stuhl. — Bibiiothéque, bureau et cliaise. 
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Az lOKSz. és az O. M. Iparművészeti Társulat lakásberendezési kiállításából. Hálószoba részlete. Tervezte Fábry Pál . 
Készítette Koller István. — Sehlalzimmermöbel. — Chambre á coucher. 
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Az IOKSz. és az O. M. Iparművészeti Társulat lakásberendezési kiállításából. Hálószoba részlete. Tervezte Tálos Gyula. 
Készítette Garnai Elek. — Schlalzlmmermöbel. — Chambre á eoueher. 
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Az IOKSz, és az O. M. Iparművészeti Társulat lakásberendezést kiállításából. Hálószoba részlete. Tervezte Tálos Gyula. 
— Schlafzimmcrmöbel. — Chambre á coucher. 
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