
AZ I D E I N E M Z E T K Ö Z I V Á S Á R 

DIE BUDAPESTEK INTERNATIONALE MESSE 1932. Trot* der schlechten Wirtschaftslage 
ist die diesjührige Messe durchaus als gelungen zu bezeichnen, tvas dent Umstand zu verdanken 
ist, dass die Ausxvertung des ausseren und inneren Ausstellungsgelündes auf Grund eines ent-
sprechenden architektonischen Leitgedankens gelöst tvurde. Die Schwierigkeit der Aufgabe 
bestand darin, dass die Eigentümliehkeiten des Landes und der Stadt Budapest ím Rahtnen 
des *ur Verfiigung stehenden Raumes in Einklang gebraeht tverden mussten, — das Ergebnis 
tcar eine gelungene Verbindung von Mustermesse und Ausmtellung. Besonders hervorzuheben 
ist die Vertvendung tnoderner, sachlicher architektonischer Fornten int Dienste der Reklame. 
Das Bau- und das Kunstgetverbe hamen in der Reihe der übrigen Getverbe besonders zur Gel-
tung. Sotvohl auf dent üusseren Ausstellungsgelande, tvie drinnen in der Gewerbehalle gelangten 
die Pláne zahlreicher Architekten und Kunstgetverbler zur Atisführung, — so verschaffte die 
Messe in der heutigen traurigen Wirtschaftslage viel tvillkontntenes Betütigungsfeld und neue 

Arbeits gelegenheit. 

THE INTERNATIONAL FAIR OF BUDAPEST. In spite of Hungary's trying econotnie eircunt-
stances one can say that the Budapest International Fair of 1932 had a good success. The 
arehitectural harmony bettveen the Industrial Hall and the many temporary exhibition pavillions 
outside of it has been properly solved by skilful designs. The industrial development of the 
tvhole eountry tvanted to be shoivn, and it tvas therefore not an easy task to bring together 
in one plaee the special eeonomical charaeteristies of the capital toicn and of the eountry 
tvhieh gave at the end so varied but still concordant features to the Fair. One could find there 
especially great proflcience in adaptation of modern, objective arehitectural forms for reclant 
purposes. The building industry and the diflerent branches of applied art stood out especially 
highly atnong the exhibited industries. The Fair has put into realisation the schemes and designs 
of many architects and decorative artists, and thus has given thent considerable opportunities of 

tvork beside bringing flourishing to the eountry's tvhole economic life. 

A z idei vásár örvendetes jelenség a leépítés 
_ korszakában. Sokkal jobban sikerült, mint 

az előző években, nem fejlődött vissza, mint 
sok minden más vállalkozás. Jobb volt az el-
rendezés, jobb volt a kiállítási anyag és ennek, 
valamint a kiválóan ügyes szervezésének ered-
ménye a látogatók nagy száma, mely a félmilliót 
is elérte. Építőművészeti szempontból nagy hala-
dást kell konstatálni. A vásár építészeti veze-
tője: Kanies Miklós építészmérnök, az idén két 
nagy lépéssel vitte előre a vásárt: az egyik az 
Iparcsarnok tehermentesítése az eddigi túlzsúfolt-
sággal szemben, a másik a külterület, különösen 
az Iparcsarnok előtti rész egységes architektúrá-
jának megtervezése, mely nagyban enyhítette az 
eddigi bódék és deszkakuckók balkáni verseny-
tülekedését. Azonban nem elég a vezetőség helyes 
intenciója; a kiállító cégek bizony sok esetben 
ezzel éppen ellentétes felfogással, abszolút rossz 
és hamis módon helyezik el a jó keretbe rossz 
standjaikat. A megbízó és tervezője közötti 
viszony igen fontos tényezője a reklámépítészet-
nek. Á budapesti Nemzetközi Vásár mindig keve-
réke volt a mintavásárnak (Mustermesse) és a 
kiállításnak. Maga az Iparcsarnok és területe 
vásár és kiállítás szempontjából rég idejét múlta 
és alkalmatlan a mai kiállítási követelmények-
nek. Innen az, hogy a legjobb intenciók is ered-
ménytelenek voltak, mert egyrészt a hely kedve-
zőtlensége, másrészt a kiállítók hozzá nem értése 
eredményeképpen négerfalvak zűrzavarát is túl-
haladó vásárokat kellett látnunk. 

Az Árumintavásáron a reklámépítészet fontos 
tényező, ez a mi vásárunk sajátos helyi adott-

ságaiból, a terület és az Iparcsarnok építészeti 
jellegéből, a látogató közönség összetételéből, 
szóval sok tényezőből ered. Nálunk ez sokkal 
fontosabb, mint a nyugati országok Messe-iben, 
ahol egységes területen egységes belső fülkék 
kellő korlátok közé szorítják a kiállítót és az 
installációt készítő tervezőt. A mi helyzetünk 
szabadabb lehetőségeket enged meg a kiállítónak 
és tervezőnek és ez volt a régi időkben annak 
az uralkodó zűrzavarnak és anarchiának oko-
zója, mely ellen a vásár vezetősége heroikus 
munkával és önfeláldozó propagandával küzdve, 
évről-évre mindig több és több teret nyert. így 
emelkedett lassanként vásárunk külső képének 
nívója. 

Tisztában kell lennünk először is avval, hogy az 
Árumintavásár nem kiállítás, hanem elsősorban 
az üzletkötés itt a cél. Ezt a tervezőnek meg 
kell értenie. De viszont a megbízónak is meg-
fontolandó, hogy nem közömbös, milyen ruhá-
ban mutatkozik be a vásáron a látogatóinak. 
A közönség a cégek megjelöléséből következtet 
azoknak a szakmájukban elfoglalt jelentőségükre 
és ezért a megbízónak a közvélemény ítéletére 
tekintettel kell lenni anyagi erejének képessége 
szerint. A stand kiképzése az első benyomás, 
melyet a közönség szerez. Ha ez kedvező, úgy 
ez a cég megítélésénél és az üzletkötésnél is be-
folyást gyakorol. A rossz, ízléstelen stand a leg-
jobb áru hatását is elrontja, elkedvetleníti a nézőt 
az áru tüzetesebb megtekintésétől. A jó stand 
pedig felhívja a nézőt, nézzen beljebb, megállítja 
és kellemes hangulatot kelt benne, ami az 
üzletkötésnél csak előny. 
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A megbízónak tehát meg kell határoznia, hogy 
mi a kiállításnak üzleti főcélja. A tervezőnek 
pedig ezt az üzleti célt esztétikai szempontból 
tehetségéhez képest legjobban, legegyszerűbben 
és legolcsóbban a standépületben kell kifejeznie. 
Ez pedig, sajnos, nem mindig történt meg a 
múltban. Megnehezítette a problémát a már 
említett sajátos helyzet, a vásár és a kiállítás 
keveréke. Nálunk a nagyközönség bevonásával 
a vásár kiállítási jelleget öltött és így az azonnali 
üzletkötést sok kiállító másodsorba helyezi, a 
reklámcél mögé. Azoknak a kiállítóknak fülkéi, 
kik mintabemutatással, vásári célzattal jönnek, 
ellentétben vannak azokkal a reklámobjektumok-
kal, melyek a nagyközönség megnyerését céloz-
zák. Kikerülhetetlen, hogy szakmai szempontból 
sokszor egymás mellé ne kerüljenek. A szakma 
szempontjai a rendezésben feltétlen megkövetelik 
a közösséget, az pedig a kiállítás egységes és 
artisztikus képének hátrányára van. Arra kell 
tehát törekedni, hogy a különböző jellegű stan-
dok, melyek egy szakma keretében egymás 
mellé kerülnek, ne zavarják az összképet, 
tisztán reklámcélt szolgáló művészeti tervezetek 
pedig egymást kölcsönösen ne bántsák és ne 
fedjék el. 

Kívánatos, hogy a standok rokonművészeti el-
gondolással egymást kiemeljék, egymást kiegé-
szítsék. Meg lehet tartani mindenkinek a saját 
egyéni ízlését és mégis összhangot teremteni a 
környezettel. Dimenzióval, formával vagy szín-
nel jól, de kellemetlenül is lehet feltűnni. A kelle-
metlen feltűnés pedig nem jó reklám, sőt éppen 
ellentétes hatást vált ki a nézőben. Sokat vét-
keztek e téren a kontárok, akik akár tudatlan-
ságból, akár túlzásból ízléstelen feltűnést akar-
tak kelteni. Idetartoznak a hamisan felfogott 
attrape-okkal való díszítések, a kiállító áruiból 
helytelenül felépített mindenféle utánzatok. Pél-
dául hozom fel a szőrméből épült palotákat és 
csárdákat, papírmasé terméskőből való likőr-
diadalkapukat, a csokoládécsomagolással kiragasz-
tott söröshordókat, a gumilabdákból épített Eiffel-
tornyokat és sok más hasonló dolgokat, melyek 
ősei a borbély hajfestményei és a lombfűrész-
munkából való milánói dóm voltak. Nem való 
papírból vagy fournirból antik és középkori stílu-
sokban építészeti műremekeket cipőfénymáz vagy 
matracrúgó kiállítási csarnokaképpen fölépíteni. 
Sajnos, sokszor a megrendelő saját kívánságára 
erőszakolja ízlését a kivitelezőre és így sokszor 
nem a gyilkos oka a gyilkosságnak, hanem a 
meggyilkolt. Nem egy történetet tudnék mesélni 
arról, hogy rendeli el a megbízó a tervezőnél 
saját meggyilkolását azzal a szándékkal, hogy a 
szomszédot kivégezze, pedig ezáltal éppen ő maga 
marad a porondon. 

Az sem közömbös, hogy kire bízza a kivitelt 
a megrendelő vagy a tervező. Egy egyszerű, 

olcsó, de rendesen megkonstruált építmény, ame-
lyet szakmáját értő iparos készített, több ered-
ményt hoz a reklám terén, mint a hozzá nem 
értéssel készült, felcicomázott drágább kontár-
munka. Utóbbi rendszerint a célnak meg nem 
felelő, kivitele is hamis anyagokból készül, ez 
pedig diszgusztálja a nézőt, különösen ha a munka 
ezenfelül hanyag és fogyatékos. A megrendelő 
bízzon meg hozzáértő művészt és szakmáját értő 
iparost az objektumok kivitelével, akkor az ered-
mény, amelyet helyes reklámmal el akar érni, 
az üzlet biztos lesz. 

Amióta a vásár vezetősége egyrészt építész 
szakerő bekapcsolásával, másrészt hathatós propa-
gandával írásban és szóban a régi dzsungel ellen 
megindította a harcot, azóta látjuk évről-évre, 
hogyan közeledik a vásár külső képe ahhoz a 
nívóhoz, melyet művészeti szempontból mint leg-
kisebb mértéket megkövetelhetünk. 

1906-ban a Vigadóban 225 m 2 az első Vásár 
területe. 1918-ban már 2189 m 2 , 1928-ban 
15.125 m 2 , 1932-ben eléri a 20.000 m 2 területet, 
cca 1500 kiállító céggel. Evvel a fejlődéssel 
együtt fejlődött a külső kép is. Az idei vásár 
az Iparcsarnok előtt a stefániaúti főbejárótól 
kezdve, szabadon hagyva a szökőkutat, zene-
pavillont és az Iparcsarnok előtti feljáró platót, 
összefoglalta a külső kerületet négy nagy csarnok-
kal, melyek egymásközt fedett átjárókkal voltak 
összekötve. 

A főbejárati kapu mögött egy kis fogadóudvar 
keletkezett, melynek bezárása Falus Elek Est-
pavillonja volt. Ez mint második bejárat szere-
pelt, mert két kapuján át elosztotta a forgalmat 
az előbb említett négy nagy csarnok felé. Elől 
jobbra az iparművészeti cikkek és a kisipar 
pavillonja volt, balra a nemzetek pavillonja, 
utána a másik kettő jobbra a kézimunka, norin-
bergi és játékáruk pavillonja, balra a fürdőügy, 
turisztika, kozmetika és találmányok csarnoka. 
A fürdőügyi kiállítások belső építészeti tervezés 
és rendezés munkálatait Richter Aladár, Széchy-
Hacker és Csapó-Heim József vezették. Ezen 
négy főépület teljesen alkalmazkodva a szökőkút 
és a zenepavillon körüli bő terephez, egyforma 
architektonikus külsővel volt kiképezve, a mai 
modern építészet formanyelvében. A négy csarnok 
hossztengelye közepén, szintén fedett átjárókkal 
összekötve, csatlakozott jobbra a Magyar udvar 
az Iparművészeti csarnokkal, balra a Gázmüvek, 
weekend-házak és sportjárművek, csónakok ki-
állítása, Kanics Miklós tervezete szerint. 

Az Iparcsarnok előtti plató alatt a középen 
a rádiópavillon, baloldalt az Elektromos Művek, 
jobbra a Dohányjövedék egészíti ki az összképet. 
A négy főcsarnokhoz kapcsolt kiállítók pavillonjai 
oldalt és az Iparcsarnok alatt szintén beleolvadnak 
a vásár vezetőségének egységtörekvése által előírt 
milliőbe, különösen a Városi Villamos Művek 
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és a Gázművek pavillonjai (szintén Kanics terve-
zésében), melyek nagyon sikerültek. 

Mindezek anyagban és felépítésben egységes 
képet adtak. Az eddigi rossz külsejű deszkabódék 
helyett most jutára fröcskölt pasztellszínű habarcs 
borította kiállítási épületeket láttunk. 

A vásár 9 napos rövid tartama és területének 
visszaállítása ezen ideiglenes épületek felállítását 
és bontását eléggé megdrágítja és állandó anyagok 
alkalmazását kizárja. Ezért nagyon kívánatos 
lenne már a végleges, állandó vásári terület kérdé-
sének megoldása. Igaz, hogy a mai kedvezőtlen 
adottság kényszeríti a vásár vezetőségét minden 
technikai újdonság szemmeltartására és ha tovább 
is itt marad a vásár, bizonyára eljut az összeállít-
ható és szétszedhető modern épületanyagok alkal-
mazásáig, amint azt a vásárcsarnok mögötti 
építőipari kiállításon már láthattuk. 

Az építőipari kiállítás főattrakciója a Kozma 
Lajos építette Magyar ház volt, amely a Gyosz 
keretébe tartozó vállalatok építőanyagkiállítása-
képpen bemutatja a magyar építőipar mai kereszt-
metszetét. Két kiállítási csarnokot köt össze egy 
patkóalakú és egy négyszögletes udvar, ezek 
között van a Hermina úti bejárónak főkapuja. Az 
egyik részben a MÉSz. tagjainak építészeti terv-
kiállítása, a másik épületben Kozma Lajos kor-
szerű lakásberendezései. Az udvarok fülkéiben 
építőipari cégek kiállításai. Ezen csoport szintén 
egységes építészeti külsejével méltóan illeszkedik 
bele a vásár modern, művészeti programmjába. 

A Vásár külső architektúrájáról összegezve, 
ismételjük, hogy nagy haladás és teljesítmény az 
idei külterület elrendezése és kiképzése. A másik 
előny összefüggött evvel. Amilyen mértékben 
fejlődött a külterület, úgy tehermentesítették az 
Iparcsarnokot és rendszeresebbé tették az ott 
elhelyezett szakmai csoportokat és széles közle-
kedő utakat teremtettek. Nincs már túlzsúfoltság 
és a kiállító cégek standjai is sokkal jobbak. A 
Vásár vezetősége tavaly propagandaelőadásokat 
rendezett, tájékoztató füzeteket adott ki, hogy 
hogyan kell a kiállító cégeknek jó standot, pavillont 
építeni, az idén standterv-pályázatot hirdetett, az 
eredményt sokszorosítva a cégeknek juttatta és 
irodáiban a terveket állandóan kifüggesztette. 
Ennek részben megvolt az eredménye, különösen 
a textilszakmában, hol egy sorozat jól megterve-
zett stand az idén kiemelte az Iparcsarnok közepét. 
Ott voltak Falus Elek, Révész és Nemes, Korner, 
Széchy-Hacker, Szerb Miklós és Lakatos Artúr 
tervezetei alapján készített standok, melyek bár 
mind különfélék voltak, egyenként a kiállított 
cégek áruit jól érvényre juttatták. Ha még a 
jövőre bizonyos előre megállapított összhangot 
lehetne az egyes kiállítók és azok tervezői között 
megteremteni, úgy még jobb megoldást lehetne 

a nagy iparcsarnok szabad kiállító helyeinek 
találni. Azonban még mindig volt elég sok kevés 
ízléssel és tudással rendezett stand; szomorú, 
hogy előkelőbb iparcikkeink, úgymint a csepeli 
varrógép és a Dréher-sör nem találták meg az o 
márkájukat méltóan bemutató építőiparművészt. 

A vásár külső építészetének, iparművészeti ki-
képzésének ismertetése után a kiállított építő- és 
iparművészetről beszámolva elsősorban a MÉSz. 
tervkiállításáról kell megemlékeznünk, mely ízléses 
rendezéssel és nívós tartalmával a Magyar ház 
egyik főattrakciója volt. Főkép családi lakóházak, 
villák és kisebb vidéki városok, községek, fürdők 
középületeit mutatták itt be. A vásár vidéki láto-
gatói megismerhették az újabb építészeti törek-
véseket és mellette installált fülkékben láthatták 
Kozma Lajos berendezésében a mai célszerű lakás 
bútorait is. Nagyon jó, kvalitásos bútorokat hozott 
Nagy Antal, Nagy Károly tervei nyomán. A Lingel 
cég is régi, kiváló munkája megtartásával, modern, 
tárgyilagos bútorberendezéseivel és összeállítható, 
kombinált Vária bútoraival adta tanújelét újabb 
törekvéseinek. 

A kerámiát az elismert Zsolnay és Herendi 
porcellánokon kívül egyéni művészi tárgyakkal 
Gádor, Gorka, Gáldi Éva, Kovács Margit, Kandó 
Magda, Endrő Margit, Gyarmati György és még 
sokan mások képviselték. A hódmezővásárhelyi 
művészkerámiának különösen nagy sikere volt. 
A népművészet fazekasai hazánk minden vidékéről 
itt voltak és a számukra épült Magyar házban 
munkáik nemcsak tetszettek, de el is keltek! 

Textiliákban különösen gazdag volt a Vásár. 
A külterület három nagy csarnoka népművészeti 
háziiparunk, a női kézimunka és az iparművészet 
bemutatására szolgált. Az iparművészek közül 
elsősorban Kiss Erzsi vált ki ízléses, ügyes, modern 
apró tárgyaival; festékszóró technikával, lakk-
csiszolással, szalmafonással és bőrintarziával ké-
szült díszműtárgyai elsőrangú nívót jelentenek. 
Ott voltak még ismert jó lakkmunkáikkal é s 
textiliáikkal Deli Anna, Csányi Ilus, Steinfeld 
Olga, szövött szőnyegekkel Vértes Árpád, kézi-
szövésű bútorszövetekkel Szabó Éva, ötvösmun-
kákkal Kiss Ferenc és Tevan Margit, fatárgyakkal 
Nádor Lajos, Pannónia csipkével Győrffyné, 
kézimunkákkal Makk Józsefné, Móga Endre, 
Ország Ilona és még sokan. A népművé-
szeti hímzések minden jellegzetes faját láthattuk. 
Bethlen Mária grófnő erdélyi varrottasai, Sárköz, 
Somogy, Tolna, Mezőkövesd, — minden magyar 
szőttes és hímzés képviselve volt. A Magyar ház 
és benne a magyar nép háziipara az idei vásárnak 
talán legsikerültebb csoportja volt, mert nagy 
számában és gazdag, különféle fajtáiban szinte 
teljesen bemutatta a speciális, nemzeti ékességün-
ket : a magyar nép művészetét. 

LAKATOS ARTŰR 
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