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1. A kiállítás
1910-ben került megrendezésre az első nemzetközi vadászati 
kiállítás Bécsben („Erste Internationale Jagdausstellung Wi-
en 1910”). A kiállítás először foglalkozott a vadászattal, mint 
önálló kiállítási témával.¹ A vadászati kiállítás alapgondolata 
már 1898-ban felmerült, majd az 1905-ben megalakult, főként 
arisztokratákból álló előkészítő-bizottság 1908-ban kívánta 
megrendezni a császár 60 éves uralkodói jubileumán. Ez a 
dátum azonban egybeesett az alsó-ausztriai iparegylet kiállí-
tásával. Végül a kiállítás időpontjául az 1910-es évet jelölték ki, 
Ferenc József császár 80. születési évfordulóját.²

A kiállítás fővédnöke Ferenc József volt. A rendezést az 
önkéntes, baráti alapon szerveződő bizottság látta el (Aus-
stellungskommission), a pénzügyi támogatást a kormányzat-
tól (minisztériumoktól, 400.000 korona) és Bécs városától 
(300.000 korona), illetve a Bécsi Kereskedelmi- és Ipari Ka-
marától kapták (20.000 korona).³ A kiállítás rendezőbizott-
ságának (Ausstellungskommission) elnöke Max Egon Fürst 
zu Fürs ten berg volt.⁴ Az egyes országok külön bizottságokkal 
rendelkeztek (ausländische Komitees). A magyar bizottság 
tiszteletbeli elnöke gróf Serényi Béla (Földművelésügyi Mi-
nisztérium), elnöke Esterházy Miklós herceg, alelnökei gróf 
Es ter há zy László és Ottlik Iván voltak.⁵ A kiállítás vezetését a 
mérnök Wilhelm Robert Huber látta el, a kiállítás építészeti 
kialakításáért a főépítész, Alexander Décsey volt a felelős.⁶ A 
kiállítás létrehozásának célja az volt, hogy a vadászatot nagy 
nyilvánosság előtt, helyszín- és időbeli korlátozás nélkül, a le-
hető legteljesebben mutassa be.

A nemzetközi vadászati kiállítás a bécsi Praterben kapott 
helyet, az egykori 1873-as kiállítás helyszínén, az ún. Aus stel-
lungs platzon.⁷ Az épületek nagy része kifejezetten a kiállí-
tás céljára épült, ideiglenes épület volt, illetve kibérelték az 
1873-as ipari kiállításra készült Rotundát, melyet azóta min-
den Praterben rendezett kiállításon használtak.⁸ A 130-nál is 
több különböző – új és régi – pavilonban és kisebb-nagyobb 
épületben vadászati témájú kiállítások (pl. trófeák csarnoka, 
vadászati statisztika, vadászati oktatás, vadászfegyverek), 
művészeti tárlatok (iparművészet, kerámiák, régi és modern 
művészet, zenepavilon), az egyes nemzetek vadászattal kap-
csolatos bemutatói kaptak helyet és nagy számban voltak je-
len a szórakozás, vendéglátás céljait szolgáló létesítmények is.

A vadászati kiállítás főépítésze, Alexander Décsey végezte 
a kiállítás helyszínrajzának és a legtöbb olyan pavilon tervei-
nek elkészítését, amelyeket nem a kiállító nemzetek építészei 
terveztek.⁹ A budai származású, a budapesti Műegyetemen, 
majd a bécsi Technische Hochschulén, később a bécsi Aka-
démián, Th eophil Hansennél tanult Décsey több korábbi kiál-
lítás építészeti kialakításában működött közre.¹⁰ A fontosabb 
épületeket Décseyn kívül Cesar Poppovits, Otto Prutscher 
és Robert Örley tervezte.¹¹ A különböző épület-, kert-, tó- és 
útépítési munkák 1909 júniusában kezdődtek, ezt követték a 
gáz-, víz- és villanyszerelés munkálatai. 1909 őszén a legtöbb 
építmény már tető alatt volt, megkezdték a belső berendezé-
sek kialakítását.¹² A kiállítást 1910. május 7-én nyitották meg 
és 1910. október 17-én zárta be kapuit.¹³

A kiállítás helyszíne a Haupt-Allee és az Ausstellungsstrasse 
között, a Rotundától déle és nyugatra terült el, a déli-, észa-

ki- és nyugati kapukon keresztül lehetett megközelíteni.¹⁴ A 
helyszínrajz alapján négy területi egységet különböztethe-
tünk meg: 1. a főbejárat, a Südportal felől érkezve a Kaiser-
Allee mentén elhelyezkedő pavilonok megtekintése után 2. 
a Rotunda fogadta a látogatót, 3. majd innen a Fest-Strasse 
mentén a mesterséges tó (Teich) felé, illetve ettől délre az 
Avenue der Ernährung utcáján folytathatta útját. 4. A kiál-
lítást nyugaton a szórakozás és vendéglátás céljait szolgáló 
Luna-park zárta. A központi épület a Rotunda volt – noha a 
kiállítást korábban nem a Rotunda köré tervezték. Az 1873-as 
rendezvényről örökölt épület dominanciájának ellensúlyozá-
sára hozta létre Décsey a két párhuzamos utcát (Fest-Strasse, 
Avenue der Ernährung), melyek mentén a nemzeti kiállító-
pavilonok (osztrák pavilon, magyar vadászkastély, Bosznia és 
Hercegovina, Németország (és külön Bajorország is), Anglia, 
Franciaország, Olaszország, Norvégia, Svédország, Kanada 
és Perzsia különálló pavilonjai.¹⁵ Ez a kiállítási rész területileg 
is egységes képet nyújtott, hangsúlyos épülete a tó mögött, a 
kis magaslaton, dombon elhelyezett Mürzsteg, a császári va-
dászkastély pontos mása, Décsey tervei szerint. Ez a magas-
sági kiemelés egyúttal lehetőséget adott a Rotunda hatalmas 
méreteinek kompenzálására is.

A rendezvényről 1912-ben kiadott díszes albumban az épí-
tészettel foglalkozó írás az épületeket három nagy csoportra 
lehet osztja.¹⁶ Az első csoportba tartoztak a hagyományos 
uradalmi épületek, vadászkastélyok, melyek pontos másolatai 
voltak az eredetieknek; közülük a legkiemelkedőbb az előbb 
említett Mürzsteg volt. Ezek a Prater facsoportjai közé, ter-
mészeti környezetbe ágyazott, teátrális megjelenésű épületek 
aratták a közönség körében a legnagyobb sikert. A második 
(ún. átmeneti) csoportot azok a pavilonok alkották, melyek 
külső megjelenésükben ugyan hagyományos épülettípusokat 
követtek, belül azonban a kiállított tárgyaknak szentelték őket. 
A főépítész utasításának megfelelően az egyes nemzetek pavi-
lonjainak tervezői a nemzeti vonások kiemelésére törekedtek, 
így ide sorolható az összes nemzeti kiállító-pavilon. A berlini 
Hans Alfred Richter német vadászkastélya és a német étter-
me elemeiben a szász királyi moritzburgi kastélyt idézi, félkör 
alakú bejáratához egykarú lépcső vezet. Anglia a Wright ter-
vei szerint épült kicsi, favázas, loggiás pavilonban, Svédország 
a gróf Cronstedt által tervezett, svéd szakmunkások által kivi-
telezett, fából készült, egytornyos villában mutatkozott be. Ez 
utóbbinak a fehér ablakkeretekkel tagolt, vörös homlokzata 
és az ókort idéző fakerítése a svéd építészet jellegzetessége. 
Végül a harmadik csoport azokat az épületeket tömörítette, 
melyek kifejezetten a kiállítás céljait szolgálták, és külsejük-
ben nem hagyományos, nemzeti épülettípusokhoz kötődtek. 
Ide sorolt Feldegg minden historizáló- és modern stílusjegye-
ket mutató épületet. A Décsey tervei alapján készült nagy-
méretű osztrák kiállító-pavilon négyoszlopos portikuszos-
timpanonos bejáratával uralta a Fest-Strassét. Eredetileg ősi 
nemesi vadászkastélyt terveztek, végül a kiállítótermek nagy 
száma miatt döntöttek a célnak jobban megfelelő, szimmet-
rikus, inkább a historizmushoz kötődő múzeumarchitektúra 
mellett. Az Idegenforgalmi palota három bejáratának oszlo-
pos portikusza még a historizmus szerkesztési elveit mutatja, 
de Décsey ezt ötvözi a szecesszió modern formavilágának le-
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egyszerűsített díszítőelemeivel; a régi és új stílus harmonikus 
találkozása leginkább a Közmunkaügyi Minisztérium rész-
legének bejáratánál valósult meg. Modern egyszerűségével, 
érdekes, kör alaprajzú, ablakokkal szegélyezett lanternájával 
hívja fel magára a fi gyelmet Prutscher Alsó-Ausztria-ipar-
pavilonja. A funkciójában is a modernitást tükröző, főbejá-
ratán szecessziós növényornamentikával befuttatott Kine-
matográf tervezője szintén Décsey volt, kivitelezője a Kupka 
& Orglmeister, az épületszobrászati munkákat a Jung, Russ 
& Cie. végezte, az 1000 fő befogadóképességű színházterem 
székeit a Th onet fi vérek készítették.

A kiállítást a zárás után az Osztrák Kiállítási Bizottság 
(Österreichische Ausstellungskomission) minden szempont-
ból sikeresnek ítélte: elsősorban azért, mert belföldről és kül-
földről egyaránt sok tárgy érkezett, de emellett azért is, mert 
a kiállításnak sajátosan bécsies karaktert kölcsönzött a hely-
szín, a Prater, melynek természetes szépségét messzemenően 
kihasználták. Külön kiemelték a pavilonok magas színvonalú 
építészetét is. Végül, a rendezvény pénzügyi szempontból is 
nyereséges volt.¹⁷ A befolyt összegből Ferenc József kívánsá-
gára alapítványt hoztak létre és a pénzből gyermekotthont 
építettek a szegény vadászok gyermekei számára.¹⁸ A rendez-
vényt – a viharos időjárás ellenére – összesen 2,7 millió fő 
látogatta. Ezt a látogatószámot az addig Bécsben rendezett 
kiállítások közül egyik sem, még az 1873-as kiállítás sem érte 
el.¹⁹

2. A magyar pavilon
A magyar pavilon, az ún. magyar vadászkastély (Ungarischer 
Jagdschloss) előkelő helyen, a Luna-park és a nagy tó között, 
az Avenue der Ernährung végén helyezkedett el. (1. kép) Aki 
a kiállítást a Westportal felől közelítette meg, a magyar pavi-
lont pillantotta meg először. A mesterséges tavon kialakított 
szigeten kávézók és zenepavilon kapott helyet. Körülötte az 
osztrák pavilonok: a magyar kastélytól északra egy bécsi ven-
déglő, majd – átellenben a magyar vadászkastéllyal – dombon 
emelkedett a Mürzsteg, mellette Bosznia és Hercegovina ki-
csi épülete, majd a hatalmas méretű osztrák kiállító-épület. Ez 
utóbbit a tó felől egy hozzáépített kávézón keresztül is meg le-
hetett közelíteni, de a főhomlokzata a Fest-Strasséra nézett.²⁰

Érdemes hangsúlyoznunk, hogy az Osztrák–Magyar Mo-
narchia államkeretében lévő magyar fél önálló pavilonban 
kapott bemutatkozási lehetőséget. Azt, hogy Magyarország 

külön pavilonban állít ki, már 1909-ben eldöntötték. Ezzel 
kapcsolatban Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1909 
májusában ezt írta a főudvarmesternek, Montenuovo Alfréd 
hercegnek: „Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati ki-
állítás wieni vezérbizottságának meghívására a magyar kor-
mány készséggel határozta el azt, hogy a kiállításban Magyar-
ország saját, külön emelendő vadászkastélyával vegyen részt.” 
És hogy „ezen kiállítás külső fényét megjelenésével emelje s 
kiállításának tartalmával annak erkölcsi és anyagi eredményét 
gazdagítsa.”²¹

Ismerünk egy színes, szép kivitelezésű, nyomtatott, Décsey 
által tervezett helyszínrajzot 1906-ból. A terven a később 
megvalósult elrendezéshez képest a Rotunda központi sze-
repe jobban érvényesül, mivel Décsey annak nyugat-keleti fő-
tengelyében húzta meg a kiállítás legfontosabb utcáját. A tavat 
a későbbi Luna-park területére tervezte, körülötte a külföldi 
országok pavilonjaival, melyeknek alaprajzát is jelzi, ezért le-
hetséges, hogy ő tervezte volna azokat is. A helyszínrajzon a 
magyar pavilon nincs külön feltüntetve, későbbi helyén egy 
külföldi országnak szánt épület látszik (a többi ország épülete 
sincs külön megnevezve).²² A következő, 1908-as helyszín-
rajzon – melyet szintén Décsey tervezett – a különálló ma-
gyar pavilon már meg van nevezve (Ausstellungspavillon des 
Königreiches Ungarn): a 78. számú, L-alakú épület, melynek 
alaprajzából valamiféle rizalitos bejáratra következtethetünk. 
E terv szerint a magyar pavilon kisebb területet kapott volna, 
mint a későbbi vadászkastély.²³

Végül a vadászkastély magyar építész(ek) tervei szerint va-
lósult meg. Kérdés azonban, hogy ki lehetett a felépült pavilon 
tervezője. A kiállítási vezetők az épület tervezőjeként Fischer 
Józsefet (1873–1942) nevezik meg.²⁴ Ugyanígy az ő nevét ol-
vassuk az Erdészeti Lapok 1909. júliusi számában, mely az Es-
terházy Miklós herceg elnökletével megtartott országos ma-
gyar bizottság kiállítással kapcsolatos ülésén történteket így 
foglalja össze: „A magyar vadászkastély tervezője bemutatta 
a vadászkastély terveit s a bizottság nagy örömmel győződött 
meg azokból arról, hogy az építendő kastély motívumaiban 
magyar s amellett egy kiállítási csarnokhoz, de egyúttal egy 
vadászkastélyhoz fűzött igényeket szerencsésen egyesíti. A 
vadászkastély tervezője, az e végből már megtartott zártkörű 
eszmei tervpályázat nyertese, Fischer József műépítész.”²⁵

A kivitelező személyére vonatkozó információt az Offi  zieller 
Hauptkatalogban olvashatunk, mely Gregersent tünteti fel. 
Ezzel az állítással hozható kapcsolatba valószínűleg az a Ma-
gyar Építészeti Múzeum anyagában található levél, melyet 
Fischer József Gregersen és Fiainak címzett. A levél szövege 
a két fél között valamilyen szerződésre utal, mellékletének 
szövege azonban – mely feltehetőleg további részleteket tar-
talmaz az ügyre vonatkozóan – elmosódott, olvashatatlan.²⁶

Jánszky Béla (1884–1945) – akinek életművével több éve 
foglalkozunk – szerepéről a pavilon tervezésében nem szól-
nak a kiállítási vezetők.²⁷ Jánszky azonban saját maga így 
említi az épületet a magyar formatörekvéseket elemző mű-
vében: „Jánszky és Fischer wieni vadászkiállítási kastélya”.²⁸ A 
szakirodalom a pavilonnal kapcsolatban elfogadja, hogy az 
épületet Fischer József Jánszky Bélával közösen építette.²⁹ Az 
egyes művészek feladatainak meghatározásakor Fischer Jó-
zsefet a külső, Jánszky Bélát a belső átalakítás tervezőjeként 
tüntetik fel.³⁰ A pavilon berendezésével kapcsolatban Maróti 
Géza neve is felmerült.³¹ A vadászati kiállítás magyar vadász-
kastélyával kapcsolatos információk igazolásához a levéltári 
forrásokhoz fordultunk. A továbbiakban e kutatás eredmé-
nyeit ismertetjük.

1. kép: A magyar pavilon főbejárata. Forrás: Erste Internationale 
Jagdausstellung Wien 1910. Offi  zielles Souvenir. Wien, 1910
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2.1 A Magyar Országos Levéltár vonatkozó anyagai
A magyar pavilonban kiállított tárgyak és az épület ügyét ma-
gyar részről – a vadászati téma miatt – a Földművelésügyi 
Minisztérium intézte. A minisztériumnak a Magyar Orszá-
gos Levéltárban található anyagai között több iratot találtunk, 
mely a kiállítással foglalkozik. A magyar pavilon tervezésére 
a minisztérium a zártkörű eszmei tervpályázat kiírása mellett 
döntött, mivel a kiállítás megszervezésére igencsak kevés idő 
jutott.³² A pályázatra hét budapesti építészt hívtak meg. A 
pályaművek beérkezésének határideje 1909. március 22. volt. 
Végül öt terv érkezett: 1. Balogh Lóránt; 2. Fischer József; 3. 
Hoepf ner Guido és Györgyi Géza; 4. Schulek János; 5. Quitt-
ner Zsigmond tervei.³³

A bizottság már a beérkezés napján felbontotta a pálya-
műveket, a bírálati ülést 1909. március 26-án tartották meg, 
majd egy szűkebb körű műszaki bizottságot hoztak létre.³⁴ Ez 
a szűkebb bizottság háromszor tartott külön ülést a tervek 
részletes elbírálása ügyében.³⁵ 1909. április 8-án hirdették ki 
az eredményt.³⁶ Szerencsére az írásos tervbírálatokat ismer-
jük. A bizottság Fischer József tervét helyezte az első helyre, 
mivel ennél „sikerült a helyszíni elrendezés, a helyiségek cent-
rális csoportosítása által. Hatásos perspektíva, jó közlekedés 
és legtöbb férőhely, jó megvilágítás. […] Ha ezen terv jelenlegi 
ábrázolási formájában nem is fejezi [ki] teljesen a vadászkas-
tély karakterét, mégis oly építészeti elemeket rejt magában, 
a melyek a kivitelben, a vadászkastély-jelleg tökéletesebb ki-
domborítását látszanak ígérni.”³⁷

Balogh hatalmas vadászkastély tervét elsősorban azért kri-
tizálták, mert architektúrája „sem a történelmi stílushoz, sem 
a modern és magyaros törekvésekhez nem simul.”³⁸ Schulek 
homlokzati tornyát inkább templomhoz, mint kiállítási va-
dászkastélyhoz méltónak találták.³⁹ Quittnernél a belső ki-
használhatóságot vitatták.⁴⁰ Hoepfner és Györgyi első tervé-
ben a helytelen belső magasságokat, alternatív tervükben a 
kiállítófülkék kedvezőtlen nappali megvilágítását és a főbejá-
rat sziklacsoportba rejtését kifogásolták.⁴¹

A „felkért és a pályázaton ténylegesen részt vett” öt pá-
lyázó 600–600 koronát kapott munkájáért. A bíráló bizott-
ságban végzett munkájáért Fittler Kamill és Kertész Róbert 
300–300 koronát kapott.⁴² A Földművelésügyi Minisztérium 
minisztertanácsa 200.000 korona támogatást szavazott meg 
a kiállítás költségeinek fedezésére.⁴³ Ezután pedig az összes 
beérkezett pályamű terveit 1909. április 9–13-ig a miniszté-
rium erdészeti főosztályának második emeleti tanácstermé-
ben közszemlére tették.⁴⁴ A közönség ekkor megtekinthette 
a terveket, sajnálatos módon mi azonban ma már ezt nem 
tehetjük meg. A tervek nincsenek az iratanyag mellett, és a 
levéltár – minisztériumok iratai közül kiemelt – tervei kö-
zött sem.⁴⁵

2.2 A bécsi levéltárak vonatkozó anyagai
A pályázat után a Budapesten elkészített terveket valószínű-
leg Bécsbe vitték, és a helyszínen megkezdték a pavilon felépí-
tését. Így azokat a bécsi levéltárak anyaga is őrizhetné, ezért 
budapesti kutatásaink után a bécsi állami és városi levéltárak 
vonatkozó anyagának átvizsgálásába kezdtünk. Tovább bo-
nyolítja az anyag hollétének kérdését, hogy a kiállítási terü-
let, a Prater ebben az időben még az uralkodó magánbirtoka 
volt, tehát nem a városi közigazgatás alá tartozott. Az egyes 
kiállítási épületek építési engedélyének kiadásához viszont a 
városi tanács megfelelő szervéhez kellett fordulni. A Prater 
ügyeinek intézését az uralkodó megbízásából a birodalmi 
főudvarmesteri hivatal (Oberhofmeisteramt) végezte, és a 

Praterben külön főfelügyelő (Prater-Inspektor) ellenőrizte a 
Praterrel kapcsolatos munkálatokat.

A magyar pavilonra vonatkozóan a követező adatokat talál-
tuk a bécsi városi levéltár, illetve az állami levéltár különböző 
anyagaiban: 1909. szeptember 15-én a főudvarmester bele-
egyezését adta a pavilon felépítéséhez, melyet továbbított a 
bécsi városi tanács építési ügyekkel foglalkozó osztályához 
(Magistratsabteilung XIV.). Ezt követően a kiállítás főbiztosa 
(General-Kommissär) kérelmezte a tanácsnál az építési en-
gedélyt (Baubewilligung).⁴⁶ Mivel a Prater-felügyelőség nem 
talált kifogást – csupán nyomatékosította a kiállítás többi 
épületére is vonatkozó bontási határidőt (1911. február 1.) – a 
tanács megadta az engedélyt az építkezésre (1909. november 
20.). Majd a tanács értesítette a főudvarmestert.⁴⁷ Az iratok-
ban azt találtuk, hogy a magyar pavilon építési felügyeletét a 
cseh származású, Bécsben működő Gustav Orglmeister vé-
gezte.⁴⁸ 1910. április 11-re készen állt a pavilon, megtartották a 
helyszíni szemlét, majd a tanács megadta a használatbavételi 
engedélyt.⁴⁹ A vizsgált iratok alapján tehát a pavilon építésé-
nek, engedélyezésének folyamatát szemlélhetjük, sajnálatos 
azonban, hogy a dokumentumok mellett nem találhatók a 
pavilonnal kapcsolatos tervek.⁵⁰ Az iratokból tudjuk, hogy a 
Rotundában már 1908-ban létrehoztak egy kiállítási levéltárat 
(Ausstellungsarchiv), valószínűleg itt tárolták a vadászati ki-
állításra vonatkozó terveket is. ⁵¹

A kiállítás lebontása után, még 1910-ben, a kiállítás főbizto-
sa levelet írt a közmunkaügyi minisztériumhoz, melyben kér-
te a minisztériumot – mivel az egyébként is rendelkezik egy 
kiállításokkal foglalkozó részleggel [a Rotundában elhelyezett 
levéltárról van szó] – a kiállítás terveinek a minisztérium 
levéltárában való elhelyezésére. A Prater-főfelügyelő, Husar 
úgy ítélte meg, hogy az anyagból csak három darab tervre van 
szükség, melyek a Rotundára vonatkoznak. Döntését később 
felülbírálta, végül csak azok a tervek kerültek kiselejtezésre, 
melyekre úgy gondolták, hogy a későbbiekben nem lesz szük-
ség, a többit néhány évig megőrizték.⁵² Az iratokból nem de-
rül ki, hogy az általunk keresett vadászkastélyterv ekkor még 
megmaradt-e.

A vadászati kiállítás terveinek megőrzésével kapcsolatban 
szolgáltat információt egy 1911. évi eset is: a bécsi egyetem 
rektora azzal a kéréssel fordult a Rotunda felügyelőségéhez, 
hogy tanulmányozás céljából adja kölcsön az egyetemnek a 
norvég pavilon terveit tizennégy napra, mivel a pavilont re-
konstruálni szerették volna és csónakházként felállítani. A 
közmunkaügyi minisztériumnak a Rotunda felügyelője vi-
szont azt a választ adta, hogy egyik külföldi pavilon terveit 
sem tartották meg, így a norvég pavilon tervei sem állnak 
rendelkezésre.⁵³ Mindenesetre, ha a keresett magyar pavilon 
tervét a kiállítás lebontása után nem selejtezték volna ki, és 
tovább őrizték volna a Rotunda levéltárában, akkor 1937-ben, 
a Rotunda leégésekor semmisült volna meg. Mivel azonban a 
terveket legalább három példányban kellett benyújtani a ha-
tóságokhoz, elképzelhető, hogy valahol mégiscsak fennma-
radtak, esetleg a későbbiekben előkerülhetnek.

2.3 Az épület
A tervek helyett rendelkezésünkre állnak a kiállításról készült 
fotók, képeslapok, vezetők és írásos források is.⁵⁴ Idézzük fel 
most ezek alapján a magyar vadászkastély külső kialakítását 
és berendezését. A magyar vadászkastély részletes leírását a 
kiállítási vezetők tartalmazzák. A magyar osztály katalógusá-
nak megírását 1910 februárjában Czakó Elemér, az Iparmű-
vészeti Múzeum őre vállalta. A kiadvány 500 darab magyar, 
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1000 darab német példányban, később francia nyelven is 
megjelent.⁵⁵

A magyar pavilon szabadon álló, (magas)földszinttel és egy 
emelettel rendelkező, összetett tömegű, tornyokkal tagolt, 
megjelenésében egységes épület volt. Földszintje terméskő 
burkolatot kapott, az emeleti szint mindkét reprezentatív be-
járat felett favázzal kiképzett, nagy ablakfelületekkel tagolt. A 
középső bemutatóteret üveg, az épületet cseréptető fedte.⁵⁶ A 
gazdagon díszített főúri vadászkastély méreteivel, csaknem 
50 méteres szélességével is kiemelkedett a környező pavilo-
nok közül.⁵⁷ A kortársak körében is nagy feltűnést keltett. A 
magyar fél tudatosan törekedett a nemzeti-történelmi repre-
zentációra – fontos szempont volt ez az építkezést megelőző 
tervpályázat értékelésénél is.⁵⁸ A kiállítást követően, 1912-ben 
kiadott díszes kötet így ír a pavilonról: Külsejében impozáns, 
belső teremképzésében lebilincselő, a bemutatott tárgyak 
szempontjából kiemelkedő […]. A kiállítás egyik ékessége, 
melyet sokezer látogató csodált meg.⁵⁹ Hasonlóan méltatja 
Gelléri is: „Nem az elfogultság beszél belőlünk, amikor kons-
tatáljuk, hogy a magyar pavillon[!] disztingvált külsejével és 
tartalmas belsejével magasan kiemelkedik az összes többi 
államok pavillonjai[!] közül. Hozzá csak a király mürzstegi 
kastélyának hű utánzatát lehet hasonlítani. De míg ez utóbbi 
nem egyéb, mint egy népszerű fejedelmi vadászkastély ter-
mészethű másolata, addig a magyar kastély egy minden ízé-
ben ötletesen kieszelt, művészettel, hozzáértéssel megcsinált 
dolog, mely szorosan a kiállítási programm[!] alapján állva, 
annyi érdekeset és értékeset nyújt a szemlélőnek, hogy ez a 
színtiszta élvezettől szinte kifárad.”⁶⁰ A magyar pavilon szép-
ségét még az osztrák kiállítási bizottság is kiemelte a kiállítást 
követő értékelésekor.⁶¹

A kastély főhomlokzata a nagy tóra nézett, a másik fő, tor-
nyos bejárat a Luna-parkból érkezőket fogadta. A kiállítás 
nyugati kapuja felől nyílt még két kisebb bejárata is a pavilon-
nak, az egyik – megfelelően az építési engedély előírásának 

– a felső szint külső megközelítését tette lehetővé.⁶² (2. kép) 
A kastély tó felőli, félköríves nyílású, kívül geometrikus min-
tázattal díszített bejáratát két oldalról Bezerédy Gyula egy-

egy medve szobra kísérte, ezért a leírások „medvés kapuként” 
emlegetik.⁶³ A másik, ún. „tornyos kapu” szintén félköríves 
kialakítású, felette ötablakos loggia helyezkedett el. A rusz-
tikázott földszint sokszemes, szalagkeretes ablakokat kapott, 
míg az emeleten a nyolcszög három oldalával lekerekített, 
sokszemes ablakokat látunk. A tető alatt kettős farkasfogsor-
párkány szaladt végig. A „medvés kapu” melletti két kisebb, 
és a „tornyos kapunál” elhelyezett magasabb (őr)torony egy-
szerű sisakkal fedett, a középkort idézi. A homlokzatot több 
helyen szarvasagancsok díszítették.

Belül a középső, üveggel fedett nagy udvart különböző mé-
retű termek ölelték körül. (3. kép) Az emeletre a két főkapu 
között elhelyezett nagy hallból kétirányú lépcsők vittek fel. A 
hall egyben a pihenés céljait is szolgálta. Az itt felállított Má-
tyás-kút két kutya-alakját Strobl Alajos mintázta. A vadászje-
leneteket ábrázoló üvegablakok Nagy Sándor kartonjai nyo-
mán készültek. A reprezentatív lépcsőházba (3. kép) készítet-
te Körösfői–Kriesch Aladár a sólyomvadászatot és a medve-
vadászatot ábrázoló – 8,10 m hosszú és 2, 40 m magas – páros 
festményét.⁶⁴ Itt kaptak helyet a Magyarországon alkotó fi nn 
Yrjö Liippola szobrai is.⁶⁵ A termekben kiállításra kerültek 
iparművészeti tárgyak (pl. Zsolnai-porcelánok), ornitológiai 
gyűjtemény, egzotikus vadászzsákmányok, Esterházy Lajos 
herceg, Teleki Samu gróf tárgyai. Az ún. biológiai teremben 
a látogató Magyarország vadászható állatai között sétálha-
tott „szcenírozott hű környezetben”. De láthattak itt vador-
zó fegyvereket is! A történelmi vadászat termének tárgyait a 
főurak gyűjteményeiből állították össze. Majd ezt követte a 
Nádler Róbert által tervezett vadászszoba. Az emeleten a gö-
döllői királyi vadászat került bemutatásra; üvegablakait Róth 
Miksa készítette Nagy Sándor rajzai alapján. József főherceg 
terme után a szakoktatás termei következnek, itt helyezték el 
Vastagh György kutya-modelljeit, a falakon Nagy Sándor-fríz 
vonult végig. Végül a legnevezetesebb főúri vadászati trófeá-
kat csodálhatta meg a látogató.⁶⁶

2.4 Jánszky szerepe a tervezésben
Felmerül a kérdés, milyen szerepe lehetett Jánszkynak a va-
dászkastély kialakításában. Mivel az épületre vonatkozó ter-
vek nem ismertek, így Jánszky korábbi műveit hívhatjuk se-
gítségül az elemzéshez. Jánszky már hallgató korában terve-
zett egy vadászkastélyt, melynek terveit az 1906-os építész-
hallgatók munkáiból készült kiállításon mutatták be, majd 
a Magyar Pályázatokban tették közzé.⁶⁷ (4. kép) Romanti-
kus-eklektikus vadászkastélya összetett tömegű, földszinttel 
(lábazati szint), két emelettel és tetőtérrel rendelkezik, tor-
nyos-loggiás kialakítású, tetőlefedése hangsúlyos faszerkeze-
tes megoldást kapott. A főhomlokzat rizalitját felül három-
szögű, fagerendás oromzat zárja le. A háromtengelyes rizalit 

2. kép: A vadászkastély „tornyos kapuja”. 
Forrás: Magyarország a wieni nemzetközi vadászati kiállításon. 
Budapest, Hornyánszky, é. n., o.n.

3. kép: A pavilon alaprajzai. 
Forrás: Ungarn auf der ersten Internationalen Jagdausstellung 
in Wien. Budapest, Hornyánszky, 1910. 2.; 4

Ars.indb   162Ars.indb   162 2010.04.27.   7:272010.04.27.   7:27



163

Ars perennis

a földszinten mezzaninszerű ablakokat, a hangsúlyos első 
emeleten íves lezárású-, a második emeleten egyenes záró-
dású többszemes ablakokat kapott. A főhomlokzat jobb ol-
dalán pilléres-íves nyitott loggiát látunk. Az oldalhomlokza-
ton félköríves alaprajzú, magas süveggel lezárt torony helyez-
kedik el. Az alaprajz egy centrális pilléres csarnok köré rende-
zi a különböző funkciójú tereket, az emeletek megközelítését 
a nagy csarnok mögé helyezett, reprezentatív háromkarú és 
egy kisebb lépcső teszi lehetővé. A rajz összetett, elől favázas 
tetőmegoldása, a főhomlokzattól jobb oldalra helyezett süve-
ges tornya; alaprajzi sajátosságai a magyar pavilonnal rokon 
vonásokat mutatnak.

Mint láttuk, a magyar kiállító-pavilon főbejárata, ún. „med-
vés kapuja” és oldalsó, ún. „tornyos kapuja” félköríves kialakí-
tású volt, az előbbin kívül geometrikus farkasfog-díszítéssel. 
A bélletes kaput idéző félköríves bejáratot Maróti Géza már 

a Milánói Nemzetközi Kiállítás (1906) magyar pavilonjának 
belsejében is alkalmazta. Hasonló megoldást látunk a Pécsi 
Országos Kiállítás (1907) műcsarnokánál (Fischer, Maróti, 
Jánszky), majd a velencei pavilon (Maróti, 1907–1909) eseté-
ben is.⁶⁸ Ezek a munkák lehettek hatással Fischer és Jánszky 
Budapest-pavilonjának bélletes, ugyanakkor szögletesebb, 
egyszerűbb megoldására (1908, Hungarian Exhibition. Earl’s 
Court, London) és a vadászati kiállítás pavilonjára.

Itt kell megemlítenünk Kós Károly feljegyzését is, miszerint 
Jánszkyt műegyetemi tanulmányainak elvégzése (1906) után 
Fischer József építészirodájában rajzolóként alkalmazták.⁶⁹ 
(Kós nem említi azonban, hogy Jánszky meddig dolgozott 
Fischernél.) Így ha az eredeti vadászkiállítási pavilontervek 
elő is kerülnének, akkor sem biztos, hogy Fischeré mellett 
szerepelne rajtuk Jánszky aláírása is. Mindenesetre Jánszky 
saját említése szerint szerepet vállalt a kastély kialakításában.

Lehetséges, hogy Jánszkynak a magyar pavilon belső kikép-
zésében jutott nagyobb szerep. Jánszky ugyanis korábban, a 
vadászati kiállítást megelőzően több kiállítás installációjának 
tervezésében is részt vett.

1906-ban az Iparművészeti Társulat karácsonyi vásárá-
nak rendezését műegyetemi hallgatótársával, Tátray Lajos-
sal együtt végezte.⁷⁰ 1907-ben az Iparművészeti Társulat ta-
vaszi kiállításának teljes installációját tervezték együtt, mely-
ről a Magyar Iparművészet így számol be: „A kiállítás rende-
zése komoly tudással és erős művészi érzékkel telített két if-
jú építőművész bemutatkozója. Jánszky Béla és Tátray Lajos 
tökéletesen megoldották a feladatukat.” Egyéni ornamentiká-
jú, „igazi kiállításszerű összbenyomás” alakult ki.⁷¹ A kiállí-
tás egy-egy két-, három-, négy- és hétszobás lakást mutatott 
be. A két építőművész a lakások közötti összekötő tereket és 
a kétszobás lakást tervezte. Jánszky ebédlőt, Tátray hálószo-
bát alakított ki. Mindkét művésznek első bútortervei voltak 
ezek. Jánszky ebédlője nappali tartózkodásra is szolgált, ezért 
könyvszekrényt és asztalt is elhelyezett benne.⁷² Ebédlőszek-
rénye falusi berendezést idéz, vereteinek, vasalásainak vonal-
vezetése magyaros motívumokat mutat.⁷³ Minket azonban 
most elsősorban a Jánszky és Tátray által tervezett érdekes 
kialakítású összekötő tér, az ún. virágos udvar érdekel.⁷⁴ (6. 
kép) A centrális tér középső részét trapézformákból képzett 
kupola fedte, majd ebből négy irányban további terek nyíl-
tak, melyeket a kupolához csatlakozó sokszögű üveglapok-
kal fedtek le az építészek. Az így keletkezett négy téregység-
ben virágkölteményeket, kisebb kiállítási tárgyakat helyeztek 
el, fő funkciójuk azonban a kiállítás további termeibe való át-

4. kép: A főlépcső. Forrás: Magyarország a wieni nemzetközi 
 vadászati kiállításon. Budapest, Hornyánszky, é. n., o.n.

6. kép: A virágos udvar a tavaszi kiállításon, 1907, Jánszky és Tátray. 
Forrás: Magyar Iparművészet, X. évf. (1907) 129

5. kép: Jánszky hallgatói vadászkastély-terve, 1906. Forrás: 
Építészhallgatók tervkiállítása. Magyar Pályázatok V. évf. (1907) 1. 
sz. 13
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vezetés volt: ezekből lehetett megközelíteni a kiállításra be-
rendezett lakásokat. A trapézzáródású- és félköríves átveze-
tő nyílások egymás melletti alkalmazásához hasonló formai 
megoldást látunk az 1907-es Pécsi Országos Kiállítás és Vásár 
ún. műcsarnokánál is.⁷⁵ A műcsarnok Jánszky Béla, Ficher Jó-
zsef és Maróti Géza közös alkotása.⁷⁶ A szakirodalom Jánszky 
szerepét a belső berendezés kialakításában látja.⁷⁷ A centrális 
térben félköríves ablaknyílások és a kiállítási tárgyak elhelye-
zését szolgáló trapézzáródású falmezők váltakoznak. A mű-
csarnok közepén kör alakú, hatalmas, kútkávaszerű virágtar-
tó kapott helyet, formailag hasonlóan az 1907-es tavaszi kiál-
lítás középre helyezett, székekkel körülvett, kör alakú asztalá-
hoz. A fent említett két kiállításon alkalmazott nyílástípusok 
a vadászkastély kialakításánál is jellemzőek: éppúgy az átve-
zető nyílások, mint az ablaknyílások esetében is.

Érdemes megfi gyelni a magyar pavilonban elhelyezett kiál-
lítási tárlók, fatalapzatok, vagy az emeletre vezető lépcső fa-
korlátjának kiképzését. (7. kép) Jánszkynak a Ház című folyó-
iratban bemutatott rajzain is nagy hangsúlyt kapnak az ezek-
hez hasonló fa díszítőelemek. A Málnai Béla által szerkesztett 
újság a fi atal építészek, Jánszky Béla, Kós Károly és Zrumeczky 
Dezső munkáiból közölt válogatást 1909-ben. A folyóirat lap-
jain a Jánszky és Kós által épített zebegényi templom fotói, 
Kós és Zrumeczky óbudai református paplakjának alaprajzai 
és fotói és különböző Jánszky-rajzok szerepelnek: parti ven-
déglő Zebegényben, legényember háza Zebegényben 1–2., 
egy író menedékháza Cinkotán 1–2., lakóház Ung megyében 
1–2., kiállítási installáció, Csomós György úr lakóháza Mis-
kolcon. (8–9. kép) A favázas zebegényi házak faragott kapu-
ja, a cinkotai ház belső lépcsőjének megoldása, és különösen 
a kiállítási installáció választóoszlopai előzményül szolgálhat-
tak a bécsi magyar pavilon belső kialakításához.
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dászkastély kis modelljét, mely osztatlan tetszést keltett.”
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Béla Jánszky und das ungarische Pavillon der „Ersten 
Internationalen Jagdausstellung Wien 1910“
Die Erste Internationale Jagdausstellung wurde 1910 unter 
der Patronanz des Kaisers Franz Joseph I. in dem Wiener Pra-
ter veranstaltet. Das war die erste internationale Ausstellung, 
die die Jagd als selbständiges Th ema betrachtete. Der Zweck 
war: die Jagd „ohne Einschränkung auf örtliche oder zeitliche 
Grenzen, möglichst vollständig darzustellen.“ Die Industrie, 
das Gewerbe, die Kunst und die Land- und Forstwirtschaft 
wurde in Fachausstellungen (z.B.: Jagdstatistik, Jagdwaff en, 
jagdlicher Unterricht, Trophäenhalle, Kunstgewerbe, Retro-
spektive und Moderne Kunst, Musikpavillon) vorgestellt, wo 
auch Vergnügungsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und ein 
Kinematograf für das Publikum errichtet waren. Das Zentral-
gebäude der Ausstellung war einerseits die Rotunde (erbaut 
1873 für die Wiener Weltausstellung), andererseits die maß-
stabsgerechte Nachbildung des kaiserlichen Jagdschlosses in 
Mürzsteg. Jede der beteiligten Nationen bemühte sich bei 
ihrem Pavillon (z.B.: England, Frankreich, Deutschland, Nor-
wegen, Schweden, Italien) – einer Idee des Chefarchitekten 
folgend – den eigenen nationalen Stil hervorzuheben.

Ungarn war zwar Teil der Österreichischen-Ungarischen 
Monarchie, hat aber trotzdem ein eigener Pavillon gebaut. 
Das zweigeschossige, monumentale „ungarische Jagdschloss“, 
mit seinem dominierenden Rundturm, erhob sich auf einem 
unregelmäßigen Grundriss. Die Frage ist, wer den Pavillon 
entworfen hat. In den Ausstellungsführern steht der Name 
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des Ungarn Josef Fischer (1873–1942) als Architekt. In seinem 
Buch dagegen erwähnt Béla Jánszky (ebenfalls aus Ungarn, 
1884–1945) das Gebäude als Wiener Jagdschloss von Jánsz-
ky und Fischer. Die Studie fasst meine Forschungsergebnis-

se (Ungarisches Staatsarchiv, Österreichisches Staatsarchiv, 
Wiener Stadt- und Landesarchiv) zusammen und beschäftigt 
sich vor allem damit, welche Rolle Béla Jánszky im Planungs-
prozess gespielt hat.
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