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1. BEVEZETÉS:  

A MAGYAR IPARM ŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK JAVASOLT ÚJ 

KRONOLÓGIÁJA ÉS TERMINOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK PROBLÉMÁ I 

A soron következő dolgozat tárgyát a magyar iparművészet második világháború utáni 

története teszi ki. A kutatások révén nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a történelmi 

események nem állnak szoros párhuzamban a művészettörténet eseményeivel, ezért 

indokolt egy új művészettörténeti kronológia felállítása. Ez a kronológia sokkal 

alkalmasabb a tárgyalt művészeti jelenségek és folyamatok bemutatására, ezért érdemes a 

dolgozat legelején meghatározni. 

A Első szakasz: 1938 – 1958 

A kezdetek – nemzeti és népi iparművészet: 1938 – 1948 (a második világháború 

körüli évek) 

A szocialista klasszicizmus és új népiesség: 1948-1956 (megközelítőleg a Sztálin-éra) 

Az átalakulás vonalai– kézművesség, design és képzőművészet határán: 1956 -1958 

B Második szakasz: 1958 – 1995 

A „szocialista modernizmus”: 1958 – 1968 (megközelítőleg a Hruscsov-éra) 

A „magyar design” korszaka: 1968 – 1985 (megközelítőleg a Brezsnyev-éra) 

A magyar design hanyatlása: 1985-1995 (megközelítőleg a Szovjetunió felbomlása) 

C A „harmadik szakasz” – a kortárs iparművészet körvonalai: 1995-20041 

Az „új rendszer” körvonalai – a gazdasági rendszerváltás: 1990-1995 

A magyar könnyűipar felszámolása, a designból vissza a kézművességhez: 1995-2004 

Az iparművészeti felsőoktatás pluralizálódása az ezredfordulón: 2000-2010 

Az iparművészet és design területeinek szétválása, új intézményrendszer körvonalai 

                                                           
1 Az 1990 és 1995 közötti öt év két szakasz között teremt átfedést. Az első kettő, a dolgozatban tárgyalt 
szakasz folyamatainak feltárása adja a disszertáció konkrét tárgyát. Az 1990-es záró dátum azonban 
ugyanolyan önkényesen kijelölt évszám lenne, mint kezdésnek az 1945-ös. A kortárs iparművészet 
középgenerációjának életében, karrierjében ugyanis nem ehhez az évszámhoz köthetőek a lényegi 
változások. A szocializmusban kiépült intézményrendszer eróziója fokozatos volt, és csak a kilencvenes évek 
közepén zárult le. A kortárs iparművészet története külön dolgozat tárgyát képezhetné, ezért a dolgozat végén 
pusztán körvonalazni szeretném azokat a jelenségeket, melyek az 1995 utáni harmadik, jelenkori korszakot 
meghatározni látszanak.  
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1.1.  A dolgozat kronológiai vázát megadó fontosabb évszámok és 

csoportos kiállítások: 

1938 Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat Első Országos Iparművészeti 

Tárlata Kassán2 ehhez kapcsolódóan az Első Magyar Iparművészeti 

Kongresszus3 (ifjabb Richter Aladár és Kratochvil Károly szervezésében) 

1938 a berlini Nemzetközi Kézműipari Kiállítás „Magyar Csárda” pavilonja4 

1939 a new york-i Világkiállítás magyar pavilonja5 

1940 VII. milánói Triennálé6 

                                                           
2 Mihalik Sándor: Az első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat. Magyar Iparművészet, 1938 XXXIII., 
214–222, 230–232, 235, 250, 254, 256. 
3 „(Az OMIT) 1938-ban Országos Magyar Iparművészeti Kongresszust hívott össze. A kongresszus elé 
benyújtott javaslatok érzékletes kórképet festenek az iparművészet helyzetéről; több vonatkozásban a tíz évvel 
azelőtt tartott Magyar Irodalmi és Művészeti Kongresszuson felvetett problémákat ismételték. Ekkor is 
szükségesnek ítélték az iparművész kataszter felállítását, az „iparművész" cím védelmét, az iparművészeti 
alkotások márkázását, a szerzi jog védelmét, a hivatalos díjszabást. Újra javasolták az építő iparművészek 
hatósági és közületi munkákból való részesítését, az állami és államilag támogatott vállalatoknál 
iparművészek foglalkoztatását, az önálló iparművészi engedélyhez biztosított önállósági alap 
szakképzettséghez és gyakorlathoz kötését, az alkalmazott iparművészek jogi helyzetének tisztázását, az 
állami és közhatósági vásárlások, megbízások tervszerségét, az iparművészeti tárgyak forgalmazásának 
forgalmiadó-mentességét. Szóltak arról, hogy szükséges lenne a külföldi kiállítások kereskedelmi 
megszervezése, állandó lerakatok létesítése, a kézimunka-előrajzok iparművész általi tervezése, a 
reklámtervezők helyzetének rendezése. Javaslatot tettek az országos iparművészeti tárlat rendszeres 
megrendezésére. Országos Egyházművészeti Bizottság felállítására, a temetői emlékek lektorálására, 3—4 
évenként rendszeresítendő vidéki és külföldi kiállítás sorozatok szervezésére, hiteles bírósági szakértők 
kinevezésére, a pályázatok elbírálására hivatott Állandó Tervpályázati Bizottság kijelölésére, a pályázatok 
rendszerének visszaélésmentessé változtatására, az Iparművészeti Iskola főiskolává nyilvánítására, az 
iparostanonc-iskolák stb. megfelelően képzett oktatókkal való ellátására. Időszer problémaként tárgyaltak 
egy állandó iparművészeti kiállítócsarnok létesítéséről, a dolgozó és középosztálybeli nő polgári magyar 
divatjának megteremtéséről, a magán- és zugiskolák állami ellenőrzéséről, illetve beszüntetéséről, 
tandíjmentességről az iparművészképzésben, vidéki törvényhatóságok által alapítandó ösztöndíjakról, a 
Ferenc József-alapítvány iparművészeti díjának létesítéséről, és arról, hogy az Ösztöndíjtanács a Collegium 
Hungaricumok mellett külföldi vándortanulmányútra is létesítsen ösztöndíjat. A kongresszus egyik 
eredményének tekinthetjük, hogy a főváros 1940-ben határozatot hozott, hogy építkezései költségvetéséből 
2%-ot művészeti célra fog felhasználni.” 
(lásd: Szerk: Aradi Nóra: Magyarországi művészet története 1919-1945 I. kötet (szerk.: Kontha Sándor) 
MTA M űvészettörténeti Kutatócsoport, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. p.65.) 
4 A szerző nélkül katalógus kiadvány-adatai: Erste Internationale Handwerks-Ausstellung 1938. Berlin 1938, 
28. Mai bis 10. Juli. Amtlicher Katalog und Ausstellungsführer. Herausgegeben vom Ausstellungs- und 
Messeamt der Reichshauptstadt Berlin (beiliegend: Rundgang - Nummernverzeichnis). Berlin, 1938. 200 
Seiten mit zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen und Illustrationen, XII sowie 29 n.n. Blätter mit 
Werbeanzeigen. Die Fotos u. a. von Albert Renger-Patzsch, Adolf Lazi, Dr. Paul Wolff und Tritschler, Jutta 
Selle, Hans Retzlaff. Farbig illustrierter goldgeprägter OKarton, Quer8° ( 20,5 x 20 cm). Beiliegend: 
*Rundgang - Ausstellerliste - Nummernverzeichnis* zur Ersten Internationalen Handwerks-Ausstellung 1938 
mit 68 Seiten, illustrierter OKarton, Quer8° ( 20,5 x 20 cm ). Einbände jeweils gering fleckig, der 
Katalogrückdeckel stärker fleckig mit einem Knick. Ansonsten guter Zustand. Zusammen 2 Bände. ( 
Gesamtgewicht 800 Gramm ) 
5 Lengyel Ferenc: Az 1939. évi New York-i Világkiállítás és a gyorsközlekedési úthálózat fejlődése. Budapest, 
1939A New York-i Világkiállítás magyar pavilonja. Magyar Iparművészet, 1939, p 154–164. 
6 A triennálé egészéről: Agnoldomenico Pica: Storia della Triennale di Milano, 1918-1957. 1957, Milánó, 
Edizioni del Milione, 126 p. 109 illus.  Valamint VII Triennale di Milano, Catalogo Ufficiale, Relazione del 
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1942 Első Országos Magyar Kerámikai kiállítás, Budapest7 

1943 A Második Országos Iparművészeti tárlat, Kassa, 8 „M űvészet az Iparban”9 - 

Üveg és fémipari kiállítás az OMIT Budapesti székházában, Budapest10 

1947 Képzőművészetünk a felszabadulás óta, iparművész résztvevőkkel együtt, 

Fővárosi Képtár, Budapest11 

1948 Az Iparművészeti Főiskola megalakulása12  

1949 A magyar kerámia története a felszabadulás után, Iparművészeti M., Bp.13 

1952 Az Első Országos Iparművészeti Kiállítás az Ernst Múzeumban14 a 

Képzőművészeti Alap megalakulása 

1952 A Moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás magyar pavilonja15 

                                                                                                                                                                                
Presidente, Milano 1939. 58 p. A magyar résztvevőkről: Szablya János: A VII. Triennálé, Magyar 
Iparművészet, 1940. XLIII. Évfolyam p43-47, p51, p91-94. 
7  Elhangzó szöveg: „A magyar kerámia művészi alkotásainak első országos kiállítását Szinyei Merse Jenő 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitotta meg. „A magyar kerámiának ma is sorsdöntően fontos hivatása 
van. Vigye be a magyar kerámia minden házba, minden magyar fészekbe a múlt tiszteletét, az ősi formák, 
színek, emlékek iránti rajongást, és hirdessék, hogy nálunk, a magyar sárban is ezeréves történelmünk 
bizonysága van.” A kultuszminiszter és Varga József kereskedelem-, közlekedés- és iparügyi miniszter 
megtekinti a kiállítást.”  
A kiállításon többek közt részt vett többek között Eschenbach Jenő, Gorka Géza, Gádor István, Kovács 
Margit keramikus művészek mellett például Lőrincz István, aki a herendi porcelánmanufaktúra 
műhelyvezetője, a Főiskola későbbi szakvezetője (1949-1956) volt, valamint és a pécsi és hollóházi 
porcelánmanufaktúrák alkotói is. E tekintetben a „design” és a kézművesség művelőinek közös 
seregszemléje volt. (lásd: Nemzeti Filmarchivum, Filmhíradó, 1942. november. 
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4841 , letöltés ideje: 2011. 08.01) valamint Magyar Iparművészet, 
1942. XLV évfolyam. 11.sz. p.100-122. „Beszámoló az Első Országos Magyar Kerámia Kiállításról” A 
kiállítás egyben Gorka Géza művészi életműve első szakaszának egyik összegző tárlata is volt. A művész 
külön teremben, mintegy 120 kerámián összegezte akkor negyedszázados munkásságát. 
8 Nn.: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat krónikája. Magyar Iparművészet, 1942–1944, p.61–67, p.103, 
p. 110–114. 
9 A „M űvészet az Iparban” című kiállítást eredetileg az Országos Magyari Iparművészeti Társulat, valamint 
a Magyar Iparművészek Országos Egyesülete, mint kiállítás sorozatot képzelte el, mely évente egy-egy 
iparművészeti ágazatot mutatott volna be. Az első a „Fémművesség és üveg” kiállítás valósult meg egyedül. 
(lásd: Szerk: Aradi Nóra: Magyarországi művészet története 1919-1945 I. kötet (szerk.: Kontha Sándor) 
MTA M űvészettörténeti Kutatócsoport, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. p.64.) 
10 „Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat budapesti székházában üveg és fémipari kiállítást rendezett. 
A szép gyűjteményt Bornemissza Géza iparügyi miniszter nyitotta meg József királyi herceg, Szinyei-Merse 
Jenő kultuszminiszter és számos társadalmi előkelőség jelenlétében.” (lásd Nemzeti Filmarchívum, 
Filmhíradó, 1943. november. http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=5533 letöltés ideje: 2011.08.01. 
valamint Magyar Iparművészet, 1943. XLVI. 11. sz.  
11 Katona Lajos: Képzőművészetünk a felszabadulás óta 1947. Budapest, Budapest Székesfőváros Képtára 
kiállításai, Házinyomtatvány. 10 p.: ill.; 21 cm. (Bevetőt írta: Pogány Ö. Gábor) 
12 nn.: Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1971, Kossuth Nyomda, Felelős kiadó: dr. Pogány Frigyes 
p.15. 
13Weiner Mihályné: Felszabadult iparművészet, Budapest, Művelt Nép, 1952. (Budapest, Athenaeum 
Nyomda.) 45 p., 20 t. ; 24 cm. 
14 Nn.: 1. Iparművészeti Kiállítás: Ernst Múzeum. Budapest, 1952. 20 p.; 20 cm [AN 000001211275] 
15 Rózsa György: A "rómaiak" 1945 után, Művészet, 1977/12. sz. p.40-45. A Művészet 1977/12. száma több 
cikkben is a római iskolával foglalkozik. 
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1953 Népművészeti és iparművészeti kiállítás, 1953. augusztus 18 - október 15-ig16 

1955 Második Országos Iparművészeti Kiállítás17 

1958 A brüsszeli Világkiállítás18 

1957 Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest19 

1959 Második IAC Nemzetközi Kerámia Kiállítás20, Ostend, Belgium21 

1961 „Az üveg művészete” kiállítás, Budapest, Iparművészeti Múzeum22 

1962 Ungerskt Konsthantverk: Magyar kézművesség, Vándorkiállítás, mely 

Stockholm, majd Helsinki érintésével került megrendezésre, vándorkiállítás, 

melyen főleg keramikusok voltak jelen.23 

1962 Harmadik IAC Nemzetközi Kerámia Kiállítás, Prága24 

1963 „Modern magyar kerámia”, Royal Festival Hall, London25 

                                                           
16 Szerk.: Schubert Ernő (et all): Népművészeti és iparművészeti kiállítás, 1953. augusztus 18 - október 15-ig: 
Műcsarnok, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1953., 32 p., 16 t. ; 23 cm  
17 A kiállításról katalógus nem fellelhető. A korszak egyik összefoglaló művének Csányi Károly: A magyar 
kerámia és porcelán története és jegyei (Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1954. Budapest, 
153 p.) c. műve tekinthető. 
18 nn.: Beszámoló a Brüsszeli világkiállításról, Magyar Építőművészet, 1958/2 p47-51, 1959/1-2 
19 Rózsa Gyula: Mese a gonosz festőművészekről - Az 1957-es Tavaszi tárlat, Műcsarnok, 1996. Mozgó 
Világ, 1996. (22. évf.) 12. sz. 119-123. old.  
20 "La Ceramique Contemporaine," Sponsored by Second International Congress of Contemporary Ceramics, 
Museum voor Schone Kunsten. Ostend, Belgium. 1959. Július 5-Október 5. 
21 Az IAC (francia írásmód szerint AIC, International Academy of Ceramics) 1952-ben alakult Genfben. A 
nemzetközi szervezet rendezte kiállítás jelentősége abban állt, hogy kelet és nyugat keramikus művészei a 
második világháború óta először az Ostend-ben rendezett kerámia kiállításon találkozhattak. A 4 évvel 
korábbi, 1955-ös, a franciaországi Cannes-ban rendezett első IAC-kiállításon Jugoszlávia delegációja már 
részt vett. (lásd: Biljana Vukoti: New Tendencies in Serbian Ceramics, cikk és kiállítási katalógus-bevezető, 
Bijana Vicoti vezető gyűjteménykezelő (Senior Custodian) a Belgrádi Iparművészeti Múzeumban.  A 
‘Tendencies in Contemporary Serbian Ceramics at the Beginning of the 21st Century’ című kiállítást a 
Ceramic Art Gallery mutatta be 2005. Február 2 és 26. között az ausztráliai Sydney-ben. (Sydney, 120 
Glenmore Road, Paddington, NSW 2021, Australia.  http://www.ceramicstoday.com/articles/serbian.html 
letöltés ideje: 2011. augusztus 6.) A kiállításon díjakat is osztottak. Az aranyérmet Peter Voulkos (1924-
2002) amerikai művész, az ezüstérmet Otto (1915-2009) és Vivika Heino (1910-1995) finn származású 
amerikai alkotók nyerték. A zsűri nagydíját Kauzo Yagi (1918-1979) japán keramikusművész nyerte.  (lásd: 
Az IAC rövid története: http://www.aic-iac.org/archive/history/history.html letöltés ideje: 2011.augusztus 6.) 
22 Tasnádiné Marik Klára: Az üveg művészete: kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, 1961 Katalógus. A 
kiállítást rendezte a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum. A Bevezetőt írta: Tasnádiné 
Marik Klára. Budapest, 1962, Révai Nyomda, 20 p., 16 t.; 20 cm,  
23 A kiállítás elsősorban a magyar kerámiaművészet eredményeire koncentrált. Gádor István, Kovács Margit, 
Gerle Margit, Garányi József, Majoros János, Gorka Lívia, Csekovszky Árpád mellett olyan népi 
iparművészek is részt vettek, mint Péri Józsefné erdélyi származású fazekas. A kiállítással párhuzamosan 
jelent meg a Corvina kiadónál angol nyelven a modern magyar keramikát ismertető katalógus, melyet a 
kiállításokkal kapcsolatos irodalomként tekinthetünk.  Patakyné Brestyánszky Ilona/ Ilona Pataky 
Brestyánszky: Modern Hungarian Ceramics; (translated by Lili Halápy), Budapest : Corvina, 1961. 
(Budapest : Athenaeum print.) 46 p., 25 t. ; 18x17 cm 
24 Az 1962 április 8-15. között a prágai Nemzeti Galériában rendezett 3. IAC kiállítás nagydíját ezúttal is 
Kauzo Yagi nyerte. Az aranyérmet Nino Caruso (sz.1928.) nyerte megosztva Osamu Suzukival (sz.1926.) 
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1966 „Mai magyar üvegek”, István Király Múzeum, Székesfehérvár26 

1968 Az „Új Gazdasági Mechanizmus”27 kihirdetése A Képzőművészeti Alap 

egyesítése a Zenei és Irodalmi Alappal, a Magyar Népköztársaság 

Művészeti Alapja28 létrejötte. 

1967 Az első zsennyei Iparművészeti Kiállítás29 

1968 A „Prizma 13.” csoport megalakulása30 

1968 Az Első Országos Kerámia Biennálé, Pécs31 

1972, 1978, 1980, 1982, 1984. Országos Kerámia Biennálé, Pécs, Nádor Galéria 

1969 az első Nemzetközi Kerámia Szimpozion, Siklós32 

1971 Gyermektárgyak, "Prizma 13", Műcsarnok, Budapest 

1970-1976 Nemzetközi Kerámia Biennálék, Vallauris33 (FR), Sopot (PL), Vilnius 

(USSR) 

                                                                                                                                                                                
25 Nn.: Modern Hungarian ceramics, Catalogue of an exhibition 1963. Published 1963 by Royal Festival 
Hall, Written in English. Number of pages: p. 16. 
26 Tasnádiné Marik Klára (bevezető): Mai magyar üvegek. Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1966. 
márc. 13- ápr. 24  Katalógus, A kiállítást rendezte és a katalógust összeállította Tasnádiné Marik Klára. 
István Király Múzeum Közleményei. D. sorozat / 46., Székesfehérvár, Fejér Megyei Nyomda, 1966- IKMK 
D/46.sz. 10 p., 5 t.; 16 cm.  
27 Főszerkesztő Korom Mihály és Gál Tivadar: Az új gazdasági mechanizmus jogszabályainak gyűjteménye. 
Összeállította Farkas Károly, Szép György. Budapest, Közgazdazdasági és Jogi Kiadó, 1968. Budapest, 
Franklin Ny.  949 p.; 20 cm 
28 A Művészeti Alap életéről, munkájáról tájékoztató füzet jelent meg sporaikusan Husz Mária 
szerkesztésében. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja tájékoztatója, Tájékoztató füzet (Magyar 
Népköztársaság Művészeti Alapja) Számozás/gyakoriság: 1982/1-1990/2. Rendszertelenül, évenként 
többször. Megjelenés: Budapest M. Népköztársaság Művészeti Alapja, 1982-1990 Térj./Fiz. kell.: 24 cm 
ISSN: 0230-9297 
29 nn.: Zsennyei iparművészeti kiállítás 1967. Savaria Múzeum, Szombathely. 1967 Szombathely: Vas 
megyei Nyomda, [8] t.: ill.; 23 cm 
30 A „Prizma 13.” „kiállítási csoportként” határozta meg magát, közös tervezést nem vállaltak. Bár 
formálisan sosem szűntek meg, utolsó jegyzett közös kiállításuk 1980-ban, a Manuál Csoporttal közösen volt 
Miskolcon. Tagjai voltak: Benkő Ilona keramikus, Fekete György belsőépítész, Hübner Aranka textiltervező, 
Király József belsőépítész, Kozma Vera textiltervező, Krajtsovits Margit keramikus, Mezei Gábor 
belsőépítész, a csoport alapítója, Péri József ötvös, Schrammel Imre keramikus, Szabó Marianne, Szenes 
Zsuzsa, Szilvitzky Margit és Tábori Gabriella A „Prizma 13.” Csoport a korszak egyik legjelentősebb 
művész-csoportja volt. (lásd: Dvorszky Hedvig: Prizma 13. Artportal, 
http://artportal.hu/lexikon/muveszeti_iranyzatok/prizma_13_csoport letöltés ideje 2011.07.31.) 
31 A pécsi Országos Kerámia Biennálé az ország keramikusainak máig egyik legrangosabb seregszemléje. 
Hagyományosan itt adja át Gádor Magda, Gádor István lánya az édesapja nevét viselő díjat, a Gádor István 
díjat. 2008-ban volt a XX. Jubileumi rendezvény. A „PELSO” Országos Kerámia és Gobelin Biennálé 
független kezdeményezés, melyet Keszthelyen tartanak, és 2011-ben volt a legutóbb. 
32 Az első szimpózium eredményeiről beszámoló: Koczogh Ákos: A Siklósi Kerámia Symposion, Múzsák 
Múzeumi Magazin, 1970. (1. évf.) 4. sz. 10-11. old. A szimpózium történetének rövid áttekintéséhez lásd: 
Romváry Ferenc: Siklósi Kerámia Szimpozion 1969-2004. Pécsi Szemle várostörténeti folyóirat, 2004. ősz p. 
98-117. 
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1972 Nemzetközi Kerámia Kiállítás, Victoria and Albert Museum, London34 

1974 Az első Szocialista Országok Iparművészeti Quadriennáléja, Erfurt35 

1974 Mai Magyar Iparművészet II., Iparművészeti Múzeum, Budapest36 

1975 „A népművészet szellemében”37 Országos Iparművészeti Kiállítás 

Kecskeméten, Baján és Kalocsán. Ugyanabban az évben Jubileumi 

Iparművészeti Kiállítás a Műcsarnok, Budapest 

1975 Az Ipari Forma Tervezési Tanács létrejötte38 

1975 A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítása39 

1975 Jubileumi iparművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest „Köztulajdon”, 

Műcsarnok, Budapest „Magyar kerámia és textil”, Moszkva 

1973 - 77 Házgyári Konya Program40 

                                                                                                                                                                                
33 A város 2010-ben rendezte meg 21. alkalommal a Nemzetközi Kortárs Kerámia Biennálét (BICC - 
Biennale Internationale de Céramique Contemporaine de Vallauris). Az első kiállítást 1966-ban rendezték. 
Többek között itt végzett Ramie Madoura műhelyében kísérleteket Picasso ás Chagall is a kerámia 
anyagával. (Részletek: Comité de la Biennale, Biennale Internationale de Vallauris (BICC) Hôtel de Ville - 
Place Jacques Cavasse - 06220 – Vallauris) 
34 Philippa Lewis – Elisabeth Cameron: Potters on Pottery, London, Evans Brothers Limited, 1976. p.167. 
35 Katalógus: „QUADRIENNALE” - des Kunsthandwerks sozialistischer Länder, I és II. Erfurt, 1974, 1978. 
2 vols. (20 x 21 cm). 307 pp. és 184 pp. A rendezvényt ezen túl még két alkalommal, 1982, 1986 években 
szintén Erfurtban rendezték meg. 
36 Domanovszky György: Forma Hungarica : mai magyar iparművészet Párhuzamos cím: Arts décoratifs 
hongrois d'aujourd'hui (fordította: Tóth Mirelle) Budapest, Európa Kiadó, 1974 , Terj:[80] fol.: ill.; 33 cm. 
Angol, német és orosz nyelven is megjelent. ISBN: 963-207-224-3 
37 Sümegi György szerk. (bevezető Pap Gábor): A népművészet szellemében: 1. Országos Képző- és 
Iparművészeti Kiállítás : Kecskemét, Baja, Kalocsa, 1975. május 4-augusztus. Szervező a Katona József 
Múzeum, a kiállítás-sorozatot rendezte, és a katalógust szerkesztette. Sümegi György, a katalógus 
bevezetőjét. Pap Gábor írta. A bevezető angol és orosz nyelven is olvasható. Megjelenés: Kecskemét, Petőfi 
Nyomda, 1975. [18] fol.: ill.; 21x19 cm. 
38 Az Ipari Forma Tervezési Tanács kezdetben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság egyik szervezeti 
alegységeként (OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodája – OMFB-IFET) 1975-ben jött 
létre. Hosszú ideig szinte kizárólagosan és egyedül képviselte a magyarországi formatervezés, design ügyét. 
Az iroda később elsősorban a Formatervezési Nívódíj valamint a Moholy-Nagy László Formatervezési 
Ösztöndíj koordinátoraként volt jelen. Az IFET megalakulása óta, 1975 évtől tagja az ICSID-nek, 1993 óta 
tagja az IEA-nak. A tanács irodája eredeti formájában 2002-ben megszűnt, számos átstrukturálás után a 
Szabadalmi Hivatalhoz került. Szerepkörét 2003. óta jogutódja, a Magyar Formatervezési Tanács látja el. 
(Lásd: Pohárnok Mihály: A magyar formatervezési díj huszonöt éve, 1980-2004 Az Iparművészeti 
Múzeumban 2004. október 18 - november 7. között megrendezett kiállítás katalógusa. A kiadványt 
szerkesztette és szövegét írta Pohárnok Mihály. Párhuzamos cím: Twenty-five years of the Hungarian design 
award, 1980-2004 Budapest, 2004., Design Terminál Kht., 47 p.: ill., főként színes; 30 cm ISBN: 963-216-
937-9) 
39 Probstner János: Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét Magyar Iparművészet, 1995. 4. sz. 19-23. old. 
40 Soltész György: Házgyári konyha-program - Dokumentumok egy tervezési kísérletről Mozgó Világ, 3. 
évfolyam. 2. szám, 1977. p. 60-73 A Házgyári Konyha Programmal két cikk is foglalkozik a Művészet 1977 
augusztusi számában: Vámossy Ferenc: A házgyári konyha program bemutatása (2.oldal) illetve Pohárnok 
Mihály összefoglalója a Program négy éves tevékenységéről: Pohárnok Mihály: Egy tervezési kísérlet 
dokumentumaiból, a házgyári konyha program 4 éve. (2-12.oldal) 
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1977 - 78  „Mai magyar iparművészet” kiállítás, Prága, Belgrád 

1978 az Első Zsennyei Nemzetközi Design Workshop41 

1979, 1982 Az Első (és 1982-ben a második) Országos Szilikátipari Formatervezési 

Triennálé Kecskeméten42, Művelődési Központ, Kecskemét, ehhez 

kapcsolódva „M űvészet a kerámiaiparban '79”, kiállítás a Finomkerámia-

ipari Művek Stúdiójában Budapesten. 

1980 Valencia, Design Competition, a kiállításon Kovács Júlia a kiállítás egyik 

díját nyerte, Várna 80 – Nemzetközi Formatervezési Konferencia, 1980. 

november 2-6. Az a szekció témája a „Formatervezés és szocialista kultúra” a 

B szekció témája: „Formatervezés és szocialista gazdasági fejlődés”  

1982 „Mindennapi edények”, Fényes Adolf Terem, Budapest43, 

1982 „Magyar kerámia”, Palazzo delle Esposizioni, Faenza44 

1983 „A tervezés értékteremtés.” Országos Iparművészeti Kiállítás, Műcsarnok45,  

1984 Első Országos Ipariforma Tervezési Konferencia, Budapest46  

                                                           
41 Az első rendezvényről összefoglaló kiadvány nem jelent meg. Az első ilyen 1980-ban, a harmadik 
alkalommal jelent meg Lissák György tollából. Ezt követően a Nemzetközi Design Workshop eredményeit 
évente összegezték. Az utóbbi időben ez a Workshop internetes oldalán történik. Lissák György szerk: 
Nemzetközi Ipari Formatervező Műhely : Zsennye, 1980. okt. 6-13. : Beszámoló a harmadik Nemzetközi Ipari 
Formatervező Műhely Tanácskozásáról., Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége; összeállította: Lissák 
György, Nemzetközi Ipari Formatervezői Szeminárium (3) Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége Kiadóvállalata, 1980. Budapest, 130 fol.: ill.; 29 cm. 
42: Bánszkyné Kiss Éva (szerkesztő): Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálé, I. Országos 
Szilikátipari Formatervezési Triennálé: Kecskemét, 1979. dec. 9-jan. 20. Megyei Művelődési Központ. 
Rendező: Mózer László. Rendező szervek: Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, Bács-Kiskun 
Megyei Művelődési Központ (Kecskemét), Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Budapest), Üvegipari 
Művek (Budapest), Bács-Kiskun Megyei Tanács, Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ (Budapest), 
Finomkerámiaipari Művek (Budapest). A kiállítást rendezte Mózer László, a katalógust szerkesztette 
Bánszkyné Kiss Éva. Megjelenés: Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ, 1979. Kecskemét, 
Petőfi Nyomda, 44 t.l.: ill.; 29 cm. 
43 A kiállításról kiadvány nem fellelhető. A kiállítással egy időben jelent meg azonban Grofcsik János – 
Reichard Ernő: A magyar finomkerámiaipar története Kiadja a Finomkerámiaipari Művek, Szilikátipari 
Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest, Műszaki Kiadó, 1973 323 p. ill.; 24 cm Melléklet: A magyar 
finomkerámiai bibliográfia p. 265-279.  
44 Dobai Ágnes (szerkesztő) Dobai János (fordító): Ceramiche dell'Ungheria: Faenza, Palazzo delle 
Esposizioni, 25 luglio - 10 ottobre 1982. kiállítási katalógus, Budapest, Hungexpo, 1982., 32 fol.: ill; 29 cm 
ISBN: 963-7252-20-7 
45 Baranyi Judit: "A tervezés értékteremtés": Országos Iparművészeti Kiállítás: 1983. szeptember 9-október 
30. Műcsarnok, Budapest. Megjelenés: Budapest, Műcsarnok, 1983. 80 p.: ill.; 30 cm. A kiállítás főrendezője 
Fekete György, társrendezője és a katalógus szerkesztője Baranyi Judit volt. A rendező szervek a Művelődési 
Minisztérium, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Kiállítási Intézmény (Műcsarnok). 
46 nn.: Országos Ipariforma Tervezési Konferencia : Budapest, 1984. november 8-9. Rendező: GTE, [1984]-
1985 (Bp. : MTESZ), 3 db: ill.; 22 cm. ISBN 963-8092-32-7. A Rendezésben résztvevő szervezetek: 
Gépipari Tudományos Egyesület (rend., közread.), Szervezési ésVezetési Tudományos Társaság (rend.), 

Ipari Formatervezési Tanács (rend.), Magyarország. Ipari Minisztérium (rend.) Magyarország. Építésügyi és 
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1985 Az utolsó, Hetedik Ötéves Terv kihirdetése47 

1985 „Művészeti Szimpozionok eredményei 3. Kerámia, textil”, Műcsarnok, Bp.48 

1987 „Terítéskultúra”, Duna Galéria, Budapest 

1988 „Terített Asztal”, FIMCOOP Stúdió, Budapest49 

1992 a Magyar Keramikusok Társaságának50 megalakulása51 

1993 a DeForma Csoport52 megalakulása Pécsett53 

1992, 1993, 1994, 1995  MKT éves kiállítási, Csók Galéria, Budapest54 

1994 A Művészeti Alap átszervezése: A MAK és a MAOE létrejötte 55 

                                                                                                                                                                                
Városfejlesztési Minisztérium (rend.), Magyarország. Művelődési Minisztérium (rend.), Magyar 
Iparművészeti Főiskola (Budapest) (rend.), Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége (rend.) Generalart 
Stúdió (Budapest) (rend.) A kötet előadásokat tartalmaz az Országos Ipariforma Tervezési Konferenciáról az 
MTESZ-egyesületi használatára, ISBN 963-8092-32-7  
47 Bontó László és Csemniczky Jánosné: Iparfejlesztés a hetedik ötéves terv időszakában, Budapest, Kossuth 
Kiadó, 1986. 170 p.: ill.; 20 cm Sorozat: Gazdaságpolitikai füzetek, ISSN 0230-3833 
48 Szerkesztő: Feuer Gábor: Kerámia, textil: Műcsarnok, 1985. július 12. - augusztus 18. A kiállítást rendezte 
és a katalógust szerkesztette Feuer Gábor] Párhuzamos cím: Ceramics, textile, Megjelenés: Budapest, 
Műcsarnok, 1985. 46 p.: ill.; 29 cm. A sorozat a „Művészeti szimpozionok eredményei, ISSN 0231-3774, 
sorozat része. A kiadvány adatokban említve 738: 061.28 (439 Siklós) 738: 061.28 (439 Kecskemét) 745.52: 
061.28 (439 Velem) ISBN: 963-7161-96-1 
49 A „Terítéskultúra” kiállítások írásos összegzését Fekete György adta ki 1986-ban. OSZK: MC 87.977 
Fekete György: Terülj asztalkánk Budapest, kiadta az OMFB Ipari Formatervezési Tanács Irodája, 1986., 
Révai, 18 p.: ill.; 24 cm ISBN: 963-01-7255-0 
50 Borsódy László: A magyar kerámiaművészet a Magyar Keramikusok Társasága és a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus közös kiadványa. Budapest, Magyar Keramikusok Társasága és a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus, Budapest, 1999. 50p. 25 cm ISBN: 963-03-9145-7 
51 Az MKT a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége szervezeti keretein belül, a szövetség 
keramikus-szakosztályának szerepkörével működő, 1992-ben megalakult átfogó szakmai szervezet. (lásd: 
Keszthelyi Katalin- Laczkó Ibolya: A magyar kerámiaművészet I. Alkotók, adatok 1945-1998, Budapest, 
1999. p.4, 74.) 
52 Kádasi Éva: De-FORMA Csoport Magyar Iparművészet, 1994. 5. sz. 43-45. old. 
53 A DeFORMA Képző- és Iparművészeti Alapítvány 1993-ban alakult Pécsett, Sárkány József 
közreműködésével. Tevékenységét döntően a porcelán, a kerámia és az üvegművészet területén folytatja, ám 
kapcsolatot keres más területekkel is. A „kortárs iparművészet és képzőművészet határterületeit” kutatja. 
Tárlatait 1998-ig évente, a pécsi Nádor Galériában rendezte. (lásd: Sárkány József: Porcelán és üveg, A 
DeFORMA Alapítvány Gyűjteménye p.5. (katalógus, Pécs, 1995.) A csoportról 1999-ben, Vigadó 
Galériabeli kiállítása kapcsán jelent meg kiadvány: Cím és szerzőségi közlés: Csenkey Éva (bevezető): 
DeForma Budapest, Vigadó Galéria, 1999. Budapest, Pauker. 24 p.: ill., színes; 23 cm. A kiállítást Csenkey 
Éva rendezte a Vigadó Galériában. ISBN: 963-03-9843-5  
54 nn.: Kerámikusok Társasága: Verband der Keramikkünstler Ungarns: Csók István Galéria, 1993. X. 14-
24. Budapest. Rendező és közreadó a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. Megjelenés: 
Budapest, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 1993. Vác, Nalors, 110] p.: ill.; 20 cm 
Kiadta a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. Kiállítási katalógus 800 példányban jelent 
meg. ISBN nincs, OSZK raktári jelzet: XB 185.010 
55 A rendszerváltás után a MNMA vagyonát igyekeztek egyben tartani. Nem az államé, hanem a „művészek 
oszthatatlan tulajdona” lett, e vagyon működtetésére hozták létre a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete (MAOE) szervezetét, és 1994-ben a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt. Az Iparművészeti 
Vállalat átszervezéséből kezdetben 39 kft. jött létre, többségük az ezredfordulóra megszűnt. A Képcsarnok 
Vállalatnak számos pesti és vidéki galériája működött az ezredfordulóig. A „zászlóshajónak” számító Csók 
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1995 XX. századi magyar keramikusok. Válogatás az IPM gyűjteményéből, 

Iparművészeti Múzeum56 

1995 A „Bokros-csomag” kihirdetése 

1.2. Az iparművészet történetének kronológiai szerkezete: 

Az első, 1938 és 1958 közötti szakaszon belüli „kezdeteket” mintegy általános bevezető 

gyanánt vehetjük, és az 1938 és 1948 közötti éveket ölelik fel. Az 1938-as évet57 több, 

egymással párhuzamos esemény jelöli ki. Az Első Bécsi Döntés révén Magyarország 

végleg elköteleződik Németország háborús tervei mellett, gazdaságszerkezete export és 

hadiipar-alapúvá alakul58. A „revizionizmus” politikája egyik legnagyobb sikerét ekkor éri 

el.59 1938. fordulópont, ami az egész kulturális életet megmozgatta. Nem véletlenül 

választotta ebben az évben az Országos Magyar Iparművészeti Társulat, Első Magyar 

Országos Iparművészeti Tárlata helyszínéül Kassa városát, és rendezte meg céljait, 

elképzeléseit hosszútávon kijelölő első szakmai Kongresszusát.60 Ez az esemény kijelöli a 

korszak kezdődátumát.  

A második világháború hat éve alatt a művészeti élet folyamatai, eseményei csak rövid 

időre (1944 ősze és 1945 tavasza között, szűk fél évre) álltak le. Egészen 1944 őszéig 

                                                                                                                                                                                
István Galéria 2011 tavaszán szűnt meg végleg. (lásd: Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H–O). Főszerk. 
Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2000. p. 670.) 
56 Csenkey Éva: Modern magyar kerámia az Iparművészeti Múzeumban, Magyar iparművészet, 1994. 5. sz. 
21-24. old.  
57 Sallai Gergely: Az első bécsi döntés, 2002., Budapest, Osiris, ISBN 963389316X, Az első bécsi döntés a 
magyar revíziós politika sikerét jelentette, és betetőzése volt a két világháború közötti politikai és társadalmi 
folyamatoknak. (A bécsi döntéssel kapcsolatos részletes bibliográfia: Sallai: p.209-214.) Az 1938-as kassai 
Első Országos Iparművészeti Tárlat, mely ehhez az eseménysorhoz csatlakozva került megrendezésre, 
egyben kijelöli a dolgozat kezdődátumát. 
58 Az 1936-os „Győri Program” már burkoltan a „Huba” elnevezésű hadiipari fejlesztési terv gép és 
nehéziparra koncentráló, komplex „Ötéves Terve” volt, mely 1936-1940 között tűzött ki gazdaságfejlesztési 
terveket, melyekhez lazán városfejlesztési, építésügyi és infrastrukturális projektek is kapcsolódtak több mint 
400 millió pengő értékben. Győr-Gyárváros fejlesztése ékes példája ennek. (Lásd: Honvári János szerk.: 
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig Budapest, Aula Kiadó, 2001, p 27-
52.) A magyar gazdaság szerkezete 1945 után nem változott, és a hadi kiadások a hidegháború alatt továbbra 
is eltérő súllyal, de meghatározóak voltak. (Lásd: Germuska Pál: Vörös arzenál. Magyarország részvétele a 
nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között. Budapest: 1956-os Intézet–Argumentum, 
2010, 310 p.) 
59 Az 1938. november 2-iki első bécsi döntés eredményeit fegyveres konfliktus nélkül érte el a magyar 
vezetés. Elvileg négyhatalmi döntés lett volna, melyben Anglia és Franciaország érdektelensége révén 
Németország és Olaszország szentesítették a bécsi döntést. (lásd: Sallai Gergely: Az első bécsi döntés, 
Budapest, Osiris, 2002., p.296.) 
60 Michalik Sándor: Az első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat. Magyar Iparművészet, 1938, p.214–222, 
p.230–235, p.250-256. A kiállítás recepciójával a dolgozatban később részletesen is szó esik. 
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kiállításokat rendeztek61, s 1945 tavaszán már újra is indult az élet az országban62. A 

szakmai egyesületek működtek, a művészek dolgoztak (még ha szoros körülmények között 

is). Ezek alapján megállapítható, hogy művészettörténeti szempontból más korszakhatárok 

érvényesek. Eltérő események voltak messzemenő hatásúak, s ezek csak részben követték 

a politika és társadalom területén végbement változásokat. Bizonyos folyamatok korábban 

indultak el, míg más hatások később gyűrűztek be63. Az iparművészet esetében a politikai 

változásoknál sokkal fontosabbak az ezeket követő kulturális, ipari és társadalom 

szerkezeti illetve piaci változások valamint az ezektől függetlenül folyó művészi 

generációváltások. 

Az 1938 és 1958 közötti időszakot a második Világháború 1945-ös befejezése, az 1949-

ben lezáruló kommunista hatalomátvétel, valamint a zsdanovi „szocreál” 1950-es 

„bevezetése”64 is kettészelhetné. A belső korszakhatárt az iparművészet számára azonban 

az 1948-as év, az Iparművészeti Főiskola, mint a második világháború utáni magyar 

iparművészet egyik kulcsintézményének indulása jelöli ki.65 Sokkal meghatározóbb, s 

belső választóvonalnak is alkalmasabb az 1948-as év, hisz 1953-ban ez, az 1948-as évben 

felvett első diplomás iparművész évfolyam csatlakozik mestereihez, amikor – immár 

újrakezdődő számozással – megrendezésre kerül az Első Országos Iparművészeti Kiállítás 

                                                           
61 Szablya J.: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat krónikája. Magyar Iparművészet, 1942–1944, p.61–67, 
p.103, p.112–114. A tárlatokról a dolgozatban később több szó is esik. 
62 Az 1945 február 13-án lezárult budapesti Ostrom után 1945. február 22-én rövid hirdetést ad fel Pál Lajos, 
az Iparművészeti Iskola megbízott igazgatója a Népszava és a Szabadság hasábjain: „Az Iparművészeti 
Iskola felhívja hallgatóit, hogy f. hó 27-én (kedden) délelőtt 10 órakor az Intézetben feltétlenül 
jelentkezzenek!” (MOME levéltár, 6/1945., Dokumentumok p.9.) Az oktatás szünetelése voltaképp „hosszú 
téli szünetnek” illett be, hisz az 1944 őszi szemeszter szorgalmi időszaka még az Ostrom 1944 december 29-
iki kezdete előtt lezárult. 
63 Báthory Júlia például a Világháború alatt 1941-ben a Goldberger Textilgyár zürichi kiállítóterme számára 
tervez csiszolt-foncsorozott üveg pannókat (ú.n.: „Goldberger-lányok”) A Milánói Művészeti Triennálét a 
háború alatt kétszer, 1940-ben és 1943-ban is megrendezik, melyen a magyar képző és iparművészek jelentős 
számban vesznek részt. Közülük páran olaszországi megrendelők számára is dolgoznak. (Szablya János írt 
1940-ben rövid beszámolót a milánói triennáléról, lásd: A VII. Triennálé. Magyar Iparművészet, 1940, p.43–
51, p.91–94. Szintén Szablya János tollából jelent meg: Az 1940-es egyházművészeti kiállítás mérlege. 
Magyar Iparművészet, 1941, p.29–33.) 
64 A „szocreál” kezdetét a képzőművészetben tekinthetjük az 1950 augusztusában megrendezett, az új 
magyar alkotmány első évfordulójára időzített I. Magyar Képzőművészeti Kiállításra. (A témában jelenleg 
kutat Szeifert Judit: Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészetstratégiák és a progresszív művészet útjai a 
Rákosi-korban (1949–1953), kitekintéssel 1957-ig (PhD disszertáció téma. Tutor: dr. Pataki Gábor) című 
doktori disszertációjában. ELTE.) 
65 A 100/1948. Korm. számú rendelet 48§-ában „az Iparművészeti Akadémiát a többi művészeti tanintézettel 
együtt teljes jogú főiskolának ismerte el.” Az új Főiskola első igazgatója Kozma Lajos lett, a rendelet 1948. 
január 13-án lépett életbe, és több éves előkészítő munka előzte meg. Szablya Frischauf Ferenc 1936-ban 
megkezdi az Iparművészeti Iskola célirányos strukturális átalakítását, s 1938-ra az intézmény készen áll arra, 
hogy főiskolai képzést nyújtson. 1941-ben, a Hatvan Éves Iparművészeti Iskola tárlatán nyilvánvaló, hogy az 
1938-ban a kassai Iparművészeti kongresszus határozati céljai közt megjelenő, az Iparművészeti Iskola 
főiskolai rangra emelését célzó szándék beteljesülésre kész. 
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az Ernst Múzeumban.66 Sztálin 1953-as halála Magyarországon nem eredményez azonnali 

politikai és kulturális változást. Többek közt ez is vezet az 1956-os forradalom 

eseményeihez. Az 1953 és 1957 közötti bizonytalan időszakban tehát se gazdasági, se 

politikai lehetőség sincs a strukturális változásokhoz. Az 1949-50 és 1958 közötti 

korszakot a „totalitárius design”67, a „totalitárius neoklasszicizmus zsdanovista (szovjet) 

stílusmódosulata”68 valamint a „népies és magyaros iparművészet”69 irányzatai 

határozzák meg.  

Az első fejezetet jelentő szakasz végét, s a „második szakasz” elejét jelző 1958-as 

dátumhoz szintén egy nagyjelentőségű kiállítás kapcsolódik, az 1958-as Brüsszeli 

                                                           
66 Gorka Géza, Báthory Júlia, Gádor István és Kovács Margit, valamint az 1943-as kiállítás számos alkotója 
mellett ezen az 1953-as tárlaton jelentkezik elsőként a dolgozat második részének meghatározó nemzedéke. 
Az 1953-ban diplomázott szilikátművészek közül Majoros Hedvig, Göllner Miklós, Staindl Katalin, Sándor 
István. A kiállítást Domanovszky György néprajztudós, művészettörténész (1909. szeptember 3. – 1983. 
február 3.) rendezte. Domanovszky György az iparművészet, azon belül is a kerámiaművészet „specialistája” 
volt. 1955-ben Magyar Iparművészeti és Népművészeti Kiállítást, valamint 1960-ig további három Országos 
Iparművészeti Kiállítást rendezett. 1967-ben részt vett a nagy jelentőségű zsennyei Iparművészeti Kiállítás 
megrendezésében is, és számos egyéni katalógust szerkesztett az 1953 és 1973 közötti időszakban. A 
Művészet és Ipari Művészet periodikák rendszeres publicistája volt. (Forrás: Artportal, Kortárs Művészeti 
Lexikon, letöltés dátuma: 2011. július 28. 
http://artportal.hu/lexikon/muvtorteneszek/domanovszky_gyorgy_dr ) 
67 „A totalitárius design totális design, de a totális design nem feltétlenül totalitárius design.” A totális design 
fogalma ugyanis azt jelenti, hogy a design tevékenység szisztematikusan felöleli a piackutatás, értékelemzés, 
a használói igény, a terjesztői szándék, a kereslet, kínálat egészét, tehát az adott termék teljes mozgásterére 
stratégiával rendelkezik. A totális design – szemben a parciális designnal – a design-t, mint komplex, a 
tárgytervezés esztétikai elemeit csak résztevékenységnek tekintő hozzáállást jelöl. (“Total Design is the 
systematic activity necessary, from the identification of the market/user need, to the selling of the successful 
product to satisfy that need – an activity that encompasses product, process, people and organisation.” Lásd: 
Stuart Pugh: Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering. Addison-Wesley. 
Pearson Education, London, 1991. ISBN 0201416395 p.5.) 
68 A „neoklasszicizmus” mint stílus vagy művészeti tendencia – a totális designhoz hasonlóan – nem 
exkluzívan totalitárius, ellenben a totalitárius művészet szinte exkluzívan neoklasszicista. A klasszicizáló 
modernizmus „trendje” a tízes években gyökerezik, ám a húszas évek olasz „Novocento mozgalma” hatása 
révén a harmincas-negyvenes években töretlenül virágzik, viszont nem kizárólagosan fasiszta ihletettségű. A 
neoklasszicizmus egyik legprominensebb művelője a francia Emile Jacques Ruhlmann (1879 – 1933) többek 
közt a stílusteremtő párizsi Art Deco kiállítás épületein is alkalmazta elemeit 1925-ben. A két világháború 
közötti neoklasszicista művészet széleskörű mozgalom volt, irodalomban, zenében, építészetben, 
képzőművészetben egyaránt. Más kérdés, hogy ezt az ízlésvilágot a totalitárius rezsimek színezettől 
függetlenül igyekeztek kisajátítani a harmincas évek második felétől. (Waldemar Baranievski, a Varsói 
Egyetem művészettörténet professzora számos kutatást végzett és végez e témában. Ideologia w 
architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego, („Rocznik Historii Sztuki“, tom XXII, 1996.) és 
Sztuka a systemy totalitarne (Art and totalitarian systems – Művészet és a totalitárius rendszerek) című 
tanulmányának angol nyelvű absztraktja (English translation by Peter K. Gessner of Polish original posted 
by Liga Republicanska) az interneten is megtalálható: http://info-
poland.buffalo.edu/socrealism/tot/index.html letöltés időpontja: 2011.07.29. 
69 A „népies” jelző esetemben nem derogatív vagy pejoratív jelző. A „neoklasszizmushoz” hasonlóan a XIX. 
század végétől eredeztethető, és a két világháború közt virágzó irányzat, melynek irodalmi, zenei, 
képzőművészeti ágai is vannak, s melynek iparművészetre gyakorolt hatásával külön foglalkozom a 
későbbiekben. Az úgynevezett „népi mozgalom” szellemiségéhez köthető irányzat nem azonos a „magyaros” 
motívumokkal operáló, szintén népművészet ihlette irányzattal. 
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Világkiállítás.70 A Magyar Pavilon koncepcióját tekintve és a kiállított művek alapján is a 

„szocialista klasszicizmus” korszakának egyértelmű lezárását, és a „modernizmus” 

újraértelmezett esztétikai programját jelenítette meg.71 Az ötvenes - hatvanas évek 

„humanista” más forrásokban „organikus” modernizmusa tekintetében a második 

világháború utáni eme első világkiállításnak a hidegháborús korszak egész művészetében 

kulcsszerepe van.72 Az ezt követő, s általam „szocialista modernizmusként” leírt, 1958 és 

1968 közé tehető korszak sajátos ambivalenciái már ebben a kiállításban is 

megmutatkoznak.  

Az 1958-at követő időszak művészettörténeti besorolása ma is erősen vitatott. Míg 

egyes körök „szocreál” alatt kizárólag az 1951 és 1957 közötti rövid időszakot értik, s az 

1957 utáni szakaszt már a „későmodern”73 átfogó nemzetközi stílusának magyarországi 

jelenségeiként vizsgálják, addig mások a „szocialista realizmus” fogalmát a teljes 

szocialista időszakra kiterjesztik.74 Célszerűbb azonban ennek a Kelet Közép-Európában 

                                                           
70 A brüsszeli világkiállításról eddig megjelent művek főként a kiállítás építészeti jelentőségét emelik ki. A 
design szempontú feldolgozás szükségességére (főleg a ghenti egyetem építészeti kutatásaira alapozva) a 
Cold War Modern tanulmánykötet (szerk. David Crowley és Jane Pawitt) bevezetésében tesznek említést, de 
itt is csak érintik a témát. Rika Devos a ghenti egyetem építészeti és városfejlesztési tanszékével közösen 
dolgozik a témán a háború utáni modern építészet tárgyköréhez kapcsolva. Irodalom: Rika Devos és Mil de 
Koonig: Moderne architectuur op Expo 58.‘Voor een humaner wereld.’ Brüsszel, Dexia/Mercatorfonds, 
2006. ISBN 9061536413, p. 351. A tárggyal részben foglalkozik: Erik Martens (szerkesztő) Expo 58, The 
Royal Belgian Film Archive, Brüsszel, (Revised Edition) 2008, p. 78. (A 78 oldalas könyvmelléklet a 
Kiállításról készült korabeli felvételekből szerkesztett DVD kiadáshoz tartozik.„Expo 58 seen through the 
eyes of film-makers who record their times with the fascination of the contemporary observer. The main 
focus is on the Atomium, the symbol of Expo 58, and also widely symbolic of the new atomic age. On this dvd 
10 films by Paul Flon, Gaston Schoukens, amateur filmer Maurice Lefèvre and a whole series of anonymous 
film-makers. The articles in the book by Marc Reynebeau, Diane Hennebert, Rika Demets, Mil De Kooning 
and Johanna Kint provide the necessary background and context to the films on the dvd.”  
71 Magyar nyelvű irodalom. (nn.): Beszámoló a brüsszeli világkiállításról. Magyar Építőművészet, 1958/2. 
szám, p.47–51. A magyar pavilonról újabb cikk az 50. évforduló kapcsán a hg.hu portálon. Lásd: Kovács 
Dániel: Kockázatos parti, Ötven éve zárult a brüsszeli expo, 2008.10.07. http://hg.hu/cikk/epiteszet/5146-
kockazatos-parti letöltés ideje: 2011-08-12.) A brüsszeli világkiállításról több helyen szó esik a 2008-as Cold 
War Modern kiállítás kapcsán megjelent tanulmánykötetben. Lásd: David Crowley, Jane Pavitt 
(szerkesztők): Cold War Modern: Design 1945-1970, London, V&A Publishing, 2008. 319 oldal, Brüsszeli 
Expo: p 13-19., p 103., p 114., p 149., p 59., p 85-86., p 185-186., p 164. (Szovjet pavilon: Az amerikai és 
szovjet pavilon összehasonlító elemzése során rámutatnak a korszak nyugati, organikus modernizmusának és 
a keleti szovjet modernizmus számos esztétikai sajátságára.) 
72 A tárgyban Johanna Maria Lucia Kint holland művészettörténész nő írt doktori disszertációt a delfti 
Műszaki Egyetemen: Johanna Kint: Expo 58: Als belichaming van het humanisch modernisme. Technische 
Universiteit Te Delft, megjelent Rotterdam: Uitgeverij 010, 2001. 406 p.: ill., photos; 24 cm, with literature 
list, with Eng. summary, dissertation. 
73 Az építészetben „hosszú hatvanas évekként” is emlegetik a szocreál 1956-os „befejezése” és a hetvenes 
évek eleje közé tehető időszakot. (szerk. Rainer M. János: „Hatvanas évek” Magyarországon 1956-os 
Intézet, Budapest, 2004. 506 oldal benne: Beke László: Művészet a hatvanas években p. 447-473. és 
Prakfalvi Endre: A hatvanas évek építészetéről p. 475.) 
74 Lásd Kovács Dániel: De mi lesz a szocreállal? 2011.05.15 10:57 - Kovács Dániel, 
http://hg.hu/cikk/epiteszet/12129-de-mi-lesz-a-szocreallal letöltés ideje: 2011.07.28. A cikksorozat 2011. 
májusa óta vitasorozattá fejlődött az interneten, a hg.hu építészeti portálon.  Számos, a hatvanas-hetvenes 
évekre vonatkozó emléket ismertet, s apologetikusan sorolja fel a korszak építészeti emlékeit, melyeket 
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cirka negyven évig meghatározó „szocialista” művészetnek 1990-ig, kétségtelenül változó, 

de mégis meghatározó jelentőséget tulajdonítani. Ebből a szempontból nézve 1957 inkább 

kezdete, semmint vége a „szocialista művészetnek”. A szűk értelemben vett, „szocreál” 

hazánkban 1951, a Szovjetunióban 1935 és 1958 közé eső, „klasszicizáló” korszaka eme 

hosszú szakasz első, és a „totalitárius művészet” utolsó állomásának tekinthető hazánkban. 

Az 1955 után,75 Hruscsov hatalmának megszilárdulásával meginduló, a valóságban lassú 

politikai és kulturális folyamatok révén körvonalazódó, és a hidegháború árnyékában 

formálódó „szocialista modernizmus” a hazai forradalmi események és a kádári belső 

konszolidáció teremtette bizonytalanságok, valamint a művészi életet érzékenyen érintő 

emigrációs hullám miatt is akadozva ér be hazánkba.76  

A második szakasz belső tagolása a fenti okokból jóval nehezebb feladat. Szemmel 

látható változás a Brezsnyev éra 1965-öt követő, a kelet blokk egészére jellemző gazdasági 

fellendülését követően jön létre. Az 1958 után következő időszak szempontjából a belső 

tagolást is lehetővé tevő jelentős dátumként az 1968-ban bevezetett „Új Gazdasági 

Mechanizmus”77adódik hazánkban. A könnyűipari és külkereskedelmi fejlesztésekhez 

kapcsolódva, az Ipari Forma Tervezési Tanács 1975-ös létrejöttét követően az Ötödik, 
                                                                                                                                                                                
jórészt manapság a bontás fenyeget. A szerző állásfoglalása szerint ezeket az emlékeket a „későmodern” 
építészet nemzetközi irányzatának magyarországi képviselőjének kell tekinteni, s el kell vonatkoztatni a 
„szocreál” korszaktól. Az én dolgozatban kifejtett álláspontom nem egyezik a Kovács Dániel által 
kifejtettekkel. 
75 Baráth Magdolna: Az SZKP XX. Kongresszusa a legújabb orosz szakirodalom tükrében, Múltunk, 2006./ 
2. szám, p.177-200. A híres „Hruscsovi beszéd” korántsem volt olyan spontán és bátor akció, mint azt 
sokáig, főleg Hruscsov memoárjaira alapozva tudni vélték. Valójában egy, Sztálin halálát követően 
megindult több éves feltáró folyamat eredménye volt, melynek első, s már előre letervezett lépését Hruscsov 
1955-ben tette meg beszédével. A politikai folyamatok eredményei gazdasági stratégia formájában csak 
1958-ra kristályosodtak ki. Már ekkor kísérletet tettek a „sztálini korszak” periódusainak meghatározásához, 
s az 1935-ös, a művészetben „szocreál fordulatként” emlegetett időszakot a politikai korszakokra is 
kiterjeszteni szándékoztak. „Az elnökségi tagok közül többen jónak tartották Bulganyinnak azt a javaslatát, 
hogy Sztálin tevékenységét bontsák két szakaszra: 1935-ig tartott volna az első szakasz, amikor még marxista 
volt, s az követően a második, amikor megszűnt marxista lenni.” (lásd. Baráth: p.185.) 
76 „…A hazai képzőművészet az iparművészetben vívta a maga szabadságharcát. Abban az ötvenhetes 
Tavaszi Tárlatot követő (megtorló) időszakban, amikor már egyetlen politikus sem emlegetett szovjet példát 
és szocialista tartalmat nemzeti formában, de amikor a gyakorlatban az előző korszak érthetetlen 
szívóssággal továbbélt.” ( Forrás: Rózsa Gyula: Kis magyar stílustörténet, Csekovszky (1931–1997), Ponton 
Galéria, Népszabadság, 2010. december 22.  http://www.nol.hu/kult/20101222-kis_magyar_stilustortenet 
letöltés dátuma: 2011.07.28. ) A keleti blokk országaiban ekkor 1965 és 1970 között számos hasonló 
gazdasági csomagot dolgoznak ki. A romániai „szisztematizációs program” az elsők között 1965-ben, míg 
utoljára Edward Gierek 1970-ben kidolgozott, hasonlóan látványos gazdasági programja volt 
Lengyelországban. Ezek a programok azonban – hasonlóan Kádár János „új gazdasasági mechanizmusához” 
a nyolcvanas évek második felére végleg kifulladtak.  
77 Rainer M. János: A Kádár-korszak 1956-1989, Budapest, 2010., Kossuth Kiadó, p.40-44. Rainer szerint az 
1956 utáni társadalmi megegyezés Kádár apparátusa és a lakosság között azon alapult, hogy az előbbiek 
garantálták az általános jólétet, míg a „nép” cserébe lemondott politikai jogairól. A Rendszert tehát 
elsősorban gazdasági reformok bevezetései, majd leállításai és megújításai éltették. Elsődleges célja ezekkel 
az volt, hogy a túlfejlesztett nehéziparral szemben a könnyűiparra alapozva biztosítsa a lakosság fogyasztási 
javakkal történő zavartalan ellátását, s olyan kereskedelmi külkapcsolatokat építsen, ahonnan forrásokhoz 
juthat eme jólét finanszírozásához. 
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1975 és 1980 közötti Ötéves Terv során kezdődtek el és az 1980-85 közötti Hatodik Ötéves 

Tervhez kapcsolódva csúcsosodtak ki a „magyar design időszakának” látványos, 

ugyanakkor kezdetektől ellentmondásokkal terhes eredményei. A Hetedik Ötéves Terv78 

1985-ös elfogadása újabb dátumként szolgálhat: az utolsó Ötéves Terv végrehajtása ennek 

az intézmény-rendszernek az összeomlásához, s az 1990-es rendszerváltást követő 

bizonytalan állapothoz vezetett.79 

A dolgozat végét jelentő, harmadik szakasz, mely a rendszerváltás körüli időszakot 

taglalja és egyfajta átvezetésként is olvasható egy, a kortárs magyar iparművészetet 

tárgyaló elméleti műhöz.80 Az 1990-es dátum - az 1945-öshöz hasonlóan – nem tekinthető 

pontos művészettörténeti korszakhatárnak. Az 1995-ös – szintén önkényesen kijelölt - 

dátum azért tűnik megfelelőbbnek, mert nagyjából akkorra zárultak le a rendszerváltás 

gazdasági folyamatai81, bár az új paradigma az ezredforduló környékén körvonalazódott 

végleg82. A kilencvenes évek közepén épült fel az új gazdasági és intézményi struktúra, 

mely a mai magyar iparművészet mozgásterületét is meghatározza. A „harmadik szakasz” 

                                                           
78 Bontó László: Iparfejlesztés a hetedik ötéves terv időszakában, Budapest, 1986. Kossuth Könyvkiadó, 
ISBN-szám: 963-093-001-3) p.1-170., Gazdaságpolitikai Füzetek, a „Könnyűipari Fejlesztések”-hez 
kapcsolódó részek: p.65-94.) A hetedik ötéves terv tartalmazta többek között az elhíresült Bős-Nagymarosi 
Vízlépcső beruházást. A központi fogalmak közé a „gazdaságosság és abszolút energia-megtakarítás” illetve 
az energiagazdaságos technológiák fejlesztése irányába hat.” Ekkor tettek kísérletet az „értékelemzés” (az 
amerika-angol „value engineering” magyar fordítása) módszerének a tervgazdálkodásba történő átfogó 
bevezetésére. 
79 A korábbi szocialista nagyvállalatokat kezdetben Rt.-vé szervezték. Sokan ezek közül azonban csak a 
spontán privatizáció jogi akadályainak elhárítása végett jutottak erre a sorsra, mint például az Üvegipari 
Művekből szervezett Pannonglas Ipari Rt., amely már 1992-ben felszámolás alá került, s melynek majd 
négymilliárdos, 17 üveggyárat tartalmazó vagyonát 1994-re teljesen felszámolták. Hasonló sorsra jutott a 
Gránit Csiszolókorong és Kőedénygyár, ahol a többszöri tulajdonosváltás voltaképp a vagyon „eltűnéséhez” 
és a gyár felszámolásához vezetett. Ez az 1990 és 1995 közötti időszak a régi intézmények névleges meglétét, 
és valóságban történő széthordását jelentette. 
80 A széles körű kutatások e témában aktuálisan is folynak. Jelentős tanulmánykötet (Szerkesztő Antalóczy 
Tímea – Kapitány Ágnes: Az iparművészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában. Tanulmányok az 
iparművészet helyzetéről. NKA-kutatások 2. Budapest: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2006.)  
81 1995. március 12-én bejelentett, s sokak által drasztikusnak, vitatottnak gondolt „Bokros-csomagként” 
elhíresült, a magyar gazdaság megbomlott külső és belső egyensúlya helyreállítását célzó törvénycsomag 
vetett véget ennek az 1988 és 1994 között lejátszódó gazdasági folyamatnak. A csomag intézkedéseit az 
1995. március 22-i kormányhatározat valamint a május 30-án meghozott és az államfő által június 13-án 
aláírt Gazdasági Stabilizációs Törvény öntötte jogi formába. Célja volt, hogy megteremtse a gyors gazdasági 
növekedés esélyeit. Mai napig éles politikai viták tárgyát képezi megítélése. Dolgozatom az 1995-öt 
megelőző korszakot érinti, s eme szándékolt kiigazítás eredményeit nem tiszte megítélni. A politikai 
konszenzus abban azonban megmutatkozik, hogy az 1995-ös Bokros Lajos féle törvénycsomag (jól, rosszul) 
új pályára állította a rendszerváltást követően a magyar gazdaságot. 
82 Az egyik legtanulságosabb, a folyamat egészére rávilágító könyv Nagy Pongrác: A gazdasági 
rendszerváltás a kispadról című műve (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 382 oldal, ISBN: 
9789630581752) Ebben írja le a 75. oldalon Magyarország külső adóssága 1996-ban, amikor javuló 
tendenciát mutatott sem közelítette meg az 1982-es szintet. A gazdaság egésze 1995-96-ban az 1980-81-es 
szintet sem közelítette meg. (p.75- „Magyarország 1988 és 1996 között szigorú kereslet-visszafogó 
gazdaságpolitikát követett. … Elsősorban és döntően a restriktív gazdaságpolitikának volt következménye az 
a gazdasági válság, amely miatt 7 év alatt kiesett teljes 3 év termelése.” (p.222-223.) 
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részletes tárgyalása a kortárs iparművészetet fedné, ezért pusztán érintőlegesen, 

körvonalakban tárgyalom, azon kontextusban, ahol a dolgozat konkrétan vett tárgyát 

képező megállapítások kapcsolódási pontjait felfedezhetjük. 

Mivel már 1945-ben Jaltában eldőlt, hogy Magyarország a Szovjetunió csatlósállama 

lesz, a második világháború után szinte közvetlenül megindult az a folyamat, mely 

bizonyos változásokkal, hangsúlyeltolódásokkal ugyan, de 1990-ig fennáll. Magyarország 

a maga módján, de alkalmazkodik a Szovjetunióban meghatározott társadalomszervezési, 

kulturális, gazdasági, politikai irányvonalakhoz. Ebben, miszerint Magyarország 

szocialista ország, és társadalmát szocialista módon, szovjet mintára szervezi, csupán 

felületesen és sajátos praxisában módosít a Kádár-rendszer. A főbb folyamatokat, 

döntéseket, irányvonalakat akkor is Moszkvában fektetik le, és ez alól a kultúra és 

művészet területei sem képeznek kivételt. Magyarországon 1949-től fokozottan 

„szocialista művészet” van jelen, aminek belső stílusváltozásai, stílus módosulásai is a 

Szovjetunió kulturális változásait követik. A Sztálin éra „szocialista klasszicizmusa” a 

Hruscsov éra „szocialista modernizmusa” és a Brezsnyev éra sajátos, „szocialista 

szisztematizmusa illetve strukturalizmusa” egyaránt leképeződnek Magyarországon.83 A 

nyolcvanas évek második felének kaotikus állapotai, a rendszerváltás körüli évek 

folyamatai is ebbe a nagypolitikai és világtörténelmi kontextusba ágyazva vannak jelen, és 

csak a kilencvenes években válik lehetővé, hogy az iparművészet irányzatainak szakmai 

önállósága, a stílusok felfogások, iskolák és alkotói attitűdök pluralizmusa 1938 után 

először újra helyreállhasson hazánkban.84 

                                                           
83 ) A keleti blokk országaiban ekkor 1965 és 1970 között számos hasonló gazdasági csomagot dolgoznak ki. 
A romániai „szisztematizációs program” az elsők között 1965-ben, míg utoljára Edward Gierek 1970-ben 
kidolgozott, hasonlóan látványos gazdasági programja volt Lengyelországban. Ezek a programok azonban – 
hasonlóan Kádár János „új gazdasági mechanizmusához” a nyolcvanas évek második felére végleg 
kifulladtak.  
(lásd: Robert Service: History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century. 2009., London, 
Penguin Books Ltd.Paperback: 736 pages; Publisher: Penguin (18 Aug 2009) ISBN 978–0141037970. 
Brezsnyev érát taglaló gazdasági fejezet: 386-389.oldalakon) 
84 Ez a helyreállás természetesen nem teljes és nem mentes máig ható ambivalenciáktól, újabb 
konfliktusoktól. Ugyanakkor a ma aktív generációk ízlése, munkastílusa, vállalkozói és alkotói attitűdje 
alapvetően szabad választásaik és döntéseik következménye, és nem adminisztratív utasításoknak vagy 
kényszereknek a szülöttei. Az iparművészeti oktatás monopóliumának megszűntével pedig immár a 
felsőfokú iparművészképzésben való részvétel is a korábbinál szélesebb rétegek számára elérhető, csakúgy, 
mint a külföldön való szabad érvényesülés és kapcsolatalkotás lehetősége. Miközben a kilencvenes évek 
közepén teljes körű iparművészképzés az országban két helyen, Budapesten és Sopronban volt, azóta egyedül 
Budapesten 3 főiskolai szintű (MOME, BKF, Visart) és több tucatnyi egyéb akkreditált képzés létezik, ahol 
iparművészeti, kézműves, design-képzést nyújtanak.  
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1.3.  Az iparművészet történetének generációs85 szerkezete: 

Első generáció: 1890 – 1910 között születettek – „A modern generáció”  

Második generáció: 1920 – 1935 között születettek – „A mester generáció”  

Harmadik generáció: 1940 - 1955 között születettek – „A design generáció”  

A fent vázolt három történeti szakasz három művészgeneráció életét és munkásságát 

határozta meg. Az első generációként86 említett művész-nemzedék 1945 után pályája érett 

szakaszában alkalmazkodott az új körülményekhez. Születésük évszámai jórészt a 

századforduló és a XX. Század első évtizede 1890 – 1910 körülre tehetőek.87 A húszas 

években a „klasszikus modernizmus”88 korában kezdett, és stílusában a harmincas évek 

második felében kiérlelt életművek ezek, melyek, mint érett oeuvre-ök találnak maguknak 

egyenként utat az „új, szocialista” művészet struktúráiba. Ez az út azonban teljesen 

személyfüggő. Nem rendelkezik „objektív” pláne nem esztétikai vagy minőségi 

szempontokkal. Vannak hirtelen meglóduló, sejthetően politikai alapon feltűnő karrierek, 
                                                           
85 A művészetben nemzedékekről régóta beszélnek, de ezek definíciója túl bonyolult interdiszciplináris 
munkát igényelne, így nem bocsátkoznék a szociológia és kultúraantropológia ide vonatkozó műveinek 
részletes vizsgálatába. A művészgenerációk megállapítása tehát nem követ kodifikált rendszert. Generáció 
megnevezéseim jórészt William Strauss és Neil Howe 1991-es könyvén alapuló és 2007-ben revideált 
generáció elméletének felosztását követik, alkalmazkodva a magyar kulturális közegben megélt történelmi 
fordulatokhoz. Az amerikai generációkutatás három „nemzedékét” feleltettem meg e három 
művésznemzedékével: a második világháborút felnőttként megélő és megvívó első generációt, a második 
világháborút kamaszként megélő másodikat, és a második világháború után született harmadikat. Ezt a 
tárgyalt és említett művészek születési évszámai, iskolavégzésük ideje, és életkora is kijelöli. 
86 Gádor István 1891-ben, Gorka Géza 1895-ben születettként ennek a generációnak a legidősebb tagjai, míg 
Báthory Júlia 1901-es, Kovács Margit pedig 1902-es, Borsos Miklós 1906-os születésűek. A legfiatalabb, aki 
épp emiatt születése révén ugyan ebbe, szakmai karrierje révén azonban inkább a következő generációba 
tartozott Z. Gács György 1914-es születésű, de pályáját jóval később, túl a harmincon, jórészt a második 
generációval párhuzamosan kezdte. 
87 A Strauss és Howe féle generációelmélet, mely Amerika hasonló generációit kutatja, ezt a nemzedéket az 
„Elveszett Nemzedékként” írta le. Archetípusát tekintve „Hős generáció”, melynek hendiatisze a „Közösség, 
Gyarapodás/Bőség (Affluence), Technológia” Amerikai megfelelője a „G.I.Generation” amely jórészt a 
második világháborút megvívók nemzedéke. Ezt követi a „Csendes Nemzedék” más néven „American High 
Generation”, amelyet a „Művész” archetípusával írnak le, s melynek hendiatrisze az „Alkalmazkodás, 
Tisztesség, Befogadás”. A harmadik generáció, a „Baby Boom” vagy „Nagy Generáció” melyet a „Próféta” 
archetípusával jellemeztek, melynek hendiatrisze: „Víziók, Értékek, Eszmék”. Az őket követő, és az amerikai 
társadalomban 1962 után és 1981 előtt született „Baby Burst” generáció, a „Nomád” archetípusba tartozva a 
„Szabadság, Túlélés, Tisztelet” hendiatriszében éli életét. Ezzel az „archetípussal” leginkább a ma harminc és 
negyven év közöttieket lehetne leírni Magyarországon, de velük a dolgozat már nem foglalkozik. (Neil Howe 
& William Strauss: Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069., 1991., New York: William 
Morrow & Company. ISBN 978-0-688119-12-6. p.15-30.) 
88 Klasszikus modernizmus alatt a cirka 1910 és 1940 közötti korszak egésze értendő, nem összekeverendő a 
klasszicitáló modernizmussal. A klasszikus modernizmus, vagy „classic modernism” kifejezést széles körben 
alkalmazza a külföldi, elsősorban angol nyelvű szakirodalom mint német nyelvből átvett kifejezést. Az angol 
„nemzetközi stílus” és az „Art Deco helyi iskolái” mint irányzatok osztoznak leginkább a korszakon. 
Domináns szerepet játszik e korszakban a Bauhaus és a funkcionalista, konstruktivista esztétika valamint a 
„progresszív modern” gondolat más, például klasszicizáló értelmezései. (lásd: Ian Chilvers. "Modernismus." 
A Dictionary of Twentieth-Century Art. 1999., Encyclopedia.com. 29..Jul. 2011 
<http://www.encyclopedia.com>. letöltés ideje: 2011. augusztus 9.) 
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léteznek továbbélések, kényszerű illetve opportunista alkalmazkodások egyaránt, ugyanígy 

vannak hirtelen „elhaló” karrierek, tragikus háttérbe szorulások és előtérbe kerülések. 

Dokumentumok és bármiféle szervező elv híján a mai kutatás számára 

megmagyarázhatatlanok ezek a folyamatok, illetve csak anekdotikus források, személyes 

elbeszélések adhatnak támpontot, melyeknek hitelessége természetesen nem ellenőrizhető 

tudományos módszerekkel. Többen azonban e generáció képviselői közül 1945 után a 

művészeti oktatás területén helyezkednek el.89  

Ezen mesterek kezei közül kerül ki az a második generáció90 mely karrierjének 

jóformán egészét a „szocialista korszakban” élte le.91 Születésük 1920 – 1935 közé tehető 

nagyjából. A magyar iparművészet, ezen belül keramika és porcelánművészet 

iskolateremtő mesterei, a hatvanas évek modernizmusának alkotói is ebből a nemzedékből 

kerülnek ki. A magyar design első szószólói, Fekete György, Németh Aladár, Király 

József, Pohárnok Mihály és az intézményszervező Dr. Hegedűs József, akik oroszlánrészt 

vállaltak a „magyar design” megteremtésében szintén e nemzedék képviselői. Ekkor kezdi 

pályáját a „magyar üvegművészet” első generációja is.92 Báthory Júlia örökén haladva 

számos gyári tervező folytatta munkásságát, míg Z. Gács György nyomán indult útjára egy 

az üveget a képzőművészeti munka anyagaként alkalmazó, stílusát tekintve heterogén és 

ambivalens irányzat.93 

                                                           
89 Domanovszky György (1909-1983) több egyetemen is tanít a háború után, Gádor István (1891-1984) 
1945-től vezeti a Kerámia Szakot az Iparművészeti Iskolán, Ohmann Bélától veszi át a stafétát. Báthory Júlia 
(1901-2000) 1949-ben a főiskolai üveg szak tantervén dolgozik, 1953-tól a Képző és Iparművészeti 
Gimnáziumban szervezi meg az üvegművészeti középfokú oktatást. Borsos Miklós (1906-1990) oktatói 
karrierje is ekkor kezdődik, míg Ohmann Béla (1890-1968) a korszak egyik nagymestere a Műszaki Egyetem 
építészeti szobrászati tanszékének mintázás tanáraként megy nyugdíjba. (vö.: életrajzi adatok a Kortárs 
Magyar Művészeti Lexikon vonatkozó szócikkeiből) 
90 Garányi József 1921-es, Litkei József 1924-es, Pap János 1925-ös, Gálócsi Edit 1928-as, Király József 
1930-as, Csekovszky Árpád, Németh Aladár 1931-es, Fekete György 1932-es, Schrammel Imre 1933-as 
születésű. A generáció első tagjai még a „fényes szelek” nemzedékéhez tartoztak. A Derkovits Gyula Népi 
Kollégium illetve a Dózsa György Népi Kollégium számos, ehhez a nemzedékhez tartozó paraszt származású 
művész karrierjének kezdetében vett részt. (Nagy László, költő 1925-ös születésűként, az Iparművészeti 
Főiskola hallgatója korábban a Dózsa György Népi Kollégium tagja volt, Litkei Józseffel és Cseh Miklóssal 
a Dési Huber István Népi Kollégium alapítója.) 
91 Ez a generáció a második világháborút jórészt kamaszként élte le. Róluk és nekik szól, az ő élményeiket 
összegzi a „Hanyas vagy? Huszonnyolcas?” kezdetű, azóta többször is átírt, és újra értelmezett kabarétréfa. 
(Az 1976-ban, a Rádióban elhangzott jegyzet szerzője Szilágyi György volt. Egyik legismertebb előadása 
Kálmán György színművész nevéhez fűződik.) A Strauss Howe elmélet szerinti „Csendes generáció” a 
„M űvész” kulturális generációs archetípusának felel meg.  
92 Ők kezdetben Báthory Júlia tanítványaiként indultak az üveg szak 1965-ös létrejöttéig, amikor is Z. Gács 
György vezetésével megindult a felső fokú üvegművészeti oktatás. E két mester eltérő művészi karaktere 
szabta meg a magyar üvegművészet arculatát is: a designhoz közelítő szemléletű alkotók főleg Báthory 
Júliát, míg a „kraft” és „művészi üveg” képviselői főleg Z. Gács Györgyöt tekintik elődjüknek. 
93 Varga Vera a kilencvenes években több helyen is rámutatott erre a belső ambivalenciára, mi szerint a 
magyar üvegművészet esetében nem eldönthető, hogy tisztán iparművészeti műfajnak, vagy az üveg 
anyagában kigondolt, és kivitelezett képzőművészeti alkotásnak tekinthető-e a művek és irányzatok alapján. 
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A dolgozatban említett második generációból kerülnek ki azok a mesterek, akik 

tudásukat átadják annak a harmadik generációnak94, akik a hetvenes - nyolcvanas 

években kezdték jórészt pályájukat, és mai napig a kortárs iparművészet 

középgenerációjának aktív tagjai95. Főleg a második világháború alatt és után, 1940 – 1955 

között született nemzedék tagjai ők. Ők az egyik legnépesebb és legszerteágazóbb 

generációja a magyar iparművészetnek.96 Művészi képzésük, és karrierjük kezdete a 

„szocialista korszakban” zajlott, de – némiképp hasonlóan az első generáció tagjaihoz – 

egy érett életmű birtokában kellett alkalmazkodniuk a hirtelen megváltozott társadalmi 

környezethez. Ők a mai korszak „mesterei”. Az iparművészet szakmai képzésében ma is 

aktívan részt vesznek immár több intézmény keretében, ezért a kortárs iparművészet stílus 

és anyagfelfogásában nézeteik, alkotói hozzáállásuk és művészet tapasztalatuk ma is 

erősen tükröződik.97 

                                                                                                                                                                                
Körvonalazza ezt a jellemző kettősséget, ám megállapításai a sejtések szintjén mozognak. Z.Gács György és 
Báthory Júlia dolgozatomban később tárgyalt eltérő öröksége azonban egyfajta magyarázatát jelentheti 
ezeknek a jelenségeknek. (lásd: Varga Vera: Kortárs magyar üvegművészet, Magyar Iparművészet 1993/1. 
szám p46-50. illetve Varga Vera: Üveg – ipar- vagy képzôművészet?, Magyar Iparművészet 1995/4. szám 
p.28-31.) 
94 Horváth Sándor és Pohárnok Mihály 1939-es, Bohus Zoltán és Ambrus Éva 1941-es, Vida Zsuzsa 1944-es,  
Minya Mária, Jegenyés János 1946-os,  Kovács Júlia 1947-es, Szilágyi András 1949-es, Buczkó György 
1950-es születésűek.  
95 A harmadik generációról is több említés megjelent. Az angolszász irodalom a „Baby Boom Generation” 
nevet használja rájuk, de ők az úgynevezett „Nagy Generáció” vagy „Beat Generáció” más helyeken. Néhol a 
kissé pejoratív „Ratkó gyerekek” kifejezést is alkalmazzák rájuk Magyarroszágon. Strauss és Howe a 
„Próféta” archetípussal írja le őket. A generáció életérzésének egyik legjobb lenyomata épp a fent említett 
Szilágyi György írás Nagy Bandó András féle átírata, parafrázisa, a „Hanyas vagy? Negyvenhetes?” című 
monológ. A monológ 1985-ben, 10 évvel az első, Szilágyi György féle írás után hangzott el. Mára mára 
„Hetvenhatos”, „Nyolcvanas” sőt „Nyolcvankilences” verzió is kering belőle, jórészt ismeretlen szerzőktől 
az Interneten. 
96 A második világháború utáni nemzedék demográfiai szempontból is a legnépesebb csoportja a magyar 
társadalomnak. (lásd: Bródy András: Kis magyar demográfia, Kritika, 1994/ 9. szám, p.22-24.) 
97 A MOME tanárainak többsége eme középgeneráció tagja, csakúgy mint a Soproni Egyetem Művészeti 
Intézetének oktatói is. A Nyugat Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének oktatói névsora 
megtekinthető ezen a linken: http://ami.fmk.nyme.hu/ami/ami/manage.html A MOME döntéshozó 
szenátusának névsora pedig itt tekinthető meg: http://w1.mome.hu/szenatus.html (letöltés ideje: 2011.július 
29.) 
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2. ELSŐ FEJEZET 

A design és iparművészet elméleti, fogalmi) kapcsolatai: 

Magyarországon az „iparművészet” fogalma a huszadik században meglehetősen 

tisztázatlan volt. Ez a tisztázatlanság azonban nem csak a magyarországi, hanem általában 

véve a teljes művészettörténeti teoretikát meghatározta. Isabelle Frank 2000-ben a „The 

Theory of Decorative Art: An Anthology of European and American Writings, 1750–

1940.”98 című, majd 200 év teoretikai irodalmát összegző antológiája előszavában maga is 

felhívja a figyelmet arra, hogy a „decorative arts”, az „applied arts” és a „design” 

fogalmai igen szoros átfedésben vannak, s nem igazán tisztázott az, mit is értünk pontosan 

alattuk, valamint hol húzódnak eme fogalmak határai.99 

A posztmodern diskurzust követően már hiába is keresnénk ezeket a konkrét 

fogalmi határokat, tehát megállapíthatjuk, hogy bár a teoretikai vita szinte az ipari 

forradalom kezdete óta folyamatos, az ez irányú kísérletek ellenére sem konkretizálódott 

iparművészet, képzőművészet, dekoratív művészet és design konkrét határvonala. Azt 

viszont láthatjuk, hogy négy olyan „csúcspont” van, melyből kettő a második világháborút 

megelőző, kettő az azt közvetlen követő időszakhoz, egy az ötvenes-hatvanas évek 

fordulójához, egy pedig a hetvenes-nyolcvanas évekhez, tárgyalt korszakunk végéhez 

köthető. Ez a négy csúcspont a tárgyalt eseményekkel párhuzamosan, azokat követve 

jelenik meg: 1925-öt követően 1937 majd 1958 végül 1968 és 1988. Ezek a csúcspontok 

három magyar iparművész-generáció munkásságát, életművét befolyásolják döntően. 

Az ipar művészete, művészet és ipar harca, a modern indusztriális társadalom 

művészete, a művészet iparosítása, a népművészet helyébe lépő design, a tömegtermelés és 

kézimunka párharca: ezek egytől egyig a modern kor történelmi konfliktushelyzeteinek 

lecsapódásai a művészet és kultúra egészére Magyarországon is. Az iparművészet 

folyamatosan a huszadik század „társadalmi harcainak” csataterén volt található, s 

                                                           
98  Idézett mű: New Haven: Yale University Press, 2000. 
99 Isabelle Frank: The Theory of Decorative Art: An Anthology of European and American Writings, 1750-
1940 ,Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design & Culture, David Britt, Isabelle Frank 
(Editor) 2000. New York. A könyvben Diderot, Riegl, Wölfflin, Goethe, Ruskin, Elias, Wright, és Loos 
írásainak tükrében vizsgálja a szerkesztő 200 év teroretikáját, mely iparművészet, képzőművészet, építészet 
design kérdéseit kutatja. A design-elmélet egyik legjelentősebb forráskötete a mű. 
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nem meglepő, hogy 1945 után nemzetközi téren is a „kulturális 

hidegháború”100csatamezőjeként volt jelen.  

Dolgozatomnak nem célja az ipari-formatervezés történetének újabb megírása. Nem 

kívánok különösebben csatlakozni a kortárs design-értelmezés körüli terminológiai vitához 

sem.101 A dolgozat címe, a magyar iparművészet története a második világháború után. Ez 

a cím egyben előfeltételezi: a „design” mint jelenség történetileg változó formában, eltérő 

értelmezésekkel jelenik meg, és használatának, értelmezésének eme történeti aspektusa 

izgat igazából, főleg az iparművészet tárgykörében. Nem tisztem szép autók, ügyes 

masinák, sikertermékek mellé rendelni keramikusok és üvegművészek tervezési munkáit, 

épp e sarkító és sokszor a művészeket is bántó leegyszerűsítéssel szemben foglalok állást. 

2.1.  Az általános „design” fogalom definiálhatatlanságának problémája 

• A design, mint főnév 

• A design, mint ige 

• A design, mint attitűd 

• A design, mint történelmi jelenség 

• A design, mint melléknév 

A fent vázolt kronológiai szerkezet mellett ezért fontos megalapozni azt a fogalmi hálót, 

melyben a kívánt korszak művészetét taglalni kívánom. Szeretném tehát elkerülni a 

manapság divatos „design” fogalom használatából eredő félreértéseket, ezért a „design” 

kifejezést elsősorban az „iparművészet” XIX. századból eredő fogalmához kapcsolva, a 

„magyar iparművészet”102kontextusában, de attól tudatosan elkülönítve alkalmazom.  

A „design” kifejezést általában komplex, a tervezett tárgyi kultúra egészét meghatározó 

jelenségként kezelem. Ezért az adott kulturális környezet vizuális kultúrája, a lejátszódó 

tervezési folyamat körülményei és okai, valamint a termékként megjelenő, illetve 

                                                           
100 Ezt a fogalmat és értelmezést David Crowley és Jane Pavitt emelte be 2008-as „Cold War Modern” 
kiállításával a köztudatba. A fogalom további értelmezését dolgozatomban én is fontosnak tartom. 
101 Szerkesztette Antalóczy Tímea és Kapitány Ágnes: Az iparművészet változó szerepe az átalakuló vizuális 
kultúrában, Tanulmányok az iparművészet helyzetéről. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, 2006. 
NKA-kutatások 2. A tanulmánykötet szerzői: ifj. Csákvári József, Horányi Attila, Kapitány Ágnes, Kapitány 
Gábor, Lipóth Ágnes, Malinák Judit, Schmidt Andrea és Szentpéteri Márton. Horányi Attila az 
„Iparművészet/design és vizuális kultúra” című tanulmányában ezt írja: „Hogy pontosan mi az iparművészet 
és a design, hogy mi az e fogalmakkal többé-kevésbé lefedett praxisok egymáshoz, valamint a 
képzőművészethez való viszonya, nehéz kérdés, és talán meg sem válaszolható.” (lásd: p.5.) 
102 A Lechner Ödön és a magyar szecesszió hagyományaiból építkező „magyar iparművészet” fogalmának és 
intézményrendszerének továbbélése is lényeges része ennek a dolgozatnak. 
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konceptuális szinten létrejövő tárgyak csoportjai egyaránt benne foglaltatnak.  

A „design” eme tág értelmezésének elvileg része ugyanúgy a „giccs” ahogy az 

iparművészet által létrehozott minőségi tárgyi kultúra, valamint az épített környezet, és az 

ahhoz kapcsolódó tárgyak, ornamentumok, társművészeti alkotások is. A design ezen 

általam alkalmazott, és az angolszász szóhasználathoz közelített értelmezése szerint 

célirányos alkotó-tervező tevékenység, egyben attitűd, tárgyalkotói hozzáállás. Nem 

kizárólagos, nem definiált jelenség, nem valamifajta alkotói hierarchia csúcsa, sem alá sem 

fölérendeltségi viszonyban sincs más alkotói metódusokkal. Irányzatot önmagában nem 

jelöl, bár kétségtelenül a magyar iparművészet esetében bizonyos ideig sajátos irányzatként 

is viselkedik.  

A „design” e fenti értelmezéssel párhuzamosan egy másik befogadó halmaz, az 

„iparművészet” azaz az alkalmazott művészetek tágan értelmezett területének a 

terméktervezés és gyártmányfejlesztés irányába kinyúló interdiszciplináris 

határterületének egyaránt tekinthető. Ezen „design” fogalom köré csoportosíthatóak, ipari, 

iparművészeti, kézműves és bizonyos tekintetben népművészeti jelenségek is, amennyiben 

a végeredmény egyfajta „termék” illetve hétköznapi tárgy.  

Ilyen tárgynak (design object) tekinthető egy vajköpülő agyagedény vagy amish 

hintaszék ugyanúgy, mint egy sorozatgyártott Thonet szék, vagy egy művészi igénnyel 

kivitelezett rádió, de a házak ornamentikája, ahhoz csatlakozó fénytestek, ajtók ablakok 

egyaránt. Az tárgyak minőségi összemosását elkerülendő hangsúlyozottan határterületről 

kell ebben az esetben beszélni, hisz nem lesz automatikusan művészi tárggyá a Thonet 

szék, és nem lesz szükségszerűen iparművészeti tárgy egy rádió sem. Ám adott, 

partikuláris esetekben bizonyos termékek készülhetnek művészi igénnyel, művészek 

részvételével, művészinek felfogható ideológiai és esztétikai tartalmak kifejező 

eszközeiként. Ebben a formában egyes tárgyak tarthatnak számot a művészettörténet 

érdeklődésére is. Ez a terület folyamatosan átalakul, és az alábbiakban látható lesz, hogy 

bizonyos történelmi korszakokban ez a határterület hol tágabb, hol szűkebb, s az ideológiai 

háttér is változik. 

A fogalmak ma is tapasztalható harcát okozhatja, hogy Magyarországon hosszú ideig 

a „design” és „iparművészet” egymást kölcsönösen fedő ernyőfogalmakként a 

terminológia azonos értelmezési tartományait igyekeztek-igyekeznek meghódítani. A 

„design” az iparművészeti képzés része volt, első „designereink” egyben iparművészek. 

Ezért a „design”-t sokáig az iparművészet tekintette a maga alárendeltjének. Később 
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fordult a kocka, és a „design” kezdte el az iparművészetet saját részterületének tekinteni. 

Maguk az alkotók azonban – kívül ezeken az elméleti szakemberek számára izgalmas 

terminológiai vitákon - „ingáznak” saját praxisukban e fogalmak között. Műveik kapcsán 

egyik esetben hol „designer-ként” viselkednek, míg másik esetben „iparművészként”, 

megint máskor „képzőművészként” alkotnak. Ezt az „attitűdváltást” a munka jellege 

határozza meg. 

Kovács Júlia (sz.1947) a magyar szilikátdesign egyik külföldön is elismert tagjának útja 

remek példa erre. 1972-1983-ig a Nagykanizsai Üveggyár designer-e, a Valencia Design 

Competition díjazottja, 1980-ban a várnai ICSID Nemzetközi Design Konferencián ő 

képviseli a magyar „üvegtervező iparművészet” területét. Citromfacsarója és almareszelője 

az egyik legtöbbet hivatkozott „üveg design tárgy” a nyolcvanas évekből.103 1983 óta 

azonban saját műtermében folytat anyagkísérleteken nyugvó „képzőművészeti” munkát 

üveg festmények és üveg-samott képek alkotása révén. Ezen műveiért 2008-ban Ferenczy 

Noémi díjat is kapott. Iparművészként dísztárgyak, lakberendezési tárgyak, valamint 

építészethez csatlakozó „társművészeti” munkák egyaránt kikerülnek keze alól. Ha 

megkérdezik erről a kérdésről válasza: „művész vagyok.” Példája mutatja: a hozzá 

hasonló alkotók besorolása „design”, „iparművészet” és „képzőművészet” fogalmai közé 

nem csak lehetetlen, egyben felesleges is.104 Bármelyik fogalmat is használjuk a másikat 

befogadó ernyőfogalomként, egyik halmaz sem fedi tökéletesen a másikat, és csak 

további meddő terminológiai vitákat eredményez. 

2.2. A designer 

• A designer: Művész 

• A designer: Művész-technológus 

• A designer: Mérnök105 

• A designer: Designer106 

                                                           
103 Lásd: Vadas József: A művészi ipartól az ipar művészetéig, Bp. Corvina, 1979. p.121, 159.kép. 
104 Életrajzi adatokat lásd: Szilágyi B. András: Kovács Júlia. Kiadta a Scola Manufactura Alapítvány 
Megjelenés: Dömsöd, Scola Manufactura Alapítvány, 2006 Terj./Fiz. jell.: [61] p. : ill., részben színes ; 29 
cm Tárgyi melléktétel: Kovács Júlia (1947-) OSZK Raktári jelzetszám: D 81.537, MD 81.537. p.5-15. 
105 Robinson, M. A., Sparrow, P. R., Clegg, C., & Birdi, K. (2005). Design engineering competencies: 
Future requirements and predicted changes in the forthcoming decade. Design Studies, 26(2), 123–
153. http://dx.doi.org/10.1016/j.destud.2004.09.004 

106 Ralph, P. and Wand, Y. (2009). A proposal for a formal definition of the design concept. In Lyytinen, 
K., Loucopoulos, P., Mylopoulos, J., and Robinson, W., editors, Design Requirements Workshop (LNBIP 
14), pp. 103–136. Springer-Verlag, p. 110 
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A „design” a művészet történetiségébe ágyazva, jelentésében az idők során 

folyamatosan változó fogalom. Definiálhatatlansága épp abból ered, hogy mind időben, 

mind térben változó jelentésekkel bír, eltérő a használata. A dolgozat elejének számító 

harmincas-negyvenes években a totális design107 totalitárius értelmezése a társadalom 

egészének „újratervezésére” vonatkozott.108 A totalitárius korszakot megelőző 

avantgárdban a „designer” felváltotta a „művész” fogalmát és ezt a totalitárius 

értelmezések is fenntartották.109 Ez az „avantgárd” designer „értelmeződik újra” a hatvanas 

években is. A háború után ugyanakkor elindul a design kettős, párhuzamosan és egymás 

ellenében futó kapitalista és szocialista fejlődéstörténete és fogalomértelmezése. Merőben 

különböznek ezek a dolgozat végét jelentő kilencvenes éveknek a fogyasztói társadalom 

igényeit kielégítő értelmezéseitől és korunk felfogásától, miszerint a „design” az emberek 

életét segítő, igényeihez alkalmazkodó, természet és társadalom erőforrásait a 

leghatékonyabban hasznosító komplex tevékenységnek kell, hogy legyen.110  

A „design” fogalom fokozatosan távolodik eredeti jelentésétől, és időről időre saját 

pozícióját is újraértelmezi korábbi értelmeihez képest. Egyre pragmatikusabb arcot ölt, 

mígnem az ezredfordulóra elérkezik a ma használatos, ökológiai és fenntarthatósághoz 

                                                           
107 Stephen Heller: Iron Fists: Branding the 20th-Century Totalitarian State, 2008, London, Phaidon Press, 
240 pages, ISBN-13: 9780714848464 A könyv arról szól, hogy az a sajátos ikonográfia, melyet a totalitárius 
rendszerek használnak, voltaképp e rezsimek „márka brandingjéhez” tartoznak,. Tudatos komplex „design 
tevékenység” eredményei. Márka-védjegy a horogkereszt, a vörös csillag, a propaganda eszköze az agresszív 
tipográfia. A hitleri Németország, Lenin „konstruktivista művészete”, Mussolini áramvonalas futurista 
plakátjai, az elegáns fekete és szürke ingek, egyenruhák, a szocialista realizmus a sztálini Szovjetunióban, 
illetve Mao Kis Vörös Könyve vagy a kulturális forradalom giccses kerámia figurái összefüggő totalitárius 
„design konceptek” részei voltak. „The book looks at Nazi Germany, Fascist Italy, the Soviet Union under 
Lenin and Stalin, and China under Chairman Mao, exploring in 240 pages of stunning vintage artwork the 
role that visual language, typography and color palette played in hijacking the minds of millions.”(részletes 
recenzió: Maria Popova: What Mao’s poetry and Mussolini’s pulp fiction have to do with crimes against 
humanity. www.BrainPickings.org, Weekly Newsletter, 2011. június 22. letöltés időpontja: 2011.07.28.) 
108 A „totális design” mószereit széles körben alkalmazták a totalitárius rendszerek. A totális és totalitárius 
fogalmak azonban itt sem összekeverendőek. A totalitárius rendszerek „design” értelmezése a „totális 
design” módszerének politikai célú, komplex alkalmazása volt. (vö. Stuart Pugh: Total Design: Integrated 
Methods for Successful Product Engineering. Addison-Wesley. Pearson Education, London, 1991. ISBN 
0201416395 p.5. „definition of total design”, és Stephen Heller: Iron Fists: Branding the 20th-Century 
Totalitarian State, 2008, London, Phaidon Press, 240 pages, ISBN-13: 9780714848464 p. 196. 
„Understanding of Totalitarian State”) 
109 lásd Theo von Duisburg és Le Corbusier és Sztálin később idézett műveit. 
110 Rick Poynor: No more rules: Graphic Design and Postmodernism, Yale University Press, New York, 
2003., 192 oldal, A könyv a grafikai tervezés témáját járja körül 30 év példáit vizsgálva. A szerző 
megállapítása szerint az 1980-as évektől kezdődően a grafika művészete is a korábban kötött szabályok 
fellazulását eredményezte a grafikai tervezés korábban kötöttnek vélt területein mind a tervezés, mind a 
szándékok területén. Ezzel párhuzamosan a grafikai tervezés technológiái egyre szélesebb körben tették 
lehetővé bárki számára a tevékenység végzését. Poynor posztmodern-értelmezése a dekonstrukció, 
előirányzottság (appropriation) technológia és szerzőiség fogalmai mentén halad. A tárgyalt jelenségek 
(technológia elterjedése, technológiákhoz való hozzáférés) mára az iparművészet és design egyéb területein, 
úgymint a textilművészet és belsőépítészet területein is nyilvánvalóan jelen vannak.  
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csatolt idealista, mondhatni utópisztikus értelméhez.111 Fontos e helyütt kitérni arra is, 

hogy míg Magyarországon a kontinentális Európa szellemi hagyományaihoz illeszkedve a 

magyar teória egészen az ötvenes évek végéig jórészt a magyar „iparművészet” fogalmát 

a német Gewerbekunst jelentéseihez igazította. A „design” eleve angolszász nyelvi és 

filozófiai környezetben keletkezett, volt használatos, és ezért nem is nagyon jutott el 

hazánkig. Az angolszász filozófia hagyományai nem tették ugyanis lehetővé ennek a 

fogalomnak megnyugtató „kontinentális” besorolását. A magyar iparművészeti 

gondolkodás azonban már a kezdetektől, az Arts and Crafts Mozgalomban talált magának 

fontos és stabil referenciapontokat. Az egyébként a kontinensen meghatározó német 

hatásokkal szemben is, a harmincas években is hangsúlyozza az angol designban az angol 

iparművészet/design felfogásban megtalált szellemi gyökereit. Ezektől a szellemi 

gyökerektől 1945 után a magyar iparművészetet igyekeznek elvágni, és az orosz mintájú 

kommunista szellemtörténet, az avantgárd és retrográd irányzatok dialektikáján alapuló 

materialista művészet-felfogás felé közelíteni. Az ebben a felfogásban tálalt „design” 

fogalom azonban korántsem azonos az eredeti angol szó jelentéstartományaival. 

A kortárs teoretika igyekszik „visszatérni” az angol fogalomhoz, ám ez is csupán újabb 

és újabb reinterpretációkat eredményez. Párhuzamos értelmezései ezért inkább 

félrevezetők lehetnének, ha a teljes, 1938 és 1995 közötti, dolgozatban tárgyalt művészeti 

korszak jelenségei kapcsán bármelyiket is exkluzív módon alkalmaznánk. Nem létezik 

ugyanis „per definitionem” design fogalom.112 Az „inkluzív”113 és „univerzális design”114 

                                                           
111 John Clarkson: Inclusive design: design for the whole population, Springer, London, 2003 - 608 oldal. 
p.30-35. Az utóbbi években megrendezett Design Hét rendezvényeinek számos kiállítása támasztja alá ezt az 
utópisztikus attitűdöt. Ebben a témában egy korábbi tanulmányom az Artportalon jelent meg: (lásd: Szilágyi 
B. András: A lebomló zacskó és a cyberpunk – Designszemle a Terminálban Artportal.hu, 2010.10.8. 
http://artportal.hu/aktualis/hirek/szilagyi_b_andras_a_lebomlo_zacsko_es_a_cyberpunk_designszemle_a_ter
minalban letöltés ideje: 2011-08-13.) 
112 A design ma használatos angol definíciója, meglehetősen tág: egy tárgy létrehozása egy személy által, 
melynek célja, hogy egy adott környezetben, kezdetleges komponensekből, bizonyos követelményeknek 
megfelelő módon létrehozzon valamint a korábbi korlátokat legyőzve. Tranzitív igeként egy „design tárgy” 
létrehozása a designer által abban a környezetben, ahol működik.„(noun) a specification of an object, 
manifested by an agent, intended to accomplish goals, in a particular environment, using a set of primitive 
components, satisfying a set of requirements, subject to constraints;(verb, transitive) to create a design, in an 
environment (where the designer operates)” (P. Ralph, és Y. Wand, Y.: A proposal for a formal definition of 
the design concept. (2009). In Lyytinen, K., Loucopoulos, P., Mylopoulos, J., és Robinson, W., szerkesztők, 
Design Requirements Workshop (LNBIP 14), pp. 103-136. 2009. Springer-Verlag, p. 109. 
113John Clarkson: Inclusive design: design for the whole population, Springer kiadó, 2003. 608 oldal. Az 
inkluzív desig lényege, hogy a használatban résztvevő összes fél részvételével születik meg a tényleges 
„design objekt”, legyen az ház, tárgy, vagy bármi. Ennek az „inkluzívitásnak” a megtervezeése és 
kivitelezése az „inkluzív design” szerepe. 
114 Principles of Universal Design, 1997, NC State University, The Center for Universal Design.  
Elektronikusan elérhető a North Carolina State University honlapjáról: 
http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm letöltés időpontja: 
2011.07.28. 
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értelmezései bár csábítóak, valamint az esztétizáló-filozofáló designteoretika fogalmai is 

kellően tágak és bár nem megkerülhetőek, mégis alkalmatlanok a művészettörténeti kutatás 

számára.115 A túl általános használat azt sem teszi lehetővé, hogy megértsük valódi 

jelentését és helyét a szocializmus társadalmi rendszerének sajátos körülményei között. Az 

utóbbi harminc évben a „design” ugyanúgy jelentette a tervgazdálkodáshoz igazodó gyári 

tervezőmunkát,116 a neofunkcionalista, strukturalista esztétika iparművészetre vonatkozó 

„tanításait”,117 ahogy annak ellentétét: a használó igényeit figyelembe vevő, 

„emberközeli” innovatív művészi tervezést.118  

A „design” az 1938 és 1995 közötti hosszú idő során jelentette a modern alkotói 

tevékenység egészét, a szocialista társadalmi és esztétikai elvek tárgyi vetületét, az 

„iparművészet” fogalmának dialektikusan túlhaladott új, felsőbbrendű állomását.119  

A tárgyalt korszak egészét meghatározó eseménysor a Gépesítés/Iparosítás – 

Államosítás – Modernizáció – Szisztematizáció jelenségeivel is leírható. Ebben a 

kontextusban a második világháborút közvetlen megelőző időszakban már megindul az 

iparművészet „iparosítása, gépesítése”. A szocialista fordulatot követően végbemegy az 

államosítás, majd megindul a szocialista minta szerinti modernizációs folyamat. Ennek 

részeként, és ezzel párhuzamosan a korábban önálló és tagolt iparművészeti szakma 

korábbi infrastruktúrájának állami felszámolása zajlik le az ötvenes években és hatvanas 

évek első felében. A szocialista modernizáció120 részeként ezek nyomán jelennek meg a 

                                                           
115 Sokat elárul a Design Terminál honlapján a széles közönség számára is elérhető, s az interneten elterjedt 
magyar „design-definíció”: „A design művészet, alkalmazott művészet, mesterség, tudomány, 
marketingeszköz, stílus, módszer, esetleg mindez együtt – mondják egyes elméleti szakemberek. Mások úgy 
vélik, mivel a design szerepe és tartalma folytonosan változik, a szó jelentését nem érdemes, sőt nem is lehet 
egyértelműen meghatározni.” http://designterminal.hu/pw/a-designrol letöltés ideje: 2011.07.28. 
116 Az Ipari Forma Tervezési Tanács 1975-től végzett „design” tevékenységet. 
117 Aradi Nóra: A katedrálistól az ipari formáig, Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1967. 32 tábla 236 oldal.   
118 Pohárnok Mihály: Magyar Design. Tíz kísérlet (kiállítás és katalógus) Fészek Klub, Budapest, 1972. 
119 Lásd: M. Sz. Kagan: A marxista-leninista esztétika alapjai, Wintermantel István  (Fordító)Újhegyi 
Gabriella  (Fordító), Makai Imre  (Szerkesztő), Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978 ISBN: 963-091-198-1, 
546 oldal. 17,3 x 24,4 cm. Vonatkozó részek: A művészeti ágak minőségi meghatározottsága és 
kölcsönhatásuk problémája (255-261.oldal) illetve Művészeti ágak műnemek szerinti differenciálása (261-
267.oldal) Technika és művészet (403-404.oldal) A művészeti fejlődés meghatározottsága az 
osztálytársadalomban, és az osztály nélküli társadalomban (425-433.oldal)  
120 A „szisztematizáció” fogalmát Ceausescu 1970es 1980as éveket érintő építkezéseire vonatkoztatja a 
szakirodalom, de értelmét látom eme fogalom kiterjesztésének a keleti blokk egészére. A ma Európa szerte 
látható, a köznyelv által szintén „szocreálnak” nevezett áttervezett városközpontok, külvárosok, panel-
rengetegek, melyek az NDK-tól a Szovjetunióig jelen vannak, és nagyjából egy idő-intervallumban 
készülnek, ha más stílusokból is merítve, de hasonló „szisztematizációs” megfontolások, és gazdasági 
politikai alapelvek mentén épültek meg. A „szisztematizáció” mely megnevezést Romániában alkalmazzák 
jól kifejezi ezen alapelvek gyakorlatának összességét és határozottan leválasztja a jelenséget a szocializmus 
korszakának egyéb folyamatairól. (lásd: Molnár Attila Károly: Hagyomány és racionalizmus: A történész 
hivatása, XX. Századi Intézet, Az előadás elhangzott: "Konzervativizmus régen és ma" címmel rendezett 
konferencián a Habsburg Történeti Intézet, valamint a XX. és a XXI. Század Intézet rendezésében. A 
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hatvanas évek második felének sajátos irányzatai. A hatvanas - hetvenes évek „magyar 

szisztematizációjának” 121 vetülete a „magyar design” úgy is, mint korszak, illetve mint 

jelenség. A magyar design-teoretika, az iparművészettel kapcsolatos művészettörténeti 

diskurzus ma tapasztalható belső ellentmondásai részben az ebből eredő ellentmondások 

okozta terhes örökség. 

2.3. A „design” mint alkotói tevékenység 

A „design” mint alkotói tevékenység sok alkotó számára jelentett egyfajta menedéket 

az építészet és képzőművészet dominálta iparművészeti életből a nyugodt és önálló alkotás 

világába, ahol a tárgytervezés korszerű módszereivel, új anyaghasználati és technológiai 

megoldásokkal kísérletezhettek az ezen a területen dolgozó alkotók. A hivatalos, illetve a 

személyes „design” értelmezések ezért egymástól függetlenül vannak jelen. A személyes, 

alkotói oldalon a „design” a minőség megteremtésének vágyát, a silány és sivár világgal 

szembeni, azon változtató, alkotó attitűdöt, és ezen erőfeszítések ritka eredményeit 

                                                                                                                                                                                
rendezvényre 2004. október 21-22-én került sor a Danubius Hotel Gellért szálló Tea Szalonjában. Előadók 
voltak: John Kekes, Kenneth Minogue, Harvey Mansfield, Lánczi András, Szegedy-Maszák Mihály, Schlett 
István, Ryszart Legutko, G. Fodor Gábor, Molnár Attila, Mezei Balázs. Az előadás szövege elérhető: 
http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/konzervativizmus_regen_es_ma/molnar_attila_eloadasa.html 
letöltés ideje: 2011-08-11.) Molnár Attila Károly a konzervatív gondolkodás filozófiai gyökereit vizsgálva 
állapítja meg, hogy a „konzervatív forradalmár”: „Politikai eszközökkel reméli új ember, új rend 
megalkotását, egy igazságos tervgazdaságot és közösséget. Olyat, ami megőrzésre méltó. … konstruktivista 
tervei lényegükben nem különböznek a baloldal hasonló terveitől.” Gondolatát kiterjesztve a hatvanas évek 
kommunista apparátusa is a „konzervatív forradalmárok” attitűdjével rendelkezik. Egyszerre érdekeltek 
státuszuk konzerválásában, és konzervatívok a „lenini hagyományok” talaján, és az új, általuk szocialista 
embertípusnak nevezett, új rend megalkotását egy igazságosabb, hatékonyabb tervgazdaság révén, 
adminisztratív „szisztémák” működtetés révén tartják elérhetőnek. A békés, demokratikus, gyarapodó 
szocialista társadalom új közösségének megalkotását tűzik ki közös célul, s míg Ceausescu ezt 
„szisztematizációnak” hívja, Magyarországon „új gazdasági mechanizmusként” emlegetik. Mindkét 
kifejezés: szisztéma és mechanizmus egyaránt önműködtető, felülről szervezett, dezorganikus folyamatokra 
utalnak. A brezsnyevi „neosztalinizmus”, a Ceauseascu féle személyi kultusz, a hetvenes évek országonként 
eltérő politikai folyamatai egyaránt a „konzervatív kommunizmus” „szisztematizációjának” leképeződését 
mutatják, és egyszerre vezetnek zsákutcába a kilencvenes évek elején. 
121 „1965 nyarán megtartották a (román kommunista) párt IX. kongresszusát, amelyen elfogadták az új 
politikai és gazdasági alapelveket. Közülük a legfontosabb az volt, amely szerint a kizsákmányoló osztályok 
eltűnésével lényegében győzött a szocializmus, s az ország a szocialista építés új szakaszához érkezett. Az új 
szakaszban fontos feladat lesz a közigazgatás megreformálása, a falvak szisztematizálása, a nemzetgazdasági 
tervezés javítása.” (Novák Csaba Zoltán: A nyitás éve 1968 – 1968: A romániai magyar értelmiségiek 
találkozója Nicolae Ceausescuval. Múltunk, 2008/2.szám, p.229–264. idézet: p.229.) A romániai 
„szisztematizáció” volt az első a keleti blokk azon komplex gazdaság és társadalom-átalakítási programjai 
közt, melynek 1968-as változata hazánkban az ÚGM volt, és melyet utolsóként Edward Gierek fogalmazott 
meg 1970-ben Lengyelországban. A később „ceaushima”-ként is emlegetett román és a 
„gulyáskommunizmusként” emlegetett magyar „verziók” közötti különbségek szembeötlők. Az alapvető 
koncepció és stratégia azonban azonos tőről fakad. a kommunista rendszer ÉRDEMI és máig látható 
beavatkozása a kelet és közép európai társadalmak szövetébe valójában ezen évtizedek alatt játszódott le. 
Magyarországon ez a történelmi városszöveteket elsöprő „modern” városközpontok, felfejlesztett majd 
kiüresedett ipari központok, panel-negyedek formájában mutatkozik meg. Romániában a hatalmas méretű és 
történelmi városokra épített új településrészek építése évszázados közösségek felbomlásához vezetett, és a 
nemzetiségi szerkezet radikális átalakításával járt a „szisztematizáció” évtizedei alatt. 
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jelentette.122 A másik oldalon az erőltetett és felületes modernizációs törekvések által 

mesterségesen felfokozott, piaci háttér nélkül működő, pazarló tömegtermelés 

eredményeként létrejövő „szocialista design” mintegy szinonimája a haszontalan olcsó 

bóvlinak. A tömegesen gyártott rossz minőségű könnyűipari termékek ugyanolyan kínos 

zsákutcák és mementói a hetvenes-nyolcvanas évek Kelet-Európájának, mint a máig álló 

panelrengetegek. Előbb kell tehát rendet történetileg tisztázni ezen eltérő értelmezéseket és 

a hozzájuk fűződő jelenségek rendszerét, semhogy újabb réteget vonjunk az amúgy is 

kusza szövetre. 

2.4  „Muchától Rubikig”? – a magyar design történet állása 2010-ben 

Részben a nyugati design irodalom kialakulásával párhuzamosan fejlődött ki a hetvenes 

évektől önálló diszciplínaként a „magyar design teoretika”123. A fenti kettősség jegyében, 

az Aradi Nóra124 neve által fémjelzett vonalas marxista értelmezésektől125 kezdődően 

egyfajta „művészi szempontú” ellenzékként megjelentek Fekete György126 és Pohárnok 

                                                           
122 A hatvanas évektől a nyolcvanas évekig terjedő három évtizedben a művészek által készített formatervek 
alig 10%-a jutott el a tényleges sorozatgyártásig, mely a prototípus legyártását jelentette. A tényleges termék 
státuszig eljutó tervek száma még ennél is kevesebb. Ez az adat saját hozzávetőleges számításaim alapján az 
Üvegipari és Finomkerámia Művek keretében végzett művészeti pályázatokon résztvevő részt vevő alkotók 
terveinek száma, és a megvalósításra kerülő terv-engedélyezések számának összevetéséből eredő optimista 
becslés. A szervezők az ÜM részéről Szilágyi András a FIM részéről Sikota Győző művészeti vezetők 
voltak.  
123 A designteoretika ugyanúgy mint maga a design sokáig a bölcsésztudományok sajátos határterületeként 
volt jelen, és a társadalomtudományok, az esztétika, a művészettörténet, a szociálpszichológia területeiről 
merítve alakította ki saját elméleti bázisát a hatvanas évek közepétől. A „design elmélet” diszciplinájának 
első képviselői a hatvanas évek végétől és a hetvenes évek első felétől „különítik el” a designelmélet alapjait. 
A designelmélet atyjának számító Victor Papanek első művei is 1970 környékén jelentek meg. (lásd: Victor 
Papanek: Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 1971. New York, Pantheon Books 
. ISBN 0-394-47036-2.) 
124 Aradi, Nóra: A katedrálistól az ipari formáig,  Esztétikai Kiskönyvtár, Budapest, 1967, Kossuth 
Könyvkiadó. 32 tábla, 236, [4] p. 200 mm 
125 A hetvenes évek bizonyos elképzelésein érezhető többek között Lukács György marxista esztétikájának 
hatása is. Lukács György esztétikája közvetve hatott a magyar designelméletre. Lukács szerint a „haladás” a 
művészet tulajdonképpeni motorja, melyben a mű értékét az határozza meg, hogy jelentést nyer-e ezen az 
úton. „A műalkotás magáértvalóságának az emberiség fejlődése szempontjából való jelentősége és értelme 
éppen abban rejlik, hogy minden, ami az emberi életben előfordul, nyomóssá válik benne.” (Bretter György: 
Adalékok Lukács György életművének értelmezéséhez, 1973. p.313.). A művészettörténet teóriájába többek 
között Aradi Nóra munkássága révén kerültek be Lukács elképzelései. Aradi, aki számos iparművészeti 
tárgyú publikációt is írt a hatvanas évek végén és a hetvenes években a tankönyvként szolgáló „Marxista-
leninista esztétika” című kötetet a „Lukács iskola” olyan prominens képviselőivel közösen szerkesztette, 
mint Hermann István vagy Poszler György. (szerk. Aradi Nóra: Marxista-leninista esztétika - A marxista-
leninista esti egyetem tankönyve 
Szerzők: Aradi Nóra- Barna József - Hermann István - Hont Ferenc - Lukács Antal - Poszler György - 
Szerdahelyi István - Szigeti József - Sziklai László - Szilágyi Péter - Ujfalussy József - Vitányi Iván - Zoltai 
Dénes. Oldalszám: 708 oldal. Kossuth, Budapest, 1977 
126 Fekete György közéleti és elméleti munkássága bizonyos szempontból jelentősebb, mint belsőépítészként 
végzett munkája. A rendszerváltáskor aktív politikai szerepvállalása révén a képző és iparművészet jelenlegi 
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Mihály127 elméleti munkái. Németh Aladár a „designer” sajátos alkotói tevékenységét és 

metódusait szemlélte.128 Ernyey Gyula129 az ipari formatervezés és annak története, Vadas 

József130 kritikai és elméleti írásai, valamint N. Dvorszky Hedvig131 munkái alapvetően a 

művészettörténet és tárgyesztétika aspektusai felől közelítettek. Ezek a művek néhol 

egymással is konkuráló elképzeléseket szültek, melyek eleven hatással vannak a mai 

teoretikára is. A magyar elméletírás sajátosan idealista, mondhatni utópisztikus, és sokszor 

szembeállító hagyományokkal rendelkezik. 

Ernyey Gyula Muchától Rubikig című könyve 2010-ben jelent meg132. Mivel mind 

témájában, mind az általa tárgyalt időintervallum tekintetében dolgozatommal szoros 

párhuzamban áll, valamint a két mű számos konnotációval rendelkezik, szeretném példáján 

megmutatni azon fő elemeket, melyek dolgozatomat megkülönböztetik. A könyvet a 

magyar designelmélet egyik csúcsteljesítményének is tekinthetjük, az ország mai 

designelméleti oktatásában szinte tankönyvnek számít.133 Ernyey Gyula kísérletet tesz 

benne a design, mint ipari formatervezés jelenségének közép európai kontextusba 

helyezésére. Gazdag, illusztratív kép és tárgyanyaggal, széles közép európai kitekintéssel 

rendelkezik, ezért sem célja dolgozatomnak, hogy konkuráljon a szakterület egyik 

legnagyobb ismerőjének legfrissebb művével. Jegyzetanyaga, nemzetközi vásárokat és 

kulcskiállításokat, tárgyakat, alkotókat felsoroló gazdagsága, az elmúlt 100 év design-

                                                                                                                                                                                
intézményi struktúrája kialakításában tevékenyen részt vett. Ő alapította újra 1993-ban a Magyar 
Iparművészet folyóiratot.  
127 „(Pohárnok Mihály) részt vett számos hazai és külföldi kiállítás, szakmai szeminárium, pályázat, design 
információs kiadvány, televíziós program megvalósításában. Alapítója az Ipari Forma c. folyóiratnak, 1983-
1992 között a szerkesztőbizottság elnöke. 1983-1992 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanít. 1991-
től a Design Center Formatervezési Kft. ügyvezetője és társtulajdonosa.” (forrás: Torday Alíz: Pohárnok 
Mihály, Artportal.hu, Kortárs Művészeti Lexikon, http://artportal.hu/lexikon/muveszek/poharnok_mihaly 
letöltés ideje: 2011-08-13.) 
128 Németh Aladár számos cikket, művet publikált. Számos szakcikket is publikált: Szín és formatervezés a 
gépiparban (Dózsa Farkas Andrással), Budapest, 1966; Vita a design meghatározásáról, Művészet, 1973/3.; 
Ipari formatervezők képzése Magyarországon, Inform, 1974/11.; Beruházási javak formatervezése, Ipari 
Forma, 1977/4.; Formatervezés és szinesztézia, Coloristikai Értesítő, 1978/2-3.; Visszatekintés, Magyar 
Iparművészet, 1995/3. (forrás: Vadas József: Németh Aladár, Artportal.hu, Kortárs Művészeti Lexikon, 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/nemeth_aladar letöltés ideje: 2011-08-13.) 
129 Ernyey Gyula formatervező (1941), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója. A design és a 
formakultúra, valamint a designelmélet témájának legtermékenyebb szerzője. Tagja a Képző- és 
Iparművészeti Szövetségnek, alapító tagja a Magyar Mérnökakadémiának, a Magyar Iparművészet folyóirat 
szerkesztő bizottságának. Legújabb műve: Ernyey Gyula: Muchától Rubikig Magyarország és Kelet-Közép-
Európa 20. századi designtörténetéből Budapest, Ráday Könyvesház, 2010. 504. oldal.  
130 Vadas József: A művészi ipartól az ipari művészetig. Tanulmányok,  Művészet és elmélet, 0138-9122, 
Budapest, Corvina, 1979, 142 p. 68 t. 22 cm. Bibliográfia: p.131-136.  
131 N. Dvorszky Hedvig (Szerkesztő): A magyar iparművészet az ezredfordulón - Hungarian Applied Art at 
the Turn of the Millenium, Kiadó: Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány, Ill: 400 színes, 270 oldal. 210 x 
297mm 
132 Ernyey Gyula: Muchától Rubikig Magyarország és Kelet-Közép-Európa 20. századi designtörténetéből 
Budapest, Ráday Könyvesház, 2010. 504. oldal.  
133 A könyv szerepel a kötelező olvasmányok közt a MOME designelméleti tanszékén. 
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elméleti, és ipartörténeti momentumainak, fordulópontjainak gazdagon illusztrált 

krónikája. Dolgozatom nem is vetekedhet ebben vele. 

Ernyey Gyula azonban véleményem szerint adósunk marad számos, ebben a 

dolgozatban kifejteni szándékozott aspektussal és általam fontosnak ítélt összefüggéssel. 

Az Ernyey által vizsgált „design” jelenségcsoportot én igyekszem nála szorosabban a 

magyar iparművészet történeti kontextusában vizsgálni. „Design és design” különbségeit 

szeretném megmutatni, a fogalom belső ellentmondásaira rávilágítani. Számos olyan 

megállapítása, mint például „Magyarország leszakadása tovább nőtt a felgyorsult 

világokkal szemben, de ami igazából váratlan volt, megkezdődött lemaradásunk az eddig 

elmaradottakkal szemben is közvetlen környezetünkben.” (66. old) véleményem szerint a 

design jelenségcsoportjának az iparművészet kontextusából való kiragadása, és emiatt 

túlzottan is eltérő jelenségek összevetésének eredménye, mely szemlélet révén már eleve 

árnyalatlan képet fest. 

A „ipari formatervezés” kialakulása, fejlődése valóban történetileg követhető, és ebben 

Ernyey Gyula a hetvenes évek vége óta az egyik legnagyobb szaktekintély. Azonban a 

„magyar design” mint részterület, tágabb összefüggéseiből kiragadott vizsgálata, valamint 

összehasonlítása nyugati, egyetemes, de még időben és térben sem túl távoli, sőt hasonló 

hagyományokkal rendelkező közép európai példákkal véleményem szerint félrevezető. Ha 

csak közvetlen szomszédainkat nézzük, sem a cseh iparhoz hasonló fejlettséggel, sem a 

jugoszláv termelési módszerekkel, sem Romániához hasonló természeti kincsekkel, sem 

Lengyelország nagyságával nem rendelkezik Magyarország. Hagyományaink is 

eltérőek.134. Az ipar és az iparművészet, a kézművesség és gyárak viszonyai melyek az 

Ernyey által használt „design”, mint „fejlett ipari formatervezési kultúra” szempontjából 

létfontosságúak, mind különböznek. 135 

Miközben Ernyey Gyula összehasonlításai során azt tapasztalhatjuk, hogy az ipari 

formatervezés területén a magyar példák sokszor „elmaradottabbak”, elszigeteltek, addig 

ez az iparművészet egészét nézve már nem teljesen igaz. A magyar iparművészet egészét, 

és az alkotók teljes életművét tekintve más területek hagyományosan erősebbek 

                                                           
134 A későbbiekben külön fejezet fog szólni erről. Kitérek a néprajz, népművészet és iparművészet 
magyarországi kapcsolatára, a magyar iparművészet szerepértelmezéseire, és a magyar iparművészeti 
hagyomány és magyar ipar Trianon utáni, a térség többi országától szögesen eltérő történetére is.  
135 Később erről is külön fejezet szól. A képzőművészet és iparművészet kapcsolata korántsem olyan 
kiegyensúlyozott és termékeny, mint amilyennek elsőre látszik. A „design” felületes vizsgálata helyett 
néhány közelebbi példa során kiderül milyen aláfölé rendeltségek, kényszerek mozgatták az alkotók egy 
részét az Ernyey által néhol talán kissé eufémizált „design” jelenségcsoportja felé. 
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hazánkban. A magyar design a hetvenes évek erőltetett tempójú, felületes 

modernizációjának kontextusában jelent meg jelenlegi formájában hazánkban. Ez a 

történeti és intézményes gyökértelenség és megalapozatlanság ugyanúgy felelős későbbi, 

és máig ható kudarcában, mint ahogy az a tény, hogy művelőinek jelentős része sem érzi 

magáénak maradéktalanul. Ahogy a fenti és alább sorakozó számtalan történelmi példán 

láthatjuk majd, a magyar iparművészet és formatervezés résztvevőinek derékhada nem 

elsősorban „designer-nek” határozta és határozza meg magát, hanem – ha már kellett – 

iparművészként, de leginkább „művészként” mindenféle jelző és előtag nélkül. Stabil, a 

művészi együttműködésre nyitott könnyűipari háttér, bejáratott működési területek és 

elhivatott designer-ek nélkül nem is lehet más a „magyar design” társaival szemben, mint 

„elmaradott”. 

Az ipari formatervezés, azaz „design” égisze alatt összevont jelenségek összképe 

szintén fals képet mutat, ha részterületeit le nem választva vizsgáljuk. A „hogy kerül a 

csizma a konyhaasztalra” érzése lesz rajtunk úrrá akár a házgyári konyhaprogram és a 

gépipari formatervezés példáinak egymás mellé rendelése révén is. A cseh üvegipar 

példának okáért olyan több évszázados hagyományokkal rendelkezik, mely a XIX. század 

után a design feladatainak, területeinek gördülékeny fejlődési lehetőségeit alakította ki. 

Ezeket az eredményeket, iskolákat a csehszlovák vezetés 1945 után úgy is megőrizte, hogy 

eredetileg számos technika szudétanémet mesterek tudásán alapult.136 Magyarországon 

ezzel szemben pusztán a hatvanas évek közepétől beszélhetünk egyáltalán 

üvegművészetről, azt megelőzően Báthory Júlián kívül nem volt hazánkban autonóm 

modern üvegművész, de még megfelelő ipari háttér és ehhez csatlakozó hagyományok 

sem.137 Nem is volt talaj sem üvegre alapozott designnak, sem pedig művészetnek, az 

                                                           
136  A cseh üveg több évszázados történetét jó jegyzetanyaggal tárgyalja Sylvia Petrova műve. Kitér a 
sziléziai üveggyártás történetére, a cseh üvegtípusokra, a szudétacsiszolás egyéni módszerereinek 
kialakulásáról és említést tesz a kommunista hatalom és a cseh üveges kézművesség valamint design 
viszonyára is. A cseh vezetés eleve a magyarországitól eltérő módon hagyta tovább bontakozni a cseh 
kézműves hagyományokat, sőt cseh mestereket sarkallt azok művelésére és elsajátítására a háború után lévén 
azokat kulcsfontosságúnak ítélte meg mind a külföld felé történő imázs, mind a nemzeti ipari hagyományok 
szempontjából. Ekkor már a Moser gyárnál az „üvegdesign” számos világszintű példája sorakozott. Ez a 
stratégia szöges ellentéte a magyar, népművészeti és kézműves hagyományokkal szemben megfogalmazott 
design fejlesztésével. (lásd: Sylva Petrova: Bohemian Glass: 1400-1989 by Editor-Sylva Petrova; Szerkesztő: 
Jean-Luc Olivie; Szerkesztő és fotográfus: Gabriel Urbanek, ISBN 10: 0810912414, 1990, New York, Harry 
N Abrams, 239 oldal, 250 illusztráció 100 színes tábla.) 
137 Báthory Júlia munkásságáról lásd: Falus János: Báthory Júlia (1901–2000) emlékezete. Búcsú az üveg 
művésznőjétől. Magyar Iparművészet, 2000/3., p.14–17. illetve Szilágyi B. András: Báthory Júlia, 1901-2000 
(szöveg négy nyelven: ford: angol: Pálosi Karina, német: Bottlik Virág, francia: Domonkos Eszter) Kiadta a 
Báthory Júlia Üveggyűjtemény, Schola Manufactura Alapítvány, Budapest, 2001. 88 p. : ill.(fotók: André 
Kertész, Heltai László, Tahin Gyula) részben színes; 30 cm 
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üvegipari designt vonzani képes kísérletek is elszigeteltek voltak.138Ha egy Európa-szerte 

ismert és forgalmazott cseh üvegtárgy, és a nyolcvanas évek egyik Terítéskultúra 

pályázatának valamely prototípusa áll egymás mellett a posztamenseken, egyáltalán nem 

figyelmen kívül hagyható szempont a „design” tekintetében a művészettörténeti és helyi 

hagyomány szerepe. A Rosenthal és Moser gyárak például az államosítás után is 

folyamatosan foglalkoztak nyugat-európai értékesítéssel, párizsi, londoni szalonjaikat 

működtették, termékeikkel kereskedtek.139 

Magyarországon a „design” olyan területein, mint például a finomkeramikában és 

üvegiparban az ipari formatervezés felöl közelítve sokáig nincsenek kiemelkedő 

magyarországi példák. Komoly utólagos átértelmezése szükséges a magyar keramika 

történetének ahhoz, hogy valamiféle történeti vázat rajzolhassunk a Zsolnay majolikától a 

házgyári konyhaprogramig és napjainkig. Ennek oka azonban, hogy hazánkban 

alapvetően máshogy bontakozott ki az ipari forradalom hagyománya is. Ennek 

köszönhető az ipari formatervezés szemszögéből nézve abszurdnak tűnő helyzet, hogy 

miközben az európai kontinens második legnagyobb porcelángyára Magyarországon volt 

található, a „művészi design” csak a hetvenes évek második felében indul el benne.140 Az 

ok azonban az, hogy egészen a negyvenes évek végéig a magyar kerámiaművészet 

kézművesség, és 8-10 főt foglalkoztató manufaktúrák világában virágzik, nem a 

gyárakéban. A hetvenes-nyolcvanas évek rövid „design-etűdje” után még a „magyar 

design” legismertebb képviselői is többnyire hasonló „kézműves” műfajokban találják meg 

magukat.141 

                                                           
138 Magyarországon Trianon után összesen hét, főleg ipari üveget gyártó üveggyár és alig tucatnyi huta volt. 
Elszigetelt példa 1938-ban Veress Zoltáné (1901-1965), aki a MAORT olajkútja megtalálását követően 
alapította Berekfürdőn üveggyárát. Felfedezése, a fémekkel forrasztható üveg és a fátyolüveg később 
nemzetközi sikert ért el. Jelenleg megszűnt üveggyára épületének lebontását tervezik. Történetével később 
foglalkozok (lásd: Vitéz Sághelyi Lajos Dr.: A magyar üvegesipar története, Budapesti Üvegesek, 
Üvegcsiszolók Ipartestülete, Budapest, 1938, 509 oldal 
139 A korszak alapműve a 2007-es, a korszak cseh üvegművészetét bemutató kiállítás angol nyelvű 
katalógusa. Szerkesztő: Milan Hlaveš: Czech Glass 1945–1980 - Design in an Age of Adversity and Illusion, 
Kiállítás, Prága, Veletržní Palace, 26.04.2007 - 23.09.2007, Kiadvány szerkesztője: Milan Hlaveš. Szövegek: 
Helmut Ricke, Helena Koenigsmarková, Tomáš Vlček, Milan Hlaveš. Fordítók: Milan Hlaveš, Ruben Pellar 
Fotók: Gabriel Urbánek, Horst Kolberg, Michaela Dvořáková Grafika: Robert V. Novák szerkesztők: 
Dagmar Nárožníková, Alena Bártová, 68 oldal, A4, 93 színes tábla. ISBN 978—80-7101—069-2 
140 A kispesti Gránit Csiszolókorong és Kőedénygyár a finnországi Arábia Gyár utáni második legnagyobb 
üzem volt a kontinenesen a hatvanas években. (Lásd: Kápolnai Iván: A gránit gyár 50 éve, Lektorálta Nagy 
Károly, Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyár, Finomkerámiaipari Művek, Budapest, 1972., 200 oldal. p. 
135.) 
141 A teljesség igénye nélkül Ambrus Éva, Minya Mária, Semsey Gabriella, Lovas Ilona, Kovács Júlia, 
Szilágyi András akik a hetvenes években gyári designerek, a kilencvenes évektől autonóm műtermi 
tevékenységet folytatnak, és a mai napig aktívak.  
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Az első világháború és Trianon után történelmünk iránya szintén másfelé mutatott, mint 

közvetlen szomszédjainké.142 Az eltérő társadalmi és kulturális helyzet eltérő irányzatokat 

szült már jóval a kommunizmus megjelenése előtt. Sajátos helyzete azonban nem 

„rosszabbat” vagy „jobbat”, „haladót” vagy „elmaradottabbat” eredményezett, hanem 

mást. A magyar teoretikára a mai napig jellemző „jó-rossz, haladó-elmaradott”, lépten-

nyomon minősítő szemlélettel több helyen vitába is szállok a későbbiekben. Nem az ipari 

formatervezés történetét nézem tehát át, hanem a magyar iparművészet és az ipari 

formatervezés, valamint design és kézművesség érzékeny, ambivalens kapcsolatának 

változásait igyekszem feldolgozni elsősorban a szilikátművészetek tükrében, de nem 

kizárva más példákat sem. 

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a „designt” Magyarországon adott iparművészek 

életművének rövidebb hosszabb szegmenseként, epizódjaként tarthatjuk leginkább 

számon. A „design” hazánkban - hasonlóan az Ernyey Gyula könyv címében is említett 

Alphonse Mucha munkásságához - az autonóm és alkalmazott, az ipar és kézművesség 

valamint a képző és iparművészetek határterületein folyamatosan mozgó alkotók 

életművének hol kényszerű, hol örömteli, hol kiemelkedő, hol feledhető epizódját 

jelentette. A „design” kelet és közép európai példái tehát véleményem szerint nem 

alkalmasak sem egymással, sem a „felgyorsult világokkal”143 való összevetésre. 

A kerámiaiparban a designtörténeti megközelítés logikája alapján például Lux Eleknek, 

az Iparművészeti Iskola tanárának Herenddel és a pécsi Zsolnayval való, később még 

említett együttműködését144, akár vehetnénk „művész és ipar” együttműködésének, a 

design első kezdeményének. Főleg a hetvenes években a hazai design-teoretika részéről 

ilyen, ma már megmosolyogtató lépésekre többször is sor kerül. A valóság azonban más. 

Lux nem is akart „designer-ként” gondolkodni, ő, mint szobrász és tanár definiálta magát. 

Lux Elek, mint designer „elmaradott” giccsőrnek tűnhet, de miért is néznénk „designer-

ként” egy késő historikus szobrászra? Ha az iparművészet egészét, magyarországi 

történetét, valamint az ipari forradalom óta eltelt másfél száz évet kizárólag a „design” 

                                                           
142 Míg a XX. Században a húszas évek egyértelmű virágzást jelentett Európában, Magyarország folymatos 
válsággal, a Trianoni trauma gazdasági aspektusaival küzdött.  
143 Ernyey, p. 66. 
144 Lux Elek (1884-1941) A harmincas években több szobrának plasztika változatát is a Herendi 
Porcelángyár gyártotta. Szintén ekkor a Zsolnay Gyár rendelkezésére bocsátotta számos tervét, ahol szintén 
porcelánnippeket gyártottak belőlük. 1922-től volt az Iparművészeti Iskola szobrászat tanára. (lásd: 
Művészeti lexikon III. (L–Q). Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1983. 
359.oldal) 
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esztétikai és elméleti szűrőjén át nézzük, a rostán egész életművek esnek ki akkor is, ha a 

maguk területén iskolateremtő jelentőségűek és teljesek voltak. 

Az Ernyey Gyula és Vadas József korai műveiben is például többször említi Szablya 

Frischauf Ferenc GANZ Gyárral együttműködő design-epizódját145 Én is szóvá fogom 

tenni Szablya munkásságának eme epizódját. Ernyey Gyula és Vadas József műveiben 

Szablya egy „első fecskeként” jelenik meg. Írásaikban egységesen az első olyan 

iparművészek egyike, aki gyárakkal szorgalmaz együttműködést, neve gyári 

termékfejlesztési projektben szerepel. Ha a történeti kontextusból kiemelve nézzük, valódi 

céljairól vajmi keveset tudunk meg. Szablya Frischauf Ferenc kétségtelenül jelentős 

lépései az iparművészeti szakma, és a termelő ipar addig felfedezetlen és kihasználatlan 

területei felé nem vizsgálhatóak anélkül, hogy látnánk, ezeket a lépéseket az OMIT egyik 

vezetőjeként és az Iparművészeti Iskola rektoraként teszi, annak a Szablya János 

iparművészeti írónak a testvéreként, aki ebben az időben a Ganz Gyárvezető 

tisztviselőjeként dolgozik.146 Ezen lépések egy már meglévő iparművész-identitással 

rendelkező szakma nevében és érdekében történnek. A Szablya testvérek és társaik nem 

designer-ek akarnak lenni, hanem az iparral termékenyen együttműködő iparművész 

partnerségek résztvevői, előmozdítói. Ezek alapján néhol félrevezetőnek érzem kiragadni a 

„design” jelenségét az iparművészet kontextusából, főleg Magyarország esetében. 

Ugyanígy félrevezetőnek érzem iparművészeti életművek kizárólag vagy főként designer 

teljesítményként való interpretációját. A fenti helyzet azonban nem csak ebben a korai 

szakaszban, hanem végig jelen van. A hatvanas évek második generációjának életében ez 

az állapot ugyanúgy fennáll, ahogy a későbbiekben ugyanilyen ambivalenciák fognak 

feltárulni a hetvenes-nyolcvanas évek „első magyar designér generáció” munkája kapcsán. 

                                                           
145 Vadas József és Ernyey Gyula is több művében említi Szablya Frischauf „Árpád sínbuszának” példáját, 
mint a gépipar és iparművészeti belsőépítészet egyik első közös projektjét a magyar design területén. 
(Szablyára vonatkozó részek: Vadas József: Művészi ipartól az ipari művészetig, 1979, Budapest, Corvina, 
p.112., Ernyey Gyula: Az ipari forma története, Budapest, Corvina, 1983. p. 99-100.) 
146 Szablya János munkássága a háború előtt jelentőségében szinte testvéréhez mérhető, közreműködése 
nélkül nem jött volna létre iparművészek és a Ganz Gyár együttműködése sem. Szablya János (Budapest 
1880. aug. 29. – Vancouver, 1966. ápr.) Szablya Frischauf Ferenc (1876-1962) öccse már 1900-tól a Ganz 
Gyár tisztviselőjeként dolgozott, 1910-től pedig „adminisztratív és kereskedelmi vezetője” volt. Nagy 
szerepet játszott az iparművészeti szervező munkában a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Egyesülete (KÉVE) ügyvezető titkára, a „KÉVE-könyve” (Budapest, 1928., Királyi Magyar Egyetemi 
nyomda, vászon kötés, 73 oldal) szerkesztője, majd 1932-től az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 
ügyvezető elnöke, a Magyar Iparművészet rendszeres szerzője, művészeti írója volt. Számos világkiállítás, 
így a new yorki Expo magyar anyagát is ő rendezte, e munkájáért 1940-ben New York díszpolgárává 
választották. 1960-ban Kanadába emigrált és hat évvel később Vancouverben halt meg. (adatok: Magyar 
Életrajzi Lexikon) 
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2.5. Megoldási javaslat: A „design” és a „magyar design” fogalmainak 

elkülönítése 

Hazánk leszámítva az „Első szakasz” 1938 és 1948 közötti időszakát, a dolgozatban 

tárgyalt időben a kommunista diktatúrák közé tartozik. Az 1945 és 47 közötti szűk két évet 

leszámítva végig autokrata-diktatórikus, központosított államhatalommal rendelkezik. Nem 

alakul tehát ki sem a háború utáni európai demokráciák politikai, sem gazdasági klímája 

ahhoz, hogy a „design” nyugat európai példáihoz hasonlóan, mint az iparművészet 

alakulását a második világháború után közvetlenül meghatározó, átfogó pluralista és 

befogadó jelenség egyáltalán kibontakozhasson.147  

A magyar irodalomban a hetvenes években felbukkanó, majd a nyolcvanas években 

elterjedő, és részben máig használt fogalom tehát nem azonosítható az angolszász „design” 

fogalom tükörfordításával. A magyarországi „design” fogalom egészen 1990-ig inkább az 

eredeti jelentést módosító interpretációk révén kerülvén a közgondolkodásba, átalakult.148 

A dolgozat első nagyobb szakaszában (1938-1958 között) a „design” fogalmat nem is 

használják. Szinonimái, a fogalom köré szervezhető egyéb ipartörténeti, esztétikai 

jelenségek más folyamatok részét képezik, és nem mentesek az ideológiai 

belemagyarázásoktól, totalitárius értelmezésektől, és folyamatos reinterpretációktól. A 

korabeli és átalakuló diskurzív környezet lényegileg különbözik a ma használatostól, de 

még Európa más országainak fogalomhasználatától is. Ez okból - bár kétségtelenül 

szükséges megtalálni az értelmezési tartományok közös metszeteit – ugyanolyan fontos 

eme belső fogalmi dinamikára rámutatni, elválasztani egymástól a fogalmak aktuális 

jelentéseit, és a rájuk rakódott rétegeket. 

A „design” és „iparművészet” egymást fedő ernyőfogalomként történő, dinamikus 

változásai részben követik a kronológiai szerkezetet is. 1938-ban hazánkban megjelenik a 

                                                           
147 Peter Dormer: Design Since 1945 „Word of Art” sorozat, Thames & Hudson, london, 1993. 216. oldal. 
„Design and designers have now been moved center stage by the varied demands of a society that in less 
than half a century has gone from a restless search for the new to Postmodernist recycling of ideas--and now 
green recycling of materials. - A tervezés és a tervezők (design és designerek) középpontba kerültek az utóbbi 
kevesebb mint fél évszázad során egy olyan társadalom változatos igényei következtében, mely alig fél 
évszázad alatt eljutott az „újdonság” nyughatatlan keresésétől a  posztmoderben a gondolatok, s most  a zöld 
anyagok újrahasznosításának igényéig.” 
148 Ilyen „jelentésváltozatnak” értelmezem Ernyey Gyula a fenti fejezetben kifejtett „design” fogalom-
használatát. A design, mint ipari formatervezés eleve félrevezető, és közel sem azonos az angol szakirodalom 
„design” értelmezésével, mely az építészetet, az ornamentika történetet, a kézművességet és az ipari 
formatervezést egyaránt felöleli. Olyan területeket, amiket a magyar design-irodalom többnyire tudatosan 
kerül, s igyekszik az ipari formatervezésre korlátozni. Ernyey 2010-es könyve nyit a grafikai tervezés példái 
felé, de nem az angol fogalomhoz igazodik eme lépése során sem, s az építészet kérdéseit másodlagosan 
kezeli. 
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„modern iparművészet” designhoz közeledő szemlélete, és megfogalmaztatik az 

iparművészet önértelmezése, céljai, identitása, mely a „design” jelenségét az átfogó 

iparművészeti tevékenység részének tekinti.149 A negyvenes évekre kialakuló „totalitárius 

design” értelmezések az ötvenes évek végéig, a szocialista realizmus formájában élnek 

tovább, s ennek megfelelően alakulnak a további folyamatok is. 

A dolgozat második kronológiai szakaszában a „modern” fogalom újraértelmezése 

keleten is végbemegy, és megtörténik a totalitárius esztétikától való elszakadás. A „design” 

fokozatosan az iparművészet fölé kiterjesztett ernyőfogalom lesz, de nem szabad feledni: 

az iparművészet és design egésze két, egymással hidegháborúban álló társadalmi rendszer 

eltérő kontextusain belül értelmeződik tovább. A „szocialista társadalmi rend” és a 

„kapitalista társadalmi rend” adja a fogalomértelmezés alapvető különbségeit. Az 1970-es 

évektől előtérbe kerülő „magyar design” fogalmának meghatározása, mivel egyrészről a 

marxista dialektikus esztétikai felfogás, másrészt a szocialista tervgazdálkodás keretei közé 

illeszkedik, ezért a „szocialista design-(ipar)művészet” egyik ágaként értelmezhető. 

Az általam tág értelemben használt magyar „design” fogalomköre hazánkban – később 

részletesen tárgyalt okokból – szorosan az iparművészethez csatlakozó diskurzus részeként 

van jelen, igazodik az iparművészet elméletének változásaihoz. A XIX. század „művészi 

iparának”150 gondolatából eredő, s a 30-as években körvonalazódó, „művészet az 

iparban”151 elképzelésén át a sajátosan szocialista „az ipar művészete”152 értelmezésen 

keresztül a „magyar designig”153 azonban sajátos út vezet. A 70-es évektől jelen lévő 

„design” értelmezés ebbe a fogalmi hálóba telepszik, és a „magyar design” hőskora is 

sajátos társadalmi-politikai közegben zajlik. Ekkor a „design” szinte az egész iparművészet 

végső céljaként, a fejlődés és haladás irányaként, a társadalmi felzárkózás eszközeként 

jelenik meg, az iparművészet történetének dialektikus kiteljesedéseként élvez az 

„iparművészet” túlhaladott fogalmánál is nagyobb értéket. Az út a népművészettől az 

                                                           
149 A dolgozat kezdő eseménye, az 1938-as Első Magyar Iparművészeti Kongresszus konkrét célokat, 
irányokat fogalmazott meg az iparművész szakma egésze számára. 
150 1885 és 1897 között ezen a címen jelent meg az első iparművészeti szakperiodika 
151 "Művészet az iparban" címmel a háború alatt rendeztek üveg és fém kiállítást az Iparművészeti 
Múzeumban, Budapesten, 1943-ban. 
152 A Magyar Iparművészet periodika megszűnését követően hosszú évekig az „Ipari Forma” , az Ipari 
Formatervezési Tájékoztató Központ folyóirata adott helyt az iparművészet tárgykörébe tartozó publikációk 
jelentős részének is. 
153 Gyulás Katalin et all.: Magyar Design '92 I-II. A Magyar Design Kulturális Alapítvány kiadványa. A 
könyvhöz kapcsolódó nevek: Gulyás Katalin (Szerkesztő) Györgyi János (Szerkesztő) Kulinyi István  
(Szerkesztő) Szegleth Károly  (Szerkesztő) Dr. Szily Imre Balázs  (Szerkesztő) Budapest, MDKA, 1992. 
Fűzött kemény papírkötés, 23 x 16 cm. Oldalszám: 436. 
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iparművészeten át vezet az ipari formáig – eme a hatvanas évek közepén megalapozott, 

marxista alapú „design” értelmezés szerint.154 

Fontos megjegyezni, hogy a tárgyalt történelmi korszak világtörténelmi hátterét a 

hidegháború adja, melynek egyik kiemelt „csatatere” volt a formatervezés és könnyűipari 

sorozatgyártás területe.155 A tágabb értelemben vett „design”, tehát fogyasztási cikkek, 

épületek, szobabelsők szintén a „kommunista” és „kapitalista” életmód, társadalmi modell 

tárgyi manifesztumainak számítottak. Láthatóvá és tapinthatóvá tették a fejlődést és az 

életszínvonalbeli különbségeket. A későbbiekben tárgyalt „keleti” és „nyugati” design-

értelmezések ebben a sajátos ideológiai, esztétikai, művészeti és társadalom-szervezési 

kérdésekre egyaránt kiterjedő szembenállásra is vonatkoztak. Ebben a kontextusban 

Magyarország a vasfüggöny keleti felének nyugati szegleteként foglalt el bizonyos 

szempontból különleges helyzetet. A „magyar design” 10-15 évre sajátos helyzet 

teremtette lehetőségek között, sajátos hagyományokon nyugodva alakult ki, és a magyar 

iparművészet történetének egy különleges korszakát határozza meg. 

A marxista osztályellentéteken nyugvó, és az iparművészet területén tükröződő 

jelenségként jelen van Magyarországon a „kézművesség” és „design” fogalmainak 

szembenállása. A néhol máig élő ellentét alapja, hogy az elmaradott társadalmi és 

gazdasági korszakot tükröző, a kisipari termelési modellhez kötődő „kézművesség” áll 

szemben a fejlett és haladó, tömegtermelésen alapuló nagyüzemi gyáriparral és az ezt 

képviselő „designnal”.156 

Találkozni azonban komoly véleményekkel,157miszerint a „design nem 

művészet”.158Egyes vélemények szerint a design az új iparművészet, mely sajátos 

evolúciós folytatása a kézműves iparművészetnek, mintegy „meghaladása” a régi 

                                                           
154 Eme nézet részletes kifejtését lásd: Aradi Nóra: A katedrálistól az ipari formáig, Esztétikai Kiskönyvtár. 
Budapest, 1967, Kossuth Könyvkiadó. 32 tábla, 236, [4] p. 200 mm 
155 „… Hamiltion’s kitchen seem to represent a perplexing combat zone.” David Crowley – Jane Pavitt: Cold 
War Modern, 2008. London, V&A Publishing, p.12 
156  Szakács Sándor és Pető Iván :A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985 Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 1985. p.252-264. „A kisiparosok és kiskereskedők terheit is szaporították, ugyancsak az 
elviselhető feletti mértékig. Emiatt – főleg falun – sokan adták vissza az iparengedélyt.” (Pető-Szakécs 
p.280) A kisiparosok száma az 1949. évi 200 ezerről 1951-re 100 ezerre, majd 1953-ra 43 ezerre zuhant. Az 
ötvenes évek második felétől csökkent a nyomás a kisiparosokon, a magánszektor csak a hetvenes évek 
második felétől kezdett el megerősödni. Ebben fontos szerepet játszott az ötvenes és hatvanas évek számos, a 
kisiparosokat sújtó adminisztratív rendelkezése is.  
157 Míg a nyugati, elsősorban angolszász forrásokban a hatvanas évektől egyre nyilvánvalóbban kerülik a 
„jó” és „rossz” design szembeállítását, s sokkal inkább a tárgynak a társadalmi hálóban betöltött szerepére, 
esztétikájára koncentrálnak, addig hazánkban a legutóbbi időkig számos axiómaszerű a „helyes” és 
„helytelen” fogalmak közötti szembenállásokra épülő érvelésekkel találkozunk.  
158 Ezt vallja dr. Hegedűs József, aki több évtizeden ekeresztül volt felelős a magyar design fejlesztés 
intézményeiért, és aki a designt mint elsődlegesen műszaki tevékenységet tekinti. 
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eszközöknek és struktúráknak.159Épp ezen okokból a „kézművesség” Magyarországon 

sokáig defenzívába szorult a „design” fogalmával szemben.160 Ez a radikális elképzelés 

azonban nem tartható fenn tovább annál is inkább, mivel az elmúlt évtizedek a „kézműves 

iparművészet” bizonyos reneszánszát hozták el.161 

A hatvanas-hetvenes évek teóriáira alapozva számos, az iparművészet és design 

formatervezés területén egyaránt érdemet szerzett művész munkássága a mai napig sajátos 

fénytörésben van.162 A középgeneráció életében, miközben sokszor éles terminológiai 

viták folynak a „craft” és „design” képviselői közt, a kézművesség és design leginkább a 

művészi lehetőségek terén különül el: amíg voltak gyárak és ipari háttér, volt design is, 

amióta ezek nincsenek, azóta az egyéni kézművesség, jobb esetben kisebb manufaktúrák 

jelentik a művészi kibontakozás lehetőségét. Ezeken a manufaktúrákon belül azonban 

egyfajta, az elmúlt évszázadból örökölt „design szemlélet” a mai napig megmutatkozik. A 

„magyar design” időszaka egyfajta alkotói attitűdként továbbélve, a „harmadik 

generáció” mára nagyrészt kézműves magánműhelyekben készülő művészetében élő 

hagyományként van jelen.  

2.6. A különböző design értelmezések összefoglalása: 

2.6.1. A design történeti értelmezései: 

• -Modern design: 
• -Totalitárius design: 
• -Hidegháborús design 
• -Iparművészeti design: 

                                                           
159 Név nélkül példaként vehetjük a magyar designelmélet fent említett és hivatkozott alakjai, akik érthető 
lelkesedéssel igyekszenek a design jelenségét a művészettörténet és esztétika valamint az ergonómia és 
közgazdaságtan határterületeiről elkülönítve, önálló tudományos diszciplínaként kezelni. Az utóbbi évek ez 
irányú törekvéseit tükrözi a művészeti főiskolák újonnan létesülő designelméleti tanszékeinek létrejötte is 
igazolja. 
160 „Másrészt a kézműves iparművészet (ön)értékelése is háttérbe szorult, az után az 1980 körüli fordulat 
után, mely a ’60-as évek végén lezajlott, az egyes ágazatokban az anyagok, tulajdonságaik, a tárgy 
funkciójának vizsgálatát, új technikák kikísérletezését jelentő korszakváltást követően a szakmák 
mesterségbeli visszarendeződéseként fogalmazható meg.” (Keserű Katalin: Craft és Design konferencia, 
2009. január, 
http://artportal.hu/forrasok/cikkek/muveszeti_irasok_az_artportalon/keserue_katalin_craft_es_design_konfer
encia  letöltés dátuma 2011. 07.29.) 
161 A dolgozat harmadik szakaszában részletesebben tárgyalt jelenség a rendszerváltást követő komplex 
társadalmi és gazdasági folyamatok következményeként történt meg, s jórészt az elmúlt 10 - 15 évben 
játszódott le. A magyar design otthonául szolgáló nagyüzemek fokozatos ellehetetlenülése és megszűnése az 
iparművészeket a manufakturális műhelymunka világába szorította. Ez a folyamat az ezredforduló környékén 
zárult le. 
162 Az iparművészeten belül bizonyos irányzatok képviselői, adott személyek az elmúlt évtizedekben 
méltatlanul háttérbe szorultak, miközben mások aránytalanul nagy teret kaptak. A művészettörténet-írás 
feladata is, hogy olyan életművek, mint például Báthory Júliáé végleg megérdemelt helyükre kerülhessenek. 
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- Modern design: A Bauhaus és a „nemzetközi modernizmus”design értelmezése: 

művész helyett designer. Az elsősorban esztétikai, művészeti fogalom értelmezései az 

iparművészet, az ipar és a nemzeti identitás metszéspontjában értelmeződik.163 

-Totalitárius design: A totalitárius rezsimek „design” értelmezése – a társadalom 

átszabásának egységes szándéka révén komplex tárgyi, és propaganda gépezetet alkotott. A 

totalitárius rezsimek „totális designja”164 függetlenül a rezsim politikai természetétől 

számos közös pontot mutat esztétikai és művészet-elméleti szempontból. Nyugat 

Európában 1945-ig, míg Kelet Európában 1953-1956-ig van érvényben.165 

-Hidegháborús design: eltérő társadalomszervezési és gazdasági modelleken nyugvó 

földrajzilag eltérő design-értelmezések 1945 és 1990 között. Földrajzilag a Vasfüggöny két 

oldalának eltérő „társadalom mérnöki” modelljeihez kapcsolódnak, s ezek helyi változatait 

alkotják. Céljuk nem annyira a használat, mint inkább a demonstráció. Számos 

„hidegháborús design” beruházást nem annyira a racionalitás, mint a hidegháborús verseny 

motivált.166 

- Iparművészeti design: „a tervező iparművész” kifejezés kora. Főleg az 1968-as 

„ÚGM”-et követően kialakuló, a „magyar design” korszakában elterjedt értelmezés, mely a 

hetvenes-nyolcvanas évek iparművészetét részben meghatározta.167 Manapság egyfajta a 

kortárs középgeneráció művészetében öröksége egyfajta „designer szemléletként” él 

tovább. 

                                                           
163 A Tate Modernben, Londonban rendezett, „Van Doesburg and the International Avant-Garde, Tate 
Modern, London, 4 February  –  16 May 2010 ”  (Curated by Gladys Fabre, Independent Curator and 
Vicente Todolí, Director Tate Modern) kiállítás számos aspektusból világított rá az avantgard művészettel és 
designnal kapcsolatos általános attitűdre, a modern „összművész” designer mentalitására. Doesburg 
szerteágazó munkássága 350 tárgy, terv, design-projekt, szkeccs valamint Jean Arp, Constantin Brancusi, 
László Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Francis Picabia, Gerrit Rietveld, Kurt Schwitters és Sophie Taeuber 
műveivel együtt jelent meg. (Katalógus: Gladys Fabre - Doris Wintgens Hotte – Michael White: Van 
Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World , Paperback, London, 2011.,Tate 
Publishing, Number of Pages: 240. ISBN: 1854378724 ) 
164 vö. Stuart Pugh: Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering. Addison-Wesley. 
Pearson Education, London, 1991. ISBN 0201416395 p.5. „definition of total design”, és Stephen Heller: 
Iron Fists: Branding the 20th-Century Totalitarian State, 2008, London, Phaidon Press, 240 pages, ISBN-13: 
9780714848464 p. 196. „Understanding of Totalitarian State” (lásd 38.jegyzet) 
165 Waldemar Baraniewski: Sztuka a systemy totalitarne (Art and totalitarian systems) Letölthető Angol 
nyelvű  formátum: http://info-poland.buffalo.edu/socrealism/tot/index.html letöltés ideje 2011-08-14. 
166 Lásd: Crowley-Pawitt: Cold War Modern, 2008, London. Fent többször hivatkozott műve általában 
taglalja ezt a jelenséget a vasfüggöny mindkét oldalán. 
167 A fenti fejezetekben taglalt irodalmi örökségben a „tervező iparművész” titulusa elterjedt volt az 
iparművészek körében. Egyfajta „szintézisének” szánták a designer-iparművész kettős szerepe kifejezésére. 
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2.6.2.  A design, mint tevékenység előforduló értelmezései: 

- Design, mint ipari formatervezés: A design, mint a könnyűipari termelésen belül 

történő esztétikus tárgyalkotás módszere.  

- Design, mint iparművészet: A design, mint tervező-művészet értelmezése főleg az 

1958 utáni időszakban terjed el. Az 1975 és 1985 közötti időszakban. Amikor a design 

fogalma az iparművészet egyéb irányaival szemben is előnyt élvez, a „tervező iparművész” 

válik a legelterjedtebb titulussá az iparművészek körében.168 

- Design, mint mérnöki tevékenység: A fenti értelmezésekkel párhuzamosan érvényes 

volt a „tárgytervező” vagy „terméktervező mérnök”, vagy „művész technológus” 

technokrata, műszaki szemléletű design-értelmezése is.169 

- Design, mint komplex tervezés: Ez a nyugati design fogalomhoz közelítő értelmezés a 

design-t, mint komplex alkotó tevékenységet tekinti, melynek a tárgytervezés csak része. A 

totális, inkluzív valamint univerzális design metodológiai elképzelései illeszkednek ebbe a 

gondolatba, és főleg a kortárs design-értelmezésekben vannak jelen.170 

                                                           
168 Alapműnek számít: Charles Russell Richards: Art in Industry. National Society for Vocational Education, 
University of the State of New York, 1922., The Macmillan Company. p. 385.: „Alkalmazott művészet 
(applied arts) a tervezés (design) és az esztétikai elvek alkamazása funkcionális, mindennapi használatra 
szánt tárgyak előállítására. Mivel a képzőművészet (fine arts) elsődleges célja a szellemi, lelki stimuláció, 
hogy a néző tudományos és lelki érzékenységét megérintse, ezzel szemben az alkalmazott művészetek 
tervezési elve és kreatív ideálja hasznos és szép tárgyak létrehozása, olyanoké, mint egy csésze, berendezési 
tárgy netán utcai pad vagy lámpatest. Jelentős átfedés van e területen a díszítő művészetekkel (decorative 
arts) mellyel bizonyos mértékig felcserélhető fogalmak, szinonímák. Az iparművészet alá tartozó terület az 
ipari formatervezés, grafikai tervezés, divattervezés, lakberendezés, díszítőművészetek és egyéb funkcionális 
művészetek.  Egy elvontabb kontextusban az építészet és a fotográfia bizonyos példái is iparművészetnek 
számítanak. (The fields of industrial design, graphic design, fashion design, interior design, decorative art 
and functional art are considered applied arts. In a creative and/or abstract context, the fields of 
architecture and photography are considered applied arts.) Sok iparművészeti tárgyat gyűjtenek 
műkincsként, például kerámiát, textilt, ékszereket, üveget, bútort, gyermekjátékokat, autókat, elektromos 
gitárokat, valamint olyan elsődlegesen kereskedelmi céllal előállított termékeket, mint például a film 
posztereket vagy régi reklámokat.” 
169 Az „American Heritage Dictionary” szerint a „design”  mint: „Az elmében eltervezni, kitalálni illetve 
kialakítani, feltalálni valamit” valamint „tervet kidolgozni” a mérnöki „design”-t úgy határozza meg, 
mint:„Tudományos és matematikai elvek alkalmazása gyakorlati célok elérésére. Hatékony és gazdaságos 
szerkezetek gyártása, üzemeltetése. Gépek, folyamatok és rendszerek tevezése.” „To conceive or fashion in 
the mind; invent,” and „To formulate a plan”, and defines engineering design as: „The application of 
scientific and mathematical principles to practical ends such as the design, manufacture, and operation of 
efficient and economical structures, machines, processes, and systems.” (lásd: Design: American 
Psychological Association (APA): The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth 
Edition. 2007, elektronikus formátum elérhető az interneten: 
http://dictionary.reference.com/browse/engineering  letöltés ideje: 2011-08-14.) 
170 Paul Ralph és Yair Wand: A proposal for a formal definition of the design concept. (Lyytinen, K., 
Loucopoulos, P., Mylopoulos, J., és Robinson, W., szerkesztők, Design Requirements Workshop (LNBIP 
14), Springer-Verlag. 2009. pp. 103-136. illetve p.109. „Legalább 33 design-meghatározást azonosítottunk a 
szakirodalomban, valamint eltérő design altípusokat (mint például a "szoftver tervezés" és a "várostervezés") 
különítzettünk el. Bár a „design”-nak több jelentése van, mi arra összpontosítottunk, hogy azokat a 
jelentésárnyalatokat vonjuk be a vizsgálat fókuszába, melyek egy tárgy tervezéséről, vagy egy összefüggő 
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2.6.3. Eltérő társadalmi modellek – eltérő design-modellek 

I.  "nyugat európai" design 
II.  "amerikai" kapitalista design 

III.  "keleti" szocialista design 
IV.  „magyar design” 

A hidegháború során a vasfüggönnyel elválasztott két fő társadalmi modellben eltérő 

irányokba haladt tovább a design fogalom fejlődése. A modern korszakban születő 

„designer” csakúgy, mint a második világháború előtti korszak „iparművésze”, egyaránt 

eltérő szerepekben és társadalmi helyzetekben volt kénytelen mozogni a háború utáni 

politikai determinációk miatt. A teoretika gyakran úgy használja a fogalmat, hogy 

figyelmen kívül hagyja a designer-nek és iparművésznek ezt, az adott társadalmi 

környezetben betöltött szerepét és munkáját. Más tevékenységet űz ugyanis 1960-ban egy 

nyugat európai „formatervező”, egy amerikai „designer” és egy „ipari formatervező” a 

keleti blokk valamely országában.  

Eltérő tevékenységük, helyzetük révén különböző eredményeket produkálnak, 

miközben a teoretika és az irodalom ugyanazt a tisztázatlan „design” szót használja, és egy 

egységesen kezelt jelenség helyi változatairól beszél. A fent említett történeti „design” 

fogalom 1945 utáni követése során három fő irányzat körvonalazódik. A korai 

modernizmusban eredő, majd a modern alkotói attitűd szinonimájaként használt stílus-

szemlélet, a „modern design” jelenti a kiindulási pontot, mely 1945 után három fő irányba 

módosul. Ezért három tág értelemben vett „design-modell” különíthető el. Ez a „design 

modell” azonban az iparművészet helyzetét és szerepét is meghatározó jelentőségű: 

I. Az "nyugat európai" design, mely Nyugat-Európára, olasz, német és francia és 

skandináv művészek munkáira volt jellemző a második világháború után. Ebben egyszerre 

vannak jelen az adott kultúra sajátosságai, a helyi hagyományok, valamint a kis és 

középvállalkozásokon nyugvó európai szociális piacgazdaság szerkezetének jellemzői. A 

nyugati baloldal szociális küldetéstudata is formálja részben („Lamborghini-marxizmus”). 

A „luxusdesign” illetve „rétegdesign” csoportjai ezen belül elkülönülnek, s nagy hatású 

nemzeti és helyi iskolák jönnek létre, ahol nagy szerepet kapnak a helyi kézműves 

hagyományok is. Ilyen alulról építkező rendszer többek között Angliában és a skandináv 

országokban épül ki. Ezek a példák a „design és iparművészet” területeinek békés egymás 

                                                                                                                                                                                
folyamat kialakításáról szóltak.” „We have identified at least 33 definitions of design and sub-types of design 
(such as “software design” and “urban design”) in the literature. Though design has several meanings, we 
have focused on the meaning involving plans for an object and planning or devising as a process.” 
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mellett élését eredményezik. A designer és iparművész itt kialakult szerepmodellje 

valamint a „nemzeti vagy regionális design” gondolta a kortárs magyar szakemberek 

számára is kulcsfontosságú. A nyugat európai példák kezdetektől erős hatást gyakorolnak a 

magyar iparművészet egészére. 

 
II.  Az "amerikai" kapitalista design kontextusa – az európaihoz hasonló jelentős 

helyi hagyományok híján – a kapitalista gazdasági racionalitáshoz alkalmazkodik. A 

designer itt elsősorban alkalmazott, és csapatmunkás, aki nagyrészt a termelési és 

kereskedelmi racionalitások metszéspontjában a szó szoros értelmében globális 

TERMÉKET tervez. A tárgy kereskedelmi-forgalmi értéke, az értékelemzés szempontjai 

ugyanúgy a tervezés részét képezik, mint esztétikai minőségei. (value engineering)171 A 

tárgytervezés pusztán résztevékenysége egy komplex gazdasági folyamatnak. Az esztétikai 

elem, mint ennek a folyamatnak a része van jelen (eye-candy)172.  

A nagyvállalatok termékein alapuló termékkultúra létrehozásában tehát a designer 

komplex gazdasági folyamatok hol kreatív, hol szervilisebb kiszolgálójaként vesz részt a 

globális kapitalista gazdaság működtetésében. Az amerikai modellben hamar elválik a 

„reklám-design”, ahol a design szerepe a fogyasztás növelése, és a „termék-design” ahol a 

tárgy előállítása folyik. Az amerikai modellben a „reklám-design” hamar vezető szerepet 

nyer, és a tárgy esztétikai megjelenése eleinte nem kapcsolódik a használat és ergonómia 

racionalitásához173. Sokkal inkább válik kifejezőjévé annak az „álomnak” vagy „ideának”, 

                                                           
171 Value Analysis, Value Engineering, Value Methodology, Value Management, Value Innovation név alatt 
az értékelemzés módszerének kiterjedt irodalma van Amerikában. A módszer alkalmazása az Egyesült 
Államokban törvényben rögzített (Public Law 104-106) és minden 2 millió dollár feletti állami beruházásnál 
kötelező az alkalmazása. A magáncégek minden hasonló méretű beruházás esetében rutinszerűen 
elvégeztetik a vizsgálatot. A módszert a második világháború alatt a General Electric-nél fejlesztette ki 
Lawrence Miles, Jerry Leftow és Harry Erlicher. A szakképzett munkaerő hiánya, a nyersanyaghiány, 
valamint a technológiai lehetőségek szűkössége ezen összetevők racionális és hatékony összehangolására 
késztették a GE. vezetőségét. Ekkor dolgozták ki a módszert, melynek lényege a költségek lefaragása illetve 
racionalizálása és a termék minőségének biztosítása vagy fejlesztése.  (R. Cooper és R. Slagmulder: Target 
Costing and Value Engineering, Institute of Management Accountats,  Productivity Press 1997. ISBN 
1563271729, 9781563271724 ) A Save International – The Value Society, amely az Egyesült Államok 
legnagyobb értékelemző szakmai szervezete a módszer egészét elérhetővé teszi angol nyelven az Interneten. 
(http://www.value-eng.org/pdf_docs/monographs/vmstd.pdf letöltés dátuma: 2011. július 24.) 
172Andrew Ortony - Gerald L. Clore - Allan Collins: The Cognitive Structure of Emotions. Cambridge 
University Press. 1990. p. 59. ISBN 0521386640. Az „eye candy” kifejezést a design tevékenységre 
vonatkoztatva az INTERAC Corporation „interaktív interface designerei” találták ki 1983-ban egy munkájuk 
hatásait vizsgálva. Az általuk készített hirdetőfelület a vizuális számítástechnika, a hozzá illeszkedő szöveg, 
hang, grafika, fényképek és videó tökéletes egységét hozta létre. A „szemet gyönyörködtető” (eye candy) 
összkép támogatta a teljes üzenet hatékony átvitelét. 
173 Az ötvenes évek autói, a hatvanas évek „googie designja”, az atomdesign és egyéb divatirányzatok jó 
példái ennek. 
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melyet a tulajdonos elad.174 A második világháború után virágzó 

„franchise” 175vállalkozások komplex önálló „corporate design” identitásokat dolgoznak 

ki, amin belül széles spektrumon mozog a design-tevékenység egésze, hisz a „tervezés” a 

reklámtól a termékekig, a logótól az ajándéktárgyig egy nagy összefüggő „filozófiához” 

csatlakozik.  

 
III.  A "keleti" szocialista design eme kettővel szemben viszonylag későn, az ötvenes 

évek második felében körvonalazódik, és a hetvenes évek második felében éri el csúcsát. A 

Szovjetunióban a harmincas évektől jelen lévő, Kelet Közép Európában 1945 után 

megjelenő "szocialista realizmus" tekinthető ama „modern neoklasszicizmus” egyik 

stílusmódosulásának, amelyből elsőként a fasiszta novecento valamint a náci művészet is 

származik. Sztálin uralma alatt az 1930-as évek totalitárius elképzeléseinek szovjet 

változata maradt érvényben a Keleti Blokkban 1953-56-ig. A „totalitárius design” fent 

említett sajátságai jellemzik: nehéz és gépipar-központúság, valamint a tervgazdálkodás. 

A modern neoklasszicizmus, és annak iparművészeti változatai Magyarországon ekkor már 

lassan egy teljes évtizede meghatározó jelenléttel bírtak. Az iparművészet és részben az 

építészet területén jóval inkább belső stílusmódosulásról, semmint új, különálló stílusról 

érdemes beszélni az ötvenes évek végéig. A Szovjetunióban Hruscsov csak 1955, 

konkrétabban 1958 után tudta a „szocialista design”-t meghatározó elképzeléseit a 

valóságba ültetni. A szocializmus Hruscsovi időszakában a művészeti életben a 

modernizmus újraértelmezése történik meg. A „szocialista design” ekkor megfogalmazott 

alap gondolata a gyors társadalmi felzárkóztatás és modernizáció rendszereinek 

kidolgozása lesz. A „mindenkinek elérhető, gyorsan és hatékonyan előállítható 

tömegtermék” lesz a „design” tevékenység végső célja. A mögöttes ideológia a 

szocializmus építése, a szocialista társadalom tagjai egyenlőségének kifejezése és 

                                                           
174 Remek példája ennek a General Motors által megrendelt 1956-os, a mozikban is bemutatott „Design for 
Dreaming” című musical.( Design for Dreaming, fantasy – short musical, Country: USA, Language: English  
Release Date: 1 April 1956 (USA), Filming Locations: Miami, Florida, USA, Runtime: 10 min, Color: 
Technicolor Director: William Beaudine Stars: Tad Tadlock, Marc Breaux and Thurl Ravenscroft ) 
A 10 perces korai „reklám-film”(akkor „sponsored filmnek” hívták) arról szól, hogy egy nő elmegy álmai 
kiállítására a Detroiti Motorama-ra, és főz egy pitét a Fridgider’s Kitchen of Tomorrow kiállításán. A film az 
interneten digitálisan feljavított változatban bárki számára megtekinthető. 
(http://www.youtube.com/watch?v=RNZHWwGhQOw letöltés ideje: 2011-08-15.) 
175 Franchise rendszerű vállalkozás az Egyesült Államokban, 2001-es felmérés szerint 767 483 volt 
bejegyezve majd 70 iparágban, és összesen 1 trillió dollár értékben gyártottak és forgalmaztak termékeket. A 
világ vezető globális vállalatai közül például a McDonald’s éttermek, a Dunkin Donuts, a Subway egyaránt 
franchisorként kezdték tevékenységüket. (Patterns of Internationalization for Developing Country 
Enterprises (Alliances and Joint Ventures) United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 
2008, ISBN 978-92-1-106443-8, p. 65.) 
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megteremtése lesz. A réteg és luxusdesign ideológiai okokból sincs benne jelen, 

ugyanakkor bizonyos tekintetben „iparművészet-ellenes is” amennyiben az iparművészet 

műfaját öncélúnak, és meghaladottnak tekinti.  

 

A hatvanas évek második felétől, miután Brezsnyev alatt „a szocializmus építése új 

szakaszba lépett” a design a szocialista társadalom aktív létrehozásának, 

szisztematizációjának eszköze lett. Ez a design-szemlélet tovább őrzi a „modern” és 

„totalitárius” design-értelmezéseknek a teljes társadalomra és az iparművészet egészére 

kiterjesztett értelmét és felsőbbrendűségét. A hetvenes évektől fokozottan a keleti 

blokkban is átveszik elsősorban az amerikai design modell haladónak megítélt vívmányait, 

úgymint az értékelemzés módszerét, illetve a corporate design gazdaságszervező elveit. 

Ezeket a módszereket igyekszenek a tervgazdaság rendszeréhez igazítani, felülről irányított 

reformok, rendelkezések formájában megvalósítani, mint látni fogjuk sikertelenül. A 

„szocialista design” tehát a szocialista gazdaság, a tervgazdaság körülményei közt, a 

szocialista dialektikus esztétika vonatkozó tanításainak alkalmazásával fejti ki 

tevékenységét az általa uralt iparművészeti szcénán belül 1990-ig. Ebben a korszakban már 

a vezetés toleránsabb a „kézműves hagyományok” iránt, és a „képzőművészethez közelítő 

iparművészet” felé, viszont az önálló iparművészeti tevékenység, az alulról szerveződő 

csoportosulások, manufaktúrák, ötletek, irányzatok csak a nyolcvanas évek végétől tudnak 

szárba szökni igazán, épp a „szocialista design” ellenében. 

 

Magyarországon, és a keleti blokk egészében emiatt az iparművészetben 1945 nem új 

korszakot jelez, hanem 1955-ig kényszerű kontinuitást képez azokban az országokban, 

ahol a harmincas évek második felétől jórészt autokratikus, s ezáltal az olasz és német 

totalitárius neoklasszicizmus művészi stílusához is igazodó rendszerek uralkodtak. Csak ez 

után, 10 év késéssel, és már eleve a szocializmushoz igazított formában kezdődhet meg a 

„design” gondolatának megjelenése. Lényeges eltérések mutatkoznak a keleti blokk 

különböző országai között, de ahol 1945 után szovjet bábállamok voltak jelen, s ahol a 

gazdaság és társadalom Szovjet befolyás alatt volt, hasonló gyökerű folyamatok játszódtak 

le, és hasonló elvek érvényesültek a kultúra (és design) szervezés egészében. A szocialista 

design kialakulásának és fejlődésének, változásainak, irányainak, fordulópontjainak 

elsődleges oka pedig, a központi irányításon alapuló tervgazdálkodáson és a KGST-n 

keresztül a Szovjetunió vezető szerepe volt. 
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2.6.4.  Összefoglalás 

 

IV.  A „magyar design” eltérő modellek metszéspontjában áll. A magyar design 

története tehát – a nyugat európai példáktól részben eltérően – nem leválasztható a magyar 

iparművészet egészéről. A „terméktervező képzés” a korszak folyamán végig egységes 

volt, és az Iparművészeti Főiskola, mint a háború előtti iparművészeti intézményrendszer 

utolsó megmaradt képviselőjének monopóliumában az iparművészeti oktatás részét 

képezte. A központi művészetelméleti szakirodalom és az intézményszervező, szakmai 

vezetés is igyekezett a „design”-t, mint az iparművészet egészének végső „dialektikus 

célját” bemutatni, s az iparművészeket tudatosan „tolta” a design irányába. Ezzel 

párhuzamosan a korábbi iparművészet-értelmezések helyébe új, a szocialista 

designszemléletnek megfelelő értelmezéseket szándékozott helyezni. Az Iparművészeti 

Főiskola mestereinek adott utasítások, sőt részben azok kinevezése, illetve tantervi és 

egyéb beavatkozások révén az iparművészeti élet egészére tudtak közvetlen hatást 

gyakorolni a központosított rendszeren keresztül. Az 1958 és 1978 közötti 20 évben 

jóformán a „design” fokozódó egyeduralmának lehetünk tanúi, mikor az iparművészek 

túlnyomó többsége a szocialista könnyűipar alkalmazottjaként tevékenykedik, illetve 

amikor minden művész számára a „végső cél” ilyen munka végzése.  

 

A „magyar design” a magyar iparművészet avantgárd hagyományain ugyanúgy nyugszik, 

mint bizonyos tekintetben az „urbánus” kulturális hagyományokon. Még messzebb menve 

a „design” gondolata egyfajta általános értelemben vett filozófiai idealizmus leképeződése 

az iparművészet területén, miszerint a szebb tárgy jobb világot, az okos design élhetőbb 

jövőt eredményez. Ezek a tendenciák, melyek az elmaradottság leküzdését, a 

modernizációt, a haladást, fejlődést szorgalmazzák, érdemi hátszelet kaptak és jelentős 

lökést a magyar iparművészetben az elmúlt évtizedekben. A „magyar design” valós 

eredményei vitathatatlanul ott sorakoznak az utóbbi évtizedekben, és ezek 

„antikommunista” hevülettel való megtagadása ugyanolyan hibás lenne, mint folytatni 

túlzott felmagasztalásukat. Az emberek, alkotók és a „magyar design” egésze szerencsére 

mentes az aktuális politikai felhangoktól, és ez a jövőre nézve is jó. Azonban a 

párhuzamosan meglévő, a népművészet és kézműipar fontosságát hangsúlyozó egyéb 

irányzatokkal szembeni elutasítás, a helyi hagyományoktól való elhatárolódás korántsem 

helyes. Ahelyett, hogy a „magyar design” a saját demokratikus hagyományain alapulva 

alakította volna ki saját arculatát, szerencsétlen módon a „szocialista design” és a 
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művészetirányítás eszközévé vált akaratlanul is, mely privilegizált, szabad légkörének 

köszönhetően átvett egyfajta „felsőbbrendűség tudatot”. A hatvanas évek közepétől a 

designnak olyan szerepet tulajdonítottak miszerint az iparművészetet úgymond 

meghaladta. Sikk volt lenézni a népművészetet, tagadni az ornamentikát, elhatárolódni az 

„öncélú dekorativitástól” és sorolhatnánk azokat a szállóigéket, amelyek mögött mind 

egységesen a szocialista design és iparművészet értelmezés kizárólagosságra törekvő „ex 

cathedra” kinyilatkoztatásai rejtőznek. Azonban még a szocializmus történelmi örökségén 

is túlmutat az a szembenállás, ami a „design” és „craft” között Magyarországon még a 

kilencvenes évek során és az ezredfordulón is végig fennáll, némiképp analóg módon 

képezve le a „népies-urbánus” ellentétnek a művészet más területein búvópatakként 

csörgedező folyamatát. Ez a vita talán a következő évtizedben véget ér, és megindul 

iparművészet és design „békés egymás mellett élése” 
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3. MÁSODIK FEJEZET:  

3.1. AZ ELSŐ SZAKASZ 1938 - 1958 

 

 

3.1.1. A modern iparművészet Magyarországon: a „design” és „iparművészet” 

gondolatköre 

A dolgozat második fejezetének célja az első fejezetben tárgyalt fogalmak, folyamatok 

hatás-mechanizmusainak bemutatása az 1938 és 1958 közötti időszak magyar 

iparművészetében. A stílusok, irányzatok, a teoretikában használatos értelmezések 

felmérése. Célom annak a folyamatnak a bemutatása, ahogyan a háború előtti 

„iparművészet” értelmezése átalakul a rendszerváltás korának „design-iparművészet” 

értelmezésévé. 

A „design” tág fogalomköréhez sorolható jelenségek176a magyar elméletírásban 

viszonylag korán megjelentek, bár a szó sokáig nem szerepel ilyen formájában leírva a 

magyar hivatkozások között.177 A „modern technikák” a „tömeg és sorozatgyártás” 

később az „ipari formatervezés” illetve „esztétikus tárgytervezés” említése azonban már a 

XIX. század folyamán kialakította a magyar viszonyok közötti sajátos arculatát.178 A 

magyarországi ipari forradalom során létrejövő és fejlődő üzemek táján már a húszas-

harmincas években megjelennek érdeklődő iparművészek, s a harmincas évek második 

felében az Iparművészeti Iskola akkori igazgatójának, Szablya Frischauf Ferencnek a Ganz 

Gyárral179, és több akkori ipari nagyüzemmel180történő kapcsolatfelvételével a „design” 

kérdése hamar az iparművészeti gondolkodás fősodorába kerül.181  

                                                           
176 Az angol design szó gyökere a latin designo,-ere,-ui –atum – tervezni, rajzolni, kijelölni, megjelölni, 
elkövetni, meghatározni, elrendezni, ábrázolni. Angol alapjelentése: szándék, terv, de jelenti magát a 
tervezési tevékenységet (to design sg) illetve annak eredményét is (the design of sg.) Ebből is látszik, hogy a 
„design” szó eleve rendkívül tág értelmezési lehetőségeknek ad teret. Használatának elterjedése a modern 
művészeti gondolkodásban az Arts and Crafts Mozgalom teoretikájának köszönhető, és angol nyelvterületen 
végig párhuzamosan halad az „applied and decorative arts” fogalmaival.  
177 Széles körben, angol nyelvterületen kívül a második világháborút követő ipari fejlesztések, és újjáépítés 
kapcsán kezdik használni német és francia nyelvterületen, Magyarországon a hatvanas évek elején jelenik 
meg, s rögtön nagy zavart is okoz a szűk és definitív „németes” fogalmakhoz szokott teoretika számára.  
178 A kifejezések gyakran használatosak az 1885 – 1897 között megjelenő „M űvészi Ipar” és az 1897 és 1944 
között megjelenő Magyar Iparművészet szakfolyóiratok hasábjain. 
179 Lásd: Első fejezet 32. oldal, 141-es jegyzetben 
180 A Ganz Gyáron túl 1936-37-ben több szakon is „nyári és üzemi gyakorlati képzésre” történő 
kapcsolatfelvétel történt a kerámia szak részéről Herenddel, a textil szakok részéről a Goldberger Gyárral. 
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Le Corbusier kifejezése, miszerint a házak „gépek az életért”182kifejezi azt a technika-

kultuszt, amin belül az ipari gyártás, az ipari tárgyformálás a művészet egésze számára 

megfogalmazott, utópikus cél-irány a húszas harmincas években.183 A modern kor 

általános „design” mint tervezés-fogalma, „totális” értelemben véve nem csupán az 

iparművészetet és az építészetet, de az élet minden területét felölelte. Az épület, az élettér, 

környezet, és ezen belül a teljes társadalom „tervezését” magában foglalja.184 Ez a 

„társadalom mérnöki szemlélet”185később a történettudományban és a művészeti 

irodalomban is gyökeret ver. A huszadik század számos eseménye kapcsán használtatik a 

húszas évektől folyamatosan egészen az ötvenes évek végének eltérő „társadalom 

modelljeiig”186. A „design” fogalom – mint megannyi másik - az építészeti irodalmon 

keresztül187 talál utat a művészettörténetbe. A társadalmi, filozófiai konnotációkat 

tartalmazó kifejezés hamar egyfajta követendő, a művész vagy művész-teoretikus által 

meghatározott esztétikai programként, megvalósítandó utópiaként nyer értelmet. Mivel 

keleten egészen 1990-ig (és előtte is erősen) a társadalmak vállát régóta nyomta a Karl 

                                                                                                                                                                                
Ebben testvére, Szablya János a Szablya Frieschauf Ferenc által alapított KÉVE (Képző és Iparművészek 
Egyesülete) titkára is segítségére volt, aki elméleti művészeti írói munkássága mellett a Ganz Gyár vezető 
tisztviselőjeként is tevékenykedett. (lásd: Első Fejezet, 32. oldal 141. jegyzet) 
181 A 2004-ben megjelent „A magyar design 150 éve” kötet, számos konkrét példával szolgál a kezdetekről. 
A könyv azonban elsősorban esztétikai kérdéseket fejteget, és a művészettörténeti dimenzió hiányzik belőle. 
Sokkal inkább a ma divatos „designelmélet” szemszögéből vizsgálja a „magyar design” jelenségeit, és – a 
design mai definíciójának megfelelően – az általuk alkalmazott némiképp megtévesztő design fogalom ötvözi 
az esztétikát, a formát, a funkcionalitást, és innováció a tárgyban megjelenő  tulajdonságait. ( Bojár Iván 
András – Martinkó József – Szentpéteri Márton: A magyar design 150 éve, Líra és Lant kiadó, Budapest, 
2004.) 
182 A sokat citált és szállóigévé vállt kifejezés Le Corbusier Vers une architecture című 1923-as 
tanulmányából származik. (angolul: Le Corbusier. Toward an Architecture. Translated by John Goodman. 
Los Angeles: Getty Research Institute, 2007., magyarul: „Új építészet felé”, Corvina, 1981. Budapest.) 
183 Le Corbusier ezt a nézetét L'Art décoratif d'aujourd'hui című, 1925-ös tanulmányában fejtette ki. A gép, 
mint az új iparművészet előállításának eszköze új esztétikai feladatokat szül. A tanulmány a design-esztétika 
egyik alapműve, ám mint címe is mutatja, az iparművészet egészére vonatkozó megállapításokként fejti ki 
nézetit Le Corbusier. 
184 J.B. Bury: The Idea of Progress (London, 1920) A mű eredeti szövegében a „design” ige többször is 
szerepel. A „fejlődés” ideájának alátámasztója: az Ember a „design” révén alakítja tudatosan és racionálisan 
környezetét, tervezi meg jövőjét, s ezáltal váltja valósággá a „fejlődés ideáját”. 
185 A „social engineering” „társadalom mérnökség” fogalmát Karl Poppertől (1902-1994) emeltem át. (Lásd: 
Karl Popper: The Open Society and Its Enemies Princeton, 1971.New Jersey: Princeton University Press,  
368 oldal, vol.1.alcím: The Spell of Plato) 
186 Ilyen társadalom-modellek, társadalomelméletek a vasfüggöny mindkét oldalán nagy jelentőséggel bírtak. 
Az úgy nevezet „Rostow modell”, mely Walt Whitman Rostow (1916-2003) nemzetbiztonsági tanácsadó 
nevéhez fűződik Amerikában . Hosszú évtizedekig meghatározta az amerikai gazdasági politikát. Ezzel 
szemben az orosz oldalon jelenlévő tervgazdálkodási és „társadalom fejlődési modellek” szerepe szintén 
totális érvényűek, a társadalom minden szegmensét behálózóak voltak. (Tézisét összefoglaló alapműve két 
részben jelent meg: W.W.Rostow: The Terms of Trade in Theory and Practice  Economic History Review 
1950, 2nd ser., III, I. illetve Historical Analisys of terms of Trade August 1951., Economic History Review, 
Volume 4, Issue 1, p.53–76.) 
187 Le Corbusier elméleti munkái az épület, a hozzá kapcsolódó terek tervezése, „komplex design-ja”ként 
kezdte értelmezni, majd alkalmazni.  
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Popper által „Platón átkának”188tartott doktriner idealizmus és marxista-pozitivista 

tudományos gondolkodás terhe, így ennek szorításából a „design” fogalma sem 

szabadulhatott.  

A „modern design” a művész minden részletre kiterjedő idealista tervező hozzáállását 

jelenti. Ebben a legtöbb fent említett irányzat ugyanúgy gondolkodik. A Theo van 

Doesburg által „neoplaszticizmusnak”, Kassák által aktivizmusnak, mások által máshogy 

nevezett eltérő avantgárd gyökerű stílusokban a képzőművészet, iparművészet, építészet 

területei nem különülnek el, hanem egy egységes, a „művészet” romantikájával 

szembehelyezett racionális „tervező” gondolatként jelennek meg.189  

Az eltérő irányzatok ezt másként nevezték: „összművész”, „tervező”, „egységes 

szellem”, „egységes stílus”. A „modern designer” alkotói attitűdje azonban lefedi azt a 

fajta művészi-tervezői tevékenységet, amit Mies van de Rohe-tól Philip Johnsonig 

minden irányzatban műveltek. Gerevits Tibor római iskolájának célkitűzése szintén az 

volt, hogy „az alapvetés minden téren, építészetben, szobrászatban, festészetben, 

iparművészetben egyszerre, párhuzamosan, egymásba fonódva induljon meg, hogy 

szervesen, a művészi ágak egységes kölcsönhatásával alakuljon ki a keresett és remélt új 

stílus, új szellem.”190 

A húszas-harmincas években Magyarországon egyértelműen Kassák Lajos tekinthető a 

legavantgárdabb művész személyiségnek, s köréhez számos iparművész is tartozik. Tőle 

esztétikai és művészi hozzáállásában legtávolabb talán a Kós Károly által képviselte 

népiesség körei találhatóak.191 Mint „modern (designer) tervezők”  azonban hasonló 

attitűddel alkotnak.192A tág értelemben vett magyar modern arculata azonban jóval 

                                                           
188 Magyarországon csak 2007-ben jelent meg magyar fordításban „Vissza a preszókratikusokhoz” című írása 
melyben részletesen, liberális álláspontból bírálja az idealizmus történetében megmutatkozó folyamatos 
logikai hibákat. (lásd: „Vissza a preszókratikusokhoz” (fordította Veres Máté), Megjelenés: Ókor. Folyóirat 
az antik kultúrákról VI (2007), 4. szám, 3-12. oldal) 
189 Lásd még első fejezet, 158. jegyzet, valamint a Tate 2010-es kiállításának katalógusát: Gladys Fabre - 
Doris Wintgens Hotte – Michael White: Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a 
New World , Paperback, London, 2011.,Tate Publishing, Number of Pages: 240. ISBN: 1854378724  
190 Gerevich Tibor: Római magyar művészek, Magyar Művészet, 1931. p.189. 
191 E helyütt az esztétikai és nem a politikai spektrumon értem az összetéseket. Kassák szocializmusa és Kós 
Károly népiessége számos ponton osztott közös célokat és bizonyos szempontból Kós Károly is „baloldali” 
volt. Sokszor helyezkedett szembe élesen a hivatalos magyar álláspontokkal a transzilvánizmus 
szószólójaként. Munkásságára végig jellemző kettősség: az erős szociális hivatás és népművészethez nyúló 
esztétika nála azonban a nagy vonalakban az Arts and Crafts mozgalomhoz köthető gondolatiságból, és nem 
az avantgárdból volt eredeztethető. 
192 A MOMA 1931-es, fent tárgyalt „modern” kiállítása nagy erőfeszítéseket tett Amerikában, hogy 
megszabadítsa a modernizmust baloldali politikai tartalmaitól, és elsősorban esztétikai, művészi programjára 
koncentráljon. A kiállítást (International Exhibition of Modern Architecture, MOMA, New York, 1932) 
Philip Johnson, a modern amerikai építészet-teoretika egyik megalapozója kurálta. Ez az „apolitizálódás” a 
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szelídebb és konzervatívabb, valamint összességében apolitikusabb volt a második 

világháború előtt.193 Elég megemlíteni az avantgárd és népies irányzatok felé egyaránt 

nyitottan viszonyuló „modernisták” közül Kozma Lajos, vagy Kaesz Gyula nevét. A 

náluk konzervatívabb művészi hozzáállású művészek között egyaránt akadnak, a „modern 

tervező-designer” attitűdjével alkotó, kiemelkedő „építész-iparművészek”. Györgyi 

Dénes, az Iparművészeti Iskola az Art Deco stílusokhoz közel álló rektora, az Iskola 

tanárai: Ohmann Béla, a „rómaiakhoz” köthető szobrászművész, valamint Toroczkai 

Wigand Ede194is hasonlóan műfajilag szerteágazó életműveket alkotnak. Életművük során 

bejárják az építészet, ipar- és képzőművészet, belsőépítészet és grafika eltérő területeit.  

Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat az európai kontinens első nemzeti, az 

Arts and Crafts Mozgalom célkitűzéseihez köthető iparművészeti szakmai egyesületeként 

alakult meg 1885-ben.195 1885-1897 között „M űvészi Ipar” majd 1897-1944-ig „Magyar 

Iparművészet” címmel a Társulat adta ki a magyar iparművészet elsődleges elméleti és 

publikációs fórumát. A „magyar iparművészet” központi intézményei ekkor egy helyen: 

Lechner Ödön Üllői úti épületében koncentrálódnak. Itt van ekkor az Iparművészeti 

Iskola, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Iparművészet folyóirat (1885 és 1897 között 

Művészi Ipar) szerkesztősége, és kezdetben az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 

központja is.196 Ez a négy intézmény a két háború közötti időszakban a magyar szecesszió 

lechneri hagyományainak továbbvivőjeként intézményes folytonosságot teremtett a 

századfordulótól kezdve és a modern időszak közepéig, 1944-ig. 

                                                                                                                                                                                
második világháború után nyugaton tovább folytatódik, és a „design” fogalmával együtt változva végleg 
eltávolodik politkai gyökereitől. A modernizmus fogalmának „ideológiai szabadsága” azonban csak a 
vasfüggöny nyugati oldalán volt biztosított. (Crouch, Christopher Crouch: Modernism in Art Design and 
Architecture, New York, St. Martins Press. 2000.) 
193 A művészettörténésznek nem tiszte a „mi lett volna ha” kérdésekkel foglalkozni, azonban látva azt a 
folyamatot, ahogyan a modern stílus és design a nyugati demokráciákban kialakította a maga helyi 
változatait, valószínűleg lényeges különbségek mutatkoznának. 
194 Toroczkai Wigand Ede művészetéről 2008. február 9. és november 9. között volt tárlat Gödöllőn. A 
kiállítás kurátora, Keserű Katalin megjegyzi: „Széleskörű munkássága a 19-20. század fordulójának a 
művészeteket egységben tekintő szemléletéből fakad, innen ered életművének modernitása is.”… 
„Organicizmusa egyúttal funkcionális szemléletet is jelentett, a szó humán értelmében. Ennek is köszönhető, 
hogy kora modernizációs programjaiban (például a Székelyföldön) részt tudott venni, hogy többfunkciós 
épület- és bútortípusokat dolgozott ki, hogy típusterveket készített a lakásprobléma szociális megoldása 
érdekében.”(lásd: Keserű Katalin: Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész, iparművész kiállítása, 
Térműves.hu, 2008. Február 5. 19:18. http://termuves.hu/?q=en/hirek/esemenyek/kiallitasok/toroczkai-
wigand-ede-1869-1945-epitesz-iparmuvesz-kiallitasa letöltés ideje: 2011-08-17.) 
195 Életre hívásában Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszternek nagy része volt. Ő lett a társulat első 
elnöke 1885-től 1888-ban bekövetkezett haláláig. A Társulat indulását követően kiemelkedő tagjai közé 
tartozott Ráth György, Radisics Jenő, Fitter Kamill és Zsolnay Vilmos is. 1885-1897 között „M űvészi Ipar” 
majd 1897-1944-ig „Magyar Iparművészet” címmel az Egyesület adta ki a magyar iparművészet elsődleges 
elméleti és publikációs fórumát. (Új magyar iparművészet felé / Válogatás a magyar iparművészet 
dokumentumaiból 1899-1947 /, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1991.) 
196 Később, a húszas években a Társulat külön költözött és önálló kiállítási hellyel is rendelkezett. 
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3.1.2.  A magyar iparművészet fő irányzatai a második világháború előtt (1938-1944) 

3.1.2.1. A nemzetközi irányzatok magyar vonatkozásai:  

A. A magyar avantgárd (pl. Kassák és köre) 

B. A magyar neoklasszicizmus (A római iskola és köre)  

C. A „magyar Art Deco”- (A kézműves iparművészet) 

D. A „magyar Art Moderne”- (A magyar modernisták körei)  

E. A totalitárius művészet: Art Industriel és „népiesség” 

Az első világháborút követően a Muthesius által 1907-ben alapított Deutcher 

Werkbund, később Gropius Bauhausa, majd a harmincas és negyvenes évek modernista 

nézetei is hamar megjelennek az iparművészettel kapcsolatos vitákban. A „magyar 

iparművészet” konzervatív intézményei mellett alternatív műhelyek is sorra alakultak. 

Bortnyik Sándor „Műhelye” magániskolaként a modernizmus elveit követve 1928-tól 

működik.197 Kassák „maista”198körének iparművész tagjai Magyarországra is behozzák az 

avantgárd tárgy és ipar-központú esztétikai gondolatát.199 Kállai Ernő írásai révén számos 

                                                           
197 „A korszakban főként az olyan gyakorlati ismereteket nyújtó, iparművészeti, alkalmazott grafikai képzést 
nyújtó intézmények voltak népszerűek, mint Bortnyik Sándor 1928-ban indított Műhelye vagy az Orbán 
Dezső vezetésével 1932-ben megszervezett Atelier. Ezek mellett a rajzi, festői alapokat az olyan 
hagyományosabb festőiskolákban is el lehetett sajátítani, mint Hegedűs László vagy Gallé Tibor intézete. 
Vaszary iskolája ez utóbbi típusba tartozott.” (Révész Emese:„Modern művészetet – az ifjúságért!” Vaszary 
János művészetpedagógiája. In: Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása. Szerk.: Veszprémi 
Nóra. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2007, p.121-128.) 
198 Györgyi Kálmán kissé derogatív kifejezése az 1925-ös kiállításról szóló, alább idézett beszámolójában 
szerepel. (lásd: Györgyi Kálmán: A párizsi nemzetközi iparművészeti kiállítás, Magyar Iparművészet, 
XXVIII. Évf. 1925/6-8.sz. p.103 – 125. oldalon) 
199 El Liszickij iparművészet centrikus esztétikai nézetei hamar eljutottak Magyarországra, hisz El Liszickij 
személyes kapcsolatban is állt Kassákkal, amit egy általa 1920-ban a Ma bécsi szerkesztőségébe postázott, 
levélként feladott plakátja is bizonyít. („Die plastische Gestaltung der elektro-mechanischen Schau „Sieg 
über die Sonne”, melyet a szakirodalom „Figurinenmappa” néven tart számon, ugyancsak Hannoverben 
jelent meg a Leunis& Chapman kiadónál. A lapok valójában díszlettervek Alekszej Krucsonih és Mihail 
Matyusin 1913-ban bemutatott futurista operájához. A nap legyőzése díszleteit eredetileg Malevics készítette, 
az 1920-ban felújított változat már El Liszickij elekromechanikai látványosságaival jelent meg a színpadon. 
A mindössze 75 példányban megjelent tízlapos, laponként szignált mappa ma igen ritka, a harmincas évek 
második felében a náci hatóságok - mint „elfajzott művészetet” – az összes fellelt példányt megsemmisítették. 
A plakát érdekessége, hogy El Liszickij levélként adta fel a bécsi Ma címére, vagyis e példány egykor 
feltehetően Kassák Lajos tulajdonában volt. … Ezek az évek jelentették az avantgárd legmozgalmasabb 
időszakát, egymást követték a kongresszusok, kiáltványok, az egyes iskolák, műhelyek kapcsolatfelvételei és 
szakadásai. A düsseldorfi kongresszus idején Theo van Doesburg, El Liszickij és Hans Richter megalapította 
a Konstruktivisták Nemzetközi csoportját, amelyhez Kassák is csatlakozni kívánt, El Liszickij Vjescs című, 
háromnyelvű lapja pedig Kassákot és több magyar aktivistát munkatársként említ.”  Gréczi Emőke: Kassák 
és El Liszickij: egy avantgárd kapcsolat, 2011. május 5., publikálva: http://post-
antiq.blogspot.com/2011/05/kassak-es-el-liszickij-egy-avantgard.html letöltés időpontja: 2011. 07.29. 
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jelentős publikáció is napvilágot lát.200 A két világháború között már komoly irodalma van 

a „modern tárgyi kultúra” kérdéskörének.  

A A magyar avantgárd (pl. Kassák és köre) 

A magyar avantgárd azonban csak egy, és nem is a legjelentősebb irányzat volt 

Magyarországon. Az 1985-ös „Magyarországi Művészet története 1919-1945” kötetben a 

62. oldalán azt olvashatjuk: „a design két központja a húszas évek elején a Szovjetunió és a 

weimari Németország volt.” 201 Már ez az értelmezés is elszakad a valóságtól, hisz a 

„design” harmadik központja a „design” fogalom szülőhazája, Anglia és az Egyesült 

Államok volt ekkor.202Az a tény, hogy az avantgárd, konstruktivista valamint 

funkcionalista design felfogás ebben a két országban virult, nem terjeszthető ki a „modern 

design” egészére, és a „design” fogalmára legkevésbé. Nem véletlen, hogy az avantgárd 

angolszász változata a vorticizmus nem is tudott gyökeret verni a német és orosz példákhoz 

hasonlóan, lévén nem volt mögötte társadalmi és értelmiségi bázis.203A Bauhaus számára 

működése végén már kifejezetten kínos volt a szoros kommunista affiliáció, és többször 

igyekeztek is elhatárolódni a Bauhaus körül szerveződő politikai csoportoktól - 

                                                           
200 Kállai Ernő, Kassák és Moholy barátja a „Ma” rendszeres publicistájakánt már a 20-as években számos, a 
konstruktivista tárgytervezés eredményeit, elveit taglaló cikket közölt. Ilyen például a „Konstruktivizmus” 
című cikke, (Ma, 1923. május 1. p. 45.) illetve a tárgyformálás esztétikája, című főiskolai előadás-jegyzet, 
mely kéziratosan jelent meg, (Budapest, 1948.) s amelyet a Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatói 
jegyezték le és adtak ki előadásai alapján jóval halála után. 
201 Az 1985-ös „Magyarországi Művészet története 1919-1945” kötetben a 62. oldalon azt olvashatjuk: „A 
design két központja a húszas évek elején a Szovjetunió és a weimari Németország volt.” Már ez az 
értelmezés is elszakad a valóságtól, hisz a „design” harmadik központja a fogalom szülőhazája, Anglia. Az a 
tény, hogy az avantgárd, konstruktivista design felfogás központjai e két országban vannak nem 
terjeszthetőek ki a „design” egészére. 
202 A korszak angol designjának emblematikus elemei a máig változatlan londoni metró-arculat, a fekete 
taxik és piros emeletes buszok a legismertebbek. Számtalan olyan példa, írás, nézet van a design területén is, 
melyeket a honi művészettörténet írás politikai okokból hagyott figyelmen kívül. Dolgozatomhoz hasonló 
metódus szerint íródott „komparatív design történettel” is az angol szakirodalom ajándékozott meg minket 22 
évvel ezelőtt. (John A. Walker, Judy Attfield: Design history and the history of design. London: Pluto, 1989. 
Pressmark: A.119.459 ISBN 10: 0745302742 / 0-7453-0274-2, ISBN 13: 9780745302744 243 oldal.) 
203 A vorticizmusnak nevezett rövid életű, londoni értelmiségi avantgárd mozgalom bár kétségtelen 
megtermékenyítően hatott az angol és amerikai modernizmusra A mozgalom azonban mégsem volt hosszú 
életű. Az elnevezést maga Ezra Pound adta a mozgalomnak, a két kiadást megélt BLAST magazinban T.S. 
Elliot művei is megjelentek. Az angolszász kulturális közeg azonban egyszerűen nem volt vevő az avantgárd 
eme radikális formájára, így tagjai hamar más irányzatokhoz csatlakoztak. Prominensük, Ezra Pound a 
futuristák útját követve elébb a neoklasszicizmus majd fasiszta ideák követője lett. A vorticizmus kudarcának 
okai között többek közt szerepel, hogy a marxizmus és az ehhez hasonló radikális eszmék, melyen az 
avantgárd alapult, angolszász területen mindig is marginálisak maradtak. Sem a kontinentális értelemben vett 
szociáldemokrácia, sem a marxista kommunizmus nem tudott érdemben szárba szökni. A művészet 
mecénásai és a potenciális vevők számára ez a stílus nem volt érdekes. (A vorticista kiáltványt lásd: Ezra 
Pound: Vorticism. 1914., Fortnightly Review 96, no.573: p.461–471, illetve monográfia róluk Richard Cork: 
Vorticism and Abstract Art in the First Machine Age (two volumes). Los Angeles, University of California 
Press, 1976. ISBN 0-520-03154-7 & ISBN 0-520-03269-1.) 
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sikertelenül.204A Bauhaus 1933-as bezárása, valamint orosz konstruktivizmus irányzatának 

1935-ös „felszámolása” Oroszországban, és az ezt hamarosan követő, Németországban 

„náci”, Oroszországban „szocreál” művészeti fordulat ezt az irányzatot minden téren 

érzékenyen érintette. A VHUTEMASZ205és a Bauhaus intézményeinek bezárása206 

azonban nem jelentette sem a művészek karrierjének, sem a tágan értelmezett irányzat 

szükségszerű „végét”. Mint látni fogjuk, sokan közülük épp a „szocialista realizmus 

(klasszicizmus)” heves szószólói lesznek a későbbiekben, míg mások valóban évekre 

háttérbe szorulnak.207 

B A magyar neoklasszicizmus (A római iskola és köre) 

A tízes-húszas évektől az egész kontinensen, s hazánkban különösen meghatározó a 

neoklasszicizmus208 irányzata. Ez az irányzat a „novecento mozgalom”2091922-es, és a 

magyar Római Ösztöndíj2101928-as megalapítását követően különös hangsúllyal volt jelen 

                                                           
204 Lásd: Kenneth Frampton,: The Bauhaus: Evolution of an Idea 1919–32. Modern Architecture: a critical 
history (3rd ed. rev. ed.). New York, NY: Thames and Hudson, Inc.. ISBN 0500202575. p. 124. Frampton 
említi Mies van de Roche sikertelen elhatárolódási kísérleteit a Bauhaus kommunista kapcsolataitól. Később 
Amerikában együttműködése szoros lesz Philip Johnsonnal, és ketten az „international style”, azaz a 
modernizmus „ideológiamentes”, vagy ha tetszik „a Bauhaus marxtalanított” változatának megteremtőiként 
lesznek jelen.  
205 Selim O. Khan-Magomedov: VHUTEMAS Moscou, 1920-1930; traduit du russe par Joëlle Aubert-Yong, 
Nikita Krivocheine, Jean-Claude Marcadé; sous le contrôle de l'auteur et de Arlette Barré-Despond, en 
collaboration avec Joëlle Aubert-Yong ; textes et iconographie établis, présentés et annotés par Arlette Barré-
Despond. 1990. Editions du Regard, Párizs, 880 oldal, ISBN 10 2903370559 
206 A VHUTEMASZ-t nem feloszlatták, hanem feldarabolták, és beolvasztották más intézetekbe, iskolákba. 
Ilyen jogutódként jött létre 1933-ban a Moszkvai Építészeti Intézet. A konstruktivizmus-funkcionalizmus 
iskoláinak feloszlatása így szinte évre pontosan történik meg a hitleri Németországban és Oroszországban. 
(Bernard Smith: Modernism's History: A Study in Twentieth-Century Art and Ideas, New York, Yale 
University Press, 1998, ISBN 0-300-07392-5 p.166, illetve a VHUTEMASZ fő forrását lásd a 17. 
jegyzetben: Selim O. Khan-Magomedov: Vhutemas: Moscou 1920-1930. Volume I+II., Párizs, Edition du 
Regard, 1990. összesen 884 oldal. ISBN 2-903370-55-9) 
207 Major Máté az avantgárd mozgalomhoz köthető CIAM magyarországi szekciójának vezetője az ötvenes 
években a szocreál építészet egyik főideológusa lesz. Weiner Tibor, Sztálinváros-Dunaújváros első 
főépítésze maga is „Bauhaus alumni”, aki aztán 1952 és 1957 között a Magyar Építőművészet folyóirat 
főszerkesztőjeként a szocialista realizmus egyik fő képviselője, szószólója és propagátora. 
208 Zwickl András: Between Conservatism and Modernism: Classicisms and Realisms of the 1920s in Central 
Europe (in: Local Strategies, International Ambitions. Modern Art and Central Europe 1918–1968, Prága, 
2006) 
209209 Az avantgard és fasiszta irányzatok közötti kapcsot megteremtő futurista festő, szobrász, designer, 
illusztrátor alkotó, Mario Sironi,  milánói Novecento Mozgalom egyik alapítójának története különösen 
érdekes. Monográfiája 2000-ben jelent meg. Emily Braun: Mario Sironi and Italian Modernism: Art and 
Politics under Fascism, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, „Sironi and the Novecento” p. 90 – 
113. A novecentot a szocialista korszakban igyekeztek a modernizmussal szemben, mint reakciós irányzatot 
meghatározni. (Művészeti lexikon. Szerk. Zádor Anna és Genthon István. 3. köt. Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1968. Novecento l. p. 534.) ez a meghatározás azonban szintén ideológiai alapvetéseket tükröz. 
210 1928-ban a magyar állam fiatal művészek számára ösztöndíjat alapított a római Magyar Akadémián, mely 
kezdeményezés fő pártfogója, a Római Magyar Intézet 1925-ben kinevezett igazgatója, Gerevich Tibor volt. 
Mint írja: „az alapvetés minden téren, építészetben, szobrászatban, festészetben, iparművészetben egyszerre, 
párhuzamosan, egymásba fonódva induljon meg, hogy szervesen, a művészi ágak egységes kölcsönhatásával 
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a harmincas évek magyar építészetében és iparművészetében. Számos jeles képviselője 

került ki az Iparművészeti Iskola diákjai közül, és sokan tanítottak is ott. Az irányzathoz 

köthető, bár Római Ösztöndíjban nem részesülő prominens szobrász, Ohmann Béla a 

második világháború előtt több évtizeden át oktatott az Iparművészeti Iskola különböző 

szakain. 5 éven át, Orbán Lajos 1940-es halála, és Gádor István 1945-ös kinevezése között 

a kerámia szakot is ő vezette. Később sokan ebből az irányzatból vállnak a „szocialista 

realista (klasszicista)” korszak iparművészeti életének meghatározó személyiségeivé: 

Domanovszky Endre és Hincz Gyula (az Iparművészeti Főiskola későbbi tanárai illetve 

rektora) és a „római iskolához” köthetőek.211 

A „modernség” fogalmának azonban nem pusztán a marxizmus filozófiájához közelítő, 

„baloldali” avantgárd, és az olasz fasizmushoz igazodó novecento „jobboldali” 

értelmezései voltak, hanem egyéb kortárs „politikailag semleges” iparművészeti 

irányzatokkal együttesen léteztek. Éltek a magyar szecesszió hagyományai ugyanúgy, 

mint ahogy a népi212 ihletettségű kézműves iparművészet „harmadik útja” is bontakozott 

önálló, külföldi példákat nem vagy csak közvetve követő „magyar” iparművészeti irányzat 

körvonalait öltve. A különböző „izmusok” aktuális vitái, azok pillanatnyi pozíciói nagyban 

meghatározták a korszak irodalmát, és mint látni fogjuk, iparművészeti és tárgykultúráját 

is. A „design” ekkor még nem különálló fogalomként jelenik meg, hanem az iparművészet 

és építészet egészére vonatkozik a korra jellemző teljesség – és sokszor kizárólagosság - 

igényével. Az angol szakirodalom „architecture and design” fogalompárosa 

alkalmazható a korszakra jól mutatva „iparművészet és építészet” szoros kapcsolatát. 

Hasonló folyamatok zajlanak Magyarországon a magyar iparművészet, építészet és design 

közegében ekkor, mint a radikális eszmékre szintén mindkét szélén zárt, alapvetően 

informális kapcsolatokon nyugvó, konzervatív hozzáállású ám a progressziótól el nem 

zárkózó „edwardiánus-györgykori” Angliában213, valamint a harmincas évek 

Amerikájának szellemi életében.214 

                                                                                                                                                                                
alakuljon ki a keresett és remélt új stílus, új szellem”  (Gerevich Tibor: Római magyar művészek, Magyar 
Művészet 1931. p.189.) 
211 A „római iskola” alkotóiról megjelent monográfia részletesen átveszi a művészek életrajzi adatait. Lásd: 
P. Szűcs Julianna: A római iskola. Esztergom, Corvina, 1987. (1988!) 143 o., 168 t. ISBN 9631325822 
212 A népiesség fogalmát az irodalomtörténetben használatos „népiességhez”, mint a tág értelemben vett 
„folklorizmus” magyarországi jelenségéhez igazítom ehelyütt. Ebben a kontextusban a magyar iparművészet 
népművészet ihlette, ám modern, önálló irányzataként tekintek rá. Későbbi fejezetben bővebben tárgyalom 
ezt, a szintén a XIX. századból eredő, komplex jelenséget, „magyar és magyaros” dichotómiáját. 
213 Jellemző az angol intellektuális életre az ún. „Bloomsbury-group” a század első felében meghatározó 
irodalmi-esztétikai-politikai köre, mely az Arts and Crafts Mozgalomhoz hasonlóan egy szorosan és tágabban 
értelmezett baráti társaság körül szerveződött. A Woolfe házaspárhoz szorosan vagy lazán a század első 
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C Trianon után: magyar szecesszióból magyar Art Deco? 

Az első világháború utáni a „magyar szecesszió” örököseként is felfogható, tágan 

értelmezett iparművészeti közeg a korra jellemző heterogén magyar „Art Deco-nak” is 

tekinthető. Az Art Deco, mint stílus-definíció, bár a kifejezés eredetileg francia eredetű 

mégis az angol szakirodalomban 1966-után megjelenő fogalom,215ezért a fogalom eredeti 

meghatározására támaszkodnék.216 Annál is inkább mert, ahogy a később tárgyalt 

„nemzetközi stílus” esetében, az Art Deco-nál is egy kiállítás kapcsán, az utólagos recepció 

által visszamenőlegesen legyártott fogalomról, és nem a korszak önértelmezésével azonos 

stílusról van szó. 

Az Art Deco stílus-meghatározás átvétele Magyarországon az elmúlt években kezdődött 

meg, és Vadas József 2005-ös könyvéig nem volt a magyar művészettel kapcsolatos 

összefüggő irodalma.217Vadas József a könyv legelején tisztázza, az Art Deco stílus nem 

más, mint utólagos re interpretáció.218Bevezetését követően gazdag példákon szemlélteti a 

magyar art deco kialakulását, megmutatja annak Lechner Ödön örökségéből való 

származását, mint írja: „a század eleji emlékek stílusukat tekintve többet valósítanak meg 

az irányzat programjából, mint a húszas-harmincas évek alkotásai.”219Bemutatja a húszas-

                                                                                                                                                                                
felének szinte teljes angol irodalma köthető, hisz a Bloomsbury ház kertjében szinte a teljes művészeti elit 
teázott a házaspárral. A Bloomsbury group azonban az angol „intellektuális arisztokrácia” az „elit” tagja volt, 
lévén magját Cambridge-ben végzett értelmiségiek adták. Mindezen összefonódások ellenére Bloomsbury 
nem volt más, mint „barátok privát csoportja és semmi más.” (lásd: David Gadd: The Loving Friends: A 
Portrait of Bloomsbury London, Harcourt, 1975., összesen 210 oldal, ISBN 0156543001, p.1.: „Woolf's 
formulation is a little too dogmatic and definite and contributes to the false view that Bloomsbury was an 
entity, almost a formal body, as opposed to an informal group of friends, and nothing more.”  Lásd: p.45.) 
214 Hasonlóan informális alapon szerveződött az „Others” illetve „Grantwood” avantgárd kolónia New 
York-ban a húszas években Man Ray és Alfred Kreymborg baráti társaságában egy harmadik barát, William 
Carlos Williams házának kertjében. (lásd: Prof. Joseph Conte: The New York Avant-Garde, 1913-1929 
English 628: Studies in 20th C. American Literature, 2003. augusztus 11., Prof. Joseph Conte, University at 
Buffalo, The State University of New York, letölthető tanulmány: 
http://www.acsu.buffalo.edu/~jconte/628Description.html letöltés ideje 2011-08-30.) 
215 Az Art Deco kifejezést először Bevis Hillier angol művészettörténész használta. (Bevis Hillier, Art Deco 
of the 20s and 30s London, Studio Vista/Dutton Picturebacks, 1968. ISBN 9780289277881) 
216 Bayer, Patricia Bayer: Art Deco Architecture: design, decoration and detail from the twenties and 
thirties’, Thames & Hudson, London 1992 p. 12. „The Art Deco got it’s name after an exhibition held in 
Paris in 1966 'Les Années 25' sub-titled Art Deco’ celebrating the 1925 Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes (International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts) that 
was the culmination of style moderne in Paris.” 
217 Vadas József: A magyar art deco - Stílusok – korszakok Corvina Kiadó, Budapest, 2005. 154 oldal ISBN: 
9631354088 
218 „Az, hogy ezen az iparművészeti és műipari kiállításon új irányzat jelent meg a színen, amelyet (…) 
látványos dekorativitás hat át, s hogy ez a stilizáló formavilág az építészet és az iparművészet különféle ágai 
mellett még a kortárs szobrászatra és festészetre is kiterjeszkedett, létrejöttekor senkiben sem ötlött fel. Az, 
hogy ma art deco-ról beszélünk, ezért merő rekonstrukció: kizárólag a múltra friss szemmel tekintő 
művészettörténészeknek köszönhető.”  (Vadas József: A magyar art deco - Stílusok – korszakok Corvina 
Kiadó, Budapest, 2005. 5. oldal) 
219 Vadas József: A magyar art deco, 25.oldal   
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harmincas évek alkotóit, és megjegyzi, hogy az Art Deco jelenléte a magyar művészetben 

mindmáig feldolgozatlan. Kaesz Gyulát Vadas József az „Art Deco követének”220nevezi, s 

külön fejezetben foglalkozik Bortnyik Sándor és Gorka Géza munkáságával is. Gádor 

István művészetét az Art Deco aspektusaiból világítja meg. Megmutatja a tömeggyártás és 

Art Deco kapcsolatait is S.V. Csekonyin orosz keramikus példáján szemléltetve, illetve 

kitér a húszas-harmincas évek ipari formatervezésének és designjának az ismertetésére is. 

Vadas József könyve valóban átfogó és alapos, mondhatni hiánypótló mű. Azonban az 

általa egységesen az Art Deco stílus alatt tárgyalt Bortnyik, Kaesz, Gorka és Gádor csak a 

művészettörténész szemében tartozhatnak egyazon rekonstruált stílus ernyője alá. Az 

avantgárd Bortnyik, a pragmatikusan modern Kaesz, a népies Gorka semmiképp nem 

tartozhatnak egy közös irányzat képviselői közé.  

Tanulságos látni például, miként jelent meg a hivatkozott, névadó kiállítás recepciója a 

Magyar Iparművészetben. A magyar művészek számára például a VHUTEMASZ uralta 

orosz pavilon konstruktivista „botrányáról” és az ott jelen lévő funkcionalizmusról 

Györgyi Kálmán221, a korszak nagyhatású iparművésze kifejezetten elutasítóan ír. A 

magyar művészetpedagógia egyik vezéralakja, párizsi Iparművészeti Kiállításról222szóló 

beszámolójában így fogalmaz: „.az egykori Maisták és a gyászos emlékű bolseviki uralom 

plakátjaihoz hasonló festmények, grafikai munkák” hangsúlyos jelenlétét nevezi olyan 

„ őrületnek, mely láthatóan Oroszországban még nem érte el tetőpontját.” 
223

 

Álláspontja tükrözi a kor századforduló „öregeinek” a konzervatív iparművészeti 

közélet álláspontját, például a konstruktivista, funkcionalista design iránti merev, az 1919-

es Tanácsköztársaság eleven emlékeként élő elutasítását. Györgyi dicséri egyúttal a 

                                                           
220 Vadas József: A magyar art deco, 78.oldal 
221 Györgyi Kálmán (1860-1930) Györgyi Dénes építész iparművész apja, a magyar iparművészet első 
generációjának kulcsalakja. 1884-től a Székesfővárosi Iparrajziskola tanára, a magyarországi iskolai 
rajzoktatás programjának kidolgozója. 1894-től az Országos Magyar Iparművészeti Társulat titkára, majd 
1906-tól igazgatója. Az 1896-os Milleniumi kiállítás iparművészeti szekciójának szervezője, igazgatója. 
1910-től haláláig volt a Magyar Iparművészet szerkesztője. 
222 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (A Modern Ipari és Dekoratív 
Művészetek Nemzetközi Kiállítása) 1925. áprilistól októberig tartó nemzetközi vásár és kiállítás sorozat volt, 
ahol több ország világkiállításhoz hasonlóan pavilonokkal szerepelt. Györgyi Dénes a Konsztantyin 
Melinkov tervezte orosz pavilonra és Alekszandr Rodcsenkó „munkás klubjára” referál, ahol többek közt 
konstruktivista szellemű gyermekjátékokat is kiállítottak. A német pavilon a Bauhaus képviselte 
funkcionalizmus egyik első nemzetközi bemutatkozója volt. Ezek mellett azonban az Art Deco stílus is e 
kiállításról kapta a nevét: Ivan Meštrović görögös klasszicizáló Račić mauzóleuma nagydíjat is kapott. 
(Hanno-Walter Kruft: A History of Architectural Theory: From Vitruvius to the Present, Princeton 
Architectural Press, 1994, p.397.) 
223 Györgyi Kálmán: A párizsi nemzetközi iparművészeti kiállítás, Magyar Iparművészet, XXVIII. Évf. 
1925/6-8.sz. p.103 – 125. oldalon, illetve Bor Pál: A párisi iparművészeti kiállítás stíluskritikája Magyar 
Iparművészet, XXVIII. Évf. 1925/6-8.sz. p.125 – 137. 
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kézműipar kiemelkedő darabjait, de egyben megjegyzést tesz a kiállítás nagyzoló 

méreteire, fényűzésére is. Hangsúlyozza, hogy a „magyar műipar” bár nem volt jelen, de 

minden tekintetben megállja a helyét a nemzetközi összehasonlításban.224 Mivel Györgyi 

Kálmán, és unokaöccse Dénes ekkor a magyar iparművészeti élet prominens képviselői 

voltak, és az iparművészeti kiállításokat szinte exkluzívan a Györgyi Kálmán elnökölte 

OMIT rendezi, nem nehéz feltételezni, hogy milyen arculata lett volna egy esetleges 

magyar kiállításnak.225Ez azonban merő spekuláció. Tény, hogy hazánk sem az 1925-ös 

közvetett, sem az 1966-os közvetlen névadó kiállításon nem vett részt. A hivatalos okok 

közt motiválták ebben a korszak magyar-francia politikai ellentétei és a később, az 1925-ös 

év végén kibontakozó frank-botrány kavarta nemzetközi felháborodás sem tett jót később 

hazánknak. 

Magyarország politikai és társadalmi helyzete a húszas években szintén nem hagyható 

figyelmen kívül. Részvételének hiánya csak részben politikai: a szomorú okok között ott 

van, hogy pénz sem volt egy ekkora szabású tárlaton méltó módon részt venni. Ahogy 

Magyarország második világháború utáni művészete sem a nyugati példák és nemzetközi 

stílusok sodrában, hanem más folyamatok hatása alatt mozog, úgy már 1925-ben sem a 

jazz és luxus határozta meg a trianoni traumát ki sem hevert, a korona hiperinflációjával 

küszködő, elszegényedett és elszigetelt Magyarországot. Az első világháború nagy 

győztesei, Anglia és Amerika által „Roaring Twenties-nek” a szintén győztes 

Franciaországban „ Années Folles”  név alatt ismert, és a Németországban Gustav 

Stresemann gazdasági intézkedései következtében „Goldene Zwanziger-ként”226emlegetett 

hihetelten gazdasági és kulturális fellendüléssel szemben a magyar húszas évek minden 

volt, csak nem „roaring” azaz üvöltő, „folie”azaz őrült, vagy „goldene” azaz arany. Inkább 
                                                           
224 Györgyi Kálmán: A párizsi nemzetközi iparművészeti kiállítás, Magyar Iparművészet, XXVIII. Évf. 
1925/6-8.sz. p.103 – 125. oldalon, illetve Bor Pál: A párisi iparművészeti kiállítás stíluskritikája Magyar 
Iparművészet, XXVIII. Évf. 1925/6-8.sz. p.125 – 137. 
225 A magyar pavilont Maróti Géza tervezte volna. A szomszédos Ausztria kiállítása meglehetősen 
konzervatívra sikeredett, a csehek pedig erős népművészeti anyaggal voltak jelen. Ebből is 
következtethetünk, hogy a magyar pavilon valószínűleg nem kavart volna az oroszhoz hasonló botrányt. ( 
226 A Németországban a Goldene Zwanziger korszaka 1924, más források szerint inkább a Dawes-terv valós 
gazdasági hatásainak megjelenése utánra, 1925 és 1929 közé tehető. A közvetve Gustav Stresemann nevéhez 
köthető rövid négy-öt év számít ennek a prosperáló időszaknak. Amerikában és Angliában már közvetlenül 
az első világháborút követően megjelennek a gazdasági fellendülés jelei. A kulturális és klubélet fellendülése 
azonban paradox módon épp a hiperinflációnak köszönhető Németországban, hisz az emberek igyekeztek 
esténként azelőtt „hasznosítani” hiperinflálódott pénzüket, hogy másnapra nehogy értékét vessze. A korszak 
baloldali és zsidó értelmiség által meghatározott karaktere nagyban hozzájárult a náci kulturális felfogás 
kialakulásában. (lásd: Walter Laqueur: Weimar: A cultural history, 1918-1933, April 20th 1974., New York, 
Perigee Books, újra kiadva Phonix Press, 2000. ISBN 0399503463 308 oldal, „it was for better or worse the 
first truly modern culture…siu generis unthinkable without Jews…. The Institute of Frankfurt and a fortiori 
later on in Paris and New York eschewed obvious propaganda and Marxist-Leninist terminology even the 
word „Marxism” was rarely used.” lásd 61-63. oldal, és 77. oldal.) 
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voltak ezek az évek keservesek és fájdalmasok, sem mint „önfeledtek” a korszak 

Budapestjén. A kulturális élet egészét a modern szenzációk és amerikai hóbortok iránti 

szenvedélyek helyett pedig a Klebelsberg Kunó neve fémjelezte „konzervatív 

modernizáció” programja határozta meg. Eszerint a magyar nemzet további, immár 

osztályalapú szétszakadását meggátolandó a népet meg kell tartani a nemzet szervezetén 

belül, így a nemzeti kultúrpolitikának "népbarátnak", "népiesnek" kell lennie.” 227 

Közeli szomszédaink kisantantba tömörültek ellenünk, és – némi keserűséggel 

állíthatjuk – az egykori Magyarország ipari és bányaközpontjainak örököseiként, az 

elcsatolt területek erőforrásait birtokolva volt is miből finanszírozniuk a maguk virágzó 

húszas éveit, melynek révén az Art Deco nemzetközi stílusába illeszkedő „f ősodorbeli” 

művekkel tudnak jelentkezni. Az 1925-ös párizsi tárlat az újonnan létrejött Lengyelország, 

Csehszlovákia és Jugoszlávia kulturális diadalmenete is volt: a lengyel Tadeusz 

Gronowski grafikáival elnyerte a kiállítás Nagydíját.228 A szobrászati nagydíjat egy 

szintén új állam, Jugoszlávia színeiben érkező Ivan Meštrović229 érdemelte ki.  

A politikai érvek azonban nem csak magyar oldalról nyilvánultak meg valamifajta 

dacos sértettségtől motiválva, hanem kölcsönösen jelen voltak. Nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy a Clemenceau által megálmodott, Oroszország és Európa közé emelt „cordone 

                                                           
227 Klebelsberg Kúno 1922-1931-ig állt a vallás és közoktatásügyi minisztérium élén. Klebelsberg számára a 
kultúra jelentette azt a tényezőt, melyen keresztül az elszigetelt és megcsonkított Magyarország kitörhet az 
elszigeteltségből. Ezt ő „tudásberuházásnak” nevezte: „Valami új közszellem van kialakulóban, amely 
egyelõre inkább az öntudat alatt húzódik meg, de már munkában van. … a kultusztárca egyben honvédelmi 
tárca is … A magyar hazát ma elsõsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá. 
… Mûvelt és jómódú nemzet akarunk lenni, szóval fajsúlyosabb, mint a bennünket környezõ népek. … Az 
ellen a veszedelem ellen kell küzdeni - mondja -, hogy az állam keretén belül a csoportosulás ne akként 
történjék, hogy a nemzeti gondolatot az intelligencia, a nemzetköziséget a fizikai munkásság képviseli, mert 
ez a társadalom kettészakadását és a nemzetek felbomlását jelentené.” (lásd: Klebelsberg Kunó: A magyar 
neonacionalizmus. 1928. In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kunó beszédei és írásai (1917-
1932). Válogatta, az elõszót és a jegyzeteket írta Glatz Ferenc. Bp., 1990. 436. oldal) 
228 Tadeusz Lucjan Gronovski (1897-1994) a lengyel alkalmazott grafika, poszterművészet egyik legnagyobb 
alakja. Ő tervezte többek között a LOT máig használt piros-fehét logóját. (Legutóbbi kiállítása Wystavában 
kerül megrendezésre 2011 nyarán és kora őszén: Tadeusz Gronowski – twórca niezwykłej codzienności, 
Wystawa  12 lipca - 29 sierpnia 2011., r. Salon Wystawowy Marchand,  Pl. Konstytucji 2, w godzinach: pon. 
– pt. 11–19, sob. 11–16.) 
229 Ivan Meštrović (1883-1962) horvát szobrász, építész, iparművész a neoklasszicizmus irányzatának 
képviselője. Munkássága illeszkedik a korszak irányvonalai közé: számos neoklasszicista ihletettségű 
történelmi és nemzeti témájú művet, egyházművészeti témájú alkotásokat és népies ihletettségű, a horvát 
nemzeti múltat megjelenítő szobrot készített. Munkássága leginkább Ohmann Bélájéhoz hasonlítható a 
második világháborúig. A második világháború után Amerikába megy és ott hal meg Syracuse-ban. 
(Múzeumának honlapján található horvát nyelvű életrajza:  
http://mestrovic.kkz.hr/web_redizajn/BIOGRAFIJAhr.htm letöltés ideje 2011-08-18. Magyar irodalom: 
Udvary Gyöngyvér , Vincze Lajos: Mestrovic (Szemtől szemben sorozat)Budapest, Gondolat, 1975, 
illusztrált illetve Bundev-Todorov Ilona: Mestrovic, Művészet Kiskönyvtára 25., Budapest, Corvina 1971. 
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sanitére”-ben a francia állam közreműködése révén létrejött „limitrophe”  államok230első 

nagy kulturális és művészeti bemutatkozása is volt ez a tárlat, amit aztán díjak és 

elismerések által egyaránt kifejeztek. Ausztria részvétele szintén csak közvetetten és 

nehézkesen jöhetett létre, félhivatalos formában a „Város az Űrben” kiállításon való 

részvétel által. Szinte visszhangtalan maradt volna, ha nem épp Josef Hoffmann 

megbízásából Friedrich Kiesler  forradalmi expresszionista víziója képviseli hazáját ezen 

a tárlaton.231Magyarország a nemzetközi leszereplést, a vele szemben álló új államok előtti 

nyilvános, kulturális megalázást akarta elkerülni távolmaradásával. Németország hasonló 

politikai okokból ugyancsak távolmaradt, hisz nem csak vesztes és „nem kívánatos” állam 

volt, de ekkortájt szintén hiperinflációban testet öltő gazdasági válsággal küzdött.232
 

A „magyar Art Deco” esetleges területét épp ezért máshol látom. Olyan művészeket, 

akiket ez a kiállítás, vagy az ott látottak érdemben, dokumentáltan és közvetlenül 

befolyásoltak volna itthon, vagy ezen a kiállításon Magyarországot képviselve részt vettek 

volna, nem sorolhatunk fel. Olyan programokról, kiáltványokról, esztétikai 

alapvetésekről, amelyek a „magyar avantgárdnál” vagy „magyar neoklasszicizmusnál” 

sorakoznak, szintén nem beszélhetünk. A magyar iparművészet korabeli képviselőit tehát 

többszörös áttéttel, vélt vagy valós inspirációik, esetleges esztétikai hozzáállásuk, alkotói 

attitűdjük alapján sorolhatjuk csupán ma, a 21. században, az Art Deco 1966-ban 

Angliában, az eredeti 1925-ös párizsi kiállítás után 41 évvel, ugyancsak francia kurátorok 

által rendezett kiállítás alapján, Londonban meghatározott stílus fogalma alá.  

Az én vélekedésem szerint a fenti okok miatt az „Art Deco” stíluselnevezés használata 

csakis a stílus eredetének tekinthető nyugat-európai, első sorban a francia iparművészet 

                                                           
230 Híres bár vitatott, ám a dolgozat szempontjából e helyen elgondolkodtató André Fontaine francia 
történész azon nézete, hogy a Clemenceau által megálmodott „limitrophe” államokból alkotott „cordone 
sanitére”, mint a bolsevizmus elleni „ütköző zóna” valójában a Hidegháború valódi kezdetét jelölte ki. (lásd: 
André Fontaine: Histoire de la Guerre froide két kötet, (De la révolution d'octobre à la guerre de Corée és 
De la guerre de Corée à la crise des alliances), 1965 et 1966, Fayard, Párizs. Rövidebb kiadás: André 
Fontaine: La Guerre Froid: 1917-1991, Points (Seuil); Points histoire edition,  ISBN-10: 2020861208 May 
15, 2006. Párizs, 572 oldal. Cordon Sanitaire-ről : p.29-55 oldalon  
231 Penelope Curtis: Sculpture 1900-1945: After Rodin, Oxford History of Art sorozat, Oxford University 
Press, 1999., Az osztrák részvételre vonatkozó említés 271-275. oldal illetve a kiállításról 231. oldal  
232 Alig két évvel a kiállítás előtt zárult le Németország történetének legsúlyosabb hiperinflációja 1923-ban, 
az új námet márkát 1924 őszén Augusztus 30-án minden 1,000,000,000,000 Márkás bankjegyet egy új 
Reichsmark-r váltottak át. Az ezzel egy időben zajló magyar korona-hiperinfláció a pénz havonta történő 
98%-os romlását jelentette a pengő bevezetéséig. Ebben közrejátszott, hogy e két ország volt Európában 
ekkor leginkább kitéve a háborús kártérítések és jóvátételek fizetésének, melyek alóli szabadulás mindkét 
állam számára elsődleges cél volt. . (lásd: Adam Fergusson: When money dies: the nightmare of deficit 
spending, devaluation, and hyperinflation in Weimar Germany (1st [U.S.] ed. ed.). New York: PublicAffairs. 
(2010). ISBN 1586489941. a hiperinflációról, okairól és gazdsági következményeiről: p-10-16, p.119-120, és 
p.173.) 
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korabeli, nemzetközi irányzataihoz, jelenségeihez, eseményeihez és folyamataihoz 

személyesen, vagy közvetlen inspirációik révén köthető alkotók esetében indokolt. Teljes 

biztonsággal ekkor is csupán azon jelenségek tekintetében jelenthető ki, melyek az „art 

décoratifs” azaz a hagyományos illetve hagyománytisztelő iparművészet területeire 

vonatkoznak.233 Az Art Deco-nak az avantgárd és egyéb modern irányzatokhoz hasonlóan 

összefogott művészeti „programja” sohasem volt.234 Az egyetlen ilyen vezérelv, mely 

ezeket a hagyományos és modern, egymástól független irányzatokat és alkotókat 

összefogja, a dolgozatomban „modern design mentalitásként” meghatározott felfogáson 

alapulva, az „iparművészet” tágan értelmezett területének valamilyenfajta 

újraértelmezése. 

Alastair Duncan Art Deco könyvének235első illusztrációja a fenti körülmények mellett is 

rögtön magyar nevet tartalmaz. Duncan, Alexandre Kéléty „Legyezős hölgyét” választotta 

az a széles közönség számára íródott, a delfin könyvek Word of Art sorozata részeként 

kiadott műve bevezetéséhez a könyv első illusztrációjának. A név azonban már két 

ékezettel, a francia fonetika szerint szerepel. Kelety Sándor,236azaz Alexandre Kéléty 

1926-ra keresztnevét már elvesztette, a művészettörténet irodalom francia szobrászként 

tartja számon. Azon túl, hogy Simay Imre Károly237tanítványa volt, aki az Iparművészeti 

Iskola szobrász tanszékének tanára volt a század első felében, és hogy Budapesten született 
                                                           
233 Mint látni fogjuk ennek a szigorú stílus-meghatározásnak egyedül talán Miklós Gusztáv és Alexandre 
Kéléty felelnek meg, a többi alkotó inkább az „Art Modérne (et Industrielle)” irányzatához köthető. Lásd 
alább. 
234 Az UAM később hivatkozott Manifesztumai nem tekinthetőek ilyennek, hisz eleve csak a kiállításon 
szereplők szűk csoportjának elképzeléseit tükrözték és jórészt általános alapelveket fogalmaznak meg 
bennük. 
235 Alastair Duncan: Art Deco, World of Art sorozat, Thames & Hudson, London, 1988. 216 oldal, 194 
illusztráció, 44 színes tábla. ISBN 0500202303 (0-500-20230-3 p.6 fig.1: Alexandre Kéléty: cold painted 
bronze figure of a young woman with a fan, c. 1926. 
236 Alexandre Kelety-ről (c.1880/90?-1940) kevés forrás emlékezik meg. Neve sem a kortárs sem korábbi 
magyar művészeti lexikonban sem egyéb életrajzi forrásokban sem szerepel. Szobrai azonban magas áron a 
legnagyobb aukciós házak darabjai közt vannak. (Művei a Christie’s kínálatában: 
http://artist.christies.com/Kelety-Alexandre-54702.aspx letöltés ideje: 2011-08-18. A Christie’s 2011. 
szeptember 6-iki árverésén „Kötélhúzó” című szobra 1800 fonton került kikiáltásra.) A több helyen 
felbukkanó 1918-as születési évszám mindenképp helytelen, a legkorábbi 1908, de még valószínűbb, hogy 
mivel az Iparművészeti Iskolából érkezik Párizsba, hogy az 1880-90-es években született. 1940-ben halt meg. 
Életrajzi és képi források: Henri Clouzot: „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes” Paris 1925. cathalogue officiel, Pavilon du Metal par Arthur Goldsheider. M. Ollier: Exposition 
1937 Paris, Paris, 1937. (hivatalos katalógus) A katalógus lapjai elektronikus formátumban elérhetők: 
http://www.artmetal.com/enrique/metal_art/Metal_Art_Paris_1925_Exhibit.html a képek közt láthatóak Kiss 
Pál és Szabó Adalbert művei is.  
237 Simay Imre Károly (1874-1955) Huszár Imréhez hasonlóan a dolgozatban „első generációnak” nevezett 
nemzedék több tagját is tanította, hisz az Iparművészeti Iskola mintázás és alakrajz tanára volt a 10-es 
évektől majd a 40-es évekig. 1925-27 között rövid időre az Iskola rektora is volt. Főleg az állatábrázolások 
terén volt nagyon mesteri, ami tanítványainak, Alexandre Kelety-nek, Huszár Imrének, Gádor Istvánnak, Lux 
Alice-nak, és sorolhatnánk a munkásságában is tetten érhető. (lásd: Művészeti lexikon. 3. kiad. 4. köt. Szerk. 
Éber László, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981-84. Simay Imre l. 283. oldal. ISBN 9630523647) 



 
70 

 

semmit nem tudunk róla Magyarország kapcsán. Nevével kapcsolatos adatokat főleg az 

1927 és 1937 közötti évtized párizsi kiállításain találunk. Szobrai a „Goldsheider Etling” 

pavilonban voltak kiállítva az 1925-ös kiállításon. 1927-ben kiállította a Salon des Artistes 

de Societé Francais szobor osztályán Arthur Goldsheider terrakotta mellszobrát. 1928-ban 

és 1930-ban bronz és elefántcsont szobrokkal tűnik fel, még mindig a Goldsheider cég 

kapcsán. Az 1937-es párizsi Nemzetközi Kiállítás „M. Ollier” szerkesztette katalógusában 

„Etling”  szobrászati pavilonjában „Le Neveux de J. Lehmann” című munkája szerepel, 

illetve néhány állatalakos szobor. Halálának éve 1940. 

Olyan alkotóknak, akik a korszak párizsi művész életében tevékenyen részt vettek, ott is 

éltek, és karrierjüket az Art Deco szorosan vett iparművészeti közegében élték, leginkább 

Miklós Gusztáv,238Csáky József,239valamint távolabbról Beöthy István240nevezhetőek. 

Ők mind az 1800-as évek végének szülöttei, idősebb magyar kortársaikat a dolgozatban a 

„szecesszió második generációjaként” a fiatalabbakat a „modern nemzedék” tagjaiként 

emlegetjük. Miklós Gusztáv241az említett művészek közül a legidősebb. Az Iparművészeti 

Iskolában végzett Kimnach László növendékeként, és 1909-től élt Párizsban. Az első 

világháborút már a francia hadsereg katonájaként harcolta végig. Kubizmus és bizánci 

hatások ötvöződtek nála. A kis „szobrász kolónia” legidősebbjeként ő a leginkább Art 

Deco művésznek nevezhető alkotó.242 

Csáky József szegedi szobrász közülük az egyetlen, aki főleg Bálint Sándor 

etnográfushoz kötődő fiatalkori barátsága révén kapcsolatban maradt Magyarországgal. A 

dolgozat szempontjából is fontos tény, hogy az ő epizódszerű hazai működése243csak az 

1958-as magyarországi kulturális fordulatot követően, 1959-ben következhetett 

                                                           
238 Miklós Gusztáv (1888-1967) arról híres, hogy 1 607 506 eurós végső áron a Camard’ Associés 
aukciósház, (melynek specialitása a XX. századi design és Art Déco) 2005. június 1-jei árverésén Hosszúkás 
fiatal lány című szobráért fizetett összeg a legmagasabb, amit magyar műalkotásért valaha fizettek. (lásd: 
http://artportal.hu/aktualis/hirek/miklos_gusztav_bronzszobra_uj_aukcios_rekordot_doentoett_parizsban 
letöltés ideje: 2011-08-18.) 
239 Lásd: Nagy Ildikó szócikke, Csáky József (1888-1971): Kortárs magyar művészeti lexikon I. (A–G). 
Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 1999. ISBN 963-8477-44-X  
240 Beöthy István (1897-1961) életrajzát lásd: Passuth Krisztina: Beöthy István. Enciklopédia Kiadó, 
Budapest, 2010. 280 oldal, ISBN: 9789639655126 
241 Francia források: Arlette Barré-Despond: UAM: Union des artistes modernes: Artistes méconnus à 
reconnaître, Editions du Regard, Párizs, 1986. p.55, p.141, p.470, illetve Yvonne Brunhammer, Suzanne 
Tize: French Decorative Art, 1900-42 The Societe des Artistes Decorateurs p.279/ 1938, 1942 éveknél. 
242 Készman József: Egy világraszóló magyar - Az art déco egyetemes nagykövete: Miklós Gusztáv (1888, 
Budapest–1967, Oyonnax) Artmagazin 2004/5. 48-51 oldal 
243 Egyetlen Magyarországon található köztéri alkotása a Szegedi „Anna kút” tetején lévő „Táncoslány” 
szobra 1959-ből. 
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be.244Beöthy István „hazatérése” még ennél is nehézkesebb volt. A magyar 

művészettörténeti diskurzusban csupán halála után 13 évvel, 1974-ben jelent meg a neve 

először Passuth Krisztina magyar avantgárdról szóló kötetében.245Munkásságából kiállítást 

egy újabb évtized elteltével, 1983-84-ben rendezhettek Pécsen és Budapesten.246 A 

szobrászat területén túl az építészetre, iparművészetre, formatervezésre, és a művészet-

teoretikára is kiterjedő munkássága, igazi „nemzetközi modern” művésszé teszi.247Erről 

azonban a legutolsó nagyobb tárlata után 27 évvel megjelenő 2010-es, szintén Passuth 

Krisztina tollából megjelent monográfiájának megjelenéséig szinte semmit nem 

tudhattunk.248 

Ezek, az Art Deco nemzetközi irodalmában több helyen is felbukkanó művészek 

azonban egész életüket a francia művészeti közéletben, emigránsokként élték, nem voltak a 

„magyar iparművészet” dolgozatomban tárgyalt folyamatainak részesei. Akinek az Art 

Deco stílusát meghatározó körökhöz személyes köze volt, és akinek 1945 után 

Magyarországon folytatódott karrierje, egyedül Huszár Imre szobrász volt. Huszár Imre, 

aki 1926-tól élt tartósan Párizsban a második világháború kitöréséig, a francia UAM 

egyesületének és az 1937-es párizsi világkiállítás szobrász zsűrijének is tagja volt. Főleg 

állatalakos szobraival, és könnyed mozgású alakjaival aratott sikert Párizsban.249Hasonló 

munkák ezek, mint Alexandre Kelety művei. Fiatal művészként Miklós Gusztáv 

támogatásával került kapcsolatba a párizsi modern szobrászok köreivel, és Csáky 

Józsefékkel, valamint Beöthyékkel közösen állított ki.250Első önálló tárlatát Báthory 

Júliával közösen rendezte a Foire de Paris kiállítótermében 1930-ban.251 

                                                           
244 Szuromi Pál: Egy modern klasszikus szobrász : Csáky József munkásságáról. Tiszatáj, 1988.10. szám 
p.18-22. 
Részletesen lásd még Szelesi Zoltán két írását a művészről: (in.: Szelesi Zoltán: Szegedi avantgarde 
szobrászok, Móra Ferenc Múzeum Évkönyv, 1972-73/2. illetve Szelesi Zoltán: Csáky József utolsó évtizede, 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyv, 1978-79/1.) 
245 Passuth Krisztina: Magyar művészek az európai avantgarde-ban 1919-1925, Budapest, Corvina, 1974., 
ISBN: 963-13-1009-4, 203 oldal. Beöthyről „A magyar avantgárd művészei” fejezetben: p.48-70. 
246 Sarkadi Eszter: Mozgásformák és ritmusok, Beöthy István hazai életmű kiállításai, Művészet, XXIV. 
évfolyam 11. szám, 1983. november, p.40-46. oldal 
247 Beöthy a második világháború után részt vett a Forme et Vie (Forma és Élet) folyóirat szerkesztésében, 
illetve az Espace (Tér) csoportban. Az Union des Artistes Modernes vezetőségének tagjává is 
megválasztották. (lásd: Passuth Krisztina: Beöthy István. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2010. Életrajzi 
összefoglaló: 260-265.oldal) 
248 Passuth Krisztina: Beöthy István. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2010. 280 oldal, ISBN: 9789639655126 
249 Huszár Imre (1899-1985) Simay Imre és Mátrai Lajos tanítványa az Iparművészeit Iskolában. 1926-tól élt 
Párizsban, 1926-1927 között Le Mercier műtermében volt segéd. Ekkor kerül kapcsolatba Miklós Gusztáv, 
Csáky József köreivel.  
250 A kiállításon függetlenül részt vevő magyar származású művészek vagy a SAD tagjaiként, vagy egyéb 
francia iparművészeti egyesületek tagjaiként vesznek részt. A nevek közt szerepel Alexandre Kelety, Kiss Pál 
szobrászok, Szabó Adalbert, Csáky József, Miklós Gusztáv Beöthy István, Huszár Imre, Kelety Sándor, 
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Az Union des Artistes Modérnes (UAM)252melyhez Huszár Imre közvetlenül és az 

1930-tól a párizsi magyar kolóniához csatlakozó Báthory Júlia közvetve kapcsolható, és 

melynek Miklós Gusztáv alapító, Beöthy István pedig a háború után vezetőségi tagja is 

volt, csak az 1925-ös kiállítás után négy évvel, 1929-ben alakult Robert Mallet-

Stevens253építész kezdeményezésére. Az UAM a háború után egészen 1958-ig működött. 

Az UAM által intézményesen megjelenített különállás azonban már az 1925-ös kiállítás 

nevében is megjelent: 1925 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 

Modernes. A tulajdonképpeni stílus-névadó „Arts Décoratifs” és az „Art Moderne et 

Industriele” külön megjelenítve voltak jelen, és már ekkor sem alkottak egységes stílust, 

illetve irányzatot.  

A francia eredeti kiállítás címe "a modern díszítő- és ipari művészetek nemzetközi 

kiállítása". Az eredeti Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes 

azonban eleve két, az alábbiakban külön tárgyalt irányzat jelenlétét implikálja: a modern 

díszítőművészetekét, és a modern iparművészetét, pontosabban ipari művészetét.  

Erre alapozva választom ketté ezt a korábban egyben tárgyalt stílusirányzatot: az art deco 

alatt a modern díszítőművészetek (art deco), míg a modern iparművészetek (art moderne) 

irányzataira. A másodikon belül az avantgárd irányzatok felé nyitott modernek, és az ipari 

művészetek felé nyitott, később "art industriel" képviselői voltak jelen. Az első rész 

"díszítőművészetekre vonatkozik," s egyértelműen a szecesszió művészi hagyományából 

eredeztethető iskolákat takar. A másik "arts industriels moderne" tehát "modern ipari 

művészetek" elsősorban az "iparművészet" új felfogását is tükrözi. Ezen irányzaton belül 

hamar lesz egy az iparművészet felfogásához közelítő irányzat, nevezzük "art modérne-

nek" és egy a design kezdeményei felé kísérletező progresszívabb irányzat, nevezzük "art 

industriel" -nek. Distinktív elválasztásuk, ahogy a kifejezésből is következik, eme korai 

                                                                                                                                                                                
Vörös Béla nevei, akikről tudni kell, hogy mind az ekkor Párizsban élő magyar művészkolónia tagjai, és 
francia művészkörök tagjai. (lásd: Készman József: Jazz és modernitás - A magyar szobrászat liaisonja az 
art decóval Artmagazin, 2003/1.szám 23-27. o.) Az ő stílusuk is megoszlik „modern” és „décós” irányzatok 
között. Huszár és Báthory, valamint André Kertész, Kovács Margit, Brassai egy „második hullámban” csak a 
kiállítás után, 1926 és 1930 között telepedtek le végleg Párizsban. 
251 Varga Vera: Báthory Júlia, Magyar Iparművészet, 1993/1.szám p 46-50. 
252 Yvonne Brunhammer, Suzanne Tize: French Decorative Art, 1900-42 The Societe des Artistes 
Decorateurs p.123. „The Union of Art Moderne was dedicated to Modern Art, the decor for contemporary 
life.” A negyedik fejezet részletesen foglalkozik az UAM kiválásával (p.120-156.)  
253 Robert Mallet-Stevens (1886-1945) a két háború közötti Franciaország egyik meghatározó építésze, 
együtt működött Man Ray-jel, és több filmdíszletet is tervezett filmekhez, leghíresebb ilyen műve Marcel 
L'Herbier's némafilmje a L'Inhumaine (1924)hez készített díszlet. (Olivier Cinqualbre, Aurélien Lemonier: 
Robert Mallet-Stevens, the complete works. Collection Classiques du XXe siècle. Cathalogue (English) 
Under the direction of Olivier Cinqualbre, with Aurélien Lemonier Format 28 x 28 cm, 240 pages, 400 
illustrations, black and white and color. 39,90 .ISBN 2 84426 270 8) 
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fázisban még nem indokolt, de látható, hogy a "modern iparművészet" jelenti a talajt a 

később önálló diszciplinává fejlődő "design" számára. 

Manapság mindkettőt előszeretettel „Art Deco-nak” nevezik, és egyéb modern 

művészeket is Art Deco alá sorolnak, holott ez a névadó tárlat kiállítási anyagának is eleve 

csak a felére vonatkozott. Az „Art Moderne”  stílusába tartozó alkotókat ugyanígy többször 

„húzzák be” utólag valamely rájuk erősen ható kortárs avantgárd irányzat, kubizmus, 

funkcionalizmus, expresszionizmus alá.254 Az UAM alapításának fő oka az volt, hogy az 

Egyesület a Franciaországban a szecessziós iparművészet hagyományait képviselő és 

továbbvinni szándékozó, 1901-ben alapított Societé des Artises Décorateurs 

(SAD)255szervezetét magához képest elavultnak, lassúnak és konzervatív ízlésűnek 

tartotta.256 Nem volt azonban valamiféle radikális politikai vagy esztétikai mozgalom. 

Inkább a „décósokkal” szemben, ahogy a korszakban kétségtelenül némi éllel az Art Deco-

nak szorosabban megfeleltethető stílus képviselőit nevezték,257a „modernek” 

progresszívebben, a kortárs avantgárd irányzatok, új technikák felé nyitottabban 

viszonyultak az iparművészet területéhez. A modern világ és technológiai fejlődés 

eredményeit igyekeztek elsősorban az iparművészet területén érvényesíteni. A „décósok” a 

kézművesség és helyi hagyományok, népies etnográfiai (beleértve ez alá a törzsi 

művészeteket) és történeti stílusokat tekintették inspirációjuk fő forrásának, és ezeket 

igyekeztek áthozni a modern korba, „átemelni” őket a modern társadalom és ipar 

                                                           
254 Passuth Krisztina 1974-es hivatkozott művében Beaöthy Istvánt is az avantgárd képviselőjeként 
igyekezett még interpretálni. A 2010-es kötetben már egy jóval kevésbé doktriner, mélyen, organikusan 
gondolkodó művész képe sejlik fel, aki inkább kíváncsi, intellektuális érdeklődéssel, kívülről tekint az 
avantgárd mozgalmakra, hozzáállása alapvetően higgadt. Mint maga mondja: „Én a magam részéről, mint 
absztrakt művész vallom, hogy az absztrakt művészet nem a természettől való elszakadást jelenti, hanem 
éppen a természet, a valóság lényegének visszaadását. A ritmus például, melyet egyes műveimben igyekszem 
kifejezni, egyik legfontosabb, legalapvetőbb jellege a természetnek és az élet megnyilvánulásainak.” ( idézi 
Káldi M. Katalin: Beöthy István Artmagazin 2011/1. szám, 76.oldal)  
255 A Societé des Artistes Décorateurs monográfiája: Yvonne Brunhammer, Suzanne Tize: French 
Decorative Art, 1900-42 The Societe des Artistes Decorateurs Flammarion, Párizs, English edition, 
Hardback, 288 pages 332 colour and b&w illustrations. ISBN:2080135058 
256 Arlette Barré-Despond: UAM: Union des artistes modernes: Artistes méconnus à reconnaître, Editions du 
Regard, Párizs, 1986. 575 oldal, Az UAM Manifesztuma: p.70, p.102, p.116. Az UAM három manifesztumot 
publikált, egyet alakulásakor, egyet 1934-ben, egyet pedig a háború után 1949-ben.  
257 A kifejezést Báthory Júlia használta többször élőszóban a korszakra történő visszaemlékezései során 
egyfajta laza stílusmegjelölésére kora régies konzervatív iparművészeti stílusára. (Kovács Anikó – Szilágyi 
András: Interjú Báthory Júliával, Széchenyi István Irodalmi és Művészeti Akadémia, magnóval rögzített, 
utólag legépelt anyag iksz.: MA-52-1/94 ) 
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körülményei közé.258Inspirációjuk nemes volt, és ezen felfogáson belül számos remekmű 

és ennek szentelt értékes életmű született.  

Az UAM fiatal művészei által konzervatívnak nevezett, és az 1925-ös kiállítás után 4 év 

múlva el is hagyott Societé des Artistes Décorateurs volt többek között ennek a gigantikus 

tárlatnak a fő kezdeményezője, s ezáltal névadója. Ha lefordítjuk az eredeti francia 

szöveget: az Országos Francia Iparművészeti Társulat Első Nemzetközi Iparművészeti és 

Modern Ipari Tárlatát rendezték meg 1925-ben Párizsban. Ha a fogalmakat visszafejtjük 

gyökerükig, a franciából angolra, majd magyarra átfordított „Art Deco” stílus azért válik 

oly megfoghatatlanná és kuszává, mert nem jelent mást, mint a húszas harmincas évek 

„iparművészetét.”  

Ahelyett, hogy a „magyar iparművészet” egészét tekintenénk ilyen-olyan alapon „Art 

Deco”-nak, érdemesebb az Art Deco külföldi szakirodalmára úgy tekinteni, mint a 

harmincas évek nemzetközi iparművészet-történetére. Ennek a nemzetközi 

szakirodalomnak csak azért nem része szervesebben a magyar iparművészet területe, mert 

szerencsétlen módon Jankovich Arisztid huszár ezredes épp 1924-25-ben árasztotta el 

hamis frankokkal Hollandiát.259Ha így nézzük, az Art Deco stílus magyar művészetre 

vonatkoztatása helyett fordítva, a magyar iparművészetre kell az Art Deco-t 

vonatkoztatni. Ilyen formán láthatjuk, hogy a stílus prominensei közé kerülő magyar 

szobrászok kis csoportjának többsége is a lechneri örökségből táplálkozó Iparművészeti 

Iskolából kikerülve, és a francia művészeti életben önállóan megállva helyüket, pusztán 

tehetségük és rátermettségük és nem állami vagy politikai hátszél révén kerülnek 

összefoglaló művek kiemelt oldalaira, és a nemzetközi aukciós házak megbecsült kincsei 

közé. Ez mindenképp a „magyar iparművészet” nagy teljesítménye is. Ebben különösen 

érdekes Simay Imre Károly , az Iskola 1925 és 27 közötti rektorának, mintázás és alakrajz 

                                                           
258 Chantal Bizot, Yvonne Brunhammer et Suzanne Tise, Les Années UAM : 1929-1958, Paris, Union des arts 
décoratifs, 1988, 268 p. (ISBN 2-901422-11-X)  : catalogue de l'exposition organisée au Musée des arts 
décoratifs du 27 septembre 1988 au 29 janvier 1989. 
259 Ablonczy Balázs: Összeesküvés a frank ellen. In: Rubicon 2005/9. sz. p.32-37. A frankhamisítási botrány 
kipattanása 1925 decemberében, tehát a kiállítás bezárása után volt, az ezt követő per pedig 1926 elején. A 
kiállítás megrendezése idejében azonban már rendkívül mérges volt a viszony a magyar és francia hatóságok 
között. (ennek következménye volt a frankhamisítás) ezért a magyar állam nem támogatta az OMIT 
pavilonjának párizsi felállítását. A magyar távolmaradás másik oka épp ezért az volt, hogy a kiállításra való 
kiutazás határidejéig nem állt rendelkezésre a Maróti Géza tervezte önálló pavilon kinti megépítéséhez 
szükséges összeg. „Ebben az évben, 1925-ben Párizsban azonban magyar pavilon nem volt a nemzetek 
sorában a Cours de la Reine mentén; Maróti Gézának a kiállításra készített pavilonterve papíron maradt. A 
hivatalos felkérés ellenére, a trianoni sokk után, anyagi nehézségekkel küszködve a magyar kormány 
lemondta a részvételt.” (lásd: Készman József: Jazz és modernitás - A magyar szobrászat liaisonja az art 
decóval Artmagazin, 2003/1. 23-27. o. 
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tanárának szerepe, hisz ezek a művészek Miklós Gusztáv (aki Simay ideje előtt volt 

szintúgy az Iparművészeti Iskola diákja) és Beöthy István (az Epres kertből került 

Párizsba) kivételével az ő tanítványai voltak az Iparművészeti Iskolában.260 

A párizsi magyar kolónia művészeinek többsége azonban így sem köthető szigorúan az 

Art Deco, sokkal inkább a később, a harmincas évek első felében körvonalazódó Art 

Moderne stílusához. Az Art Deco szorosan vett stílusát a korszak francia kolóniájának is 

az idősebb tagjai képviselik.261 Ha az Art Deco stílust a magyar alkotókra kezdjük 

alkalmazni, az alkotói módszereiben az art deco-hoz közelítő Gádor István pusztán 

esztétikai szempontok és alapvetően eklektikus stílusának belső természete alapján 

tekinthető Art Deco-nak. Ha a francia viszonyokat lefordíthatnánk a magyar történetre, 

valószínűleg a MIOE alapító tagjaként végzett szervező tevékenysége, alkotói hozzáállása 

miatt ő is inkább lenne „modernnek” nevezhető.  

Vadas Józseffel némileg vitázva, a pragmatikus modernizmus képviselőjét, Kaesz 

Gyulát sem lehet egyértelműen az Art Deco követének nevezni, hisz ő is a „décosoknál” 

progresszívebb és modernebb művészeti programot képviselt. Kozma Lajos szintén 

ugyanannyira nevezhető a „nemzetközi modernizmus” egyik első hazai képviselőjének, 

mint Art Deco alkotónak. Györgyi Dénes, akinek építészete és iparművészete talán az Art 

Deco tendenciákhoz leginkább közelít hazánkban majd annyira neoklasszicista, mint 

amennyire Art Deco. Mivel egyikük sem vett részt ezeken a kiállításokon, és nevük külön 

sem szerepel az 1925-ös kiállítás kapcsán, stíluskritikai megítélésük alapos mérlegelés után 

lehetséges csupán, és folyamatosan kitett az utólagos művészettörténeti értelmezés 

változékonyságának.  

Ha az Art Deco eredeti, 1966-os, és az angol szakirodalomban elterjedt 

definíciójából262indulunk ki, az „Art Deco”, az „iparművészet” általános tendenciáinak, 

                                                           
260 Simay Imre az Iparművészeti Iskola tanáraként „Szobrászati szaktanítás” címmel saját jegyzetet is kiadott 
( Leltári szám: MIE Lt. 1803/1911.) Mint írja: „mindennemű iparművészeti tárgyak készíttessenek a 
szobrászaton különböző célnak megfelelő anyagban, hogy a tucat számra gyártott ízléstelen bazári holmik, 
melyek eddigelég az iparművészeti elnevezést bitorolták amennyire csak lehet a piacról kiszoríttassanak.” 
Simay osztályán a szobrászok nagyon kemény képzést kaptak: szobraikat elébb megrajzolták, teljes 
színtervet készítettek róla, majd agyagból megmintázták, figurális, ornamentális, restaurációs és 
rekonstrukciós munkákat egyaránt végeztek több anyagban. Mivel Simay egyúttal alakrajz tanár is volt, a 
kúrzusokat komoly anatómiai és stúdiumrajz is alátámasztotta.  
261 lásd 27. jegyzet. 
262 „ Art Deco embraced influences from many different styles of the early 20th century, including 
Neoclassical, Constructivism, Cubism, Modernism and Futurism and drew inspiration from ancient Egyptian 
and Aztec forms. Although many design movements have political or philosophical beginnings or intentions, 
Art Deco was purely decorative.” (Gh. Wood. p.21.) „”Az Art Deco számos különböző stílusból érkező 
inspirációt fogadott be, úgymint a neoklasszicizmust, konstruktivizmust, kubizmust, modernizmust és 
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jegyeinek összefogó stílus-megnevezése, mely a húszas-harmincas évek kapcsán 

alkalmazható olyan irányzat kapcsán, mely: 

• egyedi tárgyak és kissorozatok formájában megjelenő,  

• sokszor, de nem exkluzívan népművészeti és történelmi hagyományokon alapuló,  

• manufakturális kis és középüzemekben termelt, és ahhoz kötődő  

• iparművészeken és kézműveseken nyugvó dekoratív iparművészeti irányzat,  

• melynek elsődleges célja dekoratív iparművészeti dísztárgyak létrehozása.  

• Fő karaktere, hogy számos esetben belsőépítészeti és egyéb építészeti munkákhoz 

„társművészeti alkotásként” kötődik, s  

• elenyésző részét képezi a funkcionális tárgytervezés, elsődleges célja a 

„dísztárgy”.263  

• A magyar Art Deco ornamentikájában vonzódik a „magyaros” motívumokhoz, 

hasonló attitűddel alkalmazva azokat, mint nyugati társaik a törzsi, indián és egyéb 

„egzotikus” elemeket. 

• Formaalkotása alapvetően konzervatív, mondhatni nosztalgikus, e tekintetben 

historizáló. 

• Jelen van benne a „magyaros-népies íz”, az archaizálás és egy, a szecesszió 

örökségeként továbbvitt játékos technikai-technológiai kísérletező kedv.  

Az „Art Deco” stílus, tehát ahogy a párizsi kiállítás anyagának, úgy a magyar 

emlékanyagnak is csupán a felére vonatkoztatható utólag. Ha a kiállítás egyik része 

valóban Art Deco, a másik rész számára ugyanúgy indokolt „az „art modérne” stílusának 

meghatározása. A két stílus elválasztása a szakirodalomban ugyanakkor nem tisztázott. 

Báthory Júlia például számos Art Deco kiadványban, hivatkozásban szerepel.264Neve 

Vadas József Art Deco könyvében csakúgy szerepel, mint Készman Józsefnél vagy Falus 

                                                                                                                                                                                
futurizmust valamint az ókori Egyiptom és az azték művészet formáihoz is vonzódott. Bár számos design 
mozgalomnak van politikai és filozófiai eredője illetve szándéka, az Art Deco tisztán dekoratív stílus.” Lásd: 
Art Deco: Ghislaine Wood: „Traditional Motifs: Essential Art Deco.” London: VA&A Publications. p. 21. 
ISBN 0821228331.  
263 Az iparművészeti oktatásnak „tárgytervezés” nem képezte részét, helyette azonban kötelező jelleggel 
tanultak díszítőszobrászatot, ornamentikát és népművészetet. Az Iparművészeti Iskolán és főiskolán 1959-es 
átszervezése előtt csupán két szemeszteren át, 1948-ban tartott Kállai Ernő egy elméleti kurzust „A 
tárgytervezés esztétikája” címmel mely kéziratos formában az Iparművészeti Főiskola ki nem adott jegyzetei 
közt maradt meg. A tárgytervezés az 1925-ös kiállításon inkább a „modern” irányzat részéhez tartozott. 
264 Lásd: Készman József Jazz és modernitás - A magyar szobrászat liaisonja az art decóval Artmagazin, 
2003/1. 23-27. o. illetve Vadas József: Art Deco: Divat, Luxus, Művészet, Geopen Kiadó, 2004, 194 oldal, 
ISBN 963 9574 24 4 105. oldal. A képaláírás gyakori hibát is tartalmaz: Báthory Júlia dömsödi múzeumának 
helyét Dömösben jelöli meg. 
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Jánosnál. A korszak szemében, önmaga hivatása szerint, és utólag szemlélve is inkább 

„modern” stílusban alkotott.  

Báthory Júlia, azon kevesek közé tartozott, akik megélték, és véleménnyel lehettek a 

rájuk is vonatkoztatott kifejezés kapcsán. Hevesen tiltakozott az Art Deco kifejezés és 

besorolás ellen mondván, hogy ő „modern volt és az is maradt.”265Sem az Art Deco-nak 

sem a „modern” stílusnak Magyarországon nem alakulhatott ki saját irányzata, lévén nem 

rendelkezik közvetlen kapcsolatokkal a stílus névadójaként létrejövő kulcsfontosságú 

tárlatokhoz és az azokon megjelenő nemzetközi irányzatokhoz. Utólag rekonstruálva lehet 

csak meghatározni, hogy adott körülmények között kik tartoztak volna hozzá. Ez azonban 

a „mi lett volna ha” kategóriája, ami a történettudománynak nem lehet terepe. Ha azonban 

a közvetett kapcsolatok és analógiák mentén mégis bevezetjük az Art Deco kifejezést 

Magyarországon, meg kell tenni ugyanezt az „art modérne – nemzetközi modern 

stílussal” is. 

D Magyar modernizmus – „International Style” vagy „Art modérne et industrielle” 

Magyarországon 

A „nemzetközi modernizmus – international style” stílusa266 az angol nyelvű 

szakirodalomban a harmincas évek kapcsán a Bauhaus konkrétan vett funkcionalizmusából 

eredeztethetően, de attól elkülönülve, valamint az Art Deco irányzataitól függetlenül: 

� a „designhoz”, mint az építészetet, iparművészetet és az ipari termelést egyaránt 

átható  

� modern tervezés-metodikához kapcsolódó,  

� egyéb klasszicizáló és avantgárd irányzatokhoz csak lazán köthető,  

� eltérő nemzetiségű és eredetű művészek, alkotta,  
                                                           
265 Személyes beszélgetésre tudom ezen állítást egyedül alapozni, Báthory Júliával röviddel halála előtt 
beszélgettem dömsödi múzeuma szervezésekor. Akkortájt találkoztam először az Art Deco kifejezéssel, és 
szereztem be Alastair Duncan Art Deco kötetét. A kötet kapcsán rákérdeztem véleményére. Amikor 
elmagyaráztam a kifejezést, és szembesítettem hozzá közel álló alkotók neveivel, hevesen tiltakozott az „Art 
Deco” besorolás ellen, hogy őt például Maurice Marinot-val (akivel együtt voltak tagjai a Salon d’Automne-
nak Párizsban) emlegessem egy lapon. Azt mondta, „ő lehet, hogy Art Deco vagy mi volt, de én szimplán 
modern voltam mindig, és az is maradtam.” A könyv 97. oldalán látható svéd Orrefors Gyár (mely gyárral ő 
is együttműködött) vázái, konkrétan Edvin Ohström és Edward Hald művei kapcsán jegyezte meg, hogy 
„azért kezdtem el egyáltalán üveggel foglalkozni, mert bosszantott, hogy csak „ilyenek” vannak.”  
(Alastair Duncan: Art Deco, World of Art sorozat, Thames & Hudson, London, 1988. 216 oldal, 194 
illusztráció, 44 színes tábla. ISBN 0500202303 (0-500-20230-3)  
266 International Modernism.  (James Stevens „International Modern.” A Dictionary of Architecture and 
Landscape    Architecture. 2000. Encyclopedia.com. 13 May. 2011 <http://www.encyclopedia.com>.) 
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� különálló modern művészeti irányzatként jelenik meg.267  

A stílusmegnevezés az angolszász építészeti és design-irodalomban széles körben 

elterjedt. A magyar művészettörténeti irodalom ideológiai okokból kerülte hosszú ideig, és 

igyekezett az avantgárd irányzatok egyik káros vadhajtásaként tekinteni rá, ahogy később 

az Art Deco akkor még néven nem nevezett művészetére, is mint reakciós művészetre 

tekintett.268Azonban a „nyugati” típusú háború utáni „organikus modernizmus” 

megértéséhez, valamint a design korábban említett „harmadik iskolája”, és nem kevéssé 

maga a „design” fogalom háború utáni átértelmeződése szempontjából jelentősége 

kulcsfontosságú.  

Az „international style” elnevezése a new yorki MOMA-ban megrendezett, a modern 

építészetet és iparművészetet először tengerentúlon bemutató, 1931-es The International 

Style: Architecture Since 1922 kiállításhoz kötődik269hasonlóan az Art Deco stílushoz, 

mely a hat évvel korábbi 1925-ös párizsi nemzetközi tárlatról kapta a nevét. A kiállítás 

kurátorai, Henry Russell Hitchcock és Philip Johnson voltak. Ketten együtt, és külön 

egyaránt számos teoretikai művet írtak az „international style” vagy „international 

modernism” témájában.270 Elméleti munkáikra az angol-amerikai teoretika az 

iparművészet és építészet széles területein támaszkodik.  

                                                           
267 A „nemzetközi modernizmus” alatt több egymástól független, egymással laza kapcsolatban álló irányzatot 
értünk, amely a funkcionalizmus és konstruktivizmus konkrét stílusához  inspirációs, esztétikai forrásként 
nyúl, és nem osztja a design politikai aspektusait. A neoklasszicizmus is ugyanilyen kívülről, időről időre hat 
rá. A fogalom az idők során tágabb értelmet nyert. Kezdetben a Bauhaus egykori tanítványainak és 
tanárainak későbbi munkásságát értették alatta, majd az 1932-es kiállítás nyomain haladva a modern építészet 
és iparművészet egészére kiterjesztették. (Henry Russell Hitchcock és Philipp Johnson: The International 
Style. W. W. Norton & Company, New York, 1997. 269 oldal)  
268 „Modernista, művészietlen házak, méregdrága, szűk lakásokkal – az egyik oldalon, írástudatlanok és 
csecsemőhalandóság nagy száma a másikon. Ime, – ez a Horthy-rendszer kulturális és szociális politikájának 
mérlege… A kozmopolita irányzat vereséget szenvedett. A „modern” szellemben épített telepek 
sivárságukkal, kifejezéstelenségükkel bizonyították az irányzat tarthatatlanságát.” Nn. „A modernista 
építészetről” Természet és Technika, CXI. évfolyam, új sorozat, 1952. elektronikus formátum: 
http://www.chemonet.hu/TermVil/ letötés ideje: 2011-08-17.) 
269 Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson: The International Style: Architecture Since 1922., Museum of 
Modern Art 1931, exhibition cathalogue. Pages: 260 pp. Norton / MoMA. 1931. New York. 
270 Bibliography of Philip Johnson: Johnson, Philip and Hitchcock, Henry Russell. The International Style: 
Architecture Since 1922. New York: W. W. Norton/Museum of Modern Art, 1932; Mies van der Rohe.  New 
York: Museum of Modern Art, 1947; Lewis, Hilary, and O'Connor, John, eds. Philip Johnson: the Architect 
in his Own Words. New York: Rizzoli International Publications, 1994; and Sombart, Werner. 
Weltanschauung, Science, and Economy. New York: Veritas Press, 1939; Eisenman, Peter, and Stern, Robert 
A. M, eds. [Philip Johnson] Writings. New York: Oxford University Press, 1979; and Wigley, Mark. 
Deconstructivist architecture: the Museum of Modern Art, New York. New York: Little, Brown/New York 
Graphic Society Books, 1988. Forrás: Philip Johnson: Dictionary of Art Historians, A Biographical 
Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art, elektronikus 
formátum: http://www.dictionaryofarthistorians.org/johnsonp.htm letöltés ideje: 2011-08-18.) 
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A felesleges ornamentika mellőzése, az anyagszerűség, a funkciót követő formai 

kiképzések, az egységes elvek szerinti szerkesztés elsősorban tisztán esztétikai alapon, és 

a feladathoz, környezethez alkalmazkodó módon, organikusan vannak jelen. Az 

„International Style” mellőz minden, az avantgárdra és a novecento-ra egyaránt 

jellemző politikai, társadalom-filozófia felhangot. A harmincas negyvenes években már 

meghatározóvá váló stílust nem csak Amerikában és Angliában követték. Képviselői 

Izraelben (Tel Aviv, „Fehér Város”) Hollandiában, Belgiumban (het Nieuwe Bouwen) és 

világszerte Dél Amerikában, Arseniusz Romanowicz és Jerzy Sołtan révén 

Lengyelországban is voltak.271 Ezek közül a Tel Aviv-i „Fehér Negyed”, Brazília új 

fővárosa Brasilia, mely Oscar Niemeyer vezetésével, valamint a Venezuelai Ciudad 

Universitaria de Caracas, Carlos Raúl Villanueva révén épült ma az UNESCO 

Világörökségének része. 

Konzervatívabb és „forradalmibb”, puritán és fényűző megoldásokat egyaránt 

alkalmaztak. Mivel különlegesen hosszú életű, majd három évtized művészetét 

meghatározó stílus volt, kritikusai főleg kései, a második világháborút követő időszakában 

vádoltak azzal, hogy „elitista, öncélú, steril, ormótlan” művészet. A stílus végső 

elutasítása a hatvanas-hetvenes évek komplex társadalmi változásaihoz köthető a 

tengerentúlon, „újrafelfedezése” napjainkban zajlik.272 

A „nemzetközi modern” követői jórészt elfogadták a Bauhaus illetve Le Corbusier 

esztétikai és művészeti elveit, sőt a Bauhaus számos korábbi tanára és diákja személyesen 

is köthető a stílushoz.273Az eredeti kiállítás résztvevői közt látjuk Walter Gropius és 

Ludwig Mies van der Rohe nevét is. Már ők sem feltétlenül azonosulnak közeli kollégáik 

                                                           
271 Sokat elárul az 1931-es "The International Style: Architecture Since 1922" kiállítás résztvevőinek 
névsora: Alvar Aalto, Luis Barragan, Welton Becket, Geoffrey Bazeley, Roberto Burle Marx, Joseph 
Emberton, Eileen Gray, Walter Gropius, Mazharul Islam, Arne Jacobsen, Philip Johnson, Louis Kahn, 
Richard Kauffman, Joseph Klarweim, Le Corbusier, William Lescaze, Erich Mendelsohn, Ludwig Mies van 
der Rohe, Richard Neutra, Oscar Niemeyer, I.M. Pei, Frits Peutz, Ernst Plischke, Ralph Rapson, Gerrit 
Rietveld, Arseniusz Romanowicz, Rudolph Schindler, Arieh Sharon, Jerzy Sołtan, Raphael Soriano, Carlos 
Raul Villanueva, Frank Lloyd Wright, The Architects' Collaborative (lásd: Henry-Russell Hitchcock, Philip 
Johnson: The International Style: Architecture Since 1922., Museum of Modern Art 1931, exhibition 
cathalogue. Pages: 260 pp. Norton / MoMA. 1931. New York.) 
272 Tom Wolfe: From Bauhaus to Our House, Farrar Straus & Giroux, New York, 1981. ISBN 978-0-374-
15892-7 ISBN 0-374-15892-4, 143 oldal. Az újrafelfedezés 2006-2007 között indult, amikor komoly 
mozgalom bontakozott ki művészettörténészek, építészek és műértők körében Philip Johnson „Üvegházának” 
(Glass House) a NRHP (National Register of Historic Places) listára tételéért. A civil mozgalomról lásd: 
Alexandra Lange: Extending the Legacy, Metropolis, 2006. november. Eletronikus formátum: 
http://www.metropolismag.com/story/20061108/extending-the-legacy letöltés ideje: 2011-08-17.) 
273 A szintén new yorkban tartott Bauhaus kiállítás ugyanolyan kulcsfontosságú az „international style” 
tengeren túli történetében, mint az 1930-as párizsi Werkbund kiállítás. Katalógus: Bauhaus: 1919-1928, 
MOMA, The Bulletin of the Museum of Modern Art, 6 Vol.5, 1938 December. 
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politikai, és doktriner funkcionalista elképzeléseivel.274 Az „international style” épp ezért 

is válik le hamar a funkcionalista esztétikáról és gondolkodásról, hogy egyfajta politikailag 

semleges pragmatikus racionalizmus révén már a harmincas években megelőlegezze a 

háború utáni design és „organikus modernizmus” vasfüggöny nyugati oldalán virágzó 

irányzatait és önálló „design-teoretikáját”.275Ami a vorticizmusnak nem ment, sikerült a 

nemzetközi stílusnak: gyökeret ereszteni az Angolszász világban. 

Hasonló, az Art Deco tendenciáit mellőző illetve kerülő, ám az avantgárd 

mozgalmakhoz közvetlenül nem köthető „modern stílus” körvonalait a harmincas 

években Magyarországon is láthatjuk. A művészet egészének modern szellemiségű 

megújítását, és a magyar iparművészetet ehhez igazítani kívánó képző és iparművészek, 

építészek tartoztak ide a radikális szélektől a mérsékelt középig. A KÚT-ban  megtalálható 

képzőművészek között, Kassák körében, a Bortnyik féle „M űhely”  környezetében 

illetve a CIAM magyar csoportjában szerveződő, jórészt baloldali és kommunista 

művészek többsége is ezt az átfogó irányzatot követte.276Állásfoglalásaikban sürgették az 

iparművészet egészének megújítását, s az általános tervezési elvek hangsúlyozása révén 

voltaképp a Le Corbusier által is megfogalmazott „egységes tervezés, (design)” felé 

mozdítását. Egy „nemzetközibb”, helyi sajátságaitól elvonatkoztatottabb, a 

funkcionalizmus általános elveit figyelembe vevő irányzatot sürgettek. A harmincas évek 

közepétől (párhuzamosan a modern irányzat nemzetközi elszigetelődésével) a „modernek” 

                                                           
274 Philip Johnson (1906-2005) élesen és vokálisan határolódott el a funkcionalizmus stílusától. A Harvard 
diákjaként bölcsész tanulmányokat is folytatott, a „pre-szókratészi antik filozófia” különösen izgatta, 
történészi és filozófiai kurzusokat hallgatott. A harmincas években fasisztabarát és antiszemita kijelentései is 
voltak melyektől később nem győzött elhatárolódni. (Andrew Saint "Philip Johnson — Flamboyant 
Postmodern Architect Whose Career Was Marred by a Flirtation with Nazism". The Guardian. 2005. Január 
29. szám. http://www.guardian.co.uk/obituaries/story/0,3604,1401260,00.html. Letöltés ideje 2011-08-15.) 
Philip Johnson nagy szerepet játszott, hogy az amerikai közvélemény megbarátkozzon a modern stílussal, és 
a modern építészet és design egyik meghatározó alakja volt a Vasfüggöny túloldalán nem csak műveivel, 
hanem gazdag teoretikai életművével is. Az ötvenes években számos írásban fejti ki a modern stílusról 
alkotott nézeteit, és ezekkel nagyban megalapozva a „designelmélet” angolszász iskoláját. (Életművének 
rövid áttekintéséhez lásd: Kenneth Powell: Philip Johnson: Godfather of American Architecture, The 
Independent, 2005. január 28.szám. http://www.independent.co.uk/news/obituaries/philip-johnson-
488440.html letöltés ideje: 2011-08-15.) 
275 Több helyen felbukik a „machine esthetics” azaz a „gép-esztétika” fogalma, amit iparművészeti és design 
tárgyak, épületek egyaránt követnek, s melynek lényege az, hogy a tárgyat (legyen az termék, művészi 
alkotás vagy épület) a „gépek által való létrehozás” a gépiesítettség, tömegesség, általánosság esztétikája 
jellemez. Ebben a „design” a művészi alkotó folyamat szinonimája. Lásd: Dianne H. Pilgrim, Dickram 
Tashjian, és Richard Guy Wilson, The Machine Age in America 1918-1944 (New York: Harry N. Abrams, 
Inc., 1986) p.303. 
276 Gábor Eszter: A CIAM magyar csoportja, Budapest, 1972. p.58. 
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mérsékelt képviselői igyekeztek az őket ért politikai természetű feltételezésektől 

elhatárolódni.277  

Molnár Farkas, aki az irányzat egyik fő alakjának tekinthető a Nyugat 1934-es 20. 

számában ezt írja: „Mi ezekből a tanulság a laikus számára: Ne ítélje bolsevistáknak 

azokat, akik tiszta humanitásból és igazi szaktudásból szociális jellegű új építkezéseket 

akarnak minden ember számára osztálykülönbség nélkül. És ne tartsa nemzetietlennek azt 

az építészetet, amely általános kívánalmaknak eleget téve, nemzetközi színvonalat 

jelent.”278A „magyar modern művészet” konzervatívabb követői, akik művészi 

felfogásukban igen, ám politikailag nem azonosultak ezzel az irányzattal, mint például 

Árkay Bertalan vagy Rimanóczy Gyula, a nyíltabban baloldali „CIPRAC 

szekciónál”279kezdetektől nyitottabbak voltak a helyi hagyományok integrálása iránt. Az ő 

művészetük mellett több tere nyílt a társművészeteknek, valamint a népművészet és népi 

építészet egyes elemeinek, valamint a történeti stílusoknak a befogadása felé és mérsékelt 

ornamentika alkalmazására is nyitottabbak voltak. A hirtelen elhunyt Molnár Farkas 

utolsó, máig befejezetlen műve a modernizmus és historizálás határán lévő, a negyvenes 

évek egyházművészete egyfajta csúcsteljesítményének szánt Magyar Szentföld Templom, 

mely befejezetlenségében és elhanyagoltságában máig szimbolizálja az irányzat tragikus 

sorsát Magyarországon. 

A modern kezdeményezések hazánkban többnyire megrekedtek az elméleti síkon 

illetve kísérleti, konceptuális szinten maradtak. Leginkább azonban alkalmazkodnak a 

magyar iparművészet történelem diktálta sajátos körülményeihez. A magyar iparművészet 

egésze szinte exkluzívan kézműves, kisipari és manufakturális alapokon nyugodott. Az 

utólag az Art Deco követőinek tartott és a modern alkotók egyaránt kénytelenek voltak a 

nagyvonalúan „gyári típusnak” szánt terveiket - gyárak híján – mint sajátos 

                                                           
277 Molnár Farkas építész egész korán ennek az irányzatnak egyik vezéralakja lett. Molnár Farkas nem volt 
kommunista, s bár baloldali érzelmű volt 1945-ös halála miatt nem tudhatjuk milyen sors várt volna rá a 
szocialista hatalomátvételt követően. A CIAM egyéb tagjai, köztük Major Máté az illegális Párt tagja volt, 
később a „szocreál” építészet egyik fő teoretikusa. Fischer József is szociáldemokrata volt, majd 1945 után is 
vállalt politikai szerepet, az MDP-n belül Nagy Imre pártján állt, 1956 októberében az ő lakásán alakul újra a 
Szociáldemokrata Párt. 1957-ben emigrált, és New Yorkban halt meg.  (Mezei Ottó: Molnár Farkas, 
Budapest, Műszaki Kiadó, 1987.) 
278 Érthető, hogy a CIAM-csoport alapvetően „teoretikus” építészei ekkor nem csupán művészeti, hanem és 
politikai propagandát is kifejtettek. Ezért is volt szükség 1934-ben Molnár „elhatárolódó” nyilatkozatára. 
(Molnár Farkas: Fogalomzavar az építészet és politika körül, Nyugat, 1934/20.sz.) 
279 A CIAM magyar csoportja a CIAM operatív bizottsága révén nevezte magát „CIPRAC szekciónak”. 
Kötődésük az iparművészethez végig szoros volt, melyet mutat, hogy első, bemutatkozó kiállításukat az 
1931-es 
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funkcionalista stílusban készített kézműves termékeket létrehozni.280 Ekkor már 

kialakulnak a magyar „kézműves design” és „koncept design” csírái, mikor is a kész tárgy 

sokkal inkább egy „konceptuális iparművészeti alkotás” a tárgy pedig egy letisztult 

formagyakorlat, semmint valós termék-típus.281 

Az „international style” névadó kiállításán szintén nem volt jelen magyar résztvevő, 

ám számos közvetett kapcsolat révén, illetve stíluskritikai alapon ugyanúgy sorolhatunk 

hozzá magyar alkotókat, mint az Art Deco irányzatához, illetve fordítva: ugyanúgy 

vonatkoztathatjuk a magyar művészet jelenségeire.282 Nem tudhatjuk, hogy más politikai 

és történelmi körülmények között kik lehettek volna ennek az irányzatnak a magyarországi 

képviselői, hisz a harmincas évek második felétől művészeinknek egyre kevesebb 

lehetőség adódott tiszta elképzeléseik megvalósítására. Az irányzathoz legközelebb álló 

Molnár Farkas és Kozma Lajos túl hamar elhunytak ahhoz, hogy művészetük elérhetett 

volna a „nemzetközi stílushoz” a vasfüggöny lehullása után pedig ez már lehetetlen is volt. 

A hivatalos megrendelések révén az itthon maradóknak a harmincas évek második 

felétől egyfajta „hivatalos”, szinkretista stílus elvárásaihoz kellett, hogy igazodjanak. Az 

elszigetelt példák azonban kirajzolhatnának egy Árkay Bertalantól induló, idősebb 

Janáky Istvánon átívelő építészeti irányzatot, ami Molnár Farkas és Kozma Lajos 

átvezetésével Báthory Júlia autonóm iparművészetében végződhetne. Némi tágítással ide 

csatolható a római iskolánál modernebb ízlésű Rimanóczy Gyula vagy Gádor István és 

Kaesz Gyula művészete is. 

                                                           
280 A modern iparművészet e korai szakaszában ez nem volt kivételes. A Bauhausban Breuer Marcell 
bútortervei, típustervei is inkább voltak proto-típustervek, és későbbi design termékek iparművészeti 
előképei, semmint valódi gyártott „design” termékek. Az áttörés csak a második világháború után történik 
meg, mikor ezek az elképzelések a valódi sorozatgyártásban is megjelennek. Ez az áttörés azonban csak a 
vasfüggöny nyugati oldalán történik meg. A keleti térfélen az ötvenes évtized végéig a modern iparművészet 
eredményeinek a design területére való átültetése csupán álom marad, és a valóságban is e sajátos „kézműves 
design” továbbélésének lehetünk tanúi. 
281 Az egyik legkiemelkedőbb példa Kaesz Gyula 1948-as „bútor típusterve”, mely bár a modern típus-bútor 
első képviselőjeként publikálják, valójában egyedi műhelymunka csakúgy, mint elődei, és ipari bútorgyártás 
híján végig az is maradt. 
282 Christopher Crouch:„Modernism in Art Design and Architecture”, New York: St. Martins Press. 2000. 
ISBN 0-312-21832-X, p.66. Crouch megkülönbözteti, modern, modernity és modernism fogalmait. Egyik 
megállapítása szerint a De Stijl mozgalma nem is tekinthető művészetnek: „De Stijl is not art, it is design.” A 
modernizmus irányzatait átnézve párhuzamot von a nemzetközi stílus és az art deco „modern” irányzatai 
között. Számos egyéb helyütt a „nemzetközi stílust” az Art Decoval EGYÜTT tárgyalja a szakirodalom. Az 
angolszász építészeti irodalom részletesen tárgyalja az 1925-ös Art Deco kiállítást is a modernizmus 
szemszögéből vizsgálva, kitérve a jelen lévő avantgárd és „Art Modern” stílusának kérdésére. (Lásd: Hanno-
Walter Kruft: A History of Architectural Theory: From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural 
Press, 1994, , ISBN 1568980108 397. oldal, Dr Harry Francis Mallgrave: Modern Architectural Theory: A 
Historical Survey, 1673-1968, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521793068, 258. oldal, Anthony 
Sutcliffe: Paris: An Architectural History, Yale University Press, 1993, ISBN 0300068867, 143. oldal,) 
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• Összefoglalva ez a „magyar modern stílus” 

• a technológiai és technikai újítások felé nyitott 

• az anyagmegmunkálás és formaalkotás egészére kiterjedő 

• innovatív, kísérletező 

• az avantgárd esztétikához annak politikai tartalmait mellőzve kötődő,  

• interdiszciplináris, eltérő területeket és anyagokat, alkalmazásokat felfedező 

• tervezettségre, „designra” alapuló irányzat. 

• A „magyar modern stílus” mindezek mellett eszközeiben visszafogott, és bár 

• Formailag az Art Deco-hoz hasonlóan szintén konzervatív, ugyanakkor az 

„international style-lal" szemben kevésbé steril irányzat.  

• Megengedőbb az ornamentikával szemben, és fogékonyabb az érzékeny, finom 

megoldásokra.  

Azonban ez az irányzat 1938 után végképp nem állhatott össze koherens egésszé, hisz a 

művészek egyenként, egymástól függetlenül voltak rákényszerítve arra, hogy olyan 

feladatokat végezzenek, amiket a központi állami vezetés és művészeti struktúrák rájuk 

osztanak. A „dekadens nyugat” irányzatai, ha személyenként külön-külön, becsempészett 

újságok lapjairól, szakmai fórumokon elcsent fogások révén hatottak is, 1949 után 

semmiképp sem szerveződhettek önálló „stílussá”. A „modernizmus” értelmezése 

tekintetében 1958 után is sajátos szocialista értelmezés volt érvényben, ez szolgáltatta a 

művek elméleti, kritikai hátterét. Egy később kialakuló „stílus” szempontjából az elméleti 

közeg minősége és milyensége pedig majd ugyanolyan fontos, mint maguk a művek és az 

alkotók.  

Magyarországon az „international style” magyarországi iskolája helyett a „szocialista 

modernizmus” helyi változata jöhetett csak létre majd egy évtized késéssel. Az újabban az 

építészettörténetben felbukkanó és előszeretettel használt „magyar későmodern” 

kifejezés283 (melynek használatát magam nem forszíroznám) a dolgozat második, 1958 

utáni kronológiai szakaszának első felében (1958-1968) meghatározó jelentőségű lesz. Az 

ezt a korszakot (ötvenes évek vége, hatvanas évek) érő vádak, melyek a kilencvenes 

                                                           
283 A „későmodern” kifejezést az építészettörténetben kezdték el használni a kilencvenes évek végén, a 
kétezres években. Ma már számos blogban, cikkben, írásban találkozhatunk a kifejezéssel, terjedőben van a 
teoretikában. (lásd: Jeney Lajos (szerk.): A magyar tervezőirodák története, Építésügyi Tájékoztatási 
Központ Kft, Budapest, 2001. Az interneten gazdag és színvonalas fotógyűjteményt, és számos emlék 
dokumentációját közlő külön e témának szentelt építészeti blog foglalkozik a „későmodern” építészettel. 
„Későmodern építészet Magyarországon” : http://late-modern.blogspot.com/ letöltés ideje: 2011-08-17.) 
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évektől folyamatosan érik szintén hasonlóak a „nemzetközi stílust” ért vádakhoz: az 

épületek, tárgyak, művek embertelenek, rondák, ormótlanok, sterilek, és a maguk módján 

kifejezik egy megtagadott korszak ideológiáját.  

Ez a hasonlóság, valamint a részleges időbeli párhuzam azonban nem teszi ezt a két 

stílust azonossá. Szocialista és kapitalista modernizmus összemosása a Hidegháború alatt 

a művészettörténetben nagy hiba lenne. A magyar modern művészet kései korszakának 

értékei épp abból adódnak, hogy a magyar építészet és iparművészet eleve rendelkezett 

ebben a „magyar Art Moderé-ben lévő”  mélyebb gyökerekkel és a magyar modern 

művészet önálló hagyományaival. Ezekre alapozva bizonyos esetekben képes volt ez a 

szellemiség felülemelkedni vagy kívül helyezkedni a szocialista modernizmus doktrínáin 

és máig ható értékek jöhettek létre a szocialista rendszer diktálta körülmények ellenére. 

Ezek az értékek meg is érdemlik a kortárs művészeti gondolkodásba történő szerves, ám 

helyes integrálásukat Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a lehetőségek, a 

megrendelések, tehát a látható tárgyi anyag minden egyes darabja az állami és szocialista 

hatalom tudomásával, szemei előtt, és szándékai szerint jött létre. A különböző irányzatok 

és utak, ha beszélhetünk egyáltalán ilyenekről, az államhatalom és kultúrpolitika szabta 

irányvonalak mentén, mesterséges medreken belül haladtak 1990-ig. Az építészet 

területéről elszakadva, az iparművészet területein látni fogjuk, hogy néha nem is feltétlenül 

bizonyos azok hátrányára. 

Ha megnézzük a fent tárgyalt korszak fő irányzatait, ugyanúgy láthatjuk „décosok” és 

„modernek” törésvonalát a magyar iparművészeten belül is. Az OMIT és az 1926-ban 

alapított MIOE intézményi kettőse hazánkban sok hasonlóságot mutat a 

franciaországival, ahol az „öregek” a szecesszió örökösének számító „nagy állami” 

szalonban a SAD-ban mozognak, míg a fiatalok egy új dinamikus egyesület az UAM révén 

tevékenykednek. A két fő irányzatot képviselő két szervezet hol konkurálva, hol 

vitatkozva, de együttesen képviseli egy közös terület, az iparművészet, tehát az „art 

décoratifs et moderne et industriele” ügyét. A harmincas évekre a kezdeti ellentétek – 

ahogy Franciaországban – itthon is elsimulnak, a kezdeti stiláris különbségek – ahogy az 

Art Deco-n belül – hazánkban is szublimálódnak, és mindkét országban a Második 

Világháború és a német megszállás tesz pontot ennek a korszaknak végére mely 

Franciaországban 1942-ben, Magyarországon az 1944-ben következik be. Ezután már 
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egyik országban sem alakulnak ilyen formában újjá a háború előtti szervezetek.284 Annál 

érdekesebb ennek fényében a magyar „Art Deco” illetve „Art Moderne (et Industriele)” 

irányzatainak továbbélése a vasfüggöny keleti oldalán.285  

E A „hivatalos stílus” - A „totalitárius iparművészet” megjelenése 

Az új korszakhoz vezető folyamat az iparművészetben nem csak Magyarországon indul 

el 1938 táján. Az 1937-es újabb összegző, egyben az Art Deco korszakot is lezáró, ezúttal 

Párizsi Világkiállításon286 az Eiffel Torony árnyékában két totalitárius diktatúra: a Náci 

Németország Albert Speer tervezte, és a Vera Muchina szobra287 ékesítette „szocreál” 

orosz pavilon288 néznek farkasszemet. Az orosz pavilont Borisz Mihajlovics Jofán 

(Борис Михайлович Иофа́н) (1891—1976) tervezte. Jofán kiváló példája az 

„avantgárdból szocreál” építész példájának. Konstruktivista építészként kezdi karrierjét, az 

1935-ös „szocreál fordulat” után „revideálva elképzeléseit” elsősorban Art Deco-s ízű, és 

klasszicizáló munkákat alkot, a szocialista realizmus építészetének egyik legprominensebb 

(és az ötvenes években Magyarországon is példaként hozott) alakja lesz. A párizsi után az 

1939-es new yorki szovjet pavilont és a szovjet szocreál egyik legtöbbet hivatkozott 

példáját, a moszkvai „Dom Právityelsztvát” (Дом Правительства) azaz kormányépületet 

                                                           
284 A SAD-ot a többi párizsi civil szervezettel együtt Hitler oszlatja fel a megszállás során 1942-ben, az UAM 
a háború után ugyan újjáalakul, de 1958-ban megszűnik. Ma Franciaországban az 1901-ben alapított, e két 
szervezet örököseként és iratai kezelőjeként működik az Iparművészeti Múzeumként állami archívumként és 
kutatóműhelyként egyaránt működő Union Céntrale Des Arts Décoratifs, 2006 óta egyszerűen Les Arts 
Décoratifs (Code 75.000.1493 dans Liste des associations reconnues d'utilité publique sur le site du ministère 
de l'Intérieur. Publiée le 8 avril 2008, mise à jour en juin 2009. Consultée le 13 juillet 2009.) Az honlapja: 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/english-439/  letöltés ideje: 2011-08-17.) 
285 Huszár Imre kazincbarcikán felállított és ma is álló 1954-es „Diana és a szarvas” című, szocialista realista 
szobrát a helyi köznyelv „Vasmancinak” hívja. Báthory Júlia Sztálin születésnapjára a magyar nép 
ajándékaként készített, a Szovjetunió címerét ábrázoló rádióját a Magyar Nemzeti Múzeum állandó 
kiállításán nézhetjük meg. 
286 Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, azaz sután lefordítva Nemzetközi 
Kiállítás a Modern Életben található Művészetekről és Technikákról. A kiállítást 1937. május 25 és 
november 25 között rendezték meg.  
A link alatt található Archívumban számos eredeti dokumentum, kép, valamint a kiállítás főbb pavilonjai, 
kiállítinak névsora is szerepel: http://lartnouveau.com/art_deco/expo_internationale_1937.htm letöltés ideje: 
2011-08-18.) 
287 Vera Muhina: Рабо́чий и колхо́зница, 1937. A szobrot a nyugati teória egyszerre tartja a szocialista 
realizmus és az Art Deco szobrászat monumentális példájának. Ez is rámutat arra, hogy a nyugati teoretika 
szemében a szocialista realizmus bizonyos jelenségei is az Art Deco ernyőfogalma alá tartoznak, s nem 
különböztetik meg e kettőt, inkább egyfajta „orosz változatnak” tekintik. A szobor ma Moszkvában található. 
„The sculpture is an example of the socialist realistic style, as well as Art Deco style. The worker holds aloft 
a hammer and the kolkhoz woman a sickle to form the hammer and sickle symbol.” (lásd: Richard Overy: 
The Dictators: Hitler's Germany, Stalin's Russia, 260. oldal ISBN 0-393-02030-4 ) 
288  Borisz Jofán művészetéről magyarul nem jelent meg összefoglalás. Munkásságát lásd: Хмельницкий Д. 
С. És С. Предисловие: Архитектура Сталина: Психология и стиль Редактор: Крюкова Е. П М.: 
Прогресс-Традиция, 2007.С.6. 1200 экз. 376. oldal,  ISBN 5-89626-271-1 
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is neki köszönhetjük.289A szocialista klasszicizmus nyitányának is Jofán 1933-ban 

elfogadott „Szovjetek Palotája” terve volt tekinthető.  

A posztmodern társadalomtudomány tárta fel először a totális rezsimek működésének 

egyéb belső törvényszerűségeit, melyek a társadalom más területein is a művészethez 

hasonló analógiák sorát mutatják ki a fasiszta, kommunista és nemzeti szocialista rezsimek 

között.290 Kenneth Frampton leírja a történetet, hogy Mies van der Rohe, a modern 

építészet egyik atyja 1933-ban még leadja ugyan a Reichsbank számára készített 

pályázatát, melyet a hivatalos szervek mély tisztelettel és egyöntetű elismeréssel 

fogadnak, ám alig pár hónapon belül mégis elhagyja Németországot.291 Rohe a modern 

művészet úttörője, a Bauhaus tagja, személyes politikai szimpátiája azonban, szemben a 

Bauhaus egyéb prominens tagjaival, alapvetően konzervatív volt. Már a Reichsbank tervén 

is láthatóak már bizonyos klasszicizáló tendenciák, mégsem épült meg, munkásságának 

további alakulása - nem kevéssé Philip Johnson révén - Amerikában bontakozik ki. Van 

der Rohe emigrációját követően a „hivatalos irányzat” Németországban egyértelműen 

neoklasszicista ízlésű lett, a történet azonban mutatja, hogy a totalitárius rezsimek viszonya 

a modernizmushoz kezdetben ambivalens volt. Konstantin Melnyikov utolsó épületei 1936 

táján épültek Moszkvában, miközben Jofán és társaik már 1933-tól az új, szocialista 

klasszicista stílusban alkottak. 

Hasonló folyamatok a művészetben szinte egyidejűleg játszódnak le a Szovjetúnióban 

és Németországban. Az első, teljes egészében a szocialista realizmus stílusában rendezett 

központi tárlat 1935-ben a leningrádi Művészeti Unió kiállítása volt.292 A nagy sztálinista 

építkezések 1937 után indultak meg, s az új stílushoz számos konstruktivista modern 

építész is igazodott. Mások, mint Mosei Ginzburg fokozatosan szorulnak háttérbe és 

                                                           
289 Egyik leghírhedtebb tette volt részvétele a moszkvai Krisztus, a Megmentő Katedrálisának (Храм Христа 
Спасителя) lerombolásában 1931-ben. A lerombolt épület helyére hatalmas felhőkarcolót (A Nyolcadik 
nővér) tervezett, amit végül nem építettek meg. Hruscsov alatt a felhőkarcoló kiásott alapja lett a világ 
legnagyobb szabadtéri uszodája. A templomot a kilencvenes években újjáépítették.  
290 A modernizmus kritikájával párhuzamosan a posztmodern teoretika kezd el elsőként kritikai szemlélettel 
nézni az azt megelőző korszak ideológiai és általános érvényű megállapításaira. Bár a „kritikai teória” korai 
képviselői sokat foglalkoznak a fasizmus művészetével, esztétikájával, a komparatív összehasonlító 
elemzések, melyek a totalitárius rezsimek közötti hasonlóságokat feltárják csak a nyolcvanas éveket 
követően jelennek meg. Jelenleg a CEU falai közt folyikösszenhasonlító kurzus ebben a témában.  
291 Keneth Frampton: A modern építészet kritikai története, Terc, Budapest, 2002. pp.212-220 
292 Sergei V. Ivanov: Unknown Socialist Realism. The Leningrad School. - Saint Petersburg: NP-Print 
Edition, 2007. A monográfia a Leningrádi festőiskola történetét tekinti át új megközelítésben. Számomra 
különösen inspiráló volt az, hogy – dolgozatomhoz hasonlóan – a harmincas évektől a kilencvenes évekig 
kezelte egységben a leningrádi festőiskola egészét, koncentrálva a művészgenerációk váltakozására. 
Elsődleges forrás a tekintetben is, hogy elválasztja a személyes művészi kvalitásokat és utakat a hivatalos 
irányzatok váltakozásától, és kísérletet tesz művészegyéniségek megrajzolására egy erősen átpolitizált, s 
jóformán zárójelbe tett művészeti korszak kontextusán belül. 
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marginalizálódnak az építészeti közéleten belül.293A képzőművészetben Rudolf Frentz és 

Samuil Nevelstejn igazodtak az új stílushoz.294 Hasonló folyamatok Magyarországon 

1947 és 1949 között játszódnak le, amikor a korábbi modern művészet képviselői 

hasonlóan „igazodnak” illetve háttérbe szorulnak függően személyes hozzáállásuktól. 

A korszak szovjet művészete 1933-at követően egyértelműen a neoklasszicizmus 

szovjet értelmezése mellett tette le a voksot. Selim Omarovich Khan-Magomedov 

korszakról szóló művében azonban kiemel több fontos egyéb momentumot.295 Ezek közé 

tartozik Vlagyimir Alekszejevics Scsuko296művészete, aki a konstruktivizmust 

megtagadva „elutasította a modern minden nyomát”297 egyértelműen az Art Deco ízlés 

felé fordult. A Lenin Könyvtár Mokhovaja és Vozdvizsenyka utca sarkán ma is látható 

gazdag, Art Deco szobrászati frízét egyértelműen neki tulajdonítják. Az épület 

kidolgozásában közvetlen francia kortárs előképet is említenek, a párizsi, 1937-ben emelt 

Palais de Chaliot-t.298 A kortárs orosz művészettörténet írás értelmezése hajlik afelé, hogy 

a sztálini művészetet a neoklasszicizmus átfogó stílusának egyik ágaként értelmezze. A 

sztálinizmus építészetének olyan központi alakjait, mint Iván Zlotovszkijt  a 

neoreneszánsz,299Ivan Fomin, Alekszej Duskin és Vlagyimir Scsukot pedig az Art Deco 

elemeit neoklasszicista, szocialista realista ihletettségű köntösre alkalmazó irányzatként 

értelmezik.300A szocialista realizmussal szemben terjed a szocialista klasszicizmus stílus 

elnevezés is.301 

A zsdanovi doktrína csak 1946-ban válik kimondottá, a szocialista klasszicizmus 

stílusának kibontakozása a VHUTEMASZ 1933-as feloszlatása után töretlenül halad, s 
                                                           
293 Vladimir Papamy: Architecture in the Age of Stalin: Culture Two” John Hill (angol fordítás), Roann 
Barris (fordítás), 2002, New York  
294 Sergei V. Ivanov: Unknown Socialist Realism. The Leningrad School. - Saint Petersburg: NP-Print 
Edition, 2007. p.207., p. 363-367.,  
295 Selim Omarovich Khan-Magomedov: Pioneers of Soviet architecture: the search for new solutions in the 
1920s and 1930s  New York, Rizzoli, 1987 - 618 oldal.  
296  Влади́мир Алексе́евич Щуко́ (1878. Október 17. –1939. Január 19.) lásd: Дмитрий Хмельницкий: 
"Сталин и Каганович: Переписка, 1931–1936 гг.", M, 2001, ISBN 5-8243-0241-3 p.259. illetve Дмитрий 
Хмельницкий, "Конец стиля. К пятидесятилетию гибели сталинской архитектуры" XIII-MMV – 
27.03.2005. letölthető: http://www.projectclassica.ru/school/13_2005/school2004_13_01a.htm letöltés ideje: 
2011-08-30.) 
297 William C. Brumfield: The Origins of Modernism in Russian Architecture. 1991., Los Angeles, University 
of California Press. ISBN 0520069293, ISBN 978-0520069299. p. 257. 
298 Раппапорт А.Г.: Библиотека Ленина „ Звезда” №11, 2004. Az eredeti orosz szöveg elektronikus 
formában elérhető: http://www.archi.ru/lib/publication.html?id=1850569397&fl=5&sl=1 letöltés ideje: 2011-
08-30. 
299 "Московскому метро 70 лет", World Architecture Magazine, No.14, 2005, (A moszkvai metró 70 éve, 
p.30–52) 
300 Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. — Мoszkva, 1996. p.105. 
301 Дмитрий Хмельницкий, "Конец стиля. К пятидесятилетию гибели сталинской архитектуры" XIII-
MMV – 27.03.2005 
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egészen 1955-ig érvényben marad a Szovjetunióban. Alekszej Scsusev személye mintegy 

„hidat képez a cári imperialista orosz építészet és a sztálini architektúra között”302Első 

díját a bizáncias szecessziós Kazani Pályaudvarral 1913-ban nyeri, mely épület a cári 

építészet egyik díjnyertes alkotása.303 A lenini fordulat után a konstruktivizmus felé fordul, 

1920 és 1924 között a VHUTEMASZ tanára. 1928-as NARKONZEM székháza a stílus 

egyik remek példája. 1933-ban az elsők között van, akik a neoklasszicizmus felé 

fordulnak, bizonyos nézetek szerint a moszkvai „Hét Nővér”, az orosz főváros több helyen 

az Art Deco példájaként emlegetett felhőkarcolóinak ötlete is neki köszönhető. Egyértelmű 

út vezet általa a szecesszió historizáló, bizáncias, orosz változatától a konstruktivizmuson 

keresztül a szocreál neoklasszicizmusig. Hasonló út ez, mint amit később Magyarországon 

az építészek többsége kénytelen bejárni. Scsucsev azonban inkább a lelkes támogatók, 

semmint a háttérbe szorított vagy kényszer alatt cselekvő avantgárdok közé tartozik.304  

A változás tehát beindult: míg az első 1925-ös kiállítás „botránya” a Kosztantin 

Melnyikov  tervezte, és a VHUTEMASZ munkáit bemutató orosz konstruktivista 

pavilon305volt, illetve 1930-ban (az öt évvel korábbi fiaskót kiküszöbölendő) a Deutcher 

Werkbund306szervezésében Németország is a Bauhaus szellemében állított ki 

Párizsban.3071937-ben, a stílusteremtő kiállítás után 12 évvel a „totalitárius 

klasszicizmus” két egymással szemben elhelyezkedő, ám hasonló példáján a „modern” és 

a „design” gondolata egészen más formában jelenik meg. Európa két legerősebb hatalma a 

„modern design” elvét és gondolatát a „totalitárius design” elvére cserélte. 

                                                           
302Хмельницкий Д. С. Архитектура Сталина: Психология и стиль. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. 
p.68. 
303 Каза́нский вокза́л – a Komszomolszkaja téren látható Scsucsev alkotása, melynek építése 1913-ban 
kezdődött és 1940-ben fejeződött be. Az épület a Kreml, a tatár építészet és a bizánci építészet elemeit 
kombinálja és a Transszibériai Vasút moszkvai végállomása.  
304 Mai napig az ő nevét viseli az állami építészeti múzeum Moszkvában.  
305 Catherine Cooke: Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture, and the City, Academy Editions, 
1995, 143. oldal: „…the Soviet pavilion were distinctly not decorative, they contained furnishings and 
paintings but these works, including the pavilions, were spare and modern. The modern architecture of Le 
Corbusier and Konstantin Melnikov attracted both criticism and admiration for its lack of ornamentation. 
Criticism focused on the 'nakedness' of these structures.” 
306 Lucius Burckhardt: The Werkbund. Hyperion Books, London, 1987, 118 oldal, ISBN 13 9780850721089.  
307 „Essentially a Bauhaus rather than a Werkbund exhibition, the „Section allemande” (‘Section allemande’ 
of the twentieth annual Salon of the Société des Artistes décorateurs, held at the Grand Palais in Paris 
between 14 May and 13 July 1930.) helped to promote Walter Gropius's own account of the Bauhaus outside 
Germany, serving as a model for the better known ‘Bauhaus 1919–1928’ exhibition at the Museum of 
Modern Art in New York in 1938. Gropius and his co-organizers had left the school two years before. The 
1930 Paris show was in effect an exhibition of a ‘Bauhaus idea’ that no longer existed at the Bauhaus itself, 
now under the directorship of Hannes Meyer who was to be dismissed from his post a month after the 
exhibition closed.” Lásd: Paul Overy: Visions of the Future and the Immediate Past: The Werkbund 
Exhibition, Paris 1930 Journal of Design History 2004./17 (4): 337-357.oldal 
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Konstantin Melnyikov 308, az 1925-ös Pavilon tervezője 1936-ban nyilvánosan 

határolódik el saját korábbi stílusától.309Melnyikov úgy ítéli el a „konstruktivizmus 

devianciáit” ahogy Hitler is megtagadja a weimari köztársaság művészetének „elfajzott” 

mivoltát. Hitler azonban nem kér, és nem is fogad el hasonló „megbánást” az „elfajzott 

művészetekkel” kapcsolatban: a német avantgárd képviselőinek többsége külföldre 

menekül. Az 1937. július 19-én a müncheni Hofgartenarkadenben megnyitott, és az év 

novemberéig bemutatott Ausstellung „Entartete Kunst” jelezte Németországban a 

kulturális fordulat lezárultát.310Melnyikov önmagától való nyilvános elhatárolódása, és 

utolsó épületének 1936-os befejezése, valamint a „német avantgárd” vége szinte alig pár 

hónap különbséggel következik be, pont úgy ahogy 1933-ban a Bauhaus illetve a 

VHUTEMASZ egyidejű bezárásával vette kezdetét. 

A „modern design” korának tárlatán, 1925-ben az „Art Deco” hagyománytisztelő, és 

az „art moderne” progresszív irányzatai voltak jelen. 1937-ben „totalitárius design 

korában” a modern művészet szinte a múlt meghaladott vadhajtásának számít, és Európa 

egészében a neoklasszicizmus valamely válfaja dívik.311A művészet és design Európa két 

legerősebb államában a nyílt propaganda egyértelmű eszköze. A propaganda céljainak 

pedig elsősorban az „Art Modérne” tendenciák megtagadása és háttérbe szorítása után 

az „Art Deco” közérthető nyelvezetének kisajátítása lesz jellemző az iparművészetben. Ez 

a totalitárius államokban többnyire a „népiesség” egyfajta sajátos értelmezéséhez fog 

kötődni.  

1938-ban Berlinben egy évvel korábbi párizsi kiállítás után egy azzal vetekedő méretű 

nemzetközi tárlatot nyitnak, melyet egészében a népművészet elemein alapuló 

kézművességnek szentelnek.312 A korábbi korszak konzervatív „népies” irányzata 

azonban nem volt azonos ezzel a gondolatkörrel. A népiesség konkurens irányzatai a 

                                                           
308 Konsztantin Melnyikov (1890-1974) utolsó épületét 1936-ban fejezik be, mely az INTURISZT 
pályaudvara Moszkvában. 1936-os cikke megjelenése után végleg visszavonul az építészettől, és 1974-ben 
bekövetkezett haláláig rajztanárként éli le életét. (Хан-Магомедов, С.О., "Константин Мельников", 
Мoszkva, 2006 ISBN 5-9647-0095-0 p.248 ill. p.291.-293. 
309 Idézet: S.O. Khan-Magomedov: Pioneers of Soviet architecture: the search for new solutions in the 1920s 
and 1930s p. 551: Melnyikov az Arhitekturnaja Gazeta 1936. március 3-iki számában ( No.13. (85) ) 
határolódik el saját korábbi stílusától. „nem kűzdöttünk a devianciák ellen elég aktívan… a konstruktivizmus 
továbbmozdult, és a fejlődés útjára lépett” 
310 Peter-Klaus Schuster: Nationalsozialismus und „Entartete Kunst“. Die Kunststadt München 1937, 
Prestel-Verlag, München 1987, 99.oldal 
311  
312 Erste Internationale Handwerks-Ausstellung 1938. Berlin 1938, 28. Mai bis 10. Juli. Herausgegeben vom 
Ausstellungs- und Messeamt der Reichshauptstadt Berlin, 1938. (katalógus adatokat és részleteket lásd: Első 
fejezet 4. jegyzetben) 
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nácizmus számára ugyanúgy nem voltak kívánatosak. A német „volkische bewegung” és 

a más gyökerű „népiesség” különbségei számtalan területen, az irodalomban, színházban is 

megmutatkoztak. Hitler például már 1921. március 15.-én cikkben személyesen támadja 

Rudolf Steinert,313az antropozófia atyját, akinek nézetei nagyban befolyásolták a XX. 

század második felének művészetét, azon belül is a „népies” folklorizáló irányzatokkal 

együtt fejlődő, azokkal kölcsönhatásban lévő biodinamikus építészetet. Steiner 

munkássága nagyban befolyásolta a háború utáni organikus építészet kialakulását 

is.314Steiner „gyökérközösségi” gondolata, azonban, mely a népművészet és helyi 

közösségek, megoldások, módszerek fontosságának hangsúlyozása révén közelít 

esztétikájában is a folklórhoz, szöges ellentétben állt Hitler „völkisch” gondolatával. Hitler 

szerint: „a gnosztikus antropozófikus Steiner Háromrétegű Szociális Mozgalma egyike a 

számos zsidó módszernek, hogy elszakítsák az embereket természetes 

gondolkodásuktól.”315 

Ugyanebben az évben, 1938-ban Moszkvában „Népművészeti Színház” nyílik, és a 

populáris kultúrában, plakátokon is színes népviseletekbe öltözött különböző népek 

jelennek meg.316Ezzel párhuzamosan azonban Sztálin nemzetiségi politikája nem lesz 

kevésbé kemény: számos nép elnyomása és szisztematikus asszimilációja, kitelepítése és 

megsemmisítése tovább folyik.317A folyamat magyar vonatkozásaként Révai József is 

ebben az évben, 1938 végén írja meg szovjet emigrációban a Magyarországon 1949-től 

szinte dogmaként kezelt írását, a „Marxizmus és népiesség” illetve a „Marxizmus és 

magyarság” című tanulmányait.318 

                                                           
313 Heiner Ullrich: Rudolf Steiner. Prospects: the quarterly review of comparative education (Paris, 
UNESCO: International Bureau of Education), vol.XXIV, no. 3/4, 1994, p. 555-572 
314 P. Goulet: Les Temps Modernes?, L'Architecture D'Aujourd'hui, 1982. December, pp. 8-17. 
315 1921. március 15. Völkische Beobachter. 35. évfolyam, 11. szám, 1.oldal. 
316 Brian Jenkins - Spyros A. Sofos: Nation and identity in contemporary Europe London, Routledge, 1996 - 
294 oldal, p.232: „Having been under attack during the cultural revolution of the early 1930s, folklorism 
now reappeared in popular culture. The Teathre of Folk Art was established in 1938 and by the late 1930s 
more than half a million balaykas and dombras were being produced by Soviet factories.”  
317 Otto Pohl: Ethnic Cleansing in the USSR, 1937-1949, Greenwood Publishing Group 1999, ISBN 0-313-
30921-3 Pohl felsorolja művében az úgynevezet „nemzetiségi műveleteket” eszerint 1937 és 1949 között 
több mint 10 millió embert érintett a sztálini nemzetiségi elnyomás. Ezek közül egyedül 1939-ben 
Lengyelország lerohanását követően 300 ezer Lengyel, valamint 1941-42-ben több mint 700 ezer „volga 
német” kitelepítése történt meg. Lásd még: The United States and Forced Repatriation of Soviet Citizens, 
1944-47 by Mark Elliott Political Science Quarterly, Vol. 88, No. 2 (Jun., 1973), pp. 253-275. 
318 Révai József: Marxizmus, népiesség, magyarság. Budapest, Szikra, 1949, 373 oldal, A Marxizmus és 
népiesség a népi írók és mozgalom munkáját „nagyigényű szellemi áramlatnak” tekintette, „amely a magyar 
problémák megoldására átfogó programot akar adni, melynek sajátos világnézete van és a társadalomról, a 
történelemről, a haladásról megvan a maga felfogása.” Ez azonban nyilvánvalóan a Veres Péter neve által 
fémjelzett „társutas népi baloldal” számára tett gesztus volt.  
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A fasizmus és nemzeti szocializmus, hasonlóan a sztálini szocialista realizmushoz, 

élesen elhatárolódik a „dekadens avantgárd művészettől”. 319 Más tekintetben viszont 

nagyon is modern, sőt progresszív programot hajt végre mind politikai, mind esztétikai 

tekintetben. A fasizmus esztétikája – hasonlóan a kommunizmushoz – totalitásában 

modernista, kizárólagosságra törekvő, és szembehelyezkedik az általa félrevezetőnek, sőt 

károsnak ítélt demokratikus pluralizmussal és partikularizmussal.320 Politikatörténészek, 

mint például  

Roger Griffin szerint mindhárom totális rezsim emiatt kódolta saját rendszerébe bukását: a 

demokratizáció ezen belül a változás lehetőségének hiánya révén.321 A művészet 

szempontjából a művészi pluraritás és szabadság korlátozása eredményezte a „hivatalos 

művészet” mindenkori ellaposodását, és „anti-művészetté” alakulását. A megújulásra 

való képtelenség okozta a „fasiszta-náci stílusok” a „szocialista realizmus” és végső soron 

a hatvanas évektől kibontakozó „szocialista modernizmus” elművészettelenedését. 

Miközben a képzőművészetben kialakulhatott egyfajta „informális művészet” ez az 

iparművészet területén nem, vagy csak alig jöhetett létre. Az iparművészet alapvető anyag-

szükségletei és gyártási lehetőségei miatt említhető informális iparművészet nem jöhetett 

létre. 

Az „elművészettelenedés” egyrészt a giccs felé tolja az iparművészeteket, autonóm 

tárgyak helyett dekoratív kézművesség lesz a kívánalom. Másrészt az autonóm 

iparművész szerepéből a kivitelező technológus szakember, illetve az alkalmazott tervező 

szerepébe kényszerültek az alkotók. Az „iparművészet” egyrészt dekoratív propaganda-

művészet lesz, másfelől egyre inkább a design felé tolódnak az alkotók: a kézművesség 

beszoruló lehetőségeivel szemben az új tér az ipari formatervezés irányába nyílik.  

                                                           
319 A náci „elfajzott művészet” és a sztálinizmus által megtagadott „dekadens formalizmus” egyaránt az 
avantgard művészet anyagát fedte jórészt. Lásd korábbi jegyzetek. 
320 Viktor Zaslavsky: The Post-Soviet Stage in the Study of Totalitarianism. New Trends and Methodological 
Tendencies,” Russian Social Science Review, Vol. 44, No. 5 (2003(szeptember, október), pp. 4-31. 
321 Roger Griffin: Modernism and Fascism: A Sense of a New Begining Under Mussolini and Hitler, 
Palgrave, 2007: "Inter-war fascist movements had no exit strategy. ... They were bound eventually to become 
bogged down in their dynamism, moribund in their vitalism. There cound be no stabilization, no viable 
routinization of the charismatic legitimacy of the state (that means, no "Empire Artam"), no social or 
military peace, no institutional procedures for passing on power to a non-charismatic leader, or for 
reinvesting it in the party. Nor could power even on the paper be one day entrusted to the people itself in a 
gradual process of democratization ... . Had Mussolini and Hitler managed to cling on to power, ... then both 
regimes may have gone the way of Salazar's Portugal and Franco's Spain, charismatic power draining away 
to a point where the renewal of autocracy after their deaths was impossible, and rapid democratization 
ensued. However, such an atrophy of modernist energies would have been the ultimate betrayal of the fascist 
world-view." p.351. 
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Az „Art Modérne” esztétikájának megtagadása sem Németországban, sem 

Oroszországban nem jelentette az „Art Industriel”  törekvéseinek megtagadását. Inkább 

igyekeztek mindkét helyütt „átnyúlni” a modernizmus fölött. Hitlerék a reprezentatív 

iparművészettől külön választva kezelték, míg Sztálin a népművészet kihasználása mellett 

a hagyományos és gyári termelés egyfajta sajátos kényszerházasságát igyekezett 

megteremteni. Jó példa erre a „gyári balalajka” 322a „házgyári stukkó” 323illetve még 

inkább a Gzsel-i (Гжель) porcelángyártás története. A moszkvától délre lévő település a 

XIX. század elejétől az orosz keramika fellegvára volt. A bolsevik hatalomátvétel a 

fazekasműhelyeket, kereskedőket érzékenyen érintette, és a Gzsel-i porcelán csupán a 

harmincas években nyerhette vissza korábbi jelentőségét.  

1935 után több beruházással fejlesztették a korábban majdnem teljesen elsorvasztott 

kézműves művészeti központot az orosz majolikagyártás fellegvárává. A „gzseli kerámia” 

mai szemmel nézve főleg giccseket gyártott ebben az időszakban, mégis az állam és a 

gyári fejlesztések segítségével több ősi technika és hagyomány élhetett tovább, amely 

1930-ra, főleg az önálló kézműves kerámiaműhelyeket működtető helyi mestereket ért 

folyamatos atrocitások miatt nem maradt volna fenn.324A gzseli kerámia azonban így – bár 

főleg szocialista témákat jelenítettek meg népies formában, illetve népies és állatalakos, az 

Art Deco ízlésének megfelelő gyári sorozattermékeket állítottak elő a korábbival össze sem 

vethető alacsony színvonalon – a propaganda és reprezentáció eszközeként, állami 

segítséggel maradhatott fenn.325 

Az 1937-re Párizsban megjelenő, és újfent a német és orosz pavilonok formájában jelen 

lévő „totalitárius design” tehát: 

� az „Art Deco” kézműves- népies hagyományaiból,  

� a neoklasszicizmus építészeti és szobrászati elemeiből és  

� az „Art Industriel” iparosítási és tömegtermelési szemléletének  

� laza ötvözetéből alakul ki. 
                                                           
322 Lásd 109. jegyzet 
323 A Kuhinói Kerámiaműveket kifejezetten a sztálinista felhőkarcolók kerámiaburkolatainak legyártásához 
hozták létre 1947-ben. Lásd: Научно-техническое совещание по жилищно-гражданскому 
строительству, строительным материалам и проектно-изыскательским работам, М, январь 1951. 
(Konferencia a lakhatási és közfejlesztésekről, építési anyagokról és ipari formáról, 1951. január, Moszkva) 
A konferencia eredményeiről további részletelet nem tudunk, pusztán implikálhatóak az iparművészetre 
vonatkozó feltételezések. 
324 Ivan Ovsyannikov: Russian Folk Arts and Crafts, Progress Publishers, Moscow, 1969.cloth, 120 pp, 21 x 
19 cm, Ill.: color illustrations. In Russian, English, French. p.87. 
325 T. I.; Grigoreva, N. S.; Astrakhantseva, T. L.; Loginov, V. M. Dulkina: Gzhel: Ceramics. 18th-19th 
centuries. Ceramics. 20th century. Moszkva, Planeta Publishers; Második kiadás (1989) ISBN-10: 
5852501107, 184 oldal 
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� Elsősorban szinkretista stílus, melynek  

� fő szervező ereje az „avantgárd és modernista” tendenciák és esztétika  

� szisztematikus tagadása 

� valamint a propagandisztikus célok mindenek felett való alkalmazása. 

A totalitárius iparművészetek hasonlóságai abból is adódnak, hogy arculatukat egyaránt 

a korábbi történelmi korszakok birodalmi művészeteinek monumentalitásából nyerik. 

Mindketten létező, olykor több évszázados hagyományok kisajátításával próbálják 

céljaikat elérni, ezért mindketten előszeretettel nyúlnak a népművészet és kézművesség 

formai és motívumvilágához. A művészet egésze a totalitárius rezsimek számára 

elsődlegesen eszközszerű, méghozzá a tömegek meggyőzésének és a politikai 

propagandának az eszköze. Közérthetőség, és gyors és közvetlen hatás, valamint tömegek 

számára megfogalmazott üzenetek eljuttatása az elsődleges cél vizuális téren is. Ez az 

alkalmazott művészetek számára új kihívásokat, új területeket jelent. Míg a 

képzőművészetekben a totalitárius periódus egyértelmű visszalépés, a design és 

iparművészet terén egyértelmű előrelépés. Az iparművészet „nagy ugrása” a tömegcikkek 

gyártása felé, az „Art Industriel” nagy korszaka a harmincas-negyvenes évek, amikor a 

művészet egésze valóban közvetlenül a legszélesebb tömegeknek szól, és a legnagyobb 

közönség számára készül. A reklámgrafika, az ipari formatervezés, a gép és építőipar 

számára ez a periódus mindenképp hatalmas előrelépést jelent. 

Sztálin a szocialista realista művészeket a „az emberi lélek mérnökeinek” nevezi326. 

Korábban Lenin a szocializmus egészének, így a művészek feladatául is egy „új 

embertípus” megalkotását tűzi ki.327Hitler „Neue Ordnung”-jának víziója és ehhez kötődő 

kulturális és építési programja szintén egy építészmérnök, név szerint Albert Speer 

kerzében van.328 Ebben az összehangolt feladatban a művészetek egésze ennek a 

különbözőképp értelmezett „új embertípusnak” és a hozzá köthető tárgyi környezet 

kialakításában érdekelt.329A totalitárius rezsimek fennhatósága alatt működő, és a háború 

                                                           
326 „Инженеры человеческих душ” 
327 "A szocialista embertípus [...] olyan ember, aki szereti a munkát, ismeri az életet, hű a munkásosztályhoz, 
felismeri, hogy az osztályharc különböző szakaszaiban melyek a feladatai, olyan ember, akik életvidám, 
művelt, bátor, egyszóval: szocialista." V.I.Lenin. A szocialista realizmus képzőművészeti programját ezúttal 
nem ismertetném, a témában Rieder Gábor kollégám számos publikációja lehet iránymutató. (Rieder Gábor: 
Zsánerek és bálványok I. A realizmus recepciótörténete a magyar szocreál festészetében, Új Művészet, 2006. 
október) 
328 Paul B. Jask: The Architecture of Opression. The SS, forced labor and the Nazi monumemental buliding 
economy. Routledge, London–- New York, 2000. p.47. 
329 Prokhorov, Gleb. Art under Socialist Realism: Soviet Painting, 1930–1950. East Roseville, NSW, 
Australia: Craftsman House; G + B Arts International, 1995. 
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alatt is aktív művészek többsége Európa szerte már a negyvenes években alkalmazkodott a 

totalitárius szellemű „hivatalos” művészethez, melynek célja hasonlóan utópisztikus volt, s 

melyben a művészet egészének is hasonló „kivitelező” és nem alkotó, kreatív szerepet 

szántak. A kontinuitás a negyvenes évek során végig tapasztalható, és sokkal inkább 

átértékeli a történeti korszakhatárt hazánkban is.330  

Míg a képzőművészetben a totalitárius rezsimek hosszú időre elhallgatatták a Múzsákat, 

a design történetében a „nagy ugrás” a második világháború előtt és alatt ment végbe. A 

legtöbb fejlesztés, mely az ötvenes-hatvanas évek fogyasztói társadalmának életmódját is 

átalakítja, a hadiipar terméke volt. Az atomkísérleteken túl az első népautó, a táskarádió, 

a televízió, a rakéta technológia, a lökhajtás, az autópályák, de a hírközlési és repülési 

technológia ugrásszerű fejlődése is ehhez a korszakhoz kötődik. Sorolhatnánk azokat a 

műszaki fejlesztéseket, amik közül épp az „Operation Paperclip”331révén jut amerikai 

kézre számos elem, de sok német eredmény talál utat a háború utáni Szovjetúnióba is.332Az 

ipari technológiák fokozott fejlesztése révén, az ötvenes években elsőként a második 

                                                           
330 Richard Shorten: The Enlightenment, Communism and Political Religion: Reflections on a Misleading 
Trajectory,” Journal of Political Ideologies, Vol.8. 1.szám  ( 2003. Február), pp. 13-38. 
331 Az „Operation Paperclip” az első titkosszolgálati akció volt amerikai részről, melynek révén német 
tudósok, mérnökök és fejlesztők az Egyesült Államokba „szállítása” történt meg, sok esetben esetleges 
háborús bűneik figyelmen kívül hagyásával. Az ügy épp titkossága miatt kevéssé dokumentált, részletei 
homályosak, ugyanakkor tény, hogy az amerikai hidegháborús fejlesztésekben nagy szerepet játszottak az 
olyan tudósok, mint Werner Heisenberg vagy Werner von Braun . A program azonban sok forrás szerint 
jóval több tudóst érintett, melyben műszaki fejlesztők, üzemanyag-fejlesztők, orvosok, biológusok és 
technikusok egyaránt szerepeltek. „This series consists of personnel dossiers on over 1,500 German and 
other foreign scientists, technicians, and engineers who were brought to the United States under Project 
Paperclip and similar programs. Among the dossiers are those on Georg Rickhey, a former official at the 
Nordhausen underground V-2 rocket factory who arrived in 1946 but who left the United States in 1947 
when he was tried (and acquitted) for war crimes by a U.S. military tribunal; Walter Schreiber, who had 
been instrumental in medical experiments on concentration camp inmates and who fled the United States to 
Argentina in 1952 after the appearance of a newspaper column about his activities; and, Arthur Rudolph 
who had been a V-2 project engineer and who left the United States in 1984 following the Department of 
Justice's discovery of his role in the persecution of prisoners at the Nordhausen factoy.” ( Forrás: az Egyesült 
Államok Védelmi Minisztériumának nyilvános archívuma. Joint Intelligence Objectives Agency, Record 
Group 330/Boxes 1-186. location: 230/86/46/5: http://www.archives.gov/iwg/declassified-records/rg-330-
defense-secretary/ letöltés ideje 2011-08-31)  
332 „Aftermath WWII both the United States and the Sovietunion continued developing rockets following the 
German V2 designs…” A német technológia „importjára” találunk jelzéseket későbbi hivatkozásokban is: az 
elpusztult orosz infrastruktúra, ipar és konkrétan Moszkva városának újjáépítése során a „német hadifogoly-
mérnökök” munkáját több forrás is említi. „German POWs were heavily employed in post-war Stalinist 
construction; German House remains a sign of excellent build quality, as in Rybitsky's MGB house on 
Zemlyanoy Val. The extent of German input, and losses to construction process caused by repatriation of 
POW slaves, have not been studied yet. But it was among the factors leading to cost-cutting policies of 1948–
1951.” Lásd: Bryan H Bunch - Alexander Hellemans: History of Science and Technology, Houghton Mifflin 
Harcourt, Boston, 2004., pp 550. Az URAL M-72 motor például a háború előtti német BMW R-71 motorok 
egy az egyes mása volt. 
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világháborús hadiipar válik a „béke és újjáépítés”, valójában a hidegháborús hadviselés 

eszközévé.333  

Sztálin ideje alatt, immár a háború után, az újjáépítésben tevékenykedő felfokozott 

építőipar igényei miatt, a gyorsaság és hatékonyság fejlesztése érdekében nagyszabású 

építési projektek jönnek létre, olyanok, melyeket Hitler már nem tudott megvalósítani. 

Ezek mellé már az iparművészetet érintő fejlesztések is társultak. A Kuhinói 

Kerámiaműveket kifejezetten a sztálinista felhőkarcolók díszes kerámiaburkolatainak 

legyártásához hozták létre 1947-ben.334 Ugyanekkor kezdtek kísérleteket „előre gyártott 

ornamens elemek” sorozatgyártásáról, és „folyatott beton panelek” gyártásáról, amik az 

első házgyári panelkísérleteknek is tekinthetőek. Egy 1951-ben rendezett konferencián 

hangsúlyozták, hogy az építési projektek során a lakások „kulcsrakész” állapotban kell, 

hogy a lakosság rendelkezésére álljanak. Ez implikálja a könnyűipari tárgyak: bútorzat, 

lakásfelszerelések hasonló szellemű tömeges legyártását, tehát a sorozatgyártott tárgyak 

iránti igényt.335 A „totalitárius design” korszakában tehát mindamellett, hogy az esztétikai 

ízlés és formaalkotás tekintetében konzervatív hatások érvényesülnek, a tárgy ugyanakkor 

átalakul termékké, és a nagyipari gyártás számára alkalmazható anyagok, technikák, 

eljárások által jön létre. Ez a folyamat, mely Magyarországon a második világháború után 

sem szakad meg az iparművészet egészére hatással van. Jó magyarországi példa erre 

Kovács Margit példája, aki a harmincas években alkotott egyéni plasztikái mintájára az 

ötvenes hatvanas években korábbi szobrai sorozatgyártásába kezdett az Iparművészeti 

Vállalat számára.336 

                                                           
333 Paul Forman, José Manuel Sánchez-Ron: National Military Establishments and the Advancement of 
Science and Technology. 1996. Boston Studies in the Philosophy of Science. Kluwer Academic Publishers. 
pp. 308.  
334 Научно-техническое совещание по жилищно-гражданскому строительству, строительным 
материалам и проектно-изыскательским работам, М, январь 1951. ФОНДЫ ПЕРИОДА СОВЕТСКОЙ 
ТУВЫ, VIII. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА, ф. Р—353, 159 дд., 1948—1980 гг. (Konferencia a 
lakhatási és közfejlesztésekről, építési anyagokról és ipari formáról, 1951. január, Moszkva) A konferencia 
eredményeiről további részletelet nem tudunk, pusztán implikálhatóak az iparművészetre vonatkozó 
feltételezések.  
335 Комбинат, который открыл эпоху", Московская перспектива, No.21, 29.05.2001. Bizinyis 
Lagutenyko kísérletezezett úgynevezett „görgetett beton panelek” legyártásával, melyek két emelet magas 
betonelemek lettek volna, melyek ornamenseikkel együtt legyártva kerültek volna a szerkezetkész épületre. A 
kísérlet megbukott.  
336 P. Brestyánszky Ilona: Kovács Margit. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1976. p.43. 
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Magyar hivatalos stílus – a „magyarosság” mint központi kívánalom 

A harmincas évek végén Magyarországon is megjelent az egyre centralizálódó, és 

német orientációjú állami hatalom fokozott reprezentációs igénye. A területrevíziók, és a 

háborús készülődés lázában a „magyar stílus” egyre idealisztikusabb, egyre távolibb lett, 

míg a magyarosság egyre valósabb kívánalom lett az évtized során a legfőbb megrendelővé 

előlépő állam számára. Magyaros ornamentika „magyaros” formák jellemezték ugyan, 

de ezek egyre inkább dekoratív módon érvényesültek egy határozottan neoklasszicista 

szerkezeten. A harmincas évek második felének „magyaros” iparművészete – hasonlóan a 

német és orosz példákhoz a szecesszió és Art Deco hagyományaiból táplálkozott. Az 

elkészült művek azonban egyre kevésbé voltak kapcsolhatóak a szecesszió dekoratív 

népiességéhez, és az ezektől független „népies-folklorizáló” irányzatokhoz.337Jó példa erre 

Lakatos Arthur Herenden készített 1935-ös hamutála, melyen a rokokó ízű 

porcelánformán egy cifraszűr motívumait szerepelteti. A mai recepció Gádor István 

számos ez idő tájt készített „Miska kancsóját” is jóformán hasonló giccsnek tekinti, de a 

Halasi Csipkemanufaktúra Hitler és Goering számára a harmincas évek végén készített, 

és állami ajándékként adott csipkéi,338a herendi porcelángyár Horthy büsztjei is ide 

tartozhatnak. A kortársak számos művén érződik az egyre erősödő állami és ízlésbeli 

nyomás.  

Ez a totalitárius designhoz közelítő irányzat a magyar stílus „eszméjére”, a 

neoklasszicizmus magyar iskolájára, illetve a népi kézműves és népművészeti termékeire, 

                                                           
337 Kós Károly és köre (Jánszky Béla, Zrumeczky Dezső, Kozma Lajos, Györgyi Dénes, Mende Valér, Tátray 
Lajos, és Bábolnay József ) képviselte az építészetben és iparművészetben ezt a „népi organikus” irányzatot. 
Az ő művészetük ettől a magyaros irányzattól függetlenül fejlődött, gyökereik is mélyebbek, szándékaik is 
alapvetően mások voltak. Amikor a „magyaros” iparművészet az ő hagyományukra hivatkozik, sokkal 
inkább magát próbálja igazolni, semmint valóban alkalmazná ezen művészek által vallott elveket. Kós 
Károly maga is elhatárolódott ettől a hivatalos „magyaros” irányzattól. „A magyarországi közvéleményt nem 
érdekli igazán a magyarság sorsa… Az én síromon azonban sosem lesz korhadt a fejfa, a felém boruló domb 
mindig virágos lesz, …mert én itthon maradtam.” („A legszebb élet amit magamnak el tudtam képzelni” 
Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978) 
338 „1936-ban a budapesti MANSZ Gömbös Gyula miniszterelnök feleségét ajándékozta meg halasi csipkével, 
a következő évben Julianna holland trónörökösnő esküvőjére küldtek nászajándékot. 1937-ben a magyar 
kormány Umberto olasz trónörökösnek, a nápolyi hercegnek, gyermeke születése alkalmából kocsitakarót, 
majd egy évvel később Göring német birodalmi marsall gyermeke számára bölcsőtakarót ajándékozott. A 37-
es év egyik legnagyobb állami megrendelésre készült csipke a lengyel Báthory István hajó kápolnájának 
oltárterítője volt. A halasi csipke külföldi sikersorozatának következő állomása Párizs, ahol még ebben az 
évben elnyerte a Nemzetközi Kézműipari Kiállítás nagydíját, megelőzve ezzel az addig verhetetlennek tartott 
brüsszeli csipkét. Egy évvel később, az 1938-as Berlini Nemzetközi Kézműipari Kiállításon hazánk ismét 
halasi csipkeválogatással képviseltette magát. A kiküldött csipkék két leghíresebb darabja a magyar iparügyi 
miniszter Hitler Adolf vezér és kancállárnak küldött ajándéka.” (Forrás: László Emőke-Pásztor Emese-
Szakál Aurél: Halasi csipke 1996. Kiskunhalas, Halasi Csipke Alapítvány, Halasi csipke katalógus melyben 
479 kiválasztott csipke szerepel. A monográfia hivatkozott forrásai: Magyar Iparművészet 1937. p.229., 
1938. p.136 illetve p.178-179., illetve Halasi Hírlap 1938. január 4. szám) 



 
97 

 

mint kiindulási alapra tekint. Magyarországon épp ezért a hivatalos stílus a Horthy-

korszak folytonossága révén sokkal inkább tekinthető a Klebelsberg féle „konzervatív 

modernizmus” egyfajta kései, dekadens változatának. Az iparművészeti közélet 

progresszívebb, modernebb csoportjai kezdettől elutasítók voltak ezzel az irányzattal 

szemben. A harmincas évek második felétől azonban egyértelműen partvonalra szorultak. 

Ha alkotni akartak, ők is alkalmazkodni voltak kénytelenek, hisz egyre inkább rá voltak 

utalva a központi állami megrendelésekre. 

1938 után az Állam igyekezett egy általa propagált, fent már említett hivatalos stílus 

keretében megteremteni egy reprezentatív „magyar nemzeti” stílust.  Ezzel gyakorlatilag 

véget is vetett a különböző irányzatok korábban tapasztalható vitájának, s a „magyar 

stílust” egyértelműen egy felfokozott magyaros ornamentikával ellátott 

neoklasszicizmusban jelölte meg. Ezt a hivatalos, a különböző irányzatokból egyaránt 

táplálkozó válogatást aztán több nemzetközi kiállításon is felhasználták Magyarország 

megjelenítésére. Ezzel a koncepcióval jelentkezett 1937-ben Magyarország a fent már 

említett párizsi Világkiállításon, az 1938-as berlini Kézműipari kiállításon, az 1939-es new 

yorki Világkiállításon és az 1940-es milánói Triennálén egyaránt. A kiállítás anyaga kisebb 

változtatásokkal állandónak volt nevezhető. A pavilonokat minden ízben Weichinger 

Károly tervezte, a kiállítások rendezői és szervezői közt többek között Szablya János 

művészeti írót, az OMIT titkárát, báró Dr. Kruchina Károlyt 339és a korszak számos neves 

művészét találjuk. A kiállítások fő szervezője az OMIT volt. Számos kiállítási tárgy ezeken 

a kiállításokon sorozatosan is szerepelt. Ez a hivatalos stílus azonban nem azonos 

bármiféle koherensnek nevezhető „magyar stílussal”. Nem is egységes stílus, vagy 

irányzat inkább egyfajta válogatás a korszak művészeinek munkáiból a kor esztétikai 

elképzelései szerint, a Magyar Királyság reprezentációs, illetve a felfokozott revíziós és 

háborús propaganda kritériumai mentén. 

Hazánkban is a „népies gondolat” sokszor fejez ki a fasizmussal rokon 

szentimentalizmust340. A „völkische bewegung” nácik által vallott gondolata a negyvenes 

évek elejétől a nyilaskeresztesek hungarista ideológiájában is megjelenik. A „népi 

gondolat” totalitárius kifejeződése jól megmutatkozik Szálasi Ferenc 1942-es, az 

                                                           
339 „A jogász Dr. Kruchina Károly az 1938-as NewYork-i Világkiállítás magyar pavilonjának igazgatója és 
NewYork díszpolgára. Dr. Kruchina viszont nem hódolt be Szálasinak, s ettől a család duplán üldözött lett. A 
„felszabadulás” dr. Kruchina Károly segédmunkásként dolgozott, míg vagy tucatnyi helyről ki nem rúgták, 
hogy ne mételyezze a dolgozókat…” Hegyi Imre: Báró a Baross utcából. Józsefváros,  A VIII. kerületi 
Önkormányzat Ingyenes Lapja, XVI. évfolyam 17. szám I 2008. szeptember 30. I. p.9. 
340 1921. március 15. Völkische Beobachter. 35. évfolyam, 11. szám, 1.oldal. 
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értelmiségnek címzett beszédében, ahol a hungarizmus eszmerendszerét összegzi.341Az 

általa kifejtett „nacionalista és szocialista alapú eszméknek” a művészek közt is voltak 

követői, de a nyilaskeresztes ideológia mindig is túl marginális volt ahhoz, hogy érdemben 

beleszólhasson a kultúra egészének alakulásába.342A pár hónapos nyilas uralom alatt pedig 

a kultúra egészének átformálására Szálasiéknak végképp nem volt idejük. 

A magyar szecesszió hagyományaira, az Art Deco művészek munkáira épülő és a kor 

szelleméből táplálkozó hivatalos hazafias művészet alapjaiban tehát nem fasiszta jellegű 

még akkor sem, ha a harmincas évek végétől folyamatosan sodródik a fasiszta művészet 

esztétikája felé. A hazai szakirodalom 1945 után (főleg szavakban) előszeretettel utasítja el 

az őt megelőző korszak egészét. A különbségtételt nehezíti, hogy maga a korszak is 

folyamatosan sodródik egy totalitárius rendszer irányába, miközben kontinuitást tart a 

húszas évekkel. Az 1938-at követő időszakban azonban egyértelmű elmozdulás látható a 

„totalitárius design” első sorban olasz fasiszta változatai felé. A teoretikus irodalomban a 

konzervatív irányzatok kezdetektől előnyt élveztek a „kozmopolita modern” 

kezdeményezésekkel szemben. A legtöbb művész, aki ehhez a helyzethez nem tudott vagy 

nem akart alkalmazkodni, illetve a magyarországi körülményeket szűkösnek vélte, már a 

húszas harmincas évektől külföldön folytatta tanulmányait, és igyekezett máshol karriert 

építeni.343 

A harmincas évektől fokozatosan meglévő állami nyomás és túlsúly tette az 

iparművészet területén oly gördülékennyé 1945-ben a kommunista hatalomátvételt, s 

biztosított egyfajta kontinuitást, mely egészen 1958-ig belső módosulásokkal ugyan, de 

kitartott. A „magyarosság” hivatalos követelményét felváltó „népiesség” nem jelent 

konkrét stílusmódosulást a művészek életművében, sokkal inkább tematikus és 

                                                           
341 „Minden nép saját adottságainak figyelembevételével építi fel nacionalista és szocialista új rendjét. Ezért 
nevezik itáliai gyakorlatát fasizmusnak, a németét "Völkische Bewegung"-nak, a spanyolét falangizmusnak és 
a magyar gyakorlatát Hungarizmusnak. Vannak azonban egyesek, akik úgy mondják, hogy külön világnézet a 
fasizmus, mely nem más, mint az itáliai nép nézete a világról.” (elhangzott: Szálasi Ferenc: 1942 december 
27-én a Hűség házában, az Első Országos Értelmiségi Nagytanács ülsésén elmondott beszédeén.) 
342 Egy többek között Páger Antalt többször is közelről mutató archív filmhíradó megtalálható a Nemzeti 
Fimatrchívumban is, melynek szövege: „Szálasi Ferenc nemzetvezető részvételével a királyi várban 
rendezték meg az első kultúrértekezletet. Hubay Kálmán, a nemzetvezető kultúrirodájának vezetője megnyitó 
beszédében a nemzet szellemi és művészeti élete irányítóinak átfogó útmutatást nyújtott. Ezután a 
nemzetvezető közvetlen megbeszélés keretében adott felvilágosítást a feltett kérdésekre.”  
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=5861 letöltés ideje: 2011-08-30. 
343 Kovács Margit, Báthory Júlia, Zeisel Éva csak pár név azon iparművészek közül, akik az 1920-as évektől 
külföldön élnek. Közülük Báthory Júlia és Kovács Margit 1945 után is Magyarországon maradnak s itt is élik 
le életüket. Kiemelten fontos kortársuk, a szintén Németországban képzett Eva Zeisel a külföldön 
érvényesülő keramikus művészt jeleníti meg: Eva Zeisel on Design: The Magic Language of Things, 2004 
New York – London, Overlook - Duckworth Publishers. 224 oldal, 24 cm. ISBN: 0715635484 
9780715635483 1585674079 9781585674077 ) 
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minőségbeli változást, s a „hivatalos stílus” a már kezdetektől jelen lévő alapvetően közös 

sajátságai miatt csak a szavak szintjén változik, miközben egyfajta torz kontinuitást biztosít 

a harmincas évek második felének kései, az Art Deco ízléséhez igazodó művészete 

számára. 
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3.2. A magyar stílus égisze alatt 

A fejezet célja a magyar „design-identitás” fogalmának meghatározása. A „magyar” 

és „magyaros” stílus illetve „népiesség” fogalmainak elkülönítése az iparművészetben, 

és a magyar iparművészetnek a második világháborút megelőző főbb irányzatainak a 

bemutatása. 

A disszertáció –e szakasza a következő témákat érinti:A design identitás fogalma; A 

„magyaros” dekoratív művészet – Magyar  ornamentika az iparművészetben; A 

„Tulipános stílus” és a magyar design-identitás; A népművészet forrásvidékén – 

folklorizmus és „harmadik út”: népiesség az iparművészetben (pl. Kós Károly és köre); A 

magyar egyházművészet szerepe a negyvenes években; A „magyar hivatalos 

művészet”formái (pl. Weichinger Károly és köre) 

3.2.1.  A design identitás fogalma 

3.2.2.  Ornamentika és „ornamentika-ellenesség” Magyarországon.- Magyar 

„decorative design” 

3.2.3.  A magyar „műipar” és a „magyar stílus” ideája  

3.2.4. Magyar iparművészet és magyaros díszítőművészet: „Applied and Decorative 

Arts”  

3.2.5.  A magyar szecesszió iparművészeti  öröksége – „Magyar Iparművészet - 

stílus” 

2.2.6.  „Tulipános stílus” - a Tulipán Mozgalom szerepe a magyar design-identitás 

szempontjából 

2.2.6.1. Az önálló manufaktúrák – a kézműves iparművészet egyéb 

példái Magyarországon:  

3.2.1.  Bevezetés: A design identitás fogalma 

Jonathan Woodham 1997-es, máig a fogalomelmélet egyik alapvetésének számító 

könyvében külön fejezetben tér ki a design344és a nemzeti identitás kapcsolatára.345  

                                                           
344 Jonathan Woodham művében az angol irodalom általánosan bevett „design” fogalmát alkalmazza, mely 
az iparművészet és ipari formatervezés széles spektrumát felöleli. (Introduction, p.7-11.) 



 
101 

 

Woodham szerint a tág értelemben vett „design” diverzitását okozza az, hogy adott 

társadalmak és kultúrák tárgyi kultúrája a huszadik században szervesen alakult ki 

korábbi tárgycsoportok, típusok modern környezetbe helyezése által. A design 

megjelenése majd terjedése a huszadik század társadalmi és történelmi eseményeivel 

párhuzamosan haladt. Woodham gondolatának fonalán haladva megállapíthatjuk, hogy 

bizonyos esetekben a „design” a nemzeti identitás őrzője és hordozója is egyben, 

amennyiben identitásunk kialakulásának szerves részét képezi közvetlen tárgyi kultúránk.  

Az angolszász irodalomban bevettek a „kelta”,346a „viktoriánus” az „amerikai”, illetve 

„skandináv” és egyéb design-megnevezések. Ezek olyan dekoratív iparművészeti, és 

ornamentika stílusokat jelölnek, amelyek különböző alkalmazásaival találkozhatunk a 

reklámipartól a belsőépítészeten át a „felvitt dekorokon” keresztül egészen a webdesign-

ig. Ennek a „design”-nak széles körű irodalma van, mely szintén az Arts and Crafts 

Mozgalom és a szecesszió idejébe nyúlik vissza.347 Számos kézimunka-tankönyv, 

segédeszköz, szabásminta, ornamentika gyűjtemény, grafikai ábra-katalógus készül azóta a 

mai napig, változó színvonalon, de rendkívül széles körben. A „design” ebben az 

értelemben az „alkalmazott ornamentikát” egyaránt jelenti. Ennek az irodalma a XIX. 

század és XX. Század fordulója óta megvolt, és nyugat Európában folyamatosan azóta is 

megvan. A francia Racinet az ókortól a XVIII. századig terjedő időszak ornamentikájáról 

illetve a történeti viseletekről adott ki, számos reprint kiadást megélt könyvet.348A 

századforduló Magyarországa nem maradt el e téren kortársai mögött. A 2005.-ös Huszka 

kiállításon Felix Lay eszéki gyáros délszláv textíliák mintáit bemutató albuma, az osztrák 

Friedrich Fischbach mintalapjai, illetve Pulszky Károlynak A magyar házi ipar 

                                                                                                                                                                                
345 Jonathan M. Woodham: Twentieth Century Design, 1997, Oxford, Chapter Four Design and National 
Identity, p.87-111. 
346 Nicola Gordon Bowe, The Irish Arts and Crafts Movement (1886-1925), Irish Arts Review Yearbook, 
1990-91), p.172-185 
347 Többszörös reprint kiadást élt meg például az angolul először 1897-ben kiadott, „Plants and Their 
Application to Ornament” Eugéne Grasset svájci művész könyve. (Első kiadás 1897, London, Chapman and 
Hall Ltd., Reprint: Chronicle Books LLC, San Francisco, California, 2008. ISBN-10: 0811861457, ISBN-13: 
9780811861458 11.12 x 13.24 x 0.81 hüvelyk, 72 színes litopgráfiával, 232 oldal.) Eugéne Grasset munkáin 
alapulva számtalan képeslapot, mintakönyvet, tapétamintákat, matricákat forgalmaznak. Grasset maga is 
számtalan szecessziós plakátot, címkét, reklámot tervezett élete során. 
348 Auguste Racinet: The Costume History (par Françoise Tétart-Vittu) keménykötés, 2 kötet dobozban. 
2004., TASCHEN America Llc; Har/Pas Mu Edition 2004., 24 x 31.5 cm (9.4 x 12.4 in.), 720 oldal. ISBN: 
978-3-8365-1027-1 Többnyelvű: Angol, Francia, Német kiadások. Illetve: Auguste Racinet: The World of 
Ornament, (Author: David Batterham) TASCHEN America Llc; Har/Pas Mu Edition 2009. 528 oldal, ISBN-
10: 383651026X A Taschen „Racinet’s Historic Ornament” címmel 2007-ben multimédiás CD ROM-ot is 
kiadott. 
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díszítményei című, 1878-ban kiadott műve is látható volt.349Ezek a művek hazánkban is 

megteremtették a „magyar design identitás” alapjait. 

A tárgyi kultúra egészének radikális átalakulása azonban az ezt követő modern kor 

iparművészetének egésze számára olyan feladatot adott, hogy megteremtse ezeknek az 

ornamenseknek, identitást jelölő elemeknek, formáknak a továbbélését. Egy olyan korban, 

ahol a társadalom radikális átalakulása miatt az ezeket a motívumokat korábban a tradíció 

által hordozó közösségek vagy eltűnnek, vagy tevékenységük és életformájuk radikális 

megváltozása miatt nem hordozzák tovább ezt a tudást. Az értelmiségen belül itt merült fel 

az „iparművész” kezdettől meglévő erős társadalmi-nemzeti felelőssége. A kölcsönhatás a 

„népi és gépi” iparművészet irányzatai és értelmezései között folyamatosan fenn áll a 

század során. A hagyományos falusi közösségek radikális átalakulásának lezárultával, az 

ötvenes évek végétől jóformán kizárólag a „design” határozza meg az egyes korszakok 

arculatát, a népművészet formakincse kézműipari és iparművészeti vállalatok termékeiként 

él tovább. A széles értelemben vett „design” korszakok, mint a „hatvanas, hetvenes, 

nyolcvanas évek” immár jóformán stílusként kezelhetőek, design-identitásuk 

körülhatárolható „világokat” jelöl. 

3.2.2.  Ornamentika és „ornamentika-ellenesség” Magyarországon.- Magyar 

„decorative design” 

A magyar iparművészet-elméletírásban több helyen felbukkan egyfajta „népiesség” és 

„ornamentika ellenesség”. Ez a tendencia mély gyökerekkel rendelkezik. A bécsi 

szecesszió elutasításának talaján már az 1910-es években az iparművészet területén is 

sokan helyezkednek szembe a „magyaros ornamentika” alkalmazásával. A Magyar 

Iparművészet folyóirat megjelenésének második évében, az 1899. évi II. számban350 

feltűnik a kérdés: „Modern vagy magyaros stílus?” Ez a kérdés bizonyos tekintetben 110 

év után is foglalkoztatja az iparművészeti közvéleményt. A hivatkozott cikk az Arts and 

Crafts mozgalomra, valamint Huszka József, néprajztudós, tanár és polihisztor 

munkásságára hivatkozik.351 A korábbi idők „magyaros próbálkozásait” köztük épp 

                                                           
349 Lővei Pál: Huszka József, a rajzoló gyűjtő Holmi, 2006. augusztus. A holmi elektronikus archívumában 
letölthető: http://www.holmi.org/2006/08/huszka-jozsef-a-rajzolo-gyujto letöltés ideje: 2011-08-31. „A 
Néprajzi Múzeum kiállításán a legjelentősebb cégek gyártmányai mutatták, esetenként Huszka rajzaival 
együtt, hogy a gyűjtött motívumok milyen széles körben kerültek felhasználásra a Thék-gyár egyedi készítésű 
díszbútorain, a Giergl-műhely üvegtárgyain.” 
350 Modern vagy magyar stílus? (X) Magyar Iparművészet, 1899. II. évfolyam, 5. szám (szeptember) p.194. 
351 Huszka József (Kiskunfélegyháza, 1854. november 20. - 1934. március 31.) etnográfus, 
művészettörténész, tanár. Szarvason érettségizett, majd egy évet a Műegyetemen tanult. 1873-76 között 
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Lechner Iparművészeti Múzeumát a szerző kritikával illeti, amidőn a „szárazzá vált népies 

motívumok alkalmazásában bizonyos nyersesség és merő szeszélyesség nyilvánult. Szóval a 

tudós teóriák nyomán megalkotott magyar stílus nélkülözte mindazokat a sajátságokat, 

melyek által az egyes korok szellemét és ízlését jellemző stílusokban föltalálunk.” 352 

„A népies motívumok derűre borúra való alkalmazása a jó ízlés szempontjából gyakran 

hajmeresztő dolgokat produkált.” Ezzel ellentétben, a „modern stílus nem kényszeríti a 

közönséget arra az áldozatra, melyre az iparművészeti tárgyak kölcsönzött, és derűre 

borúra alkalmazott díszítésükkel eddig elé kényszerítették.”353Ezután a cikkben a népies 

stílussal szembehelyezve jelenik meg a korabeli angol formavilág. Ahogy X írja: „Az angol 

iparművészek alkotásai megfelelnek a praktikus céloknak, megvan bennük az anyag a 

forma és rendeltetésük harmóniája, s így művészi szempontból kifogástalanok. …míg 

mestereink, közönségünk ízlése meg nem izmosodik, míg alkotásaink a kor szellemének 

meg nem felelnek, művészi színvonalán nem állnak addig nem, csak azután gondolhatunk 

arra, hogy nemzeti stílusra tegyünk szert.”354 Az „X” által áhított nemzeti stílus és az 

áhított „modern magyar stílus” igazából mindvégig egy idea maradt.  

Kezdetben a Wiener Werkstätte puritán követői,355majd a modern avantgárd irányzatok 

képviselői lesznek a leginkább ornamentika-ellenesek.356 A mérsékeltebb modern 

művészet képviselői eltérő módon viszonyulnak az ornamentikához. A társművészeti 

együttműködések mindenesetre megszokottak a harmincas-negyvenes években. Az 

                                                                                                                                                                                
ösztöndíjasként Budapesten rajztanári képesítést szerzett. Désen, Zentán és Sepsiszentgyörgyön tanított 
rajzot. Nérajzi és a Szent László ciklussal foglalkozó művészettörténeti kutatásait hét kötetben foglalta össze. 
A turáni magyar ornamentika története 1930-ban jelent meg. Hagyatékában több száz rajz, majd 250 fotó 
főleg Erdélyből a Néprajzi Múzeum gondozásában van, amiből 2005-ben rendeztek tárlatot. Kiállítás: 
Huszka József, a rajzoló gyűjtő, Néprajzi Múzeum, 2005.05.14. - 2006.03.05. Főrendező: Fejős Zoltán 
Munkatársak: Bata Tímea, Lackner Mónika, Tasnádi Zsuzsa. Forrás: Lővei Pál: Huszka József, a rajzoló 
gyűjtő  
352 Modern vagy magyar stílus? (X) Magyar Iparművészet, 1899. II. évfolyam, 5. szám (szeptember) p.194. 
353 Modern vagy magyar stílus? (X) Magyar Iparművészet, 1899. II. évfolyam, 5. szám (szeptember) p.194. 
354 Modern vagy magyar stílus? (X) Magyar Iparművészet, 1899. II. évfolyam, 5. szám (szeptember) p.194. 
355 „A duális államon belüli kulturális szembenállás 1918 után megszűnt, közben Adolf Loos ornamentika-
tagadása a modernek egyik axiómája lett.” (Szegő György: Kortárs magyar építésze kiállítás Párizsban, 
Újornamentika és organikus architektúra, Építészeti Fesztivál, Párizsi Magyar Intézet, 2010. március 16. - 
április 6., Megjelent: Magyar Építőművészet, 2010/2.szám p.30.) 
356 „Például az 1924-ben épült Schröder- ház – Gerrit Rietveld - az elvonatkoztatásnak azt a fokát kísérelte 
meg, ami már a „klasszikus architektúra” tagadását jelentette: hiszen színekre és anyagtalan felületekre 
absztrahálta az épületet. (Egyébként ez talán az első „strukturalistának” tekinthető épület). Az 
ornamentika nélküli épületek így elveszítették kontextusukat, magukra maradtak, mint a talapzat nélküli 
szobor, ha úgy tetszik, az építészetből „festészet lett” és így a képzőművészet sorsára is jutott.” (Sugár Péter: 
Az építészeti ornamentikáról, elhangzott az Ernst Múzeumban, 2007 márciusában 
megrendezett„Ornamentika és modernizmus” konferencián, Sugár Péter dla-dolgozatában kifejtett tézisein 
alapuló előadásában. A szöveg letölthető: http://www.radiusbs.hu/pdf/az_epiteszeti_ornamentikarol.pdf 
letöltés ideje: 2011-08-16.) 
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ornamentika-ellenesség azonban sosem párosul iparművészet-ellenességgel. A modern 

építésznek tekinthető idősebb Janáky István például kifejezetten előszeretettel dolgozik 

„társművészekkel”. A húszas harmincas évek modern építészete az épülethez igazodó, azt 

meg nem bontó „társműveket” nem pusztán megtűr, de egyenesen támogat.357  

Az „ornamentika ellenes” tendenciák a hatvanas években újra felerősödnek, nem 

kevéssé a „szocialista modernizmus” alapvetően kettős, az avantgárd teoretikát 

újraértelmező, egyben erősen „nacionalizmus ellenes” ideológiai tendenciái miatt.358A 

népművészet és a „magyaros ornamentika” (és az ornamentika általában véve is) a 

„design” neofunkcionalista esztétikai értelmezése által meghaladott, nem kívánatos elem 

lett. Nyugaton ezzel szemben minden további nélkül tartozik a „design” ernyője alá a 

„decorative design, decorative arts” fogalma, mely az „appiled arts” fogalommal 

párhuzamosan, ám nem teljes fedésben fejezi ki a dekoratív művészetek, ornamentikák, 

kézműves stílusok, technikák összességét. A textilművészetben és grafikában, de még a 

belsőépítészetben is folyamatos hagyománya van a „decorative design, pattern design, 

design and ornament” irodalmának, számtalan könyv, monográfia, gyűjtemény 

kapcsolódik ehhez.359  

3.2.3.  A magyar „műipar” és a „magyar stílus” ideája  

Magyar környezetben, az 1910-es években a német Gewerbekunst fogalmának 

„magyarításával”, és a Deutcher Werkbund szervezeti felépítését és inspirációját követve 

                                                           
357 A harmincas évek a modern Bauglass és Baukeramik nagy évtizede hazánkban is, melynek két jeles 
magyar művelője Báthory Júlia és Kovács Margit voltak. Gádor István szintén számos építészeti kerámiát 
készít ekkor G. Lux Alice-hoz és Ohmann Bélához hasonlóan. (lásd: a Gubacsi úti kerámiák elemzésnél) 
358 William J. Thompson: Khrushchev : a political life. New York, St. Martin’s Press, 1995, 341oldal, 23 cm, 
részletes Bibliográfiával (323-332. oldalakon). ISBN 0-312-12365-5 A Krushchev the Triumphant: Drive for 
Supremacy 1957-1959. fejezetben (p.174-200.) megemlíti Hruscsov természetének kettősségét miszerint az 
avantgárd kultúra területén érezhető szabadság a nemzetiségi mozgalmak elnyomásával párosult. A 
Szovjetunió népeit is elnyomó erős anti-nacionalizmusa nem kevéssé az 1956-os magyar forradalom keserű 
tapasztalatából táplálkozott. Ez a politika a kultúra minden területén megnyilvánult, és a későbbiekben egyre 
erősödő vallásellenességgel is párosult. Következményeként miközben a kultúrában a „neoavantgárd” 
irányzatok fellélegeztek, a másik oldalon kolostorok, templomok tömeges bezárása, lerombolása és erős 
oroszosítás ment végbe. (p.190-195.) 
359 A teljesség igénye nélkül párat felsorolnék: James Foord: „Decorative Flower Studies for the use of 
Artists, Designers, Students and others”. Sorozat, 40 színes lap, nyomtatott illetve kézzel stencilezett, reprint 
másolat 350 eredeti tanulmányrajzzal. Tanulmányok a növények növekedésének részletes bemutatásáról a 
növekedés egymást követő szakaszaiban. Leíró jegyzetek. Kiadva London, 2008. Lewis F. Day:„ Pattern 
Design” A könyv a diákoknak készült praktikus használatra, hogy alkalmazni tudják az ismétlődő 
ornamentikák anatómiáját, aevolúcióját és tervezésének folyamatát 300 oldalnyi szöveg, és 300 Illusztráció. 
Kiadva 1997, London (Forrás: B.T. Batsford: Books On Decorative Art Ornament And Design, A List Of 
Standard Books, Ornament & Decoration, Including Furniture, Wood-Carving, Metal Work, Design, Etc, 
Published And Sold By 94, High Holborn, London.) 
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Magyarországon is meghonosodik a „nemzeti műipar” 360gondolata. A „nemzeti műipar” 

voltaképp a „magyar nemzeti termékkultúra” fogalmával is átfedésbe hozható. A 

„nemzeti műiparral” párhuzamosan hamar felmerül egy „magyar stílus” igénye, mely 

egyfajta explicit, tárgyi kifejezését jelenthetné a nemzeti identitásnak.361 Fontos leszögezni, 

hogy bár a harmincas években számtalan helyen találkozunk vele, „magyar stílus” a tárgyi 

valóság szintjén nem létezik. A „magyar stílus” inkább egy idea. Az égisze alatt, 

megteremtésének vágyától hajtván, a „magyar stílus” magaslatait elérni szándékozván 

létrehozott eltérő műfajú, színvonalú és esztétikájú tárgyakat és irányzatokat takar ez a 

fogalom, a giccstől a kvalitásos iparművészet emlékeiig kötve azokat össze. Számos, 

egymástól művészileg független irányvonalat és törekvést foglal egybe, melyekben 

kezdetben az egyetlen közös jellemző az, hogy egyaránt „magyar gyártmányok”. 

Azok az avantgárd és modern irányzatok, amelyek egy külföldön versenyképes, 

azokhoz mérhető, haladó és fejlett modern magyar ipar és az ahhoz kötődő 

funkcionalizmus elveinek széles körű alkalmazása által létrejövő „modern (termék) 

kultúra” megteremtését propagálták, a maguk módján ugyanúgy a „magyar stílus” 

problémáját közelítették meg, mint azok, akik egy „magyaros nemzeti műipar” 

fejlesztése, termékei terjesztésének feladata mellett tették le a voksot. A népies irányzatok 

a „magyar stílus” kiteljesedését a maguk szociális és modern kézműves irányzatában, egy a 

„magyaros stílusnál” komplexebb program révén a modern stílus magyar változatát 

tekintették a „magyar stílus” fejlődése útjának. A „magyaros stílus” programja sem volt 

kevésbé „modern”, hisz a magyaros dekorativitást az új termékvilág felületén elhelyezve 

igyekezett „magyarosítani” a modernizmust. Ez a legkönnyebb út, mondhatnánk és az 

iparművészet művelőinek széles rétegei ambivalensen is viszonyultak hozzá.  

A „magyar stílus” mellett azonban megjelenik egy másik „idea” is: a felismerhető, 

markánsan egyedi, modern és a nemzetközi színtéren is jelen lévő „magyar termék” 

igénye. A „magyar design” fogalmának megjelenése a hetvenes években tekinthető az 

                                                           
360 „És végezetül mindent egybevetve meg állapíthatjuk, hogy a kiállítások terén a Werkbund kiállítása új 

irányokat jelölt meg, melyeket érdemes a mi iparművészeinknek is figyelemre méltatni és „mutatis mutandis” 
a tanulságokat a mi számunkra is hasznosítani. Mert ez a kiállítás első sorban azok számára volt tanulságos, 
akik hivatva vannak az általa kifejezett eszmét továbbfejleszteni és érvényesíteni és pedig nemcsak 
Németországban, hanem a világ bármely művelt államában. Megtisztíthatják azt a most észlelt, ma még 
elkerülhetetlennek bizonyult hibáktól és oly ideális magaslatra emelhetik a jövőben, békés viszonyok között, 
melyről megtisztulva, megjavulva tehet hatványozott szolgálatot az egész világkultúrának.” (Lásd: Gelléri 
Mór: A műipar felemelése, Művészet, 1915./ 1.szám, p. 56-66.) 
361 Johnatan Woodham: Twentieth Century Design, Chapter 5: Design and National Identity, p 87- 111., 
1997m Oxford University Press, Oxford. 
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iparművészetben egy ehhez hasonló, megvalósítandó ideának, a „magyar termék” 

gondolata feltámadásának. A „magyar termék” gondolatához kapcsolódva az ipari 

termékek, arculatok, betűtípusok, tehát az alkalmazott „design” egészére vonatkoztatva a 

múlt század fordulója óta jelen van az igény egy széles körben, könnyen alkalmazható 

„magyaros stílusra”, mely szorosan ágyazódik a magyar kulturális identitásba.  

3.2.4. Magyar iparművészet és magyaros díszítőművészet: „Applied and Decorative 

Arts”  

A két kifejezés közötti leheletnyi különbség talán nem is feltűnő elsőre, viszont ebben a 

különbségben mutatkozik meg „applied” és „decorative art” fogalmainak időnkénti 

elválasztása az angol szakirodalomban, amit esetünkben is érdemes alkalmazott és 

dekoratív irányzatokként megkülönböztetni. „magyar iparművészet”, és „magyaros 

díszítőművészet” tűnnek azoknak a kifejezéseknek, melyeket érdemes újra használatba 

venni. A „díszítőművészet” kifejezést az iparművészet kapcsán ritkán alkalmazza a 

szakirodalom, jórészt a néprajztudomány területének számít a magyar díszítőművészet 

jelenségeinek kutatása.362A magyar díszítőművészet kincseit feltáró legszínvonalasabb, és 

máig egyik legnagyobb hatású kiadvány az ún. „Malonyai sorozat”363nem pusztán önálló 

művészi értékkel bír, de a magyar ornamentikai stílus, a „magyar decorative art” számára 

is elsődleges támpontul szolgál. Az Auguste Racinet munkásságához mérhető vállalkozás 

azonban nem élt meg olyan mértékű feldolgozást, mint francia társa, akinek rajzait, 

munkáit széles körben ismerik a művészeti iskolák diákjai és a műkedvelők. A sorozat 

megjelenésének ideje és az Ezredforduló között összesen két kiadást ért meg. 

A magyar iparművészet és magyaros díszítőművészet, mint „applied and decorative 

arts” fogalompárosa megkülönböztetett helyet foglalnak el a magyar szellemiség 

                                                           
362 Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz: A népi díszítőművészet Budapest, Corvina Kiadó, 1980. 
Készült 96 (A/5) ív terjedelemben, 1980-ban ISBN 963 13 0946 0  
363 Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. I (1907) II. (1909) III. (1911) IV. (1912) és V. kötet (1922) 
Budapest, Franklin Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda. Kiemelném rögtön a kiadvány 
„magyaros szecessziós” arculatát, mely már rögtön a címlapon megmutatkozik. A kiadvány egésze 
iparművészeti igénnyel szerkesztett. Az első kötet bevezetőjében ez olvasható:  „Célunk: fölkutatni a magyar 
művészi alkotókedv ösztönszerű érvényesülésének kezdetleges próbálkozásaitól kezdve, el a már fejlettebb 
motívumokig lehetőleg mennél többet; menteni az elkallódástól azt, amink van és így a nemzeti jelleg 
megőrzésében erősíteni, irányítani, fejleszteni fajunk alkotókedvét; megmutatni, bizonyítani és igazolni 
fajunk művészeti érzékének, rátermettségének és készségének sajátosságát, erejét, becsét s ezzel közvetve és 
közvetlenül segíteni a nemzeti elem érvényesülését ízlésünkben, művészetünkben és iparunkban; gyarapítani 
a nemzeti önbizalmat, tanítani a magunk többre becsülését, valamint megbecsülését annak, ami a miénk, 
gátat vetni az idegenből özönlő művészeti és iparművészeti nivelláció elé, - ez vállalkozásunknak erkölcsi 
tartalma és ez a célunk.” (Malonyai. Első Kötet, Bevezetés, 3.oldal) 
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egészében. A dualizmus korában a „monarchia” kontextusán belüli önálló magyar identitás 

manifeszt megjelenítése nem pusztán művészeti, hanem sarkalatos politikai kérdés is volt. 

„a nemzeti elem érvényesülését ízlésünkben, művészetünkben és iparunkban… gátat vetni 

az idegenből özönlő művészeti és iparművészeti nivelláció elé, - ez vállalkozásunknak 

erkölcsi tartalma és ez a célunk.”364 Írja Malonyai Dezső főművének számító néprajzi 

könyvsorozata nyitó kötetének bevezetésében 1907-ben.365 Jankó János3661896-ban már 

azt írja: „hazánkban a néprajz szülei az iparművészet és a háziipar.”367 

Néprajz, iparművészet, népi díszítőművészet és ipar. Nemzeti identitás, alkalmazott 

művészetek és ezekkel szemben áll a felgyorsult modernizáció: a „magyar stílus” e 

jelenségek metszéspontjában keresi önmagát, hol erre, hol arra mozdulva. Hol a 

modernizáció eredményeit igyekszik integrálni, hol a magyarosságot hangsúlyozza a 

modernizációval szemben. Hol a hagyományokat szolgáló stílus, hol a haladást és 

felzárkózást sürgetik nevében. A „magyar stílus” végig ábránd marad, de mint látni 

fogjuk, a magyar iparművészet 1945 után is hasonló módon keresi tovább önálló 

identitását a szorító körülmények és történelmi katakizmák közepette.  

3.2.5. A magyar szecesszió iparművészeti  öröksége – „Magyar Iparművészet - stílus” 

A Magyar Iparművészet szerkesztősége és publicistáinak köre által propagált, és 

szeretve kritizált stílusa kezdetben a „magyaros szecesszió volt”. Ehhez a körhöz tartozó 

művészek, Lechner Ödön követői, többek között Komor Marcell, Jakab Dezső, Bálint 

Zoltán, Jámbor Lajos, Faragó Ödön, Nagy Lázár voltak.368 Az építészet után a 

bútortervezésben, majd az iparművészet egyéb területein: textileken, dekormintákon, 

grafikákban is hamar megjelentek a „magyaros motívumok”. Az iparművészek az 

építészekkel közösen és teljes összhangban készítettek „házat és berendezést”. Ahogy 

azt a korábban citált cikkben is láthattuk, hamar megfogalmazódtak további igények a 

                                                           
364 Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. I. Kalotaszeg (1907) Budapest, Franklin Társulat, Magyar 
Irodalmi Intézet és Könyvnyomda. Bevezetés, 3.oldal A könyv több évtized utáni, 1985-ös hasonmás kiadása 
a Helikon kiadónál felért a „rendszerváltás első szelével” az iparművészek körében. Addigra az első kiadás 
darabjai már jóformán elérhetetlenek, és generációról generációra örökített darabok voltak. 
365 Malonyai Dezső 1893-tól Párizsban folytatott művészettörténeti tanulmányokat. 
366 Ifjabb Jankó János maga is művészcsaládból származik, hisz édesapja idősebb Jankó János grafikus, festő 
és karikatúrista volt. Idősebb Jankó János az 1860-as években készített népies életképeihez maga gyűjtött 
néprajzi motívumokat, ez késztette fiát a néprajztudományhoz fordulás felé. (id. Jankó János (1833-1896) 
Művészeti Lexikon. (Szerk. Éber László.) 1. köt. Budapest : Győző Andor, 1935. 504.oldal, illetve Művészeti 
Lexikon. (Főszerk. Zádor Anna és Genthon István.) 2. köt. Budapest : Akadémiai, 1966. 495-496. oldal 
367 Jankó János: Kalauz a néprajzi missió-kiállításban. Katalógus, Bevezető, Budapest, 1896. p.1-3. 
368 „K őszálon termett sajgó liliom” Időszaki kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, 2009. október 25. – 
2010. augusztus 29. A kiállítás a magyaros szecesszió bútortervezésével és belsőépítészetével foglalkozott. 
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„magyar forma” az „egyes korok szellemét és ízlését jellemző stílus”369 kialakítására, 

fejlesztésére, a magyar szecesszió eredményeinek a tárgykultúra egészére történő 

kiterjesztésére. Mi történt azonban a valóságban? 

A pár évvel később a „magyaros szecesszió” stílusa már kiforrott, sőt némileg le is 

csengett. A Lechnert követő alkotók immár divatos alkotókként fényűző 

nagymegrendelésekben is részt vehettek. Egy helyütt így fogalmaz a Magyar Iparművészet 

szerzője Bálint Zoltán és Jámbor Lajos „úri szalon enteriőrjei” kapcsán, „Bálint és 

Jámbor magyar stílusában… a finn hatás szépségeit tudatosan látszanak keresni. … a 

spekuláció és fantázia, az emlékezés és stilizálás művészetének leszűrődése az ő magyar 

stílusuk is. a magyaros törekvések is betörtetnek ebbe az értékes komplexumba: a franciás 

naturalizmus, az angolos ornamens áhitat, és magyaros ritmus szép hatásemlékének… szép 

megnyilvánulása. Mintája olyan, mintha Morrisék magyarosan kedélyeskednének.” 370  

A „magyaros szecesszió” iparművészete azon túl, hogy motívumkincsébe beemelte a 

magyar népi ornamentikát, fő nemzetközi támpontjait az Arts and Crafts Mozgalom angol, 

valamint skandináv (finn) példákban, és német referenciában találta meg. Mai szemmel 

nézve azonban Bálint és Jámbor „magyar stílusa” meglehetősen heterogén képet mutat: 

nosztalgikus eklektika, modernizáló megoldások, szecessziós és népművészeti motívumok 

egyaránt jellemzik. 

A Magyar Iparm űvészet folyóirat stíluspropagáló szerepét az Arts and Crafts 

Mozgalom másik terjedési irányába tekintve jobban megérthetjük. 1897-ben alakult meg 

az Egyesült Államokban a Society of Arts And Crafts371egyesület372, ami az Országos 

Magyar Iparművészeti Társulathoz képest majd 12 évvel később alakult meg. Felépítését 

                                                           
369 Gerő Ödön: Magyar Interiőrök Magyar Iparművészet 16. évfolyam 5. szám (1913.) p. 177-188./ p.180. 
370 Gerő Ödön: Magyar Interiőrök: - A magyar iparművész: Bálint és Jámbor. Magyar Iparművészet, 1913. 
XVI. Évfolyam, 5. szám, (szeptember) p.177.- 188. A cikkben főleg az 1900-as párizsi Világkiállítás magyar 
pavilonjának Bálint és Jámbor tervezte Szalonját elemzi, valamint számos akkor befejezett pesti és vidéki 
palota enteriőrjét elemzi a szerző. 
371 „This Society was incorporated for the purpose of promoting artistic work in all branches of handicraft. It 
hopes to bring Designers and Workmen into mutually helpful relations, and to encourage workmen to 
execute designs of their own. It endeavors to stimulate in workmen an appreciation of the dignity and value 
of good design; to counteract the popular impatience of Law and Form, and the desire for over-
ornamentation and specious originality. It will insist upon the necessity of sobriety and restraint, or ordered 
arrangement, of due regard for the relation between the form of an object and its use, and of harmony and 
fitness in the decoration put upon it.”  
372 Az egyesület – az OMIT-tal ellentétben – ma is zavartalanul működik, és számos kiállítást rendez. 
Honlapja: http://www.societyofcrafts.org  Központi címe: The Society of Arts and Crafts 175 Newbury 
Street (Between Dartmouth & Exeter Streets) Boston, MA 02116 (617) 266-1810 Az Egyesület detroiti 
szervezete által fenntartott detroiti CCS, azaz College for Creative Studies a Business Week felmérése szerint 
a Föld 60 legjobb iparművészeti-design iskolája között van. 2001 óta neve Center for Creative Studies-
College of Art and Design. 
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tekintve hasonló a magyarhoz: az egyesület múzeumokat, iskolákat tart fenn, kiállításokat 

rendez illetve díjakat oszt, miközben az amerikai iparművészet prominenseinek szakmai 

szervezete. A Társasághoz volt köthető Gustav Stickley373 1901-ben (a Művészi Ipar hoz 

képest szintén több évtizeddel később) alapított The Craftsman című újság, amihez az 

amerikai művészettörténet írás egy konkrét építészeti és iparművészeti stílust, a „The 

Craftsman Style-t” kapcsolja. Az amerikai „Arts and Crafts” mozgalom születésének 

tartott 1897-es bostoni Arts and Crafts kiállítás egyik fő szervezője Langford Warren, a 

Harvard egyetem Építészeti Tanszékének későbbi alapítója volt. Az európai szecesszió 

hasonló stílusirányzat-teremtő lapja még Georg Hirth, az Arts and Crafts mozgalomhoz 

szintén köthető lapját a müncheni Jugend-et is, melynek a „Jugendstyl” kifejezést 

köszönhetjük.374  

A Magyar Iparm űvészet köre az újság és intézményrendszer létrejöttekor tehát ekkor 

nem „csupán” magyar, hanem nagyon is „modern” volt, és a „magyar iparművészet” 

szakmájának jóformán egésze ebből a körből nőtt ki. Az iparművészek többsége az 

Iparművészeti Iskola diákja volt, és első csoportos kiállításain az OMIT tagjaként vett 

részt. Munkáiról a Magyar Iparművészetben jelentek meg publikációk, 

nagymegrendeléseket az OMIT pályázatain keresztül szerezhette, szakmai elismeréseit az 

OMIT bizottságai, illetve annak javaslatára osztották. Nem csoda, hogy ezt a 

monopóliumot igyekeznek megtörni 1926-ban a Magyar Iparművészek Országos 

Egyesülete megalapításával, de a „rebellis” fiatalok hamar az OMIT által uralt 

intézményrendszer részei lesznek. 

Ilyen formán a Magyar Iparm űvészet folyóiratot egészen 1944-ig stílusdiktáló, már-

már hivatalos folyóiratnak is tekinthetjük , amelyik szecesszióbeli kortársait túlélve, 

stabil intézményrendszeren és elfogadott hagyományokon alapulva igyekezett közvetíteni a 

magyar és nemzetközi iparművészet jelenségeit. A „Magyar Iparművészet” folyóirat által 

                                                           
373 Gustav Stickley (1858-1942) bútorasztalos, iparművész, vállalkozó, építész, az Arts and Crafts mozgalom 
tengeren túli egyik legfőbb propagátora. Története igazi amerikai történet: a semmiből jött kalandor 
bútorasztalos eljut a csúcsokra, stílust teremt, elterjeszti ország szerte, majd csődbe megy, és élete utolsó 
harminc évét viszonylagos elfeledettségben tölti, mígnem a nyolcvanas években újra felfedezik, és munkáiért 
a műkereskedelemben horribilis összegeket fizetnek. 1916 elején csődbe ment, 1908-ban alapított 
„Craftsman Farms” nevű, utópisztikus művésztelep-kolónia kezdeményezésével. 1988-89 során komoly 
társadalmi összefogással mentették meg a lebontástól a New Jersey melletti Parsipany-ban lévő épületet, ami 
ma az Arts and Crafts Múzeumnak ad helyet. Lapja, a Magyar Iparművészethez hasonló „The Craftsman” 
1916 decemberében jelent meg utoljára. A Magyar Iparművészet 28 évvel élte túl. (adatok: Kevin W. Tucker: 
Gustav Stickley and the American Arts & Crafts Movement. New York, 2010. Yale University Press., ISBN 
978-0-300-11802-5. 
374 Laurence Danguy: L'ange de la jeunesse : la revue Jugend et le Jugendstil à Munich, Paris, 2009 Editions 
de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009, 339 oldal, ISBN-10 2-7351-1211-X  
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propagált iparművészeti fősodor tehát akár nevezhető lenne „Magyar Iparművészet – 

stílusnak” is. Az újság maga, bár igyekezett állásfoglalásai révén egyfajta vezető hatást 

kifejteni, felelősségét felismerve rendszeresen beszámolt az ízlésétől idegen 

kezdeményezésekről is, és helyet adott néhol kifejezetten éles művészeti vitáknak is. A 

„magyar iparművészet” fogalmát valódi ernyőként értelmezve igyekezett minden 

lehetséges irányzatot lefedni és helyet adni a modernizmusnak ugyanúgy, mint tőle 

független népies és modern kezdeményezéseknek. 

3.2.6.  „Tulipános stílus” - a Tulipán Mozgalom szerepe a magyar design-identitás 

szempontjából 

A „magyar iparművészet” átfogó programja tehát a szecesszió idejében fogalmazódott 

meg. Lechner Ödön épülete, az Iparművészeti Múzeum nem csupán formáiban, hanem 

funkciójában is kifejezte ezt az összefogott programot: a magyar és nemzetközi 

iparművészet kiemelkedő emlékeit őrző múzeum és a jövő magyar iparművészeit képző 

Iparművészeti Iskola közös otthonban egy az ország iparművészethez köthető szakmai 

közösségét tömörítő egyesülettel együtt. 

A magyar iparművészet egésze még William Morris életében elindult a „művészi kraft” 

irányába, s később a földrajzilag és kulturálisan is közelebb lévő, a Hermann Muthesius 

elvein alapuló Deutscher Werkbund375pragmatikus eszmeisége hatására formálódótt 

tovább a magyar „nemzeti műipar”  gondolata által. A szecesszió hagyományait folytató 

„magyar iparművészet” önértelmezése azonban ekkorra már arisztokratikussá vált. A 

húszas években már korántsem fedte le a korábbi évtizedekhez mérhető teljességben az 

iparművészeti életet. Az avantgárd művészek csakúgy, mint a népiesek tőle függetlenül 

működtek, és sokan kerestek új utakat az iparművészetben. Komoly karrierek kezdődtek 

meg külföldön, sok diák tanult az Iparművészeti Iskolán kívüli magániskolákban. A 

„magyar iparművészet” miután elvált a képzőművészettől, s levált a népművészetről is, 

igyekezett elhatárolódni a giccstől és a „tárgyalkotás” fogalmát a „termék-előállítás” fölé 

emelve a tömegtermékek előállítását nem tekintette működési területének. 

A magyar „nemzeti műipar”  története Trianont követően alapvetően a szecesszió 

hasonló kezdeményezéseitől eltérő irányt vett. Megalakulásakor a Werkbund szervezeti 

                                                           
375 Frederic J. Schwartz : The Werkbund: Design Theory and Mass Culture Before the First World War. 
1996. New Haven, Connecticut, Yale University Press. 
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mintáját és céljait követte az 1907-ben alakult úgynevezett Tulipán Mozgalom is376. A 

trianoni békeszerződés után azonban nagyban átértékelődött a szerepe: a szecesszióban 

megszülető „magyar stílus”, mint a modern iparművészet helyi változatának ideája 

megszűnt létezni. Magyarország helyzete radikálisan átalakult, s a magyar kultúrpolitika fő 

célja deklaráltan is az lett, hogy a magyar nemzeti közösség gazdasági egységét támogassa, 

s a magyar ipar termékeit propagálja, egyben tartsa a nemzetet, és biztosítsa a magyar 

kultúrfölényt.377  

A külföldi import, elsősorban német, holland és angol, valamint osztrák tömegtermékek 

formájában, illetve az újonnan létrejövő szomszédos országok felöl érkezett. Ezek 

gazdasági fölényének ellenpontozása és árudömpingjének feltartóztatása volt a cél.378Ilyen 

körülmények között a „magyar stílus ideájára” mint a nemzeti identitás őrzőjére, a magyar 

gazdasági és kulturális függetlenség megtestesítőjére kezdtek tekinteni. Az 1934-ben új 

szervezeti körülmények közé kerülő Tulipán Mozgalom a harmincas évektől egyre 

inkább egy sajátos magyar nemzeti stílus esztétikai programjával egészült ki. A 

Tulipán Mozgalom fontosnak tartotta, hogy lehetőleg minél szélesebb rétegek, de a magyar 

középosztály számára mindenképp olyan magyar áruk jelenjenek meg elsőként a piacon, 

melyek jellegükben, kinézetükben is hordozzák a nemzeti jelleget, magyar gyártmányok, 

és magyar cégek állítják elő hazai munkaerő alkalmazásával. 

Az kisipari termékkultúrára, valamint a divatra gyakorolt hatása ennek a mozgalomnak 

igen nagy volt. A ruha és textiliparban, bútoriparban, és a kerámiaművészetben tudta 

kifejteni leginkább tevékenységét, s érvényre juttatni esztétikai elképzeléseit. A Tulipán 

Mozgalom által propagált termékek egyben egy sajátos, immár az „arisztokratikus” 

hivatalos iparművészettől elkülönülve, sok esetben a kortársak által is többször lenézett 

„kispolgári stílust” képviseltek. Ez a „kispolgáriság” azonban azért jelenik meg, mert a 

„tulipános stílus” a kor idegen, kívülről jövő, „nyugati” hétköznapi tárgykultúrájával vette 

fel elsősorban a versenyt. Azzal a tárgykultúrával, mely a kor első „tömeg-design” 

termékeinek volt tekinthető. Ezért is törekedett arra, hogy közérthető legyen, egyben széles 
                                                           
376F. Dózsa Katalin: A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években, Rubicon, 
1998/6.sz.  
377 Lásd Klebelsberg Kunó: A magyar neonacionalizmus. 1928. In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf 
Klebelsberg Kunó beszédei és írásai (1917-1932). Válogatta, az elõszót és a jegyzeteket írta Glatz Ferenc. 
Bp., 1990. 436. oldal ill. az előző fejezet vonatkozó részeit (II/1.52.jegyzet) 
378 Az első világháború után ez a szám majd 60%-kal növekedett, míg a szomszédos államok 
Magyarországgal szemben iszonyú magas védővámokat alkalmaztak. Ekkor Magyarország már nyersanyag 
exportőr és késztermék importőr szerepébe kényszerült, mely „félgyarmati” gazdasági helyzet ellen a 
társadalom egésze vette fel a harcot. A magyar fogyasztóipar fellendülése csak a harmincas évek második 
felében történik meg. 
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tömegek számára megfizethető. Ez a szemlélet akár egyfajta korai értékelemzésnek is 

tekinthető. 

Emiatt – kimondatlanul bár – de nem elsősorban iparművészeti, hanem egyfajta 

alternatív „design-irányzatként” érdemes értelmezni. A népművészet és a népies 

szecesszió eredményeinek „átírását” kezdték meg a mindennapi tárgyak világába, és célja 

is egyre inkább hasonló volt az avantgárd művészekéhez: a tárgyi kultúra egészének 

átalakítása, formálása. Az avantgárd és egyéb modern irányzatok részéről egészen korán 

megnyilvánuló ellenszenv tehát az esztétikai és politikai konnotációkon túl a miatt is van, 

mert a „tulipános stílus” által sajátosan értelmezett „nemzeti kézműipar termékei” révén 

piaci konkurenciája is volt az ekkor születő, szintén a középosztály ízlését célzó 

modernista design célközönségének. Ahova a funkcionalista designer-művész egyszerű 

tárgyakat és letisztult szobabelsőket, hatalmas üvegfalakat képzel, oda a „Tulipán 

Mozgalom” hívei romantikus házikókat, népies bútorokkal. A „designnal” szemben 

„kézműves” tárgyakat, a Géppel szemben az Emberi léptéket, az Általánossal szemben a 

Speciálisat. Legalábbis az elvek szintjén. 

Ez a „magyaros” irányzat nagyban meghatározta a népies szabású és díszű ruhák, 

parasztias hangulatú bútorok, magyaros használati tárgyak, illetve a népies motívumokkal 

gazdag csomagolások, grafikai tervek, cég és portál-arculatok világát. A „Tulipán 

Mozgalom” 1930-as években végigvitt „magyar ruha” kampánya379szintén segítette a 

„magyaros tárgykultúra” kialakulását, ezáltal a tágabb értelemben vett „design”, tehát 

egy széles körben elterjedt és alkalmazott formanyelv kialakulásában fontos állomás volt. 

A bolsevistának tekintett funkcionalista modernizmustól a húszas években idegenkedő, a 

konzervatív elit-iparművészet fórumaként szolgáló Magyar Iparm űvészet folyóirat is 

mögé állt ennek a mozgalomnak. 1932-től egészen megszűnéséig „Muskátli” címmel 

minden számához „háziipari és népművészeti mellékletet” jelentetett meg. Ez a 

melléklet komplex célt szolgált: egyrészt időnként egy-egy tájegység bemutatásával a 

Kárpát- medencei magyarság egységét hirdette és ismertette a régiók hagyományos 

kultúráját. Másodsorban könnyedebb hangvételű, ismeretterjesztő írásokat közölt a 

népművészet múltjából. Ezen túl olyan „ötleteket és díszítő elemeket” is közölt, melyet a 

                                                           
379 Zeidler Mikós: Irredentizmus a mindennapokban a két háború közötti Magyarországon, Múltbanéző I.1, 
2010 június, p.7, 56. kép. A korszak egyik legnépszerűbb tervezője, Zsindelyné Tüdős Klára „Pántlika” 
néven nyitott „magyaros szalont” Budapesten. A Társadalmi Szervezetek Szövetsége 1933-ban külön 
országos iparművészeti pályázatot hirdetett „magyaros, nemzeti szellemű ruhatervek” készítésére.  
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lapot olvasó iparművészek, valamint a kézimunka iránt érdeklődő laikusok egyaránt 

használhattak népies kézműves és hobbi termékek készítéséhez. 

3.2.6.1. Az önálló manufaktúrák – a kézműves iparművészet egyéb példái 

Magyarországon: 

A harmincas években pár önálló, alulról építkező kezdeményezés is szárba szökött az 

iparművészetben, melyek nem voltak köthetők a Tulipán mozgalomhoz, sem szorosan a 

„magyaros stílushoz” mégis kiemelkedő jelentőségűek voltak. Az állami reprezentációban 

különösen két ilyen vállalkozás kapott kiemelkedő szerepet. Az egyik Dékáni Árpád380és 

Makovits Mária 381Halasi Csipke Manufaktúrája382volt, mely motívumkincsét tekintve 

nem kötődik ugyan a népi ornamentikához, mégis egy jellemzően helyi tradícióból alakult 

ki pár év alatt. Az ehhez hasonló manufaktúra volt Gorka Géza iparművészeti 

vállalkozása Losoncon.383 Gorka és társa Lonkay Antal 384két eltérő stílust is képviselnek. 

Míg Gorkát mély népiesség hatja át, addig Lonkay munkái kapcsán inkább Art Deco 

kortársainak állat és figuraábrázolásaiban találhatunk analógiákat. 1928-ban a KERAMOS 

csődbe jut, de Gorka Géza verőcei munkái azonban a harmincas évek végétől fokozottan 

az állami reprezentáció részét is képezik. A „Herend, Hollóháza, és Zsolnay” háromsága 

mellett az iparművészet állami reprezentációjában a harmincas évek végétől egyre inkább 

felértékelődnek ezek a kézműves manufaktúrák. 1935-ben a Kereskedelmi Minisztérium 

támogatása révén épül Halason a Csipkeház, 1938 után pedig maga az állam kéri fel arra 

                                                           
380 Dékáni Árpád (1861-1931) 
381 Markovits Mária (1875-1954) Irodalom. Janó Ákos: Kiskunhalas helytörténeti monográfiája 
(Kiskunhalas, 1965). Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon. 
382 1935-ben a Kereskedelmi Minisztérium akkori bőkezű támogatása tette lehetővé a máig műhelyként 
működő Halasi Csipkeház létrejöttét. (Forrás: Sütő József: Kiskunhalas város világhíres ékessége a halasi 
csipke. Budapest, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda. 1935. illetve Sütő József: Kiskunhalas und Halcser 
Spitzen Ungarn. Budapest. 1936.) 
383 A háború előtti időszakból ekkora a legjelentősebb a KERAMOS Rt.-nél végzett 20 alkalmazottat 
dolgoztatott, Nógrádverőcén 1923-28 között működött kerámiaüzem. „A Floris bankház megbízásából 
alapította 1923-ban Gorka Géza, aki az agyagipari műhely műszaki, majd cégvezetője lett. A műhelyhez 
szegődik tervezőnek az iskolai tanulmányait az Iparművészeti Iskolában befejező Lonkay Antal. 1927-ben új 
tulajdonosa lesz a cégnek, Geist Gáspár, aki átszabja a cég profilját, a művészeti munka rovására. 1927-ben 
Gorka Géza és Lonkay távozik a cégtől. 1928-ban az Rt csődbe jut, felszerelését a verőcei Gorka műhely 
vásárolja fel.” (Forrás:  
http://www.magyarkeramia.hu/keramia/keramos/page.html A KERAMOS profiljába a népies kerámiák 
mellett Art Deco szobrok, állatfigurák ugyanúgy tartoztak. Gorka 1943-44-ben a háború alatt a visszacsatolt 
Losoncon megszervezte a Nógrádi Palóc Háziipari Keramikai Műhelyt. (Forrás: Kortárs magyar művészeti 
lexikon I. (A–G). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 1999. ISBN 963-8477-44-X / Gorka Géza 
címszó) 
384 Buzinkay Péter: Szecessziós és art deco díszműkerámiák a kőbányai Drasche-gyárból, Artmagazin 
2011/1. 62-67. oldal „A keramikusszakmában elismert Lonkay Antaltól vásárolt kisplasztikai modelleket 
pedig 1941-től külön sorozatként Kolibri néven kivitelezték. (a Drasche gyárban.)” 
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Gorka Gézát, hogy a visszacsatolt Losoncon a Keramoshoz hasonló új 

kerámiamanufaktúrát, a Nógrádi Palóc Háziipari Műhelyt megszervezze.385 

A hivatalos ízlés az építészethez kötődő iparművészetek területén a neoklasszicizmushoz 

illeszkedő műveket preferálta. A kézműves tárgyalkotás terén viszont egyértelműen a 

„magyaros kézművesség” kezdeményezései, a Tulipános stílus, valamint a nagy múltú 

gyári és kézműves manufaktúrák mellett tette le a harmincas évek végén a voksot. Ezeket 

tekintette a tárgyalkotó iparművészet számára is követendő, példamutató irányzatnak. Ez a 

magyarosság jelenik meg a korszak iparművészetében Gádor István kerámiáinál csakúgy, 

mint Kovács Margit alakjaiban. Ez lesz a követelményként támasztott „magyar 

eredetiség”386 

                                                           
385 Gorka Losonci vállalkozásához lásd: Magyar Iparművészet, 1942. XLV évfolyam. 11.sz. p.100-122. 
„Beszámoló az Első Országos Magyar Kerámia Kiállításról” A kiállítás egyben Gorka Géza művészi 
életműve első szakaszának egyik összegző tárlata is volt. A művész külön teremben, mintegy 120 kerámián 
összegezte akkor negyedszázados munkásságát. 
386 Mihalik Sándor: Az első Magyar Iparművészeti Tárlat, Magyar Iparművészet, 1938/p214-222. Mihalik 
Báthory Júlia munkái kapcsán jegyzi meg: „Báthory Júlia sokáig élt és tanult Párizsban. …magyar földbe 
gyökerezésének lehetősége azzal adódna, ha rajzban is magyar eredetiségre törekedne.” 
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3.3. A magyar iparművészet fő működési területei – tárgyalkotó és 

társművészet 

A fejezet célja a háború előtti korszak iparművészetének fő működési területeit, 

irányzatait megmutatni. A tárgyalkotó iparművészet és az építészethez kapcsolódó 

társművészet domináns területei voltak ekkor a korszak iparművészetének. A harmadik 

területtel a következő, 2.4-es alfejezet foglalkozik. 

3.3.1. Népművészet és iparművészet kapcsolata: tárgyalkotó iparművészet 

- A népművészet forrásvidékén  

- folklorizmus   

-„harmadik út”  

- népiesség az iparművészetben  

3.3.2. A magyar egyházművészet szerepe a negyvenes években: építészet 

társművészete. 

- a klasszicizáló modernizmus egységes program-művészete 

- az iparművészet, mint társművészet  

3.3.3 Az iparművészet és az ipar kapcsolata: az ipari és gyári tervezés kezdetei  

(ezt a témát a 2.4. „Magyar gyártmányok” az iparművészetben – az iparművészet 

és könnyűipar kapcsolata (1938 -1958) fejezet tárgyalja részletesen) 

3.3.1.  Népművészet és iparművészet kapcsolata 

Ebben a szakaszban tárgyalt témák: 

• A népművészet forrásvidékén 

• „Intézményes népművészet” struktúrái 

• Népiesség az iparművészetben 

• Ipariasság a népművészetben 

• Folklorizmus és „harmadik út” az iparművészetben 

Az iparművészet „magyar stílusa” megteremtésének ügye a még meglévő helyi-

nemzeti kézműves, népművészeti központok, az etnográfusok és iparművészek 
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egyesített erőfeszítéseit eredményezte. A magyar szecesszió másodgenerációjának 

további munkájával párhuzamosan, az első világháborút követően tovább folyt, az 

akkoriban már nem csupán a modernizáció, de a trianoni döntések által is veszélyeztetett 

magyar néprajzi kincs további feltérképezése. A húszas években, és a háború után végig 

folyó, sőt a hetvenes években is új erőre kapó387gyűjtő és rendszerező munkában 

néprajztudósok, képzőművészek, zeneszerzők, iparművészek, építészek, írók tehát a 

magyar művészértelmiség teljes spektrumának képviselői részt vettek. 

A dolgozatban tárgyalt első, a századfordulón született, és a szecesszió mestereit 

követő generáció iparművészete elsősorban a népművészet dekoratív díszítő elemei 

iránt volt fogékony. Az őket követő nemzedék a hagyományos kézművesség technikai, 

anyaghasználati megoldásai iránt is érdeklődni kezdett. Ez a korábbinál elmélyültebb, 

összetettebb alkotói hozzáállást eredményezett. A magyar szecesszió „képzőművészeti” 

szemléletét egy ettől különböző, az anyaghoz kötődő „iparm űvészeti” szemlélet váltotta 

fel.388 Iparművészet és képzőművészet szembenállása nem volt új keletű Magyarországon.  

A magyar szecesszió” generációjában a művészek többsége ismerkedett, barátkozott az 

iparművészetekkel. nem nézték le a képzőművészek az iparművészetet (lásd. Gödöllői 

művésztelep, csupa képzőművésszel).  

A képzőművészek (Gödöllőn) határozottan többféle anyagkísérletet is folytattak, és 

ragaszkodtak a kézműves hagyományokhoz (pl.: szövési módokhoz). A képzőművészeti 

szcéna azonban az iparművészetet a képzőművészethez képest jórészt másodlagos 

szerepben kezelte. 389 Képzőművészek, mint például Rippl - Rónai József egyfajta 

                                                           
387 Ez alatt a Kallós Zoltán (sz. 1926) neve köré szerveződő korai „táncház mozgalom” képviselőit és az 
iparművészet és folklór új kapcsolatát kialakítani vágyó iparművészek egymással összefüggő csoportjait 
egyaránt értem. (Lásd 31.jegyzet, A népművészet szellemében: 1. Országos Képző- és Iparművészeti 
Kiállítás: Kecskemét, Baja, Kalocsa, 1975. május 4-augusztus5. 
388 A modernizmus gondolatának része volt a historizmus „történeti és képzőművészi szemléletével” 
szemben egy új anyagszerű, racionális, „iparművészi szemlélet” elterjesztése. Az esszékből kitűnik 
művészet, kézműverség és design gondolatának és műfajainak hármas kapcsolata, melyben történetileg 
kísérik végig az Arts and Crafts mozgalomtól az avantgardig terjedő művészet és iparművészet felfogást. 
(P.Dormer, T.Harrod, R.Hill, B.Roscoe: Arts & Craft to Avant-Garde: Essays on the Crafts from 1880 to the 
Present , (1992), London, South Bank Centre) 
389 Iparművészet és rajztanítás, Györgyi Kálmán és Alpár Ignác leveleében, a középiskolai rajzoktatás 
szűkításe révén írnak a Közoktatási Miniszterhez 1916. december 14.-én. „ifjú művészeink és 
iparművészeink alig boldogulhatnak, tudásukat, tehetségüket nem érvényesíthetik itthon, képzőművészetünk 
és művészi iparunk nem verhetnek mélyebb gyökeret, nem fejlődhetnek és nem virágozhatnak, ha 
nélkülözniük kell az éltető talajt: a megértő közönséget…” A levél további részében a középiskolai (és 
érintőlegesen a felsőoktatási) művészeti oktatás hiányosságait ecseteli. „…a középiskolai reformra vonatkozó 
és eddig meg nem cáfolt közlésekből nagy sajnálatunkra arról értesülünk, hogy a — szerencsére még 
törvényerőre nem emelkedett — új tervezet nemcsak hogy nem javít a középiskolai rajzoktatás eddigi 
állapotán, hanem az eddigivel szemben sokkal mostohább helyzetet teremtene.” Ekkor az Iparművészeti 
Iskola még csak „oktatási intézmény” míg a Képzőművészeti Főiskola már a felsőoktatás részét képezi. Ez az 
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„kísérleti terepnek” tekintették, az iparművészetet. (lásd Emlékezései, 1911), Rippl-t 

azonban nem kevéssé bosszantotta, hogy nem az ő (a tervező) neve forog. Ami kezdetben 

valóban probléma is volt: az első kiállításokon az iparos nevét írták ki! Az ötvenes évek 

végéig (sőt azon túl is) meghatározó volt iparművészetünkben a „képzőművészek 

jelenléte”. A később kialakuló konfliktus az egész korszakon végigvonul, majd olyan erős 

szembenállást jelentve a művészek között, mint a „népies-urbánus” ellentét. A lappangó 

szembenállás az iparművészeti főiskolán az ötvenes évek végének egyik legfőbb 

konfliktusa lesz, mely többek közt Borsos Miklós 1960-as leváltásához is vezetett. 390 A 

„képzőművészeti” és „iparművészeti” szemlélet a népművészethez való „dekoratív” és 

„anyagszerű” viszonyulásban is megmutatkozik. 

Az Iparművészeti Iskola háború előtti kerámia-tanára, Orbán Antal391 1919 és 1940 

között, húsz éven át vezette a kerámia tanszakot. Tanulmányait Székelyudvarhelyen, az 

ottani Általános Agyagipari Szakiskolában kezdte, s utána lett Pesten diák. Különös 

figyelmet fordított a korongozás, kézműves technikák elsajátítására, a népi motívumok 

ismeretére. Felvételi követelménnyé tette diákjai számára, hogy megelőzően legalább egy 

év agyagipari üzemi gyakorlatot kelljen igazolniuk, ami főleg valamely kézműves 

műhelyben szerzett szakmai tapasztalatot jelentett ekkor.392Nézeteit a szak 

technológiatanára, Jakó Géza393 is osztotta, így ketten együtt gondoskodtak arról, hogy a 

„magyaros díszítőművészet” és a „magyar nép művészi technológiái” minden 

professzionális keramikus számára ismertek legyenek. 

A harmincas években színre lépő generáció bizonyos képviselői számára azonban a 

szecesszió általuk felületesnek vélt, pusztán az ornamentika terén megnyilvánuló 

                                                                                                                                                                                
állapot 1948-ig fennmarad, s jól mutatja a képző és iparművészetek közötti történelmi hierarchiát. (Magyar 
Iparművészet, 1916/ 8. szám, p.331.) 
390 „Az Iparművészeti Főiskolán kiéleződtek a viták. Az új tanári kar egy része képzőművész volt. Ebből két 
évig tartó vita keletkezett. … A tanszakok nem voltak még megszervezve. Az épület egy része sérült volt. A 
műhelyekben még elhagyatottság, rendetlenség. … A főiskola is megváltozott.” Borsos Miklóst végül 1960-
ban politikai okokból félreállították. (Borsos Miklós: Visszanéztem félutamból, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1971. p.266.) 
391 Orbán Antal (Pusztakalán, Hunyad vm., 1887. ápr. 24.-Bp., 1940. dec. 27.) szobrász, kerámikusművész. 
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon – Orbán Antal szócikk. http://lexikon.katolikus.hu/O/Orb%C3%A1n.html 
letöltés ideje: 2011. augusztus 31. 
392 Szerkesztő Kádasi Éva: 100 éves kerámia oktatás, 50 éves üveg oktatás, Budapest, Moholy Nagy 
Művészeti Egyetem, 2011., ISBN 978-963-7164-98-9, 147 oldal, Orbán Antal, p.13-28. 
393 Jakó Géza (Szentes, 1886. jan. 4. – Bp., 1943. okt. 19.): keramikus iparművész, szaktanár. „1923-tól 
1934-ig az észt művelődésügyi miniszter meghívására a tallinni (Észtország) iparművészeti isk.-ban 
megszervezte és irányította a kerámia oktatását. Hazatérte után 1938-tól az Iparművészeti Isk.-ban kerámiai 
technológiát és szilikátkémiát tanított. Kerámiáival rendszeresen részt vett hazai, valamint külföldi 
kiállításokon.” (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon, 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC06879/06908.htm letöltés ideje: 2011-08-31.) 
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„magyaros díszítőművészete” nem volt elegendő. Iparművészetükben nem pusztán a 

népművészet dekoratív díszítő elemei, hanem a hagyományos kézművesség technikai, 

anyaghasználati megoldásai iránt is érdeklődni kezdtek. Ez a korábbinál elmélyültebb, 

összetettebb alkotói hozzáállást eredményezett. A korábbi generáció általuk felületesnek 

ítélt szemléletét egy ettől különböző: 

- az anyaghoz szorosan kötődő 

- a forma és felület megmunkálás teljességére törekvő, 

- az épített és tárgyi környezet egészére vonatkozó iparművészeti szemlélet váltotta. 

Teljesség, egész, totalitás: az irányzat szándékai tehát a „modern designer” alkotó-

rendező elveinek a magyar népi kultúra egészének kontextusán belül értelmezett 

változata. A húszas években ebben a szellemben folytak Kós Károly erdélyi394 építészeti 

felmérései és néprajzi grafikai gyűjtőútjai, jöttek létre Bartók, Kodály, és Dohnányi 

népzenén alapuló művei. Az irodalomban ekkor jelent meg az „újnépiesség” 

irányzata.395Ezek a folyamatok időben is egybe estek az iparművészet területén Gorka 

Géza, vagy Eschenbach Jenő, hasonlóan mély indíttatású terepkutatásaival a népi 

keramikában. Az iparművészet folklorista irányzatához egy sor, ma már szinte ismeretlen 

alkotó is tartozott. Kiemelendő Badár Balázs mezőtúri fazekasmester, aki az alföldi 

fazekasságot jóformán világhírűvé tette a harmincas években. A Brüsszeli, Párizsi 

világkiállításokon vett részt, Antwerpenben állított ki, munkái gyűjteményét stockholmi 

múzeum is őrzi.396 

                                                           
394 Kós Károly 1924-ben alapította az Erdélyi Szépmíves Céhet, amely számtalan nagyjelentőségű néprajzi és 
népművészeti tárgyú könyvet adott ki a harmincas években. A Malonyai kötethez hasonló becsben volt a 
kommunizmus évei alatt Kós Károlynak a Szépmíves Céhnél megjelentetett 1929-es „Erdély” és 1932-es 
„Kalotaszeg” című műve. (Kós Károly: Erdély, (1929) 88 oldal, 30 egész oldalas kép, Kalotaszeg (1932) 280 
oldal, 50 egész oldalas kép, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár.) A két könyv reprint kiadása – a Malonyai 
sorozathoz hasonlóan – csak 1988-ban történt meg a Szépirodalmi Könyvkiadó révén Budapesten. 
395 Az Erdélyi József (1896-1978) „Ibolyavirág” című kötetének megjelenéséhez kapcsolt irányzat a 
harmincas években vált meghatározóvá az irodalomban. Az irodalomtörténet igyekezett „reakciós” 
irányzatként, az avantgardtól való elfordulásként beállítani, ezzel szemben a korszak egyik jelentős szellemi 
irányzatához, a „népi mozgalomhoz” kapcsolódótt. „Hatásának legfőbb titka talán az volt, hogy kevés költő 
jelentkezett az utóbbi években, ki annyira híján lett volna a külső hatások vadászásának. Megszólalása szinte 
forradalmian egyszerű volt.” (lásd: Rédey Tivadar: Erdélyi József. Napkelet, III./VI. (1925/ jún.). p.57-59.) 
396Badár Balázs (Mezőtúr, 1855. máj. 5. – Mezőtúr, 1939. máj. 14.): fazekasmester. Móricz Zsigmond: 
„Mezőtúri csörgős korsó” és „Céhláda”  című 1927, ill. 1940-es írása is róla szól. Forrás: Magyar Életrajzi 
Lexikon. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/00579.htm letöltés ideje: 2011-08-31. illetve 
Magyar Néprajzi Lexikon: Magyar néprajzi lexikon 1. kötet: Badár Balázs. A-E/2., Ortutay Gyula  
(Szerkesztő) Andrásfalvy Bertalan  (Szerző) Balassa M. Iván  (Szerző) Bálint Sándor  (Szerző) Balogh István  
(Szerző) Nagy Olivérné  (Szerkesztő) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, ISBN 963-05-1285-8, 357. oldal.  
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Más oldalról közelített egy mára szintén elfeledett mester Eschenbach Jenő.397 Az 

Iparművészeti Iskola szobrász-keramikus oktatójaként a háború előtt és alatt vidéki fazekas 

mesterek részére szervezett keramikus „továbbképző” tanfolyamokat. Magyarszombatfán, 

Csákváron, Jákon, Désházán, Nagybányán, Zilahon, Mellétén, Misztótfalun is megfordult 

ezzel a vándorkurzussal. Élete a háború után szerencsétlenül alakult: 1944-48 között 

szovjet hadifogságban volt, majd MÁV-alkalmazottként dolgozott. Nyugdíjazásáig a 

Szentendrei Kerámia Szövetkezet művészeti tanácsadója volt. Vas megyei fazekas díszítő 

elemekből alakította ki az úgynevezett „magyarszombatfai stílust”. Munkássága a mai 

napig jórészt feldolgozatlan, Art Deco-s ízlésről tanúskodó munkái csakúgy vannak, mint 

népies ihletettségű vallásos és groteszk kerámiák. Legutolsó kiállítását halála után 13 évvel 

a veszprémi Piarista Templomban rendezték meg 1994-ben.398 

Ezek a kísérletek és törekvések és mégoly jelentős eredményeik sem voltak azonban 

elegendőek ahhoz, hogy a magyar formai és tárgykultúra egészét szándékaik szerint 

áthassák. Mai szemmel ez a prominens és marginális művészek által egyaránt művelt 

„népies stílus” nem tekinthető egyértelműen koherens irányzatnak. Szándékaik és elveik 

egysége az irodalomban sem helyezi egymás mellé Szabó Dezső és Veres Péter 

gondolkodását és életművét, még akkor sem ha mindketten a tágan értelmezett „irodalmi 

népiességnek” a képviselői a magyar irodalomban. Ahogy az irodalomban, az 

iparművészetben is jelentős különbségek mutatkoznak a „népies” stílusok követői, 

használói között. Gorka Géza, Kovács Margit vagy Eschenbach Jenő „népiessége” a 

kerámiaművészetben hasonlóan eltérő módon jelenik meg: Gorka Géza életművének 

egészét mélyen áthatja, Kovács Margitnál inkább a figurális megformálás révén van jelen, 

Eschenbach Jenőnél a pedagógia és művészetnevelés terén érvényesül. 

Bizonyos fokú népiesség a harmincas évek második felétől, majd húsz éven 

keresztül az ötvenes évek végéig az iparművészet széles rétegeit áthatja. A harmincas 

évek végétől markánsan jelen lévő és az ötvenes évek mindent elárasztó „szocialista 

                                                           
397 Eschenbach Jenő (Budapest, 1908. március 25.–Budapest, 1981. február 24.) „Keramikus Orbán Antal és 
Simay Imre szobrászművészek és Udvary Géza festőművész tanítványa volt. 1937: párizsi Világkiállítás 
aranyérme; 1938: I. Magyar Országos Iparművészeti Tárlat elismerő oklevele;1938 Nemzetközi Kézműipari 
Kiállítás, Berlin, 1939: elismerő oklevél, Világkiállítás, New York; 1940: milánói nemzetközi triennálé 
elismerő oklevele; 1942 • Első Országos Magyar Kerámia kiállítás, Budapest 1957: Iparművészeti Vállalat 
pályázatának II. díja.” Életrajzi adatok: Laczkó Ibolya: Eschenbach Jenő, Kortárs Magyar Művészeti 
Lexikon (főszerk: Fitz Péter) Artportal.hu: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/eschenbach_jeno illetve 
Forrás: Révész Zsuzsa: Eschenbach Jenő kiállítása a Fényes Adolf Teremben, Művészet, 1964. november, A 
Magyar Képzőművészet Szövetségének folyóirata - V. évfolyam 11. szám. 47.oldal 
398 lásd: : Laczkó Ibolya: Eschenbach Jenő, Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (főszerk: Fitz Péter) 
Artportal.hu: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/eschenbach_jeno letöltés ideje: 2011-08-31. 
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népiessége” azonban egyaránt a totalitárius rendszerek „népi” gondolatából táplálkozik. Ez 

alól a réteg alól utólag nehéz kibányászni ennek a tiszta folklórizmusnak az értékes 

darabjait. Ez a népiesség egyre inkább csúszik bele a totalitárius rezsimek képviselte 

népművészeti giccs kategóriájába, anyagai, megformálásai egyre silányabbak lesznek. 

Badár Balázs különleges kerámiáitól úgy vezet út az Házipari és Népi Iparművészeti 

Szövetkezetek olcsó szuvenírjeihez, ahogy Eschenbach Jenő számára az Iparművészeti 

Iskola katedrájától a szövetkezeti tanácsadásig. A magyarosság majd harminc éven át 

meglévő „kívánalmát” sokan kényszerből vagy kényelemből „magyaros dekorativitással”, 

néha egyszerű másolással elégítik ki.399 Nem tett jót a népies iparművészet irányzatának az 

sem, hogy miközben az iparművészek számára képzésük során a népművészet egyfajta 

„kötelező igazodási pont” volt egészen majd’ az Iparművészeti főiskola 1957-60-as 

reformjáig400, eközben a népművészet művelőit, mestereit, iskoláit és műhelyeit már a 

szocialista hatalomátvétel előtt jórészt leválasztották az iparművészeti közéletről. 

Más irányú folyamat volt a népművészet „iparosodása”. A harmincas években már 

sejthető volt, az ötvenes években pedig egyértelmű, hogy néhány éven belül a népművészet 

végleg kikopik a mindennapokból. Ez a tény az „intézményes népművészet” 

létjogosultságát erősítette, melynek megvoltak az intézményi alapjai. Magyarországon 

1876-ban alakult meg a „Központi Háziipari Egyesület”,  amely 1883-ban beleolvadt az 

Országos Iparegyesület Háziipari Szakosztályába. Ezek az egyesületek tevékeny részt is 

vállaltak a századfordulón formálódó „magyar stílus” kialakulásában.401 Az 

intézményesített népművészet tehát a negyvenes években már megvolt, amikor az 

iparművészetben megjelentek a Miska kancsók és festett tálak, és Gorka Géza népies 

iparművészeti kezdeményezései szárba szöktek. 

                                                           
399 „Az iparművészetnek mindenképpen a népművészetből kell merítenie … a személyes tapasztalatcsere … 
egyrészt előmozdítja népművészeink technikai tudásának fejlődését, …másrészt pedig hozzásegíti 
iparművészeinket az igazi nemzeti forma felismeréséhez az új alkotásokban való megvalósításához.” Lengyel 
Györgyi: Népművészet az I. Iparművészeti kiállításon 1952. VI. évfolyam 8. szám, szeptember-október, 
p.550. 
400 Az Iparművészeti Főiskolán a népművészethez kapcsolódó alkotói szemlélet végét a Hincz Gyula neve 
fémjelezte 1957-es oktatási és tanulmányi reformhoz köthetjük, amikor több szak, mint például a díszítőfestő 
és díszítőszobrász is megszűnik, illetve átalakul. A néprajz, népművészet tantárgyat az ötvenes évek során 
végig Domanovszky Endre tanította, aki egyben a korszak „kerámia művészet teoretikusa” is volt. (az 
oktatási reformról lásd: „Javaslat az iparművészeti oktatás átszervezésére” 1953. március 5. (MIE Lt. 
152/1950-es irat) illetve „Az 1959-ben elkészült tíz éves fejlesztési terv programja” Bodor Ferenc (szerk) 
Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Főiskola életéből 1945-1983. Budapest, MIE, 1983, p.119.  
401 Székely Miklós: „Ragyogó magyar sikerek krónikája” - Az 1906-os milánói világkiállítás magyar 
pavilonja, avagy ember tervez, Isten végez, Artmagazin 2006/3. 82-84 oldal 
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Az ötvenes években az állam a szövetkezetesítés révén aktívan meg is tett mindent, 

hogy a hagyományos paraszti életforma ténylegesen el is tűnjön. A népművészetet 

intézményes formái ekkor váltak kizárólagossá. Létrejött a Háziipari és Népi 

Iparművészeti Szövetkezetek Országos Szövetsége, a HISZÖV . A Népi Iparművészeti 

Tanács zsűrizte a termékeket, a Népművészet Mestere cím birtokosa kaphatott szigorú 

feltételekkel működési lehetőséget, és a Népművészeti Vállalatnak gyártották háziipari 

szövetkezeteken keresztül a szőtteseket, kerámiákat. Hasonló folyamat ez, mint amit a 

gzsel-i kerámia esetében láttunk a Szovjetunióban. Innentől a népművészek a művészeti 

közélettől elzárva, külön csatornákon mozogtak, s megtörténik a „népművészet 

iparosítása”.402 

A totalitárius rezsimek a népiesség egyéb intellektuális formáit sem tűrték meg. 

Ahogy már 1921-ben Hitler személyesen támadta a „népies-organikus” gondolat tőle eltérő 

értelmezését, az Arts and Crafts Mozgalomhoz köthető magyar építészet és iparművészet 

legnagyobb hatású alakja, Kós Károly403a harmincas évektől már szintén a művészeti 

közélet partvonalára szorul. A szocializmus éveiben neve szinte tabunak számít 

Magyarországon. Minden ízében „modern” gondolkodó, tevékenységét sok tekintetben 

idősebb amerikai kortársához Gustav Stickley-hez hasonlíthatjuk. Stickley, aki ugyan 

inkább vállalkozó volt, mint művész, Kóshoz hasonlóan a vidéki élet egészére vonatkozó 

összművészeti programot dolgozott ki.404Kós, a tízes évek mondhatni „sztárépítésze”, 

1916-ban IV. Károly koronázási díszleteit is ő tervezi. A kor meghatározó építészeivel, 

Maróti Gézával, Pogány Móriccal, és az Iparművészeti Iskola későbbi rektorával, 

Györgyi Dénessel dolgozik együtt, Toroczkay Wigand Edével és Körösfői Kriesch 

Aladárral együttműködve a korszak egyik legkarakteresebb irányzatát képviselik.405 Kós 

Károly és tágabban vett köre (Jánszky Béla, Zrumeczky Dezső, Kozma Lajos, Györgyi 

                                                           
402 2011. januárjában nyílt meg a Hagyományok Házában a Népi iparművészetünk elmúlt 50 éve:„Alkotók-
tárgyak-folyamatok” című állandó kiállítás. Rendező: Szabó Zoltán főmuzeológus, osztályvezető. 
Látványterv-grafika: Juhász István, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem óraadó tanára, belsőépítész. A 
kiállítás a Házipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek több ezer darabos, 1992-ben lezárt gyűjteményén 
alapszik, ami 1992-ben a Magyar Művelődési Intézetbe, 2004-ben a Hagyományok Házába került. (Lásd: 
Hamvay Péter: Múzeum a szocialista népművészetnek 2011. január 14.szám p.6.) 
403Kós Károly (eredetileg Kosch) (Temesvár, 1883. december 16. – Kolozsvár, 1977. augusztus 25.) építész, 
író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus. 
404 Kós Károly szténai visszavonulása, kutatásai és a mezőgazdasági építészettel való elmélyült foglalkozása 
párhuzamba állítható Stickley korábban említett, a New Yersey melletti Parsipanny-Morris Plains környékén 
létrehozott mintagazdasága, a „Craftsman-farm” gondolatával. ( nn.: „Visionary Circle Members Keep The 
Dream Alive” Notes From The Farms, (A Craftsman Farms magazinja) Summer 2011. vol. 20. No.2., p.5.)  
405 Antony Gall: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár, Budapest, Mundus Egyetemi Kiadó, 2002. 
magyar és angol nyelven, 528 oldalon, kb. 900 színes és fekete-fehér képpel, mérete: 325x240mm ISBN: 
9789638033178  lásd bevezető tanulmányt. 
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Dénes, Mende Valér, Tátray Lajos, és Bábolnay József) képviselte az építészetben és 

iparművészetben ezt a „népies” irányzatot. Amikor a „magyaros” iparművészet az ő 

hagyományukra hivatkozik, sokkal inkább magát próbálja igazolni, semmint valóban 

alkalmazná az általuk vallott elveket.406A magyar iparművészet és építészet folklorizáló - 

népies irányzatának atyja. A trianoni döntés után azonban karrierje fordulatot vesz: 1919-

ben hazaköltözik Erdélybe. A ma alig 136 főt számláló Sztánán, Kalotaszegen építi fel 

Varjúvárnak  keresztelt házát, és 1924-ben az irodalom felé fordul: erdélyi írókkal 

közösen az Erdélyi Helikon  kiadó alapítója lesz. 

A második bécsi döntés és a román kommunista rezsim hatalomátvétele után is végig 

Erdélyben marad, és 1945 után Kolozsváron tanít a Mezőgazdasági Főiskolán 

mezőgazdasági építészetet. Az ötvenes években épített marosvásárhelyi Mezőgazdasági 

Iskola részben alkalmazkodik ugyan a szocialista klasszicizmus elvárásaihoz, de így is őrzi 

sajátos „Kós Károlyos” karakterét. 1977-ben bekövetkezett haláláig szinte teljesen a 

magyar és romániai értelmiségi élettől elszigetelten éli le életét. Erdélyi alkotóként a 

húszas harmincas években alig pár magánmegrendelést teljesít Magyarországon. 

Viszonylag hosszú élete ellenére a fenti körülmények miatt nem tudott (s tán nem is 

akart) a magyar iparművészet iskolateremtő meserévé lenni.407Stickley-hez 

hasonlítható abban is, hogy hosszú évekig tartó elhallgatás és elfeledés után az 1980-90-es 

évek fordulóján veszi kezdetét munkásságának lassú újraértékelése. Igazi, közvetlen 

hatását csak az ezredforduló óta érzékelhetjük a művészeti életben. 

Kós Károly – hasonlóan a magyar modern művészet egyéb alakjaihoz – valójában 

nem tarozott a magyar iparművészeti közélet fősodrába. Az erdélyi Sztána, vagy Párizs 

és New York ebből a szempontból nem jelentenek lényegi különbséget. A harmincas évek 

iparművészetének csak közvetve volt kapcsolata az általa képviselt irányzattal is.408Az 

„iparművészeti népiesség” magyarországi képviselői, Gorka Géza, Eschenbach Jenő és 

társaik a harmincas évek második felében, az 1937 és 1942 közötti nemzetközi és 

magyarországi tárlatokon a többi irányzat követőjével együtt voltak jelen. Az OMIT 

                                                           
406 Kós Károly maga is elhatárolódott ettől a hivatalos magyarországi közvéleménytől. „A magyarországi 
közvéleményt nem érdekli igazán a magyarság sorsa… Az én síromon azonban sosem lesz korhadt a fejfa, a 
felém boruló domb mindig virágos lesz, …mert én itthon maradtam.” („A legszebb élet amit magamnak el 
tudtam képzelni” Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978 p.186.) 
407 Forrás: Sas Péter: Kós Károly művészete, Budapest, Noran Kiadó, 2004., ISBN: 9639539384, 256. oldal 
408 Kós Károly maga is elhatárolódott ettől a hivatalos „magyaros” irányzattól. „A magyarországi 
közvéleményt nem érdekli igazán a magyarság sorsa… Az én síromon azonban sosem lesz korhadt a fejfa, a 
felém boruló domb mindig virágos lesz, …mert én itthon maradtam.” („A legszebb élet amit magamnak el 
tudtam képzelni” Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978) 
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valamint a Magyar Iparművészet rendszeresen közölte például a művészetében egyre 

dekoratívabb Gorka Géza műveit, aki az évtized egyik „iparm űvész sztárja” lett.409Az 

önálló irányzatként induló magyar népiesség képviselői az 1930-as évek végére szinte 

beolvadnak a dekoratív „magyarosság”, és a „magyaros stílus” valamint saját 

epigonjaik munkái közé. 

3.3.2. A magyar egyházművészet szerepe a negyvenes években: 

– a klasszicizáló modernizmus egységes program-művészete 

– az iparművészet, mint társművészet 

Európa keresztény öröksége, mint általános elv, és azon belül bizonyos sajátságok 

megjelenítése, a harmincas évektől az „egyházművészet” eszméjében fejeződött ki.  Az 

egyházművészet terepe ekkor sajátos, a „világi” művészettől független egységes elvek 

szerint működött több évtizede. Az OMIT és az Iparművészeti Iskola együttműködésében 

az 1910-es évek óta külön kurzusokon oktatták.410A magyar egyházművészeten belül jól 

megfért „népies és urbánus” alkotó, s számos eltérő művészi elképzelés valósulhatott meg 

a húszas-harmincas években. Mattioni Eszter „hímeskövei”  Aba Novák Vilmos 

monumentális freskói, Árkayné Sztehló Lili üvegablakai, vagy Báthory Júlia csiszolt 

üvegfeszületei egyaránt kiemelkedő emlékei a kor egyházművészetének. Az 

„egyházművészet” elveinek és követelményeinek való megfelelés nem jelentett feltétlen 

elvi azonosulást az Egyház tanításaival. Változó módon volt, akinél meggyőződést, volt 

akinél egyszerű művészi feladatot jelentett. A megrendelések meghatározó része a 

harmincas évek második felétől ugyanis mindenki számára az Egyház felöl érkezett 

függetlenül vallási vagy politikai, művészi hovatartozásától.  

                                                           
409 Gorka Géza művészi életműve első szakaszának egyik összegző tárlata 1942-ben volt. A művész az első 
Országos Kerámia Kiállításhoz csatolt külön teremben, mintegy 120 kerámián összegezte akkor 
negyedszázados munkásságát. (Lásd: Magyar Iparművészet, 1942. XLV évfolyam. 11.sz. p.100-122. 
„Beszámoló az Első Országos Magyar Kerámia Kiállításról” ) 
410 „Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat a nyár folyamán két egyházművészeti tanfolyamot 
rendezett. Egyet a hercegprímás védnöksége alatt mintegy a tavalyi első tanfolyam folytatásaképpen az 
esztergom főegyházmegyeí lelkészkedő papság számára; a másikat pedig, amely az első ilynemű kísérlet, a P. 
Szent Vincéről nevezett nőkongregácíó számára. Az Iparművészeti Társulat létcéljának megfelelő 
kötelességet vélt teljesíteni a tanfolyamok megrendezésével, mert meg van arról győződve, hogy a 
tanfolyamok kulturális hatása nem csekély fontosságú. Sőt az az akció, amelyet ezek a tanfolyamok 
képviselnek, talán a legnevezetesebb és leghatásosabb erőkifejtés, amelyre a Társulat mint ilyen 
egyáltalában képes, mert a folytatása meghozhatja mindazt, amire minden artísztikus élvezetek után epedő 
ember vágyakozik : a magyar művészeti kultúra hatalmas fellendülését.” Írják az Iparművészeti Iskola első 
egyházművészeti kurzusa kapcsán 1911-ben. A kurzusok a korszak során rendszeressé lettek, és évente 
rendeztek Egyházművészeti kiállításokat. (lásd:  Mihalik Gyula: Egyházművészeti tanfolyamok, Magyar 
Iparművészet 14. évf. 6. sz, (1911.) p.258-271. 
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A református Báthory Júlia ugyanúgy katolikus templomoknak dolgozott, ahogy a 

CIAM-ot szervező modernista építész, Molnár Farkas utolsó munkája is 

zarándoktemplom volt. A gyakorló katolikus Árkay Bertalan  az Országos 

Egyházművészeti Tanács tagja, a vallást nem gyakorló és zsidó származású411Kovács 

Margit  viszont szintén szentek szobrait készíti. Ez az arányeltolódás elsősorban a 

háborúba lépés után jelentkezett, mikor a központi kultúrpolitika felől érkező 

megrendelések egyre nagyobb szerepet kezdtek játszani a művészeti életben, s a korábban 

több pólusú megrendelői közeg egyértelműen az állami és egyházi megrendelések 

egyeduralmává fejlődött. 

Az egyházművészet szerepe azonban nem csupán azért volt jelentős, mert a vallási 

gondolatot az iparművészet kontextusába emelte, hanem mert a művészek iparművészeti 

tárgyak formájában közvetítettek bizonyos, ha úgy tetszik ideológiai tartalmakat is. A 

szecesszió óta az egyházművészet ha úgy tetszik az iparművészet leginkább a 

képzőművészetekhez közel álló ágazata volt. Az egyházművészeti tárgy esetében az anyagi 

megformálás ugyanis alárendelt szerepben volt a másodlagos (eszmei) tartalommal 

szemben, miszerint a tárgynak a liturgia kontextusában és tereiben, működő szakrális 

funkciót kellett betöltenie.412 

A háborús évek alatti legnagyobb megrendelések az egyház felől érkeztek, ezeket 1941-

ben nagyszabású kiállításon is bemutatták.413 Somogyi Antal414nagyprépost munkássága 

                                                           
411 Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? Zsidó származású nevezetes magyarok arcképcsarnoka Ex Libris 
Kiadó, Budapest, 2000. szerk. Agárdi Péter, ISBN 963 85530 3 0, 20 x 14 cm., 300 oldal. Keramikus: 
Kovács Margit, p 216. 
412 „Utána Fieber Henrik tartotta meg az egyházművészet újabb irányairól szóló előadását. Sorra vette 
a művészet egyes ágait és jellemezve azoknak modern fajtáját, kimutatta azt, ami bennük becsülendő és 
értékes. Elsősorban a modern építőművészetről beszél, melynek jellegzetes tulajdonságai: a legnagyobb 
egyszerűség, az anyag természetének szemmel tartása és a díszítő elemeknek a szerkezetből való előhívása. 
A festészetről, szobrászatról és a modern iparművészetről beszél ezután s megemlíti, hogy semmi nem áll 
útjába annak, miszerint az egyházművészet modern köntösbe öltözzék, mert a Tridentínum védi a művészi 
szabadságot és a művészekkel szemben nem is állít fel más követelményeket, minthogy alkotásaik az 
Istenháza 
méltóságához illők legyenek. Tartalmas előadását Szent Pál szavaival fejezte be: „omnia probate et quod 
bonum est, tenete".” (lásd:  Mihalik Gyula: Egyházművészeti tanfolyamok, Magyar Iparművészet 14. évf. 6. 
sz, (1911.) p. 269. 
413 Nn.: Magyar egyházművészeti kiállítás az Országos Egyházművészeti Tanács rendezésében (Az előszót 
írta Gerevich Tibor) Budapest, 1941 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 30, 2 p., 8 t. ; 21 cm. 
414 Somogyi Antal győri nagyprépost (1892-1971) (Abda, Győr vármegye., 1892. ápr. 25.-Győr, 1971. jan. 
5.): nagyprépost. A gimnáziumoot a győri bencéseknél, a teológiát a Pázmáneumban végezte. Bécsben 1915. 
VI. 21: pappá szenteleik. 10 év lelkipásztori szolgálat után 1925-ben a teológia doktorává avatják 1926-29 
között a győri szeminárium prefektusa közben 1928-ban ösztöndíjas Rómában. 1929-39: teológia tanár. 
1938ban írja „A legújabbkori egyhműv. irányai” című művét, e tárgykör tanára a budapesti egyetemen, 
miközben a hittudományi kar doktora. 1939-ben „félreállítják” elébb Kisbéren plébános. 1944 őszén Hitler-
ellenes kijelentései miatt letartóztatták, a komáromi Csillagerődbe hurcolták. Onnan Dachauba akarták vinni, 
de megszökött. A győri kórház fertőző osztályán rejtőzködött betegként a németek elvonulásáig. 1945 április 
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ezen a téren kiemelkedő. Nem csupán egyházi személy volt, de művészetelméleti munkái a 

negyvenes években rendkívüli jelentőséggel bírtak.415 Mint a Katolikus egyház 

egyházművészeti referense és megbízottja neki és munkájának köszönhető többek között 

Kovács Margit, Báthory Júlia egyházi megrendeléseinek többsége, valamint a magyar 

iparművészet legjelesebb alkotóinak bevonása az egyházi megrendelések világába. Az 

1930-ban alakult Országos Egyházművészeti Tanács416 bizottságában ott volt Árkay 

Bertalan is többek között. 

Az egyházi megrendelések más jellegűek voltak, mint a többi negyvenes évekbeli 

beruházás: az egyházművészet programja egyértelműen a „neoklasszicista” ízlés hatása 

alatt formálódott ekkor. Ezek mellett olyan konkrét formanyelvet kívánt, amit a világi 

megrendelők sokszor nem vártak el. Számos alkotó, köztük Kovács Margit, Márkus Lili  

keramikusok, Ohmann Béla szobrász, Okrutzky Erzsébet ötvös fordulnak az 

egyházművészet műfajához, de ekkor még Domanovszky Endre is egyházi témájú 

gobelinterveket készít Ferenczy Noémihez hasonlóan. A magyar egyházművészet különös 

értékű emlékeivé váltak a harmincas negyvenes években Árkay Bertalan  Győr-

Gyárvárosban épült, és városmajori templomai, Rimanóczy Gyula Budapest – pasaréti, 

vagy Kotsis Iván balatonboglári, Körmendy Nándor komáromi egyházai. Ezekben a 

templomokban Aba Novák Vilmos, Szőnyi István freskóit, Pátzay Pál, Ohmann Béla, 

Beck Ö. Fülöp szobrait, Molnár C. Pál, Kontuly Béla oltárait találhatjuk meg, a padok, 

                                                                                                                                                                                
másodikán  Apor Vilmos püspöknek ő adta fel az utolsó kenetet. 1946-58: Mosonszentmiklóson esperes 
plébános, közben 1952-55: a győri szeminűárium rektora. 1958: győri kanonok és püspöki helynök. 1965: 
nagyprépost. Népszerűsítette a kortárs magyar egyházművészetet, és haláláig (Pálos Frigyessel, az Egri 
Egyházmegye prépostjával egyetemben) tanácsadó volt a katolikus templomok korszerű díszítésében egészen 
haláláig. (forrás: Katolikus Lexikon, XI. kötet) 
415 Somogyi Antal válogatott művei: Vallás és modern művészet. Bp., 1927. (Szt István könyvek 46.) - A 
modern kaolikus. művészet Uo., 1933. (Katolikus könyvek 6., sorozaton kívül is megjelent) (1937 Magyar 
katolikus írók könyvei) - Praedica verbum! A katolikus igehirdetés elmélete. U.o., 1937. - Székesfehérvár. 
Művészet és város. Bp., 1939. (Officina képeskönyvek 12.) - A győri székesegyház. Szt László kápolnájának 
külső fala és a gótika szelleme. Győr, 1943. (Győri Szemle könyvtára 22.) - Bp., 1947.:Gép és művészet., 
1949.: Az absztrakt művészet.; 1951: Az egyház művészete ma; 1959: Jelkép és egyházművészet; 1962: 
Korszerűség az egyházművészetben. (Forrás: Katolikus Lexikon, XI. kötet) 
416 Az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács a püspöki kart művészeti kérdésekben támogató 
tanácsadó testület. 1930 és 1944 között működött. Legnagyobb templomépítési pályázatait 1936 után írta ki. 
Ennek eredménye a Városmajori templom és a harmincas évek számos kiemelkedő műemléke. Az utolsó, 
1943-as pályázaton született a Bosnyák téri templom, mely befejezetlenül maradt. Az OET egyben a 
Műemléki Felügyelőségnek is részben jogelődje volt, hisz világi feladatként az egyházi gondozásban lévő 
műemlékek gondozása, felújítása, védelme is alá tartozott. Ehhez hasonló szervezeteket a többi felekezet is 
fenntartott. (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon X. Oltal-Pneu/ Országos Egyházművészeti Tanács. A 
könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Anderle Ádám  (Szerző) Dr. Diós István  (Szerkesztő) Dr. Viczián János  
(Szerkesztő) Adriányi Gábor  (Szerző), Szent István Társulat, Budapest, 2005 ISBN 963-361-684-0 
Oldalszám: 1019.) 
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bútorok, lámpák, gyertyák, tehát a teljes berendezés egységes ikonográfiai, iparművészeti 

és építészeti programot követ. 

Bizonyos központi állami nagymegrendeléseket 1930 és 1944 között a Vallás és 

Közoktatási Minisztérium Országos Egyházművészeti Bizottsága az Országos 

Egyházművészeti Tanácson417 keresztül pályáztatta meg, melynek a kor prominens 

művészei is tagjai voltak.418 Az egyházi kezelésben álló műemlékekhez csatlakozó 

bárminemű művészi munka ezen a Tanácson, mint közvetett állami szerven keresztül folyt, 

mivel számos, később az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőséghez tartozó jogkört is ez 

a Tanács gyakorolt. Magyarországon 1945 után értelemszerűen megszűnt az 

Egyházművészeti Tanács és a minisztérium Egyházművészeti Bizottságát is feloszlatták, 

mely 1938 után (az Iparművészeti Kongresszus révén az Iparművészek kezdeményezésére) 

a történelmi egyházakkal együttműködve pályázati rendszert épített ki és központilag 

koordinálta a templomi művészet alkotásait.419 

Az egyházművészeti műfaj az 1930-as évektől az iparművészet berkein belül így vált a 

dominánsan a római katolikus egyház számára készített művészi liturgikus tárgyak 

gyűjtőfogalmává.420 Az utóbbi években, nem kevéssé a szocialista korszak örökségeként a 

műfaji megjelölés jórészt kikopott a köztudatból, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy 

a számos különböző stílus és megmunkálás együttes jelenléte mellett ekkor sajátos 

stilisztikai és művészi szemlélet jellemezte az egyházművészeti alkotásokat. 

                                                           
417 Az Országos Egyházművészeti Tanács egyik meghatározó vezetője a negyvenes évek elején Árkay 
Bertalan építész volt. A Tanács feladata kettős volt: az Egyház tulajdonába kerülő új épületek és fejlesztések 
mellett az egyházak kezelésébe tartozó műemlékek karbantartása, gondozása, restaurálása, tehát a későbbi 
Műemlékfelügyelet bizonyos jogkörei is ide tartoztak. Ezért is volt a korszakban oly meghatározó 
jelentősége. 
418 A OEB bizonyos tekintetben a mai NKA kollégiumaihoz hasonlóan működött. Az Állam és az Egyház a 
rendelkezésére álló kulturális forrást eme független Tanács kezébe adta, ahol egyházi és művészzsűri 
„osztotta ki” végső soron a megrendeléseket, hivatalosan „javaslatot téve” a megrendelőnek egy adott 
művész munkájának elkészíttetésére. A Tanácsban Somogy Antal nagyprépost és Árkay Bertalan építész 
szava döntő fontosságúnak számított.   
419 „Javaslatot tettek.. Országos Egyházművészeti Bizottság felállítására, a temetői emlékek lektorálására, 
3—4 évenként rendszeresítendő vidéki és külföldi kiállítás sorozatok szervezésére, hiteles bírósági szakértők 
kinevezésére, a pályázatok elbírálására hivatott Állandó Tervpályázati Bizottság kijelölésére, a pályázatok 
rendszerének visszaélésmentessé változtatására.”(lásd: Szerk: Aradi Nóra: Magyarországi művészet 
története 1919-1945 I. kötet (szerk: Kontha Sándor) MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1985. p.65.) 
420 Az Országos Iparművészeti Társulat szervezésében rendszeresen voltak egyházművészeti továbbképzések 
egyházi személyek számára is Lyka Károly és Michalik Sándor vezetésével. Később az Iparművészeti Iskola 
festő és szobrász szakán belül külön szakirányú kurzusként negyed-ötöd évben választható volt 
„egyházművészet”. (Egyházművészeti Tanfolyamok, Magyar Iparművészet 14. évf. 6. sz, (1911.) p. 256. – 
270. 1941-ben Országos Egyházművészeti Kiállítást is rendeztek, s a Milánói Triennálé (1943) alatt is főleg 
ilyen munkák készültek. Lásd még: Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Évkönyve 1880-1930. 
p.78. 
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Az egyházművészet műfaja volt az, mely megkövetelte, hogy az adott tárgy vagy 

épület-csoport puszta funkcionalitásán túl kifejezzen bizonyos „liturgikus” vallási-

ideológiai tartalmakat is. A szekuláris iparművészet hasonló elvárásokat sokáig nem 

támasztott. A harmincas évek „hivatalos stílusa” sem volt ilyen formán egységes, 

megfogalmazott, deklarált műfaj, inkább egyfajta válogatás. Az egyházművészet ezzel 

szemben gazdag elméleti irodalommal, saját kifejezőeszközökkel rendelkezve a 

„konzervatív modernizmus” önálló műfaját képviselte. A műfaj nyugaton is a ’60-as 

évekre jórészt feloldódik a képzőművészet és iparművészet irányzataiban, s pusztán 

tematikájában él tovább a „szakrális művészetek” formájában. A második vatikáni 

zsinatot követő időszakban azonban világszerte reneszánszát élte az egyházművészeti 

gondolkodás, amikor a katolikus egyház liturgikus reformjai miatt az új igényeket 

kielégítő liturgikus tárgyak sorára érkezett megrendelés a művészek számára 

Magyarországon 1967-ben alakul újra az OET.421 

A harmincas évek egyházművészete a modernizmus és tradíció szintézisét kívánta 

programszerűen megteremteni a művészetben. Épp ezért az egyházművészeti munkák 

révén létrejövő művészi eredmények sajátos módon transzformálódnak át a második 

világháború után. A „modernizmus és tradíció összeegyeztetésének programja”  a 

szocialista ideológia mögött is változatlan marad, pusztán az „ikonográfia” cserélődik le. 

Az ötvenes években a pártházakban, a szocialista realista épületek dísztermeiben egy sor 

olyan művész dolgozott, akik korábban együtt egyházi munkákat készítettek. Feladatuk is 

hasonló volt: figurális monumentális, ábrázoló díszítőművészet.422Nagyszerű példa erre az 

1952-es moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás magyar pavilonja, ahol Weichinger Károly 

és Ohmann Béla dolgoznak közösen. Az építész-szobrász páros, akik évek óta szoros 

kollegiális kapcsolatban voltak a háború alatt a székesfehérvári Prohászka Emlékművön 

                                                           
421 A II. Vatikáni Zsinat után Magyarországon a Püspöki Kar 1967. III. 17-én háromtagú püspöki kari 
bizottságot alakított az Országos Műemléki Felügyelőséggel való együttműködésre. Cserháti József püspök 
javaslatára sorra alakultak az egyházmegyei művészeti és műemléki bizottságok. Ezek összefogására hívta 
létre később a MKPK újra az Országos Egyházművészeti Tanácsot, melynek egyházi és világi szakember 
tagjait az ordináriusok jelölik ki azóta. Az OET segít az újonnan épülő templomok tervezésében, 
berendezésében; fölkérésre részt vesz műemléki tárgyalásokon és műtárgy-elbírálásokban. (Forrás: Katolikus 
Lexikon X. kötet) 
422 Szilágyi János (1908-1978) római katolikus vallásos egyházi festőművész az ötvenes években a KÖZTI 
munkatársaként a Kálvin tér gigantikus Marx-Lenin-Sztálin portréját és több Rákosi portrét is készít 
köztereken. 1943-ban egyházművészeti szakirányú festő diplomát szerzett az Iparművészeti Iskolában 
„Engesztelő  Mária”  című diplomakompozíciója a Budapest Tövis utcai ferences rendházban látható. Egyike 
azon keveseknek, akik 1958 után folyamatosan, halálukig kizárólag az egyházművészet területen alkotnak. 
Több mint 150 magyarországi templom freskóját, seccoját és belső festését készítette. 1958-ban Báthory 
Júliával kötött házassága után az üveg anyagával is kísérletezett, homokfúvott üvegablakokat és 
stációpannókat is készített egyéni bizantinizáló-neoklasszicista stílusában. Művészetéről publikáció idáig 
nem jelent meg. 
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illetve a gellért hegyi Sziklakápolnán, és a Pécsi Pálos templomon is együtt dolgoztak, 

ahol Ohmann Béla egyenesen a főoltárt készítette.423 

A monumentális iparművészeti, építészeti-társművészeti megrendelések során a 

korábbihoz hasonló módon kellett megfelelni az új ideológiai elvárásoknak.424 Nem 

véletlen, hogy 1945 után Weichinger Károly, aki 1921-től 1944-ig az Országos 

Iparművészeti Iskola építész tanszékét vezette, 1945-ben a Budapesti Műszaki Egyetem 

Városépítési Tanszékének, majd 1946-tól 1969-es nyugdíjazásáig, a Középület tervezési 

Tanszék vezetője lett.425 Munka és tanártársa Ohmann Béla 1945-ben, átadta katedráját 

Gádor Istvánnak az Iparművészeti Iskola kerámia tanszékén, műhelyét pedig Borsos 

Miklósra  ruházta át a Díszítőszobrász Szakon, ahol 1937 óta vezette a díszítő szobrásztati 

osztályt. 1946-tól nyugdíjazásáig, 1950-ig a Budapesti Műszaki Egyetem épületszobrászati 

tanszékén mintázást tanított.426 

Az egyházművészetnek a húszas harmincas években szakelméleti irodalma is volt. 

Európa szerte egyházművészeti tárgyú periodikák, folyóiratok sora jelent meg - elég csak a 

francia La Renaissance folyóiratot említeni. Az „egyházművészet” fogalma éppen a XIX. 

század silány templomi eklektikája, az olajnyomatok és gipszszobrok ellenében kívánt 

megteremteni egy modern, korszerű ugyanakkor a liturgikus és kulturális 

hagyományokat figyelembe vevő modern művészet. Elkerülni a heterogén művészi, vagy 

éppen művészietlen kavalkádot, és kiszűrendő a giccset, ugyanakkor elkerülni a 

modernizmusban rejlő szekuralizmust, ha úgy tetszik „formalizmust”. Az egyházművészet 

azonban túl is mutatott a korszak általános iparművészeti programján a tekintetben, hogy a 

formai megújulás mellett a szellemi tartalmak kifejezését egyaránt fontosnak tartotta. 

                                                           
423 „Szoborművei kiegyensúlyozott rendet és jóleső nyugalmat teremtenek maguk körül... Az épülettel való 
együttformálásban volt az ő nagysága, valódi építész-szobrász volt, aki nem ’díszítette’ az épületet, hanem 
műveivel beleolvadt azokba.”  Lásd: Kotsis Iván: Emlékbeszéd Ohmann Béla ravatalánál. Magyar 
Építőművészet, 1969/1. 58. oldal 
424 Az egyházművészet képviselői, mint Molnár C. Pál, Kontuly Béla, Szilágyi János egyaránt a KÖZTI 
megbízásából készítenek ekkor számos monumentális festményt, főleg szocialista realista témában, illetve 
teljesítenek díszítőfestészeti megbízásokat. A neoklasszicizmus képviselőinek többsége a KÖZTI vállalat 
irodájába, Janáky István és Rimanóczy Gyula műemléki illetve iskola és középület-tervezési osztályaiba 
kerültek 1949 után. (lásd: Zalaváry Lajos: A KÖZTI története, A magyar tervezőirodák története. ÉTK. Kft., 
Budapest 2001. 193-213.oldalakon) 
425 Sós Zsuzsanna: Weichinger Károly, a középületek mestere, Budapesti házai mellett oktatómunkája miatt 
tisztelik növendékei Népszabadság, 2003. október 13. Letölthető formátum: http://nol.hu/archivum/archiv-
130502 letöltés ideje: 2011-09-01.) 
426 Lásd: Prohászka László: Ohmann Béla életműve Új Forrás, 40. évfolyam, 2008. szeptember 7. szám, 
Letölthető formátum: http://www.jamk.hu/ujforras/0807_17.htm letöltés ideje: 2011-09-01.  
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Alapelveit Jajczay János összegezte találóan „Mai magyar egyházművészet” című 

munkájában.427: „Az egyházművészet küzd az anyaggal az újért, a másért, a jobbért, a 

kifejezési lehetőségekért. Az ideális egyházművész az egyházművészet reneszánszát teremti 

meg. A vallásos művészet megújhodása után vágyódik. Modern Grál-lovag, aki a ma 

kultúrideáljáért harcol. … A magyar egyházművészetre a magyar lélek kezdettől 

rányomta bélyegét és egy különös magyar sajátság nyilvánul meg benne. … A háború428 

utáni időkig kétségbeejtő az egyházművészet helyzete. Még a hivatalos körök is magyar 

barokkról ábrándoznak. … A magyar egyházművészek … felelősségük tudatában alkotnak. 

Munkájuk a túlzó kilengésektől mentes. Az anyaggal való bánni tudás, a lényeget kifejező 

képesség, az értelmes forma megérdemelt elismeréshez juttatja őket. … A mai magyar 

egyházművészet a múlt folytatója kíván lenni. Távolról sem olyan forradalmi, mint a 

romantikusok, gótizálók, áltradícionalisták, akik csak külsőségeikben konzervatívak. A 

magyar egyházművészet liturgikusan célszerű, esztétikailag kifogástalan munkáiban a 

forma mögött vallásos gondolat él. … Ha a romantikus művészi elgondolás hervadását 

megfigyeljük, meg kell állapítanunk, hogy az első megtorpanás a népművészetből való 

kiindulás hirdetőinél történt. A népies elemmel való díszítés Magyarországon 

természetesnek látszott annál inkább, mivel a magyar népművészet valóban éppen 

dekorációjában szerfölött gazdag. A népművészeti elemmel való díszítés azonban, a 

motívumok hajhászása rövidesen kimerült. Tévedtek, akik azt vélték, hogy új erőforrás 

nyílt meg. Mások azt gondolták, hogy új népművészet is jöhet ilyen alapon létre, holott jól 

tudjuk, megrendelésre nem népművészet, csak népieskedés születhetik.” 

„Egyetemes” kontra „általános”stílus: 

o katholikosz kontra internacionális 

o szociális kontra szocialista 

o vallásos kontra ideológikus 

Az utóbbi évek során az egyházművészet műfaji jelentőségének tárgyalása elkerülte a 

művészettörténet írás figyelmét, lévén a fogalmat sem nagyon emlegették, nemhogy 

rávilágítsanak a műfaj belső stiláris koherenciájára, és elemezzék további hatásait. Az 

egyházművészet programjának és a szocialista realizmus esztétikájának bármiféle 

direkt megfeleltetése azonban mindenképp hibás lépés lenne. Nem beszélve arról, hogy 

                                                           
427 Jajczay János: Mai magyar egyházművészet, Révai, Budapest, é.n.(1943körül) p.24-26. 
428 A szerző itt értelemszerűen az I. világháborút említi. 
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vallás és ideológia, internacionalizmus és katolicizmus fogalmainak összekeverése és 

összemosása tudományos nonszensz lenne. 

A kapcsolat ennél áttételesebb. Inkább arról van szó, hogy a negyvenes évek 

egyházművészete a korszak építészetével és iparművészetével karöltve: 

• -egy egyidejűleg modern,  

• a megújulást hirdető,  

• egységes, ám  

• a tradiciókhoz, a „klasszikus” és népi hagyományokhoz kötődő,  

• valamint az egyes alkotók feladatait filozófiai-ideológiai elvek szerint egységbe 

szervező,  

• ugyanakkor önálló részmunkára lehetőséget nyújtó,  

• koherens és formailag is tisztázott  

• „historizáló modern”  műfajként volt jelen.  

• Egy olyan önálló művészeti program volt, mely  

• a formai feladatokon túl ideológiai szerepet is szánt az építészetnek és 

társművészetének, az iparművészetnek. 

Ebben, és nem másban volt hasonlatos a hasonló, de korántsem azonos elvek szerint 

felépített, történeti – historizáló modern művészethez, a szocialista realizmushoz, mely az 

őt megelőző korszak eredményeit, módszereit saját tartalmai kifejezésre juttatásához 

tudatosan át is emelte. A szocialista művészet hasznosította a vallásos művészet eszközeit 

és módszereit, s mindezt az egyházművészeten keresztül közvetlenül tette. A 

művészettörténet szempontjából azért fontos ez, mert a szocialista realizmus nem mintegy 

„berobbant” a magyar építészet és iparművészet területére, hanem szervesen ízült egy, a 

harmincas évek második felétől létező, sőt meghatározó irányvonal helyébe lépve. 

Alkalmazott olyan műfajokat és programokat is, melyek korábban már évtizedes 

hagyományokkal rendelkeztek. Nem az egyházművészet helyébe lép, hanem tudatosan 

alkalmazza saját céljaihoz azokat a művészeket, akik az egyházművészet műfaja által 

jutottak el a modern alkalmazott művészetek komplex és differenciált 

alkalmazásához. 

A keresztény egyetemesség eszméje és programja a negyvenes védelmet is nyújtott az 

alkotóknak az „idegenszerűség” „kozmopolitizmus” vádja alól, s kibúvóként szolgált az 

állami megrendelésektől, és a túlzottan partikuláris népiesség művelésének kényszere alól. 
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Minőségi és magas színvonalú munkát végeztek az egyházi megrendelések révén, ahogy 

fent említettük, sok esetben ez belső meggyőződéssel, sokszor csak a művészi feladatként. 

Az ilyen értelemben „kívülről” megfogalmazott kommentárok viszont tanulságosak. 

Fettich Nándor így kommentálja a magyar iparművészet és az egyházművészet 

kapcsolatát: „ A magyar stílus tehát az egyház célkitűzéseivel is teljes összhangba 

hozható, sőt kívánatos, hogy ezek a nemzet szellemi életét döntően befolyásoló spirituális 

tényezők a jövőben összefogjanak. … A magyar stílus mögött álló szellemiség fejlődésének 

… annak a kifinomult szimbolizmusnak az útján kell haladnia, amelyet Attila hunjainak 

sajátos géniusza nyilatkoztatott meg. A hun szimbolikus áldozati arany és ezüst kelyhek 

formai leszármazottai az egyháznak ma is szertartási edényei. …”429 Pál Lajos szerint 

pedig „a magyar, de egyben keresztény eszmények szolgálatának nagy és nemes feladata 

betöltheti iparművészeink egész életét”.430 

                                                           
429 Fettich Nándor: Magyar Stílus az iparművészetben, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf. p32.  
430 Pál Lajos: Magyar élet – magyar stílus, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf. p. 42. 
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3.4. „Magyar gyártmányok” az iparművészetben – az iparművészet és 

könnyűipar kapcsolata (1938 -1958) 

A magyarországi ipari forradalom során létrejövő és fejlődő üzemek táján a húszas-

harmincas években megjelennek érdeklődő iparművészek. A harmincas évek második 

felében az Iparművészeti Főiskola akkori igazgatójának, Szablya Frischauf Ferencnek 

elsőként a Ganz Gyárral, majd több ipari nagyüzemmel431 történő kapcsolatfelvételével a 

„design”, mint művészi formatervezés kérdése az iparművészeti gondolkodás fősodorába 

kerül. 1937 nyarától rendszeressé váltak a nyári gyári gyakorlatok az iparművész 

hallgatók számára az Iparművészeti Iskolában.432 

A kerámia és üvegipar ebben a fejezetben kiemelt példái:  

- A Gránit Gyár Kispesten (1923-2001) 

- A Zsolnay Gyár Pécsen 

- A parádi üveggyár  

- A karcagi üveggyár (Berekfürdői Tűzálló Üveghuta Rt.) 

3.4.1.  Tárgyi kultúra Magyarországon 1938 és 1958 között 

3.4.2.  Gazdasági szerkezet 1938 után 

3.4.3.  Politikai, társadalmi változások az iparművészetben 

3.4.4.  A szilikát iparművészet gyártási háttere 1938 után 

3.4.4.1. A reprezentatív hagyomány: A Zsolnay Gyár Pécsen (1852-2004) 

 - Mack Lajos és Lux Elek 

 - Szomor László és Sinkó András 

                                                           
431 A Ganz Gyáron túl 1936-37-ben több szakon is „nyári és üzemi gyakorlati képzésre” történő 
kapcsolatfelvétel történt. A kerámia szak részéről Herenddel, a textil szakok részéről a Goldberger Gyárral 
(lásd: Kádasi, 29. oldal) 
432 A 2004-ben megjelent „A magyar design 150 éve” kötet, számos konkrét példával szolgál a kezdetekről. 
A könyv azonban elsősorban esztétikai kérdéseket fejteget, és a művészettörténeti dimenzió hiányzik belőle. 
Sokkal inkább a ma divatos „designelmélet” szemszögéből vizsgálja a „magyar design” jelenségeit, és – a 
design mai definíciójának megfelelően – az általuk alkalmazott némiképp megtévesztő design fogalom ötvözi 
az esztétikát, a formát, a funkcionalitást, és innováció a tárgyban megjelenő  tulajdonságait. ( Bojár Iván 
András – Martinkó József – Szentpéteri Márton: A magyar design 150 éve, Líra és Lant kiadó, Budapest, 
2004. p.) 
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3.4.4.2. Egy új kezdeményezés: A Gránit Gyár Kispesten (1923-2001) 

 - Az első szilikátipari designer: Zahajszky László 

 

3.4.4.3. A magyar üvegtervező iparművészet kezdetei 1938-1958 

- Mánczos József, az „Art Industriel” képviselője 

- Báthory Júlia, az „Art Modérne” képviselője 

- Szentesy Hiesz Géza, az „Art Deco” képviselője 

3.4.4.4. Egy feltaláló gyára: a Karcag (Berekfürdői) Üveggyár (1940-2010) 

 - Veress Miklós, a feltaláló 

3.4.4.5. Kézműves hagyományból gyári központ: Parádi Üveggyár (1711-2004) 

3.4.1.  A tárgyi kultúra Magyarországon 1938 és 1958 között 

A második világháborút megelőzően, majd azt követően az ötvenes évek során a 

„magyar tárgykultúra”  létrehozására irányuló formai és művészi kísérletek a gyári 

feltételek elvi adottságai ellenére jórészt a kézművesség és iparművészet műhelyviszonyai 

közt, történtek. A magyarországi könnyűipari gyártás, miközben alapvetően konzervatív 

üzleti szellemű volt, a fogyasztási cikkek terén erős importnyomás alatt volt.433A 

harmincas évek vége felé azonban minden látható felemássága ellenére egy új korszak 

kezdődött az iparművészetben. Ekkor születik meg az iparművészek részéről az a 

korábban körvonalazódó, és egyértelművé váló igény, hogy a magyar iparművészet a 

„design”, mint művészi formatervezés irányába elmozduljon. A könnyűipar fejlesztése 

révén az iparművészet haladásának kijelölt útja a gyártás folyamatába történő 

belépés. Ezáltal kívánnak közhasználatba helyezni egy önálló, elkülöníthető, és 

nemzetközileg is versenyképes magyar tárgykultúrát, kiteljesítve ezáltal a „magyar 

iparművészet” szecesszió óta meglévő hivatását. 

A modernista irányzat értelemszerűen ennek a folyamatnak egyik fő támogatója volt. 

Ahogy Bortnyik Sándor fogalmazott egy helyütt: „Ipari termelés alatt manapság 

kizárólag a kézművességet, kisipart értenek…de az ipari termelés súlypontja ma már a 

                                                           
433 Az iparművészek közül voltak, akik import formák utólagos megmunkálását voltak kénytelenek végezni 
ekkor megfelelő minőségű magyar termék híján. Báthory Júlia a negyvenes években jórészt Párizsból 
hazahozott nyers formáit használja, illetve Svédországból rendelt Orrefors üvegekre csiszolt. Kovács Margit 
samott anyagot Németországból rendelt.  
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nagyipari termelésen, tömegproduktumon van.”434 Az iparművész attitűdje azonban, 

függetlenül a termelési szerkezettől, alapjaiban különbözött a képzőművészétől, hisz 

jórészt megrendelésre, nagy anyagköltséggel dolgozott. Egy komplex gyártási folyamatot 

ugyanakkor nehéz az „asztalfióknak”, magányos művészként művelni, és a kísérletezés 

tere is szűkebb, lévén komplex és bonyolult technológiák működtetése zajlik.  

Az iparművészetek esetében alapvetően materiális művészetről van szó. Adott 

technológiai háttér előfeltétele művelésének, ezért az iparművész eleve kénytelen 

alkalmazkodni bizonyos technológiai és materiális feltételekhez, ha hozzá akar jutni a 

megmunkálandó anyaghoz. Ez hatványozottan igaz a szilikát művészetre: az üveg és 

porcelán esetében a komoly üzemi háttér elengedhetetlen, még az autonóm 

kerámiaművészet is alapvetően összetett, technológia igényes üzemi tevékenység. Az üveg 

és porcelán esetében ez kimondottan valamiféle „gyár”,  a kerámiánál többnyire kézműves 

„műhely”  jelenti ezt a termelő bázist.435 

Az 1938 és 1958 közötti korszakot, a múlt század fordulójának szülöttei, a 

harmincas évek során színre lépő alkotók határozzák meg. Az ő számukra azonban a 

„gyár” többnyire ismeretlen terület volt. Csak 1937-ben rendezik meg az Iparművészeti 

Iskolában az első nyári gyakorlatot keramikusok számára a Herendi gyárban. Bár ezt 

követően a nyári gyári gyakorlat bevett lesz, a dolgozatban említett első generáció 

képviselőinek túlnyomó többsége nem rendelkezik semmiféle gyári szakmai 

tapasztalattal. Ennek ellenére közülük kerülnek ki azok, akik a háború után megalapozzák 

a magyar iparművészet további fejlődését. Az általuk alkotott művészet, melyet néhol 

korai, modern designként szoktak interpretálni, azonban lényegileg nem különbözik a 

szecesszió korának gyárakat látogató képzőművészeinek a technológiáktól független, 

főleg dekoratív kezdeményezéseitől. A „magyar iparművészet” általában véve is alig fél 

évszázados hagyományokkal rendelkezik a harmincas években, jóformán keresi saját 

identitását egy rohamosan alakuló, modern világban. 

Az általános tárgyi kultúrát azonban a harmincas években immár 

„programszerűen” szerették volna felváltani egy „új magyar stílussal” mely végleg 

                                                           
434 Bortnyik Sándor: Az iparművészeti oktatás új útjai, Magyar Grafika, 1928/7-8.sz 
435 Az üveg és porcelángyártás technológiája megkövetel bizonyos égetési és olvasztási hőfokot. Üveghuta 
üzemeltetése és felfűtése, valamint üzemben tartása, így a hutakész üvegek szakszerű hűtése egyaránt 
komplex technológiai feladat. A porcelángyártás hasonlóan zárt, energiaigényes folyamat. A porcelán 1200 
celsius fokos égési és a folyékony üveg 800-1000 fokos állandó hőfokával szemben a kerámia más alternatív, 
alacsonyabb hőfokú égetési módokkal is készíthető, alig pár eszköz és egy kemence segítségével. 
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kiszoríthatná a használatból és a mindennapokból az idegen import és olcsó 

tömegtermékeket, hogy ezt egy minőségi hazai, magyar tárgykultúrával cserélje le. A 

magyar megújulás komplex ügye az építészek, iparművészek számára részben a 

„magyar design” megteremtésének programját jelenti. A széles körben jelen lévő 

magyaros tárgyak stílusa nem az elsődleges a „design-valóságot” jelentette. A kiállítások 

korsóiból nem ittak, szobáiban nem laktak, bútorait nem használták. A magyar szecesszió 

iparművészeti hagyományából kialakult közízlés, a társadalmi hangulat és gyártási 

feltételek teremtette valós helyzetnek ezek a kiállított „eszmei terek” nem feleltek meg. A 

„modern formatervezés” funkcionalista, a nemzetközi modernizmus iparművészet-

felfogásához közelebb álló irányzatának példái is iparművészeti műhelymunkák 

voltak. Az irányzat eredményes kibontakozása elsősorban a magyar könnyűipar és a 

gazdaság, ezen belül is a könnyűipar infrastruktúrájának drasztikus és drámai átalakulását, 

szemléletének teljes megváltozását igényelte volna.  

3.4.2.  Gazdasági szerkezet 1938 után: A magyar iparművészet gazdaságpolitikai 

háttere 

- Trianon: 1920 

- az első inflációs hullám: 1921  

- A korona hiperinflációja: 1924  

- Gazdasági világválság:1929-1933  

- Agrár-, ipari és hitelválság: 1934-38  

- Második világháború: 1939-1945  

- A pengő hiperinflációja: 1946 

- Államosítás, a magántulajdon felszámolása: 1948-50 

- Az „Új szakasz” gazdaságpolitikájának bukása, ellátási válság: 1953-56 

- Forradalom: 1956 

- Gazdasági konszolidáció, az államosítás második hulláma: 1957-58 

Magyarország az első Világháború elvesztése óta folyamatos politikai és gazdasági 

nehézségekkel küzdött. Egészen 1920 végéig nem volt politikai stabilitás. Mire a magyar 

gazdaság felocsúdhatott volna a forradalmak és kommün okozta káoszból, valamint a 

trianoni traumából, 1924-ben a korona hiperinflációja, majd 1929-ben a Világválság törte 
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meg újra a lendületét, mely Európában épp térségünket érintette legérzékenyebben.436 

Bethlen István lemondása után Gömbös Gyula központosító politikáját követően 1938-

ban már egy erősen állam-központú, egyértelműen a hadiipart támogató, a 

nehéziparra építő és a német és olasz exportra alapozott aszimmetrikus gazdasági 

struktúra épül ki 437. Ez a negyvenes évekre kialakult gazdasági szerkezet, bár komoly 

sebeket szerzett 1944-45-ben az ötvenes évek végéig változatlan marad, pusztán iránya 

változik meg nyugatról kelet felé. 

A harmincas években, főleg Gömbös Gyula és Darányi Kálmán miniszterelnökségei 

alatt kiépülő magyar ipari szerkezet elsősorban a német piac igényeit vágyott kielégíteni, s 

gazdasági szempontból az exporton alapult, s nem számított feldolgozópiacnak.438 A jól 

működő design kialakulásához azonban elsősorban fejlett feldolgozóipar 

szükségeltetik, amely a késztermék létrehozásánál számít a művész - designer 

közreműködésére. Mivel a magyar beszállító ipar volt, a művészek részvétele elenyésző, 

lévén szükségtelen volt. Hasonló igény művészi közreműködésre csupán pár, állami-

reprezentációs célokra termelő gyárnál volt érzékelhető, nem hatotta át az ipar egészét.439A 

magyar művészi design kezdetének tekinthető kezdeményezések csak nagyon nagy 

jóindulattal nevezhetőek „művészinek” és „designnak”. Az egyedi kézműves 

iparművészet, illetve a minőségi modern termékek felvevőpiacát jelentő magyar 

középosztály vásárlóereje – nem kevéssé a zsidótörvényeknek köszönhetően – 1938 után 

egyre szűkült , s az iparművészet a harmincas évek végétől új terepet, új piacokat volt 

kénytelen keresni. Az „állami köldökzsinór” jóval már a szocializmus beköszönte előtt, a 

                                                           
436 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig (Honvári János szerk.), Aula 
Kiadó, 2001, Budapest, 682 oldal, Honvári János: Gazdaság a két világháború között, A gazdaság állapota a 
háború után, 352-356. oldal 
437 Fontos lépés a Darányi Kálmán által 1938 március 5-én elindított, 1 millárd pengős fejlesztési program, a 
„Győri program.” A Győri program nem pusztán a hadseregfejlesztés szempontjából volt jelentős, számos 
városfejlesztési és urbanisztikai projekt is ehhez kapcsolódótt, főleg Győr Gyárváros fejlesztése révén. A 
győri Wggon és Gépgyár RT., a későbbi Rába Vállalat fejlesztése is ekkor kezdődött el. Az itt gyártott 
RÁBA „Super” 2,5 tonnás, illetve a „Speciális” 3,5 tonnás, 5 sebességes tehergépkocsik és autóbuszok a 
korszak legsikeresebb járműcsaládjának számítanak. Az újfajta váltók mellett fontos technológiai fejlesztés 
esetükben, hogy hegesztett acélszerkezettel készülnek faváz helyett. Gyártásuk a háború után, egészen 1951-
ig változatlanul folyik, és mintegy 2500 darab készült belőlük. (Magyarország gazdaságtörténete a 
honfoglalástól a 20. század közepéig (Honvári János szerk.), Aula Kiadó, 2001, Budapest, 682 oldal, Honvári 
János: Gazdaság a két világháború között, Agrár- ipari és hitelválság: Állami beavatkozás a hitelválság 
következményeinek felszámolására 1934-38, 366-381. oldal 
438 lásd fenn, Honvári János: Gazdaság a két világháború között, Németország fokozódó gazdasági 
szerepvállalása Kelet Európában, 381-385. oldal 
439 Ezek közé elsősorban Herend, Hollóháza, a pécsi Zsolnay Gyár mellett az Ajkai Üveggyár tartozott. (lásd: 
Pataki Judit: Ajka Kristály 1878–1998. Ajka, Ajka Kristály Kft., 1998 - 133 oldal,  ISBN9630357569, 
9789630357562 ) 
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harmincas évek második felében kialakult, s majd további fél évszázadon át táplálta a 

magyar iparművészetet. 

Ezt a hivatalos központot a negyvenes évek második felétől a szovjet orientációjú, 

sztálinista vezetés váltotta fel, melynek a korábban bejáratott struktúrák saját célú 

működtetése célszerűbb volt addig, amíg a társadalom mélyebb rétegeiben behatóbb 

változásokat nem tudott alkalmazni. Vadas József is megemlíti 1979-s művében, hogy az 

államosítások, és a hatalomátvétel ellenére a termelői szerkezet egészen az ötvenes évek 

végégig nem változott érdemben.440A termelőszövetkezetesítés, a kisipari termelés 

felszámolása, és új könnyűipari gyárak alapítása egyaránt a hatvanas években indul csak 

meg Magyarországon. 

Az 1945 utáni rezsim tehát örökli, és majd egy évtizedig működteti az őt megelőző 

korszak gyártási mechanizmusait.441A „hivatalos” művészi irányzat, a klasszicizáló 

modernizmus a negyvenes években már szintén kiforrott, s képviseli Magyarországot a 

nemzetközi kiállítások porondján is.442 A szocialista realizmus magyarországi változata, 

mint említettük a szovjet változatnál visszafogottabb, mondhatni józanabb volt, nem 

kevéssé a rezsim korlátozott anyagi lehetőségei miatt. 

Hazánk a huszadik század során Trianontól 1958-ig folyamatosan gazdasági 

válságokkal küszködik.443 A Horthy rendszer csak 1921-re stabilizálja magát annyira, 

hogy átfogó gazdasági és fejlesztési terveket tudjon beindítani. A rehabilitálandó ipart 

kiszolgáló nyersanyagbázis jobbára a környező, ellenséges országokban található. 

Mire 1926-28-ra komoly reformok, és a hiperinflálódott koronát felváltó pengő 1927-es 

bevezetése révén a magyar gazdaság helyreállna, és megteremtődhetne a konszolidáció és 

prosperitás lehetősége, a világválság újabb csapást mér Magyarországra. Ezt fokozódó 

politikai és társadalmi bizonytalanság, majd a második Világháború és újabb 

hiperinfláció követ. Ez a bizonytalanság 1945 után is fennmarad: a Rákosi rendszer 1949-

ig építi ki önmagát, 1953-ban, Sztálin halálával pedig maga is válságba kerül, s újabb 

három évig a belső politikai pozícióharcok kerülnek a valós gazdasági problémák 

                                                           
440 Káesz Gyula munkássága kapcsán említi, hogy az ötvenes években az általános bútorigényt továbbra is 
államosított kisüzemek, tehát voltaképp a korábbi kézműves műhelyek látták el. Vadas József: A művészi 
ipartől az ipari művészetig, művészet és elmélet, Budapest, Corvina, 1979,  
441 Ebben a tekintetben újra példákként sorakoznak az „egyházművészet” harmincas évek végi példái, hisz a 
harmincas évek második felétől az egyházi megrendelések adják ennek a stílusnak a legkoherensebb példáit 
(lásd korábbi példák Jaczaynál.) 
442 lásd előző fejezetben. 
443  
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orvoslása elé. A második világháború utáni 10 évre az 1956-os forradalom teszi fel a 

pontot. Ezt követően egészen 1958. de inkább 1963-ig a Kádár rendszer belső 

konszolidációja és kiépülése folyik, a forradalom után elvándorolt értelmiség pótlásával 

párhuzamosan. 

Ha végignézünk a fenti történelmi fonalon: 1963-ig Magyarország életében nincs 5 

olyan megszakítás nélküli év, melyben az épp aktuális vezetés ne önmaga 

konszolidációjával, illetve egy aktuális gazdasági válság menedzselésével foglalkozna 

elsősorban. Az 1963 és 1983 közötti időszak tehát több szempontból is egyedülálló, és 

ebben az aktuális politikai rezsim színezete másodlagos: 20 politikailag konszolidált 

év, amikor a gazdaság fejlődő, közgazdasági értelemben növekvő tendenciát mutat, és 

amikor a politikai vezetés akarata és a társadalmi klíma és optimizmus is lehetővé teszi 

hosszabb távú projektek és fejlesztések véghezvitelét.444 Nem véletlenül lesz ez az időszak 

a „magyar design” aranykora, az a korszak, amikor a legtöbb olyan tárgy, tárgycsoport, 

program valósul meg, ahol a „magyar termékkultúra” évszázados álmának 

megvalósulásához közelítő példák is megtalálhatóak. Bár a Kádár rendszer végül a 

korábbiakhoz hasonló újabb gazdasági válság, majd a rendszerváltás folyamatának 

„áldozata” lesz, a design területén még további másfél évtizedig, a kilencvenes évek 

közepéig, néhol a kétezres évekig is kitartanak bizonyos a hetvenes években megindult 

folyamatok. 

3.4.3. Politikai, társadalmi változások az iparművészetben: 

3.4.3.1. A konzervatív Magyarország konzervatív iparművészete 

3.4.3.2. Művészet vs. Technológia? A design és kraft szembenállásának 

kezdetei. 

3.4.3.3. 1938 után – az iparművészet útja az ipar felé 

3.4.3.4. A hazai ipar viszonya a „design” gondolatához 

3.4.3.5. A magyar gazdaság aránytalanságai a második világháború előtt és 

után 

                                                           
444 Bár Magyarország nem piacgazdaság ebben az időszakban, így a beazonosítás pusztán analógia, de az 
1963 és 1983 közötti 20 év egy egybefüggő „bull market” tendenciának is tekinthető, amely „market top”-ját 
1983-85 körül érte el, hogy aztán masszív „bear tendenciák” legyenek úrrá rajta, amik a piac drasztikus 
beszűkülését okozzák az elkövetkező 20 évben. (Vesd össze: Arthur O'Sullivan - Steven M. Sheffrin: 
Economics: Principles in Action. 2003. Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-063085-3. p. 290.) 



 
139 

 

Hazánk a huszadik század során Trianontól 1956-ig folyamatos válságokkal 

küszködik. A Horthy rendszer csak 1921-re stabilizálja magát annyira, hogy átfogó 

gazdasági és fejlesztési terveket tudjon beindítani. A rehabilitálandó ipart kiszolgáló 

nyersanyagbázis jobbára a környező, ellenséges országokban található. Mire 1926-28-ra 

komoly reformok, és a hiperinflálódott koronát felváltó pengő 1927-es bevezetése révén a 

magyar gazdaság helyreállna, és megteremtődhetne a konszolidáció és prosperitás 

lehetősége, a világválság újabb csapást mér Magyarországra. Ezt fokozódó politikai és 

társadalmi bizonytalanság, majd a második Világháború és újabb hiperinfláció követ. Ez a 

bizonytalanság 1945 után is fennmarad: a Rákosi rendszer 1949-ig építi ki önmagát, 1953-

ban, Sztálin halálával pedig maga is válságba kerül, s újabb három évig a belső politikai 

pozícióharcok kerülnek a valós gazdasági problémák orvoslása elé. A második világháború 

utáni 10 évre az 1956-os forradalom teszi fel a pontot. Ezt követően egészen 1958-ig a 

Kádár rendszer belső konszolidációja és kiépülése folyik, a forradalom után elvándorolt 

értelmiség pótlásával párhuzamosan. 

Korábban az iparművészet fogalmát meglehetősen szűk értelemben használták. A 

sajátos magyar környezetben az „iparművészet” egy meghatározott, alapvetően 

konzervatív kulturális program kapcsán használtatott. A szecesszió környékén fogant 

értelmezés lényege, mely egész az 1930-as évek második feléig érvényes volt, jóformán 

egyet jelentett a „nemzeti kézműiparként”  meghatározott, fent már nagyobb vonalaiban 

vázolt jelenségcsoporttal. Ez a fogalom a XIX.- XX. Század rohamos iparosodásának, a 

felgyorsult modernizációnak, és az ebben a helyzetben a mindennapi életből kiszoruló 

népművészet és „nemzeti kultúra” megmentésének, fejlesztésének programja is volt. A 

Trianon utáni ország egészének kulturális programja ahhoz kapcsolódott, hogy az új és 

meglehetősen sanyarú körülmények között olyan markáns és sajátosan „magyar” 

termékkultúrát  hozzon létre, amely segít a kulturális identitás fennmaradásában egy 

olyan történelmi helyzetben, amikor a tág értelemben vett dömping „ipari design” 

termékei a népművészet tárgyanyagát rohamosan szorítják ki a mindennapokból. A 

tömegtermelés technológiai követelményei ebben nem játszottak elsődleges szerepet, sőt 

az „iparművészet” épp az egyen-tömegárúk ellentételezését szolgálta, tehát implicite 

eleve „design ellenes” volt. A magyar tárgyi kultúra formai és esztétikai értékeit 

átmenekítő, a kézművességre és helyi műhelyek megerősítésére irányuló program 

határozta meg a magyar iparművészet nagy részét a századfordulótól a második 

világháborúig. 
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3.4.3.1. A konzervatív Magyarország konzervatív iparművészete 

Magyarországon emiatt az iparművészet és a gyári termelés közeledésének 

folyamata nagyon lassan indul meg, és a harmincas évek második felében jóformán 

aktualitását is veszti, az „Art Modérne” egyéb formáival együtt szorul háttérbe az „ipar 

művészetének” illetve a „gépi iparművészetnek” a gondolata.445 A gyári fejlesztést 

elsősorban technológiai, műszaki feladatnak tekintették, az erre költhető anyagi 

források pedig igen szűkösek voltak. Gazdasági célok motiválták a gyárakat, és az ipari 

termékeket csakúgy nem tekintették művészi tárgynak, ahogy a művészeti közélet a 

„nemzeti műipar” eredeti gondolatához ragaszkodó, meghatározó része sem. A harmincas 

évek végére már a korábbi, művészi termékeket gyártó nagyüzemek is úgy tekintettek a 

„tömegcikkre” mint bevételi forrásra,  melyből fennmaradásukat finanszírozzák, míg a 

drága költségű, idejétmúlt művészeti termékek előállítására nemes hagyományok 

őrzéseként, s nem progresszív művészi műhelyekként tekintettek. 

A művészek többsége számára a funkcionalista gyári tervezés „degradáló”, az 

ipari munka kommersz és lealacsonyító volt, az iparművészet-elmélet meghatározó 

körei pedig továbbra is nagyban kötődnek a „ruskinizmus” és a „nemzeti kézműipar” 

gondolatához.446 Korábban is idéztük már Györgyi Kálmán447, a korszak nagyhatású 

iparművészének nyilatkozatát, 1925-ben megrendezett párizsi Iparművészeti Kiállításról448 

miszerint „az egykori Maisták és a gyászos emlékű bolseviki uralom plakátjaihoz hasonló 

                                                           
445 „A formatervezés szempontjainak és fontosságának tisztázásához jelentősen hozzájárult az elmélet. 
Mindenekelőtt Nádai Pál munkássága. A kor legnagyobb hatású magyar iparművészet-kritikusaként a 
Huszadik Század köréhez tartozott. Cikkek, kritikák és beszámolók mellett több tanulmányt is szentelt a 
modern iparművészet ügyének. Ő volt az első Magyarországon, aki kiállt – kifejezését használva – a „gépi 
iparművészet” mellett. Leszámolt az iparművészethez fűződő kézműves nosztalgiákkal; azt hirdette, hogy a 
modern nagyiparé a jövő, amely sorozatban képes művészi és technikai minőséget produkálni.” (Forrás: 
Magyarország a XX. Században, (Szerkesztette: Kollega Tarsoly István) III. kötet, Babits Kiadó, Szekszárd, 
1996-2000., Kultúra, művészet, sport, szórakozás, VIII. fejezet, Művészet és kultúra, Iparművészet fejezet, 
Ipari Formatervezés, írta: Vadas József, p.89-120. oldalon) 
446 Gerevich Tibor: Egyházművészetünk jövője, Magyar Iparművészet 1920/2-6. 
447 Györgyi Kálmán (1860-1930) Györgyi Dénes építész iparművész apja, a magyar iparművészet első 
generációjának kulcsalakja. 1884-től a Székesfővárosi Iparrajziskola (az Iparművészeti Iskola elődje) tanára, 
a magyarországi iskolai rajzoktatás programjának kidolgozója. 1894-től az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat titkára, majd 1906-tól igazgatója.. Az 1896-os Milleniumi kiállítás iparművészeti szekciójának 
szervezője, igazgatója. 1910-től haláláig volt a Magyar Iparművészet szerkesztője. 
448 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (A Modern Ipari és Dekoratív 
Művészetek Nemzetközi Kiállítása) 1925. áprilistól októberig tartó nemzetközi vásár és kiállítás sorozat volt, 
ahol több ország világkiállításhoz hasonlóan pavilonokkal szerepelt. Györgyi Dénes a Konsztantyin 
Melinkov tervezte orosz pavilonra és Alekszandr Rodcsenkó „munkás klubbjára” referál, ahol többek közt 
konstruktivista szellemű gyermekjátékokat is kiállítottak. A német pavilon a Bauhaus képviselte 
funkcionalizmus egyik első nemzetközi bemutatkozója volt. Ezek mellett azonban az Art Deco stílus is e 
kiállításról kapta a nevét: Ivan Meštrović görögös klasszicizáló Račić mauzóleuma nagydíjat is kapott. 
(Hanno-Walter Kruft: A History of Architectural Theory: From Vitruvius to the Present, Princeton 
Architectural Press, 1994, p.397.) 
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festmények, grafikai munkák” olyan „ őrület, mely láthatóan Oroszországban még nem érte 

el tetőpontját.” 449
 Álláspontja tükrözi a kor századfordulón gyökerező hivatalos művészeti 

közéletének álláspontját, és a konstruktivista, funkcionalista design iránti elutasítást. Nem 

jelenti ez azonban azt, hogy ennek ellenére ne lennének említésre méltóak példák. Azt 

viszont fontos megjegyezni, hogy ezek a példák az iparművészeti közélettől jórészt 

elszigetelten, egymástól függetlenül történtek. 

Az 1913-ban, Magyar Művészi Munka néven a Deutscher Werkbund mintájára 

alakult szervezet, melynek résztvevői közt Lechner Ödön, Vágó József, Kozma Lajos, 

Fémes Beck Vilmos is szerepelnek sokkal inkább a szecessziós iparművészeti gondolat 

kifejezője volt, semmint a konkrét értelemben vett „design”-é, mint a modern 

formatervezésé. Ezt a szervezetet is, ahogy alkotóit is hamar integrálta a Tulipán 

Mozgalom, amely a Werkbund égisze alatt szerveződő egyéb kezdeményezések valódi 

örököse lett. Amikor 1932-ben a Tulipán Mozgalom átszervezésével párhuzamosan 

létrejön a Magyar Műhely Szövetség, az évtized végéig pusztán egy kiadvány 

megjelentetéséig jutnak, és a Szövetség az évtized végére meg is szűnik.450A magyar 

tárgykultúrára látható hatást a debreceni Hajlítottbútor-gyárban dolgozó Paulik 

Sándor,451valamint a Lingel-gyár „Varia”-garnitúráinak  formatervezője, a 

Németországban képzett Lingel Károly 452, és a cégnél 1923-ban elhelyezkedő Flach 

János gyakoroltak. 

A művészetteoretika terén Kaesz Gyula és Kozma Lajos, a magyar „Art Modérne” 

képviselői voltak azok, akik az ipari formatervezés gondolatával a modernizmus 

esztétikájának kontextusában, mint az „Art Industriel” magyarországi meghonosításának 
                                                           
449 Györgyi Kálmán: A párizsi nemzetközi iparművészeti kiállítás, Magyar Iparművészet, 1925/6-8.sz. 
450 „A kezdeményező az Országos Iparegyesület volt; a felhívást aláírók között találunk művészeket (a 
keramikus Gádor Istvánt, Gorka Gézát, a belsőépítész Kaesz Gyulát, Kovács Zsuzsát, Kozma Lajost, Molnár 
Farkast), továbbá gyárosokat szép számban. A program ugyancsak vonzó, hiszen összefogásukat 
szorgalmazta: a cél az, hogy „az ipar és a művészet közös és együttes erejével megnemesítse a mindennapi 
élet használati tárgyait, nevelő és felvilágosító munkájával pedig a nagyközönség előtt ismertté tegye az ipari 
és művészi szempontból teljesebb »minőségi munka« értékeit … Ennek jegyében jelent meg Fränkel György 
A mai otthon című képeskönyve 1933-ban. Ám a szövetség erejéből többre nem telt; a magyar ipar ekkor még 
nem volt elég erős ahhoz, hogy a szép program megvalósításához bázist nyújtson, a Szövetség az évtized 
végén megszűnt.”  (Forrás: Magyarország a XX. Században, (Szerkesztette: Kollega Tarsoly István) III. kötet, 
Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-2000., Kultúra, művészet, sport, szórakozás, VIII. fejezet, Művészet és 
kultúra, Iparművészet fejezet, Ipari Formatervezés, írta: Vadas József, p.89-120. oldalon) 
451 „A Szék és Faárugyárnak is lehetett tervezője (talán mérnök és nem művész volt), mert katalógusában 
„mintaoltalommal” védettként jelöltek több bútor.”( Lásd: Magyarország a XX. Században, III. kötet Vadas 
József, p.89-120. oldalon) 
452 „A Lingel-gyár formatervezője az alapító egyik fia, Lingel Károly , aki Karlsruhéban művészeti főiskolára 
is járt. Neki, majd a cégnél 1923-ban elhelyezkedő Flach Jánosnak minden bizonnyal döntő része volt az 
elemes bútorcsaládok – a „Varia”-garnitúrák – kifejlesztésében.” (Lásd: Magyarország a XX. Században, 
III. kötet Vadas József, p.89-120. oldalon) 
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lehetőségével foglalkoztak.453 Számos írásuk jelent meg a korszak szakperiodikájában és 

az Iparművészeti Iskola tanáraiként a fiatalabb generációk számára is szorgalmazói 

voltak a „design gondolatnak.” Jelentős szakperiodika volt a Kaesz és Kozma számos 

írását közlő Tér és Forma, valamint Kaesz lapja A Bútor454 melyek azonban kis 

példányszámú szakmai periodikák voltak. A Tér és Forma, Építőművészeti Havi 

folyóirat 1942-ig 15 évfolyamot élt meg, a frontra történő behívásáig főszerkesztője 

Borbíró Virgil 455volt. Ez az újság azonban elsősorban a magyar modernizmus 

képviselőinek szócsöve volt. A „modern designnal” elsősorban, mint a modernizmus 

átfogó tárgyesztétikájához kapcsolódó iparművészeti gondolkodásról vélekedett. A 

témában leggyakrabban Kaesz Gyula és Kozma Lajos írásaival találkozunk hasábjain.456 

Hasonlóan azonban a szecesszió képviselőihez, az általuk végzett munka elsősorban 

elméleti volt, és nem hatott közvetlenül a magyar tárgykultúrára. Az általuk létrehozott 

tárgyak továbbra is design koncepciók, a funkcionalizmus esztétikája szerint készült 

iparművészeti tárgyak és nem valós termékek voltak.457A Kaesz és Kozma által a 

Thonet–Mundus cég felkérésére tervezett csővázas bútoraik, amelyeket az 1933-as 

milánói kiállításon is bemutattak, ugyanilyen példáknak tekinthetőek.458Művészek 

közreműködése gyárakkal a harmincas évek második felétől jön létre. Ezek a munkák 

azonban inkább konzultatív, kiegészítő illetve reklám és arculati design-tevékenységek. 

A 30-as évekre felfejlődő „Orion Gyár”  logóját tervező, és az Art Deco grafikához 

köthető Bottlik József tevékenysége nem jelent különösebb feltűnést a korban, maga is a 

                                                           
453 Tészabó Julia: A Tér és Forma. In: Kritika 1981/11. 16–18. oldal 
454 A folyóirat 1935 és 1938 között jelent meg, szerkesztője Kaesz Gyula volt. (Forrás: Bútor  
(Lakberendesési folyóirat, Szerkesztő Kaesz Gyula, Tér és Forma lapkiadó KFT., II. évf. 1936. augusztus 
113-128 oldal) 
455 Borbiró Virgil (másként Bierbauer, Borbiró-Bierbauer, Nagyenyed, 1893. március 6. – Budapest, 1956. 
július 25.) modern építész, építészettörténész, építészet és művészetelméleti író. A „Tér és Formában” 
megjelent írásait többféleképpen szignálta: B.V., B, Sz, Szerkesztő, Spectator, r.l. Borbíró Virgilről több cikk 
és méltatás is megjelent közvetlenül halála után (Granasztói Pál: Emlékezés Borbiró Virgilre 1893-1956. 
Magyar Építőművészet 1956. a 255. oldalon) Munkásságáról Fehérvári Zoltán 1987-ben írt az ELTE 
Művészettörténeti Intézetében szakdolgozatot. (Lásd: Fehérvári Zoltán: Borbiró Virgil (1893-1956) építészeti 
tevékenysége. Szakdolgozat, 1987. ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék.) 
456 Lásd: Vadas József: A művészi ipartól az ipari művészetig, Budapest, 1979., Corvina Kiadó, ISBN: 
9631306283, Kaesz Gyula, A Kozma-Kaesz „vonal” 60.oldal 
457 A Tér és Forma modernista köreihez köthető legnagyobb vállalkozás az 1933-as Milánói Trienálé magyar 
terme volt, amit Borbíró Virgil és Kaesz Gyula tervei alapján valósítottak meg. Ez volt az egyike azon kevés 
alkalmaknak, amikor Magyarországot nem a „hivatalos” magyaros szecesszió iparművészete képviselte a 
külföldi fórumokon. (1933. Trienale di Milano: Stile - Civiltà: Esposizione triennale delle arti decorative e 
industriali moderne e dell'architettura moderna, Palazzo dell'Arte di Muzio a Milano, dal 6 maggio al 30 
settembre 1933. forrás: Agnolodomenico Pica: Storia della Triennale 1918-1957, Milano, Edizioni del 
Milione 1957. In 8-vo. pp. 1-126 + CIX tavv.) 
458 Lásd: Vadas József: A művészi ipartól az ipari művészetig, Budapest, 1979., Corvina Kiadó, ISBN: 
9631306283, Kaesz Gyula, p.60./ 81.jegyzet 
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reklám és alkalmazott grafika széles területeit művelte külföldön is.459 Az 1937-től a 

cégnél dolgozó Bozzay Dezső munkája ekkor még inkább elszigetelt jelenségnek 

nevezhető, semmint általános tendenciának. Bozzay, aki építész végzettséggel rendelkezett 

az Iparművészeti Iskola diákjaként 1937-ben végzett. Az elsők között, akik már a Szablya-

Frischauf Ferenc által megkezdett reform után szereztek diplomát. Fiatal művészként 

így számára az elsők között nyílik lehetőség az iparművészet ekkor új területe, az ipari 

formatervezés felfedezésére. Sorsa azonban sokat mondó: bár elsőként vesz részt ebben a 

munkában, sokáig egyfajta „reprezentatív szerepet” szánnak neki. Az ötvenes éveket 

jóformán aktatologatással, szakmai funkcionáriusként tölti: 1952-től az Ipari 

Épülettervező Vállalatnál (Iparterv)  dolgozott vezető beosztásban. Közreműködött az 

1954-ben létrehozott Iparművészeti Tanács munkájában, 1955-től a Tanács Ipari-forma 

Szakbizottságának elnöke. Tényleges tervezői munkát azonban ő is – a modernizmus 

többi képviselőjéhez hasonlóan – 1958 után végez, új formatervei a korszakindító 1958-as 

brüsszeli világkiállításon jelennek meg több év elteltével.460Hasonlóan a személyes 

kapcsolatok segítik a már említett Szablya-Frischauf Ferenc közeledését a Ganz és 

Társa Gyárhoz, lévén testvére, aki egyben az OMIT-ban és a művészeti irodalomban is 

tevékenykedik, Szablya János a gyár tisztségviselője volt a tízes évek óta.461  

3.4.3.2. Művészet vs. Technológia? 

A korszak magyar közegében a „külföldi tömegcikk”  az új gyarmatosítás, a 

hagyományos kultúra eltűnésének, az idegen formák és idegen érdekek megjelenésének 

szinonimája.462 Ez érthető is: a korszak nagy gazdaságai és növekvő birodalmai számára 

sosem titkolt gyarmatosító és hódító szándékaik szolgálója volt a „totalitárius 

design463”, mely kifejezte egyértelmű piaci és kulturális fölényüket. A nemzetközi 

                                                           
459 Bottlik József, tervezőgrafikus (Budapest, 1897. május 5.–Budapest, 1984. augusztus 3.) Forrás: Bakos 
Katalin: Bottlik József, az Artportal.hu szócikke a Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (szerk. Fitz Péter) 
nyomán: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/bottlik_jozsef letöltés ideje: 2011-09-03. 
460 Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990, Javított, átdolgozott kiadás, 2001. (Főszerkesztő: Kenyeres 
Ágnes) Bozzay Dezső, elektronikus formátum: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/02224.htm 
illetve Ernyey Gyula: Bozzay Dezső alkotói útja Művészet, 1974. A Magyar Képzőművészek Szövetségének 
Folyóirata XV. évfolyam 9. szám p 61-67. 
461 lásd az első fejezet hivatkozásai közt. 
462 Zeidler Miklós: Irredentizmus a mindennapokban a két világháború közötti Magyarországon, ELTE BTK 
Történeti Intézet, Budapest, 2002. elektronikus formátumban: 
www.szochalo.hu/szochalo/upload/zeidler_5.doc  
463 A totalitárius design alatt ezúttal a korszak körvonalazódó náci német, olasz fasiszta és szovjet sztálinista 
„reprezentatív művészetét” Karl Popper által kifejtett általános filozófiai értelemben, illetve ezek művészeti 
leképeződését. (Karl Popper: A nyitott társadalom és ellenségei,(fordította Szári Péter) Budapest, Balassi, 
2001.) 
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folyamatokkal szemben egy kis nemzet értelemszerűen menedéket keresett saját 

kultúrájának ápolásában és megőrzésében. Magyarország esetében korán 

nyilvánvalóvá, a harmincas évek végére pedig egyértelművé vált, hogy a Monarchia 

idejéből örökölt iparjának romjain önálló, saját lábán megállni képes tömegtermelő 

gazdaságot létrehozni önmagában nem lesz képes, ezért a harmincas évekre fokozatosan a 

Német Birodalom beszállító gazdasága lett.464 

A magyar motívumkincs, formavilág „felemelése”, a „magyar tárgykultúra” 

megteremtése létező, mondhatni az iparművészet-teoretika által „kiadott” feladat volt már 

jóval a gazdasági válság előtt. Az 1929-es válság azonban választóvonalnak volt 

tekinthető a magyar ipartörténetben is. A luxustermékek piacának a világgazdasági 

válság utáni összeomlását követően a gyárak túlélését világszerte a profilváltás, illetve a 

tömegtermelés beindítása biztosította.465 Magyarországon azonban ez a „designra történő 

átállás” az ipar egészét nézve is lassan, nehézkesen és részlegesen történt meg.466 A 

funkcionalizmus és konstruktivizmus „idegen” esztétikájával szemben általános gyanakvás 

volt tapasztalható mind a művészek, mind az ipar részéről. Emiatt a modern 

tömegtermelés megjelenése pusztán technológiai, és nem esztétikai átállást és 

fejlesztést eredményezett. A nagy gyárak export-orientált szemlélete a túlzottan 

partikuláris „magyarosság” jelenlétét ugyanúgy nem tette lehetővé, így a használati tárgyak 

piacán maradt a „jól bevált”  konzervatív szemléletű, archaizáló, nosztalgikus 

formakultúra. Európa nyugati részén a húszas évek második felében a „modern design” 

első generációja már komoly nyomott hagy a termékkultúrán, s ez a folyamat a Válságot 

követően felgyorsul.467 A fasizmus és nemzeti szocializmus, valamint a sztálini 

Szovjetunió hivatalos esztétikája egyaránt radikálisan szakít a funkcionalista és 

                                                           
464 1935-1936-ra Németország vált a legfontosabb kereskedelmi partnerünké. A külkereskedelem 
nagyságrendje és áruösszetétele révén a magyar gazdaság fokozatosan alárendelődött a német gazdaság 
igényeinek.  
465 Ben Bernanke: Essays on the Great Depression. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-01698-6. p. 
7. 
466 Az 1929-30 és 1934 közötti folyamatoknak az Agrár, ipari és hitelválság 1934-es magyarországi 
kirobbanása vet véget. (Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig (Honvári 
János szerk.), Aula Kiadó, 2001, Budapest, 682 oldal, Honvári János: Gazdaság a két világháború között, 
Agrár- ipari és hitelválság: Állami beavatkozás a hitelválság következményeinek felszámolására 1934-38, 
366-381. oldal) 
467 A Bauhausból Wilhelm Wagenfeld első kísérleteit ekkor végzi a Jénai Üveggyárban, Adelbert Niemeyer a 
München környéki porcelángyárakban dolgozik, a drezdai ólomkristály üveggyár mellett jelennek meg a 
„drezdai üvegcsiszoló művészet” képviselői. A térségben Csehországban is megindul az iparművészek és 
üveggyárak együttműködése. (Forrás: Josef Hoffman– Wilhelm Wagenfeld: Glas-kunst der Moderne, 
Klinkhardt & Biermann, 1992, München. ISBN-10:3781403130, 477 oldal) 
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konstruktivista esztétikai vonallal, ezzel szemben a tömegtermelés előrelép.468 A „design” 

mint „új művészi feladat és terület” a negyvenes években már Európa és a Világ a 

társadalma „átalakításának” nagy mérnöki feladata részévé lesz. 

3.4.3.3. 1938 után – az iparművészet útja az ipar felé: államosodás és államosítás 

Az ipar arculatát meghatározó tervező műszaki értelmiség számára a 

„művészkedés” idegen terület volt.469 A „design” tehát jórészt az iparművészet 

folyamataitól függetlenül, a könnyűipari termelés által gyártott textilkonfekció470, porcelán 

és kőedények, valamint ipari üvegformák révén kezdett megjelenni a harmincas évektől 

hazánkban. A magyar formatervezés kezdeteinek számító korszakban a „design” 

elsősorban műszaki tevékenység.471 A kocka mint láthattuk 1937-38 fordul miután a 

bizonyos fokig arisztokratikus szemléletű iparművészet korábbi lehetőségei radikálisan 

beszűkülnek. Ezzel párhuzamosan azonban elindul a társadalom gyökeres átalakulása és 

ezzel együtt az iparművész-társadalom fiatal alkotói számára egyedül az idősebbek által 

hűvösen szemlélt „iparral” történő együttműködés mutatkozik a túlélés egyik útjának.  

A harmincas évek végétől az ötvenes évek végéig tartó időszakban azonban csupán 

reménykedhetnek az iparművészek egy virágzó gyári együttműködésben, hisz a 

gazdaság 1938-tól fokozottan a nehézipar, és ezen belül a hadiipar fejlesztését tekinti 

prioritásnak. A könnyűipar  – hasonlóan az erre támaszkodni kívánó iparművészekhez – 

magára marad, és jóformán vegetál. A gazdaság területén egészen majd’ 1963-ig 

„háború van”:  miközben a gyárak a túlélésükért küzdenek, az iparművészek pedig 

műhelyeikbe zárva, önálló lehetőségek nélkül vannak, eközben az Állam szisztematikusan 

számolja fel az iparművészeti ágazat addigi kivitelezői bázisát, a független kisipart. 

Mikor a hatvanas években végre megkezdődik az iparművészek beáramlása a gyárakba, a 

                                                           
468 Egyedül Svédországban és részben Angliában marad töretlen ez a „designosodási” folyamat. Amerika 
ízlése ekkor még jórészt szintén konzervatív, és mindenütt uralkodó irányzatként van jelen az Art Deco 
illetve a neoklasszicista irányzat különböző fokon és módon archaizáló iskolái. A paradigmaváltást a 
második világháború utáni korszak hozza el a vasfüggöny nyugati oldalán, míg keleten csak az ötvenes 
hatvanas évek fordulóján játszódik le. 
469 A Műszaki Egyetem Gép és Terméktervezés tanszék vezetését, melyet Bielek Miksa alapított 1893-ban, a 
századfordulón Bánki Donát, a harmincas években pedig Szabó Gusztáv végzi, aki 1918 – 1949-ig 30 éven át 
látja el a Tanszék vezetésének teendőit. Az itt képzett mérnökök közül többen is világhírű terveket 
készítenek. 
470 A Goldberger Textilgyár sikerei ekkor nemzetközileg is kiemelekedőek, valamint a Magyar 
Konfekcióművek Rt. 1936-ban „Stockholmtól Miskolcig” forgalmazza elsősorban női divattermékeit, 
melyeknek fazonja a kor népszerű angol és olasz divatjának formáit követi. (Magyar Úriasszonyok lapja, 
1936.május, XII.évf.15.sz.) 
471 „ A siker titka egyszerű: ezeket a tárgyakat mérnökök konstruálták, akik a funkció szolgálatát tartották 
elsődlegesnek” Vadas József: A művészi ipartól az ipar művészetéig, 1979., Budapest, Gondolat, p.21. 
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helyzet sokkal inkább kölcsönös elégedetlenséget és konfliktusokat szül, semmint 

kielégítené a negyvenes években megfogalmazódott igényeket.  

1948-ban az államosítás részben veszteségtermelő, problematikus nagyüzemek, 

valamint sokszor prosperáló kisiparos manufaktúrák, családi műhelyek sorát 

helyezte állami kezelésbe. Ha a harmincas évek végének, és a háború utáni helyzetnek a 

gazdasági folyamatait nézzük, bár az államosítást a mai történelmi percepció, mint a 

diktatúra kiépítésének egyik elítélendő állomását nézte, kérdéses, hogy ez a nagy gyárak 

esetében nem épp a túlélést jelentette-e. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy képesek lettek 

volna-e megmaradni ezek a nagyüzemek tisztán piaci körülmények között a háború 

után is. Merő spekuláció ugyan, de megfontolandó, hogy az Állam közbelépése, ha nem is 

a szocialista tervgazdálkodás keretében, de egyéb eszközökkel egy esetleges polgári-

kapitalista kormány számára is elkerülhetetlen lett volna a gyárak megmentése érdekében. 

A leváltott Horthy rezsim ugyanis bizonyos formában már állami megrendelések által 

tartotta eleve életben ezeket a nagyüzemeket. 

A gazdasági folyamatok mellett az 1938-as zsidótörvények indították el azt a radikális 

társadalmi átalakulást, mely a korábbi középosztály, a „magyar iparművészet” legfőbb 

vásárló és fenntartó piaci rétegének eltűnésével járt. Az a társadalmi folyamat, mely az 

1938-as első zsidótörvénnyel472 kezdődik, és az 1956-os emigrációs hullám473 zárja le, a 

korábbi társadalmi szerkezet teljes átalakulását és a középosztály szinte teljes eltűnését, 

korábbi pozícióinak elvesztését eredményezte. Az 1938-as törvények komoly mozgásokat 

indítottak el a magyar ipar tulajdonosi szerkezetben is. A fellegváraknak számító üzemek 

többsége, a Weiss Manfréd Művek, a Ganz Gyár, illetve az textilművészet tekintetében is 

lényeges Goldberger Textilgyár valamint a Gránit Gyár tulajdonosi szerkezete 1945-re már 

alig tükrözte az eredeti viszonyokat. A gyárak kulcspozícióit főleg állami cégek szerezték 

meg, ezért a tulajdonosi szerkezetben már ekkor beindult az „államosodás” folyamata, az 

1948-as államosítás tehát pusztán lezárta ezeket a folyamatokat. 

3.4.3.4. A hazai ipar viszonya a „design” gondolatához 

                                                           
472 Lásd: 1938:XV. törvénycikk "A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”. 
A május 29-én hatályba lépett törvény szerint a szellemi szabadfoglalkozású pályák állásainak legfeljebb 20 
százalékát foglalhatják el zsidók. A végrehajtást az orvosi és ügyvédi kamarák mintájára létrehozott szakmai 
tömörüléseknek kellett felügyelniük. A törvény szintén 20 százalékban maximálta a tíz értelmiséginél többet 
foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál a zsidók létszámát. A végrehajtásra öt évet írtak 
elő. 
473 1956 októbere és 1957 márciusa között 200 ezer ember, főleg szakképzett és értelmiségi hagyja el 
hazánkat. 
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A „design”, a letisztult modern formák és racionális termelési modellek kidolgozása és 

összehangolása révén a harmincas évek második felétől Európa egyéb, a Zsolnayhoz 

hasonló üzemei sorra alkalmazkodtak a modern tömegtermeléshez.474 A „design” 

gondolata, mely kezdetben a fejlődés és progresszió gondolataihoz társult, ekkora 

többnyire egy organikus társadalmi-gazdasági folyamat részét képezi. Magyarországon ez 

a folyamat ekkor jóformán el sem indul.475 A első világháború óta folyamatos 

„pénznyelőként”, régi dicsőségükből táplálkozó, változásra hol önhibájukból, hol a 

sanyarú pénzügyi helyzet miatt képtelen, és napról napra élő mamut-üzemek biztonsági 

üzletpolitikájuk révén szintén visszafogottan viszonyulnak a művészi kísérletekhez és az 

ezekhez szükséges fejlesztésekhez. Az „iparművészet” prominenseinek arisztokratikus 

hozzáállása a „designhoz”, és a „gyári formatervezéshez” kapcsolódó az ipar felöl 

megnyilvánuló általános szkepszis egymásra hatva hosszú évekre megakasztják a design és 

a művészi formatervezés fejlődésének lehetőségeit. 

3.4.3.5. Állami monopol-kapitalizmus a második világháború előtt és után 

A harmincas évek végének merev piaci struktúrája a szocializmus első évei alatt 

épphogy nem változott. Hosszú évtizedekre megszilárdult a harmincas évek végén 

kiépült,  

- aszimmetrikus, 

- exportorientált, 

- nehéz és hadiipar alapú, tehát  

- a könnyűipar felöl az import túlsúlyára hagyatkozó szerkezete  

azáltal, hogy Magyarország 1945-ben a Szovjetunió szatellit-államává válik. 

A Szovjetunió, mint megszálló hatalom különösen érdekelt volt abban, hogy a magyar 

gazdaság korábbi kiszolgáltatott jellegét megőrizze, hisz ez számára a berendezkedés és 

                                                           
474 Franciaországban Sevres, Nancy, Hollandiában Leerdam, Svédországban az Orrefors, Németországban 
Jéna tartozik az első példák közé. Wilhelm Wagenfeld, Adalbert Niemeyer és a Deutcher Werkbundhoz is 
köthető funkcionalista iparművészek munkássága azonban csak pár évig tart, mígnem a világháború alatt ez a 
munka jóformán nyugaton is leáll. (Lásd: Jonathan M. Woodham: Twentieth Century Design, 1997, Oxford, 
Chapter Two: Design and Modernism, p.29-65.) 
475 1933-ban a GDP névleges értéke az 1929. évi 55 %-ára esett vissza. 1938-ban csupán 7 %-kal haladta 
meg a válság előtti szintet. Csaknem 50%-os lett a munkanélküliség, az aktívakra megszorító intézkedéseket 
hoztak, pl. a közszolgálati dolgozók fizetését jelentősen csökkentették. Magyarországon az egy főre jutó 
GDP (nemzeti jövedelem) 1937/1938-ban kb. 120-130 akkori USA dollárra volt tehető, míg az európai átlag 
ennek majd kétszerese 200-220 dollár volt. Az 1938-as első bécsi döntést követően a felvidéki magyarok 
életszínvonala drasztikusan esett vissza ennek következtében: „Magyarhonban minden drága, jöjjön vissza 
inkább Prága.” (adatok: Romsics Ignác: Magyarország története a XX. Században, Budapest, Osiris Kiadó, 
2010 ISBN: 9789632761794, 668 oldal. „Horthy korszak” 221.oldal) 
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kontroll fontos eszköze volt. A második világháború utáni, újraalakuló hidegháborús 

„cordon sanitaire” biztosítása Közép Európában nem engedte meg egy akár csak 

„semleges”, lavírozó magyar kormányzás létrejöttét sem.476 

Értelemszerű tehát, hogy Moszkva azon gazdasági és politikai feltételek 

létrejöttében sem volt érdekelt, melyek egy esetleges magyar design, vagy önálló 

magyar termékkultúra kialakulásában jelenhettek volna meg.477 Egy, a kapitalizmus 

korai szakaszából származó, konzervatív piaci struktúra „kimerevítése”, egy „állami 

monopol-kapitalista” rendszerként való működtetése”478 a tervgazdálkodás kialakításához 

megfelelő volt, és jó ideig egyáltalán nincs, s csak később is részben valósul meg 

valamiféle piaci szerkezetátalakulás a hatvanas hetvenes évek fordulóján. Magyarországon 

a gazdasági és ezáltal társadalmi szerkezet is az „állami monopolkapitalizmus” a 

gazdasági világválság után kiépülő, és a háború előtt létrehozott formáiból kialakított, 

szintén államkapitalista karakterű szocialista tervgazdálkodás lett.479 gazdasági szerkezet 

is olyan volt, amely a korszerű design kialakulását nem tette lehetővé. A szabadpiaci 

kapitalista gazdasági szerkezet kialakulásának lehetősége, mely a design kialakulásának 

kedvezhetne, tehát valós szabadpiaci struktúra – 1929 óta először - csak 1990 után 

adódott Magyarországon. 

                                                           
476 A Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának hat év alatt fizetendő 300 millió dolláros, ám a 
valóságban ennek dupláját kitevő „háborús jóvátétel” azonnali fogást adott a magyar gazdaság egészén. Az 
1945-48 közötti rövid koalíciós időszakban is a háború során infrastruktúrájában megroppantott ország 
gazdasági termelésének több mint harmadát fizette ki jóvátételként a Szovjetúniónak. 1945-47 között ezeken 
felül majd’ 100 ezer civilt, főleg mezőgazdasági munkásokat, valamint 97 ezer svábot hurcolnak el „malenkij 
robotra” vidékről. A háborús hadifoglyokkal kiegészülve 1947-ben a Szovjetúnióban több mint 200 ezer 
korábbi magyar állampolgár végzett voltaképp rabszolgamunkát a háborús újjáépítésben. (Stark Tamás: 
Málenkij robot, magyarok a szovjet táborvilágban 1945-47, MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, illetve 
Magyar foglyok a Szovjetunióban. Lucidus Kiadó, Bp., 2006. (Kisebbségkutatás Könyvek) 
477 Rainer M. János: A magyarországi folyamatok és a szovjet politika, 1944 – 48. Rubicon, 1998, 4-5.szám, 
p.50-57.  
478 A Mihail Bakunyin és Wilhelm Liebknecht nevéhez köthető kifejezés később elsősorban a trockizmus 
szótárában szerepel. A kilencvenes évektől brit és amerikai közgazdászok kiemelték a szovjet elsősorban 
tervgazdálkodás alapvetően államkapitalista elemeit is. Adam Buick, a Brit Szocialista Párt egyik 
prominense, a Socialist Standard szerkesztője is volt. Nézetei szerint a szocialista tervgazdálkodás nem 
szakadt el teljesen a marxi értelemben vett „állami monopolkapitalizmustól”. Ezt a nézetét a liberális Murray 
Rothbard fogalomértelmezésével is összevethetjük. (Forrás: Jerome, W. and Adam Buick, A: Soviet state 
capitalism? The history of an idea, Survey: A Journal of Soviet and East European Studies, № 62, 1967. 
Január, p. 58-71. 
479 A kontinuitás kérdése a háború előtti és közvetlen utána következő gazdasági szerkezetek tekintetében 
hazánkban nem kutatott. Összevetéseim és feltétlezéseim forrása az angol nyelvű irodalom önálló 
vizsgálatávól ered. Érdekes a Korunk B.Z szignóval megjelent 1932. februári számában megjelent cikke is, 
Az államkapitalizmus „kurzusa” mely épp a gazdasági válságra adott etatista rendelkezések kapcsán jelent 
meg. (A fentieken túl összefoglaló forrás: Charlene Gannage: E. S. Varga and the Theory of State Monopoly 
Capitalism, in Review of Radical Political Economics 12 (3), Fall 1980, 36–49. oldalakon,  illetve Korunk, 
Erdélyi magyar kulturális folyóirat, 1932. Februári szám, Bolyai Zoltán: Az államkapitalizmus „kurzusa” 
1932. II. 143-144.oldalakon ) 
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3.4.4. A szilikát iparművészet gyártási háttere 1938 után 

A kerámia és porcelánművészet területén régóta jelen lévő, és élő hagyományok az 

üvegművészeknél szélesebb lehetőségeket biztosítottak az alkotóknak. Míg az üveg 

esetében a teljes gyártási, képzési struktúra egyszerre épül ki és fejlődik a háború utáni 

időszakban.480A kerámia és porcelánművészek lépéselőnye végig adott. A 

porcelánművészet Herend, Hollóháza és Pécs központokkal évszázados 

hagyományokkal rendelkezik. A kerámiaművészet területén több helyi iskola, köztük 

1913-tól kezdve az Iparművészeti Iskola kerámia szaka, élő és gazdag hagyomány, 

népművészeti kézműves központok működnek ekkor, melyet a néprajztudomány és az 

iparművészet kezdetektől felmér, tanulmányoz, rendszerez, s melyekre az iparművészeti 

közélet széles körei támaszkodnak a szecesszió korszaka óta. A későbbi, iskolateremtő 

művészek útjait is befolyásolja ez a hagyomány, az 1948-ban kiépülő oktatási szisztéma 

is ezen alapul.  

Az alábbiakban nem tisztem bemutatni, a jórészt kellően feldolgozott magyar 

iparművészeti központok, úgymint Herend, Hollóháza, a Zsolnay Gyár, vagy épp Ajka, 

Parád és a magyar üveggyártás ipartörténetét. Kiemelt példáim a kerámia-porcelán és az 

üvegművészet terén is különleges helyzetük miatt érdemelnek kiemelést. A „hagyomány 

és haladás” képviselőit nézem bennük: két nemes, kiemelt jelentőségű, nemzeti 

hagyományokat hordozó, történelmi üzem továbbélését, és két „új kezdeményezés” 

sorsát vizsgálom a tárgyalt időszakban. 

3.4.4.1. A magyar szecesszió reprezentatív hagyománya: A Zsolnay Gyár  

(1852-2004) 

A drága, a szecesszió korszakában kikísérletezett iparművészeti jelentőségű 

technológiák hazai fenntartását a harmincas évektől már elsősorban reprezentatív 

állami megrendelésekből fedezték. A nagy gyárak, mint a Zsolnay ezek fenntartását nem 

tudták volna kigazdálkodni, megszűnésük ugyanakkor az adott politikai helyzetben túlzott 

presztízs veszteséggel járt volna Magyarország számára. A „kirakat üzemek” működését 

                                                           
480 Üvegművész képzésre vonatkozó főiskolai koncepciót 1949-ben ír Báthory Júlia, ehhez kapcsolódó 
középfokú képzést 1953-ban indít. Az üvegművészet felsőfokú képzése 1965-ben indul, s 2011-ben szűnik 
meg az Iparművészeti Főiskolán. Ezt megelőzően az üvegesipar alapvetően szakmunkának minősült, és úgy 
is oktatták. (Lásd: Varga Vera: A magyar üvegművészet, alkotók, adatok 1945-2005 Budapest, Képző és 
Iparművészeti Lektorátus, 2006. In.: XX. századi magyar művészeti dokumentumok 4. / Documents of 20th 
Century Hungarian Art 4 Sorozatszerkesztõ / Series editor: Wehner Tibor, p.107-370. ill. Varga Vera: 
Átlátszó gondolatok – az üveg jelentése, p11.-59. ) letölthető formátum: 
http://artportal.hu/files/pdf_file/002VVbevezjav.pdf letöltés ideje: 2011-09-23. 
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tehát közvetve, állami segítséggel oldották meg, s nem a közvetlen piaci gazdasági 

szükségszerűség révén voltak jelen. A „Zsolnay-féle eozinos kerámia” Trianon utáni 

megmaradását is jórészt ezekből, a dotációnak is felfogható nagymegrendelésekből 

biztosította a pécsi gyár.481 Ha az állam a technika különleges kiemelt státusza miatt 

nem áll a Zsolnay mögé pénzügyileg a húszas évek végén, a kerámia és porcelán 

elektromos relék és foglalatok gyártásából élő üzemben a művészi kerámia műhelyei 

az 1929-es gazdasági válságot már nem élték volna túl. 

A különleges eljárások további alkalmazása azonban nem párosult formai megújulással. 

A különleges technológiák hordozói jórészt főleg korábbi neobarokk és archaizáló 

eklektikus és szecessziós formák voltak. A kerámia és porcelán művesség profilját is Art 

Deco ízléssel készített figurális kisplasztikák határozták meg. A használati tárgyak és 

kőedények ornamentikája, formavilága jellemzően szintén a konzervatív, historizáló 

ízléshez igazodott. A Zsolnay, illetve az 1939-ben 100. születésnapját ünneplő Herend, 

valamint Hollóháza különleges minőségi termékeinek gyártását a harmincas évek második 

felétől szinte kizárólag az állam, illetve az államot irányító arisztokrácia és nagypolgárság 

reprezentatív megrendelései tartották fenn. 

A reprezentatív nagyüzemek lehettek volna azok, melyek elsőként kísérletezhetnének a 

„magyar formák” megteremtésével. Ezen gyárak „politikája” azonban még a korábban 

őket híressé tevő szecessziós iparművészeti kezdeményezésekkel szemben is részben 

elutasító volt.482 Míg a skandináv, német és angol gyárak a húszas harmincas években 

ekkor nyitnak a modern iparművészet iskoláiban képzett fiatal művészek felé, addig 

hazánkban kölcsönös idegenkedés és bizalmatlanság jellemzi a két területet. „Az eozin-

technika korába esik a szecesszió hatása is. Ez a mozgalom nem okozott Pécsett olyan 

forradalmat, mint másutt, természetesen azért, mert ott a történelmi stílusokon fejlett 

                                                           
481 A Zsolnaynak főleg az 1870-1910 közötti, a magyar iparművészet születésénél, a „magyar stílusban” 
játszott kulcsszerepe indokolta a kultúrpolitika döntéshozói számára a gyár minden áron történő 
életbentartását. A nem kevéssé a „magyar siker” szimbolumának is számító Zsolnay csődje túl nagy presztizs 
veszteséggel járt volna Magyarország számára a nemzetközi közvélemény szemében. 
482 Gereben Kata: „A gyűjteménynek vissza kellene kerülnie Magyarországra...” – Beszélgetés dr. Gyugyi 
László magyar származású pittsburghi gyűjtővel Zsolnay-gyűjteményének New York-i kiállítása kapcsán 
Artmagazin 2009/3. 68-73. o. „A szecessziós stílus megjelenését a korabeli magyar polgárság vegyes 
érzelmekkel fogadta, és az art deco, majd az első világháborút követő óriási változások miatt ezek a díszes 
edények gyorsan feledésbe merültek. Még a Zsolnay családi gyűjteményekben is alig maradt – különböző 
okokból kifolyólag – szecessziós tárgy. Így az ezekből, valamint az 1920-as években még összegyűjthető 
tárgyakból létrehozott Zsolnay-múzeum anyagába viszonylag kevés szecessziós tárgy került. Ráadásul a 
második világháborút követő évek szecessziós reneszánszából Magyarország kimaradt az akkori rendszer 
szecesszióellenes álláspontja miatt. A második világháborút túlélt néhány hazai szecessziós tárgy száma tehát 
tovább apadt.”(p.70) 
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érzék útját állta minden veszedelmes szertelenség térfoglalásának.” 483 Írja Felvinczi 

Takács Zoltán némi gúnnyal a Magyar Művészetben 1928-ban. 

A Zsolnay különleges termékei, melyeken keresztül Magyarország az arcát 

külföldre is mutatta, a két világháború között jóformán változatlan formában 

készültek. A szecesszió élvonalába tartozó alkotók terveit kivitelezték, Apáti Abt Sándor, 

Mack Lajos, Nikelszky Géza, Darilek Henrik, Kapás Nagy Mihály neveit sorolhatnánk, 

Ligeti Miklós és Maróti Géza szobortervei a századforduló világkiállításain is sikerrel 

szerepeltek.484 A húszas években tervezőnek visszahívott Mack Lajos485 is azonban 

csupán régi formái újraöntésére kapott megbízást. A gyár művészi, formai, technikai 

újítások nélkül jórészt korábbi szecessziós sikertermékeinek replikáit gyártotta, egyre 

magasabb költséggel.486 

Az USA, Franciaország, Anglia voltak kezdetben az export cél országai, azonban a 

megrendelések a harmincas évektől, főleg a modern termékek felé forduló közízlés 

megváltozása miatt, egyre inkább elmaradtak.487 A harmincas évek elején megjelenő új 

termékek Art Deco szobrászok488 tervei alapján készültek. 1935-ben két további, az 

Iparművészeti Iskolában végzett díszítőszobrászt, Szomor Lászlót és Sinkó Andrást 

szerződtetik állandó tervezőként489, akik egészen a hatvanas évekig dolgoznak a 

Gyárban. Ma már a nipp kategóriába sorolható állatalakokat, magyaros népviseletbe 

öltöztetett figurákat, Art Deco-s kisplasztikákat készítenek nagyrészt. A korszak 

szobrászai, mint például az Iparművészeti Iskola szobrász tanára, Lux Elek is küldött 

terveket, plasztika-változatokat a Zsolnaynak, ezek azonban ugyanúgy porcelán 

                                                           
483 Felvinczi Takács Zoltán: Keleti és magyar formák a Zsolnay keramikában. Magyar Művészet, IV. 1928. 5. 
szám, 375-386. 
484 Nikelszky Géza: A Zsolnay-gyár művészete. Pécs, 1959. p.16-18. 
485 Mack Lajos (1876-1963) Apáti Abt Sándor kollégája, a Zsolnay szecessziós korszakának egyik fő 
tervezője volt. „Az új stílus jegyében készült dísztárgyaik a szecessziós szemléletnek megfelelően a formát 
önálló plasztikaként értelmezték, amely gyakran természeti motívumból indult ki. A 150 darabból álló tulipán 
sorozatot a természeti formák és a korszak divatos üvegtárgyai egyaránt inspirálták.”(Kovács Orsolya: 
Szecessziós Zsolnay kerámia, Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 2003.) 
486 Az eozinos technika és a finomporcelán gyártás magas költségei igazán sosem térültek meg hazánkban. 
(lásd: Kovács Orsolya: A Zsolnay díszkerámia szecessziós korszaka, Pécs, PTE, 2002. p.10.) 
487 Csenkey- Hárs- Weiler: Zsolnay – A gyűjtők könyve, Budapest, 2003, Corvina  
488 Lux Elektől és Markup Bélától vásároltak többek között szoborterveket kerámia-plasztikák formáihoz. 
489 Szomor László (1908-1980) az Iparművészeti Iskola díszítőszobrász szakán végzett, és 1935-től dolgozott 
a Zsolnaynál ahol elsősorban porcelán kisplasztikákat illetve szobrokat alkotott. (Magyar művészet 1919-
1945, Budapest, 1985. Szomor László: p. 434-438.) Sinkó András (1901-1976) szintén az Iparművészeti 
Iskola díszítőszobrász szakán végzett 1923-ban, és 1935-től haláláig dolgozott a Zsolnay Gyárban. 
Formatervezéssel ő sem foglalkozott, elsősorban eozinos Art Deco ihletettségű állatalakjai ismertek, 
melyeket az ötvenes években is szüntelenül gyártottak. (Szolláth György szócikke: 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szomor_laszlo letöltés ideje: 2011-09-03. )  
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kisplasztikák és nippek voltak.490 Ez a stílus a hatvanas évekig olyannyira meghatározó a 

Zsolnay porcelánok esetében, hogy legtöbb esetben az egymáshoz hasonló szobrok 

esetében csak 20 éves intervallumban tudja meghatározni a plasztikák korát a 

műtárgy kereskedelmi szakma. Számos névtelen alkotó tervezte figura „1930-1950-es 

évek” kormeghatározással forog közkézen.491 

A harmincas évek végétől a Zsolnay likviditási zavarai állandósultak, folyamatos 

pénzügyi gondjai késleltették az átfogó megújulást. A hasonló magyarországi gyárak492 

többségének profilját a sanyarú piaci követelményeknek és speciális „kulturális” 

helyzetüknek megfelelően egyszerre jellemzi a reprezentatív iparművészeti művek, és a 

tömegáruk gyártása, mely Pécsen az 1925-ös évben kezdődik el a tömeges 

porcelángyártás formájában.493 Ez a lépés lényegesen versenyképesebbé is tette a gyárat, 

viszont Nyugat Európában, Skandináviában a hasonló méretű üzemek akár teljes 

termékkínálatukat lecserélték, és a piaccal együtt, dinamikusan változtak, specializálódtak. 

Emiatt egész korán a „design” a piaci versenyképesség növelésének egyre jelentősebb 

eszközévé válik.494 

Az 1929-33-as világgazdasági válság következtében a gyár termelése a felére esett 

vissza 200 dolgozót bocsátottak el, a heti munkaidőt 3 napra csökkentették.495 A II. 

                                                           
490 Lux Elek, szobrász, tanár (Szepesváralja, 1884. december 18. – Budapest, 1941. február 26.) „Részt vett 
Ligeti Miklós Művészi Kerámiaműhelyének munkájában. Számos alkotásának – Fésülködő nő, Ludas Matyi, 
Matyó Madonna – porcelánmásolatát a Herendi Porcelángyár sokszorosította. Az 1930-as években a pécsi 
Zsolnay porcelángyár vásárolt tőle szoborterveket.” (Forrás: Új magyar életrajzi lexikon IV. (L–Ő). 
Főszerk.: Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2002. 359. o. ISBN 963-547-891-0) 
491 Forrás: Hárs Éva: A Zsolnay Múzeum története. In: Pécsi Szemle 2007/3.szám, ősz p. 72-103. 
492 Ebben a sorsban az Ajkai és Parádi Üveggyárak, Herend, Hollóháza, Pécs, de bizonyos fokig a 
Goldberger Textil és a harmincas évek végétől szinte a teljes magyar könnyűipar osztozik. 
493 „Miklós 1922-ben bekövetkezett halála után vált kritikussá a gyár helyzete, az örökösök közötti ellentétek, 
a Trianon, a gazdasági válságok és a kényszerű profilváltások miatt, de ebben a helyzetben is működni tudott 
a gyár megőrizve nemzetközi hírnevét és presztízsét. Ebben az időszakban a termelés erősen visszaesett, s a 
fennmaradást a porcelángyártás jelentette, porcelánszigetelők és porcelánedények gyártásával 
elsősorban.”(lásd: Márfi Attila: Adalékok a Pécsi Zsolnay Kerámiagyár biztosítástörténetéhez a két 
világháború közötti időszakban p.2., részletes bibliográfia a következő oldalon) 
494 A többször követendő mintaként is szolgáló német és skandináv gyárak rendkívül rugalmasan reagáltak a 
válságra. Példa erre az Orrefors Üveggyár. Az 1898-ban alapított gyár eleinte jórészt tejes ás lekváros 
üvegeket gyártott, majd a skandináv iparművészeti tervező iskolák, a Konstfakskollenek iparművész/tervező 
művészei/designerei, többek közt Simon Gate és Edward Hald, később Vikke Lindstrand és Edvin Öhrstrom 
révén átállt az ólomkristály gyártására és művészek sokaságát foglalkoztatta a gyárhoz kapcsolódó 
műhelyekben. Számos technológiai újítással így az „ariel üveggel” is kísérleteztek a húszas években. Az 
1929-es válság után a megújulás kulcsa a „design” lett, s a Gyár a skandináv design egyik  első képviselője 
lett. Ma, miközben az IKEA egyik beszállítójaként is jelen van, olyan „sztár designerekkel” kollaborál, mint 
például Karl Lagerfeld (2010. november 10.-iki sajtóbejelentés szerint az együttműködés 2011. tavaszán 
veszi kezdetét) (Forrás: Iona Plath: Decorative Arts of Sweden. Courier Dover Publications, 1966). 
495 Márfi Attila: Adalékok a Pécsi Zsolnay Kerámiagyár biztosítástörténetéhez a két világháború közötti 
időszakban, A Baranya megyei Levéltár főlevéltárosának előadása, elhangzott az „Aranyborjú” konferencián, 
Győrött, 2005. április 28-án. Elektronikus formátumban elérhető a  Magyar Biztosítástörténeti Honlapon (a 
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világháború alatt a termelés leállt. A pesti gyárat bombatalálat érte, a romeltakarítást 

követően a gyárat 1948-ban államosították, neve Pécsi „Zsolnay” Porcelángyár Nemzeti 

Vállalat lett. Az államosítást követő időszak elsődleges célja azonban a korábbi 

termelőkapacitás helyreállítása volt. Az első ötéves terv (1950-1955) célkitűzései között a 

művészi kerámia üzemeinek helyreállítása nem képviselt prioritást. A villamosítás és 

iparfejlesztés igényei határozták meg az üzem fejlesztésének irányát, így az elektromos 

porcelángyártás fejlesztését irányozták elő Pécsen.496 

Használati edény és díszporcelán gyártása a második világháború után majd 10 

évvel, 1953-ban indul csak újra, 1955-ben a kályha- és épületkerámia gyártás 

valamint kísérleteket kezdtek a pirogránit modern alkalmazásainak kidolgozására.497 

Ez azonban tárgyalt korszakunk legvégét jelenti. Ekkor is elsősorban az eozinos Sztálin és 

Lenin-fejek, traktorosokat ábrázoló vázák jelentik a termékkínálat bővülését, mely nem 

jelent elszakadást a harmincas évek bevett Art Deco stílusától. Olyannyira nem, hogy az 

„ártalmatlannak” ítélt korábbi tervek, elsősorban állatalakos figurák továbbra is gyártásban 

maradnak. Az alábbiak mutatják, hogy a Zsolnay Gyár, mely Magyarország egyik 

legnagyobb presztízzsel rendelkező üzeme az 1938 és 1958 közötti időszakban jóformán 

semmi említésre méltó művészi, technológiai, vagy designtörténeti fejlődésen, változáson 

nem megy át. A gyár sorsa a dolgozatban tárgyalt korszakok fordulóján meg is 

pecsételődik: 1963-ban elvesztette önállóságát és tevékenységét a Finomkerámia-ipari 

Országos Vállalat Pécsi Porcelángyára elnevezéssel, közvetlenül irányított gyáregységgé 

visszaminősítve folytatta a nyolcvanas évekig.498 

3.4.4.2. Egy új kezdeményezés: A Gránit Gyár Kispesten (1923-2001) 

- Zahajszky László, az első „szilikátipari designer” 

A korszak közkézen forgó tárgyi kultúráját tehát nem Magyarország legnagyobb 

finomkerámia-gyára határozta meg. Bár a legtöbb úri család szekrényében presztízskérdés 

volt egy „Zsolnay készlet” jelenléte, ez inkább a középosztályt és polgárságot jellemezte. 

                                                                                                                                                                                
honlapot a Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet Pénzügyi és Számviteli 
Tanszéke gondozza. Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Szilveszter tanszékvezető, főiskolai docens. 
http://www.mabit.hu/doc/ZsolnayBizt.pdf letöltés ideje: 2011-09-03)  
496 Lásd: Rúzsás Lajos: A Pécsi Zsolnay-gyár története. Pécs, 1954. p.97-103. 
497 A gyár pécsi irattárának dokumentumait ipartörténeti aspektusból Márfi Attila tekintette át. Forrás: Márfi 
Attila: A Zsolnay Kerámiagyár működése levéltári források alapján. In:. Angstertől Zsolnayig. Ipartörténeti 
tanulmányok. Szerk.: Szirtes Gábor és Vargha Dezső. Pécs, 1999. p.171-184. 
498 Hanthy Kinga: Zsolnay: hungarikum vagy ipari műemlék? Lejtmenet. Magyar Nemzet 2005. április 9. p. 
30. 
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A közkézen forgó tárgyak zömét tehát sem a magyaros iparművészet fent már vázolt 

stílusirányzatai, sem a modern tárgytervezés funkcionalista termékei nem határozták meg. 

Az iparművészet stílusvitái egy szűk szakmai közeg számára voltak érdekesek, 

miközben a való élet szintjén a gyárak és üzemek a túlélésért küzdöttek. A harmincas-

negyvenes évek fordulójának „design valóságát” az olcsón kivitelezett historizáló 

tárgykultúra jellemezte.499 

A húszas évektől megjelent a kezekben egy puha tapintású, meleg kőedény anyagból 

készült, szélein finom bordűrrel illetve domború, rokokós ornamentikával díszített 

étkészlet, alján KKK illetve KCSGY betűket magába foglaló háromszög alakú 

márkajelzéssel. A mai napig találkozhatunk vele főleg vidéken, a „négyszögletű kávétartó 

tégely” vagy a „virágos tányér” mára a gyűjtők érdeklődését is felkeltette. Ezek voltak a 

kispesti Gránit Gyár legelterjedtebb termékei. Az 1923. október elsején elindított Gránit 

Gyár Kispesten 1928-ra szerez magának tért a szaniterek és kerámiaipari 

tömegcikkek gyártásának piacán.500 Az 1929-es válság azonban alig pár éven belül 

szintén megakasztotta a gyár fejlődését. A tömegtermelés szinte azonnali beindítása, és a 

Zsolnay-val konkuráló olcsó étkészletek és szaniterek révén azonban 1938-ra a finn 

Arábia gyár utáni második legnagyobb üzem lett az európai kontinensen.501 „1925-

ben 96 kereskedő céggel álltak kapcsolatban, 1926-ra ez a szám 134-re nő. Külföldi 

eladásaik az export élénkítésével: 36-ról, 75-re emelkedtek, 1928-ra az össztermék 40 %-át 

külföldön értékesítették. Románián kívül a legfőbb partnere a gyárnak a Balkáni térség 

volt.” 502Ez a gyártás azonban a Gránit esetében is főleg olcsó tömegtermékekre 

vonatkozott. Bár már a húszas évektől volt kísérleti műhely, mely díszkerámiák 

létrehozását tűzte ki céljául, ennek sem volt célja modern, vagy esztétikus „művészi” 

tárgyak előállítása, sokkal inkább a nagy konkurens, a Zsolnay monopóliumának 

megtörése.503. Az egyik első „művész-tervező” a szilikátiparban, aki egész karrierjét gyári 

környezetben élte le, az Iparművészeti Iskolában 1937-ben, Bozzay Dezső 

                                                           
499 Buday László: Magyarország küzdelmes évei. Budapest, 1923, Szerzői kiadás 
500 A szaniterek téren jelentős hazai konkurenciát a hódmezővásárhelyi majolikagyár jelentett. A 
Hódmezővásárhelyi Majolikagyár 1912 óta volt jelen a piacon. (Kajári Gyula: A hódmezővásárhelyi 
majkolikagyár, 1912-1972. Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum, 1972.) 
501 Lásd: Kápolnai Iván: A Gránit Gyár 50 éve, Budapest, 1972, Finomkerámiaipati Művek Gránit 
Csiszolókorong és Kőedénygyár Kiadása „A finomkerámiaipar előzményei Magyarországon” p.20-22. 
502 Lásd: Kápolnai Iván: A Gránit Gyár 50 éve, Budapest, 1972, Finomkerámiaipati Művek Gránit 
Csiszolókorong és Kőedénygyár Kiadása „Az első évek eredményei” p.35-40. 
503 Lásd: In.: Kápolnai. „Kerámia és díszműgyártás a húszas évek elején” p.22-25. 
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évfolyamtársaként végző szobrász, Zahajszky László (1913-1996) volt.504 Első terveit 

még a háború előtt, illetve a negyvenes években készítette. Egészen haláláig volt a Gránit 

alkalmazottja, a hetvenes évekig fő tervezője. Étkészleteket, kaspókat, leveses tálakat 

tervezett főleg. Munkáit végig Art Deco ízlésű, visszafogott archaizálás, néhol kifejezett 

etruszk és kelta hatásokat mutató historizálás jellemezte.505 

Az 1930-as években KKPK GRANIT talpjelzéssel, ismeretlen tervező munkája kiváló 

példája azoknak a korszerű, kályhacserépből készített teás és kávéskészleteknek, mely 

visszafogott, konzervatív, egyszerű formáival technológiai és formai kísérleteknek 

számított ekkor, és elmozdult a korábbi, porcelánt imitáló olcsó kőedények világától egy 

letisztultabb esztétikai megfogalmazás felé.506A tervezői munka azonban a korszak 

meghatározó részében főleg gyári mérnök szakemberek által történt, legtöbb esetben a 

tárgyak úgymond „megtervezték magukat”, ezalatt azt érve, hogy a különböző 

technológiai fázisok, az ahhoz kapcsolódó szakmunkák, és a lehetőségekhez való 

„dinamikus” alkalmazkodás alakították ki együttesen a tárgy végleges formáját. A tervezői 

munka alapvetően tehát nem művészi, hanem fokozottan technológiai – mérnöki 

természetű volt.507Zahajszky, Bozzay és társaik hamar maguk is gyári mérnökökké 

lesznek, és miközben technológiai és szakmai tudásuk kétségtelenül tekintélyt parancsoló, 

formai és művészi megújulásra az ötvenes éveket követően nem igen képesek. A hatvanas 

évek közepéig, sőt bizonyos tekintetben egészen a dolgozat harmadik generációjának a 

színrelépéséig és a hetvenes évek fejlesztéseinek beindulásáig nem történik érdemi 

változás a magyar tárgyi kultúrában. 

                                                           
504 Lásd: Zahajszky László, keramikus (Székesfehérvár, 1913. október 29.–Budapest, 1996. december ?)  
életrajza az Artportálon: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/zahajszky_laszlo letöltés ideje 2011-09-03.) 
505 Forrás: Koczogh Ákos: Mai magyar iparművészet. Kerámia, porcelán, üveg, Budapest, Képzőművészeti 
Alap, 1975. p.30, p.125., p.189., illetve „D. N.”: Terített asztal, Ipari Művészet, 1972/3.szám Beszámoló az 
1972-es „Edénykultúra” kiállításról (neve frissen érkezett kollégája, Minya Mária, valamint Dárday Nikolett, 
és Rénes György üvegművészek neve mellett kerül említésre) p.38. 
506 A készlet a Nagyházi Galéria aukciós kínálatában szerepel 575. számú tételként. Teáskészlet, 6 személyes 
Budapest, 1930 körül, Kispest Gránit és Kőedénygyár, talpán jelzett: "KKPK GRANIT", mázas 
keménycserép, 1 db tányér restaurált méret: 5,5*14 cm Kikiáltási ára 110 Euró, illetve 30 ezer forint. (lásd: 
Nagyházi Galéria kínálati katalógus, 168. „Ezüstök, művészeti tárgyak, ékszerek” 575. sz. tétel., Elektronikus 
Forrás: http://www.nagyhazi.hu/tetelek_tobb.php?id=140&tid=43572&tp=20&page=8 letöltés ideje: 2011-
09-03.) 
507 A korszakkal kapcsolatban ez a tendencia világszerte általánosan is jellemző. A „mérnök” fogalmának 
térnyerése a „művésszel” általános tendencia. A „művész” úgymond „trónfosztása”, és a  valódi művészet 
mérnöki munkaként való megjelenítése a modern mozgalom és a design fogalom megszületése 
szempontjából egyébiránt sarkallatos volt. Az „iparművészet” tevékenységének fő iránya azonban épp e 
felfogással ellentétben alapvetően autonóm, személyes, és kézműves-manufakturális művészi munkában 
nyilvánult meg. (Reyner Banham: Theory and Design int he First Machine Age, Second Edition, Praeger, 
1967. p 88-90.) 
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A gyár történetében a második világháború alatt számos támadás érte a gyárat, lévén 

kulcsfontosságú vasúti csomópont mellett helyezkedett el. A negyvenes évekre alig 20 év 

alatt svájci-amerikai kereskedőktől származó megrendeléseket is kapott a gyár 

díszkerámiákra. A megrendelés helye alapján „amerikai-nak” nevezett úgynevezett 

„Alhambra”- vázák 508 gazdag aranyozással készültek, ezen túl készültek még áttört 

díszítésű tárgyak is. Az államosítást, helyreállítást követően a fő problémát a Gránit 

esetében is az jelentette a korszakban, hogy az első ötéves terv részeként az ipari 

fejlesztések a művésziek elé kerültek. Ahogy a Zsolnaynál az elektromos porcelán 

jelentette a prioritást, úgy Kispesten elsőként a csiszolókorongok gyártását indították 

be. Az ehhez szükséges gépeket és berendezéseket azonban a korábban művészi és házi 

kerámiák gyártásához használt nagyteljesítményű gázkemencék helyén építették fel. A 

művészi igényű, illetve házi kerámiák gyártása a korszak végéig tehát komoly akadályokba 

ütközik.509  A hatvanas évek fejlesztéseiig – értelemszerűen az 1958-as korszakhatár 

végéig - csupán kis mennyiségben, és a korábbinál alacsonyabb színvonalon gyártják 

a negyvenes évek sikertermékeit, mint például a nem fehérre égő, hanem vörös agyagból 

készített „angol teáskannákat” melyet korábban kizárólag az angliai Burslem-ben 

gyártottak.510 

Az a gyári struktúra mely 1938-ban rendelkezésre állt, a dolgozat első 

korszakának végén, 1958-ban jóformán változatlan volt.511 Ez, az ötvenes évek végén 

fennálló, illetve helyreálló infrastruktúra adta a hátteret két évtizeddel később a „közkézen 

forgó magyar tárgykultúra” létrejöttéhez. Nem csoda, hogy a hetvenes években a 

„magyar design” egyik zászlóshajója lesz a kispesti üzem, az előre mutató és mai napig 

                                                           
508 Az eredeti Alhambra-váza egy 14. századból eredő spanyol-mór stílusú díszedény, amelyet a granadai 
Alhambra egyik pincéjében találtak a 16. században. Az Art Deco korszakban különösen népszerűek voltak 
másolatai, illetve az ilyen, mór stílusban készített dísztárgyak. A vázán a sárgás színű alapmázat fehér, arany 
és kék arabeszkek, feliratok és antilopok díszítik Az egész felület fémlüszterrel díszített. A Gránit Gyáron 
kívül a Zsolnay historizáló termékei közt is találunk ún. „alhambra stílusú” vázákat. (Lásd: Művészeti lexikon 
I. (A–E). Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981. „Alhambra Váza” 
p.45.) 
509 Kápolnai Iván: A Gránit Gyár 50 éve, Budapest, 1972, Finomkerámiaipati Művek Gránit Csiszolókorong 
és Kőedénygyár Kiadása. Az államosított kőedénygyár, illetve Csiszolókorong gyárrészleg fejezetek p.83-92. 
illetve p.117-132. 
510 A Burslem (Stoke-on-Trent) agyagművességét bemutató Ceramica Museum 2011 márciusában zárt be, 
miután a Város visszavonta a múzeum fenntartására nyújtott támogatást. A múzeum korábban az úgynevezett 
angliai „Potteries District”- ből származó anyagokat, tehát Wade Ceramics, a Royal Doulton, a Sadlers, 
Dudson, Steelite, a Royal Stafford, Moorland, Burleigh Pottery, a Moorcroft valamint Colbridge Stoneware 
tárgyait gyűjtötte. Az 1853-ban alapított Burslem School of Arts, mely a helyi kerámiaművességen alapuló 
művészeti képzési központ volt 1993-ban zárt be. (Forrás:  Warren E. Cox: The Book of Pottery and 
Porcelain New York, N.Y., U.S.A.: Crown Publishers, Inc. 1944. 6¼ by 9¼ tall, 1158 pp ASIN: 
B0012K1QVE „English Pottery, Potteries” p.352-379.) 
511 Csikós-Nagy Béla: A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Budapest, 1996, Akadémiai Kiadó. p 74. 
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értékes kezdeményezések nagy része itt jön létre. Ez volt az első üzem, mely művészeket 

alkalmazott a tárgytervezési folyamat során.512 A nyolcvanas években nemzetközi sikert 

elért, többször is díjazott 2917-es étkészlet,513Minya Mária m űve is innen került ki. 

3.4.4.3. A magyar üvegtervező iparművészet kezdetei 1938-1958 

- Mánczos József, az „Art Industriel” képviselője 

- Báthory Júlia, az „Art Modérne” képvisel ője 

- Szentesy Hiesz Géza, az „Art Deco” képviselője 

A harmincas évek végén az üvegipart is eléri az a hullám, amit az ipari 

formatervezésben Bozzay Dezső, a kerámiaiparban Zahajszky László képviselt. Mánczos 

József (1906-1985) 1927-ben, Kaesz Gyula osztályán végez, mint bútortervező. Őt 

nevezhetjük az „Art Industriel” els ő magyarországi képviselőjének az üvegiparban, a 

magyar üvegipar első tervező iparművészének, miután 1930-tól egészen 1967-es 

nyugdíjazásáig, azaz 37 éven keresztül volt a Salgótarjáni Öblösüveggyár vezető tervezője 

tanítványával Takács Gézával együtt. Báthory Júliához hasonlóan kivételesen hosszú 

karrierje átível mindkét tárgyalt korszakunkon: 1962 és 1967 között az Üvegipari Művek 

elődjének, az Építésügyi Minisztérium Üvegipari Országos Vállalata művészeti 

vezetője volt. 1967-es nyugdíjazása után 79 éves korában bekövetkezett haláláig, 1985-ig 

az Ajkai Üveggyár és a Salgótarjáni Öblösüveggyár megbízott üvegtervezőjeként 

tevékenykedett. 1963-tól 1967-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola óraadó tanára is 

volt, tehát már két évvel azelőtt, hogy Z. Gács György neve alatt megszervezték volna a 

felsőfokú üvegművész képzést, már az üvegművészettel kapcsolatos kurzust tartott a 

Főiskolán. 

Az üvegművészet területén azonban Mánczos Józsefen kívül továbbra is az 1940-ben 

Magyarországra hazatért, „Art Modérne” irányzathoz köthető Báthory Júlia volt egyedül 

az a személy, aki az 1938 és 1958 közötti korszak idejében az üveg művészetével 

foglalkozott. Az 1938 és 1958 közötti korszak egészét nézve egyedül Báthory Júlia 1953-

ban beindított középiskolai üvegművészeti programja volt az egyetlen olyan képzés, amely 

az üvegművészettel volt kapcsolatos. Az egyaránt az Iparművészeti Iskola díszítőfestő 

                                                           
512 Lásd: Zahajszky László munkásságát (Kápolnai Iván: A Gránit Gyár 50 éve, Budapest, 1972, 
Finomkerámiaipati Művek Gránit Csiszolókorong és Kőedénygyár Kiadása.) 
513 Az étkészlet az ún. „Házgyári konyha program” részeként készült 1981-ben Minya Mária több díjat, 
köztük Nívó díjat is kiérdemelt vele. A konnyha programhoz kapcsolódó teoretikus munkának Fekete 
György: Terítés  
című műve tekinthető (Fekete György: Terítés, 1984. Budapest.) 
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diplomával rendelkező Z. Gács György, és tanítványa L. Szabó Erzsébet mindketten 

egyszerre, 1958 után kezdenek komolyabban az üveg anyagához fordulni, így 

mindkettejük pályája a dolgozat második tárgyalt korszakában indul. Szabó Erzsébet 1958-

ban végez Z. Gács György tanítványaként a díszítőfestő szakon, majd egy évig 

Csehországban tanul, s aztán kezd üveggel foglalkozni. Z. Gács György egy év múlva 

követi volt tanítványát: 1959-es, egy éves moszkvai és prágai tanulmányútját követően 

kezd el komolyabban az üveggel foglalkozni. Báthory Júlia tanítványai, a magyar 

üvegipari gyári tervezők első generációja, így többek közt Vadásziné Németh Magda, 

Katona Erzsébet, Kékesiné Sipos Judit, Erdei Sándor, Hamza Erzsébet karrierje 

szintén a dolgozat második szakaszában, 1958 után indul. 

Báthory Júlián kívül még egy személy volt, aki a magyar iparművészet képviselői közül 

az üvegművészet terén alkotott, a mára elfeledett Szentesy Hiesz Géza.514 1921-ben Simay 

Imre szobrász osztályában, és Orbán Antal kerámiaműhelyében diplomázott az 

Iparművészeti Iskolában és 1922-től a korábban már említett és tárgyalt „magyar Art 

Deco” szobrászkolónia tagjaként tevékenykedett Párizsban, ahonnan 1934-ben tért haza, és 

a korszak jelentős kiállításain sorra részt vett. Elsősorban René Lalique préselt 

üvegtechnikáját elsajátítva alkotott kortársaihoz hasonló állat és emberalakos Art Deco 

szobrokat, melyekkel nagy sikert aratott.515Munkássága ugyanakkor nem hasonlítható 

jelentőségében Báthory Júlia modern, a műfajt is megújító tevékenységéhez, a magyar 

viszonyok között hamar fel is adja korábbi, üveghez kapcsolódó kísérleteit, és a korszak 

bevett technológiáihoz történő alkalmazkodás után munkássága besorolódik a korszak 

átlagos szobrászatába. 1935-ös „Fiúk repülőgéppel” és „Éneklő kislányok” című kőszobor 

párosa, mely a XI. kerületi Sopron utca 50. szám bejárata előtt ma is látható, már nem 

különbözik a korszak többi hasonlóan dekoratív – és semmitmondó - köztéri szobrától.516 

A harmincas évek végén pár egyházművészeti alkotásával még találkozhatunk, de 1945 

                                                           
514 Szentesy Hiesz Géza, szobrász (Budapest, 1896. április 19.–Budapest, 1975. augusztus 27.) Életrajzi 
adatok: Szolláth György: Szentesy Hiesz Géza, Artportal. 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szentesy_hiesz_geza letöltés ideje: 2011-09-03. 
515 Nn.:"Művészet az iparban" 1943. Üveg- és fémkiállítás, pamphlet / füzet Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat, Budapest, V. kerület, Mária Valéria utca 12. Budapest,  1943. 36 oldal Ezen kívül: 1943 
Novemberi, világhíradó 1030. sz. Filmhiradó beszámoló a Nemzeti Filmarchívumban: 
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=5533 letöltés ideje: 2011. szeptember 3., Elhangzó szöveg: „Az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat budapesti székházában üveg és fémipari kiállítást rendezett. A szép 
gyűjteményt Bornemissza Géza iparügyi miniszter nyitotta meg József királyi herceg, Szinyei-Merse Jenő 
kultuszminiszter és számos társadalmi előkelőség jelenlétében.” 
516 A szobrok rövid leírása megtalálható a Szoborlap.hu című portálon. Szakáll Bertalan 2008. 07.17-én 
töltötte fel őket.  http://www.szoborlap.hu/alkoto/1584_Szentesy%20Hiesz%20G%C3%A9za letöltés ideje: 
2011-09-03. 
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után szinte teljesen nyoma vész.517 Üveggel 1934-es hazatérése után, itthon egyáltalán 

nem foglalkozik többé, a későbbiekben főleg éremművészettel foglalkozik.518 

3.4.4.4. Egy feltaláló, Veress Zoltán gyára: a Karcagi Üveggyár (1940-2010) 

A fenti korszak három alkotója Báthory Júlia, Mánczos József és Szentesy Hiesz 

Géza mellett azonban meg kell emlékezni egy negyedik személyről, Veress Zoltán 

mérnökről, aki a magyar és egyetemes üvegdesignra pusztán a történelem viharai miatt 

nem tudott nagyobb hatást gyakorolni.519 Életművének nagy részét, mely egészében az 

üveghez kötötte az 1938 és 1958 közötti időszakban alkotta meg. A szó klasszikus 

értelmében vett feltaláló volt. 1925-ben a Műegyetemen diplomázott, majd 10 évig, 1925 

és 1935 között az Iparművészeti Iskolán volt tanársegéd. 1936-ban kezdte el önálló 

kísérleteit az általa „ergonnak” nevezett tűzálló üveggel, melynek gyártására a háború alatt, 

1940-ben létesítette Berekfürdőn, Karcag mellett saját üveggyárát. A gyárat 8 év után 

államosítják is, és Veress Zoltán saját korábbi gyárának műszaki vezetőjeként dolgozik 

haláláig. Több technológiai szabadalma is volt, mint például a fémekkel forrasztható 

üvegek fejlesztése, amiért 1954-ben a Kossuth díjat megkapta. Az 1958-as brüsszeli 

világkiállításon azonban rovarokról, pókokról készített 100-szoros modelljeivel 

jelentkezett. Az iparművészet szempontjából azonban főleg az ötvenes években 

mérnöktársa Suha Zoltán520által tökéletesített szabadalma, az ún. „fátyolüveg”  volt, ami 

által egy önmagában is különlegesen szép anyagot hozott létre. A fátyolüveg olyan 

háromrétegű üveg, melynél a középső réteg hőtágulási együtthatója más, mint a másik 

kettő, külső és belső rétegnek, ezért a középső réteg a hűtés során megrepedezik, a másik 

kettő viszont olyan erős, hogy ezt a repedezést képes magában tartani, és nem robban szét. 

A fátyolüveggel az ötvenes évek második felétől számos dísztárgyat, vázát, építészeti 

                                                           
517 Legutóbb egy 2007-es miskolci aukción vett részt Hiesz Géza (Szentesy) műve: Sarlós madonna. 
technika: bronz, méret: 52cm jelzés: j. a talapzaton: Sz. Hiesz G. kikiáltási ár: 60 000 HUF leütési ár: 170 
000 HUF aukció időpontja: 2007.11.27. kedd 18:00 CET aukció helyszíne: Művészetek Háza, Miskolc, 3525 
Miskolc, Rákóczi u. 5. A Magyar Katolikus Lexikon Hiesz Gézára vonatkozó szócikke megemlíti még 1938-
as Vácon található Szent István kőszobrát. (Lásd: Magyar Katolikus Lexikon, Szent István Társulat, 2002., 
III. kötet, 554. oldal) 
518 lásd: 100mm átmérőjű, SZENTESY szignóval ellátott öntött bronz, Bartók Bélát ábrázoló plakettjét. 
519 Veress Zoltán (Marosvásárhely, 1901. júl. 19. – Bp., 1965. okt. 16.) vegyészmérnök, Kossuth-díjas 
(1954). Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon, Javított, 2001. Budapest, átdolgozott kiadás. Főszerkesztő: 
Kenyeres Ágnes Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mit-
hol.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16241/16690.htm letöltés ideje: 2011-09-03.) 
520 Suha Zoltán (Ásvány, 1932. március 3.–) 1957- 1982-ig volt a karcagi üveggyár üzemmérnöke Veress 
Zoltán alatt, majd főtechnológus, főmérnök, tanácsadó, végül a gyár igazgatója. 1982–1990 között a 
Salgótarjáni Síküveggyár, kutatási osztályvezető és iparművészeti stúdióvezetője volt. (Forrás: A Magyar 
Üvegművészet, 2006 alapján Artportal.hu: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/suha_zoltan letöltés ideje: 
2011-09-03.) 
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üvegeket, lámpákat hoztak létre, de a végleges szabadalmat csak 1961-ben kapták 

meg. Veress Zoltán épp optikai üvegekkel kísérletezett, amikor 1965-ben tórium 

sugárfertőzést kapott, és meghalt. Örökébe Suha Zoltán lépett, aki 1975-ben lépett elő 

saját szabadalmával egy egyedi centrifugált üvegtechnikával, mellyel művei többségét 

készítette. 

3.4.4.5. Kézműves hagyományból gyári központ: Parádi Üveggyár521  

(c.1500-2004) 

Egy korábbi fejezetben szó esett a Moszkva melletti Gzsel kerámiájának történetéről. 

Magyarországon hasonló történet a parádi üvegművesség történetében játszódott le az 

1938 és 1958 közötti időszakban. A parádi üvegmanufaktúra hagyományai rendkívül 

messzire nyúlnak vissza. Takács Béla az üveggyárral foglalkozó munkájában522a parádi 

üvegművesség történetét egészen a XVI. századig vezeti vissza. Kihangsúlyozza, hogy míg 

a magyarországi üvegművesség főleg a felvidékre koncentrálódva a mai Szlovákiában 

szlovák nemzetiségű mesterek munkája volt523, addig Parádon magyar származású 

mesterek dolgoztak, így a „nemzeti” üvegművesség egyetlen évszázados történelmi 

múlttal rendelkező műhelye működött Parádon. 

A XVIII. Századtól kezdődően a korábban már évszázadok óta működő kisebb hutákat, 

gyártást szervezte egybe II. Rákóczi Ferenc, ám a szabadságharc bukása után Parád elébb a 

Grassalkovich, majd az Orczy, illetve a Károlyi családok birtokába került. A parádi 

üvegművesség tehát folyamatosan ki volt téve a birtokviszonyok változásainak, az épp 

aktuális földesúr üvegművességet támogató, vagy elhanyagoló mentalitásának. Parád 

környékén épp ezért nem alakult ki konkrét „gyár”  hanem ún. „fábrikák”  laza hálózata, 

ahol az üveges tevékenységet a helyi hagyományt művelő helybéli kézműves mesterek 

végezték. A XIX. századtól Szuhán és Parádon is feljegyeznek „conplurium 

conposessorum” azaz közbirtokossági és közösségi tulajdonban lévő üveghutákat.524 

                                                           
521 http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4898  
522 Lásd: Takács Béla: Parádi üvegművészet (Sárospatak) Budapest, 1970, Műszaki könyvkiadó, 144 oldal, 
ETO: 666.1 (439 133) Bevezetés: p.7-13. 
523 Pantocsek (Pantoček, Pantoczek és Pantotsek írásmódban is előfordul) Leó Valentin (Kielce, 
Lengyelország, 1812. július 24. – Zlatnó, 1893. szeptember 11.) orvos, pirokémikus, természettudós, 
feltaláló, a szecessziós üvegművészet egyik első (akkori) magyarországi művészének munkásságán 
hasonlóképp osztozunk a szlovák és lengyel művészettörténettel. A lengyelországi születésű művész egész 
életében a Breznóbánya melletti Zlatnó üveggyárában, szlovák mesterekkel szlovák területen dolgozott. 
(Forrás: Varga Vera: Az irizáló üveg: Pantocsek Leó,  Művészet. 1988/4.szám, április, p.20-26.) 
524 Takács: p.13. 
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A helyzet egészen 1814-ig volt így, amikor az Orczy család a sokáig a Parádi 

Üveggyárnak is helyet adó területen építette fel első, az akkori kor követelményeinek 

megfelelő üzemet. Ez azonban nem volt a szó mai értelmében véve „gyár” inkább pártíz 

főt foglalkoztató, fejlett manufaktúrának  lehet nevezhető.525A parádi üvegművesség 

ezt a manufakturális jellegét jóformán a XIX. század során végig megőrzi. Épp ezért a 

parádi műhely munkáiban nem utólag, a szecesszió felöl visszahatva volt jelen egy 

„magyaros jelleg” hanem közvetlenül hatott rá a népművészet, ha úgy tetszik maga is a 

népművészet egyik rendkívüli szakmai tudást igénylő, fejlett képviselője volt. Jó kifejezés 

rájuk a „parasztedény”, ami mutatja, hogy elsősorban olyan különleges hagyomány, 

mely az iparosodás korai szakaszában elindulván organikusan fejlődött. 1868-ban már 

100 munkás dolgozik Parádon, a munkásoknak külön lakásaik, saját háztípusaik vannak. 

1885-ben, amikor a parádi üvegművesség az Országos Általános Kiállításon a magyar 

iparművészeti közélet számára is bemutatkozik, a gróf Károlyi Gyula tulajdonát képező 

üzemben 80 munkás dolgozott.526A parádi üveg ekkor főleg gyógyszerészeti üvegekből, 

dísz és emléktárgyakból, használati üvegekből egyaránt állt. Festéssel, csiszolással, 

hutakészen, tehát az üvegmegmunkálás akkor ismert majd összes módján 

megmunkálták az üvegeket. A történeti hagyományok a formai kultúrában azonban 

érthető módón rendkívül erősek voltak. Az első világháború után, miután rövid időre épp a 

gyár tulajdonosa, Károlyi Mihály lett a miniszterelnök. Károlyi emigrációja és 

vagyonelkobzása után az üzem az Erdőkincstár tulajdonába, tehát állami kezelésbe került, 

de továbbra is bérlők, elsőként a szlovák származású Kuhinka István üzemeltették. A 

Trianoni traumát, melynek következtében a történelmi Magyarország 20 üveggyárából 5 

maradt magyar területen ki sem heverte az ország, a nyersanyagbázis Csehszlovákiához 

csatolását szintúgy nehezen dolgozta fel Parád.527  A bajokat megkoronázandó a gyár 

1923-ban szinte teljesen le is égett.528 

Ekkor kezdődött meg a parádi üveggyártás új korszaka. Németországból korszerű 

üveggyári felszereléseket, Siebert márkájú regeneratív (hő-visszaforgató) széngenerátoros 

olvasztókemencéket, a kor csúcstechnológiáját képviselő ipari berendezéseket. Mint 

páldául Saxonia kádkemencéket is hoztak. 1926-ra évente 100 vagon nyers üvegárut 

                                                           
525 Lásd: Tasnádiné Marik Klára: Parádi üvegkiállítás az Iparművészeti Múzeumban Művészet, 1965., VI. 
évfolyam 2. szám, február, p.45. 
526 Forrás: Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás katalógusa (szerksztette: Mudrony Soma) 
Budapest, 1885. p.214.  
527 Ez az öt üzem: Ajka, Tokod, Sajószentpéter, Salgótarján és Parád voltak. (lásd: Sághelyi Lajos Dr.: A 
magyar üvegesipar története, Budapest, 1938. p.368.) 
528 Lásd: Takács: p.42. 



 
162 

 

állított elő a gyár, az immár klasszikus értelemben vett gyári munkások száma 120 főre 

emelkedett, saját szakszervezetük volt, és számos egyéb juttatást is kaptak az államtól.529 A 

gazdasági világválság éve – ahogy az Parádon korábban történt – egy újabb végzetes 

tűzesettel érte a gyárat: 1929-ben leégett a hutacsarnok, és ezzel együtt az aktuális 

készárukészlet is megsemmisült.530 Ekkor a gyár üzemelését is szüneteltették egy 

időre. 1930-ban a Hangya Szövetkezetek531 jelentették a kiutat Parád számára: az ajkai, 

salgótarjáni és tokodi gyárakkal közösen értékesítései szövetkezetet hoztak létre 

Üvegárusító Részvénytársaság néven. Parád sorozatgyártási ipari tömegtermékeket 

előállító „Szövetkezeti Üveggyárrá” alakult. A magyar üveggyárak együttműködése és 

Parád példája a harmincas években az alulról szerveződő „Hangya” szövetkezeti modell 

mintájaként is szolgált. A Hangya fokozatos tulajdonszerzése 1941-ben zárult le, ekkor 

Schisz Jenő lett az új igazgató, és a gyár a háború alatt felvette a Hangya Ipar Rt. Parádi 

Üveggyára nevet.532 A gyár 1938-ra már exportra termel, az üzemet modernizálták, és 

korszerű olasz üvegpréselő üzemmel is ellátták. A második világháború kitörésekor 

Parádon dolgozó 220 munkás többsége ekkor már főleg gépesített technológiákkal ipari 

üveget állított elő. A művészi munka – hasonlóan a Zsolnayhoz és a korszak többi 

gyárához – egyre kevésbé játszott főszerepet, inkább a „reprezentatív hagyományőrzés” 

szintjére csökkent.  A harmincas évekre az egykor élő hagyomány beilleszkedett a 

korszak átlagos historizáló-magyaros kézműiparába. A modern ipari gyár mellett még 

                                                           
529 Lásd :Takács: p.44-45. 
530 Lásd: Takács: p.46. oldalon hivatkozik az Üvegesek Lapja 1929. 8. számára. 
531 „Klebersberg Kunó oktatási programja mellett a Bethlen kormány által a HANGYA szövetkezeti 
üzletrészéhez nyújtott állami támogatás volt a meghatározó. Minden idők legsikeresebb magyar összefogása 
volt fél évszázadon keresztül a HANGYA, amely gazdasági alapról indult ki és legszélesebb társadalmi 
rétegeket fogta össze, gyakorlatilag Magyarország valamennyi települését az egész Kárpát-medencei 
régióban. 
Így lett a HANGYA Közép- Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja úgy a tagságát, mint a kereskedelmi 
tevékenységét illetően, hiszen 1940-ben több mint 2000 tagszövetkezete volt 700.000 taggal, 30 
konzervgyára, 20 ipari üzeme, és 400–nál több boltja. Termeltetett , hitelezett, feldolgozott , kis és 
nagykereskedett, nemcsak üzletileg, hanem szociálisan is segítette tagjait, jelen volt falvakban és városokban 
egyaránt.” (Forrás: A Hangya Szövetség története. http://www.hangyaszov.hu/hangya letöltés ideje: 2011. 
szeptember 4. A Hangya Szövetség 2010-ben részesült Magyar Örökség díjban: 
http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/2010/magyar-szellemi-elet  letöltés ideje: 2011-09-04.) Írott 
összefoglaló forrás: nn.: A "Hangya" Termelő-értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet. a Magyar 
Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja első 25 éve Budapest, 1923. A „Hangya” saját kiadása. 
228oldal+1kihajtható. Kiadói, aranyozott egész vászonkötésben, mérete: 30x24 cm.) A Hangya szövetség 
évente naptárakat, évkönyveket is kiadott, az utolsót 1943-ban. A könyv címe: Hangya-naptár az 1943-ik 
közönséges évre. Alcím:XV. évfolyam A könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Zoltán Gyula  (Szerkesztő) 
Meskó Pál  (Szerző) Dr. Bokor Ervin  (Szerkesztő) Kiadó: Hangya Központ Budapest, 1943, Hangya-naptár 
Tűzött kötés, 207 oldal. A Szövetkezet vezetését a nyilas hatalomátvételkor leváltották, a szövetkezetet 1945-
ben megszüntették. A Hangya Szövetkezetek háború alatti működéséről lásd: A könyv címe: "Hangya" 
Ügyviteli Szabályok I-II. A könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Judik Béla  (Szerkesztő) Dr. Wünscher Frigyes  
(Szerkesztő) Kiadja a "Hangya" Szövetkezeti Központ, Budapest., 1941., 245 (vol.1.) és 223 (vol 2.) oldalon. 
532 Lásd Sághelyi: p.369 illetve Takács: p.47. 
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dolgozó idős mesterek már nem tudták a korábbi tudást a megszokott módon 

továbbörökíteni. A harmincas években művészinek nevezett üvegek tehát inkább a korábbi 

formák újrakivitelezései voltak. Emlékpoharak, patikaedények, historizáló vázák, 

hutaüvegek. Iparművészek nem fordultak meg a gyárban, a gyárnak nem volt iparművész 

alkalmazottja. Az 1943-as „Művészet az Iparban” kiállítás egyik díjazottja is Szokup 

Károly üvegfúvó mester volt, aki az iparügyi miniszter bronzérmével tért haza.533 

A gyárat az 1948-as államosítás után újfent a megszűnés fenyegette. 1945 után majd 

három évig a munkások maguk hordták a fát a kádkemence folyamatos üzemben 

tartásához, ezáltal a termelés lehetőségének fenntartásához.534 Ezúttal – némi iróniával 

mondhatjuk – hogy a gyár ugyan le nem égett, de a kommunista vezetés gondoskodott az 

újabb leállásról. Az évenkénti 13 ezer tonna fa beszállítását, mely a gyári kemencék 

üzemeltetéséhez szükséges lett volna a vezetés „gazdaságtalannak” ítélte, és a második 

világháborút sérülések nélkül átvészelő gyár kiürített csarnokaiba gazdaságosabban 

üzemeltethető szövőgyárat szeretett volna telepíteni.535 A dolgozók 90%-a azonban 

Parádon született, ott nőtt fel, már generációk óta mindenki az üvegművességgel 

foglalkozott, ezért a Rákosi vezetés is kénytelen volt elállni korábbi abszurd tervétől, és 

végül 1951-ben a gyári termelés újjáindítása mellett döntött. Ekkor azonban már lassan 6 

éve szünetelt az üveggyártás. 6 év leállás egy ipari üveggyár esetében gyakorlatilag a 

korábbi gyár megszűnésével ér fel.536 Az elvi döntés 1951-es megszületése után az első, 

kétfazekas ún. rekuperátoros olvasztókemencét csupán három év múlva, 1954-ben 

üzemelik be. Az ipari termeléshez szükséges új, másfél tonnás, folyamatos tüzelésű 

kádkemencét 1957-ben, tehát az első szakasz utolsó évében helyezik csak üzembe 

majd 10 évvel a gyár 1948-as leállítása után. 

Az ötvenes évek végén tehát elindul a gyár immár harmadszori újjáépítése, ami csak a 

második szakasz közepén, 1964-ben fejeződik be. Az első iparművész-tervező az 1959-

ben Báthory Júlia tanítványaként érettségizett, majd Parádon tervezőként elhelyezkedő, az 

                                                           
533 Parádi üveggyártásról 1943-as beszámoló: http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4898 Az „Üveg és 
Fém” kiállítás beszámolója: http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=5533 letöltés ideje: 2011-09-04. 
534 Takács: p.63. 
535 Takács: p.64-65. 
536 Egy ipari méretű üveghutában a forró, 1000-1500 fok közötti olvadt üveg folyamatosan jelen van. Ezért a 
technológiai lánc addig működik zökkenőmentesen, amíg a gyárban folyamatos a gyártás, tehát egy időben 
folyik fúvás, hűtés, újraolvasztás. A kézműves hutáknál értelemszerűen a kisebb mennyiségű nyersüveg, és a 
kézműves olvadt üveg megmunkálása nem igényel ilyen típusú zártláncú technológiát és szakmunkások 
összetett felkészültségét, de egy Parád méretű gyár esetében a leállás egyben a gyártás befejezését is jelenti. 
(Forrás: Bérczi Sz., Cech V., Hegyi S.: Anyagtechnológia II. Egyetemi jegyzet. 1992.:  J4-92. Janus 
Pannonius Tud. Egyetem Kiadója, Pécs. 86.oldal, Üveggyártás) 
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Iparművészeti Főiskolán 1970-ben diplomázó Rénes György (1944-2005) lett, aki a 

dolgozatban tárgyalt időszak utolsó, harmadik generációjának tagja, és 1970-ben 

diplomázott az Iparművészeti főiskolán.537 A Parádi üveggyár eme dolgozatunk 

szempontjából érdekes második szakasza 2004-ben zárult le. Jelenleg Magyarország 

egyetlen, több évszázados hagyományokat őrző üveggyártó üzemében újfent áll a 

termelés, de a fenti történetet látva minden ok megvan a reménykedésre: 3 tűzesetet, és 

többszöri évekre történő leállást követően a parádi üveggyártás mindig főnixmadárként 

támadt fel poraiból. 

                                                           
537 Varga Vera: Paradoxon – üveg – festészet – plasztika, Iparművészeti Múzeum, 1995, Balkon, 1995/ 10–
11.szám, p.39–41. illetve korábban: Koczogh Ákos: Mai magyar iparművészet. Kerámia, porcelán, üveg. 
Budapest, Képzőművészeti Alap, 1975, p.35, p.134, p.154, p.184.  
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3.5.  Az iparművészet intézményei, átalakulásuk és a szocialista realizmus 

az építészetben 

3.5.1. A szocialista realizmus az építészetben: 1950-1958 

(A szocreál fordulat: megtagadott modernizmus 1949-1958) 

•  Major Máté, Szrogh György,  

• Zalaváry Lajos és Molnár Péter 

• Kaufmann Oszkár 

• Az 1938 és 1958 közötti korszak építésze: - Weichinger Károly 

3.5.2. A szocreál kérdése az iparművészetben: fordulat vagy kontinuitás? 

3.5.2.1. A hivatalos művészet áthangolása: a népiesség új értelmezése 

3.5.2.2. Iparművészből művésztechnológus: az iparművészet új 

terminológiájának kezdetei 

3.5.2.3. Képzőművészből iparművész: 

• Z. Gács György példája  

• Horváth István, a háttér-ember 

3.5.2.4. A kivitelező bázis átalakulása 1945 után: 
• Iparművészből képzőművész, Domanovszky Endre példája 

 

3.5.3. Az iparművészet intézményrendszereinek átalakulása 1938 és 1958 között 

 

3.5.3.1. Az iparművész helye a művészeti életben: 1938-1958 

3.5.3.2. Az intézményrendszer elemei 1945 után 

a. Az OMIT és MIOE kett őse (1926-1944) 

b. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 

(1949)538 

                                                           
538 Források: Művészeti lexikon. 3. kiad. 3. köt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981-84. ISBN 9630523604 
illetve  Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H–O). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2000. 
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c. Képzőművészeti Alap (1952) 

d. Iparművészeti Vállalat (1952) 

e. Iparművészeti Tanács (1954) 

f. Formatervező Tanács (1954) 

3.5.3.3. Az Iparművészeti Főiskola megalakulása és története 1938-1958-

ig 

I.  Bevezetés: Az Iparművészeti Főiskola létrejötte 
 

II.  Az iparművész-képzés struktúrájának átalakulása 
 

III.  A felsőfokú iparművészképzés Magyarországon: 

 1938-1948 

• 1936-1944 Szablya-Frischauf Ferenc festő-, 

iparművész  

•  1944 Fáy Aladár festőművész  

•  1945 Pál Lajos ötvösművész 

•  1945-1946 Györgyi Dénes építész 
 

IV.  Az Iparművészeti Főiskola első évei: 1948-1958 
 

a. Iparművészeti Iskolából Iparművészeti Főiskola: az 

intézmény első vezetői 

• 1946-1948 Kozma Lajos építész, iparművész 

• 1948-1952 Schubert Ernő festőművész  

• 1952-1958 Kaesz Gyula belsőépítész 
 

b. Az állandóság letéteményesei: A tanári kar stabilitása 

korszakokon keresztül. 

3.5.4. Összegző esettanulmány: kitekintés a XX. Kerület, Gubacsi úti 
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� Kunvári Lilla 

� Hadik Magda 

� Kőfalvy Gyula 

� Molnár Péter 

3.5.1. Szocialista realizmus az építészetben: 1950-1958 

Major Máté, 539aki a szocialista realizmus egyik fő építész-teoretikusa volt, a 

negyvenes évek végén még így lelkendezik: „Szabadjára kell engedni az építészek 

fantáziáját: éljenek a szocializmus-teremtette nagyszerű lehetőségekkel! Az építéstörténet 

nagy mestereinek példájára teremtsék meg korunk 'katedrálisait'!"540 1946-ban, egy másik 

helyen így ír: "Az építésznek fel kell ismernie (...) mik azok az elvek és formák, melyek az 

építészetben egybeesnek, együtt fejlődnek a dolgozók társadalmának ideológiájával. (...) 

A régi [építészet] elsődlegesen műtárgyat alkotott és alig törődött az emberrel (...) Az új 

építészet az emberből indul ki, és használati tárgyat alkot az ember anyagi és szellemi 

igényeinek tökéletes kielégítésére. Így érkezünk el az építészet új esztétikájához, amely 

már nem dekoratív és plasztikus elemek, tömegek ismétléséből származó ritmuson alapszik, 

hanem a fizikai és szellemi funkciók formává vált feszültségén, a tartalom 

szemléletességén, az építészeti absztrakció örömén." 541 

Ez a program azonban nem sokáig volt érvényben az építészet terén. Tulajdonképpen 

két budapesti épület: a Design Terminállá alakított Erzsébet téri buszpályaudvar, 

valamint a kétezres években Eric van Egeraat posztmodern épületével egybeépített, 

irodaházzá átalakított MÉMOSZ székház kivételével alig épült hasonlóan letisztult, és a 

funkcionalizmus tiszta stílusjegyeit mutató épület.542 Építészeink bizonyos körei kezdetben 

                                                           
539 Major Máté (1904-1986), A CIAM magyarországi csoprotjának tagjaként a magyar modernista építészet 
egyik képviselője volt. 1933-tól az Illegális Kommunista Párt tagja volt, 1945 után vált az egyik fő építészet 
és művészetteoretikussá. Kezdetben a modern funkcionalizmus, aztán a klasszicizáló szocialista 
klasszicizmus, majd 1957 után a neofunkcionalizmus elveit vallotta, végig „együtt tartva” a rendszer 
fősodorirányával. Kevés háza épült, 1948 után szinte kizárólag mint művészetteoretikus működött. Branczik 
Mária: Major Máté, (http://artportal.hu/lexikon/muveszek/major_mate letöltés ideje: 2011-09-04.) 
540 Major Máté: Építészetünk útja. Építés-Építészet 1949/6-7.szám, p.46. 
541 Forrás: Gyűjteményes antikvár kötet, mely tartalmazza: Tér és forma 1944-45./Új építészet 1946., 1948., 
1949./Építés, építészet 1950./Magyar közlekedés 1950./Orosz nyelvű folyóirat 1953. (vegyes számok) 
Alcím:1944-45. 11. szám/1946. 2. szám, 1948. 9-10. szám, 1949. 1-5. szám/1950. 8, 11-12. szám/1950. 4. 
szám/1953. 5.szám Kiadó: Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Évszám 1953. Sorozat és címlapcím: Tér és forma, 
400 oldal, Major Máté írása az Új Építészet című folyóiratban, 1946. Az idézet volt „A szocialista realizmus 
maradandó épületei” címmel a HAP Galéria 2006. augusztus 22-én 18 órakor nyíló kiállításának mottója. A 
tárlat 2006. szeptember 29-ig volt megtekinthető, és Bonta János építész nyitotta meg.  
542 Pár vidéki szakszervezeti székház, s részben az ekkor átépített Erkel Színház bizonyos elemei tartoznak 
ide. A formalizmus ellenes kampány 1949-ben elindul az építészet-teoretikában. (Lásd: Dr. Gerő László: Az 
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tehát némi joggal érezhették eleinte akár egyfajta „felszabadulásnak” az 1945-öt követő 

időszakot, amikor immár az új politika döntéshozóihoz közeli körök szószólói is a 

„fantázia szárnyalására” bíztatják őket. A negyvenes években ugyanis, mint fennebb 

láthattuk, a magyar építészetet az uralkodó politikai elit, mint legfőbb megrendelő 

oldaláról megfogalmazódó „stílus-igények” kötötték gúzsba, melyek már korábban a 

modernizmus stílusának felülvizsgálatára, illetve annak „magyarosítására” és 

klasszicizálására vonatkoztak. 

A magyar építészek meghatározó körei a „tiszta funkcionalizmusban” vágyaikat 

fogalmazták meg. 

• A könnyűszerkezetes építészet sajátos, a brazil iskolához közelálló,  

• a Bauhaus hagyományokból is erősen táplálkozó, 

• a ’20-as évek végének német irányzataihoz közelítő,  

• és az olyan helyi kezdeményezéseket, mint Árkay Bertalan, Molnár Farkas, vagy 

Kozma Lajos és Kaesz Gyula fémjelezte irányzatokat is magába integráló,  

• immár a nagymegrendelések és az újjáépítés során felmerülő  

• urbanisztikai feladatai során kiteljesedő irányzatában fogalmazta meg. 

Ez a program nem új keletű: ez a magyar „Art Modérne” vagy „organikus 

modernizmus” programja már két évtizede. Egy harmincas években megálmodott ideális 

modern „magyar stílus”, aminek kibontakozása újabb esélyét várták, korábban 

megfogalmazott álmaik beteljesedésében bíztak. Örömük nem tartott sokáig. 

A MÉMOSZ székház társtervezője Szrogh György543 a Felvonulási téri épületet követő 

terve, a dunaújvárosi Dózsa György Mozi már a szocialista klasszicizmus historizáló 

elvárásait követve épült meg.544 A dunaújvárosi mozi épülete, mely egyébként 2006 óta 

műemlék, iskolapéldája annak, miként kellett az ideológiai elvárásoknak megfelelően a 

tervezőasztalról frissen leemelt tervet kivitelezés közben úgy átalakítani, hogy a doktríner 

zsdanovizmus keretei egyfajta elegáns neoklasszicizmus felé módosuljanak.  Szrogh 

György dunaújvárosi épülete példázza, hogy a szocialista realizmus voltaképp a 

                                                                                                                                                                                
építőművészet és a formalizmus kérdései valamint Dr. Csemegi József: A formalizmusról. Építés-Építészet 
1949/5.szám.) 
543 Szrogh György, építész (Csömör, 1915. január 23.–Budapest, 1999. november 29.) Forrás: Prohászka 
László-Tasnádi Attila: Szrogh György, Artportal.hu: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szrogh_gyorgy 
letöltés ideje: 2011-09-04. 
544 Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével, Budapest, Terc Kiadó, 2006. Bonta János 
munkájában is említi a „szocreál korszak maradandó épületeit” melyekről az építészfórumon is külön 
publikált.  
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modernizmus által kedvelt vázszerkezetek felöltöztetése volt szocialista ornamentikával, 

pont úgy, ahogy a harmincas évek neoklasszicizmusa és az egyházművészeti 

megrendelésekre jellemző volt a visszafogott historizálás és egy hasonló klasszicizáló 

modernizmus. 

E helyütt megjegyezhetjük, hogy a kilencvenes években a posztmodern korszak sok 

esetben hasonló „cselhez folyamodik”: a modern szerkezet feldíszítése által 

„alkalmazkodik” a történeti városszövethez. Nem véletlen, hogy a magyar építészet olyan 

„nagy öregjeinek”, mint amilyen a pályáját a szocreál időszakban kezdő Zalaváry Lajos 

és Molnár Péter545, nem okoz különösebb gondot alkalmazkodni a kilencvenes évek 

stílusához, és meghatározó historizáló épületekkel gazdagítani Budapest városképét. 

Zalaváry Lajos az 1955-ben épített, szocreál stílusú csepeli Csillagtelep Lakótelep 

tervezője. Egyik kései műve az 1991-92-ben épített Astoriánál álló „East West Center”, a 

historizáló posztmodern egyik első épülete Budapesten. Molnár Péter 1955-ben 

Pesterzsébeten a Gubacsi úti lakótelep építésével kezdi karrierjét, az 1993-as Károly 

Róbert körúti KONTRAX székház ugyanakkor a „posztmodern szecessziós” 

üvegépítészet egyik jó példája. A posztmodern és szocialista klasszicizmus ráadásul 

hasonló okokból támadja a funkcionalizmust: a mű és épület „ízülését”, történeti szövetbe 

ágyazódását hiányolja. 

Az Erkel Színház 1951 és 1953 közötti átépítése szinte egészében ebben a szellemben 

történik: a visszafogott ornamentika és a méltóságteljes homlokzat még minden 

klasszicizáló és a „szocreálra” utaló részlet ellenére is inkább a megelőző évtized 

neoklasszicizmusa kései képviselőjének tekinthető. Ezt amúgy a tervező, az építés idején 

már időskorú Kaufmann Oszkár546(1873-1956) személye is magyarázza. Kaufmann 

Oszkár egyike a „nemzetközi stílushoz” név szerint is köthető alkotóknak: 1933-ban 

felszámolja a 1908 óta Berlinben működő irodáját, és a hozzá hasonló zsidó származású 

modernista építészekkel Tel-Aviv-ban és Haifában kezd dolgozni. A ma az UNESCO 

Világörökségének részét képező „Fehér Város” modern szellemű Habimah Színháza 

1936-ban készült el. 547Az idős Kaufmann azonban önmagát archaizálja: ekkor már a 

                                                           
545 Lásd: Zalaváry Lajos: Vallomások Architectura sorozat, Kijárat Kiadó 2002. ISBN: 9639136853 illetve 
Thury Levente: Művészet-e az építészet és mennyi köze van az elméletekhez? Molnár Péter építész. 1925-
2000.  Új magyar építőművészet. 2001.4.szám, p23. – 72. 
546 Forrás: szöveg: Haba Péter: 50 éve halt meg Kaufmann Oszkár (kép: Vargha Mihály) 2006, szeptember 6. 
Építészfórum.hu, http://epiteszforum.hu/node/3125 letöltés ideje: 2011-09-04. 
547 Adatokat lásd: Antje Hansen: Oskar Kaufmann. Ein Theaterarchitekt zwischen Tradition und Moderne. 
Gebr. Mann Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-7861-2375-6. 424 oldal 
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„nemzetközi stílushoz” igazodó modern stílusának alkalmazása helyett saját korábbi 

művét, az 1913-14-ben tervezett, klasszicizáló architektúrájú, berlini Volksbühne-t idézi. 

Az épületet a második világháború után az Erkel Színházhoz hasonlóan szintén szocialista 

realista stílusban újítják fel Hans Richter tervei alapján.548 

A szocialista realizmus és modernizmus kapcsolata az 1950-es budapesti, 

Műcsarnokbeli Szovjet Kiállítás után „romlott meg” véglegesen, pontosabban ezt az 

eseményt használta fel a vezetés arra, hogy bevezesse Magyarországon is a „zsdanov 

doktrínát.” Gádoros Lajos MÉMOSZ székház hamarosan mint az elutasítandó burzsoá 

polgári dekadencia és formalizmus elrettentő példája jelent meg. Elsőként a teória, azt 

követően a megvalósuló épületek tervei is az új elvárásoknak feleltek meg, hogy Révai 

elvtárs szavait követve „vigyázó szemüket Párizs helyett művészeink immáron Moszkvára 

vessék.”549 

"A szocializmus felé haladó társadalom a dolgozó embert szolgáló épületeket, a lakást 

és a közösség építményeit: iskolákat, kultúrházakat, kórházakat stb. helyezi előtérbe és 

ezek között a munkásosztály összetartásának szimbólumát, a - sok évtizedes harcának 

emlékezetét idéző - szakszervezeti székházakat."550 Írta a MÉMOSZ székház egyik 

tervezője Preisich Gábor 1948-ban. Ezzel szemben ezeket az épületeket alig három év 

elteltével a következő kritika éri többek között a korábban a „fantázia szárnyalását” kívánó 

Major Máté  tollából: …. az épületnek sem tartalma, sem formája nem jelent eltérést a 

Magyarországon húsz év óta beidegződött ú.n. modern építészettől.”… „ idegen, 

érthetetlen-formalista, lényegükben kozmopolita alkotások.”…” Az állami 

tervezőintézetekben a gazdaságos tervezést nem tekintik központi kérdésnek. Nem 

népgazdaságunk mai helyzetéből indulnak ki, nem veszik figyelembe az ország 

teljesítőképességét. Álesztétikai szempontokra hivatkozva, a dolgozók ízlésének megfelelő, 

de ugyanakkor gazdaságos megoldások helyett gyakran felesleges fényűzést fejtenek ki.”551 

                                                           
548Kaufmann épületének eredeti homlokzatát ez a változtatás azonban nem érinti érdemben, pusztán a 
korábbi tetőt cserélik lapostetőre. Az épület képe szerepel Antje Hansen monográfiájának címlapján is. Lásd 
Hansen, előző jegyzet.  
549 Idézet: Végh Alpár Sándor: Köznapló, Magyar Nemzet Magazin, 2008. április 26. szombat „Április 21. 
Hétfő: … A Műcsarnok falára 1949-ben aggatták Geraszimov, Joganszon, Resetnyikov, Szerov és a többi 
kortárs szovjet festő képeit. Nagy felhajtás volt, Révai nyitotta meg a kiállítást. Egy felhívást is beleszőtt: 
„Festőink immár ne Párizsra, hanem Moszkvára vessék vigyázó szemüket!” Tiszta beszéd volt. Értett belőle 
mindenki. Aki nem, mehetett zabot hegyezni.” 55. oldal 
550 Preisich Gábor: Két szakszervezeti székház Budapesten. Új Építészet 1948.11-12. 21-33.oldal 
551 Idézetek, írások: Révai József: Az új magyar építészet kérdései; Perényi Imre: 1951 a fordulat éve a 
magyar építőművészetben; Weiner Tibor: Szocialista realizmus; Bonta János - Dániel Péter - Érdi Tamás: 
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A kibontakozó esztétikai vita kapcsán a MÉMOSZ tervezője is reakcióra kényszerül: 

„Az újat keresés, a szocializmust építő társadalom új építészetének megteremtése 

lehetetlen a haladó hagyományok: az építészet klasszikus remekművei, a magyar 

építészeti örökség figyelmen kívül hagyása mellett” - mondta Perényi Imre552 a KÖZTI 

1950-es, őszi kiállításán. Ezzel ki is jelöli a „kompromisszum” lehetőségét: a történeti 

ornamentika és építészeti elemek modern szerkezetbe illesztését, voltaképpen az 

ornamentika által tagadva meg a modernista purizmust. Ismerős program: alig pár évvel 

ezelőtt, 1943-ban olvashattunk hasonlót a korábban ismertetett, Magyar vagy 

magyaros? építészeti vita kapcsán. Pár különbség kétségtelenül megjelenik. 

Alkalmazzák a történeti formákra való utalást, miközben a klasszikus történetiségtől 

fokozatosan elhatárolódnak, de ez jóformán játék a szavakkal. Az eredményt a lenyűgöző 

moszkvai metró díszes homlokzata is jelzi ezt: "És a moszkvai metró? Szobrászattal 

egybekapcsolt architektúrájával - azt is merném mondani - fényűzésével táplálja a 

munkába menő és a munkából jövő dolgozóban azt az érzést, hogy a Szovjetunióban akkor 

is ünnep van, amikor nincsen vasárnap."553 

A szocialista és a konzervatív szellemű neoklasszicizmus egyaránt a 

modernizmussal szemben definiálja elsősorban önmagát. A többi totalitárius rezsimhez 

hasonlóan egy olyan „szintézist” kíván teremteni, mely a modern társadalomformálás 

totalizmusát a történeti dialektikus folyamat részeként, egyben betetőzéseként mutatja be. 

A zsdanovizmus által megfogalmazott „haladó hagyomány” tehát nem csupán a 

sztálinizmus, hanem az összes olyan totális rezsim sajátja, mely magát a történelmi 

folyamat, valamifajta fejlődés csúcsára helyezi, annak beteljesítőjeként mutatkozik. 

A modernizmus egyszerűsége ezzel a törekvéssel, ha nem is ellentétes, nem eléggé nem 

reprezentatív, és nem elég agitatív, közérthető, monumentális. Sztálin egyfajta 

„kommunista nacionalizmus” révén mozgósítja a Nagy Honvédő Háborúban az orosz 

lakosságot, s a zsdanovizmus is ezt a törekvést kívánja kifejezni, szembehelyezkedve a 

korábbi korszak konstruktivista, funkcionalista modernizmusával, melyet a szovjet 

építészet és művészet első szakasza képviselt. A szocialista klasszicizmus tehát – 

                                                                                                                                                                                
Modernista építészet - szovjet építészet; Major Máté: Építőművészet és épülettermelés. Építés-Építészet 
1951/9-10.szám 
552 Perényi Imre (1913–2002) építészmérnök, egyetemi tanár, idézet: Perényi Imre: 1951 a fordulat éve a 
magyar építőművészetben; Építés-Építészet 1951/9-10.szám p.649-651. 
553 Révai József: Az új magyar építészet kérdései; Budapest 1952. Vitaösszefoglaló a MDP Központi Elõadói 
Iroda kultúrpolitikai munkaközössége építészeti vitáján. 1951. április 24. Elektronikus formában elérhető: 
http://www.ketezer.hu/menu4/2005_04/ovalatt.html letöltés ideje: 2011-09-04. 
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sztálinista alapon – ugyanazt a „kozmopolita idegen modernizmust” tagadja, amit a 

fasiszta autokráciák és a nemzeti szocializmus is tagadott a maga módján. A Kádár 

korszak „szocialista modernizmusa” amit másutt neofunkcionalizmusnak is neveznek, 

ehhez a „tagadott” a szovjet konstruktivizmus fényében megvilágított, szocialista 

modernizmushoz tér vissza, és erre építi szisztematizációs, nagyszabású struktúralista 

terveit. Ezek a nagyszabású tervek azonban az urbanisztikai elképzelések tekintetében több 

évtizede érlelődő, módosuló elképzeléseket tükröznek, s átívelnek a modern magyar 

művészet több generációján. 

A szocialista realista épületek célja azonban „álesztétikai kitételek” hangoztatása 

helyett az ideológiai reprezentáció. Moszkva impozáns „munkáspalotáinak” oszlopos 

rizalitjai, „virtuális kollonádjai” sz űk egyenlakások falanszter valóságát rejtik. A 

homlokzati elemek hangsúlya egyben faszádizmust is eredményez. A modern művészet 

korábbi céljai (az életkörülmények javítása) alárendelődnek a gyors felépíthetőség, a 

tömeges előállíthatóság, a termelési mutatók betartásának, és a propaganda oltárán. Ez a 

fajta reprezentatív szemlélet azonban érdemben akkor sem változik, amikor 1958 után 

immár a funkcionalista esztétikához visszatérve folytatódik tovább a szocialista szellemű 

építkezés. 

A későbbi szocialista modern elődjéhez hasonlóan eszköznek tekinti az Embert egy 

nagy cél, a Hidegháború megnyerése és a kommunista társadalom felépítése érdekében. Az 

állami gépezet részeként a szemlélőt ugyanúgy hatalmas, csak immár kubista és egyéb 

avantgárd módszerek szerint stilizált szobrokkal, kulisszákkal, termekkel, és építészeti 

idézetekkel „csalogatják lépre” miközben a valós élet és mozgástér e reprezentatív térrel 

szemben másodlagossá válik, és „ellenvitruviusi,” épülettelen-épületekben jut kifejezésre. 

A Hidegháború nem marad abba, csak stratégiája változik, és azok a frontvonalak, 

melyeket Sztálin és Zsdanov 1946-ban a modern kultúra és művészet térképére is 

húzott továbbra is ott vannak egészen a Berlini fal leomlásáig, 1989-ig és bizonyos 

elemei a rendszerváltás után is tovább élnek. 

Az 1938 és 1958 közötti korszak építésze: Weichinger Károly: 

Az „alkalmazkodó és alkalmazott” művészek közül a dolgozat tárgyát tekintve is 

kiemelkedik egy olyan alkotó munkássága, aki társainál is több szállal kötődött a magyar 
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iparművészethez: Weichinger Károlyé554. Weichinger Károly a harmincas évek végének, 

negyvenes évek elejének egyik legsikeresebb, legtöbbet foglalkoztatott építésze volt.555 Az 

Iparművészeti Iskola építész és belsőépítész tanszékének tanára volt 1921 és 1944 

között, ő vezette be az „építészeti akvarell” tantárgyat, mely épületek, városrészletek 

akvarell-festését tette kötelezővé nem csupán az építész szakos hallgatók számára. 

Egész korán a magyar népművészet és népi építészet forrásait kutatta, első ilyen 

tárgyú akvarelljeit még gimnáziumi évei alatt készítette Győrben. A második 

világháborút megelőzően, mint kortársai többsége, ő is egyházművészeti munkák során 

kísérletezte ki jellemzően klasszicizáló modern építészetét.556 Budapest városképét a 

mai napig meghatározza a már említett Gellért-hegyi Pálos kolostor, és meghatározó a 

pécsi pálos templom is. 1942 és 45 között több, meg nem valósult templomtervet is készít, 

Pécsen, Budapesten, Csepelen, Zentán, Székesfehérváron. Ezek mellett, mint a korszak 

iparművész-építészei ötvös szobrászként is tevékenykedik: az általa tervezett new yorki 

világkiállítás magyar pavilonjába rácsot tervez Szent Imre szobrával.557 Szablya 

Jánossal és Dr. Kruchina Károllyal egyetemben ő is elnyeri New York Város díszpolgári 

címét, mint a Pavilon tervezője. 

A második világháborút követően fontos feladatot kap: 1946-tól ő lesz előbb a 

városépítészeti, majd a központi jelentőségű Középülettervezési Tanszék vezetője a 

Budapesti Műszaki Egyetemen. Mint a műszaki élet prominense több város rendezésének 

munkálataiban is részt vesz, munkásságával nagyban befolyásolja a későbbi időszakok 

urbanisztikai projektjeinek alakulását. Többek között ő végzi el még a negyvenes évek 

elején Óbuda városrendezésének tervét az épülő Árpád hídhoz kapcsolódó 

                                                           
554 Weichinger Károly (1893. október 12. – 1982. január 25.) Életrajzi adatok: Prohászka László szócikke a 
Kortárs Művészeti Lexikonból, Artportal.hu. ( http://artportal.hu/lexikon/muveszek/weichinger_karoly ) 
illetve a Magyar Életrajzi Lexikonból: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16920/17000.htm letöltés 
ideje: 2011-09-04. Továbbiakban fő forrás: A terveket kiállították az 1994. június 17-étől, augusztus 28-áig. 
"Weichinger Károly (1893-1982) és Rimanóczy Gyula (1903-1958) építészek emlék kiállítása. Című tárlaton, 
melyet az Országos Műemlékvédelmi Hivatal szervezett a Magyar Építészeti Múzeumban. A kiállítás 
kapcsán tanulmánykötet is megjelent: Hadik András  (Szerkesztő): Weichinger Károly/Rimanóczy Gyula 
(1893-1982)/(1903-1958) A könyvhöz kapcsolódó nevek: Barka Gábor (Fotózta) Molnár Péter (Szerző) 
Császár László (Szerző) Prohászka László (Szerző)Ferkai András (Szerző) Pusztai László (Szerző)Polónyi 
Károly (Szerző) Ordasi Zsuzsa (Szerző)Kiss Katalin (Szerző)Csete György (Szerző)Zrinszky József 
(Szerző)V. Pázmándi Margit (Szerző)Prakfalvi Endre (Szerző)Cságoly Ferenc (Szerző)Hajdú Virág 
(Szerző)Dévényi Tamás (Szerző) 
Kiadó: OMvH Magyar Építészeti Múzeum 1994 Oldalszám: 391oldal.  
555 Épületeit lásd: Pamer Nóra: Magyar építészet a két világháború között. (p54., p137., p144., p145., p146., 
p147., p148., p149., p161., p162., p164., p185., p203). 
556 Lásd Weichinger-Rimanóczy emlékkötet, OMVH, 1994: Ordsi Zsuzsa: Olasz hatások az 
építőművészetben, p.6-13. 
557 nn.: A new yorki világkiállítás magyar pavilonja, Magyar Iparművészet, 1939. p157-164. 
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urbanisztikai fejlesztési munka nagy részét. 1928-ban Pécs, egy évvel később Győr 

városrendezésén dolgozik. Munkája bár egészében nem valósul meg, mégis nagyban 

meghatározza ezeknek a városok, városrészeknek a mai arculatát. Munkássága azért is 

jelentős, mert fejezetünk összes szakaszában meghatározó munkássága: 1940-es, Budapest 

új városházához készített, a tervezett Erzsébet sugárút belvárosi torkolatához tervezett 

„klasszicizáló modernista” terv a korai negyvenes évek nagy ívű urbanisztikai felfogását 

nagyban tükrözi.558 

A terven, főleg a városháza tornyának és az alatta lévő árkádsornak a kiképzésénél 

egyértelműen hidat képez a korszak általa is aktívan művelt egyházművészete, és a háború 

utánra elképzelt középület-tervezés trendjei között. Ezek a tervek bizonyítani látszanak azt 

a korábban kifejtett felvetést is, hogy a negyvenes évek során megvalósított 

egyházművészeti beruházások klasszicizáló tendenciái, a harmincas – negyvenes években 

igazából „kísérleti terepnek” számítottak az építészeknek és iparművészeknek, illetve az 

általuk itt kialakított „tervező team-eknek” a háború utáni urbanisztikai projektek 

nagyméretű, klasszicizáló tervei kivitelezéséhez. Árkay Bertalan Lágymányosra, 

Weichinger Óbudára tervezett nagyméretű projektjei is ezt feltételezik. Weichinger másik 

központi jelentőségű műve a Műszaki Egyetem fejlesztésének 1954-es, szintén nyertes 

tervpályázata559, mely a legmonumentálisabb klasszicizáló szocialista realista épületterv 

tóval, több szárnyú, a versailles-i kastély barokkos kiképzését, és a Hauszmann féle 

„letükrözött” Budai Várat is némileg idéző épülettel. 

A terv, a Városháza-projekthez hasonlóan nem valósult meg, ám kifejezi mindkét 

korszak szándékait, és a tervező személyén túl számos stiláris elem is összeköti őket. 

Mindkét esetben a modern építészet klasszicizáló tendenciái érvényesülnek a korszak 

preferált materiális és ornamentális megoldásai mellett. Mindkettő terv a klasszicizáló, 

barokkos monumentalitást visszafogott klasszicizálással vegyíti, így voltaképp egy 

„időtlen” és ideológia oldaltól független klasszicizmust fejeznek ki. Alkalmazkodás helyett 

azonban tervei újra és átszabják a meglévő városszövetet, új utakat, tereket, irányokat 

szabnak. Ez a modern urbanisztikai szemléletet tükrözik tanítványainak a munkái is, 

akiket tanszékvezetőként a Műegyetemen egészen 1969-es nyugdíjazásáig tanított. 

                                                           
558 Lásd Weichinger-Rimanóczy emlékkötet, OMVH, 1994: Prakfalvi Endre: Vázlat a Budapesti Központi 
Városháza kibővítésének történetéhez, p.13-35. 
559 A terveket kiállították az 1994. június 17-étől, augusztus 28-áig. "Weichinger Károly (1893-1982) és 
Rimanóczy Gyula (1903-1958) építészek emlék kiállítása. Című tárlaton, melyet az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal szervezett a Magyar Építészeti Múzeumban. Lásd Weichinger-Rimanóczy 
emlékkötet, OMVH, 1994: Kiállított művek jegyzéke, p.52-79. 
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Ezt az elképzelést valósítja meg a kommunizmus ideje alatt a jórészt általa nevelt 

építésznemzedék, városaink többségének hatvanas évek végétől kezdődő „fejlesztései” 

során. Tanítványai között olyan funkcionalista, „későmodern” építészek szerepelnek, mint 

Jurcsik Károly, Gulyás Zoltán vagy Finta József. Épületeik, s főleg Finta József 

Budapest arculatát is megszabó projektjei egyértelműen tükrözik Weichinger hatását.560 

Weichinger harmadik meg nem valósult, ám nyertes pályázata, a pesti Vigadó 

Vörösmarty tér felőli oldalára, a Haas-palota helyére tervezett épülete is példa értékű: 

az 1957-es tervpályázat a később vezető stílussá előlépett „neofunkcionalizmus” összes 

ismérvét felvonultatja, a „fordulat” első terve. Ezeken a terveken, megvalósulatlanságuk 

ellenére is jól megvizsgálható az 1938 ás 1958 közötti korszak legtöbb ismérve 

előnyeikkel, és hátrányaikkal egyaránt. 

3.5.2  A szocreál kérdése az iparművészetben: fordulat vagy kontinuitás? 

Az 1945 és 1950 közötti 5 évet, amit az építészettörténet „modernista epizódként” 

szokott emlegetni, a következő fejezetben, a „szocialista modernizmus” kontextusába 

helyezve kívánom részletesen tárgyalni. Elsősorban az a tény indokolja ezt, hogy az 

1945 és 1950 közötti röpke öt év alatt az iparművészet területén nem történt olyan méretű 

változás, ami indokolttá tenné ennek az epizódnak a külön értékelését. Az egykori 

MÉMOSZ székház az „állatorvosi ló” eseteként vált az 1945 és 1950 közötti rövidke 

egyik emblematikus épületévé. 

Tervezője Gádoros Lajos munkássága szintén sajátos hidat képez a negyvenes évek 

közepe és a hatvanas évek eleje között, miközben személye az iparművészet témájához is 

köthető. Kozma Lajos és Kaesz Gyula tanítványa az Iparművészeti Iskolában, 

építészeti tanulmányait, kortársaihoz hasonlóan később Németországban, Stuttgartban és 

Düsseldorfban végzi. Hazatérve korábbi mesterei irodájában dolgozik, majd közeli 

munkatársuk lesz. 1945-ben mindössze 35 éves, fiatal ám érett alkotó, aki épp „nagy 

lehetőségére” vár, melyet meg is kap a MÉMOSZ székház megtervezésének feladatával, 

melyet már az új, immár kommunista vezetés megbízásából, de még a „neoklasszicista 

fordulat”, a zsdanovizmus doktrínájának bevezetése előtt készít. Gádoros jelentősége 

azonban szintén 1958-cal jön el, amikor ő tervezi a Brüsszeli Világkiállítás, immár az 

érett modernizmus jegyeit mutató magyar pavilonját, mely egyben egy új korszak 

nyitányát is jelenti Magyarországon. 

                                                           
560 Lásd Weichinger-Rimanóczy emlékkötet, OMVH, 1994: Csete György: Professzor úr, p.39-40. 
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Míg az építészet az újjáépítés azonnali feladata miatt már ebben a szűk 5 évben 

értékelhető és látható szerephez jut, az iparművészet régi intézményrendszere ekkor 

már szét van verve, és az új még létre sem jött, így a szakma számára átmeneti légüres 

tér alakul ki. Sokkal jelentősebb szerepe lesz a modernizmus magyar, szocialista 

változatának 1958 után, amikor az iparművészet területén is beindulnak azok a folyamatok, 

amit a magyar iparművészet külön korszakaként tárgyalhatunk az 1958 és 1968 közötti 

évtizedben. 

A szocialista és kapitalista táborok közti különbségek, a szűk értelemben vett sztálinista 

szocialista klasszicizmus, a „szocreál” kelet közép európai bevezetésének jelei már az 

1948-as, később ismertetett wroclawi békekongresszus utáni évben megrendezett 1949-

es CIAM kongresszuson561 is megmutatkozott. Ezt követően az összes keleti 

szatelitországban bevezették a zsdanovi doktrínát, és körvonalazódott a sztálinista blokk új 

kultúrpolitikai irányvonala. Egy lengyel teoretikus, Helena Syrkus így fogalmaz az 1949-

es CIAM gyűlésről készült beszámolójában: „Az új szovjet típusú kommunista 

építészet… egységesen elutasítja a CIAM kezdetben hasznos, ám azóta történelmileg 

túlhaladott formalizmusát, mely mára csupán a csontváz fétisét nyújtja. Ezzel szemben 

kelet népei rájöttek arra, hogy nagyobb tisztlettel kell fordulni a múlt emlékei és a nép 

kultúrája iránt.” 562 

Magyarországon Syrkushoz hasonló szerepet Major Máté  játszott, aki korábban 

modern, funkcionalista építészként „nyilvánosan” haladta meg saját korábbi stílusát, hogy 

hasonló elvek mentén közvetítse hazánkban a központi zsdanovizmus563 művészeti 

doktrínáit. 1949 és 1950 a művészet átpolitizálásának, és a szocreál fordulat éve volt. 

Magyarországon a korábban már említett Révai József volt a „magyar Zsdanov”. Az 

eredeti névadó, Andrej Alekszandrovics Zsdanov, Андре́й Алекса́ндрович Жда́нов; 

                                                           
561 A 7. CIAM kongresszust 1949. július 22. és 31. között rendezték az itáliai Bergámo városában, a Palazzo 
Della Ragionéban 
562 Helena Syrkus: Az építészet a népé. 1949., Varsó (angolul: Joan Ochman szerk: Architecture Culture 
1943-1968, New York, 1993. p.120.) Helena Syrkus (1900–1982) és férje Szymon  Syrkus (1893–1967) 
lengyel építészek voltak. Ők építették újra 1947–48 ban varsói Śleszyńskich Palotát, miután az porig égett az 
1939–45 közötti háborúban A nemzetközi modernizmus lengyelországi képviselői voltak.  Az Ul. 
Waleczynch beli apartmanházak (1930) még a funkcionalista építészet példái. A második világháború utáni 
épületeik már a szocreál jegyében fogantak úgymint Osiedle Koło WSM (1947–56), Osiedle Praga I (1948–
52), és Osiedle Rakowiec lakótelepei. Később, magyar kortársaihoz hasonlóan ő is visszatér funkcionalista 
gyökereihez a hatvanas években. (Helena Syrkus: Ku idei osiedla społecznego, 1925-1975, Warszawa, 1976.) 
563 Orosz nyelvű forrás Zsdanovról:  Жданов Андрей Александрович // Великая Отечественная война 
1941—1945:Словарь-справочник / Н. Г. Андроников, А. С. Галицан, М. М. Кирьян и др.; под. общ. 
ред. М. И. Кирьяна. — 2-е изд., доп. — М.:Политиздат, 1988, С. 178 ISBN 5-250-00107-6 valamint 
Сизов С. Г. К вопросу об организации кинопроката в Сибири во времена "ждановщины". (é.n. k.n.) 
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1896. Február 26. (Február 14. a régi naptár szerint), Mariopol –1948. Augusztus 31. 

Moszkva) ekkor már halott volt.564 Halálát régóta meglévő súlyos alkoholizmusából adódó 

szívelégtelenség okozta. A nevéhez csatolt doktrínához tehát valószínűleg kevés köze volt. 

A „zsdanov doktrína, zsadanovizmus” (oroszul: доктрина Жданова, ждановизм, 

ждановщина) a központi Bizottság 1946-ban elfogadott doktrínája volt, amit a szatelit 

államokban 1949, a teljes hatalomátvétel után vezettek be 1949 és 1950 során. Az 

irodalomról a művészet egyéb területeire is átterjedő doktrína a már 1935 óta létező és 

elfogadott sztálinista esztétikai elvek szigorú betartását követelte meg. 

Nem is esztétikai és művészeti szempontból volt jelentősége és újdonsága, hisz a 

sztálinista klasszicizmus végleges bevezetése már 1936-ra lezárult. Különlegessége 

egyrészt abban a szigorban volt, ahogy a modern irányzatokkal szemben eljárt, és ami 

szerepet ezáltal a hidegháború kulturális frontvonalainak határozott kijelölésében 

játszott. Míg Melnyikov már említett 1936-os „formalizmus tagadása” nem járt együtt 

adminisztratív rendelkezésekkel, addig a 10 évvel későbbi „anti-formalista kampány” a 

kései sztálinizmus koncepciós pereinek szellemében zajlott, és egzisztenciálisan is kihatott 

számos művész személyes karrierjére, életére. A kampány 1946-ban Mihail Zoscsenko és 

Anna Ahmatova írók meghurcolásával kezdődött, 1948-ra pedig a zenei élet olyan 

nagyságait is utolérte, mint Dmitrij Sosztakovics, Szergej Prokofjev éa Aram 

Hacsaturián. Sosztakovics később megírta meghurcoltatásának történetét, és kantátát is írt 

a kampány kapcsán „Антиформалистический раёк”  címmel, amit magyar földön 

„Rajok, avagy az antiformalista mutatványosbódéként”  ismernek.565 

A legszörnyűbb módon azonban Prokofjevet hurcolta meg a rezsim a kampány során. 

Lányát Lénát 1948. február 20-án „pénzüzérkedés és kémkedés vádjával” letartóztatták és 

20 év fegyházra ítélték, majd Komiba küldték munkatáborba, mivel állítólag édesanyjának 

próbált pénzt küldeni Spanyolországba.566 Ezt követően Prokofjevnek hazafias csasztuskák 

                                                           
564 Richard Stites: Soviet Popular Culture. Cambridge University Press: 1992. „Zhdanov and his associates 
further sought to eliminate foreign influence from Soviet art, proclaiming that "incorrect art" was an 
ideological diversion.” p.117.  
565 Goretity József: Töredékesség és teljességigény (Tanulmány a XX. századi orosz prózáról) Budapest, 
Palatinus Kiadó, 2005., 326 oldal, „2.jegyzet: Irina Toszunyan egyik írásában olvasható, hogy a Sosztakovics 
kézirata (ha nem is az eredeti, Jerofejev kézírásos szövegét tartalmazó füzetek, hanem egy gépiratos másolat) 
meglehetősen kalandos, sok homályos pontot tartalmazó úton-módon megkerült. Erről a szerzőnőnek 
Vjacseszlav Ljon, Jerofejev közeli barátja mesélt. (Irina Toszunyan: Dve bolsih, csetire malenykih, ili 
Roman, kotorij mi potyerjali. Lityeraturnaja Gazeta, 1995/43., 6.). A Lityeraturnaja Gazeta jelzett számában 
rövid részlet is olvasható a Sosztakovics állítólagos szövegéből.”  p.146-147. 
566 Léna Prokofjevát végül 1956-ban szabadon bocsátották. Ezután Moszkvában élt, majd 1972-ben végleg 
elhagyta a Szovjetuniót. (Forrás: The Concise Edition of Baker's Biographical Dictionary of Musicians, 8th 
ed. Revised by Nicolas Slonimsky. New York, Schirmer Books, 1993. ISBN 0-02-872416-X illetve Hingtgen 
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komponálásával kellett bizonyítania hűségét a rezsimhez. A tragédia közvetlenül 

hozzájárult Prokofjev egészségének megroppanásához és 1953. március 5-én, Sztálinnal 

egy napon bekövetkezett halálához. Az említett zeneszerzők 1958. május 28-iki 

nyilvános rehabilitációja azonban egyben tekinthető a zsdanovizmus korszaka 

lezárásának, és az új, modern művészet nyitányának is.567Ez az új korszak azonban 

nem jelentette a zsdanovizmus által kijelölt frontvonalak eltűnését, csupán a hadviselés 

szovjet stratégiájának megváltozását. 

A Sztálin érdekeinek és ízlésének megfelelő, és a szovjet irányvonalnak megfelelő 

építészet és művészet esztétikai elvei azonban több helyen korreláltak a negyvenes 

évek konzervatív, klasszicizáló-népies iparművészetének esztétikájával. A Rákosi éra 

„új” stílusa csak szavakban volt új. Azok a művészek, akik a harmincas években az 

olasz novecento klasszicizáló, illetve a „népies modern” archaizáló nyelvezetét beszélték, 

könnyen eligazodtak ebben a formanyelvben. A Horthy éra végének a totalitárius 

művészetekhez közelítő hivatalos nemzeti klasszicizmusa, és a Rákosi éra a történelem 

értékeire referáló népi művészete, az ezekhez kapcsolódó iparművészeti és társművészeti 

alkotásokkal, néhány ornamentális és ideológiai változástól eltekintve egymás időbeli és 

stiláris folytatásai voltak. Nem kevéssé köszönhető ez azon egyszerű okoknak, hogy a 

totalitárius rezsimek művészete ideológiai hangvételüktől függetlenül is 

rokoníthatóak egymással, és nagyon hasonló esztétikai megközelítéssel rendelkeznek. 

3.5.2.1. A hivatalos művészet áthangolása: a népiesség új értelmezése 

1952-ben az érett „szocialista realizmus” építészete eképp definiálja önmagát: „A 

teendők elsője: mindazoknak a szálaknak elvagdosása, amik a magyar építészetet a 

nyugati, imperialista építészethez kötik. Másodika: megkeresése azoknak az eleven és 

előremutató sajátosságoknak építészetünk nemzeti hagyományaiban, melyekre rá lehet 

építeni, melyekből ki lehet alakítani szocialista építészetünk nemzeti formáját. 

                                                                                                                                                                                
CM: The tragedy of Sergei Prokofiev. Department of Neurology, Indiana University School of Medicine, 
Indianapolis 46202, USA., Seminary of Neurology 1999;19 Suppl 1: p.59-61. ) 
567 Orosz forrás a sztálini kulturpolitikáról: Сост. Н.Н. Яковлев и др.: Накануне, 1931-1939 : Как мир был 
ввергнут в войну: Крат. истопия в документах, воспоминаниях и коммент.: Сборник/ Сост. Н.Н. 
Яковлев и др. Политиздат, Мoszkva, 1991 ISBN: 5-250-00789-9 p.228-229. illetve ugyanő kiadott a 
politikia rehabilitációkról is egy könyvet: Iakovlev, A. (szerkesztő): Reabilitatsiia: politicheskie protsessy 
30-50-kh godov. (Biblioteka zhurnala "Izvestiia TSK KPSS") Moszkva, 1991. ISBN-10: 525001429, ISBN-
13: 978-5250014298, 460 oldal, puhakötés. 
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Harmadika: végre igazán és teljességében megismerése a Szovjetunió élenjáró 

építészetének és értékesítése a kitűnő szovjet építészek alkotó tapasztalatainak.”568 

A nemzethez való tartozás és a magyar jelleg hangsúlyozása helyett a népművészet 

formakincse azonban elsősorban a „munkás-paraszt szövetség” ideológiájának 

kifejezőjévé vált. A paraszti élethez való közelítés – szintén harmincas - negyvenes évek 

fordulóján gyökeredző – gondolatát erősen balra tolták. Ebben az új kontextusban a 

népiesek a „szocialista kultúrát” képviselték, a népből a nép felől, felfelé építkező 

kultúra szószólói lettek akarva akaratlanul. Az urbánusok a „szocialista forradalom” 

civilizációs szerepét, az ország egészének átalakítását, a marxista dialektika talajára 

helyezték, és a „múltat végképp el kívánták törölni”. 

A hivatalos állami stílus azonban, miután az értelmiség erre fogékony szereplői számára 

létrehozta e narratív struktúrákat, a továbbiakban e kettő között teremtett egyensúlyt – a 

negyvenes évek hivatalos teoretikájához hasonlóan, mely az „igazságosztó bíró” 

szerepéből ítélte meg az egyes alkotók munkásságát. A szocialista klasszicizmus tehát 

ugyanúgy nem volt már kezdetben sem kiforrott, egységes stílus, hanem -  hasonlóan 

elődjéhez - egyszerre képviselte a „dolgozó nép művészetét” és a „forradalmi 

művészetet”. Egy immár szocialista ideált jelenített meg, melyhez a valós művészeti és 

kulturális termékeket, mintegy zsinórmértékhez igazítani kellett. Az egyes iparművészek 

pedig, bizonyos stílusbeli, művészi módosítások után, illetve részben emberi döntések 

és konszenzusok árán viszonyulhattak ehhez, és teljesíthették feladataikat a maguk 

képességei szerint. Ahogy korábban is tették. 

3.5.2.2. Iparművészből művésztechnológus: az iparművészet új terminológiájának 

kezdetei 

A világháború előtti és utáni korszak közötti fő különbség tehát nem is a kifejező 

formanyelvet illeti. Az intézményrendszerben és a művészképzésben tapasztalható 

fokozatos strukturális változások indítják el az iparművészetet egy olyan meghatározott 

irányba, ami a következő negyven évet meghatározza. Egy részről felerősödnek, 

megszilárdulnak és beteljesednek a harmincas évek végének és a negyvenes évek első 

felének központosító tendenciái. A „régi kor” iparművészei fokozatosan vagy új 

                                                           
568 A Magyar Építőművészek Első Országos Kongresszusának üdvözlő távirata Rákosi Mátyás elvtárshoz. In: 
A Magyar Építőművészek Első Országos Kongresszusa. 1951. október 26-28. Építőipari Könyv- és Lapkiadó 
Vállalat, Bp. 1952. 180 oldal 
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feladatokat kaptak, vagy háttérbe szorultak: az Iparművészet Főiskola megalakulásakor 

már nem iparművész-képzésről, hanem a „jövő művész-technológusainak” képzéséről 

van szó. 

Egy teljesen új szerepértelmezés szerinti iparművész gárda kiképzése indult meg a 

korábbi kézműves iparművészet struktúráinak felszámolásával párhuzamosan. Egy 

központosított, tervutasításos gyári és üzemi struktúra, a szocializmus távlati céljainak 

megfelelő gyári ipari tervező értelmiség kiépítése kezdődik meg, egy sajátosan és torzul 

értelmezett „design” értelmezés mentén. A gondolat, hasonlóan a „parádi szövetgyárhoz”, 

az ötvenes évek realitásaiba ütközik: bár az Ipari Minisztérium folyamatosan adja le a 

„káderrendeléseket”, a képzett iparművészek üzemi elhelyezése – üzemek híján – már 

nem történik meg.569 Megjelenik tehát a szocialista iparművészet kettősségét jól tükröző 

„művésztechnológus” fogalma, amely már e kezdeti stádiumban alapvetően különbözik a 

korábbi időszak iparművészétől, és semmi esetre sem azonos az angol „designer-rel”. E 

fogalom mentén kezdődik el a második világháború utáni iparművész generációk 

képzése, és a „magyar design” fejlődése. Az 1938 és 58 közötti időszak második fele 10 

éves gazdasági pangásának köszönhetően elsősorban 1958 után indulnak be az érdemi 

folyamatok. 

Az Iparművészeti Iskola és az Iparművészeti Főiskola intézményei közötti átmenet 

biztosítását a háború előtti iparművészet sokszor ugyan politikailag megbízhatatlannak 

                                                           
569 „A kerámia szakterületének művésztechnológus káderszükséglete. 1950. 
A kerámia főtanszak célkitűzéseit és kádernevelést a szakterület szükséglete alapján tervezi. 
A káderképzésnél nemcsak a jelen pillanatra, hanem a szocialista építés reális perspektívájára is gondolunk. 
A szakterületet 2 fő részre bontjuk: 
 1. Porcellán terület 
 2. Vörösagyag és épületkerámiára 
A porcellán anyagnál és feldolgozási módjánál fogva csak nagyipari lehet, a vörösagyag és épületkerámia, 
kisebb keretek között lehet kisipari is. A lehetőségeket kihasználni és nagyobb feladatokat megoldani főleg az 
épületkerámiában csak nagyipari úton lehetséges. Gépesített üzemünk eddig nincs. A kerámia edényvonala 
ezt még átvészelné, azonban a többi akadállyal évek óta élet-halál harcot vív. Az akadályok: anyaghiány, 
tüzelőhiány. A kerámia, mint anyag igen közkedvelt, de az eladását a forgalmi adó lehetetlenné teszi. A 
magánkereskedelem nem felvevőképes, a N.V. vásárlásai legtöbbször nélkülözik a művészi szempontokat. 
Az építészek és tervező irodák nagy örömmel üdvözölnék a kerámia anyagát, mint korszerű, színes, tartós és 
olcsó építő anyagot, ha gépesített üzemünk volna, amely mennyiségben tudna gyártani különleges burkoló 
csempét, előre gyártható épület elemeket, frízeket, képeket, reliefeket, stb. 
Művésztechnológusok dolgozhatnának: tervezési, festési, mintázási, technikai és technológiai vonalon. 
Közvetlenül és mint szervezők és irányítók. 
Van és még lesz ötéves tervünk, vannak és lesznek hatalmas középítkezéseink (földalatti villamos). Minden 
lehetőségünk megvan egy komoly művészeti ág megteremtésére és felvirágoztatására. 
Olyan művészkádereket akarunk nevelni, akik a felmerülő feladatok megoldására alkalmasak. A 
számszerűség megállapításánál a körülmények fejlődését fogjuk figyelembe venni. A mai helyzete véve 
kiinduló pontnak, a káder utánpótlás a vörösagyag terület edényvonalán 1 személy, az épületkerámia 
vonalon 1 személy (területenként és évenként 1-1 személy).” (MIE Lt. 550/1950.) 
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tekintett, de szakmailag pótolhatatlan mesterei biztosították. Melléjük olyan, ideológiailag 

megbízható, legtöbb esetben képzőművész570káderek kerültek, akik számára az 

iparművészet szakmaisága, közege, mentalitása és hagyományai idegenek voltak. 

Általában az adott iparművészeti szakmához, anyagokhoz, azok használatához, a tervezés 

és megmunkálás módozataihoz nem értettek, a szakmai hagyományokat nem ismerték. 

Ezeket – ha egyáltalán – már megalapozott és töretlenül fejlődő karrierjük során 

sajátították el többnyire. Hincz Gyula, Z. Gács György, Schubert Ernő, Borsos Miklós 

egyaránt képzőművész képzettségűek voltak, az iparművészeti közéletben az 1950-es évek 

előtt nem vettek részt. 

3.5.2.3. Képzőművészből iparművész: Z. Gács György példája 

Jó példa a baloldali mozgalmi életből571 érkezett képzőművész572 Z. Gács György573 

„önátképzése” az üveg műfajára, melyet elsőként Báthory Júlia munkatársaként a Képző 

és Iparművészeti Gimnáziumban ismert meg közelebbről.574 Később saját korábbi 

tanítványát, L. Szabó Erzsébetet követve, Prágában egy éves kurzuson tanult 

üvegművészetet. Ezekre a szakmai ismeretekre alapozva vette át 1965-ben az újonnan 

szervezett üveg szak vezetését a Főiskolán, ahol az intézményi reform következtében 

történő átszervezések során megszüntetett díszítőfestő szakról került, ahol többek közt L. 

Szabó Erzsébet mestere is volt. Az üveg anyagával korábban is csak közvetve találkozott 

egy olyan műfajban, mely hagyományosan az iparművészetektől külön, a képzőművészet 

területeként volt jelen: 1953-ban a székesfehérvári új pályaudvar ólmozott 

üvegablakait, 1955-ben Dunaújvárosban a János Vitéz motívumait feldolgozó 

                                                           
570 Hincz Gyula, Z. Gács György, Schubert Ernő, Borsos Miklós egyaránt képzőművész képzettségűek 
voltak, az iparművészeti közéletben az 1950-es évek előtt nem vettek részt. Rajtuk kívül számos 
képzőművész érkezett az  
Iparművészeti iskolába, róluk egy későbbi fejezetben bővebben szó lesz.  
571 1934-től tagja volt a Szocialista Képzőművészek Csoportjának. 1949-ben részt vett a Képzőművészeti Alap 
és a Képzőművészek Szövetségének megalapításában. (Forrás: Bodonyi Emőke, Kövy Gyula, Artportal.hu. 
Gács György, Z. szócikk. http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gacs_gyorgy_z letöltés ideje: 2011-09-04. 
) 
572 1935–1939: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Benkhard Ákos, Szőnyi István. (Forrás: Bodonyi 
Emőke, Kövy Gyula, Gács György, Z. szócikk:  Artportal.hu: 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gacs_gyorgy_z letöltés ideje: 2011-09-04. 
573 Művészetéről a legfrissebb említés: Varga Vera: Üveg Kelet és Nyugat között – kortárs magyar üveg. Alap 
– folyamat – eredmény I.-II. cikksorozat, Magyar Iparművészet, 2005/3.szám, p. 68–71. illetve Magyar 
Iparművészet, 2005/4.szám, p. 68–76. 
574 1945–1953: a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanára; 1950–1952: igazgatója. 1952-ben 
megszervezik Báthory Júliával a középszintű üvegtervező oktatást.(Forrás: Bodonyi-Kövy: Gács György, Z. 
szócikk:  Artportal.hu: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gacs_gyorgy_z letöltés ideje: 2011-09-04.Ű) 
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ólmozott üvegablak ciklusának alakjait tervezte meg.575 Az ólmozott üvegablak 

készítésénél a tervező művész hagyományosan nincs közvetlenül jelen. Az ólmozott 

üvegablakokat hagyományosan 1:50 kicsinyítésű tervek alapján, erre szakosodott mesterek 

kivitelezték. A festett tervrajzot, legtöbbször akvarell vázlatfestményt az üvególmozó 

mesterek maguk nagyították fel, majd „vágták sablonokra” és tették össze a művész 

előzetes színvázlatai alapján. Ezért lett hamar kedvelt terepe a szecessziótól kezdve 

képzőművészetünknek, és ezért volt a szocreál számára is olyannyira kedvelt műfaj. 

Kollégája, munkatársa, az Iparművészeti Iskolába 1946-ban kerülő, a magyar 

neoklasszicizmust képviselő576, Római ösztöndíjas Hincz Gyula577, aki szintén 

festőművészként kezdte képzőművészként karrierjét szintén kedvelte ezt a műfajt a 

későbbiekben. Ő is a háború utáni iparművészet egyik meghatározó alakja lett, Kaesz 

Gyulát váltotta az Iparművészeti Főiskola rektori székében 1958-ban.578 

3.5.2.4. A kivitelező bázis átalakulásának kezdetei 1945 után 

Z. Gács György és Hincz Gyula szocreál festményei alapján készült, és műveik közt 

gyakran hivatkozott üvegablakok kapcsán meg kell említeni a korszak egyik ismeretlen 

szakemberét, bizonyos Horváth Istvánt (c1925 – c1995, Biatorbágy). A Baross utca 41. 

szám alatti, a háború előtt virágzó üvególmozó magánműhely579egykori alkalmazottja 

legényként munkáját még a negyvenes évek elején kezdte. Árkayné Sztéhló Lili és Aba 

Novák Vilmos egyaránt a Baross utca akkor hatalmas, mára nem létező üvególmozó 

műhelyében kiviteleztette akkori terveit. A „Baross utca 41.” egyfajta fogalom volt a 

korszak művészei számára. Az államosítás után ez, és a többi hasonló kézműves 

iparosműhely az ORSZAK néven elnevezett Országos Szakipari Vállalat üzemegysége 

lett. Horváth István szakmunkás egész életében üvególmozással foglalkozott, és 

nyugdíjazása után is, egészen az 1990-es évekig aktív volt biatorbágyi magánműhelyében. 

                                                           
575 Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon/ Z.Gács György. Elektronikus formátumban: 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC17155/17156.htm letöltés ideje: 2011-09-04. 
576 Gerevich Tibor: Római magyar művészek, Magyar Művészet, Hetedik Évfolyam, 1931Negyedik szám, p. 
203. 
http://www.mke.hu/intranet/mamuv/07/page/mm07-203.htm letöltés ideje: 2011-09-06. 
577 Hincz Gyula (Budapest, 1904. május 17. – Budapest, 1986. január 26.) magyar festő, grafikus és 
iparművész. Életrajzi adatok: Kortárs magyar művészeti lexikon. Szerk. Fitz Péter. 2. köt. Budapest : 
Enciklopédia Kiadó, 2000. Hincz Gyula festő, grafikus lásd 129-130. p. ISBN 963 8477 458 illetve Magyar 
művészeti kislexikon kezdetektől napjainkig. Szerk. Körber Ágnes. Budapest : Enciklopédia Kiadó, 2002. 
Hincz Gyula festő, grafikus, iparművész lásd 146-147. p. ISBN 963 8477 66 0 valamint Bauer Jenő: Hincz 
Gyula, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1975.  
578 Kass János: Hincz Gyula, Kritika, Művelődéspolitikai és kritikai lap - XXIV. évfolyam 1986./4.szám, 
április,  
579 A helyiségben ma a Szép Mesterségek Kft. Restaurátorműhelye működik. 
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Szakmai tudása, rajzi érzéke, kreativitása miatt a műfajban dolgozó iparművészek egyik 

legnépszerűbb kivitelezője volt, műhelye előtt sorban álltak a művészek: Duray Tibor, 

Hincz Gyula, Z. Gács György üvegablakainak többségét az ORSZAK Baross utcai 

Üvegolmozó Üzemegységében egyaránt többnyire ő kivitelezte az említett művészek 

vázlatai alapján, nagyfokú önállósággal. Mivel rajzi készsége is kiemelkedő volt, többször 

a kivitelezés közben a tervek bizonyos rajzi részleteit az üvegablak műfajához maga 

igazította. 

Az 1970-80-as évektől azért is fordul több diplomás iparművész az ólmozott 

üvegablakok kivitelezéssel egybekötött, tehát az iparművészet műfajához jobban közelítő 

művelése felé, mert akkor ment nyugdíjba az utolsó, még a háború előtt képzett kisiparos 

kivitelező gárda, amelynek egyik jeles képviselője volt Horváth István.580 Az 

iparművészek a hetvenes nyolcvanas évektől valójában „rákényszerülnek” arra, hogy 

maguk kivitelezzék ólmozott üvegablak terveiket. Az első üvegtervező iparművész, 

aki ólmozott üvegablakkal diplomázott, Kovács Júlia volt 1972-ben. Őt követte 

Hefter László 1975-ben. Mester Éva, aki 1973-ban valamint és Hefter László 

üvegművészek munkásságukat jórészt erre a műfajra alapozták később. 

Iparművészből képzőművész: Domanovszky Endre példája: 

A különböző műfajok közti áramlás azonban az ellenkező irányba is megindul. Nem 

csupán képzőművészek válnak hirtelen iparművésszé, hanem fordítva: a korábbi korszak 

iparművészei jelennek meg a képzőművészeti világban. Miközben Hincz Gyula és Z. Gács 

György képzőművészet területeiről érkezik az iparművészet közegébe, addig 

Domanovszky Endre,581aki gobelinjeivel a harmincas évek iparművészeti kiállításainak 

rendszeres és sikeres résztvevője, a fordulatot követően elsősorban, mint a szocialista 

realista festészet egyik irányadó művésze lesz jelen. Hincz Gyulához hasonlóan a 

„hivatalos művészet” meghatározó szereplője a hatvanas évek végéig. 

Domanovszky Endre a harmincas évektől az Iparművészeti Iskola tanára volt. 

1931-től alakrajzot, kosztümtörténetet, anatómiát és szőnyegszövést tanított az 

                                                           
580 A rendszerváltás után Tatár Dóra és Ónódy Béla üvegfestők kezdtek el hasonló üvególmozó.restaurátor 
műhelyt létrehozni a háború előtti kézműves, manufakturális kisiparos hagyományok szerint. 
http://www.mr1-kossuth.hu/arcvonasok-tatar-dora-es-onody-bela-uvegfestok.html letöltés ideje: 2011-09-06. 
581 Életrajzi adatok: Új magyar életrajzi lexikon II. (D–Gy). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar 
Könyvklub. 2001. 210–211. o. ISBN 963-547-549-0 
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intézményben.582A klasszicizáló modernizmus harmincas évek végén meghatározóvá lett, a 

fasiszta novocento-hoz és a totalitárius művészetekhez igazodó, a háború előtti magyar 

iparművészeti közélet szerves és meghatározó részét alkotó köreinek tagja volt. Ez, az 

állami reprezentáció számára alkalmazott művészet alapvető művészetszemléletében a 

szocialista realizmus képzőművészet-felfogásához eredendően közelebb állt, de nem kevés 

szerepet játszott művelésében az ide köthető alkotók eredendő karrierizmusa sem. 

Domanovszky példája is azt mutatja, hogy a monumentális gobelinek és dekoratív festészet 

a harmincas évek végének iparművészetéhez tartozó mestere 1945, sőt az 1956-58-as 

fordulat után is a képzőművészeti közélet meghatározó prominense lesz. Hincz Gyulához 

hasonló „hűsége” nem marad jutalom nélkül. Domanovszky, aki 1954-ben a Dunai Vasmű 

szocialista realista portálját festi, így válik az 1958-utáni korszak új modernizmusa 

egyik első fecskéjévé, amikor akkor a „műfajokon átívelő” alumínium lapokra festett 

„újszerű” absztrakt monumentális kompozícióját a korszakhatárt jelentő 1958-as 

brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjában állítják ki.583 

Domanovszky, 1945 előtt Ohmann Béla szobrászhoz, az Iparművészeti Iskola 

szakvezető szobrász tanárához hasonlóan Weichinger Károly szoros munkatársa volt. 

Mindhárman az Iparművészeti Iskolában tanártársak a háború előtt, és az 1936 és 1944 

közötti korszak jórészt Weichinger tervezte „magyar pavilonjainak” állandó résztvevői. 

Weichinger, az építész, Domanovszky, a festő és Ohmann a szobrász hármasa volt az 

is, akik 1952-ben a már említett moszkvai mezőgazdasági kiállításon a magyar szocialista 

realizmus művészetét megjelenítették. A korszak nagy szobrászának, a Sztálin szobrot 

alkotó Mikus Sándor első komoly szakmai sikerét az 1937-es, a totalitárius művészet 

korszakindító kiállításaként korábban tárgyalt párizsi Világkiállítás magyar pavilonja 

szobrászati nagydíjával aratta.584 

A kör tagjai 1945 után sorra kulcsfontosságú helyeket foglalnak el a művészeti 

oktatásban. Weichinger és Ohmann a Műszaki Egyetemre kerültek, Domanovszky a 

Képzőművészeti Főiskolán szervezett textilműhelyt, és tanított ornamentika-történetet. 

1949-ben már a festőszak vezető tanára, 1956 után pedig az intézmény rektora lesz. 

                                                           
582 Török Ágnes: Domanovszky Endre, Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (főszerk.: Firtz Péter) illetve 
Artportal.hu életrajz: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/domanovszky_endre letöltés ideje: 2011-09-06. 
583 Aradi Nóra: Emléksorok  Domanovszky Endréről, Kritika, Művelődéspolitikai és kritikai lap - XII. 
évfolyam 1974. 7. szám p.7. 
584 R. M. (Rabinovszky M.): Mikus Sándor, a Sztálin-szoborpályázat nyertese, Szabad Művészet, 
1951/1.szám 
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1952 • I. Országos Iparművészeti kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest 

A magyar iparművészet alkotói, irányzatai számára az 1943-as tárlatot követően majd 

10 évig nem volt összegző tárlat. Az 1943-as II. Magyar Országos Iparművészeti Tárlatot 

követően majd egy évtized múlva, 1952-ben rendezték meg az I. Országos Iparművészeti 

Kiállítást. A számozás egyértelműen mutatja azt a szándékot, hogy az új rendszer még az 

olyan apróságok tekintetében sem szándékozott kontinuitást vállalni az előző korszakkal, 

hogy egy ugyanazon művészeket kiállító, ugyanarról a témáról szóló kiállítás esetében, 

melynek neve is megegyezik a „tárlat” és „kiállítás” szavak kivételével, a korábbi 

számozást folytassa. A második tárlatot tehát az első kiállítás követi 9 évvel később. 

Ez a típusú, szinte abszurd elhatárolódás az egész korszakot jellemzi, holott a valóság 

ezzel szemben az, hogy egy-két névtől eltekintve az 1943-as és az 1952-es kiállítók 

névsora szinte megegyezik. Kovács Margit, Gádor István, Gorka Géza, de még 

Báthory Júlia neve is szerepel.  Páran azonban a korábbinál kisebb, míg mások nagyobb 

hangsúllyal vannak jelen. Az Iparművészeti Iskola új tanára, a szintén kiállító Lőrincz 

István keramikus karrierje, az szintén 1938-ban kezdődött, amikor a Herendi 

Porcelánmanufaktúra műteremvezető tervezője lett. Lőrincz is az 1943-as kiállítás 

egyik fiatal résztvevője, 1952-ben már, mint az Iparművészeti Főiskola új 

tanszékvezetője állít ki. Lőrincz Gádor Istvánt egy évvel korábban váltja a tisztségben, 

mint a Párt megbízható kádere: már 1918-ban a Proletár Művészeti Műhelyben 

tevékenykedett.585A fent említett áramlás már megtörtént: egyesek korábban a 

képzőművészet területein alkottak, és csak a háború után nyergeltek át az iparművészet 

területére, s míg egyesek háttérbe szorultak, mások az elmúlt 10 évben előretörtek. 

A kiállításról sokat elárul, hogy a kiállító művészek között a következő neveket lehet 

megtalálni: Lakatos Artúr, Gádor István, Gorka Géza, Kovács Margit, Báthory Júlia,  

tehát az ekkor alkotó középgeneráció már korábban megismert, és már az 1943-as 

kiállításon is részt vevő alkotók, és a „fiatalabbak”, az „új” generációt képviselők, mint 

például Z Gács György és Kiss Roóz Ilona. Mindketten még a háború előtt szereztek 

diplomát, az 1952-es kiállítás idején mindketten 30 év körüliek, tehát fiatalnak számítanak. 

Kiss Roóz Ilona a háború alatt szerzett képesítést, így ő tekinthető azon keveseknek, akik 

Ohmann Béla 4 éves vezetése alatt szereztek diplomát. Az általa képviselt „népies naiv 

stílus” azonban az ötvenes évek egyik meghatározó irányzata lesz, népszerűsége oly 

                                                           
585 Lásd: Szolláth György szócikke az Artportal.hu-n, a Kortárs Magyar Művészeti lexikonban (főszerkesztő 
Fitsz Péter) http://artportal.hu/lexikon/muveszek/lorincz_istvan/ letöltés ideje: 2011-09-06. 
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töretlen, hogy a kilencvenes években a Szomszédok sorozat forgatásakor a fiktív „Szikszay 

Etus keramikusművész” munkái alatt az ő műveit láthatta a széles közönség. 1948 és 1952 

között ő is a Főiskolán tanított Gádor István tanársegédeként, majd Kovács Margithoz 

hasonlóan az Iparművészeti Vállalatnak gyártotta műfajilag és formailag is hasonló 

munkáit. 

A textilművészetet képviselő Nádor Vera586 (aki 1952-től a ruhatervező szakirány 

vezetője a Főiskolán) szintén a harmincas években kezdte karrierjét. A Bauhaus 

törekvéseivel párhuzamos, modern ruhatervezést propagáló, Orbán Dezső féle budapesti 

Atelier műhely diákjaként végzett. Korai munkásságát a modern irányzat alá lehetne 

leginkább besorolni, melynek elsődleges célja az általános öltözködési kultúra egészének 

befolyásolása volt. Nádor Éva elképzelései – míg az iparművészet más területein háttérbe 

szorult a modern irányzat – egybe vágott a szocialista ruhaipar uniformizáló és puritán 

törekvéseivel. Az is látható azonban, hogy Nádor Éva karrierje sem 1945-ben 

kezdődött, bár igazi lehetőségeit ő is 1947 után kapja. Divattervezőként 1936-tól 

működött egészen nyugdíjazásáig, 1957-ig, amikor is az Iparművészeti Főiskola 

ruhatervező tanszékvezetőjeként vonul nyugdíjba, de egészen a hetvenes évekig az Ez a 

Divat és a Pesti Divat magazinok szerkesztőségében dolgozik hol tanácsadóként, hol 

szerkesztőként. 

Dózsa Farkas András is a harmincas években kezdte karrierjét, mint római ösztöndíjas 

szobrászművész.587 Bár háború előtti műveinek nagy része elpusztult, a negyvenes években 

többször is elismerték „naturalisztikus”, a neoklasszicista irányzathoz tartozó műveit. 

Többek között 1934-ben ő készítette a szabadság téri „Magyar Feltámadás” szobor 

bronz férfialakját. 588 A „képzőművészből iparművész”, hisz többek közt a 

Képzőművészeti Főiskolán diplomázott, és a képzőművészeti közélet tagja.589 Ő azonban 

az első, hivatalos „ipari formatervező” volt. 1950-ben ő szervezte meg a Fémipari 

formatervező kísérleti tanszéket az iparművészeti főiskolán, mely később az egész ipari 

formatervező képzés alapjául szolgált. A római ösztöndíjas szobrász az ötvenes években 

szocialista realista szobrokat készített, bár lényegi stiláris különbség nem tapasztalható. A 

                                                           
586  
587 Gerevich Tibor: Római magyar művészek, Magyar Művészet, 1931. Hetedik Évfolyam, Negyedik szám, 
p.189 – 212, p.205 
588 Náday Pál: Iparművészetünk kiállítása Brüsszelben, Magyar Iparművészet, XVIII. Évfolyam, 1935. p.381 
589 Jajczay János: Képzőművészeti Szemle, Magyar Kultúra, 1933. május 5. p.465-67. 
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fémszobrok iránti érdeklődését Dózsa Farkas András a korai „szocialista designer” 

prototípusa.  

3.5.3.  Az iparművészet intézményrendszereinek átalakulása 1938 és 1958 között 

3.5.3.1. Az iparművész helye a művészeti életben: 1938-1958 

3.5.3.2. Az intézményrendszer elemei 1945 után 

• Az OMIT és MIOE kett őse (1926-1944) 

• Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (1949)590 

• Képzőművészeti Alap (1952) 

• Iparművészeti Vállalat (1952) 

• Iparművészeti Tanács (1954) 

• Formatervező Tanács (1954) 

3.5.3.1. Az iparművész helye a művészeti életben: 1938-1958 

Az iparművészek számára helyet biztosító reprezentációs lehetőségek az 1938 és 1945 

közötti időszakban főleg külföldi csoportos kiállítások, reprezentatív épület-berendezések, 

valamint az egyházművészeti munkák formájában nyíltak a Horthy-időkben.591 Mint már 

említettük, az első zsidótörvényeket követően592és a második világháború alatt az állami 

szektor szerepe vitathatatlanul felértékelődött. Az iparművészek többsége hamar a bőrén 

érezte a „régi” társadalom válságát, és a képzőművészeket megelőzve kereste az új 

lehetőségeket a harmincas évektől folyamatosan. Ez a „barométer szerep” mellesleg a 

nyolcvanas évek végén mintegy megismétlődött, amikor a szocialista rendszer végét 

jelentő gazdasági és politikai válság jelei előbb mutatkoztak az iparművészet mint a 

kultúra más területein. A rendszerváltást megelőző gazdasági visszaesést, melyet a 

hivatalos propaganda leplezni próbált, az iparművészek már a nyolcvanas évek elején 

                                                           
590 Források: Művészeti lexikon. 3. kiad. 3. köt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981-84. ISBN 9630523604 
illetve  Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H–O). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2000. 
ISBN 963-8477-45-8 Elektronikus formátumban: http://www.mkisz.hu/szovetseg.php letöltés ideje: 2011-
09-03. 
591  Lásd: Kis Éva: Lakás és bútor 1920 – 1948 között, Cser Kiadó, Budapest, 2009. A magyar hagyományok 
ösvényein - Az európai modern mozgalmak hatása fejezeteket. 112 oldal 
592 Az első zsidó törvény szabályozta a nagyvállalatokban a zsidó tulajdonosok arányát. Ezért számos, 
korábban zsidó tulajdonú nagyüzem esetében a korábbi többségi tulajdont strómannokon keresztül az állam 
vette át.  Goldberger Leó külön állami engedéllyel, mai szóval mint „menedzser” irányíthatta tovább 
textilgyárát. Ezáltal az olyan kulcsfontosságú üzemek, mint a Ganz Gépgyár, a Goldberger Leó Textilgyár, a 
Gránit Kőedénygyár tulajdonképpeni államosítása már a végleges államosítás előtt, 1938-ban részben 
megkezdődött. 
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érzékelték, amikor a gyártás körülményei és a korszerű technológiákhoz való hozzáférés 

egyre nehezebbé vált. 

A baloldallal szimpatizáló, vagy épp stílusában a „nemzetközi modernizmus” és az 

Art Modérne stílusához közelítő iparművészek az építészekhez harmincas évektől 

kollégáikhoz hasonlóan vagy elszigetelődtek, vagy alkalmazkodtak.593 Sokan közülük 

az 1945-46-os „demokratizálódást” nagy művészi lehetőségként várta, hogy aztán 1950-

51-re, a hivatalos „szocialista realista” váltással újfent választás elé álljanak: megfelelnek a 

klasszicizálás programjának, vagy megint partvonalra szorulnak. Egyenként, 

személyenként máshogy döntöttek, míg legtöbben, akik erre lehetőséget kaptak inkább 

megfeleltek a hivatalos irányvonalnak. Ez a folyamat a szocialista klasszicizmus 1958-as 

vége után ugyanúgy megmarad, és az ötvenes években diplomázott, a dolgozatban tárgyalt 

második generáció számára is főleg a lehetőségeknek való megfelelés, és a lehetőségek 

bővítésért folyó küzdelem kettőssége fogja meghatározni munkásságukat. 

3.5.3.2. Az intézményrendszer elemei 1945 után 

Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat, a Magyar Iparművészek Országos 

Egyesülete, a KÉVE, valamint a Magyar Iparművészet szakmai folyóirat 1944-es 

megszűnései véget vetettek a szakma korábbi egységének, megszüntették a szakmai 

önrendelkezést. A második világháborút követő három év elteltével azonban, 1948-ban 

látszólag beteljesedett a szakma egyik legfontosabb, a harmincas évek második felétől 

kitűzött célja az Iparművészeti Főiskola megalapításakor. 

Az új központi állami szervek594semmilyen más módon nem biztosították a szakma 

korábbi egységét, az „iparművészet” műfaji önállóságát. A képző és iparművészet 

szervezetei, melyek korábban két külön szervezetben, a Képzőművészeti és az 

Iparművészeti Társulatban tömörültek külön nyilvánosságokat jelenítve meg, az 1949-től 

az egységes Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége égisze alatt lettek 

újjászervezve. 1952-től kezdve egészen a második korszak közepéig, 1968-ig az 

Iparművészeti Vállalat és az iparművészet összes szervezete a Képzőművészeti 

                                                           
593 Az egyik, kezdetben igen aktív csoport a CIAM (Congres Internationaux d’Architecture Moderne), 
magyarul Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusának magyar csoportja. Elkötelezett, baloldali 
építészek, művészek csoportja volt, nagyban kötődött a Bauhaus szellemiségéhez. Olyan később prominenssé 
váló tagokkal is büszkélkedhetett, mint a kommunista építész-teoretikus Major Máté, illetve Fischer József és 
Molnár Farkas. 
594 Az 1949-ben alapított Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége, az 1945-től felértékelődő az 
Iparművészek Szabad Szakszervezete és az 1952-ben alakult Képzőművészeti Alap (1968-tól Magyar 
Népköztársaság Művészeti Alapja) értendő ez alatt.  
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Alap595fennhatósága alá tartozott, amely olyan központi szerv volt, ami a művészek 

foglalkoztatását, adóztatását, műveik forgalmazását, megbízásaikat koordinálta. Az Alap 

működtette és felügyelte a Képcsarnok szervezetének párját, Iparművészeti Vállalatot is, 

amely vállalatnak a jelentősége kiemelt volt a korszak során. Egészen 1986-ig ez a vállalat, 

illetve ennek különböző alvállalkozásai biztosították a művészek számára a nyersanyagot, 

a műkereskedelmet, és a minőségi kiállítás számos lehetőségét. A külföldön történő 

bemutatkozást is ezen Vállalat ágazatain keresztül szervezték. A korábban az 

iparművészeti közélettel szoros kapcsolatot ápoló kézműipar a Házipari és Népi 

Iparművészeti Szövetkezetek szervezetei, a továbbra is nélkülözhetetlen kézműves, iparos 

kivitelezői bázis az ORSZAK, az Országos Szakipari Vállalat műhelyeibe lettek 

átszervezve. Ez olyan szakmai törésvonalakat is eredményezett, amely az iparművészeti 

gondolkodás beszűkülését eredményezte. Egyik fontos, korábban kölcsönös egymásra 

hatásban lévő területétől, az önálló, vállalkozó szellemű és kísérletező, egyben szakmai 

hagyományokat továbbvivő kézműiparosságtól idegenítették el. A „diplomás művész” és 

az „egyszerű szaki” között a korábbinál is nagyobb szakadék keletkezett. 

Rendkívül fontos megjegyezni a háború előtti és utáni szakmai szervezetek egyik 

lényegi különbségét. Ha pusztán a „célok és feladatok” oldaláról közelítünk, alapvetően 

nem látszik a különbség például az OMIT, OMKT illetve az MKISZ között. A 

legfontosabb különbség azonban az, hogy a háború előtti szakmai szervezetek alapvetően a 

művészek önszerveződéseiből nőttek ki. Az OMIT gyökerei az Arts and Crafts 

Mozgalomig nyúltak vissza, és bár jelentősége a negyvenes évekre jóformán szintén egy 

országos állami szakmai és érdekképviseleti szervezeté volt, ezt fokozatosan, évtizedek 

alatt érte el. Még az OMIT-nál újabb keletű, és a kezdetben a modern fiatalok 

kezdeményezéseként 1926-ban induló MIOE is alapvetően alulról szerveződő civil 

kezdeményezés volt. 

A háború utáni kommunista szervezeteket azonban egytől egyig állami parancsszóra 

hozták létre, és elsődleges szerepük az volt, hogy a szakmai közélet önálló 

szerveződéseivel szemben az Állam mindenkori leosztó-újraelosztó és ellenőrző szervei 

legyenek. Az 1980-as évekre természetesen ezek is csupán nagy bürokratikus szakmai 

egyesületekké lettek, és a valós művészeti élet eseményei újfent informális csatornákon 

keresztül szerveződő csoportosulások szerint nyerte el valódi arculatát. Az információ, az 

                                                           
595   Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H–O). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2000. 670. 
oldal ISBN 963-8477-45-8 
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anyagi lehetőségek áramlásának alapvető iránya mégis eredendően ellentétes az 1945 előtti 

és utáni művészeti szervezetek világában. 

A fenti szakmai szervezeteken kívül az iparművészet területe két, különleges státuszú 

szakmai szervezettel egészült ki. Ezek az Iparművészeti és a Formatervezési Tanács 

voltak. Mindkét szervezetet 1954-ben hozták létre, és a képzőművészeti alaptól részben 

függetlenül fejtették ki tevékenységüket. 1963-tól az Iparművészeti Tanács feladatainak 

nagy része az akkor létrejövő Képző és Iparművészeti Lektorátus alá került, de a 

Formatervezési Tanácson belüli munka egy új szakmai nyilvánosság kiépülését tette 

lehetővé. Ez volt a „magyar design” nyilvánossága. 1975-től az Ipari Formatervezési 

Tanács és Tájékoztató Központ jóvoltából azonban nem az iparművészet régi, hanem a 

„magyar design” új nyilvánossági fórumai jönnek létre. 596 Az „iparművész- designer” 

sajátos szerepe alakul ki 1974 után kiépülő új design-szervezési struktúra révén, mely miatt 

az „iparművész- designer” sokkal szorosabb kapcsolatban állt a gazdaság szereplőivel és a 

műszaki értelmiséggel, mint a művészeti élet többi szerepelője. Ha azonban a szó 

etimológiai gyökereit nézzük, az „iparművész- designer” majd ugyanannyira 

inkonzisztens fogalom, mint az ötvenes években használt „m űvésztechnológus”. 

3.5.3.3. Az Iparművészeti Főiskola megalakulása és története 1938-1958-ig 

(Iparművészeti Iskolából Iparművészeti Főiskola) 

I.  Az Iparművészeti Főiskola létrejötte 

„ Az iparművészet alatt a nagyközönség, de még a szakember is talán devalvált 

művészetet vagy magasabb rendű ipart ért. A művészet azonban osztatlan és egységes. Az 

iparművészet értéke ugyanannyi lehet, mint a nagy művészeteké, csupán eszközeiben és 

anyagaiban különböző” 597 kezdi az iparművészet fontosságát hangsúlyozó apológiáját Pál 

Lajos 1945-ben, a „Világ” című lap hasábjain. Az írás az újjáépülő ország életében döntő 

fontosságú iparművészet ügyét hangsúlyozza. Pál Lajos ekkor az újjászerveződő 

Iparművészeti Iskola első háború utáni vezetője. Nevével már korábban is találkoztunk, 

az évtized elejének egyik sokat publikáló művész-teoretikusa ő. A „devalvált művészetek” 

sorából kiemelni az „iparművészet” fogalmát, részben e dolgozatnak is célja, így a Pál 

                                                           
596 Alapforrás: Hegedűs József: A hazai design szervezésének 25 éves története (1975-2000) Budapest, 
Magánkiadás, 2002. 224 oldal 
597 lásd. Pál, Világ, 1945., Dokumentumok p.7. 
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Lajos által inkább vágyálomként hangoztatott „egységesség és osztatlanság”, legalábbis 

ami a recepciót és teoretikát illeti, csak jóval később következett be.598 

II.   Az iparművész-képzés struktúrájának átalakulása 

1946-ban jön létre a középfokú és felsőfokú iparművészképzés között átmenetnek 

tekinthető „Iparművészeti Akadémia” megalapítása, mely az egykori Iparművészeti Iskola 

átszervezésével jön létre.599 Az Iskolát 1880-ban alapították, első igazgatója Keleti Gusztáv 

volt. Az Iparművészeti Iskola a magyar iparművészet egyik kulcsintézménye, az itteni 

műhelyek, tanárok stílusa tehát nagyban befolyásolta annak arculatát. Egészen a mai napig 

a magyar iparművészet szinte teljes egésze kötődik valamilyen szálon az Iparművészeti 

Iskolához. Ebben változás csupán az rendszerváltás után indult meg, amikor elsőként 

Sopronban a Nyugat Magyarországi Egyetemen600, majd az ezredfordulót követően az 

ország többi részén (Pécs, Eger, Kaposvár) is megindultak iparművészeti oktatást végző 

egyéb akkreditált intézmények. Budapesten ilyen például részben a párizsi École des Arts 

Maryse Eloy leányintézménye601, illetve a BKF Alkalmazott Művészeti Intézete602. Az 

„Ipar” mint intézményi monopólium helyzete majd 150 év után látszik megszűnni, de 

bizonytalan, hogy a jövőben mennyire lesznek képesek ezek az új iskolák önálló 

műhelyekké alakulni, és mennyiben fogják módosítani a magyar iparművészet arcát. A 

MOME az ország vezető iparművészeti felsőoktatási intézménye a mai napig, főleg mivel 

az új intézmények tanárainak többsége maga is a MOME egykori diákja, és az Intézmény 

korábbi és aktív oktatói is részt vesznek munkájukban. 

Amikor a MOME elődje, az Iparművészeti Főiskola, mint az ország első iparművészeti 

képzést nyújtó felsőoktatási intézménye 1948-ban létrejön, értelemszerűen a tanárok 

névsorában leginkább a harmincas-negyvenes évek meghatározó személyiségeinek neveit 

                                                           
598 A magyar keramikában már az 1957-es Tavaszi Tárlaton jelentkeznek bizonyos új típusú „tárgy 
plasztikák” elsősorban Csekovszky Árpád idoljai formájában. Az 1960-as évek „tértextiljeit” szokés inkább 
képzőművészeti alkotásként tárgyalni. 
599 Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1971, Kossuth Nyomda, Felelős kiadó: dr. Pogány Frigyes 
600 1992-ben indult formatervező és építészképzés a Nyugat Magyarországi Egyetemen, majd ez egészült ki 
2000-ben Alkalmazott Művészeti Intézetté széles kurzuskínálattal. Az Intézet mára megtalálta saját helyét a 
magyar művészeti életben, és az Iparművészeti Egyetemmel (MOME) kiegészülve látja el a felsőfokú 
művészképzést elsősorban a „design” területén. Az Intézetet jórészt a MOME egykori oktatói hozták létre.  
601 Az oktatás két szakon, grafikán (Visart) és textilen (Modart)  folyik, és francia állam által elismert 
felsőfokú BA diplomát ad. Az intézmény inkább számít szabadiskolának, bár első évfolyamai már végeztek. 
602 A jórészt a MOME tanárai (Baráth Hajnal, a textil szak tanára) által létrehozott intézmény a 
kézművességre koncentrál pedagógiai programjában. 2008-tól a Harsányi János Főiskola, mint fenntartó 
üzemeltette, 2010. szeptemberétől a Budapesti Kommunikációs Főiskola önálló intézeteként működik. A 
képzés államilag akkreditált iparművészeti képzés, mely BA diplomát ad, ami egyenértékű a MOME hasonló 
képzésével. 
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olvashatjuk: Kozma Lajos, Kaesz Gyula, Gádor István, Konecsni György, Borsos Miklós 

mellett a korábban már említett Pál Lajos is szerepel az iskolát létrehozó tanárok között.603 

A személyi állomány tehát olyan művészekből, szakemberekből áll, akik a harmincas évek 

„magyar műiparának”604 szellemében alkottak eddigi munkásságuk során, művészi útjaik, 

stílusuk a szecesszióból táplálkozó magyar iparművészeti örökségből erednek, s ennek 

megfelelően oktattak az Iparművészeti Iskolában is. Az Iparművészeit Iskola viszonylag 

konzervatív intézménynek számított. A funkcionalizmus, konstruktivizmus és modern 

művészet műhelyei jórészt tőle függetlenül, szabadiskolákban folytak.605 

Az Iparművészeti Iskola tehát 1945-re a többi művészeti szabadiskola megszűnésével 

monopolhelyzetbe került. A külföldi tanulmányi lehetőségek, melyek korábban 

iparművészeink, építészeink számára nyitottak voltak, 1945 után bezárultak. Az 

iparművészképzés jövője egy intézmény, az Iparművészeti Iskola kezében összpontosult. 

Ezt a monopolhelyzetét, mely nem kevésbé annak az állami akaratnak is megfelelt, mely a 

művészképzést és kultúrairányítást a kezdetektől kezében szándékozta tartani, tökéletesen 

megfelelt, és sajátos okokból az ezredfordulóig fennállt. Az alapvetően konzervatív 

szellemű intézmény tanári kara viszont évtizedeken keresztül korábban a szecesszióból 

táplálkozó, fent már részletesen taglalt iparművészeti fősodor ízlését és módszereit követte, 

és a kezdetben elfogadott pedagógiai program is ezt tükrözte: alaktan, mintázás, rajzi 

képzés, néprajzi ismeretek.606 

A gyári tervezés nem tartozott a képzés fő profiljába, aminek az az egyszerű oka volt, 

hogy a könnyűipar az ötvenes években alapvetően magára volt utalva, nem lett volna gyár, 

ahol hasonló gyakorlatot, tapasztalatot gyűjthettek volna a frissen kikerült diákok. Ezért 

bár szavakban ott volt a „népgazdaság igényeinek való megfelelés” a valósában azonban a 

régi tanárok a régi módszerek szerint a régi rendszer szerint képezték a növendékeket. 

Olyan elméletben gyári tervező designer, de gyakorlatban kézműves iparművész diákok 

tömegeit bocsátották ki, akik mikor aztán szembesültek a munkaerőpiac és az állami 

megrendelések valóságával, jobbára magukra voltak utalva, és folyamatos konfliktusokba 

kerültek. 

                                                           
603 Az Akadémia tanári névsora szerepel Pogány Károly miniszteri biztos 1947 július 4-iki levelében, melyet 
Ortutay Gyula miniszterhez címzett. (ltsz: 1-370. , Dokumentumok p.40) 
604 Fettich Nándor: Magyar stílus az iparművészetben, Magyar Iparművészet 1943, XLVI.évf. április,p31-39.  
605 Ilyen volt Bortnyik Sándor rövid életű szabadiskolája, illetve az Atelier Műhely.  
606 Az Országos Magyar Iparművészeti Főiskolára vonatkozó adatok a 2214362/1948 sz. FKM rendelet 
végrahajtásához szükséges kimutatásából vannak.   
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Az Iparművészeti Főiskola alapításakor az iparban rejlő művészi feladatok egész korai 

hangsúlyozása nem pusztán az állam felé tett kérések sorai közé illesztett „vörös farkak” 

voltak, hanem egy valós felismerés eredményei: a magyar iparművészet számára túlélést 

ugyanis ekkor csakis az ipar nyújthatta. Ezek a folyamatok természetesen nem maguktól 

alakultak így: a kézműves iparművészet termékeit „fogyasztó” középosztály szó szerint 

eltűnt a társadalmi változások következtében607. Nem maradt más lehetőség, mint a 

szocialista rendszer által „munkásosztálynak” titulált átlagember igényeihez 

alkalmazkodni. Az iparművészek számára ebben az új helyzetben tehát két út maradt: 

egyrészt az állami nagymegrendelések, középítkezésekhez kapcsolódó murális munkák, 

másrészt a vásárlóképes tömeg igényeinek kielégítése. Az elsőhöz ideológiai igazodás 

feltételei mellett az állam által megkötött kézzel dolgozó építészek igényeihez való 

alkalmazkodás is szükségeltetett. A másik úthoz azonban technológiai váltás volt 

szükséges, mely által a tárgyak olcsóbban és nagy tömegben vállnak előállíthatóvá. 

Az első esetben az iparművészet a reprezentatív, dekoratív, monumentális murális és 

köztéri művészet608 felé mozdult, a művészek számára ez azonban ismerős terep volt. A 

szocializmus első évtizede e téren kontinuitást mutatott a negyvenes háborús évtizeddel. A 

háborús megszorítások miatt sanyarúvá váló műhelykörülmények miatt ezek a 

megrendelések tartották el már korábban is az alkotók többségét. A „magyar 

iparművészet” a szecesszió óta látott el hasonló társművészeti feladatot, ez egyik oka 

annak, hogy az Iparművészeti Iskola átszervezésében, és utódintézményei életében oly 

fontos szerepet játszottak, és játszanak építészek a mai napig.609 Számos értelmezés szerint 

az iparművészet egésze voltaképp az építészethez csatlakozik, s mint ilyen annak alá, és a 

mellé rendelve érvényesül. Ezt a nézetet vallották hosszú évekig a szecesszió korától 

kezdődően a két világháború között, majd ehhez a hagyományhoz igazodott Pogány 

                                                           
607 A háború pusztításai egyaránt érintették a társadalom minden rétegét, és a társadalmi átalakulás a 
társadalmi katakizmák ellenére is drasztikus volt. Még annak ismeretében is, hogy a Holokauszt és a 
kitelepítések elsősorban a kevésbé asszimilált vidéken élő zsidóságot és német nemzetiséget érintették, a 
középosztály gyakorlatilag megszűnt, s az ötvenes évekre nyomtalanul eltűnt a magyar közéletből, melyhez 
társult az általános deklasszálódás és a társadalom fokozatos elszegényedése az évtized során.  
608 A monumentális művészet alatt ezúttal az épülethez csatlakozó társművészet műfaját értem. 
609 Az Iparművészeti Iskola és jogutódjainak az alapítás óta kinevezett 22 igazgatója és rektora közül 7 volt 
építész végzettségű, és további 5 belsőépítész, vagy ahhoz kapcsolódó szakmai múlttal rendelkező művész 
volt. Számszerűen az összes vezető több mint fele építészeti irányultságú, végzettségű volt. Az Iskolát évek 
szerint ők irányították legtovább: Az első építész igazgató, Fittler Kamill 14 évig (1896-1910), Szablya 
Frischauf Ferenc 8 évig, (1936-1944) igazgatták az Iparművészeti Iskolát. 1945-1952-ig, négy év kivételével 
a Főiskola összes rektora építész volt. Majd 1952 és 1958 között Kaesz Gyula, 1964-1973-ig Pogány Frigyes 
szintén építészként, 1982-1991-ig Gergely István belsőépítészként irányították az intézményt.  
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Frigyes is, aki szintén építészként az iparművészet fő kihívásait az építészeti 

megrendelések kontextusában vizsgálta.610 

A másik esetben, az önálló tárgyalkotásnál azonban egészen a hatvanas évek közepe-

végéig légüres térben mozogtak a művészek. Miközben az állami szervek egyértelműen a 

gyári „design” általuk értelmezett területe felé irányították a művészeket, és a művészi 

munka feltételei néhol egészen abszurdok voltak611, a magyar könnyűipar, melyre ez 

alapulhatott volna gyakorlatilag nem létezett. Az ötvenes évek a nehézipar egyoldalú 

fejlesztéséről, háborús pszichózisról, és a könnyűipar elhanyagolásáról, 

nyersanyaghiányról szólt. Az ez idő alatt gazdaságilag ellehetetlenített, és a hatvanas évek 

első felében jóformán felszámolt kisipar helyén nem volt kezdetben semmi.612 Korábban 

ez, a fokozatosan megszűnő kisipari háttér jelentette az iparművészeti termékek kivitelezői 

bázisát.613 A „paradigmaváltás” égető egzisztenciális érdek, és a harmincas évektől 

folyamatosan érlelődő folyamat volt, s nem csupán a kommunista diktatúra „erőszaktétele” 

a magyar kézműves iparművészeten. 

III.  A felsőfokú iparművészképzés Magyarországon: 1938-1948 

 

• 1936-1944 Szablya-Frischauf Ferenc festő-, iparművész  

• 1944 Fáy Aladár festőművész  

• 1945 Pál Lajos ötvösművész 

• 1945-1946 Györgyi Dénes építész 

                                                           
610 Pogány Frigyes: Belső terek művészete. (1955), illetve A szép emberi környezet. (1976), című elméleti 
műveinek fő vonala egyaránt az, hogy az építészet adja meg az iparművészetek helyét, teremti meg azt az 
összefogó kontextust, melyből aztán kiválnak a különböző területek. 
611 Szeifert Judit: Művészet félárnyékban – nem hivatalos utak a Rákosi-korban, Artmagazin, 2009/5. p36-41. 
„A belső emigráció másik jellegzetes példája Gyarmathy Tihamér, aki az ötvenes években a MÁV-nál vállalt 
állást, hogy családjáról gondoskodni tudjon. A társak közül néhányan hasonló sorsra jutottak, Korniss Dezső 
a bábszínházban bábukat festett, Bálint Endre plakátokat tervezett, így tudták művészi függetlenségüket 
biztosítani. Gyarmathy húsz éven keresztül végezte a szellemétől idegen fizikai, majd hivatalnoki munkát, 
hogy hétvégeken élhessen hivatásának, a festészetnek.”  
612 Míg 1957 januárban 5791 iparjogosítványt adtak ki, addig 1958 januárban 1129-et. A „spekuláció elleni 
harc” következményeként 1958 során 1888 iparjogosítványt vontak vissza. Mint Dr. Gervai Béla fogalmaz: 
„Politikai és gazdasági életünk gyors konszolidálásával 1957 szeptemberében lezárult a kisiparos 
létszámemelkedés, megszűntek a konjunkturális lehetőségek. Az állami és szövetkezeti ipar ízléses, jó és olcsó 
termékeivel már nagyrészt kielégítette az igényeket. Megindult a visszavándorlás a kisiparból az állami és a 
szövetkezeti termelésbe, s ezzel egyidejűleg megtörtént a spekulánsok szinte egyenkénti felszámolása.” (Dr. 
Gervai Béla: A magánkisipar 20 éve, Budapest, Kisiparosok Országos Szövetsége, 1965.) 
613 Különösen igaz ez a belsőépítészetre, és a bútoriparra, ahol a kisiparba tömörített önálló vállalkozások 
egészen a hatvanas évek közepéig meghatározóak voltak a termelési szerkezetben. (Dr. Gervai Béla: A  
magánkisipar 20 éve, Budapest, Kisiparosok Országos Szövetsége, 1965.) 
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Szablya Frischauf Ferenc 

A „művész technológusok”614 képzésére vonatkozó igény 1936-ban fogalmazódik meg 

először, amikor az akkori Iparművészeti Iskola tanárai Szablya Frischauf Ferenc igazgató 

vezetése alatt összeállítják az Iskola felsőfokú intézménnyé fejlesztésének és „modern 

szemléletű” átszervezésének koncepcióját.615 Az 1938-ban jóformán kész koncepciót 

többször is megkísérlik átvinni az állami bürokrácián, de az 1939-től fennálló háborús 

viszonyok miatt ez a koncepció hamar az irathalmok alján végzi. Az igazgatónak csupán az 

iskola korábbi keretek közötti, belső átszervezését sikerül véghezvinnie. Szándéka azonban 

a 3+2-éves, a főiskolai modellt követő képzési rendszer kialakításával az, hogy az 

államnak a megfelelő pillanatban már csak rábólintani kelljen a Főiskolává való 

átalakulásra. 1945-ben a frissen felálló új kormány uralmának első heteiben (május hónap 

végén) tehát az Iparművészeti Iskola megbízott igazgatója újra benyújtja kérelmüket az 

iparművészeti felsőoktatás létrehozására. Az 1948-ban már kommunista kulturális 

vezetés voltaképp egy már 10 éve készen álló koncepció részleteiben módosított 

változatára bólint rá, amikor főiskolává alakítja az Iparművészeti Iskolát, s beindul 

ezzel Magyarországon a felsőfokú iparművész—képzés, kezdettől nagy hangsúlyt fektetve 

a „termelőipar számára képzett művész-technológusok” képzésére. 

„Mindenekelőtt az iparművészet fogalma szorul tisztázásra – mondja Pál Lajos 

ötvösművész az Iparművészeti Iskola új igazgatója, amikor megkérdezzük, milyen alapokra 

helyezi az új idők szellemében az iparművészek oktatását, és hogyan szervezik át a 

főiskolát?”616 Európában épp elhallgattak a fegyverek, amikor a Világ című lap 1945 

május 22-iki számában már megjelent a romok között tevékenykedő Iparművészeti Iskola 

megbízott igazgatójának, Pál Lajosnak az írása.617Az iskola tanárainak, diákjainak szó 

szerint vett kétkezi munkája tette lehetővé, hogy az oktatás még a harcok befejezte előtt 

elindulhasson. A tanárok és a megbízott igazgató nem tétlenkedtek: szinte azonnal 

megragadták a lehetőséget közel nyolc éve „jegelt” ügyük, az Iparművészeti Iskola 

átalakításának kezdeményezésére. 

                                                           
614 Pál Lajos: Szabad, demokratikus főiskolát teremtenek az iparművészek, Világ, 1945. május 22. 
615 Több, az Iparművészeti Főiskola alapításának idejéből fennmaradt dokumentum hivatkozik erre, többek 
között Pál Lajos és Györgyi Dénes több levele is említi a „korábban a vallás és oktatásügyi minisztériumba 
elküldött anyag” létezését. Az Iparművészeti Iskola először 1936-ban kérvényezte főiskolává alakítását, s az 
ezirányú lépéseket meg is tették az oktatási struktúra 2+3 éves átalakításával, és a tanműhelyek 
fejlesztésével. Az átalakítási koncepció 1938-ra készült el, s ez a folyamat akadt meg 1939-ben a háború 
miatt 10 évre. 
616 Pál Lajos nyilatkozata a Világ című napilap 1945. május 22.iki számában. „Szabad, demokratikus 
főiskolát teremtenek a művészek” (Dokumentumok p.7., MIE Lt. 1-576 számon) 
617 Pál Lajos nyilatkozata (lásd Dokumentumok, p 7.) 
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Az Iparművészeti Iskola önálló felsőoktatási intézménnyé szervezését először 1938-ban 

vetették fel két éves előkészítő munkát követően. A világháború sem gondolatban, sem 

személyi kérdésekben nem okozott törést, csak a megvalósulásban: az 1936-os, Szablya-

Frischauf Ferenc618 festő-, iparművész igazgatói munkássága alatt készített tervezet 

előkészítői között ugyanazok a nevek, Szablya korábbi munkatársai szerepelnek, akik az 

1945-46-os újjá, majd átszervezést is végzik: többek között Pál Lajos, Györgyi Dénes,  

majd a főiskola első igazgatói között Kozma Lajos és Kaesz Gyula neve szerepel.619 A 

háború kitörése miatt az 1938-as tervezet hamar lekerült a napirendről. 1945-ben a 

dokumentumok közvetett tanúsága szerint a kidolgozott tervezet épp eme „korábbi 

anyagon” alapulva jut el azonnal az akkori Vallási és Közoktatási Miniszter asztalára, de a 

helyreállítási munkálatok miatt nem élvez prioritást.620 

Pál Lajos 

Ma már nem tudhatjuk, mennyire volt szerepe Pál Lajos személyének abban, hogy a 

miniszteri irodák titkárságainál nem jutott tovább a Főiskola ügye, az azonban láthat, hogy 

majd egy évig nem történik semmi. Pál Lajos ugyanis alig néhány évvel korábban úgy 

vélte, hogy „ a magyar, de egyben keresztény eszmények szolgálatának nagy és nemes 

feladata betöltheti iparművészeink egész életét”.621 Mai szemmel némiképp egyfajta 

politikai alapú „nézetmódosításnak” tűnhet a „keresztény eszmények” szolgálata után a 

„valóban szociális művészet megteremtésének” vágyát hangoztatni,622 bár a kettő gondolat 

koránt sem zárja ki egymást. Nem kizárt azonban, és a fennmaradt dokumentumok 

                                                           
618 Szablya-Frischauf Ferenc (1876. ápr. 9. – Keszthely, 1962. okt. 5.): festő és iparművész, Szablya János 
testvére. Nagybányán és Münchenben tanult Hollósy Simon tanítványaként. Az életrajzi Lexikon tanúsága 
szerint „finom atmoszferikus, naturalisztikus tájakat és portrékat festett.” 1903-ban Budapesten szabadiskolát 
nyitott, majd 1906-ban megalapította a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Egyesületét (KÉVE). 
Később jórészt iparművészettel, így bútortervezéssel és belsőépítészeti munkákkal foglalkozott. Az 
Iparművészeti Iskola tanára 1913-tól. 1938-tól 1943-ig az Iskola igazgatója volt. A „magyar design” egyik 
első hírnöke, többek közt részt vesz a híres Ganz féle „Árpád sínautóbusz” formatervezésének munkálataiban 
is. Az Országos Iparművészeti Társulat alelnöke, a Magyar Iparművészet c. folyóirat szerkesztője volt, 
elméleti munkát is végzett, számos szakcikke jelent meg. 1943-ban vonult nyugdíjba, és a háború után már 
nem vett részt a művészeti életben. Nyugdíjba vonulása után visszavonultan Ábrahám hegyen, majd 
Keszthelyen élt. (Irod. Marco: A Frischauf (Szablya) iskola (A Hét, 1906. 12. sz.); Margitay Ernő.: 
Templomos művészet (Magy. Iparművészet, 1917). Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 
619 Ők Szablya közvetlen munkatársai voltak az Iparművészeti Iskolában ebben az időben. 
620 Györgyi Dénes 1946. július 18.-én kelt levele Keresztúry Dezső miniszterhez, amelyben szorgalmazza a 
főiskolává való átszervezést. (405/1946.) Dokumentumok p.24.)  
621 Pál Lajos: Magyar élet – magyar stílus, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf. p42. 
622 A „szociális gondolat” valójában nem zárja ki a kereszténységet: a két háború közötti szociális mozgalom 
alapvetően keresztény indíttatású volt Magyarországon. Slachta Margit politikai szerepe is a 
„keresztényszociális” gondolatra épült. 
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tanúsága is igazolja, miszerint, Pál Lajost többen is „hangembernek” tartották, aki 

hangzatos nyilatkozatokon túl nem végez érdemi munkát.623 

Pál Lajos624neve korábban is felmerült a „magyar stílus” kapcsán kifejtett álláspontja 

révén. Pált, főleg teoretikai írásai révén tartotta számon a negyvenes évek művészeti 

közélete, melyeket a Magyar Iparművészet hasábjain rendszeresen publikált. Pál Lajos625 

személyénél azonban más okból is érdemes egy kicsit elidőzni: Kétegyházán, Békés 

megyében született 1899. ápr. 29-én. Aradon végezte a középiskolát, majd 1918 és ’22 

között az Iparművészeti Főiskola elődjén, az Országos Iparművészeti Iskolában tanult. Az 

első világháború alatt katonai szolgálatot teljesített, s 1919-ben az aradi tiszti különítmény 

tagjaként vett részt a Horthy-féle hatalomátvételben. A harmincas évektől az 

Iparművészeti Iskola tanára, az ötvösműhely (a későbbi ötvös szak elődjének) vezetője. 

Számtalan nyugat-európai utazást tesz, s a negyvenes évektől az egyik leghangosabb 

szorgalmazója a művészet és ipar kapcsolata erősítésének, a modern művészet 

eredményeinek honi terjesztésének. Több cikkben megfogalmazott programja az ipar 

„művésziesítésének” programja, mely egybecseng a „design” szükségességét 

forszírozó modern programmal.626 

Hollandiai és Franciaországi utazásainak tapasztalatai a modern designer-képzés egyik 

korai támogatójává teszik. Művész-teoretikus ő: a negyvenes években számos írása jelent 

meg a témában a Magyar Iparművészet hasábjain többek közt a fent már hivatkozott 

Magyar Élet és Magyar Stílus, illetve Művészet és Ipar címmel, egészen korán az önálló 

Iparművészeti Főiskola létrehozásának támogatója. Pált aktív politikai előélete azonban 

szinte predestinálta arra, hogy 1945 után szinte nyomtalanul tűnjön el a művészeti 

                                                           
623 Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola 1945 november 12.-iki tanári kari ülésének jegyzőkönyve 
szerint „Pál Lajos tervezetéből az iskola pedagógia koncepciója teljesen hiányzott, melynek pótlására a 
Tanári Kar felszólította…. Ám heteken keresztül nem történt semmi. … a tanári kart a későbbi tárgyalásokba 
nem vonta be, …az átszervezésre vonatkozó munkálatok megindítását is várták Pál Lajos igazgatótól, mely 
szintén nem történt meg.” (1945/503-as számú minisztériumi jegyzőkönyvmásolat, Dokumentumok p.19.) 
624 1917: a 2. honvéd gyalogezred katonája, a lugosi tiszti isk. után 5 havi galíciai tábori szolgálat után 
leszerelt. 1919 tavaszán az aradi tiszti különítmény, 1919. VIII-1922. I: a Tudományegyetemi 
Csendőrzászlóalj tagja, 1922. IX. 1: Orsz. Iparműv. Isk-n, elvégezvén az ötvös szakoszt-t, tanárs., 1932. XI. 
2-1950: az ötvös és zománcozó szako. I-II. évf. r., s a bronzöntő műhely felügyelő tanára. Fro-i, no-i, 
belgiumi, holl-i tanulmányútján az ötvösművészetet és -technikát tanulmányozta. Régi m. ötvöstárgyakkal 
foglalkozott, helyreállította pl. a Szentkoronát, a Monomachosz-koronát, a győri Szt László-hermát, ő 
készítette a Corvin-serleget. - Írásai: Magyar. Iparműészet. (1943:41. Magyar élet, magyar stílus, 1944:1. 
Művészet és ipar). 
625 Forrás: Magyar Katolikus Lexikon, 1944. / Pál Lajos, ötvös. 
626 Lásd. korábban hivatkozott nyilatkozatait. 
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közéletből.627 Azon kevesek közé tartozott, akik szakmai munkájuk mellett aktív politikai 

szerepet is vállaltak: a Horthy-féle tiszti különítmény tagja, a Tanácsköztársaság nyílt 

ellensége nem számíthatott sok jóra 1945 után. Művészi elképzelései, szakmai orientációja 

ekkor a baloldal által is preferált „modernisták” közé sorolták volna, s hozzá hasonló 

gondolkodású művészek628számára teremtődtek is lehetőségek 1945 után. A vele szemben 

megfogalmazott „aggályok” tehát nem alapvetően művészet-esztétikai jellegűek voltak. 

Pál Lajos számára – ha lehet így fogalmazni – a rezsim az alkalmazkodás lehetőségét 

sem biztosította. Miután 1946-ban rövid epizód után átadja a Főiskola szervezői 

feladatait, hamarosan háttérbe vonul, majd szorul. 1948-ban az iratokban még, mint 

„szabadságolt” munkaerő szerepel, de 1949 után szinte nyom nélkül eltűnik a művészeti 

közéletből. 

Fáy Aladár 

Még ennél is rosszabb sorsra jut az alig pár hónapig, Szablay Frieschauf Ferenc 1944-

es távozása, és Pál Lajos 1945 eleji megbízatása közötti főigazgató Fáy Aladár, akivel a 

korszak egyik első koncepciós perének, a Kisgazda Párt szétverését célzó úgynevezett 

Magyar Közösség perében találkozunk, az úgynevezett „Miséth Csoport” egyik 

másodrendű vádlottjaként. Fáy Aladár, Pál Lajoshoz hasonlóan aktív politikai szerepet is 

vállalt a háború előtt és közvetlen utána is. Tette ezt azon túl, hogy – a népi írókhoz közel 

álló művészkörök tagjaként – a népies magyar iparművészet egyik szószólója volt.629 Mint 

egy helyütt írja: „ A népművészet fölhasználásának helyes útja nem az, hogy a nép 

díszítményeit egyszerűen átmásoljuk polgári tárgyakra, sem az, hogy a nép díszítőelemeit 

idegen szellemű tervekbe kényszerítsük, hanem az, hogy aknázzuk ki egyetemes emberi 

értékeit s olyan nemzeti stílust alakítsunk, amely a szellemében és díszítőerejében magyar 

gyökerű.” 630A Magyar Képírók Társasága tagjaként mintegy összegezte a magyar stílus 

népies értelmezésének programját: „A mi törekvésünk az, hogy olyan képstílus törekvését 

indítsuk meg, ami annyira sajátosan magyar, mint japán a japán … olyan képstílust, ami 

                                                           
627 Egyetlen fellelhető életrajzában a Katolikus Lexikonban sem jelzik halála dátumát. Utolsó említése a 
fellelhető dokumentumok közt 1948-ból van, amikor is „szabadságon van.” 
628 Rimanóczy Gyula, Árkay Bertalan, Weichinger Károly, Kaesz Gyula, Kozma Lajos, Báthory Júlia, 
Kovács Margit, Gorka Géza alapvetően polgári gondolkodású művészek voltak, akik különösebb szakmai 
törés nélkül folytatták munkásságukat a sztálinizmus évei alatt is. 
629 Életrajzi források: Dr. Kádár Zoltán: Fáy Aladár élete és művészete, Püski Kiadó, 1998. 136 oldal 
630 18 évi, a fővárosi Iparrajziskola grafika szakának vezetőjeként eltöltött tanítás után a Turul Kiadónál 
jelent meg A magyarság díszítő ösztöne című könyvének előszavából idéztünk. A könyvet újra a Püski Kiadó 
jelentette meg 1994-ben. Fáy Aladár: A magyarság díszítő ösztöne, Püski Kiadó, 1994. 127 oldal, p.12. 
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a magyar népművészet sajátos ízlésével ugyanazt a közvetlen kapcsolatot mutatja, amit a 

klasszikus képstílus a klasszikus ornamentika ízlésével – ez a vezérfonalunk.”631 

Művészeti stílusát tehát egyfajta magyaros expresszionizmusként írhatnánk le, mely 

elviekben az új rezsim számára különösen kívánatos volt. Személye képez hidat az 

iparművészet második világháború környéki „népies irányzata” és a népi írók 

mozgalma között. 1941-ben a Képzőművészeti Főiskola iparművészeti műhelyének 

vezető professzora volt. Domanovszky Endre a háború után, 1949-ben nem kevéssé erre a 

műhelyre alapozva hozza létre saját gobelinműtermét és kezdi meg működését a 

Képzőművészeti Főiskolán. Dr. Kádár Zoltán Fáy Aladár  emlékkönyvében, gyermekei 

visszaemlékezéséből tudhatjuk, miszerint Szinyey Merse Jenő vallási és közoktatási 

miniszter látva a háborús pusztítás közeledtét, különleges programmal bízta meg Fáy 

Aladárt akkor, amikor megbízta a nyugdíjazott Szablya helyének betöltésével. A cél: 

itthon és egyben tartani az Iparművészeti Iskola műtárgygyűjteményét, biztosítani a 

háború alatt az oktatás folyamatosságát, és működésben tartani az intézményt. A 

feladatot Fáy Aladár teljesítette: „… Az alagsorban levő műhelyeket befalazzák, a nagy 

értékű gyűjteményt a szomszéd házak pincéiben rejtik el. Se a tanárok, se a diákok nem 

települhetnek nyugatra, mert folyik a tanítás (még 1944 decemberében is). Így a nyilas 

kormány rendelkezéseinek ellenszegülve az embereket és … a nagy értékű gyűjteményt 

megmentették mind a nyugatra szállítástól, mind a szovjetektől.” 632 

Ahogy azonban Pál Lajos számára is elsősorban politikai és nem művészi 

tevékenysége bizonyul végzetesnek, a népi gondolat iránt tevőlegesen elkötelezett, a népi 

írók történelmi, 1942-es balatonszárszói konferenciáján személyesen részt vevő Fáy 

Aladár , aki Kis János altábornagy ellenálló tevékenységének is háttérembere volt, a 

Magyar Testvéri Közösség egyik tevékeny tagjaként 1945-ben a Független Kisgazda Párt 

egyik szervezője lett. 1947-es perét követően hét és fél évet tölt fegyházban, karrierje véget 

ér, egészsége végzetesen megroppan. A „magyar iparművészet Prokofjeve” 1954-ben 

váratlanul szabadult, és dr. Anghi Csaba főigazgató jóvoltából segédmunkásként 

                                                           
631 Idézet nagybátyjához, Edvi-Illés Ödönhöz írott leveléből, p. 78. Dr. Kádár Zoltán: Fáy Aladár élete és 
művészete Püski Kiadó, Budapest, 1998. ISBN 963-904-0754 . 
632 Lásd: Fáy Aladár élete és művészete című emlékkönyv, a gyermekek visszaemlékezése, p.52. Dr. Kádár 
Zoltán: Fáy Aladár élete és művészete Püski Kiadó, Budapest, 1998. ISBN 963-904-0754 . 
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dolgozott a Fővárosi Állat – és Növénykertben.  Fáy írta a ketrecek feliratait, valamint 

élete utolsó éveiben mintegy 1200 rajzot készített az ottani állatokról.633 

Pál Lajos és Fáy Aladár példája azt is bizonyítja, hogy a művészek egzisztenciális 

pozíciói meglehetősen ingatag lábakon álltak. Egyik percről a másikra „tűntek el” 

egyesek, míg mások számára egyértelmű előrelépés volt a korszak. Major Máté, Z. Gács 

György vagy Dózsa Farkas András, Hincz Géza, Domanovszky Endre hirtelen jutottak a 

korábbinál jóval jelentősebb szerephez 1945 után, vagy a kommunista és szocialista 

politikai mozgalomhoz való korábbi kötődésük, vagy a rezsim kívánalmaihoz való gyors 

alkalmazkodásuk okán. 

Györgyi Dénes 

A fő probléma 1945-ben azonban az volt, hogy az Iparművészeti Iskola tanárai 

semmiképp sem akarták, hogy megint az irathegyek mélyén végezze ügyük, ezért 

elsősorban a tanári kar nyomására Györgyi Dénes építész, iparművész, Kós Károly 

korábbi munkatársa vette át a szakmai szervezést és a megbízott igazgatói munkát.634 

Györgyi szakmájában elismert személyiség volt, és korábbi politikai szerepvállalása sem 

volt oly egyértelmű, mint Pál Lajosé. Az elméleti szempontok hangsúlyozása helyett 

Györgyi Dénes „lobbizása” során előnyben részesítette a gyakorlati érveket, melyekkel 

közös ügyüket alátámasztani szándékozott. A korabeli vezetés számára hangsúlyozta az 

iparművészet nemzetgazdasági szerepét, ezzel indokolva a főiskolai képzés mihamarabbi 

megindításának szükségességét. A gyors átszervezést épp a korábbi 1938-as tervezet 

kidolgozottságának szintje is indokolta. 

Ekkor tapasztalható az a későbbiekben elsődlegessé váló szempont, hogy „…erre az 

intézményre nemzetgazdasági szempontból nagy fontosságú szerep vár, mert ez hivatott 

elsősorban a szociális művészet megteremtésére, annak propagálására és az ország 

                                                           
633  „Ilyen részletes madárillusztráció-gyűjteményt, mint amilyent Fáy Aladár hagyatéka őriz, senki más 
madárillusztrátorunk sem készített …”  Lásd: Dr. Kádár Zoltán: Fáy Aladár élete és művészete előszavában, 
Püski Kiadó, 1998. ISBN 963-904-0754 . 
634 Györgyi (eredetileg Giergl)  Dénes (1886-1961) művészcsalád gyermeke volt, közvetlen felmenői között 
iparművész, művészeti író, festőművész is található. Az Iparművészeti Iskolához számos szállal kötődött, 
egyik fő szervezője a Főiskolának. Fiatalon került barátságba és munkakapcsolatba Kós Károllyal. 
Iskolaépületeket, irodaházakat és középületeket is tervezett. Több világkiállítás, így az 1911-es torinói, 1937-
es párizsi és az első, 1929-es barcelonai és 1935-ös brüsszeli Világkiállítás magyar pavilonjának, a 
philadelphiai és pittsburghi magyar kiállítások alkotójaként szerzett hazájának külföldön elismerést. A 
kerekegyházi római katolikus templom, a Közraktár utcai Hangya irodaház, az Attila utca 99. alatti ELMÜ 
iroda- és lakóépület valamint a debreceni Déry Múzeum tartozik fontos középületei közé. Az ötvenes 
években a KÖZTI (Középülettervező Vállalat) munkatársa volt, ő vezette a Veszprémi Nehézipari Műszaki 
Egyetem szocialiasta klasszicista szellemű építkezését. 
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iparára való legszorosabb összeforrt kapcsolatban annak kifejlesztésére.” 635A valóban 

szociális művészet igénye tehát egyben implikálja az iparművészet egészének a design felé 

mozdítását, azt a szükséges paradigmaváltást, ami a korábbi középosztályi, elit 

művészetből egy, a széles néprétegek számára elérhető műveket, formákat alkotó művészet 

kiépítéséhez kell. 

Már korábbi dokumentumokban is fennmaradt ez a szándék, hisz Szablya - 

Frischauf Ferenc idején, 1936 után egyértelműen megjelenik az iskola tanrendjében. 

A rektor hitvallása szerint az iparművészet „területe” a mindennapi életben fellelhető 

tárgyak összessége: „ A mi területünk az élet. - mondja Szablya-Frischauf, aki maga a 

lakásművészeti tervezést és a belsőkiképzések tervezését tanítja. – Azzal, ami az életben 

körülvesz bennünket, az iparművész foglalkozik. Az iskola elve a minőségi munka és a 

tökéletes precizitás és a reneszánsz fent említett művésznevelő módszere.”636 A kerámia és 

porcelánművészet egésze szempontjából is lényeges előrelépések történtek 1937-38-ban, 

amikor az Iparművészeti Iskola hivatalosan is felvette a kapcsolatot a Herendi 

Porcelángyárral oktatási céllal.6371938-ban el is helyezkedett az első, az Iparművészeti 

Iskolában végzett diák a gyárnál műhelyvezetőként: Lőrincz István.638 Hasonló komplex, 

a „sokszorosító ipar” azaz a tömeggyártás felé tett lépések más szakokon is történtek, s 

egységes koncepciót alkottak, melyek végleges megvalósulását a háborús évek 

akadályozták meg. 

A háború alatt 1941-ben ünnepelte az Iparművészeti Iskola 60. éves fennállását, amikor 

a harmincas évek vége nagyarányú fejlesztéseinek eredményeit először összegezték639: „Az 

                                                           
635 Györgyi Dénes levele 1946 július 18-án Dr Keresztúry Dezső magyar vallás és közoktatási miniszternek. 
405/1946 ltsz. A levél kivonata a Magyar Iparművészeti Főiskola, Dokumentumok az Iparművészeti Főiskola 
életéből 1945-1983 kötetében (a továbbiakban Dokumentumok) a 24. oldalon is megjelent.  
636 „A mi területünk az élet” Esti Kurir 1943. július 7. szerda,  Szablya - Frischauf Ferenc nyilatkozata 
637 654/1938 tétel:1 alapszám: 654 Orbán jelentése a herendi üzemi gyakorlatról: Az 1937/38. tanév végén 
az O. M. Kir. Iparművészeti Iskola keramia szakosztály növendékei közül Balázs László III. é. Sas Nándor 
IV. é.és Molnár Elek V. é. voltak, kik a nyár folyamán a herendi porcellán gyárban technikai 
továbbképzésben részesültek.” … „A növendékek a gyár különböző osztályain két hónapon keresztül 
foglalkoztak. … A növendékeknek igen célszerű lenne, a gyárban való technikai felkészültség érdekében, hogy 
elgondolásaikat a sokszorosítás szempontjából gyakorlatiasabbá tegyék. Ezért a jövőben a sikerültebb 
terveiket, plasztikai megoldásaikat, melyeket az intézeti tanév alatt készítenek a nyári gyakorlat alatt a 
herendi gyárban kivitelezzék porcellánban, ezáltal nem csak gyakorlati tudásuk fejlődne, hanem 
megismerkednének a porcellán anyaggal is.” 
638 Lőrincz István (Lickóvadamos, 1901 – Veszprém, 1985) - szobrász, keramikus: „H.GY.”: Lőrincz István 
keramikusművész kiállítása, Magyar Nemzet, 1966. december 15.szám illetve: Szolláth György szócikke az 
artportal.hu-n. http://artportal.hu/lexikon/muveszek/lorincz_istvan/ letöltés ideje: 2011-09-08. 
639 MOME levéltár 261./1943. Tájékoztató 1943. VII./5. tétel: 2. Alapszám 262. „Az 1880-ban létesített 
iskola fennállása óta állandóan arra törekedett kiváló és nagykoncepciójú igazgatóinak vezetése és kiváló 
tanárainak tanítása mellett, hogy hazánknak ezt a maga nemében egyetlen intézményét a legnagyobb 
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iskola megalapításakor egyetlen szakosztálya volt az intézetnek, melyből ma már hét önálló 

szakosztály épült ki, melyeknek keretén belül a legmagasabb követelményeknek megfelelő, 

önállóan tervezni és kivitelezni képes iparművészeket nevel. … Kellemesen érinti a 

munkabemutató látogatóit az a nagyszerű rend és impozáns felszerelések, amelyekkel a 

nyert felvilágosítás szerint is több tízezer pengős költséggel modernizálták az utolsó 6-7 

év alatt az intézetnek a korábbi években elavult felszereléseit, megadva az elméleti és 

gyakorlati oktatás eredményességének feltételeit. 

A textilszakosztályon teljesen új, a korkövetelményeknek mindenben megfelelő 

textilkémiai laboratóriumot, gőzölő kazánokat és festékszóró tanműhelyeket, az 

ötvösszakosztályon minden növendék részére külön gázcsapokkal felszerelt 

munkaasztalokat, továbbá elektromos zománcégető kemencét, homokszóró készüléket és 

vegyi fülkéket, a festőszakosztályon egy egész tanterem beállványozására alkalmas 

állványkészletet, a szobrász szakosztályon és az asztalos tanműhelyben minden növendék 

részére teljes, komplett fölszerelést tartalmazó munkaszekrényt és munkaasztalt lát a 

munkabemutató szemlélője. Valamennyi szakosztály oktatási rendszerét igen kedvezően és 

hatékonyan biztosítják a szakosztályok korszerű felszerelései…”640 

Látható tehát, hogy amikor 1946 júliusában Györgyi Dénes az akkori Miniszterhez, 

Keresztúry Dezsőhöz fordul az Iparművészeti Iskola mihamarabbi átszervezését sürgetve, 

egy lassan egy évtizede tartó, és a Főiskolává szervezés irányába célirányosan haladó 

folyamat befejezését sürgeti. Mint írja: „Az Intézet főiskolai átszervezésének munkálatai 

mindez ideig nem történtek meg és ez ügyben az intézet szaktanári karát sem hallgatták 

meg.…Külföldön az Iparművészeti Iskolák mindenütt az ország dédelgetett intézménye. … 

Hazánkban az állam részéről korábban nem adatott meg még e nagyfontosságú szerepkör, 

és így a jelenlegi mostoha viszonyai és szűkös korlátai között nem fejtheti ki azt a 

működést, amely szociális életünk és az ország boldogulása szempontjából kívánatos 

volna.” 641 Györgyi a levél mellé 36 művész, jórészt az Iparművészeti Iskola akkori 

prominens tanárainak aláírását tartalmazó petíciót csatol szándékai nyomatékosítása 

végett.642 

                                                                                                                                                                                
erőfeszítések árán is a kor igényeinek megfelelő és az európai versenyben helyét nemcsak megálló, hanem a 
külföld hasonló intézményei között mindenben kimagasló intézetté fejlesszék.” 
640 Lásd mint fent: MOME levéltár 261./1943. 
641 Györgyi Dénes levele 1946 július 18-án Dr Keresztúry Dezső magyar vallás és közoktatási miniszternek. 
405/1946 ltsz. 
642 A nevek között a későbbi Iparművészeti Főiskola szinte teljes tanári kara szerepel, akik munkásságukat az 
iparművészeti oktatásban szinte mindannyian a harmincas években, Szablya rektorsága alatt vagy még annál 
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Erőfeszítéseit siker koronázza: 1946 szeptemberében az általa felállított tanrend szerint, 

a miniszter engedélyével elindul a képzés az Iskola és a Főiskola között átmenetnek 

tekinthető Iparművészeti Akadémián.643 melynek keretében az 1946/47 és 47/48-as 

tanévben folyik oktatás, 1948 szeptemberben indul meg az új Főiskola első évfolyama. 

Az iskola első rektora Kozma Lajos szintén régóta részt vett az Iparművészeti Iskola 

átalakításának munkájában.644 

IV.  Az Iparművészeti Főiskola első évei: 1948-1958 

a. Iparművészeti Iskolából Iparművészeti Főiskola: az intézmény 

első vezetői 

• 1946-1948 Kozma Lajos építész, iparművész 

• b.1948-1952 Schubert Ernő festőművész  

• c.1952-1958 Kaesz Gyula belsőépítész 

b. Az állandóság letéteményesei: A tanári kar stabilitása 

korszakokon keresztül. 

a. Iparművészeti Iskolából Iparművészeti Főiskola: az intézmény első vezetői 

Kozma Lajos 

Az Akadémia megalapítása után egy évvel, 1947-ben Pogány Károly, immár Ortutay 

Gyula miniszter által kinevezett biztosként, Kozma Lajost javasolja a Főiskola első 

rektorának, s a tanári karra tett részletes javaslatait a miniszter jóváhagyja. Pogány Károly 

tevékenysége nem egyértelmű, ám javaslatai tükrözik az új, szocialista vezetés akaratát és 

elképzeléseit. Az első igazgató, Kozma Lajos645, bár a Tanácsköztársaság alatt részt 

vett a Művészeti Direktórium tevékenységében, a két háború közötti korszak egyik 

                                                                                                                                                                                
is korábban kezdték.  Pál Lajos, Ohmann Béla, Kaesz Gyula, Gádor István, Weichinger Károly, Diósy Antal, 
Haranghy Jenő, Muhits Sándor szerepelnek többek között az újjászerveződő 1945.ös tanári kart is magában 
foglaló névsorban. 
643 A tantárgyak közül kettő, a Népművészet és a Magyar nép művészete is népművészeti tárgyú. A műszaki 
tárgyakat az Építész tanszék szervezi, jórészt szakmai tárgyak. A gazdaságelmélet terén sem tükröződik még 
a szocialista irány, a diákok üzemszervezést és üzemvezetéstant és iparjogot tanulnak, valamint kötelező 
manuális szakgyakorlatuk „lakáskiképző iparosmunkák” név alatt fut. Ez is mutatja, hogy ekkor még 
hivatalosan is az önálló kisiparos, manufakturális gyártási szektor felé orinentálják az iparművészeket. 
(Dokumentumok, p.34)  
644 1948. január 13-án kelt ülés jegyzőkönyve.  Készült az Országos Magyar Iparművészeti Főiskola 
szakvezető tanári értekezletén. A főiskolává való átminősítés bejelentése, személyi kérdések. (lásd: 
Dokumentumok, p.44. 1948/21.) 
645Koós J.: Kozma Lajos, Budapest, 1975. 
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meghatározó iparművész és építész személyisége volt és nem volt kifejezetten a Párt 

embere. Már 1913-tól az Iparművészeti Iskola, akkor még Iparrajziskola tanára, a magyar 

szecesszióból kinövő iparművészet első generációjának meghatározó tagja. A harmincas 

évek egyik termékeny és nagyhatású, megbecsült iparművész-építésze. Már 1945-ben, a 

háború után közvetlenül számos központi hivatalt látott el. Részt vett a Művészeti Tanács 

és a Budapesti Közmunkák Tanácsának munkájában, tehát volt gyakorlata az állami 

szervekkel történő érdekérvényesítés területén is. Nem tudhatjuk meg, hogy a hozzá 

hasonlóan alapvetően polgári attitűddel rendelkező alkotók közül milyen sorsa lett volna: 

alkalmazkodik 1949 után, mint sokan, vagy elhallgat, mint egyesek. A „szocialista 

realista” fordulat el őtt, rektorsága első évében, 1948. november 26-án hirtelen 

elhunyt. 

Az 1948 szeptemberében, 8 szakon induló új intézmény tanári karában kezdetben kevés 

változás történt. Számos oktató, szakvezető szerződésének kezdődátuma 1941 volt,646hisz 

jórészt a régi mesterek tanítanak régi tanrendjük szerint, immár új, főiskolai körülmények 

között, ám nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a néhány, a miniszteri biztos által javasolt 

új nevet, akik bekerültek a tanári névsorba. A belsőépítész, plasztikai, kerámia és ötvös 

szakokon nem történik kezdetben semmi változás. A tanári kar megegyezik az 1945-ös 

tanév mestereivel, akik a harmincas évek végétől, és évek elejétől az Intézményben 

tanítanak. A korábbiakhoz képest legradikálisabban a grafika szak változik meg: Bortnyik 

Sándor, Kádár György és Hincz Gyula (a Főiskola későbbi rektora), mindhárman 

baloldali kötődésű művészek, akik jó visztonyt ápolnak az épülő vezetéssel. Ők kerülnek 

az Iskola „régi motorosai” Konecsni György, Koffán Károly és Haranghy Jenő mellé. A 

textil szakon is újak és régiek osztoznak: Molnár Béla, a halasi csipkemanufaktúra 

egykori vezetőjének irányítása alatt dolgozik az egykori KÚT tagja, az ekkor a baloldali 

avantgárd művészethez kötődő Schubert Ernő festőművész, akinek korábban nem volt 

kötődése se a textilművészethez, se az iparművészethez, hacsak a kommunista párt 

rendezvényeinek díszleteit nem tekintjük annak.  Kozma Lajos hirtelen halála után 

                                                           
646 A MOME levéltárának vonatkozó adatainak összevetéséből kitűnik, hogy több „hullám” is jelen van a 
tanárok kinevezése tekintetében. Egyik ilyen 1941 amikor számos oktató, óraadó, szakoktató szerződését 
kötik meg. A másik 1948, értelemszerűen ezek a főiskla megalakulásához kapcsolódnak, ám sok közülük az 
1941-es szerződés hosszabításának, megújításának tekinthető. Ezek után 1958 kiemelkedő év, amikor többen 
is érkeznek „újak”, többek között Schrammel Imre és Csekovszky Árpád, illetve 10 évvel később, 1978 és 82 
között „cserélődik le” újra a régi gárda. Az ekkor leszerződött tanárok szerződéseinek többsége a kétezres 
években járt le. Az Iparmúvészeti Főiskola egyik „veteránja” Bohus Zoltán, aki az üveg szakirány vezetője 
volt, 1966 és 2010 között töltött be tanári állást a Főiskola személyi állományában. 
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egészen 1952-ig rektorként irányítja majd a főiskolát, meggyőződéses kommunistaként 

mindenben követve a Párt aktuális elképzeléseit. 

Ha a korszak politikai példáiból indulnánk ki, gondolhatnánk, hogy a korszakra 

jellemző „szalámizás” céljából „épülnek be” régi, jól bejáratott szakmai közösségekbe 

olyan kommunista elemek, akik aztán később központi pozíciókba kerülnek. A helyzet 

azonban ennél árnyaltabb. Ugyanebben az időben a Török Pál utcai Képző és 

Iparművészeti Gimnáziumban hasonló „kollegiális” kapcsolatba kerül az 1952/53-as tanév 

során induló üveg szakon Báthory Júlia és Z. Gács György.647Z. Gács György, aki 1935 – 

1939 között a Képzőművészeti Főiskolára járt és festészetet tanult, 1934-től a Szocialista 

Képzőművészek Csoportjának tagja. 1945, de különösen 1949 után a művészeti közélet 

aktív döntéshozói közé kerül. Egyik alapítója és szervezője 1949-ben a Képzőművészeti 

Alapnak és a Képzőművészek Szövetségének. 1956-ban kapott Munkácsy díját számos 

állami ösztöndíj, utazás előzi meg illetve követi. 1950-52 között vezetője a Képző és 

Iparművészeti középiskolának, 1953-ban az Iparművészeti Főiskola akkor még létező 

„díszítőfestő” szakának tanára lesz 1965-ig, amikor egyidejűleg a díszítőfestő szak 

megszűntével, megbízzák az újonnan szervezett üveg szak vezetésével. 

A látható kontinuitás, mely egészen az ötvenes évek végéig kitart annak köszönhető, 

hogy a konkrét szakmai tudást igénylő tantárgyakat továbbra is jórészt a régi tanárok 

tanítják nem ritkán kényszerűen melléjük helyezett „tanársegéd” vagy kolléga segédlete 

mellett. Gádor István a kerámia szak tulajdonképpeni vezetője marad 1957-ig, de már 

1951-ben lefokozzák egyszerű tanárrá, a vezetés Lőrincz Istvánra bízzák. Az eredeti 

megállapodás szerint Lőrincz a porcelán szakirány fejlesztésében vett volna részt, 

kurzusai: nagyipari tervezés, szakrajz, gyártástan.648 Gádor 1945-től kezdődött tanári 

karrierje 30 éves szakmai tapasztalaton nyugodott, de már 1948-ban „politikai 

magatartása miatt alkalmasnak találják” és kinevezik mellé az alig 4 éve diplomázott 

                                                           
647 Z. Gács György (1914-1978) Életében számos publikáció jelent meg róla. Az Iparművészeti Főiskola 
üveg szakának alapítójaként sokáig mint a „magyar üvegművészet megteremtője” jelent meg. Csak a 
kilencvenes évek után kezdett „osztozni” Báthory Júliával e címen, akiről hosszú évekig nem jelent, 
jelenhetett meg tanulmány. Életéről, munkásságáról Pogány Ö. Gábor is készített először részletes 
összefoglalást kitérve Z.Gács „szocialista művészetért tett” munkájára. (Pogány Ö. Gábor: Z. Gács György, 
Művészet, 1966/10.) illetve Vadas József is megjelentetett róla egy kismonográfiát 1975-ben. (Vadas József: 
Z. Gács György, Képzőművészeti Alap, Budapest, 1975.) Z.Gács György egyike azon kevés 
iparművészeknek, akiket Aradi Nóra, a neofunkcionalista esztétika egyik kulcsművének számító 
„Katedrálistól az ipari formáig” című művében személyesen, név szerint példaként  megemlít. 
648 1951-ben tanszékvezetőből sima egyetemi tanárrá minősítik vissza, de katedráját még hat évig megtartja 
Lőrincz István tanszékvezetése alatt, és a kerámia szakirány vezetője marad. Mie Lt. 574/1949 illetve 
820/1949 okiratok tanúskodnak a Lőrincz István és a minisztérium között lejátszódó tárgyalásokról.  
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Kiss Roóz Ilonát649. Haranghy és Konecsni mellett kezdettől ott van Hincz Gyula. Az 

elkötelezett baloldali, és a hivatalos irányvonalhoz is alkalmazkodó Bortnyik hamarosan 

előre lép: 1949-után a Képzőművészeti Főiskola tanára és a szocialista rendszer egyik 

kiemelt művésze lesz. Az első változások tehát azokon a területeken jöhettek létre, és 

indultak meg leghamarabb, ahol a rendszer lojális és képzett káderekkel 

rendelkezett, és ez főleg a grafika és festészet területe volt. A többi, szakmai 

felkészültséget igénylő területen részben a káderhiány és a képzett művészek kis száma 

miatt is jóval megengedőbb a korábbi időszak művészeivel, mely a többi műfajnál is 

nagyobb kontinuitást biztosít a kerámia és részben Báthory Júlia révén az üvegművészet 

területén. 

Az új elméleti tantárgyakat már 1948-ban baloldali gondolkodású professzorok oktatják 

a Főiskolán. Név szerint Hevesy Iván650, Kállai Ern ő651 valamint a neves néprajztudós, 

dr. Domanovszky György. Domanovszky azonban az egyetlen olyan elméleti tanár, 

aki az ötvenes évek végéig tanít a Főiskolán. Az ő tantárgya pedig: „A magyar nép 

művészete”, és a „Népművészet”. Az Iparművészeti Főiskolán, és hamarosan az egész 

művészeti életben bekövetkező változás egyik jele lesz, amikor 1956-ban utolsóként őt is 

„lefokozzák” tantárgyával együtt, hogy a Művészettörténeti Intézetet Művészetelméleti 

Intézetté átszervezve a népművészet tárgy oktatását lecsökkentsék, státuszát 

megszüntessék.652 

                                                           
649 Kiss Roóz Ilona 1949 és 1952 között volt „tervezés tanársegéd” funkcióban az Iparművészeti Főiskola 
alkalmazottja. Lásd: MIE Lt. 440/1949 dokumentum. 
650 Hevesy Iván ( 1893 – 1966) művészettörténész, filmtörténész, Bortnyik Sándor személyes barátja, Kassák 
Lajos körének tagja volt, és részt vett a Tanácsköztársaságban is. Leverése után Magyarországon maradt, a 
harmincas évek során végig alkotott, többek közt a Dante kiadó Új Lexikonának, és a Révai Nagylexikonnak 
volt szerkesztője. A „szocialista realista fordulat” után az ötvenes években nem volt hajlandó igazodni a 
„hivatalos irányvonalhoz” így 1950-ben eltávolították a művészettörténész-tanári katedráról és haláláig 
visszavonultan élt. (Hevesy Anna – Hevesi Katalin – Kincses Károly: Hevesy Iván és Kálmán Kata könyve. 
Magyar Fotográfiai Múzeum – Glória Kiadó, 1999. p.231.)  
651 Kállai Ernő (1890-1954) művészettörténész szintén Kassák és Moholy Nagy köreihez tartozott. Többek 
között 1925-ben ő volt az első, aki az új iskola főigazgatójáról, Kozma Lajosról 1925-ben könyvet jelentetett 
meg. Többek között ő volt a „MA” művészetelméleti kritikusa. Az iskolából 1949-ben (Hevesy mellet, és 
hasonló okokból) őt is eltávolították, nem sokkal később, 1954-ben meghalt. (Forgács, Éva: „Egy utópia 
lebomlása és lebontása: Kállai Ernő és Moholy-Nagy László konfliktusa”, in Az ellopott pillanat, Pécs: 
Jelenkor, p.154–161.) 
652 Lásd: Dokumentumok, p.102, „ Részletek az 1956 december 20-iki negyedik kari értekezlet 
jegyzőkönyvéből, tanszéki átszervezési kérdések. Népművészet és iparművészet viszonya” Folytatólagos 
jegyzőkönyv az 1956. december 20-án tartott negyedik plenáris kari értekezletről. ( MIE Lt. ikt.sz.n./1956) 
„Határozat: az eddigi művészettörénet tanszék megszűnik. Helyette művészetelméleti tanszéket kell 
szervezni, ami magában foglalja a következő tantárgyakat és kollégiumokat: művészet történet, a filozófia 
története, esztétika, általános művelődéstörténet és a többi művészetek ismertetése, utóbbi szabad 
kollégiumok formájában. Az új elméleti tanszék megszervezését végző munkabizottság tagjaivá a következő 
személyeket jelöli ki: Csemegi József, Radó Ferenc, Miháltz Pál, Schey Ferenc, Sümeghy Vera. … A 
népművészet ismerete szükséges A ráfordítható óraszám legfeljebb het 2-3 lehet, ez is fakultatív jelleggel. E 
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Schubert Ernő 

Az 1949/50-es „szakítás a formalizmussal” az iparművészetben is megtörténik, de ez 

elsősorban azokat a területeket érintette, ahol egyáltalán voltak olyan személyek, akiknél 

hasonló váltásról szó lehetett. Az ekkor eltávolított Kállai Ern ő korábbi előadásának, 

jegyzetei a „Tárgyformálás esztétikája” nevű, 1949-ben megszűntetett tanegység két 

szemeszterének anyaga egyfajta „korai szamizdatként” terjedt a diákok 

között.6531950 után jóformán egyetlen olyan szakember, tanár sem maradt a Főiskolán, aki 

modern tárgytervezést vagy a korai modern design-esztétikáját, netán a Bauhaus elveihez 

hasonló funkcionalista tárgytervezést tanított volna: az iparművészeti képzést továbbra is a 

régi, alapvetően konzervatív művészeti szemléletű, kézműves technikákat ismerő és tanító 

professzorok, valamint a melléjük beosztott, és az iparművészet területében járatlan 

tanárok végezték, akik jórészt a képzőművészet területéről, részben politikai okokból 

érkeztek654. 

A korszak rektora, Schubert Ernő a textil szakon a textilművész Molnár Béla mellett 

„dolgozik”. Schubert Ernő hirtelen „szakmai” karrierje a legnyilvánvalóbbak közé 

tartozott: művészdiplomával azért nem rendelkezett, mert a háború előtt kommunista 

szervezkedés miatt többedmagával; Kepes Györggyel, Korniss Dezsővel, Trauner 

Sándorral együtt távolították el a Képzőművészeti Főiskoláról.655 Később a 

Kommunista Párt rendezvényeit szolgáló dekorációs vállalat alapítója és vezetője volt. A 

baloldali kötődésű, eleve pozícióra szánt ám szakmai ismeretekkel az adott iparművészeti 

műfaj és anyag tekintetében nem rendelkező képzőművészeket, személyeket tehát nem egy 

esetben az adott szakma egyik meghatározó személyisége mellé történő „kollegiális 

kinevezés” révén képezte ki a hatalom későbbi feladatára. 

                                                                                                                                                                                
tantárgy is a művészetelméleti tanszék alá fog tartozni. Domanovszky György, - ha vállalja - ennek az 
anyagnak az előadója lehet, de csak meghívott előadóként. Egy teljes tanári státuszt azonban tovább nem 
lehet lefoglalni akkor, amikor egyes tanszakok fejlesztésének biztosításához égető szükségünk van tanári 
státuszokra. Az igazgatóság intézkedjék a minisztériumban Domanovszky állásának felmondása 
érdekében.” 
653 A tárgyformálás esztétikája, Budapest, 1948-as kéziratát a Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatói 
jegyeztek le és adtak ki  Kállai Ernő előadása alapján. (MIE levéltár szám nélkül) 
654 Különösen magas a KÚT egykori és a „szentendrei iskola” , valamint a Szocialista Képzőművészek 
Társasága egykori tagjainak részvétele. Innen érkezik a festészettel 1938-ban felhagyó, ám az ötvösművészet 
és kisplasztikák területén már a harmincas évek végén, iparművészként kitűnő Borsos Miklós is, aki szintén a 
KÚT tagja volt. 
655 Attalai Gábor: Schubert Ernő Emlékkiállítás, a katalógus bevezető tanulmánya, Művésztelepi Galéria, 
Szentendre, 1986. Ezen a forráson kívül Havas Lujza szócikke elérhető a Kortárs Művészeti Lexikon 
Schubertre vonatkozó szócikkében. 



 
208 

 

Schubert Ernő már 1949-ben jelenti Révai Józsefnek: „A reform szellemében 

megkezdtük iskolánk átszervezését. Minden főtanszakvezető tanár feladatként kapta a 

termelőterület és a nevelésterület összhangba hozását. A szükséges szakkáderek 

meghatározását, a tananyag kiértékelését.”656 Schubert Ernő tevékenységéből a 

dokumentumok fényében azonban bizonyos visszafogottság tapasztalható. Azon túl, hogy 

lezárul a fent leírt folyamat, mely a „régiek” és „újak” kinevezését jelentette, Schubert 

talán épp a terület iránti alázata miatt bizonyos tisztelettel bánt az idősebb mesterek iránt. 

Számított szaktudásukra, munkájukra messzemenőkig számított. 1949-ben személyesen 

kérte meg Báthory Júliát is arra, hogy dolgozza ki a Főiskola számára az üveg szak 

beindításához szükséges pedagógiai programot. A munkát Báthory elvégezte, ám a 

tervezet végül nem valósult meg. Bizonyos elemeit három évvel később a Török Pál 

utcában valósította meg Báthory, más elemei csak 1965-től váltak valóra, amikor beindult 

a felsőfokú üvegművész képzés az Iparművészeti Főiskolán. 

Kaesz Gyula 

A korszak végéig tartó kontinuitást, mely a háború előtti és a háború utáni művészet 

között fennállt, nem más biztosította személyében, mint Kaesz Gyula, a modern magyar 

iparművészet több helyen említett meghatározó alakja. Kaesz a „magyar modern stílus” 

egyik meghatározó alakja volt már a harmincas években is. Szó esett róla a 1935-1938 

között megjelenő önálló folyóirata A bútor kapcsán, illetve a Borbíró Virgil lapjához a Tér 

és Formához köthető kiterjedt publikációi miatt is. 

Egyik első propagátora volt a „modern design” tágan értelmezett gondolatának. 

Szorgalmazta az ipar és iparművészet közeledését, és 1952-es főigazgatói kinevezésekor 

már 33 éve volt az Iparművészeti Iskola tanára. Maga volt az élő hagyomány, az élő 

folytonosság. Némileg meglepő az eddigi folyamatok kapcsán, hogy a modernizmus ilyen 

hangos szószólója, a Kozma Lajos neve fémjelezte modern művészeti irányzat 

képviselője hogy szerezhet 1952-ben  háttérbe szorított társaival szemben ilyen fontos, 

központi kinevezést? Viszonylag kevés munkája maradt fenn Kaesz Gyulának, hisz 

elsődleges tevékenysége végig a művésztanáré volt a húszas évektől. Pedagógiai 

tapasztalata tehát kétségtelenül egy fontos szempont volt. A másik szempont azonban a 

totalitárius design felfogás kettősségében rejlik: miközben a megvalósult tárgyak 

szintjén a magyaros ornamentika, a klasszicizáló formavilág kívánalmait támasztja, 

                                                           
656 Lásd: MIE Lt. 1168/1949 számú dokumentum. 
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egyértelmű célja mindezen tárgyak ipari, sőt nagyipari környezetben történő, 

termékként való előállítása. 

Kaesz Gyula, mint a magyarországi designoktatás és a Szablya-féle reformok egyik 

tevékeny részese, a modern design gondolatának legjobb – élő – ismerője tökéletesen 

alkalmas volt arra, hogy miközben kapcsolata megalapozott a „régi gárdával”, a lehető 

legjobban valósíthassa meg az „új rendszer” kiépítését, mely tevékenysége egyik 

legfontosabb állomásaként a fémipari formatervező tanszék 1952-es létrehozásával jött 

létre. A tanszék létrehozásával a korábban már említett Dózsa Farkas Andrást bízta meg, 

aki maga is a háború előtti neoklasszicista szobrászok közösségéből érkezett. A tanszak 

kezdetben a díszítőszobrász főtanszak alá tartozott. A Kaesz – korszakot a korábbi korszak 

hagyományainak továbbélése jellemzi, melyet egy iktató szám nélküli, 1953-ban keltezett 

irat is tanúsít, mely az Iparművészeti Főiskola szerkezetét mutatja meg. A főiskolán ekkor 

4 főtanszak: belsőépítész, díszítőfestő, díszítőszobrász és textil vannak (a grafika tanszéket 

megszüntették, illetve átvitték a képzőre.) Ez a rendszer megegyezik a háború előttivel 

csakúgy, mint a képzés 5 éves rendje. Másik fontos változás az Iskola életében az 1954-es 

átköltözés volt, amikor is megkapta a Főiskola a MOME által ma is használt zugligeti 

Campust. 

Az iskola életében tehát néhány kisebb eseményt leszámítva strukturális változás 1948 

után nem történik. A Kozma Lajos idejében rögzült rendszerekbe érdemi beavatkozás 

egészen Hincz Gyula 1958-as kinevezéséig nem történik. 1958. augusztus 26-án Kaesz 

Gyula lemond igazgatói kinevezéséről. Egy 1957-ben kelt korábbi dokumentum szerint 

Kaesz eltávolításában elsősorban politikai okok játszottak szerepet. Az 1956-os forradalom 

és az azt megelőző időszak politikai felelősségét Kaeszre hárították, ám a valóság sokkal 

inkább az volt, hogy Kaesz fogadta a diákság részéről érkező panaszokat, és többek 

közt tárgyalásba kezdett a forradalmi diákság képviselőivel, akiknek a neve között több 

később ismerős név is felbukkan: Fekete György, Mezei Gábor, Boda Attila, Nagy Irén 

neve szerepel a dokumentumban.657 Noé Anna révén a Petőfi kör is szervezkedni kezd a 

Főiskolán. Több belső feszültség is felszínre kerül ekkor, főleg a „régi” iparművész gárda 

és az „új” főleg képzőművészek uralta csoportok között, mely végül Kaesz és Hincz 

konfliktusában az utóbbi kinevezésével zárul. Az 1958 és 1963 közötti, Hincz Gyula neve 

                                                           
657 Részletek a Népművelési Miniszternek küldött jelentésből. Címzett: Dr. Bikácsi László Művelődési 
minisztérium Művészetoktatási Osztály. MIE Lt. 409/1957.számú dokumentum. (Dokumentumok: p.106) 
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által fémjelzett időszak lesz az, ami új korszakot nyit az Iparművészeti Főiskola, és ez 

által az itt képzett művészek következő generációjának életében. 

b Az állandóság letéteményesei: A tanári kar stabilitása korszakokon keresztül. 

Szavakban természetesen továbbra is „erőfeszítéseket tesznek” az ipar igényeinek 

felmérésére, illetve az ipar szakember igényeihez való igazodásra, de ez kimerül abban, 

hogy jegyzőkönyveztetik ezeket a kijelentéseket.658Az ötvenes évek iparművész képzése 

továbbra is jórészt a régi mesterek szakmai tudásán alapul, s a friss évfolyamok diákjai 

továbbra is mint önálló alkotók lennének kénytelenek boldogulni, ha egyáltalán lenne erre 

lehetőség. Sokat elárul, hogy egészen 1951-ig, majd egy teljes évtizeden át volt a kerámia 

tanszék tervezés tanára az 1944-ben pozíciójába kinevezett Muhits Sándor, aki 1905 óta 

már tanárként működött, s a „magyaros szecesszió” egyik meghatározó alakjaként.659Nem 

elhanyagolható az sem, hogy a tényleges szakmai oktatást végző személyek, a szakoktatói 

gárda szinte változatlanul megmarad. A kerámia szakon például a kerámia technológiát 

Obrotka József 1948 és 1969 között 21 éven át tanítja, miközben fölötte több 

„korszak”, „stílus” is úgymond „áthalad”. Általában jellemző az, hogy a Főiskolán, 

illetve előd és utódintézményeiben kivételesen hosszú ideig tanítanak egyes mesterek. A 

korábban említett 1936-os és 1941-es felvételeket, melyek a szakoktatói gárdát, óraadókat, 

műhelyvezetőket érintették 1960 és 66 között követte egy újabb hullám. 

Többen is érkeznek „újak”, többek között Schrammel Imre és Csekovszky Árpád. 

Cirka 15 évvel később, 1978 és 82 között „cserélődik le” újra a régi gárda. Az ekkor 

leszerződött tanárok szerződéseinek többsége a kétezres években járt le, illetve még mindig 

érvényes. Az Iparművészeti Főiskola egyik „veteránja” például Bohus Zoltán, aki az üveg 

szakirány vezetője volt. 1966 és 2010 között. Negyvennégy éven keresztül töltött be 

tanári állást a Főiskola személyi állományában, 1976-ig mint Z.Gács György tanársegéde, 

1976-tól pedig mint intézetvezető. Ilyen hosszú oktatói karrier ilyen jelentős pozícióban 

szinte egyedülálló nemzetközi összehasonlításban is. Az „iparon” nem volt azonban ritka a 

                                                           
658 Schubert Ernő hozzászólása az 1948. május 4-iki értekezleten, Dokumentumok, 25. p.49 
659 Muhits Sándor festő és iparművész Peterden született 1882 márc. 9.-én, és 1956 május 8-án hunyt el. 
Budapesten, az Iparművészeti Iskolában végezte tanulmányait, és ugyanott kezdte meg működését. 1905-től 
kezdve folyamatosan tanít. Grafikai munkákkal és illusztrációval kezdte, majd fokozatosan nyergelt át a 
kerámia műfajára, ahol már a húszas-harmincas években számos tárgyat alkotott, meghatározó alakja volt a 
„népies, magyaros kerámiáknak”. (forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon (főszerkesztő: Székely 
György) A kötet az Akadémiai Kiadó és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közös 
gondozásában készült. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 
http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz15/516.html letöltés ideje: 2011. szeptember 7. 
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hasonlóan hosszú tanári pálya: Csekovszky Árpád 1957 és 1989 között tanított a 

főiskolán, de a Szilikát Tanszék kerámia-technológia tanára 1944 és 1975 között, 31 éven 

át ugyanazon személy: Duma György volt. Boros Tibor 1965 és 1985 között 20 évig 

tanította az üvegipari technológiákat, Dr. Gurmai Mihály  1966 és 1980 között szintén 14 

éven át tanította az üvegipari formatervezést. Figyelembe véve az ipari technológiák és 

technikák változásait, valamint a formatervezés központi jelentőségét a design területén, 

ezek a hosszú tanár karrierek egyben azt is jelentették, hogy az iskola révén – mely egyben 

az egyetlen volt a maga nemében az országban – egy nagyon stabil, egységes, és zárt 

iparművészeti világ jött létre az elmúlt pár évtizedben. Egy iskola egy tanári kar, sok 

esetben évtizedekig egy adott ember, aki révén, mint mester révén az összes magyarországi 

iparművész technológiai, elméleti, művészi tudását megszerzi. 

3.5.4. Záró esettanulmány:  

Kitekintés a Gubacsi úti kerámia reliefek mögül660 

Az 1938 és 1958 közötti korszak egyik összegző alkotásának is tekinthető a gubacsi úti 

lakótelep 1955-ben átadott homlokzati relief sorozata. A művekben ugyanis a fentiekben 

vázolt helyzet tökéletesen megmutatkozik. A mai szem számára néhol megmosolyogtatóan 

naiv, s talán esztétikailag is kifogásolható, igazi „szocreál” művek ezek.  Érdekességük 

nem is művészi megvalósításuk magas foka, hanem hogy egy ilyen marginális, az általunk 

használt terminológia szerint „szocialista klasszicista”, valamint léptékét tekintve is 

viszonylag kicsi alkotás esetében miért van jelen egyszerre ennyi alkotó. A művek 

némelyike, ellentétben legtöbb kortársukkal, szignált.661 A nevek láttán elcsodálkozhatunk. 

Az egyik reliefen olvasható kettős szignó: „G. Lux A és Gorka G.” különösen érdekes: 

két, a harmincas-negyvenes években aktív, ám egymástól stílusában és műfajában is eltérő 

                                                           
660 A 12 színes kerámia-reliefből álló sorozat, 2011-ben néhol töredékes, egy esetben megrongált, általánosan 
elhanyagolt állapotban van, restaurációra szorul. A felállítás éve: 1955. A 12 relief a Budapest XX. kerület, 
Téglagyártó utca házainak bejárata felett található a Pesterzsébetet és Csepelt összekötő Gubacsi-hídtól délre 
lévő Gubacsi lakótelep épületein. 
661 A Zamárdi utcai nyitó párdarabon „G. Lux A. és Gorka G.” azaz Greigersenné Lux Alice és Gorka Géza 
nevei olvashatóak. Prohászka László: Ohmann Béla életműve, (Új Forrás, 2008. szeptember, 40.évfolyam 
9.szám http://epa.oszk.hu/00000/00016/00137/080717.html letöltés ideje: 2011. augusztus 6.)  
tanulmányában megemlíti, hogy „Ohmann 1945 utáni kevés köztéri munkája az egyik itteni épületdísz 
elkészítése” a Gubacsi úton. A többi említett művész neve a lakótelep kapcsán Berza László (főszerk.): 
Budapest Lexikon. Akadémiai, Bp., 1973. 392. o.-n található. Az Artportal,hu szócikkei között is 
megtalálható a „Gubacsi úti lakótelep, 1955.” Kifejezés, a fenti esetben két alkalommal: Kunvári Lilla és 
Hadik Magda esetében. A lakótelephez kapcsolódó művészeti alkotásokként áll még Boldogfai-Farkas 
Sándor (1907-1970) szobrászművész díszkútja, (mely jelenleg nincs a helyén.) illetve a megközelítőleg 
azonos időben készített „Táncolók”, Tar István (1910-1971) kompozíciója is. (lásd még: Gádor Endre: 
Budapest szobrai, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1955. Athenaeum Nyomda, Szöveg: Lyka Károly 
(bevezető) és Gádor Endre, fotók Borsos Imre és Petrás István.  34 cm., 147 oldal.)  



 
212 

 

művészt, Gregersenné Lux Alice-t662 és Gorka Gézát663 takarja. Senki nem gondolná a 

családi idillt ábrázoló többi domborműről sem, hogy többek között Ohmann Béla664és 

Eschenbach Jenő.665a harmincas évek vezető iparművészeinek neve is felmerül velük 

kapcsolatban.666 

A domborművek jórészt családi jelenetek, játszó gyermekek, állatfigurák. Az idilli, a 

szocreál stílusnak megfelelően giccsbe hajló munkák mögött tehát a harmincas-negyvenes 

évek kommunista fordulatot megelőző korszakának élvonalbeli alkotói állnak. Ha sorra 

felmerülő neveket tovább követjük, újabb alkotók kerülnek elő: Kőfalvy Gyula667, Hadik 

Magda668 és Kunvári Lilla669 neveivel ritkábban találkozhattunk korábban, mint a fenti 

alkotókkal. Ha a fent vázolt történelmi hátteret nem ismernénk, azt is gondolhatnánk, 

„mesterek és tanítványaik” dolgoznak együtt: Ohmann Béla és Eschenbach Jenő az 

Iparművészeti Iskolában tanár-kollégák voltak. 

Eschenbach Jenő670Orbán Antal, a kerámia tanszak vezetőjének tanársegédje 1933 és 

1936 között, s később is az Országos Magyar Iparművészeti Társulat révén minden 

jelentősebb csoportos kiállításon találkozunk elismert és díjazott műveivel.671 Eschenbach 

Jenő ekkor a „magyaros-népies kerámiaművészet” irányzatának egyik művelője. A 

népművészet formakincse, elemei a korszakra jellemző gazdagságban vannak jelen 

művein.  Ohmann Béla szintén a kerámia szak egyik tanára, 1921-től a Budai 

                                                           
662 Gregersenné Lux Alice (Bustyaháza, 1906. október 23.–Budapest, 1988. augusztus 21.) lásd később 
663 Gorka Géza (Nagytapolcsány, 1894. szeptember 6.–Nógrádverőce, 1971. szeptember 25.) lásd később 
664 Ohmann Béla (Budapest, 1890. március 6.–Budapest, 1968. március 21.) lásd később 
665 Eschenbach Jenő (Budapest, 1908. március 25.–Budapest, 1981. február 24.) lásd Második Fejezet, 
harmadik rész, első pont: Népművészet és Iparművészet kapcsolata. 
666 Ohmann Béla az 1938-as Első Iparművészeti Kiállítás és Kongresszus kapcsán állami iparművészeti nagy 
aranyérmet kapott. Eschenbach Jenő az 1937-es Párizsi Világkiállítás aranyérmét kapta, Gorka Géza, aki a 
harmincas évek egyik legtöbbet kiállító művésze volt, számtalan korábbi elismerés mellett az 1940-es VII. 
Milánói Triennálé nagydíját (Grand Prix) kapta meg. 
667 Kőfalvy Gyula (Pestszenterzsébet, 1920. június 20.–Budapest, 1986. december 4.) neve egy adott 
plasztikához, az „Őzikék” című domborműhöz kapcsolható a Téglaégető u. 11. szám alatt, a Gubacsi úti 
lakótelep 1955-ös házainak legdélebbi sorában. Művészet 1963. augusztusi számában K.Gy. szignóval közölt 
kiállítás-recenzióban említik a gubacsi úti domborműveket: „Szobrászunk nagy plasztikában is eredményeset 
alkot, ő készítette a ... Gubacsi úti lakótelepen levő Őzikék című domborművet ...” (lásd: K.Gy.: Kőfalvy 
Gyula és Balázs János kiállítása a Pesterzsébeti Múzeumban, Művészet, A Magyar Képzőművészet 
Szövetségének folyóirata, IV. évfolyam 8. szám, 1963. augusztus, 43-44. oldal) 
668 Hadik Magda (Ópécska, 1914. június 1.–Budapest, 2004. május 2.) 
669 Kunvári Lilla (Budapest, 1897. július 26.–Budapest, 1984. augusztus 12.) 
670 Eschenbach Jenő keramikus (Budapest, 1908. március 25.–Budapest, 1981. február 24.)életrajzának 
körvonalait lásd: Laczkó Ibolya: Eschenbach Jenő, Kortárs Magyar Művészeti Lexikon szócikke, Budapest, 
Enciklopédia Kiadó, 2001. szerk. Fitz Péter, Első Kötet p.97. 
671 1937: párizsi Világkiállítás aranyérme; 1938: I. Magyar Országos Iparművészeti Tárlat elismerő oklevele; 
1939: elismerő oklevél, Világkiállítás, New York; 1940: milánói triennálé elismerő oklevele. 
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Iparrajziskola kerámia műhelyének vezetője, s maga is 1937 és 1946 között az 

Iparművészeti Iskola szobrász szakának vezetője. 

Ohmann Béla tanítványa volt az Iparművészeti Iskola szobrász szakán 1943-ban 

végzett Kőfalvy Gyula, aki 1955-ben immár „alkotótársként” vesz részt a Gubacsi úti 

lakótelep reliefjeinek elkészítésénél. Gregersenné Lux Alice, az Iparművészeti Iskolában 

1931-ben végzett, Eschenbach Jenő alatt egy évvel. Építész férje, és annak szakmai köre 

révén hamar számos építészeti-társművészeti alkotást hozott létre, s jórészt végig ebben a 

műfajban alkotott. A negyvenes évekre már az épületszobrászat egyik ismert és 

elismert művelője. A művészek ekkor már régebb óta ismerhetik egymást, hisz számos 

kiállításon vettek részt közösen, többek között az OMIT tagjaiként. Mindannyian az 

Iparművészeti Iskola diákjaiként végeztek, részben oktatóiként is tevékenykedtek, egy 

szakmai körben mozognak ekkor lassan két évtizede. Gorka Géza némileg kívülálló ebben 

a társaságban, neve és személye azonban széles körben ismert, szakmai reputációja 

kikezdhetetlen. 

Ez az illusztris művészkör egy fiatal építész, Molnár Péter672„szocialista klasszicista” 

épületeihez tervezi a dombormű-sorozatot. Molnár Péter, aki ekkor harminc éves, 

szakmája csúcsára majd egy évtizeddel később jut el. Mesterének idősebb Janáky Istvánt 

(1901-1966) tekintette. 1964-ben kapott először Ybl díjat, 1957-ben még kitelepített 

volt.673 A gubacsi út idején a LAKÓTERV fiatal munkatársa. 

A magyar „későmodern” vagy „szocialista modernista” építészet egyik markáns 

alakja lesz az 1958 utáni korszakban.674 Leghíresebb, meg nem valósult tervei közé a 

Lágymányosi BNV csarnok II. valamint a Nemzeti Színház 1966-os tervpályázatainak III. 

díjai tartoznak, melyek a maguk nemében nagyszerű példái e korszak építészeti 

                                                           
672 Molnár Péter (Budapest, 1925. július 14. – Budapest, 2000. augusztus 27.) építész, Kondor Béla köreihez 
tartozott, nem csak épületeket, hanem irodalmi műveket is alkotott: „…a Finom falat állt legközelebb a 
Kristóf téren. Ide gyakran lejártak a közeli Iparterv munkatársai - Molnár Péter, Juhász mester, Minári Olga 
és nyilván mások is -, s hamar kialakult a szellemi ingázás. A hidat persze itt is Kondor Béla alkotta, akinek 
közeli műterme lett esténként a presszó diszkurzusok folytatásának színhelye…S bevallom, én a társaság 
irodalmár tagja, évekig azt sem sejthettem, hogy Kondor Béla verseket is írt. Bizonyára szemérmességével is 
magyarázható, hogy első kötetét csak összeállítása után az utolsó pillanatban olvastatta el velem egy 
megrendült beszélgetés során. Molnár Péter elbeszéléseivel pedig most ismerkedhettem meg, amikor 
felesége, Boriska elkezdte hagyatéka "ébresztését". . . Molnár Péter jó ízlésére vall, hogy nem kívülről, a 
tanult kultúrából igyekezett írói nyelvet teremteni, hanem az elbeszélés elemi indítékait követte.”Idézet: 
Bodnár György „Termő idő”  című előszavából. Molnár Péter: Felülről körözve: Molnár Péter prózai írásai 
Budapest, HAP Galéria, 2005. ISBN: 9632194675 (Kiállítás: 2005. november 22. - 2006. január 14.) 
673 Lásd: Molnár Péter, Modern építészeti lexikon. Szerk. Kubinszky Mihály. (ISBN 963-10-1780-X) 
Budapest,  Műszaki Kiadó, 1978. 210. oldal 
674 Thury Levente: Művészet-e az építészet és mennyi köze van az elméletekhez? Molnár Péter építész. 1925-
2000.  Új magyar építőművészet. 2001/4.szám, p23. – 72. 
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törekvéseinek. Megvalósult és ma is álló művei közt a siófoki Meteorológiai 

Obszervatórium épülete az egyik első, „szocreál utáni modern” épületnek is 

tekinthető Magyarországon. A Széchenyi Rakpart második világháborúban keletkezett 

fokhíjának beépítése a Széchenyi Rakpart 6. szám alatt, Világörökségi területen, (ún. OTP 

lakóház) valamint az 1964-ben épült Kőbánya Mozi mindenképp említést érdemel. A 

Bem rakparton álló EGI székházát szállodává a nemrég elhunyt Reimholtz Péter tervezte 

át, tiszteletben tartva Molnár Péter 1966-os munkáját.675A hetvenes nyolcvanas évektől 

Molnár épületei is idomulnak az új elvárásokhoz: a Mentőszolgálat 1984-es épülete már 

jellegtelen betonkolosszus. A kilencvenes években ő is kortársaihoz hasonlóan a 

posztmodern építészettel együtt „archaizálja vissza önmagát.” A kőbányai tűzoltóság 

1990-ben épített boltíves, nyeregtetős téglaépülete formáit és léptékét tekintve is 

„visszatérés a gubacsi útra.” 

A két korábban szinte ismeretlen név két hölgyé: Kunvári Lilla, és Hadik Magda azok, 

akik nem voltak részei az „illusztris iparművészek körének”. Hadik Magda esetében ez 

nem annyira feltűnő, hisz a fiatal képzőművész, alig két évvel korábban, 1953-ban szerez 

diplomát a Pátzay Pál osztályában a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán. Hasonlóan 

fiatal ő, mint Molnár Péter. Alig pár évvel korábban, 1947-ben indul karrierje, amikor 33 

évesen a Képzőművészeti Főiskolára kerül. Szobrászként tehát ő sem végzett korábban 

építészeti kerámia munkát, s később sem fog. Főleg a hatvanas évek első felétől fogunk 

többet találkozni vele. Neve az éremművészet és köztéri szobrok kapcsán egyaránt 

felmerül: stilizált figurális köztéri szobrai, melyeket jórészt a hatvanas-hetvenes 

években alkotott, azonban belesimulnak a korszak „szocialista modernizmusába”. 

Köztéri szobrain erős, robosztus figuralizmus, tömbszerű megformálás jellemző.676 Egyéni 

hangját kétségtelenül főleg kisplasztikái révén éri el, ahol a kéz, a gesztusok jelentősége 

felértékelődik.677 Kunvári Lillával, akivel neve először a Gubacsi úti kerámiák révén kerül 

                                                           
675 Lásd Reimholtz Péter (1942-2010) munkásságáról Klein Rudolf, Lampel Éva, Lampel Miklós: Kortárs 
magyar építészeti kalauz. Budapest, Vertigó Kiadó. 2001., 59., 60., 146., 227. old. 
676 Összes köztéri szobra közül egyedül a Gubacsi úton „alkalmaz” kerámiát. Legjellemzőbb művei mészkő 
szobrok. Ilyen például a makói „Mementó” szobor amit 1975-ben a városban elesett szovjet katonák 
emlékére emeltek, valamint a szintén makói Ságvári Endre szobor. Hasonlóan robosztus a hajdúböszörményi 
Káplár Miklós illetve a tiszalúci Petőfi szobor. Az ötvenes évek klasszicizáló szobrai közé tartozik még a ma 
a bázakerettyei Fő utcán található 1955-ös „Gyermekek” kompozíció (forrás: 
http://www.szoborlap.hu/alkoto/579_Hadik%20Magda letöltés ideje: 2011-08-07.) 
677 Halála után egy évvel állandó kiállítása 2005-ben nyílt meg Csurgón, a Csurgói Városi Múzeumban. 
(Csurgó, 8840 Csokonai u. 24. Telefon: 06 82 471-35) Életműkiállítása a Vigadó Galériában volt 1993-ban, 
melynek katalógus bevezetőjét Dávid Kata írta: „Alkotói világának középpontjában az ember áll, róla beszél 
minden művében: örömök és szenvedések, boldogság és elhagyatottság, vidámság és szomorúság formálódik 
képpé a művekben. A tánc mellett a gyász, a magány mellett a szerelem egyaránt témája szobrainak.” (A 
katalógust nem sikerült megtalálni. Idézet: Szászfalvi László polgármester Hadik Magda Állandó kiállításán 
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egy lapra, később részben párhuzamosan fut karrierje: a Nemzetközi Érmeművész 

Szövetség (FIDEM - Fédération Internationale de la Médailles d'Art) tagjaként, 

melynek egyik hazai szervezője és vezetője épp Kunvári Lilla,  számos közös kiállításon 

és szakmai fórumon vesznek részt együtt. A nyolcvanas években készült Marx-érmével éri 

el hazai és külföldi elismerései csúcsát: 1985-ben a Szovjet Képzőművészek 

Szövetségének diplomáját nyeri el általa. Kisplasztikákat, érmeket egészen haláláig alkot, 

számos darabja ma is forog a galériák kínálatában, egyszerű, érthető stílusa révén ma is 

sokak számára népszerű. 

Kunvári Lilla 678 1955-ben már érett alkotó. Majd negyed százados karrierrel háta 

mögött, neve mégsem szerepel gyakran a híradásokban. Ennek egyik oka, hogy hosszú 

ideig nem Magyarországon élt. A húszas években elhagyta az országot, és csak 1934 

után tért haza. Korábban orvosnak készült, s harmadéves korában jelentkezett át az 

Iparművészeti Iskola esti tanfolyamára, ahonnan azonban 1920-ban kirúgták. Az ok: a 

Gallilei Kör tagjaként ifjúmunkásoknak tartott agit ációs előadásokat. Rövid ideig 

Sidló Ferenc tanítványa a Képzőművészeti Főiskolán, de hamarosan Prágába, majd 

Párizsba távozik, s csak a harmincas évek közepén tér haza. A KÚT kiállítója lesz.  Már a 

húszas években, külföldön is a portré és éremszobrászat jelenti fő profilját, számos 

munkáját értékesíti a tengeren túl.679 Hazatérése után érem-művészként működik. 

Képzőművészek közt mozog, az iparművészeti kiállításokon egyáltalán nem 

találkozunk nevével. 

A nyíltan baloldali elkötelezettségű Z. Gács Györgyhöz hasonlóan 1949 után karrierje 

új lendületet vesz: 1949-ben 25 éves, addigi életművét összegző gyűjteményes kiállítást 

rendeznek számára a Műcsarnokban. A szocreál időkben számos megrendelést kap, 

ugyanakkor számára is az 1958 utáni időszak jelenti az igazi kibontakozás lehetőségét. 

Köztéri szobrokat korábban ő sem készített: első monumentális munkái közé tartoznak a 

gubacsi úti domborművek. Ehhez hasonló munkája több neki sem lesz, főleg figurális 

büsztök, portrészobrok lesznek jellemzők rá.680A gubacsi úti munkával nagyrészt egy 

                                                                                                                                                                                
elhangzott megnyitó beszéde 2005.február 26., Csurgón  http://szaszfalvi.hu/hirek-kibont.php?id=56 letöltés 
ideje: 2011-08-07.) 
678 Bozóky Mária: Kunvári Lilla Budapest, 1983. Képzőművészeti Kiadó, Mai Magyar Művészet sorozat, 61 
p., XVI t.: ill., részben színes; 20 cm 
679 lásd: Ladányi József: Kunvári Lilla, Artportal: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/kunvari_lilla letöltés 
ideje: 2011-08-07. 
680 Wellmann professzor mellszobra (1966, Kaposvár, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum), Salamon 
Henrik professzor mellszobra (1966, Budapest, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika), Szőnyi 
István portréja (1951, felállítva 1969, Zebegény), Steinmetz Miklós mellszobra (1970, Komló), Medgyaszay 
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időben, 1954-es datálással található Móra Ferenc emléktáblája681 és „Csellózó” című, a 

Kerepesi Úti lakótelepen található domborműve.682Később főleg zenei, irodalmi tárgyú 

arcképeket, plaketteket, kisebb büsztöket, portré-érmek sorát alkotja meg.683 A hatvanas 

évektől visszajár Franciaországba, és több nemzetközi szakmai szervezetben is tisztségeket 

tölt be.684 

Mit keresnek tehát a monumentális szobrászatban járatlan, a kerámia anyagát nem 

ismerő képzőművészek az iparművészeti kerámia és épületszobrászat elismert mestereivel 

a Gubacsi út munkáslakásaihoz készítendő domborművek megbízott alkotói közt? És miért 

szerepel egy, az építészeti kerámia műfajában egyáltalán nem mozgó művész közös 

szignóval egy művön olyasvalakivel, akinek majd 20 éves tapasztalata van ezen a 

területen? A furcsa „művészkollektíva” közös megbízását a munka önmagában nem 

indokolná, és utólag sem magyarázza, hisz nem válik valamiféle különleges műfaji vagy 

stílus kavalkáddá. Amilyen eldugott részen van Budapesten, olyan eldugott fejezetét 

alkotja ezen művészek életművének is, jóformán egyikük számára sem jelenti az életmű 

meghatározó pontját, mindenki számára felejthető epizód. 

                                                                                                                                                                                
Vilma síremléke (1952, felállítva 1974, Budapest, Kerepesi úti temető), Petényi Géza (bronz 
portrédombormű, 1976, Budapest, XII. ker., Szarvas Gábor u., Csecsemőotthon). (Forrás: Ladányi József: 
Kunvári Lilla, http://artportal.hu/lexikon/muveszek/kunvari_lilla letöltés ideje 2011-08-07 
681 Budapest, I. kerület Móra Ferenc u 2/a utca falán található 110x62 cm méretű emléktábla. Felirata: „Író, a 
magyar alföld korabeli világának művészi ábrázolója, aki meleghangú írásaiban mély együttérzéssel és 
szeretettel hirdette az elnyomottak és kizsákmányoltak igazságát.” 
682 A kerepesi úti reliefek kapcsán Szandai Sándor (1903-1978) szintén baloldali elkötelezettségű 
szobrászművész neve merül fel, akivel Kunvári Lilla a „KÚT” kiállításain már a harmincas évek közepétől 
közösen vett részt. Szandai viszonylag későn, 1935 után kezd Kassák hatására érdemben foglalkozni a 
szobrászattal, nem esik át formális képzésen. Korábban többek közt a Népszava és a Nyugat egyik 
publicistája, nép paraszti témájú szocialista, szociografikus írásai voltak. Számos köztéri alkotása van, főleg 
ülő nők, táncoló alakok, a „szocialista modernizmus” sajátos stílusában kivitelezve. A kerepesi útnál 
valószerűtlen, hogy ilyen komplex és nagy ciklust egy emberként megtervezni és kivitelezni képes legyen. A 
nőalakok megformálása, alakjuk szobrászi kiképzése arra enged következtetni, hogy a ciklus elkészültét 
Medgyessy Ferenc (1881-1958) „felügyelhette”. A hatvanas években ugyan Szandai az op-art és a kinetikus 
szobrászat felé fordul, de egészen haláláig alkotja figurális klasszicizáló műveit is. (lásd.: L. Menyhért 
László: Szandai Sándor, Mai magyar művészet sorozat (ISSN 0231-2603) Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 
1983 (Bp.: NYIFŰ: Kossuth) 60 p., XVI t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm ISBN: 963-336-327-6 szobrászata 
megjegyzések: p. 49-50. ) 
683 A teljesség igénye nélkül: Richter zongorázik-plakett, 1959; Verdi-érem, 1964; Van Gogh-érem, 1965; 
Balassi Bálint-érem, 1974. 
684 „Tagja volt 1967-től a Société des Artistes Français-nek és a Nemzetközi Éremművészeti Szövetségnek, 
1971-től a Deutsche Medaillengesellschaftnak. 1972-83 között a Nemzetközi Éremművészeti Szövetség 
magyarországi delegátusa volt. 1967-ben a párizsi Salon des Printemps-on Mention Honorable-t kapott, 
1972-ben a Société des Artistes Français bronzérmét nyerte el.”( Forrás: Ladányi József: Kunvári Lilla, 
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/kunvari_lilla  letöltés ideje 2011-08-07.) A FIDEM történetét lásd: 
http://www.fidem-medals.org/ letöltés ideje: 2011-08-07. 
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A megbízottak közül többen egyedül is gond nélkül megoldanák a feladatot. Ohmann 

Béla már 1920-ban, a boráros téri Hangya Székház homlokzatán.685Ifjabb Mátrai 

Lajos686egykori tanítványa, mesterével közösen végzi el ehelyütt a hasonló léptékű 

munkát. Ott 8 négyzetes alakú dombormű látható, amely Györgyi Dénes Art Deco stílusú 

épületének ötödik emeletén, a homlokzati záró párkányon az ablakok közét díszíti. 

Némiképp ironikus módon jórészt a gubacsi útihoz hasonló zsánerjeleneteket ábrázol. 

Groteszk keretet ad Ohmann Béla páratlan életművének, hogy első és egyik utolsó frízén is 

izmos, stilizált „paraszt” alakok vonulnak sarlókkal és egyéb mezőgazdasági 

szerszámokkal.687 Stílusának mértékletes és néhol hűvösnek tetsző neoklasszicizmusa 

azonban már e korai művén kiérlelt formában van jelen.688 

Ohmann Béla a gubacsi úti lakótelep reliefjeinek elkészítéséig tartó 35 év során 

végig hű marad ehhez a klasszicizmushoz, s szinte együtt halad a XX. Század 

neoklasszicista irányzataival.689 Az olyan jelentős munkák, mint a Budapesti 

Elektromos Művek Székházára készített bronz szobra690valamint a szegedi Dóm tér 

Nemzeti Emlékcsarnokába készített emlékművei691egyaránt ezt az Art Deco-ban 

gyökerező, néhol historizáló neoklasszicista stílust tükrözik. Az építészeti díszítőszobrászat 

végig markáns eleme marad életművének. A Hangya-székház után közel 10 évvel készült 

Győző utcai bérház692lovas-domborművei, valamint az Eszék utcai bérház falán látható 

                                                           
685 Budapest, IX. kerület, Közraktár u. 30. A Belső-Ferencváros Boráros tér előtti utolsó dunaparti tömbjének 
középső háza; a homlokzat a Duna felé néz. 
686 Ifjabb Mátrai Lajos (Budapest 1875. december 14. – 1945.) Az Iparművészeti Iskola növendéke, majd 
tanára volt, a századforduló historizmusának művésze. Fő műve a szegedi Vásárhely Pál szobor (1905). Élete 
vége felé főleg egyházi műveket készített, az ő keze munkája Weichinger Károly gellérthegyi pálos 
templomának Szent Pál szobra. (Magyar Katolikus Lexikon VIII. kötet, Budapest, Szent István Társulat, 
2003. 813.o., Művészeti Lexikon, Budapest, Akadémia Kiadó, 1967. 264. oldal) 
687 A domborműveket 2010-ben újították fel a Fővárosi Védettségű, korábban az ÁFOR majd a MOL 
székházaként szolgáló épület „Riverside” Irodaházzá alakítása során. 
688 Bajó Gyula: Budapest újabbkori épületszobrászata. TURUL, Budapest, 1942. 50. és 65. o. 
689 P. Szűcs Julianna: A római iskola. Esztergom : Corvina, 1987. [1988!] 143 o., 168 t. ISBN 9631325822 
690 Györgyi Dénes – Román Ernő: Budapest Székesfőváros Elektromos Művei. V. kerület, Honvéd u. 22-24. 
Az 1932-ben készült bronz szobor, mely az Elektromosságot jeleníti meg, illetve az épület homlokzatán 
látható faragott Budapest címer szintén Györgyi Dénes épületéhez tartoznak. Györgyi Dénes és Ohmann Béla 
ekkor az Iparművészeti Iskolán tanártársak voltak. (Györgyi Dénesről: Szerk.: Kontha Sándor: Magyar 
művészet 1919-1945. (1-2. kötet)  p.327-367.- Akadémiai K. Bp.1985. - ISBN 963-05-2542-9.) 
691 Ohmann Béla műve az Emlékcsarnok szobrai közül a Mátyás emlékmű, a Temesvári Pelbárt, a Feszl 
Frigyes az Ozorai Pipó és a Clark Ádám emlékművek. A Dóm tér Szent Ágoston kerámia-domborművét, 
valamint az épület több szobrát is (Szent Gellért, Szent Imre, zászlótartó szerzetesek stb.) Munkássága a 
„római iskolához” hasonló fegyelmezett neoklasszicizmus.  (Tóth Attila: A Nemzeti Emlékcsarnok, Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szeged, 2009. 255 p.: ill., színes; 22 cm. ISBN: 978-963-06-7185-9 
p.137.) 
692 Jó állapotban maradtak fenn a domborművek, a szintén nem rég restaurált épület sarokhomlokzatán. Az 
épület a Győző utca és Pálya utca sarkán, a Déli Pályaudvar közelében áll. A két dombormű lovas katonákat 
ábrázol íjjal és karddal. Budapest, I.kerület, Győző utca 5.sz.  
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domborművek693 s mintegy megelőlegezik a gubacsi úti figurákat: klasszicizáló modern 

épületre elhelyezett dekoratív jelenteket ábrázolnak. 

1943-ban, amikor Weichinger Károllyal közösen a székesfehérvári középkori várfal 

maradványainak monumentális lezárásaként 14,2 méter magas emlékművet alkot 

Prohászka Ottokár, a város korábbi püspökének emlékére694, a lángoló feszületet vivő 

heroikus angyal figurája, illetve a püspöknek a szobor talapzatán látható portréja már a 

korábbi római iskolás neoklasszicizmusnak a totalitárius művészet hatására megjelenő 

heroizmusát mutatja. Az alak ábrázolása eme módosult klasszicizáló stílusra jellemző 

izmos, éles, a korábbinál is szigorúbb formák jellemzik. Az angyal keze is ökölbe szorul, 

tekintete éles, a kezében szorított feszület szinte fáklyaként szolgál. A mű túlzó méretei is 

alátámasztják monumentális, agitatív szándékait. Prohászka Ottokár személye sem volt 

ekkor mentes a püspök politikai szerepvállalásától.695Egy hasonlóan monumentális, és 

kifejező emlékmű emelése 1943-ban tehát nem pusztán a város püspökének állított 

emléket, hanem a keresztény világnézet diadalát is hirdetni szándékozott. 

A háború után Ohmann Bélával – hasonlóan a római iskola számos tagjához – 

viszonylag hamar újra találkozunk. Az Iparművészeti Iskola korábbi tanárának a 

Műszaki Egyetem Épületszobrászati tanszékén adnak állást: 1946-1950-ig a tanszék 

plasztika és mintázás tanára. 1950-ben, 60 évesen nyugdíjazzák a BME-ről. 1952-ben 

„Gyapotszedő” 696 című műve jelzi alkalmazkodását az „új művészethez”. Alig 9 évvel 

Székesfehérvár után újra együtt dolgozik Weichinger Károllyal: szobra Weichinger a 

moszkvai Mezőgazdasági Kiállítása számára épített pavilonjának bejáratát díszíti. A 

„Gyapotszedő” nem sokban különbözik a harmincas évek kevésbé jelentős épület-

                                                           
693 Budapest XI. kerület, Eszék utca 13-15. számú ház homlokzatán látható, lovas íjászokat és kürtön tülkölő 
alakokat ábrázoló két négyzetes alakú dombormű 1931-32-ben készültek.  
694 A szobor Székesfehérváron, a Várkörút végén, a Monostor bástya közelében található Prohászka ligetben 
áll.  
695 Prohászka Ottokár a két világháború között a keresztényszocializmus és a keresztény modernizmus 
szellemi iskolájának egyik kulcsfigurája volt. Összes műveit 1928-1929-ben a Szent István Társulat adta ki 
25 kötetben. (Szerkesztő: Schütz Antal O.Sch.P.) Antiszemita nézetei, megjegyzései, főleg a halála utáni 
politikai események tükrében a mai napig heves vitákat gerjesztenek. (Antiszemitizmusának kérdését lásd: 
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon, Budapest, 2001, ISBN 9633890276 ) A katolikus 
értelmiség számára a rendszerváltás után újra nagy jelentőséget nyertek elsősorban a keresztény embernek és 
katolikus értelmiségnek a modern társadalomban betöltendő szerepét taglaló írásai. Nevét a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemhez kapcsolódó szakkollégium is viseli. 
696 A szobrot Ohmann Béla a Moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás magyar pavilonja számára készítette. A 
pavilon Weichinger Károly tervei alapján készült, és Ohmann mellett Domanovszky Endre és Szőnyi István 
pannói ékesítették, valamint kiállították Báthory Júlia „Favágók” című homokfúvott pannóját, és Kovács 
Margit több művét is. A Gyapotszedő ma a Terror Háza Múzeum állandó kiállításán a folyosón látható. 
(http://www.terrorhaza.hu/allando_kiallitas/pince/lepcsohaz/a_lepcsohazban_talalhato_.html letöltés ideje: 
2011-08-06.) 
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szobraitól. A munka ironikus módon szinte mintegy „visszanyúl” az életmű korai 

szakaszához: az 1920-as épületszobrokhoz hasonló, kifejezéstelenül merev tekintetű, ám 

anatómiailag pontosan megmunkált, szinte iskolásan tanulmányszerű parasztfigura. 

Az idősödő mester 1968-ban bekövetkezett haláláig alkot. Az 1955-ös, a „szocreálba” 

illeszkedő szobrainak stílusa az 1958-as fordulatot követően már szinte alig módosul. 

1957-es „Szüret” című kazincbarcikai szobra alig különbözik stílusában 1959-es, a 

Szentendrei út 101. számú épületre készített „Gyári munkások” fríztől. A hatvanas 

években készített kései szobrai újfent a harmincas évek Art Deco alakjait idézik: két 

utolsó köztéri műve 1964-ben Vácon kerül elhelyezésre. A Gombási úton elhelyezett „Ül ő 

nő”  alakja szervesen illeszkedik a hatvanas évek hasonló, parkokban elhelyezett „húsos, 

telt” figurális művei közé. A buszpályaudvaron elhelyezett „Közlekedés” című mészkő 

domborműve viszont az 1943-as székesfehérvári Prohászka emlékművet idézi: kiképzése 

is hasonló, bár kisebb. Egy szintén összefüggő architektonikus tömbbe foglalt szárnyas 

alakot ábrázol, aki ezúttal lángoló feszület helyett egy pálmaágat tart a kezében. Mellette 

autóbusz és gőzmozdony domborműve látható. Szintén kései, 1964-es keszthelyi Kacsóh 

Pongrác Emléktáblája697mind a portré megfogalmazásában, mint az alkalmazott betűtípus 

tekintetében Prohászka Ottokár hasonló az 1943-as, székesfehérvári emlékmű részét 

képező portréját idézi. 

Az illusztris nevek között szerepel a Gubacsi úton a Gregersenné Lux Alice-szal közös 

szignóval jelen lévő alkotó: Gorka Géza.698 A rendkívül gazdag, és részleteiben újfent 

ismertetni szükségtelen életműben a Gubacsi úti reliefek azonban két szempontból is 

különleges helyet foglalnak el. Egyik szempont az, hogy Gorka Géza gazdag életművében 

az 1944-es, a Nógrádi Palóc Háziipari Keramikai Műhely699megszűnését követő, és az 

1959-es nagysikerű faenzai kiállítás700közötti majd 15 év szinte néhány mondatban 

                                                           
697 Az 1964-ben felavatott emléktábla a keszthelyi Kacsóh Pongrác utca egyik házának falán található. Az 
emléktábla felirata: „Kacsóh Pongrác zeneszerző e házban írta 1904-ben a János Vitézt.” 
698 A Gorka Géza munkásságát részletező monográfia adatainak felhasználásával végeztem munkám. Gorka 
Lívia - Csenkey Éva - Szabó Lilla - Szelényi Károly: Gorka Géza 1894-1971, Budapest-Veszprém, F. 
Szelényi Ház, 1994. Gorka Lívia és Csenkey Éva tanulmányaival, összeállította Szabó Lilla. Terjedelem: 140 
p.: ill., részben színes; 24 cm. ISBN: 963-8155-15-9 lásd: Bibliográfia: p.23-24. 
699 A Nógrádi Palóc Háziipari Keramikai Műhelyt 1943-ban, az első bécsi döntés következtében akkor 
Magyarországhoz tartozó Losoncon (Lučenec) szervezte meg, amelyben huszonöt munkást foglalkoztatva 
1944 végéig dolgozott. Az ez után következő adatok csupán egy 1946 folyamán Pécsen, a Zsolnay gyárban 
folytatott magastűzű anyagkísérletről, valamint az 1955-ös második Országos Iparművészeti Kiállításon való 
részvételről szólnak. 
700 Gorka műveivel az 1958-as brüsszeli világkiállításon már részt vett. Ez után kezdett újra alkotni, az 
Iparművészeti Vállalattal történő külön megállapodás tette lehetővé saját műhelyének újraindítását. 1959-ben 
munkái a Magyar Népköztársaság állami ajándékaként a faenzai Nemzetközi Kerámia Múzeumba kerültek. 
Ez az esemény fémjelzi az életmű újabb termékeny korszakát. 
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összegezhető. Az életrajzi írások tanúsága szerint e két évszám közötti másfél 

évtizedben alig pár esemény történt.701Gorka Géza jóformán eltűnt. Ezért is érdekes, 

hogy 1955-ben egy ilyen előkelő társaság tagjaként, egy röpke epizód erejéig épp egy, az 

életművéből tökéletesen kilógó mű kapcsán találkozunk nevével. 

Gorka Géza munkássága ugyanis teljes egészében tárgyalkotó művészet 

volt.702Gorka Géza egész életét a kerámia manufakturális megmunkálása, a kerámiából 

történő használati – iparművészeti, valamint dísztárgyak és edény és tárgyplasztikák 

készítése tették ki. Gorka Géza építészeti kerámiát jóformán egyáltalán nem alkotott. 

A Gubacsi úti szignált reliefek, mint monumentális figurális művek is egyedülállóak 

és ezért műfaji szempontból is különös helyen vannak az életműben. Amikor pedig 

neve közös szignóban jelenik meg a háború előtti korszak egyik legfoglalkoztatottabb 

építészeti szobrászával Gregersenné Lux Alice-szal, kérdéses lesz az is, vajon mivel 

járulhatott hozzá egyáltalán Gorka Géza – szignóján túl – a művek létrejöttéhez.  

Gregersenné Lux Alice az Iparművészeti Iskolában nagybátyja Lux Elek703 

tanítványaként végzett 1931-ben, s ezután rögtön római tanulmányútra ment. Ez a 

tanulmányút egész életére meghatározó volt, ekkor köteleződött el a novocento704 ihlette 

olasz neoklasszicizmus stílusa mellett. 1933-ban a „Harmadik Ifjúsági Fasiszta Tárlat” 

                                                           
701 Az életrajz tanúsága szerint ebben az időszakban 1944 után egy rövid pécsi kísérletet követően Gorka 
jóformán 10 évre visszavonul. A nagyobb csoportos kiállításokon részt vesz, illetve műhelyében alkot tovább 
szűkös körülmények és lehetőségek között. Életét feldolgozó monográfia: Gorka Lívia - Csenkey Éva - 
Szabó Lilla - Szelényi Károly: Gorka Géza 1894-1971, Budapest-Veszprém, F. Szelényi Ház, 1994. Gorka 
Lívia és Csenkey Éva tanulmányaival, összeállította Szabó Lilla. Terjedelem: 140 p.: ill., részben színes; 24 
cm. ISBN: 963-8155-15-9 lásd: Bibliográfia: p.23-24. 
702 Gorka Gézának a Gubacsi úti reliefeken kívül szélesebb körben ismert köztéri alkotása nincs. Lánya, 
Gorka Lívia (1925-2011) már jóval több építészeti művel rendelkezik. 1966-os gödöllői, és 1979-es 
tatabányai művei a magyar építészeti kerámia egésze szempontjából is jelentőséggel bírnak. 
703 Lux Elek (1884-1941) szobrászművész az Iparművészeti Iskola tanára volt, Ohmann Béla elődje és 
kollégája. Számos kompozíciója ismert, hisz „Fésülködő nő”, Ludas Matyi, és „Matyó Madonna” című 
szobrainak kisplasztika változatai hosszú évekig a Herendi Porcelángyár sikertermékei, nippjei közé 
tartoztak. A harmincas években a Zsolnay számára készített szobor-terveket. 
704 A „Novecento Italiano” mozgalom, mely hamarosan az olasz fasiszta vezetés támogatott művészeti 
irányzata volt 1922-ben jött létre Milánóban a műkritikus Margherita Sarfatti és hét művész (Sette Pittori del 
Novecento): Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, 
Ubaldo Oppi, és Mario Sironi részvételével. Elutasítják a „romantikus szentimentalizmust” és az „önmagába 
forduló pszichológizálást” és egy kemény, szikár klasszicista kifejezésmód mellett teszik le a voksot . A 
modern dinamizmust a „heroikus cselekvés” (azzione heroica) megjelenítésével, és az individuum 
intelligenciájának kifejezésével ötvözik. Céljuk az avantgard elutasítása és az olasz művészet történeti 
hagyományaihoz való visszatérés volt. Hatásuk a húszas évek egész európai művészetére nagy volt, a húszas 
évektől kezdődően jelen lévő, a modern idiómát klasszicizáló tendenciákkal ötvöző szellemi és művészeti 
irányzatok gyökerei sok szállal kapcsolódnak ehhez a mozgalomhoz. (lásd: Roland Sarti: Italy: a reference 
guide from the Renaissance to the present ,New York, Infobase Publishing, 2004. ISBN: 08160 45224, 712 
oldal. p.53-58, valamint p.445. 
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egyik kiállítója.7051934-ben tér haza, és rögtön a Nemzeti Szalon, valamint a hivatalos 

kiállítások résztvevője lesz. Az 1936-os brüsszeli, 1937-es párizsi és 1939-es new yorki 

világkiállításon is részt vesz, az 1940-es milánói Triennálén aranyérmet szerez.706 Férje, 

Gregersen Hugó,707aki Guilbrand Gregersen norvég hídépítő unokája volt, a két háború 

közötti Budapest egyik legnépszerűbb bérházépítője. Lux Alice az ő állandó 

munkatársaként főleg, de nem kizárólag az ő épületei díszítésére készítette szobrait.708 Az 

ekkor kidolgozott alkotói metódus eredményeként számos anyagban dolgozik. Bronz 

szobrot, mészkő faragványt és kerámia reliefet egyaránt készít, férje budai Fő utcában 

lévő házán elhelyezett domborművének mázas kerámia változatát is elkészíti. „Anya 

gyermekével” kompozíciója, mely szintén Gregersen Hugó tervezte Attila út 25. szám 

falán látható, szintén kerámiából készült nagyméretű alkotás. művészetének fő jellemzője, 

hogy az olaszos neokasszicizmus stílusában alkotott, enyhén stilizált, érzékenyen 

megmunkált szobor szinte mindig ízül az épülethez, annak szerves részét képezi. Elegáns 

arányokat alkalmaz, szobrainak minősége egyenletesen magas színvonalú. A harmincas 

évek egyik legtermékenyebb épületszobrásza, számos munkája a mai napig látható 

Budapest szerte, művei a harmincas évek Budapestjének emblematikus elemei. 

                                                           
705 Lásd: III Mostra d’Arte della giovinezza fascista romana, catalogo della mostra,presenta dodici opere, 
Roma, Aranciera di Villa Umberto ANNO XI, Roma, 1933. 20 p. 25 cm. A kiállítás sokkal inkább az olasz 
neoklasszicista művészet fasiszta értelmezés szerint megtartott„mustrájának” volt tekinthető. Ugyanakkor 
lényegi különbségek mutatkoznak a futurizmus „avantgard” esztétikája és modernség-felfogása által erősen 
befolyásolt fasiszta neoklasszicizmus irányzata, és az „avantgard” törekvéseket „degeneráltnak” tekintő, és 
csak a harmincas évek második felétől létező náci neoklasszicista művészet között. A Marinetti befolyásolta 
„Secondo Futurismo” egyszerre fasiszta, és avantgard irányzat ami élvezi a rezsim támogatását. A kiállítás 
rendezésének idején Mussolini lassan egy évtizede van hatalmon, és a hitleri hatalomátvétel beteljesedése, és 
a náci művészet megjelenése még majd két évig várat magára. (lásd: Kate Flint: Art and the Fascist Régime 
in Italy Oxford Art Journal. 1980.Vol.3.,Issue 2.: p.49-54.) 
706 A Debrecenben, a Piac utca 45. szám alatti egykori Magyar Általános Hitelbank épületét díszítő szobrai 
kapták a korszak legtöbb elismerését. A „Kereskedelem” és „Szorgalom” szobrait, mellyel korábban már 
számos kiállításon részt vett végül 1939-ben nevezte be a Magyari Iparművészek Országos Egyesülete a 
Milánói Trienáléra, ahol aranyérmet nyertek. (Forrás: Kopp Jenő: A magyar művészet sikere Velencében és 
Milánóban. Szépművészet, Szerk.: Gerevits Tibor, Mariay Ödön, 1940/1.szám, p.21-23. ) 
707 Gregersen Hugó (1889-1975) 1945 előtt Budapesten több mint 20 bérházat tervezett. Ezek közül a 
jelentősebbek: Ráth György u. 36. (1929), Kis János altábornagy u. 32. (1932), Böszörményi út 17. (1933), 
Móricz Zsigmond körtér 6/8/10. (1934), Fő u. 37/c (1936), Bem u. 24. (1936), Pozsonyi út 41. (1937) 
Alkotás u. 9. (1938), Árpád fejedelem útja 56. (1934). Feleségének szobrai többek közt az Attila út 25. falán 
(Anya gyermekével) a Móricz Zsigmond körtér 9.-en (Vízhordó) a Bem József utca 24-en (Hermész) a Fő 
utca 37/c (Danaidák) a Pozsonyi út 41falán (Merkúr és Fortuna), láthatóak. A művésznőtől származó 
domborművek a Margit körút 69-en is láthatóak. A háború után jórészt külön dolgoznak. (Forrás: Gregersen 
Hugó, Magyar Életrajzi Lexikon (főszerkesztő: Kenyeres Ágnes) 
http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC04834/05441.htm letöltés ideje: 2011-09-08.) 
708 „A Piac utca bal oldalán az egykori Magyar Általános Hitelbank egykori épülete – ma OTP-fiók – áll. 
Padányi Lajos tervei szerint emelték 1937-ben. Homlokzatát Gregersenné Lux Alice allegorikus szobrai 
díszítik – az Ipar, a Mezőgazdaság, a Kereskedelem és a Szorgalom megtestesítői. A 42-48. számú ház 
bejáratánál (APEH székház) Kovács Margit keramikusművész Szüret című alkotása látható.” (Forrás: 
Debrecen.hu, http://portal.debrecen.hu/varosunk/latnivalok/dbereceniseta1_latnivalok.html?page=1 
„Látnivalók, Kereskedőházak.” letöltés időpontja: 2011-08-07.) 
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A kommunista hatalomátvétel utáni időszak során Lux Alice, bár a korábbi 

sikereket megismételni nem tudja, bár az ötvenes-hatvanas években is végig alkot. 

Háború utáni egyik első és jóformán egyetlen szigorúan „szocreál” műve a Gubacsi út 

Gorka Gézával együtt szignált 1955-ös alkotása. 1958 után kortársaihoz hasonlóan ő is 

több lehetőséghez jut, bár az ötvenes évek összes jelentősebb csoportos kiállításain már 

kezdettől részt vesz.709 Az egyik legérzékenyebb változás életében, hogy korábbi 

együttműködése férjével 1945-ben megszakad: Gregersen Hugó 1950-től a 

Mezőgazdasági Tervező Vállalathoz került, és jórészt vidéki mezőgazdasági és 

gyárépületeket volt kénytelen tervezni.710 

G. Lux Alice 1958-ban az Ózdi Kohászati Művek bejáratára készít domborművet. 

A zuglói, Budapest (XIV. kerület), Újvidék tér 3.szám alatt lévő általános iskola falára 

készített „Sic Itur Ad Astra”  kompozíció az épülethez simulva folytatja az 1940-es 

években megkezdett hagyományt. A hatvanas évekre szobrai egyre inkább beilleszkednek 

a „parkok dagi kőhölgyei és játszó gyerekei” közé: az edelényi „Pánsípos” a kecskeméti 

„Ül ő nő”  szobra melyet 1964-ben illetve 1966-ban készített már nem kapcsolódnak 

épülethez. Az 1970-ben Nagykanizsán egy lakótelep parkjában hasonló helyzetben álló 

„Ugráló csikók” szoborsorozat az egyik utolsó az 1988-ban elhunyt idős művésznő 

munkái közül. Az ugrándozó csikók szoborsorozata ugyan a korszak „panel-

szobrászatának” tucatnyi állatábrázolása közé tartozik, ám még ez a kései munka is magas 

fokú szakmai tudásról, nívóról tanúskodik. A mozdulatok frissek, elegánsak, a 

megmunkálás pedig virtuóz. 

Miben különlegesek tehát a Gubacsi út reliefjei? Egyrészt anyaguk ritkaság számba 

megy a korszak során: a kevés megvalósult szocialista klasszicista (szocreál) emléken 

inkább alkalmaztak kőfaragványokat, esetenként beton öntvényeket. A kerámia anyagának 

előállítása ez idő tájt túl időigényes és költséges is volt. Az építészeti kerámia első 

„virágkora”, nem kevéssé Gádor Istvánnak az ötvenes évek során kifejtett lobbizása révén 

1958 után jön el, amikor a beruházások száma is nagyobb lesz, és a vezetés által a 

köztereken alkalmazott „szocialista modernizmus” művészeti kánonja is megszilárdul. 

                                                           
709 Bánóczi Zsuzsa: Gregersenné Lux Alice, Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 2. kötet (H-Ö) Szerkesztette 
Fitz Péter, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2000. 656.oldal 
710 Debreceni Penicillingyár (1950), hűtőházak Kaposvárott, Győrben, Debrecenben (1951-52). A Magyar 
Életrajzi Lexikon tanúsága szerint utolsó két jegyzett munkája a budapesti Divatcsarnok és a Gundel étterem 
1956-os és 1957-es helyreállítása. (Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990 Javított, átdolgozott kiadás, 
Akadémiai Kiadó, elektronikus formátum, Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes, Gregersen Hugó, 
http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC04834/05441.htm letöltés időpontja: 2011-08-07.) 
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Ennek a kánonnak immár része lesz a murália: ez teremt új lehetőségeket arra, hogy az 

építészeti kerámia műfaja felvirágozzon. Az 1948 és 58 közötti évtized jóformán 

csendben telik eme műfaj tekintetében, ezért is ritka egy hasonló léptékű, ráadásul 

murális kerámia munka. 

A reliefek esztétikai megmunkálása nem tér el lényegileg a hasonló, korabeli jelenetek 

stílusától. Az egységes szocreál uniformizáló klasszicizáló tendenciái érvényesülnek rajta, 

megmunkálásuk is homogén. A szignált darab, mely Gorka Géza és G.Lux Alice nevét 

tartalmazza, több kérdést is felvet. Ha a „művész kollektíva” egészét nézzük, a négy 

tapasztalt, és négy tapasztalatlanabb művész párosítása nem idegen a korszaktól. A 

művészeti oktatás, a pozíciók tekintetében is láthattuk, hogy a megelőző korszak egyik 

tapasztalt mestere mellé gyakran neveznek ki fiatal, ám politikailag az új rezsim iránt 

elkötelezett, vagy épp új feladatra szánt „segédeket.” A cél kettős. Egyrészt bizonyíthatóan 

ezzel igyekeznek kinevelni az új, szocialista művésznemzedéket, másrészt azonban 

többnyire bizonyíthatatlan, hogy a kulcspozícióba helyezett illetve azokban hagyott, ám 

„politikailag megbízhatatlan” alkotók mellé helyezett „megbízhatóak” szemmel is tartották 

őket. Vannak üstökösszerű karrierek, mint Farkas Aladáré,711és vannak ennél 

kiegyensúlyozottabb, egyenletesebb karrierek is kevesebb egyértelmű politikai és közéleti 

konnotációval. 

Az viszont biztos, hogy az 1948 és 1958 közötti időszak egésze során nincs még egy 

olyan köztéri murális kerámia alkotás, mint amilyen a gubacsi úti, mely egyszerre 

korszakzáró és korszaknyitó mű. Lezárja a korábbi, 1938 és 1958 közötti művészeti 

korszakot, és a világkiállítások díjazottjait egy pesterzsébeti lakótelepre száműzi. Egyben 

egy új korszak nyitánya is: első azon murális kerámiaművek közül, amelyek 1958 után 

a keramikusok egy egész, dolgozatban tárgyalt második generációja, Gádor István 

tanítványainak nagy része számára fogják jelenteni működésük elsődleges terepét. 

                                                           
711 Farkas Aladár (Újpest, 1909. március 27. – Budapest, 1981. december 11.) kezdetétől elkötelezett 
kommunista alkotó volt, aki élete végééig a munkásmozgalomnak élt, és művészetét is ez a meggyőződése 
határozta meg. A „felszabadulási emlékművek mestere” azonban ha szobrai felöl közelítjük meg ugyanazon 
az úton halad mint kortársai: szocialista klasszicizmus, szocialista modern, majd bizonyos 
neokonstruktivista-avantgard kísérletek jellemzik. 
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3.6. MÁSODIK ESETTANULMÁNY:  

Művészek és művek, irányzatok és stílusok a kritika és fogadtatás fényében 

Második esettanulmányom célja, hogy megmutassam a fent vázolt irányzatok konkrét 

jelenlétét, alakulását. A magyar iparművészetben a kommunista hatalomátvételt 

közvetlenül megelőző, és azt követő időszakot igyekszem egységében vizsgálni. Egy 1943-

as cikksorozatot követve igyekszem megmutatni a fent vázolt irányzatok jelenlétét a 

művészetteoretikában és hatásukat konkrét művészek műveinek kritikai fogadtatásában, 

karrierjük alakulásában. 

3.6.1. Bevezetés 

3.6.2. „Magyar és magyaros” stílus az építészetben 

3.6.3. „Magyar és magyaros” stílus az iparművészetben 

3.6.4. Hivatalos állami kiállítások az 1937 utáni időszakban 

3.6.5. 1943-as II. Országos Iparművészeti Tárlat 

3.6.6. Egy „idegen ízű” és egy „magyar gazdagságú” iparművész  

• Báthory Júlia 

• Kovács Margit 

3.6.7. Magyaros, népies és Art Deco iparművészek:  

• Lakatos Artúr, a magyaros 

• Gorka Géza, a népies 

• Gádor István, az Art Deco 

3.6.8. Összegzés 

3.6.1.  Bevezetés 

A magyar művészetelméleti diskurzusban az iparművészetre vonatkoztatható 

elméleti kérdések felvetése jórészt az építészet területén kezdődött. A XIX. századi 

kezdetektől az iparművészet részben az építészet „társművészeteként” jelent meg. Mivel a 

„magyaros” iparművészet a „magyaros” építészettel szoros kapcsolatban bontakozott ki, 
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így a mindenkori teoretika az építészet számára kijelölt főbb útmutatásai automatikusan 

csapódtak le az iparművészet területén. Ezek az esztétikai elvárások közvetlenül 

befolyásolták az iparművészek mozgásterét is. Az építészek alkotta terek szabták meg azt, 

hogy mire volt szükség a társművészetek részéről, sőt voltaképp az építészet „tervezték 

bele” épületeikbe az iparművészek murális feladatait. Ha sarkítva nézzük: a szecessziós 

építészet majolikát, bútorokat és díszítő ornamentikát, nagy ólmozott ablakokat igényelt, s 

ennek megfelelően alakult az egész magyar szecessziós iparművészet arculata is. 

Az Art Deco építészet már kevesebb ornamentikát, főleg egybefüggő muráliákat, illetve 

belsőépítészeti koncepcióba illeszkedő tárgyakat és kompozíciókat kívánt. Olyan önálló 

társművészeti alkotásokat, melyek megfelelően alkalmazták a kézművesség és az új 

technológiák eredményeit. Ebből alakult ki egyfajta „magyar Baukunst”712 a harmincas 

években. A modernizmus irányzatai ornamentika híján nem igényeltek hasonló 

„társművészetet”. Ehelyett designt igényelt: a letisztult modern épületekbe funkcionalista 

tárgyak és típusbútorok kellettek, s ennek megfelelően az iparművészet egésze tolódott a 

„társművészet” státuszából a design irányába. Ez a folyamat hazánkban az ötvenes évek 

második felétől gyorsult fel, és a hetvenes években tetőzött. 

Megfigyelhető, hogy mind az 1943-as cikksorozat, mind a pár évvel későbbi, 1949-es 

„stílusvita” kapcsán a fő esztétikai irányokat építészeti szaklapok hasábjain találjuk. Ezek 

találnak utat az iparművészetbe. A „modern” gondolat, melyet a használati, tárgyi kultúra 

területén a „design”713 fogalma fed le, a társadalom, gazdaság, művészet egészére 

vonatkozik függetlenül attól milyen műfaj specifikumában jelenik meg. Azok az 

elképzelések tehát, amik az építészetre igazak, az iparművészet hasonló tendenciáival is 

megfeleltethetőek. A totalitás elve alapján minden „applikáció” egy nagy összefüggő 

filozófia céljainak alárendelten jelenik meg, így az iparművészet az építészet 

társművészeteként az esetlegesen megjelenő dekoratív célok, vagy épp ellenkezőleg: a 

                                                           
712 Harry Francis Mallgrave: Modern architectural theory: a historical survey, 1673-1968 Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005. Chapter 9: Excursus on a Few of The Conceptual foundations of 
German Modernism: p.193 – 200. A német modern művészet „Baukunst” gondolata az építészeti és murális 
iparművészet új műfaját teremtette meg. Az „építészeti kerámia és üveg” új értelmezést a húszas évek Art 
Deco szalonjai, beruházásai kapcsán kapott, aholis az iparművészeti tárgy és dekoráció az épület szerves 
részét alkotta. Az építész „bele tervezte” a nagyméretű pannók, művészi kályhák, kerámia és üvegfalak, 
fényűző bútorok helyét. A legjobb példák aztán az amerikai Art Deco épületekben jöttek létre ennek a 
szemléletnek a tengeren túli átvételét követően. 
713 Az angol szakirodalomban a design kifejezés korábban sem vált el az architektúra és az iparművészet 
bizonyos területei kapcsán. Jonathan Woodham idézett művében megkülönbözteti ugyan az Art Deco és az 
International Modern fő stílusirányzatait, de csak érintőlegesen tér ki ezek rivalizálására. 
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modern építészethez társuló funkcionális feladatok ellátását kapja fő feladatául. Az 

épülethez illeszkedik, azt egészíti ki, és végső soron a belsőépítészet tárgyigényét látja el. 

3.6.2. „Magyar és magyaros” stílus az építészetben 

1943-ban a Magyar Építőművészet februári számában jelent meg a „Magyar vagy 

magyaros?” című vitaindító cikk Padányi Gulyás Jenő tollából714. Az írás többek között 

Vitéz Irsy Gyula, a periodika szerkesztője, valamint Vitéz Naszály Miklós, Dr. Kotsis 

Endre és Fodor Sándor részvételével zajló publicisztikai vitát váltott ki az elkövetkező 

hónapokban. A vitaindító egy, a kor ízlésének megfelelő, nacionalista szemléletet tükröz. 

Eszerint a magyar építészet sajátos „belső lényegét” a tágas terek, és a népművészetben 

fellelhető motívumkincsek összhangja adja meg, ellentétben az „idegen szemlélet” szűk 

tereitől, és motívumtalanságától. A szerző felveti egy népi építészeti tanszék felállításának 

szükségességét a műegyetemen, mely „központja és kútfeje lehetne a tisztán nemzeti 

építészet megalkotásának”715. A szerző ezután hosszasan elemzi az „idegen elemeket” 

melyek megfertőzik a magyar építészetet. Bírálja a Bauhaus és a modernista építészet honi 

képviselőit, köztük az elismert Árkay Aladárt is, mivel hiányolja a „magyar szelleműség 

kivetülését hazai építészetünkre.”716 

A cikkre írt válaszában Irsy Gyula elemzi a honi építészet fejlődését, s kiemeli azt, 

hogy milyen ellenállásba ütközött „napfényes terek alkalmazása” mely a modern építészet 

vívmánya, és milyen hamar „eredeti magyar jeggyé” vált az eleinte felhördüléssel fogadott 

gondolat717. A sötét terekkel szembeni ellenállást a középkori építészet építkezésével állítja 

szembe, mely ugyanúgy alapja a magyar hagyományoknak, mint a tanyák tágas építkezési 

formái. Osztja a népművészeti tanszék létrehozásának szükségességét a Műszaki 

Egyetemen, de figyelmeztet arra, hogy a népi építészet formavilága és technológiái nem 

elégségesek modern konstrukciós problémák megoldására. 

Irsy mellett azonban az Építészet című negyedéves periodikában a cikk kapcsán 

megszólalt vitéz Naszály Miklós egy modernista alapú, ám meglehetősen radikális 

alapvetést közölve718. Kimondatlanul is a fasiszta Olaszországra és Németországra utal, 

                                                           
714 Padányi Gulyás Jenő: Magyar vagy magyaros, lenyomatban: Magyar Építőművészet 1943/február, p.134-
144. eredeti a Magyar Mérnök és Építész Egylet „Építészet” című negyedéves kiadványban 1943/1. 
negyedév  
715 lásd: Padányi, (a szöveg eredetije megjelent a Magyar Mérnök és Építész Egylet „Építészet” című 
negyedéves kiadványban 1943/1. negyedévi számában) 
716 Padányi Gulyás Jenő: Magyar vagy magyaros, lenyomatban: Magyar Építőművészet 1943/február, p.144. 
717 vitéz Irsy Gyula: Magyar vagy magyaros, Szemle rovat, Magyar Építőművészet, 1943/1. p45. 
718 vitéz Naszály Miklós: Építészetünk az új Európában, Építészet 1943/2. negyedév 93. p.220. 
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mikor Spanglerre hivatkozva az „általános alapelvek” fontosságát hangsúlyozza. Ezeket 

az elveket az „új Európára” nézve kell megtalálnunk. A korszakot, mint „egy 

kultúrkorszak végét, és egy új kultúrkorszak elejét” jellemzi, melyben „a magyar faj 

szerepe egyrészt az, hogy az új építészet kialakításában közreműködjék, másrészt hogy ezt 

a maga területén a saját lelkületének megfelelő díszítéssel lássa el”719. 

Az Építészetben Naszály mellett megszólalt dr. Kotsis Endre műegyetemi tanár is, aki 

szerint „a népies építészet nem lehet a magyar egyetemes építészet megújhodásának sem 

alapja, sem forrása” mivel különbséget kell tenni „felső és alsó néprétegek (építészeti) 

kultúrája között”720. Kotsis érvei viszont bár látszólag alátámasztják Naszály érveit, 

mégsem annyira ideológiai, mint praktikus és osztályszempontok alapján érvel. Eszerint a 

modern építészet technológiái, módszerei fognak hatni a népi építészetre, semmint a népies 

építészet „esetleges” megoldásai jelennének meg a városban. 

Az év során pro és kontra számos cikk jelenik meg e témában. A vita építészetre 

vonatkozó irodalmát kellő gazdagsággal Baranyai Katalin állította össze 2009-ben.721 A 

„magyar stílus” tekintetében már korábban megszólal Féja Géza, aki a Lechnert követő 

generáció üres dekorativitását bírálja.722Bajcsy Zsilinszky Endre, a „magyar ember” 

ösztönös építészeti érzékére hagyatkozna723A népies szecesszió nagymestere Toroczkay 

Wigand Ede művészete kapcsán bizonyos „GY.I.” különbséget tesz Lechner és Kós 

Károly stílusa között, elválasztva Lechner „saját stílusát” a „valóban magyar” 

kezdeményezésektől.724  A modern építészetet képviselő Borbíró Virgil,  szerint „a 

magyar magyart alkothat, akkor is, ha Lechner formavilágától függetlenül keresi a 

magyart.” 725 A neoklasszicizmus képviselője Gerevits Tibor a modernitás 

                                                           
719 vitéz Naszály Miklós: Építészetünk az új Európában, Építészet 1943/2. negyedév 93. p.221. 
720 Kotsis, Építészet 1943/2. negyedév 93. p.225. 
721 Baranyai Katalin: Írások: Szemelvények a két háború közti építészeti irodalomból Az Országépítő 
Magazin 2009. őszi számának melléklete, 44 oldal. 
722 „Lechner alkotásaival még kibékülhetnénk. (…)De mit csináltak belőle az epigonok (…). Most építették fel 
az Ipartestület új palotáját, (…) nem érzem, hogy miért rendeznek a házak falain színorgiákat.(…) Alig van 
ház gipsz- és malterdíszek nélkül. (…) Milyen szomorú mindennek a hatása. Arról tanúskodnak, hogy 
belsőleg széttöredezett emberek csinálták…”  lásd: Féja Géza: Korszerű magyar építő stílust !Magyarország, 
1939. június 20. p.9 
723 „A magyar ember mindenekelőtt értelemmel épít (…). Szépen összeegyezteti a maga belső szükségleteit 
utcájának természetes és ízléses rendjével is (…) a természetes és mesterkéletlen (…) egyensúly jellemzi a 
magyar szellem megnyilatkozásait. Inkább ösztönös, mint tudatos építészeti formáiban. (…)” Lásd: Bajcsy-
Zsilinszky Endre: Tanuljunk építeni a néptől!  Magyarország, 1939. júl .20. p.5.) 
724 Lásd: Baranyai p.34. 
725 • „(…) a magyar formanyelv megnyilvánulásainak egész sorát mutattam be, • Valótlan az, hogy a modern 
építészet kérdéseivel csak a német irodalom foglalkozik! • Valótlan, hogy azt mondtam, hogy a magyar 
eszméktől óvni kell az építészeinket,• Nem mondottam, hogy a “művészi alakítás” lehetőségéből kizárjuk a 
Lechner Ödönök szándékaiban tudatos nemzeti kultuszt, • Nem mondtam, hogy a magyar építészet vegye át a 
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neoklasszicista értelmezése szerint a történeti stílusokhoz való eredeti visszanyúlást látja a 

helyes útnak szemben „Lechner tévedésével”. Követendő példának „Kotsis Iván, Árkay 

Bertalan, Rimanóczy, Körmendy modern építkezéseit” tartja.726  

Míg mai szemmel látnunk kell, hogy „modern” építészet alatt ekkor már rég nem 

Gropius és Wright épületeit, hanem a III. Birodalom művészeti stílusát értik jórészt. A 

„hagyomány” bástyája sokaknak, míg korábban az orosz-bolsevik, úgy a negyvenes 

években már a német és olasz fasiszta befolyás elleni állásfoglalás. A népi építészet és a 

falu művészete melletti kiállás egyben politikai állásfoglalás. A modernizmust követő 

Borbíró Virgil  nem véletlenül a népi baloldal és „harmadik út” prominensével,  Erdei 

Ferenccel közösen publikálja a magyar építészet történetét összefoglaló írását 1938-

ban.727A vita azonban, mely építészek között folyt, átterjedt az iparművészet és 

képzőművészet területeire is. A vita puszta léte azonban nagy szó egy olyan világban, ahol 

a „tradicionális, nemzeti” gondolatok és a „magyar stílusra”  való hivatkozás mögött 

antifasiszta elkötelezettség ugyanúgy megbújhat, mint a korszak keresztény kurzusára 

jellemző hivatalos ideológia, illetve fasiszta szimpátia. 

Fodor Sándor a vitát három cikkben összegezte a „Magyar Építőművészet” áprilisi, 

júniusi és szeptemberi számában. Első cikkében az ellentétes nézetek gyökerének a 

kultúrafelfogás különbözőségeit tekinti. Rögtön írása elején elhatárolódik Naszálytól és 

Kotsistól, s a figyelmen kívül hagyott művészi, alkotói szabadság kérdését veti fel. Mint 

írja: „…kultúrrétegnek csak az alkotó tehetségek táborát lehet nevezni, s az akkor válik 

                                                                                                                                                                                
germán Sachmassigkeitet, • Nem mondtam, hogy Lechner 1900 körül korszerűtlen volt, • Valótlan, hogy (…) 
azt ajánlottam (…), hódoljanak be a kapitalizmusnak. De nehogy félreértsenek: ez a tiltakozás csak Vámos 
dogmája ellen szól: (…) fenntartom azt a véleményemet, hogy a magyar magyart alkothat, akkor is, ha 
Lechner formavilágától (…) függetlenül keresi a magyart.”  Bierbauer Virgil: Válasz Vámos Ferenc „A 
magyar formanylev építészetünkben” című cikkére. MMÉE Közlönye, 1929. március 17. p.75–78. 
726 „A múlt század historizáló stílusai, a század második felének eklekticizmusa tulajdonképpen új stílusok, 
bizonyos értelemben másod- vagy harmadvirágzású reneszánszok voltak, a sok plágium mellett is, amelyet 
elkövettek. Tiszteletreméltó tévedéseknek kell tehát minősítenünk. (…)Mai építészetünk igazi magyarságát 
csak a korszerű építkezésben lehet elképzelni, ahol minden tehetség szükségszerűen a maga magyarságáról 
adhat bizonyságot. (…) A hiteles művésztehetség magyarsága külsőséges színpadi és néprajzi kellékek nélkül 
is keresztültör és félreismerhetetlenül megnyilatkozik. Kotsis Iván, Árkay Bertalan, Rimanóczy, Körmendy 
modern építkezésében felismerhetjük a formai kiegyensúlyozottságot.” Gerevits Tibor: A magyar művészet 
szelleme, Mi a magyar? Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1939. p 418–488. 
727 „A falu építészetének halódásával talán egy nagy kultúrkör záródik le. A kereszténység és a nyugati 
műveltség felvételével a magyarság építészete kettéhasadt, népire, falusira, parasztira, amely ősi 
hagyományok fokozatos továbbfejlődésének a síkján élte a maga életét, és városira, amely a nyugati építészet 
formáit sajátította el. (…) Most a város elönti a falut, szétönti rajta a civilizációját, illetőleg a városi 
műveltség alsóbb elemei a falura sugároznak, amely azokat az adott helyzetben értékesnek tekinti. A falusi 
őskultúra nagyobbára beleveszett ebbe, a város pedig ennek a haldokló kultúrának szórványos maradványait 
megértés nélkül, sőt inkább félreértve, átveszi.” Erdei Ferenc – Bierbauer Virgil: A magyar építészet 
története, Válasz, 1938, p.53 –54. 
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felsőbb kultúrréteggé, ha a társadalom szervezete biztosítja ezek szabad érvényesülését és 

tekintélyét.”728 

A népi hagyományok mellett így érvel: „hinnünk kell a népi építészet és díszítőformák 

kutatásának eredményességében és ha nem is stílusalkotó, de stílusmódosító 

hatásában.”729 Felhívja a figyelmet egy fontos szociológiai problémára is, „mert íme 

hirtelen itt tátong előttünk a város és falú közötti mély szakadék.” Fodor élesen 

elhatárolódik a „felülr ől lefelé történő kultúraterjesztéstől” is.730 Fodor Sándor 

szeptemberi vitazáró cikkében a következőképp jellemzi a kialakult párbeszéd 

eredményeit: „A harctereken folyó háborúval párhuzamosan folyik az eszmék harca, 

helyesebben mondva: a fegyverek küzdelme csak fizikai megnyilvánulása az eszmék 

küzdelmének. …Üdvözölnünk kell a mind szélesebb körre kiterjedő, mind élénkebbé váló 

vitát még akkor is, ha – mint halljuk – az építészek között bizonyos kérdések miatt külön 

csoportok alakultak ki (»urbánusok, népiesek). … Az urbánusok és népiesek harca alig 

érthető meg, ha arról folyik a vita – amit alig hiszünk -, hogy a városi építési mód 

szélsőséges, nálunk még városban sem próbált építési módozatait alkalmazzuk 

mezőgazdasági területen.”731 

Fodorral együtt állíthatjuk, hogy egy sokkal szerteágazóbb, néhol a mai napig ható 

ideológiai vita tört felszínre 1943-ban: a népies - urbánus vitaként elhíresült párharc. Ez a 

vita, melyet legátfogóbban talán Bibó István elemzett732, búvópatakként tör néha felszínre, 

s még napjaink művészetelméleti gondolataira, és recepciójára is hatással van733. Fodor a 

vita magvát „civilizáció” és „kultúra” párharcában látja. A civilizáció eszméje a 

                                                           
728 Fodor Sándor: Még egyszer „Magyar – magyaros” Magyar Építőművészet 1943/április, p45-től. 
729 Fodor Sándor: Még egyszer „Magyar – magyaros” Magyar Építőművészet 1943/április, p45-től. 
730 „A felülről lefelé való kultúraterjesztés témája, amelyet (Kotsis Endre) közvetve érintett, oly mélyreható, 
és oly fájdalmas – keserű, hogy legjobb igyekezetem ellenére is kiváltotta belőlem a következő csípős 
megjegyzéseket. …Mert milyen a mi helyzetünk? Mintha egy meredek sziklafalon állnánk. az egyik oldalon 
felhők feletti magasságokban a sziklahegy jeges csúcsa ragyog: a Tiszta Művészet. A másik oldalon iszonyú 
mélységben az Idő patakja kanyarog … és szünet nélkül mossa a hegy lábát. A hegy oldalán mély ködtenger 
veszi el látásunk. … Ha nem kapaszkodunk fel a csúcsra, nem látjuk meg soha a tájat ahol kevesebb veszély 
fenyeget.”  Lásd: Fodor Sándor: Még egyszer „Magyar – magyaros” Magyar Építőművészet 1943/április, 
p45-től. 
731 Fodor Sándor: A magyar népi építészet vitája, Magyar Építőművészet, 1943/szeptember, p221-től 
732 „Bibó István a Borbándi Gyulához írott levél-esszéjében megpróbálta a népi mozgalmat elhelyezni a 
politikai eszmetörténet színképében. Ehhez két orientációs pontot választott: a völkisch-mozgalmat és a 
populizmust. A völkisch-mozgalommal való összevetés tulajdonképpen már a népi-urbánus vita során 
felmerült. Az urbánusok által hangoztatott egyik fő vádpont éppen az volt, hogy a népiek voltaképpen a német 
völkisch irányzat magyarországi megfelelői.” ( lásd: Kovács Gábor: A népi mozgalom helye a politikai 
eszmetörténetben, Beszélő, (Melléklet) 2005. június–július, 10. Évfolyam, 6. Szám ) 
733 A népies – urbánus orientáció a mai magyar építészetben is megjelenik. A vitában résztvevők esztétikai 
elvei alapján például Makovecz Imre „organikus építészete” a „népies” építészet posztmodern képviselője, 
míg Rajk László „radikális eklektikája” a magyar „urbánus” hagyományokból táplálkozik.  
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„haladással” áll rokonságban, míg a kultúra eszméje a hagyomány, a tradíció, az alulról – 

ha úgy tetszik „organikusan” szerveződő – építkezést képviseli. Spontán vagy tervezett? 

Tervezett, vagy épülő? Fentről lefelé, vagy lentről felfelé? A modern művészet alapvető 

filozófiai kérdései ezek. Fodor szerint viszont egyiket sem helyezhetjük a másik fölé, mivel 

„a kultúra olyan, mint a virágba borult szépséges fa, mely … kitermeli, beérleli a 

civilizációt, melynek gyümölcseit élvezzük.”734 

A fentiekben láthattuk, hogy mik voltak azok az eszmei áramlatok, amik 

meghatározták a magyar közéletet, s láthatóak a recepció azon alapvonalai is, amelyek 

alapján a korszak műveit az akkori műkritika megítélte. A népies – urbánus szembenállás 

viszont nem csak a kritikát, hanem magukat az alkotókat is részben meghatározta, ezek 

ellenére a magyar iparművészet a negyvenes években sokarcúságot mutat. Nem állíthatjuk, 

hogy a modernisták alulmaradtak volna, illetve a „népies” irány a ’40-es években 

egyértelműen diadalmaskodna, mint a hivatalos művészet ízlését kifejező irányzat. A vita 

azonban tovább folytatódik, s dominálja a magyar művészetet az ’50-es években is. 1952-

ben is, a „szocialista realizmus” számára mind az iparművészeti oktatásban, mind az 

iparművészeti teoretikában a népművészet, mint az iparművészet alapvető 

forrásvidéke végig megmarad. Az iparművészek számára nem pusztán lehetőség, hanem 

egyenesen kívánalom lesz a népiesség.735A sztálinista ízlés szerint átértelmezett, ám 

évtizedek óta meghatározó neoklasszicista képzőművészet és építészet társművészeteként, 

mely szinte organikusan simul az ’50-es évek szocreáljába, az iparművészet számára 

elsősorban a „társművészetként alkalmazott művészet” kontinuitása lesz felfedezhető. 

Ebbe a folyamatba illeszkedve a „népies-magyaros” tárgyalkotó iparművészet 

formakincse, és dekoratív felfogása sem változik, pusztán módosul. 

3.6.3. „Magyar és magyaros” stílus az iparművészetben 

Az építészek nagy visszhangú vitájával párhuzamosan 1943 elején a Magyar 

Iparművészet hasábjain is megjelent két írás, az egyik Fettich Nándor, míg a másik Pál 
                                                           
734 Fodor Sándor: A magyar népi építészet vitája, Magyar Építőművészet, 1943/szeptember, p221-től 
735 Ezt a nézetet fejtette ki a „négyesfogat” kulturális vezetője, a „magyar Zsdanov”, Révai József: 
Marxizmus és népiesség, magyarság (Budapest, Szikra, 1949., lásd korábbi hivatkozás) kötetében. Ez az 
„útmutatás” sokáig érvényben marad, és még a hetvenes években is meghatározó lesz bizonyos folklorizmus 
az iparművészetben. Major Máté, a szocialista relalizmus későbbi építészet-teoretikusa már 1943-ban 
kifejtette nézeteit: Major Máté: Népi építészet – népies építészet. Tér és Forma, 1943/2.sz. (lásd: Baranyai: 
p.5.) érdekes, hogy Major későbbi vitaparntere álláspontját osztja szocialista realista teoretikusként, amikor 
Vámos Ferencet követve a népművészet programja mellett kardoskodik az ötvenes években.„Vámos Ferenc 
programszerű tudatossága a „népművészetnek monumentális stílus nyelvévé fokozását” tűzte ki célul, 
túlhangsúlyozta az ornamentika szerepét, és deklaráltan elválasztotta irányzatát a moderntől.”  (lásd 
Baranyai. p.5) 
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Lajos, az Iparművészeti Iskola Ötvös műhelyének vezetője tollából. Az iparművészeti 

tárgy megítélése már ekkor megkövetelte - még a legelfogultabb szemlélőtől is - egy 

elvonatkoztatott, általános érvényű elv, az anyagszerűség elvének elfogadását. Ezen a 

téren mindvégig konszenzus uralkodott. Így a vita elsősorban az ornamentika, a tárgy 

megjelenése területén jelent meg. mikor „magyar” egy forma, mikor „idegenszerű” egy 

tárgy. 

Fettich szerint a magyar stílus meghatározásánál „ új lehetőséget nyújt a modern 

művészeti téren még kevéssé felhasznált ősmagyar és rokonművészeti anyag. A keresett 

magyar stílus csak akkor lehet mély, történeti értékű megnyilatkozás, ha ehhez a 

természetes ősalaphoz hű marad,…s összhangba hozza a mai kultúrember szellemi 

életének igényeit és gondolatvilágát. Népművészetünk és az ősmagyar művészet közös 

szellemi alapjainak vérünkbe kell itatódni… így jutunk el a legnemesebb értelemben vett 

magyar világnézethez.”736 

Fettich Nándor nézetei kétségtelenül a „népies” vonulatot képviselik. A Fodor Sándor 

által civilizáció és kultúra eszméjének párharcaként leírt jelenség nála is megjelenik. 

Miként cikkének konklúziójában említi: „Talán nem kell megvárnunk, míg a túlértékelt 

civilizáció okozta katasztrófa keserű csalódásai fogják az ifjú nemzedéket a kultúra 

elhagyott berkeihez visszavezetni.” Fettich ezen gondolata a világégés és a totalitarizmus 

civilizációs eszméire adott, s a korszak tradicionalizmusából eredeztethető konzervatív 

reakció, mely mutatja, hogy – miként fentebb is említettük – a népies irányvonal és a 

fasizmus és totalitarianizmus összeházasítása korántsem lenne helytálló. 

Fettich cikkére egy hónappal később, a Magyar Iparművészet májusi számában felel Pál 

Lajos „Magyar élet – magyar stílus” című cikkében. Pál Lajos alapvetése szintén 

konzervatív. Fettich-vel közösen határolódik el a „civilizáció kultuszától”. Ugyanakkor 

más, társadalmi és esztétikai szempontok szerint vizsgálja meg a magyar iparművészeti 

stílus kérdését. Felhívja a figyelmet az iparművészet anyagi kiszolgáltatottságára. „A 

középosztály - melyre támaszkodni kénytelen – esztétikai, művészi igényeiben általában 

fejletlen, - azok kielégítésében pedig tájékozatlan. … Ez az oka annak pl., hogy művész és 

kontár, művészi és művészietlen alkotás sokszor egyenlő eséllyel futhat, hogy a 

hírverésnek, az önadminisztrálásnak olyan nagy a hitele. Ez pedig már nem is 

iparművészeti, hanem kultúrpolitikai probléma a javából. A magyar iparművészetnek 

                                                           
736 Fettich Nándor: Magyar stílus az iparművészetben, Magyar Iparművészet 1943, XLVI.évf. április,p31-39. 
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mindemellett mindig volt annyi vitalitása, hogy vállalhatta a … kísérletezést. Jó 

szándékkal kereste a kapcsolatot a műiparral is.” 737 Fontos jelzés ez Pál részéről a magyar 

design kialakításának igényére. 

A népművészet és népi motívumok szerepéről a következőképp vélekedik. „A 

stíluskeresés égető, megoldásra váró feladat volt. Az iparművészet jó félévszázados 

aléltság után, tájékozatlanul tapogatózott. Érthető, hogy mindent megpróbáltak. Így 

terelődött a figyelem a népművészet felé. … Vannak sokan, akik ennek a kérdésnek 

fontosságot nem tulajdonítanak, - míg a nemzeti gondolat lelkes apostolai a másik végletbe 

esnek. Pedig a túlzás akár ilyen, akár olyan, nem eléggé meggyőző, - nyilván nem is 

helyes.” 738 

Pál Lajos az európai művészet közös gyökerét Európa keresztény múltjában véli 

felfedezni. „Ha a keresztény európai közösségben élő, akármelyik nemzet 

iparművészetének stílusát, annak formáit, elemeit szerkezetét vizsgáljuk, szembetűnik, hogy 

a közös eszmény szolgálatában közös vonások fejlődtek ki és szó sem lehet teljes 

elkülönülésről. De ezzel szemben megfigyelhetjük azt is, hogy különbségek, néha igen 

jelentős különbségek vannak. … Semmi szükség sincs a különbségek mesterkélt és 

erőltetett túlzására, de ugyanakkor lehetetlen megtagadni hagyományainkat, - sajátos 

képességeinket pedig parlagon hevertetni.” 739Ez a gondolat egyértelműen a korszak 

iparművészetére jellemző módon az egyházművészet területében rejlő lehetőségek felé 

irányítja a figyelmet. 

Érdekes gondolatokat fejt ki a továbbiakban az „idegen hatások” és azok kezelése 

kapcsán: „ A magyarság életéből a hasznos és kevéssé hasznos idegen hatások nem 

hiányoztak. Az utóbbi évtizedekben pedig pergőtűzként zúdultak reánk. Ez nem baj, ha 

mint a múltban, úgy most is egészségesen helytállunk. Mert másként joggal kérdezhetjük, 

mi lesz, ha a hatásoknak különösen kitett városi népünk meginog. Ha szép kultúráját, 

környezetének formáit nem a magyar iparművészetből kapja, hanem, - mondjuk, az 

amerikai filmekből meríti? … Ha azután mindegy lesz, hogy ilyen vagy olyan az, aminek 

örül, amit szeret, és amiért áldozatokra is kész. És mi lenne akkor, ha ez csak nálunk 

alakulna így?!”740 – írja Pál Lajos 1943-ban. 

                                                           
737 Pál Lajos: Magyar élet – magyar stílus, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf., május, p41-42.  
738 Pál Lajos: Magyar élet – magyar stílus, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf., május, p41-42.  
739 Pál Lajos: Magyar élet – magyar stílus, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf., május, p41-42.  
740 lásd: 14. lábjegyzet 
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A továbbiakban így összegzi mondandóját: „Mivel az alkotó szelleme dönti el az 

alkotás jellegét, nyugodtan állíthatom, hogy a formák másodlagos jellegűek. És ki 

állíthatja mégis, hogy nem lehet pl. magyar szellemű, új magyar formájú rádiósszekrényt, 

elektromos világítótesteket, villamos és vasúti kocsit, kórházat, telefonközpontot stb. 

csinálni. Csak nem hiheti valaki, hogy mondjuk egy repülőgép fülkéinek kiképzése nem 

képzelhető el amerikai ízlés nélkül, de azt sem, hogy pl. a bugaci csárda ivóját építhetnénk 

bele. Igen, a hagyományos formákat, szokásokat újra átélve fel lehet használni, de csak 

ott, ahol annak helye van. Új fogalmak kifejezésére viszont új formák szükségesek. … A 

mai ember azonban mindenről többet szeretne tudni. Az elmechanizálódott társadalom 

mindent tudni és mindent ismerni kíván. Még olyant is, amit soha nem tudhatunk. Ezért 

érzi állandóan valaminek a hiányát. Pedig… Egy nemrég elhunyt boldog emlékű jezsuita 

páter gyakran és szívesen mondta: „Éljetek misztikusan! Szívetekkel közelítsétek meg a 

felfoghatatlant.” Jó tanács ez az iparművész számára is, mert minden tudása mellett 

csak… érzelmi és értelmi egyéniségének harmonikus kibontakoztatásával töltheti be 

hivatását.” 741 

3.6.4. A hivatalos állami kiállítások: 1937-1943 

Az 1938-as berlini Nemzetközi Kézműves Kiállítás742 a kézműves iparművészet 

szempontjából központi jelentőségű volt, ahol a magyar pavilon, Weichinger Károly 

„Magyar csárdája” 743 és annak berendezése volt. A népiesség és modern nevében 

szervezett egységes építészeti és belsőépítészeti programot valósított meg ehelyütt. 

Weichinger Károly az Iparművészeti Iskola, népművészeti ornamentikával is foglalkozó 

tanára több kézműves ipar és népművész, tanártársai és a korszak neoklasszicizmusának 

prominens képviselői részvéttelével valósította meg a koncepciót.744A nemzetközi 

résztvevők számára rendezett, ám a náci kormány által központilag is támogatott kiállítás 

központi célja szerint leplezetlenül a funkcionalizmussal és modern művészetekkel 

szemben propagálta a „völkische” gondolatkörhöz társított kézművesség jelentőségét. 
                                                           
741 Pál Lajos: Magyar élet – magyar stílus, Magyar Iparművészet, 1943, XLVI. évf., május, p41-42.  
742 1938 International Craft Exhibition in Germany. A kiállítás 1938 május 28. és július 10. között került 
megrendezésre. (Fennmaradt angol nyelvű offset poszterét ENG szignóval a Druck August Scherl Nachf 
nyomda Berlinben nyomtatta 1938-ban 16.5 × 23.75 hüvelyk nagyságú. „This is a great modern art deco pre 
WWII modern design German photomontage poster showing a the world in globe with hands reaching out, 
for an artist’s handicraft exhibition in berlin. The modern nature of the piece is very progressive for 1938.”)  
743 A berlini kézműves kiállítás „magyar csárdájáról” több kép is fennmaradt a Magyar Iparművészet 
1938/10. számának táblái közt. (Jajczay János.: Mai magyar egyházművészet, Budapest, 1938 / Weichinger 
Károly) 
744 Weichinger Károly korabeli egyházművészeti munkái és kiállítás pavilonjai Tér és Forma archív képei 
közt találhatóak meg.. (1931/11.sz.305-326.ol., 1934/6.sz.164-165.old., 1937/2.sz.31-36.old. 1938/10.sz.) 
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Központi gondolta tehát rokon a sztálinizmus a konstruktivizmust tagadó, korábban már 

kifejtett „szocialista népi” művészeti gondolatával. A Magyar Csárda, mely több termet 

is szentelt a Halasi Csipke és Gorka Géza munkáinak bemutatására, a magyar 

iparművészet eltérő, népies és magyaros példáinak átfogó bemutatására. A tárlat azonban 

csak lazán illeszkedett a nácik koncepciójába, önmagában véve sok tekintetben, kiállítók és 

tárgyaik tekintetében is megegyezett az egy évvel korábbi, az 1937-es párizsi 

Világkiállításon bemutatott magyar pavilon anyagával. 

Egy heterogén népies, népművészeti motívumokat előszeretettel alkalmazó, a 

szecessziós és Art Deco ízlésből táplálkozó, némileg szentimentális stílust képviselt, 

melyben keveredtek a nemzeti romantika, a modern művészet és a kézműves népművészet 

motívumai. A negyvenes évektől a New-York-i Világkiállításon745 (1939) a Milánói 

Triennálén746 (1940) illetve az országos tárlatokon is ez a „hivatalos kiállítási stílus”  

reprezentálta hazánkat. Ezeken a reprezentatív kiállításokon az egyházművészet szerepe is 

különösen hangsúlyos volt.747Miként az építészetben, az iparművészetben is erőteljes olasz 

neoklasszicista hatás érvényesült: a római iskola novecento neoklasszicizmusa a 

belsőépítészetben is jelen volt, értelemszerűen meghatározva a társművészetek megoldásait 

is.748 

Azok az alkotók, akik korábban nem választották az emigrációt749, választás előtt álltak: 

vagy az elhallgatás, ellehetetlenülés, perifériára szorulás sorsában osztoztak, vagy 

alkalmazkodtak. Ez az alkalmazkodás azonban nem feltétlenül volt valamifajta fizikai 

kényszer, pusztán megfelelés egy általános elvárásnak, mondhatni „trendnek”. Jóval 

inkább személyes döntés, semmint közvetlen politikai nyomás miatt történt, és mindenki 

tehetsége és hozzáállása szerint tette. 

                                                           
745 Pusztai L..: A világkiállítások története, Műemlékvédelem, 1996/2. 
746 La Triennale di Milano, 1940 április 6. – június 30., Elsősorban a nagydíjas Salvatore Fancello kiállított 
művei voltak jelentősek. A hivatalos értékelés szerint is a „a kiállítási koncepció a fasizmus nacionalista és 
imperialista propagandájához kapcsodott” (Le proposte sono legate alla propaganda nazionalista e 
imperialista del regime fascista.). Ohmann Béla szervezte a magyar kiállítást, melyen a magyar résztvevők 
főleg egyházművészeti tárgyú művekkel vettek részt. A milánói trienálé fő profilja mindig is az 
iparművészet, design és építészet voltak. 
747 A new yorki magyar pavilon szintén Weichinger Károly terve, amit Olgyai Aladárral közösen terveztek 
modern stílusban. Itt központi helyen szerepeltek egyházművészeti alkotások, többek közt Weichinger saját, 
1934-es Szent Imre kompozíciója. (Pusztai L.: A világkiállítások története, Műemlékvédelem, 1996/2.) 
748 1943-ban is két tárlat is bemutatta a Műcsarnokban a kortárs olasz (jórészt a fasiszta rezsim hivatalos 
irányzatához kötődő) képzőművészetet, egyik a „Frontra vonult olasz művészek” kiállítása volt, a másik az 
„Olasz-magyar kapcsolatok a szépművészetben” címmel került megrendezésre.  
749 A zsidó származású művészek, mint Eva Zeisel, Moholy-Nagy, Robert Capa, André Kertész, Brassai már 
régóta külföldön éltek, Orbán Dezső, Breuer Marcell és társaik 1938-39 után követték őket. 
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A másik oldalról nézve az „alkalmazott művész” az állam, mint megrendelő elvárásai 

szerint alkalmazott alkotó volt. Adott művész, vagy az általa művelt irányzat „ideológiai és 

művészi hasznossága” többet vetett a latba, mint személyes hovatartozása. Protestánsok, 

zsidó származásúak ugyanúgy „jók voltak” katolikus egyházi és nemzeti témák 

kidolgozásához, mint ahogy később a polgári származású és keresztény beállítottságú 

művészek is kiválónak bizonyultak a szocreál alkotások kivitelezésére. A helyzet 1945 

után pusztán előjelében változott. A művészeknek az építészeti beruházásokhoz 

kapcsolódó megrendelések sokszor pusztán a megélhetés forrásául szolgáltak és személyes 

politikai és ideológiai elkötelezettségüktől függetlenül kivitelezték a megrendelő igényei 

szerint. Lényeges megjegyezni, hogy a háború alatt és után az önálló iparművészeti 

tárgyalkotás lehetőségei általánosan és tartósan beszűkültek. Az iparművészet bizonyos 

területei, elsősorban a keramika és üveg, jó három évtizedre meghatározóan az 

építészet társművészeteként van jelen. 

A háború utáni diktatúrára jellemző totális ellenőrző szerep fokozatosan alakul ki. Az 

Országos Iparművészet Társulat, illetve az Iparművészeti Iskola, ha szűkös 

körülmények között is, de tovább működtek egészen 1944-ig, az Iparművészeti Iskola 

pedig a negyvenes évek végére Főiskolává is alakul. Az iparművészet műfajától 

elidegeníthetetlen anyagi szempontok azonban egyre erősebben motiválták az egyes 

alkotókat, hiszen az iparművészeket eltartó felső középosztály anyagi helyzete a ’30-as 

évek végén drámaian megroppant, s az ország hamarosan átállt a háborús 

gazdálkodásra. A legnagyobb megrendelő fokozatosan - az egyház mellett, és azon 

keresztül – az állam lett, s az egyházhoz hasonlóan bizonyos „eszmei” elvárásokat is 

támasztott, mikor reprezentálni kívánta hivatalos ideológiáját. E kettő természetesen 

sokszor került átfedésbe. 

3.6.5.  1943-as II. Országos Iparművészeti Tárlat, Kassa 

- Első lépések az „ipar művészete” felé 

 

- Művek és recepciók : irányzatok és művészek 

A kiállítás több szempontból is rendkívüli jelenséggel bír. Ez volt az utolsó olyan 

szemle 10 éven belül, ahol hasonló teljességében megmutatkozott az iparművészeti 

szakma, ahol hasonlóan széles körben mutatták be a magyar iparművészet irányzatait, 

alkotóit. Összegzi ez a tárlat az 1938 utáni korszakot, egyben megelőlegezi a negyvenes 
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évek egészének tendenciáit, irányait. A következő hasonló, gyűjteményes és 

nagyszabású tárlatra (Leszámítva a már erősen válogatott és vegyes anyaggal jelentkező, 

1948-as „Szociáldemokrata művészek kiállítását”) 1953-ban, 10 évvel később kerül sor 

az Ernst Múzeumban. A tárlatok számozása is újraindul: immár megint első Országos 

Iparművészeti Tárlatként nyitják meg. A résztvevők azonban, mint látni fogjuk jórészt 

ugyanazok a művészek voltak, mely azt mutatja, hogy bár a feliratok és számozások 

változtak, valójában az iparművészet területén kontinuitás mutatkozott.  

A fentiek ismeretében sokatmondó az 1943-as II. Országos Iparművészeti Tárlat 

kiállítóinak névsora, s az a sokszínűség, melyet mind stílusában mind irányzataiban és 

anyagaiban a magyar iparművészet ekkor produkált. A szobrászok közül Ohmann Béla, 

Mikus Sándor, Huszár Imre állít ki, Árkayné Sztehló Lili üvegablakai, Gorka Géza, 

Gádor István és Kovács Margit, Márkus Lili kerámiái, Báthory Júlia csiszolt üveg-

pannói, a reklámgrafika termében Konecsni György, ifjabb Richter Aladár, D. Szabó 

István plakátjai, és a korszak népszerű textilművészei, mint Kontuly Béláné magyaros 

rátétei és hímzései, Lakatos Artúr magyaros textiljei,  Szabó Éva textiliái mellett 

Domanovszky Endre faliszőnyegei is megjelennek.750 

Az 1943-as kiállítás bevezető szövegében a következő sorokkal nyitja meg a tárlatot 

Mihalik István : „M űvészeinknek a Sors által nyújtott jutalom volt az, hogy éppen 1938-

ban … mutatták be elsőként tudásuk legjavát, amidőn a kassai dóm harangzúgása Rákóczi 

ősi városának visszatértét ünnepelte.751 … Iparművészeink már akkor elhatározták, hogy 

legközelebbi országos tárlatukat Kassa történeti falai között rendezik meg.”752Látható 

tehát, hogy már a kiállítás helyének megválasztásakor is fontos szempont volt a korszak 

politikai irányvonalának, eredményeinek kifejezésre juttatása. 

                                                           
750 Az ő neveikkel sorra találkozunk a második világháború után, nem kevés esetben központi, sőt vezető 
pozíciókban. Az új rezsimet égető káderhiánya is arra kényszerítette, hogy ne ideológiai, hanem szakmai 
érvek alapján mérlegeljen, s csak azokat az alkotókat emelje ki, vagy szorítsa háttérbe, akik vagy korábbi 
markáns ideológiai szerepvállalásukkal váltak számukra elfogadhatatlanná, vagy szakmai szempontból 
pótolhatóak voltak. Ennek köszönhető az, hogy az 1953-as tárlat névsora (pár kivételtől eltekintve) 
megegyezik a fentiekével. 
Vesd össze: Nn.: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat krónikája. Magyar Iparművészet, 1942–1944, 
p.61–67, p.103, p. 110–114. illetve Nn.: 1. Iparművészeti Kiállítás : Ernst Múzeum. Budapest, 1952. 20 p.; 
20 cm [AN 000001211275] illetve Weiner Mihályné: Felszabadult iparművészet, Budapest, Művelt Nép, 
1952. (Budapest , Athenaeum Nyomda.) 45 oldal, 20 tábla ; 24 cm. 
751 Ehelyütt Mihalik az 1938-as Első Országos Iparművészeti Tárlatra és kongresszusra utal. Lásd: Szerk: 
Aradi Nóra: Magyarországi művészet története 1919-1945 I. kötet (szerk: Kontha Sándor) MTA 
Művészettörténeti Kutatócsoport, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. p.65. 
752 Mihalik Sándor: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat, Magyar Iparművészet 1942-44. p.61. 
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A kassai tárlaton, küszködve a háborús anyaghiánnyal, károkkal és szállítási és 

beszerzési nehézségekkel, elsősorban a magyar nemzet erejének reprezentatív 

bemutatása játszott főszerepet. Nem elhanyagolható, hogy hangsúlyosan jelenik meg 

az ipar és művészet új kapcsolatának vizsgálata is. Míg korábban dominánsan az 

iparművészetben a művészi kifejezés és a kézművesipar kapcsolata határozta meg a mű 

vizsgálatának szempontjait, a hadiipar felszárnyalásával immáron a sorozatgyártással 

előállított nagyipari termékek lehetőség szerint művészi kialakítása, utólagos 

megmunkálása is meghatározóvá vált. A magyar design első, korai kezdeményei ezek, 

tétova próbálkozások a korszerű „magyar műipar” megteremtésére. 

Az ekkori Magyarországon korai lenne a modern „design” fogalmának alkalmazása. A 

’60-as évekre meghatározóvá váló iparművészet-értelmezés csírái azonban már itt, 1943-

ban megjelennek. A pécsi Zsolnay gyár kapcsán jegyzi fel a szerző eme paradigmaváltás 

első jeleit: „A pécsi Zsolnay gyár fél évszázaddal ezelőtt világsikereket elérő büszkeségünk 

volt. … A pécsi gyár most is hatalmas exporttal dolgozik, s intenzíven gyártja ipari célra 

szolgáló edényeit. Emellett viszont hatalmas anyagi áldozatokkal a magyar 

porcelánplasztikának is jelentős műhelyét tartja fenn.” A Magyar Építőművészet kiállítás-

ismertetőjében ennél is tovább megy. A lapíró így fogalmaz: „A szépség és művészi érték 

teljes elismerése mellett azonban hiányként kell megállapítanunk azt, hogy a magyar 

iparművészet alkotásainak nagy része dísztárgy, fényűzési cikk, - az ipar művészetével a 

szó igazi, nemes értelmében aránylag igen kevés iparművészünk foglalkozik.” 753 

Az iparművészet ugyanakkor, ha az építészettől elszakadni nem is tud, de végleg kilép a 

képzőművészet árnyékából. Miként Dr. Ugron Gábor, a Magyar Országos 

Iparművészeti Kongresszus elnöke fogalmaz: „… meg kell szűntetni a közvélemény 

részéről azt a sajátos semmibevevést, mely az iparművészetet, mint egy hibrid 

mellékjelenséget tekinti s hol a képzőművészet korcsának állítja, hol az ipari termelés nem 

fontos leszármazójának. … Bebizonyosodott, hogy a magyar kultúréletnek önálló értékes 

ágazata. Mert nyilvánvaló, hogy az iparművészeti termelésben mindinkább előretör a 

nemzeti törekvés. Mindinkább a magyar nemzeti sajátságok kiemelése és kielemzése válik 

fontossá úgy a szerkezetben, mint a díszítésben. Kielemzése a népi művészetből, 

kiemelése a már nem népi alkalmazásba. Ehhez kell társulnia egy harmadik nézőpontnak, 

jelesül meg kell teremtenie a magyar szerkezeti és formai rendszert ott is, ahol a népi 

                                                           
753 nn.: A kassai Országos Iparművészeti Tárlatról, Magyar Építőművészet, 1943/június, p.143. 
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művészetből már nem kap iránymutatást az iparművész.”754A fenti beszédből is látható, 

hogy a fő irányt a népi művészethez való viszony átértelmezése és kiterjesztése határozta 

meg. Kilépés a kézművesség paradigmájából, és az iparművészet beemelése a gyári 

struktúrák közé a népművészet formai és nemzeti sajátságainak, eredményeinek 

felhasználásával. Ez az a program, melyet aztán majd az új rezsim is zászlójára 

tűz,755mint látjuk 1943-ban fogalmazódik meg Kassán, a kiállítás megnyitó beszédében. 

A kiállítással foglalkozó recenziók, ismertetők nagyrészt száraz felsorolások, melyek 

egy-két mondatos méltatásokat tartalmaznak adott kiállítókról. Ismertetésük felesleges 

lenne, hiszen a Magyar Iparművészet 1943. júniusi számában megjelent beszámoló,756és 

néhány fotó részletesen szemlélteti a kiállítást, mely 1943. május 9-én nyílt meg Kassán az 

ún. Schalkház Szállóban757kialakított kiállítócsarnokban. A kiállítást Szabó István 45 

méter hosszú vitrinsorból álló belső installációja tagolta három kiállítási részre, egy 

grafikai, kézműipari és belsőépítészeti tematikai egységre. Mihalik Sándor  a fentinél 

részletesebb ismertetést is közöl egy hónappal később.758 

A fentiek alapján összegezhető, hogy az 1943-as tárlat puszta léte Magyarország azon 

kivételes helyzetét bizonyítja, miszerint hazánk a II. világháborúban egészen a német 

megszállásig viszonylagos békében maradt. A szellemi élet tehát megszorításokkal ugyan 

de tovább élt olyan formában, ahogy a két világháború között. A háttérben elválik a 

szakmai és az ideológiai érvrendszer, és megjelenik az iparművészet paradigmaváltásának 

szükségessége is, mely részben az ipari technológiák felé való nyitást, a tulajdonképpeni 

design iránti igényt fogalmazta meg. 

Ezek a viták a művészeti élet különböző területeit különböző módon befolyásolták. 

Utólag, főleg a Kádár korszak perspektívájából a jellemzően baloldali haladó 

                                                           
754 A Magyar Országos Iparművészeti Kongresszus záróbeszéde, Magyar Iparművészet, 1938/p324-325. 
755 Lásd Révai.1949: „M űvészetünknek tartalmában szocialistának, formáiban népiesnek kell lennie.” 
p.46.Az ipar fejlesztése ugyanilyen fontos. Az iparművészeti főiskola első, 1948-as tanmenetében már 
megfogalmazzák: „tervezők nevelése a szakterületek nagyipari vonala számára… művész technológusok 
képzése, akik az újjáépítés során adódó feladatokat el tudják látni” (MIE Lt. 652/1948. számú irat, lásd 
Kádasi. p.100.) 
756 Magyar Országos Iparművészeti Tárlat, Kassa, 1943, Magyar  iparművészet, Krónika rovat, 1943/június 
p.49. 
757 A szálloda az 1944-ben mártírhalált halt római katolikus Szociális Testvér, Boldog Salkaházi Sára 
családjáé volt.  
758 Ebben a beszámolóban az Országos Iparművészeti Társulat, mint a magyar iparművészeket tömörítő 
szervezet szerepét újfent, kiemelve megemlíti. Mihalik Sándor: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat, 
Magyar Iparművészet, 1943/július, p61-69. 
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modernizmust állították szembe a reakciós polgári művészetekkel.759A festészet és 

szobrászat területén a hivatalos stílus ideológiai elvárásai más formában voltak jelen, a 

képzőművészet lehetővé tette azt, hogy a művészek informális alkotásokat is 

létrehozhassanak. Az építészet és iparművészet területén azonban az elvárásoknak való 

kiszolgáltatottság jóval erőteljesebben volt jelen. Egyet kell érteni Aradi Nórával, aki azt 

írja 1967-ben: „Ebbe a sajátos összetételű, más műfajokétól eltérő történeti tapasztalásba 

ráadásul beleszól számos gazdaságtörténeti komponens, amely más műfajok, vagy 

művészeti ágak esetében csak áttételesen hat, itt (ti. az iparművészetnél) viszont közvetlen 

hatóerő.” 760 

Az építészek és iparművészek fő feladatai állami engedélyekhez, pályázatokhoz 

kapcsolódtak, a tőkeerős magán megrendelőréteg a negyvenes évtized végére gyakorlatilag 

megszűnt létezni. A társadalomban lejátszódó drasztikus átalakulás egybeesik az 

dolgozatban tárgyalt „első szakasz” idejével: az 1938-as első zsidótörvénytől az 1956-os 

forradalmat követő 200 ezres emigrációs hullámig, majd Nagy Imre 1958-as kivégzéséig 

tart. Ez idő alatt a háború előtti teljes népesség több mint egy ötöde, nagyrészt a magyar 

középosztály tűnik el. Az iparművészetre ezek a folyamatok is közvetlenül hatottak. A 

hivatalos művészet szempontjai mellett tehát elsősorban a megrendelői oldal felől érkezve 

határozta meg az alkalmazott művészetek további alakulását. 

3.6.6. Egy „idegen ízű” és egy „magyar gazdagságú” iparművész:  

- Báthory Júlia 

-  Kovács Margit  

A konkrét mű és művész recepciója szempontjából két művész fogadtatása szolgálhat a 

fentiekre konkrét példaként: Kovács Margit és Báthory Júlia műveinek fogadtatása, és 

recepciójuk változása, (vagy éppen változatlansága) néhány év távlatában. Kovács Margit 

és Báthory Júlia kapcsolata nem csak személyes barátságuk és pályájuk közös müncheni és 

párizsi gyökereiben mutatkozik meg, hanem két eltérő, ámde párhuzamosan haladó 

művészegyéniség példáját is felmutatja. Mindketten kiállítottak a ’43-as tárlaton, 

Kovács Margit ekkor szakmai aranyérmet, míg Báthory Júlia Kassa város 

aranyérmét nyerte el műveivel. Míg azonban Kovács Margit műveit a népies-

magyaros modern művészet kiemelkedő példái dicsérte a kritika, Báthory Júliát 

                                                           
759 Aradi Nóra: A katedrálistól az ipari formáig, Kossuth kiadó, Budapest, 1967, A Mai építészet és a 
társadalmi tudat, p.133.  
760 Aradi Nóra: A katedrálistól az ipari formáig, Kossuth kiadó, Budapest, 1967, Alkalmazott műfajok, p.154. 
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azonban arisztokratikus, modern stílusa miatt a hivatalos kritika részéről 

tisztelettudó, de távolságtartó fogadtatás övezte. A háború után mindketten kapnak 

feladatot az új vezetéstől: Báthory Júlia a hazai üvegművész-képzésben szerez 

elévülhetetlen érdemeket, Kovács Margit pedig az „autonóm kerámiaművészet” 

meghatározó alakjaként folytatja munkásságát. 

A szakmai kritika nagy elismeréssel fogadta Báthory Júlia művészetét. „Báthory 

Júlia üvegvésetei káprázatos jövőbeni lehetőségeket csillantanak meg. Kívánatos volna, ha 

ezt a nagyszerű művészt az amúgy kiváló felkészültségű és technikai teljesítményekre képes 

magyar üvegipar szervesebben kapcsolná be a magyar művészi ipar termelésébe.” 

Látható, hogy a modern művészet hívei elsősorban az ipari termelés és iparművészet, míg 

a népies művészet hívei a díszítőelemek és a kifejezés módjai alapján kategorizálnak. 

Ezzel szemben Mihalik Sándor más megközelítésből vizsgálja ugyanazon műveket. 

Báthory Júlia és a magyar üvegművészet kapcsán a következőket jegyzi meg: „A kassai 

Tárlat kiemelkedő része az az üvegcsoport, amely Báthory Júlia műveit tartalmazza…Az 

üvegdekorációt olyan tökéletességgel műveli, hogy kezeiből kikerülő, különleges technikájú 

művei felveszik a versenyt a világhírű svéd üvegekkel. Vázái, tálai, edényei mondén és 

nagyvonalú szalonok díszítésére hivatottak. A szentek figuráival ékes, keresztidomú 

üveglapjai a téma őszinte átélését sugározzák. Kompozíciói egyszerűbbé váltak, és 

szerencsésen közeledik a magyar formarendszerhez.” 761 Egy korábbi cikkében így 

fogalmaz: „Báthory Júlia sokáig élt és tanult Párizsban. …magyar földbe gyökerezésének 

lehetősége azzal adódna, ha rajzban is magyar eredetiségre törekedne.762”  

Dr. vitéz Haász Aladár kultuszminiszteri osztályfőnök a következőképp jellemzi a 

magyar üvegművészetet: „Az a végső cél, amelyet üvegiparművészeinknek maguk elé kell 

tűzniük, a sajátosan magyar üvegművészeti stílus megteremtése. A művészetnek, ha 

egyetemes értékű akar lenni, a nemzeti lélekből, a nemzeti szellemből kell fakadnia. Üveg-

iparművészetünknek is magyarnak kell lennie, a magyar lélekből kell táplálkoznia, és a 

magyar szellemet kell kifejezésre juttatnia, ha komoly értéket akar kitermelni. Felmerül 

mármost a kérdés, hogy milyen is az a magyar lélek, és milyennek kell lennie annak a 

magyar művészetnek ami a magyar lélek kifejezője kíván lenni. A kérdés nagyon jogos, 

mert ezeket a problémákat művészettudományunk még nem tisztázta.763” Báthory Júlia 

művészete iránt a következő korszak sem fogalmazott meg élesebb kritikát: legfeljebb 
                                                           
761 Mihalik Sándor: A kassai Országos Iparművészeti Tárlat, Magyar Iparművészet, 1943/július p.69. 
762 Mihalik Sándor: Az első Magyar Iparművészeti Tárlat, Magyar Iparművészet, 1938/p.214-222. 
763 nn.: A kassai Országos iparművészeti Tárlat krónikája, Magyar Iparművészet 1942-44, 1943/ p61-63. 
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idegennek, másmilyennek, kívülállónak érezték személyét, miközben szakmai és művészi 

tudását politikai oldalaktól függetlenül ismerték el, és központi jelentőségűnek ismerték 

el.764  

Kovács Margit fogadtatása azonban, elsősorban a hivatalos kritika részéről 

különösen meleg volt. Nyoma sem volt a fent látható távolságtartásnak. A negyvenes 

években a magyar egyházművészet fősodrát a bizáncias, a középkori naiv művészek 

módszereit és formakincsét alkalmazó stílus határozta meg. Még a fent említett modern 

egyházművészet is jobban kedvelte a középkori ikonográfiát, formaképzést alkalmazó 

iparművészeti társműveket, elég Árkayné Széhló Lili, vagy Mattioni Eszter műveire 

gondolni. Kovács Margit kerámiái ehhez a stílushoz igazodtak; Szent György reliefje a 

’43-as kiállítás sikerdarabja volt. „Szent György reliefje gyermekded bájt sugároz. A 

középkori primitívekre emlékeztet. Kovács Margit formaképzése éppoly keresetlen és 

őszinte, mint a középkori művészek naiv előadásmódja.” „Kovács Margit az új formákra 

törő keramikusok között továbbra is fontos szerepet tölt be. A fiatal keramikusnő színes 

fantáziája, bőven ömlő ötletessége a magyar anyagmíves kultúra nagy gazdagodása. … 

az ezeregy éjszaka arannyal, ezüsttel átszőtt, drágakövektől csillogó színes álomvilága éled 

és nő ki alkotói keze közül. Úgy egyházi, mint világi valamint az alkalmazott keramika 

területén változatos oeuvre-t tud felmutatni.”765 

Báthory Júlia már kezdetektől egészen más irányt jelölt ki. Számára, mint az „Art 

Modérne” alkotói számára általában, az anyag, esetében az üveg belső természete, s az 

azzal kifejezhető tartalom a formai megfogalmazások és dekoráció felett álltak. A francia 

kritika ezt észre is veszi, és értékeli. Így méltatja az 1937-es párizsi Egyházművészeti 

Kiállításon kiállított „Sírbatétel” üveg-tryptichonja kapcsán: „…mi pedig szeretjük ezt a 

józan, komoly és szigorú művészetet, ami bár nélkülözi a lágyságot (grâce), ám mégis 

kifejező formái egyszerűsége által.…Finom gravírozású táblái az értékes relikviák bizánci 

gazdagságát idézik.”766 Műveit korán, már 1934-ben egy új művészeti irányzat 

                                                           
764 Jó példája ennek az is, hogy Sztálin 70. születésnapjára a Magyar Népköztársaság egyik reprezentatív 
ajándékát, egy a Szovjetunió címerét ábrázoló homokfúvott üveg díszítésű rádió többrétegű üveg plasztikáját 
Báthory Júlia készíti. A rádió a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán, a 20. teremben, a Kommunista 
rendszer kiépülése és összeomlása (1945-1990) részben látható. 
(http://www.mnm.hu/hu/kiall/kia_allando2_11.html letöltés ideje: 2011-09-01.) 
765 hivatkozás 26. lábjegyzet, p.62. 
766 R.M.U.: L’ Exposition de la 25e Groupe des Artistes, Beux Arts, 1937/Noel 
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hírnökeként köszöntik.767  Látható tehát, hogy amíg Franciaországban Báthory Júlia 

modern, az anyagmegmunkálás kereteit feszítő szemlélete kedvezőbb fogadtatásra lelt768, 

addig a Kovács Margit neve által is fémjelzett, hagyományos kifejezőeszközökre építő 

művészet hazánkban volt népszerűbb. Ez ugyanakkor viszont is igaz: Kovács Margit 

„középkori művészekre emlékeztető naiv előadásmódja” és a népi kézműves művészetből 

táplálkozó formavilága jobban illett a magyarországi közízlésbe, mint Báthory Júlia 

„komoly és szigorú művészete, ami nélkülözi a lágyságot”. 

Báthory Júlia és Kovács Margit pályájának párhuzamba állítása jóformán adja magát: 

minden különbözőségük ellenére egész fiatal koruk óta számos párhuzamosság 

mutatkozik, s kettejüket egy egész életre szóló szoros barátság kötötte össze. Mindketten 

Münchenben tanultak a ’20-as években, a Stadtschule für Angewendte Kunst diákjai 

voltak. Párizsi éveiket is együtt kezdték. Huszár Imre szobrász és André Kertész, akik 

három évvel előttük érkeztek voltak segítségükre. Báthory Júlia hamarosan a francia 

kritika elismerését nyerte el, s két év alatt a híres Salon’d Automne769, kiállítója, Párizs 

város meghívott kiállítóművésze lett. Huszár Imre1933-ra az UAM (Union des Artistes 

Modernes) tagja lett, s benne volt az 1937-es világkiállítás zsűrijében is. Kovács Margit 

műveit azonban hűvösen, némi értetlenséggel fogadta a francia közvélemény, s rövid 

Sevres-i tanulmányút után haza is tért Magyarországra. 

Kovács Margit művészete hazaköltözése után a Kozma Lajos köré szerveződő 

iparművészek, valamint a magyar keramika meghatározó személyiségei, Gorka Géza és 

Gádor István mellett formálódik tovább.770Már a harmincas évek közepétől keblére emeli 

a magyar kritika, számos kiállításon állít ki, díjakat nyer. Báthory Júlia még további 10 

évig, 1940 teléig Párizsban él,771és ottani önálló stúdiójában alkot. Külföldön, 

                                                           
767 A.Rivir: L’Ofévrie, La Renessaince, No.4-5. 1934/április-május, p95-96 „a modern művészet szép és 
egyszerű eszközeivel realizálják az egyházi művészet komoly jelentéseit.” ellentétben a „régieskedő, a 
középkori formákat untig ismételgető” vallásos művészeti tendenciákkal. 
768 Kovács Margit rövid tartózkodás után haza is tér Párizsból, mivel kerámiái nem találnak a helyi galériák 
közt stabil felvevőpiacot. Mindeközben Báthory Júlia 1933-tól a Salon d’Automne tagjaként önálló 
stúdiójában, a La Girouette-ben dolgozik egészen 1940-ig. 
769 a Matisse és a fauve-ok alapította, a korszak meghatározó iparművészeit és az École de Paris művészeit is 
tömörítő Salon. 
770 P.Brestyánszky Ilona: Kovács Margit, Corvina, 1977, p33-34 
771 Huszár Imrével egyszerre térnek ekkor haza a külföldieket sújtó internálások elől, barátjuk André Kertész 
pedig zsidó származású lévén Amerikába távozik. „L'administration pénitentiaire” fennhatósága alá tartozó 
„Camp d’étrangers” táborok közé német - osztrák, olasz, magyar, japán tehát a Tengelyhatlamak 
állampolgárait internálták függetlenül hadba állíthatóságuktól illetve koruktól és nemüktől. Ilyen táborok 
voltak többek közt Pontmain-ben, (Department de Mayenne), Fort-Barreaux (Isère) Graveson hadi laktanyája 
mellett, (Bouches-du-Rhône), Frigolet-ban, Tarasconnál (Bouches-du-Rhône), Noirlac-i apátságban (Cher), 
és Ajain (Creuse) mellett. (M. Bernardot, Camps d'étrangers, Terra, 2008, p.132.) 
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Franciaországban. Belgiumban, és a tengeren túl arat sikereket. Művészi kifejezésmódját, 

alkotói módszereit az ottani elvárásokhoz és az „Art Modérne” ízléséhez igazítja. 

Művészete eme szakaszában a meghatározó módon a modernizmus és kis részben a francia 

Art Deco formavilágához és stílusához igazodik. Sikereit bizonyítja 1937-ben, a 

L’Illustration című lapban A.Rivir tollából megjelent méltatás: „…örvendünk a 

tehetségnek melyet Juliette de Bathoryban köszönthetünk, és a ki különleges technikák 

tudója. Óriási pannókat alkot, ahol a csiszolt rajz reliefként jelenik meg: titka mindmáig 

megfejthetetlen. … az ember elcsodálkozik, vajon nem platina vagy arany-e mégis. Mint 

látjuk, amit tesz különleges művészi irtányzat, … eredetisége, főleg hogy egy képviselője 

van, igen ritka.”772  

1940 telén hazatérve szembesülnie kell a hazai művészeti közélet sajátos, fent már 

megismert megosztottságával. Azzal, hogy bár immár független, nemzetközileg is elismert 

magyar üvegművészként van jelen a szakmai porondon, mégis „művein érződik egyfajta 

idegen íz”773, „rajzosságban is magyar eredetiségre kéne törekednie”… „a magyar 

lélekből kell táplálkoznia, és a magyar szellemet kell kifejezésre juttatnia.”774 - ahogy a 

kritikai irodalom egy része fogalmaz. Természetesen ennek Báthory Júlia művészete nem 

felelt, nem is felelhetett meg.  Az első autonóm magyar üvegművész lévén, nem is volt 

előtte olyan „nemzeti” „népi művészeti” vagy kézműves előkép, melyhez, 

keramikusainkhoz hasonlóan, igazodni lett volna képes. 

A magyar művészeti piac sajátosságai szintén nem kedveztek Báthory Júliának. A 

Párizsban megrendeléseinek javát adó műgyűjtő felső középosztály, és a modernizmusra 

fogékony gazdag polgári réteg, merőben eltérő ízléssel rendelkezett, mint ennek hazai 

megfelelője. Az itthoni, a „magyaros stíluson” szocializált úri közönségnek egyrészt 

korántsem volt akkora vásárlóereje, mint francia társaiknak, sem pedig igénye nem 

mutatkozott Báthory egyedi művészetére. A korábbi évek megrendelésdömpingjét ez az új 

közeg nem tudta biztosítani Báthory Júlia számára. Ezért is volt az, hogy a háború alatt is 

főleg külföldi és egyházi megrendeléseket teljesített Svájcba775 és Olaszországba, bár ezek 

száma töredéke sem volt a korábbi évekének. Báthory Júlia apolitikus alkata, és személyes 

                                                           
772 A. Rivir: Salon’d Automne 1937, L1Illustration 1937/4 p3-5. 
773 ifj Richter Aladár: Báthory Júlia, Magyar Iparművészet, 1937/ p42-43, p48-49, p157-162 
774 Lásd: Mihalik 1943. 
775 1941-ben készíti Falus Elekkel a Goldberger Textilgyár zürichi kiállítótermébe a Goldberger pannókként 
ismert csiszolt relief-sorozatát, és az Országos Egyházművészeti Tanács megrendelésére készít 
egyházművészeti tárgyú relieffeket és plaketteket. 
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habitusa nem vitte nyílt konfliktusba, de érett, egyéni stílusának módosítására, a 

megrendelői ízléshez igazítására nem volt már se képes, se hajlandó.  

Kovács Margit ekkorra  már számos állami és egyházi nagymegrendelést teljesített, 

sikerrel alkalmazkodott a magyarországi megrendelői elvárásokhoz is. Somogyi Antal 

győri nagyprépost számára számos egyházi megrendelést készített a harmincas évek 

végétől folyamatosan.776 A genfi Népszövetség irodában Magyarországot az ő 

kerámiaórája képviseli, a Magyar Királyi Posta részére elkészíti a „Posta története” című 

fali kerámiáját. Kovács Margit tehát a német Baukeramik eredményeit, a monumentális 

építészeti megformálás technológiai tapasztalatait a népies formavilág alkalmazásával, 

hivatalos állami megrendelések teljesítése révén, valamint nagyszabású egyházművészeti 

munkák kivitelezésénél egyaránt kamatoztatja.777  

Báthory Júlia 1945 után is látható háttérbe szorulása tehát nem elsősorban politikai 

okokból történik meg. Arisztokrata származása, alapvetően visszafogott társasági 

viselkedése, nehezen alkalmazkodó karaktere ugyanúgy nem hagyható figyelmen kívül 

ebben a folyamatban, mint Kovács Margit alapvetően társasági természete és kedves 

modora. A magyar viszonyokat is jobban feldolgozó, nyitottabb, melegebb személyiségű 

Kovács Margit jóval könnyedebben alkalmazkodik a további változásokhoz is. 

Mindeközben mindketten meghatározó jelentőségű életművet hagytak maguk után, 

személyes barátságuk egész életükön átívelt és kölcsönösen segítették és támogatták 

egymást egész életükben. 

Kovács Margit és Báthory Júlia 1945 utáni élete is jellemző a korra. Kovács Margit 

művészete a háború után is töretlen népszerűségnek örvendett annak ellenére, hogy a 

fentiekkel ellentétben stílusán szinte egyáltalán nem változtatott, csakúgy, mint Báthory 

Júlia, s talán csak az egyházművészeti témák mellőzése mutatja az új korhoz való 

igazodást. Voltaképp hagyta, hogy műveit a szocialista ideológia „népies” irányának 

példáiként interpretálják. Az új körülményekhez való igazodás sikerét bizonyítja, hogy 

Kovács Margit az első Kossuth díjasok között van, számos kiállítást rendez, már 

életében 1973-ban önálló múzeuma nyílik Szentendrén. Ez az alkalmazkodás azonban 

nem igényelt több megalkuvást, művészi önfeladást vagy alkalmazkodást, mint korábban. 

                                                           
776 A hazatérő Báthoy Júlia is Somogyi Antalon keresztül jutott egyházi megrendelésekhez. A negyvenes 
évek munkáinak túlnyomó többségét, köztük a PAX plakettet, a csornai keresztelőmedencét és a budai 
Pasaréti Ferences Rendház üvegfeszületét is az ő támogatásával és segítségével készíti el.  
777 P. Brestyánszky Margit: Kovács Margit, Corvina, Budapest, 1977, p26-27. 
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Báthory Júlia eleinte nem, csupán a hatvanas évektől és más megfontolásból módosított 

művészi szemléletén. Általános megítélése szintén változik. Kovács Margittal ellentétben 

nem tesz politikai nyilatkozatokat,778de a mai szemmel politikai jellegűnek vehető 

felkéréseket teljesíti.779Apróbb incidensektől, mint például a KÖZTI-nél töltött pár éves 

epizódtól eltekintve származása és társadalmi neveltetése és habitusa sem akadálya 

szakmai tovább menetelének. Művészetét éppen egyedülállósága miatt továbbra is 

elismerik, de a ’40-es években tapasztalt hűvös távolságtartás az ’50-es években is 

megmarad. 1949-ben Schubert Ernő kérésére kidolgozza az üvegművész-képzés 

felsőoktatási koncepcióját780, de mivel nincs olyan diák, aki az ehhez szükséges szakmai 

tudással rendelkezne, 1953-ban a Képző és Iparművészeti Gimnázium tanáraként nyílik 

lehetősége művészetpedagógiai koncepciójának megvalósítására a középfokú oktatásban. 

Ez egyedülálló művészi lehetőség volt ekkor nemzetközi összehasonlításban is, hisz az 

üvegműves képzés hasonló műhelye ekkor csak Hollandiában és Németországban, valamit 

Csehországban létezett.781 A művészetpedagógia ekkor szakmailag a leginkább kihívást 

jelentő területe volt az iparművészeti életnek, nem véletlen, hogy a korszak legjelentősebb 

életművei a művészeti iskolák környezetében bontakoztak ki. Báthory Júlia oktatási 

munkássága nem csupán a magyar üvegművészet számára voltak jelentősek, de 

befolyásolták az egész magyar középfokú iparművészeti oktatást.782A hatvanas évek 

közepétől azonban csend övezi az idős művészt, és bár az ezredfordulóig, 99 éves koráig 

él, csupán 1992-ben kezdődik meg munkássága újraértékelése.783Önálló gyűjteménye 

2000-ben nyílt meg fia és menye magánkezdeményezéseként.784Ezek ellenére azonban 

                                                           
778 „A felszabadulás annyi mindent mozgatott meg az emberben, elképzeléseket, tévedéseket, kapcsolatokat. 
Az új légkör hozott közel a jelenhez, mert ez a légkör már őszinte volt. Olyan nagy-nagy dolgokat jelent ez a 
szó, történelmi fordulatot, szabadságot, jólétet, kultúrát. A kerámia műfaja a díszítésé, a szépségé az örömé. 
Célja e derű és öröm kifejezése lehet csak, és kell is hogy az legyen.” Lásd: B.I.: Minél több örömet…, 
Magyar Nemzet, 1950. VII.2. p.8. 
779 Részt vesz az 1952-es moszkvai Mezőgazdasági Kiállítás magyar pavilonjában Weichinger Károllyal ás 
Ohmann Bélával közösen két részes, több rétegű homokfúvással készített „Favágók”  című pannójával. 
Illetve ő készíti Sztálin 70. születésnapjára a magyar nép ajándékaként készített szintén többrétegű 
homokfúvást alkalmazó üveg-rádiót. Mindkét műve kiemelkedő alkalmazása az általa kikísérletezett 
technikának. 
780 A dokumentum máig irattárban lappang. 
781 Geoffrey Beard: International Modern Glass, Barrie & Jenkins, 1976, London, p.86. Geoffrey Beard 
Báthory Júlia művészetpedagógiai munkásságát Harvey Litterton és Dominick Labino, az amerikai Toledoi 
Egyetem üveg-intézetének alapítói, Stigh Lindbergh, a stockhomi Konstfackskolan professzora, Samuel J. 
Herman, a londoni Royal College of Art tanára és René Rubichek neve mellett említi. 
782 Dinnyés Éva a szegedi Tömörkény Gimnázium kerámia szakának megszervezésekor Báthory Júlia 
Budapesten számára személyesen átadott pedagógiai koncepcióját és tanmenetét használta fel a szak 
megszervezésekor.  
783 Az első cikk több évtized után 1991-ben jelent meg: Varga Vera: Báthory Júlia, Új Művészet, 1991/12 
p.26-30. 
784 2000. szeptember elsején nyílt meg a Báthory Júlia Üveggyűjtemény Dömsödön a Szabadság út 85. szám 
alatt.  
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mind itthoni, mind külföldi megítélése – éppen az objektív és rendszeres recepciók 

hiányában, a mai napig hézagos maradt, s koránt sem felel meg művészete súlyának. 

 3.6.7.  Magyaros népies és Art Deco stílusok és művészek 

- Lakatos Artúr, a magyaros 

- Gorka Géza, a népies 

- Gádor István, az Art Deco 

Az 1938-as első és 1943-as második kassai tárlaton785 és a hivatalos kiállításokon is 

nagy sikerrel szerepelt a korszak egyik ünnepelt művésze, a Budapesti Iparrajziskola textil 

szakosztályának szervező-tanári pályájától 35 év után 1941-ben búcsúzó Lakatos 

Artúr. 786Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat Jubiláris Kiállításán, 1935. 

decemberében bemutatott „magyaros lakószobája”, melyben bútorszöveteket, 

szőnyegeket és más, háziipari tárgyakat is bemutatott, a „magyaros stílus” iskolapéldájának 

is tekinthető. Kortársaihoz hasonlóan, ám náluk is aktívabban vett részt a magyar 

kerámiaiparban: már 1924-ben jelentkezett „magyaros porcelán dísztárgyakkal” 

melyeket Herenden kiviteleztetett. A harmincas években a pécsi Zsolnay-gyár és a pesti 

Fischer-gyár számára is készített eredeti kerámiaterveket, ólmozott üvegablak-

terveket, bútorterveket egyaránt.787 Népművészetre alapozott, a szecesszióból eredő 

„magyaros stílusának” elsősorban dekoratív tárgyak előállítása volt a célja, egy konkrét 

vásárlói közönség, a magyar középosztály számára.788 1935-1936-ban a Herendi 

Porcelángyár részére készített tervrajzai hamutartók és fali-tányérok felvitt 

dekorjaihoz789a „magyaros stílus” iskolapéldáinak is tekinthetőek. Herenden készített, 

1935-ös hamutála például a rokokó ízű porcelánformán egy cifraszűr motívumait 

szerepelteti.790 

                                                           
785 nn.: Az első országos magyar iparművészeti tárlat In: Művészet, 1938. 158-159. oldal, az írás megemlíti 
Lakatos Artúr sikereit. 
786Lakatos Artur (1880-1968) Kozma Lajosnál 4, Györgyi Dénesnél 6, Gádor Istvánnál 11, Gorka Gézánál 15 
évvel, Báthory Júliánál 20, Kovács Margitnál 22 évvel volt idősebb. Pályáját az első világháború előtt, 
nagyjából Kós Károllyal (1883-1977) párhuzamosan, 1905-ben kezdte.  
787 Dr. Méhes Balázs: Tanulmányok Lakatos Artúr (1880-1968) festő- és iparművész tanár életművéhez, 
Budapest, 2009. 224 oldal ISBN: 978-963-06-7125-5 p. 
788 Lakatos Artúr: A magyar lakásművészet fejlődésének lehetőségei In: Művészet (szerk.: Kende Béla) 1936. 
5. sz. 19-20 oldal illetve A textíliák helyes alkalmazása a korszerű lakásban In: Magyar Iparművészet. 1934. 
XXXVII. évf. 7-8. sz. 136-138. oldal elméleti írások Lakatostól a magyaros motívumok alkamazása terén. 
789 Budavár visszafoglalásának 250. évfordulója alkalmából készültek a rézkarcot mintázó, szitanyomással 
felvitt képek említhetőek, melyek a XIX. századi emléktárgyak világát idézik. 
790 A Herendi hamutartó hullámvonal-kontúros formáját göcseji szűr-motívummal látta el. Ez a tárgy a 
„magyaros stílus” egyik iskolapéldájának is tekinthető. 
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Az iparművészetben ezt a két világháború között virágzó és sokat kritizált 

iparművészeti irányzatot a szecessziós iparművészet ekkor még élő olyan „nagy öregjei” 

művelték mesterfokon, mint Lakatos Artúr. Lakatos Artúr hidat képez a szecesszió és 

tárgyalt korszakunk között. Nem pusztán iskolaszervező tanáregyéniség, de a 

Képzőművészet, Művészet és Magyar Iparművészet hasábjain kifejtett teoretikus 

munkája is a „magyaros stílus” egyik legprominensebb képviselőjévé teszi a 

korszakban.791 Könyvillusztrációkat, textilterveket, pavilonterveket, portál-terveket 

egyaránt készített, rendkívül aktív tagja volt a századforduló és a két világháború közötti 

iparművészeti közéletnek.792 A második világháború alatt 1944-ben is reprezentatív, 

központi belsőépítészeti nagymegrendelések sorát teljesíti.793  

A háború után az idős, immár nyugdíjas mester továbbra is aktív részese marad a 

művészeti életnek. Sikeresen igazodik az új hivatalos irányvonalhoz: 1945-ben még 

egyházművészeti, 1948-ban már a „szociáldemokrata művészek” gyűjteményes 

kiállításán vesz részt. 1952-ben részt vesz az Első Iparművészeti Kiállításon is. A 

kommunista rezsim 1955-ben kitűnteti a Munka Érdemrenddel az akkor 75 éves 

művészt. Az idős mester az 1958-as stílusváltást követő időszakban is a kontinuitást 

képviseli: 1957-ben, 60-ban, 62-ben és 65-ben is a Magyar Nemzeti Galéria, a 

Műcsarnok és az Ernst Múzeum rendez gyűjteményes tárlatot műveiből. 

1943-ban Lakatos Artúr azonban már a „nagy idők tanújaként” volt Kassán jelen. A 

nála jóval fiatalabb, a népiességhez Lakatos magyaros szecessziójától eltérően közelítő 

Gorka Géza volt az, aki a „népies stílust” ekkor a legmagasabb színvonalon művelte. Ő 

volt a korszak ekkor már szintén 25 éve a pályán lévő alkotója, aki 1943-ban épp az állam 

kérésére szervezte Losoncon modern háziipari manufaktúráját. Ő volt a magyar keramika 

első olyan képviselője, aki a kézműves és népművészeti anyagmegmunkálás ötvözésére 

tett egyedi kísérleteket.794 Ez a program töltötte ki egész munkásságát: a népi technológiák 

                                                           
791 Lakatos Artúr vonatkozó írásos művei: Iparművészeti ismeretek, I. A Gobelin művészetéről In: Magyar 
Iparművészet, 1913. VII. IV. melléklet, 24-26. o. illusztráció: Gobelin (Szt. Erzsébet) Hogyan rendezzük be 
lakásunkat? In: Képzőművészet, 1933. 67-69. oldalon, Baranyai szőttesek és hímzések In: Muskátli. Magyar 
kézimunka újság. 1937. 127. o. (A „Magyar Iparművészet” melléklete)  
792 Váli Éva: Lakatos Artúr, a sokoldalú iparművész  Kábel, 1966. márc. 3, 4. o. 
793 A Székesfővárosi polgármesteri fogadóterem belső terveit 1944-ben (famennyezet - diófa, tölgyfa 
berakással, ill. 85 m2 szőnyeg) illetve a III. kerületi elöljáróság belső tereit a háború alatt szintén ő készíti. 
(Magyar Iparművészet, 1944. 2. sz. XLVII. Évf) 
794 A tárgyformálás tekintetében Gorka Géza munkássága volt a legkiemelkedőbb. 1948-tól a Zsolnay 
Gyárban végzett kísérletei kiemelkedőek a tekintetben, hogy az egyik első keramikusművész volt, aki a gyári 
termeléshez való alkalmazkodást komolyan is gondolta. Szinte az egész korszak során a gyártás és „művészi 
manufaktúraszervezés” gazdasági feladata ugyanannyira foglalkoztatja mint a formaalkotás, díszítés és 
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manufakturális, majd gyári környezetbe emelését emelte munkássága egyik 

sarokkövévé.795Gorka Géza karrierjének alakulása azonban sokkal lényegesebb szempont, 

mint az a tény, hogy 1948 után a már államosított Zsolnay Gyár számára dolgozik 

Zsolnay-Mattyasovszky Lászlóval.  

Miközben a „népiesség” egyfajta kívánalom a szocialista korszak elején, Gorka 

műveinél egyértelmű visszaesés tapasztalható a művek színvonalában az ötvenes 

években. Ez a tény tán nem is elsősorban a politikai kurzusnak, sokkal inkább a gazdasági 

újjáépítésnek, a gazdasági lehetőségek szűkösségének köszönhető. Míg Lakatos Artúr 

állami és nagyüzemi megrendeléseken alapuló magyaros dekorativitása könnyen 

adoptálható az új politikai rezsim számára, Gorka Gézával nem tudnak mit kezdeni. 

Az a kézműves, 20 főt foglalkoztató manufakturális iparművészeti és házipari üzem, 

melyben Gorka Géza dolgozott, alapjaiban ellenkezett a rezsim gazdaságpolitikai 

elképzeléseivel is. Gorka Géza (egy, később tárgyalt 1955-ös kivételtől eltekintve) jórészt 

nem is alkot új műveket egészen az Iparművészeti Vállalattal történő 1958-as külön 

megegyezéséig, amikor újra engedélyezik számára verőcei üzemének felállítását, mely 

munkássága reneszánszát is jelenti. Lakatos Artúr és Gorka Géza karrierjének különbségei 

tehát nem is annyira politikai alkalmazkodáson múltak, mint inkább az általuk képviselt 

műfaj rezsim általi alkalmazhatóságán. 

Mindenképp egységes pályafutás sejlik fel a Keramos Rt.-től a nógrádi 

manufaktúrákon át a kisüzemi termelésen keresztül a gyári és vállalati munkákig. 

Egy művész, egy adott személy járja be a művészet-technológia, iparművészet, gyári és 

manufakturális design teljes spektrumát. Gorka példája is mutatja mennyire nem 

elkülöníthető, elválasztható egymástól design, művészet és technológia, kézművesség és 

technológia ebben az időszakban. 

Az „első generáció” szintén fontos, és önálló irányzatot képviselő művésze, az 1935-

ös brüsszeli, 1937-es párizsi világkiállítás aranyérmese, a Milánói Triennálé szakmai 

ezüstérmese, az 1938-as Első Iparművészeti Tárlat egyik szervezője, a Magyar 

Iparművészek Országos Egyesületének alapítója Gádor István. Gádor István mint a 

                                                                                                                                                                                
technológiák alkalmazásának problematikája. (Lásd: Csenkey Éva – Gorka Lívia: Gorka Géza (1894-1971) 
Iparművészeti Múzeum. 1994. Budapest-Veszprém. ) 
795 „1946-ban Balassagyarmat környékén végzett felméréseket a háziipar fejlesztése érdekében, majd  
Pécsett, a Zsolnay gyárban Zsolnay-Mattyasovszky László vegyészmérnökkel végzett kísérleteket magas 
hőfokon (1200 °C) égetett kerámiák sorozatgyártásához.” (forrás: Artportal.hu ) 
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háború után létrejövő (helyesebben megvalósuló) Iparművészeti Főiskola tanáraként a 

hatvanas években alkotó második művészgeneráció elsőszámú mestere is volt.796  

Gádor karrierje Simay Imre tanítványaként indult 1907-ben. Osztálytársai, 

évfolyamtársai voltak azok a szobrászok, akik közül sokan a párizsi emigrációban a 

„magyar Art Deco”  képviselői lettek. 1919 után a Wiener Werkstattéban induló 

karrierje első csúcsát Magyarországon a harmincas évek számos elismerésével érte el. 

Karrierje – Lakatoshoz hasonlóan - töretlenül ível tovább 1945 után. A frissen megalakuló 

Iparművészeti Főiskolában a harmincas évek egyik népszerű, támogatott művésze, 

Gádor katedrát kap, és egészen 1957-ig, (kényszer) nyugdíjazásáig vezeti a kerámia 

tanszéket.  

Gádor a harmincas évek és a háború utáni keramika egyik hazánkban legelismertebb 

művésze volt.797 Miután 1922-ben elhagyta a Wiener Werkstatte-t, az akkortájt művelt Art 

Deco stílushoz legközelebb álló műveket készített. Gádor István azonban ennek ellenére 

sem nevezhető teljes biztonsággal Art Deco alkotónak. Műveinek megmunkálása meg sem 

közelíti azt a kifinomultságot, mellyel akár a szintén Simay tanítvány Lonkay Antal,  akár 

Franciaországban tevékenykedő kortársai, Huszár Imre vagy Alexandre Kelety 

rendelkeznek. Gádor műveit kezdettől egyfajta primitivista stilizáltság, darabosság 

jellemezte. Gádor nagy erénye azonban az volt, hogy rendkívül érzékeny volt a különböző 

divatos irányzatok iránt, és hamar integrálta azok eredményeit. Tömbszerű, néhol 

kifejezetten naiv stílusát folyamatosan igazította az épp aktuális „trendhez”. Eme 

tulajdonsága révén különlegesen gazdag, és szerteágazó oeuvre-öt hozott létre, mely a 

szecessziós és Art Deco díszvázáktól a kisplasztikákon keresztül az építészeti kerámiáig, a 

groteszk „vázaplasztikáktól” a gyári sorozatgyártott nippekig kivételesen széles spektrumot 

ölelt fel. Az 1920-as években hazatérve ugyanilyen hamar igazodott a „magyaros stílus” 

elvárásaihoz, a harmincas években díszedényeket, népviseletes Art Deco figurákat készít. 

Stílusa szintén alapvetően dekoratív, de nem hasonlítható Lakatos Artúr szecesszióból 

                                                           
796 1945 és 1957 között, tehát szinte az egész első szakaszt átívelve, 12 éven át volt az Iparművészeti Iskola 
kerámia szakának vezetője. 1937 és 1945 között az egyik legismertebb és lefoglalkoztatottabb keramikus 
iparművész volt Gorka Géza és Kovács Margit mellett.  
797 Gádor István művészetéről rendszeresen jelentek meg publikációk, a keramikus szakma egyik legnagyobb 
díja is a nevét viseli. Első szakmai elsimerését 1931-ben kapta, onnantól a Magyar Iparművészetben 
rendszeresen publikálták műveit. A Művészet folyóiratban az  1962/3., 1966/12., 1968/11., 1971/5., 1972/1., 
1975/11., 1975/11., 1976/1., 1976/7. számban jelentek meg már életében összefoglaló írások munkáiról. 
Visszaemlkezéseit 1979-ben adták ki. (Herczeg I.: Pályám emlékezet. Gádor István visszaemlékezései. 
Budapest, 1979.) 
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eredő dekoratív magyarosságához. Inkább népies Art Deco lesz Gádor stílusából: zömök 

figurái, melyeket korábban is alkotott ezúttal népviseletbe öltöznek.798  

Munkájáért már 1931-ben magas elismerést kapott799 az Országos Magyar 

Iparművészeti Társulattól, s a Tamás Galéria rendszeres kiállítója, az Atelier 

Műhelyiskola tanára volt.800 Ebben az időben népies ízű kisplasztikákat, bajszos 

miskakancsókat gyártott, amiket nyugodt szívvel tarthatjuk az életmű egyik gyenge 

szakaszának. Ezeket a népies kerámiákat egészen az ötvenes évek végéig készíti szinte 

formai változtatások nélkül. 1955-ben Kossuth díjjal is jutalmazzák.801 Az ötvenes évek 

végén újfent igazodik az új trendekhez: 1958-at követően szakít a „népies-magyaros” 

stílusával, és nonfiguratív, folyatott mázakkal kísérletező, „modern avantgárd” 

kompozíciók és plasztikák sorait készíti, illetve Picasso modorában alkot. Már az ötvenes 

években egyik fő támogatója az építészeti kerámia műfajának. Az ötvenes évek elején 

többek között az ő lobbizása teszi lehetővé azt, hogy a fiatal keramikusok építészeti 

társművészeti kerámiákkal is foglalkozhassanak. Ez a javaslata a Nehézipari 

Minisztériummal és a Finomkerámiaipari Művekkel, az Iparművészeti Főiskola akkori 

vezetésével hossza egyeztetéseket igényelt.802A nyílt konfrontáció eredménye Gádor 

                                                           
798 Horváth György: Gádor István, Budapest, (Mai magyar művészet sorozat) Képzőművészeti Alap, 1971, 
színes, illusztrált, 23. oldal 
799 Három alkalommal, 1929-ben, ’30-ban és ’35-ben is egyéni tárlatokat tartott, munkáival az összes jelentős 
kollektív kiállításon részt vett, így a harmincas évek két Világkiállításán, az 1937-es párizsin, és az 1939-es 
new yorkin is részt vett, 1935-ben, ’36-ban és ’37-ben is aranyérmeket kapott munkái elismeréseként. 
(Forrás: Horváth György: Gádor István, Budapest, (Mai magyar művészet sorozat) Képzőművészeti Alap, 
1971.) 
800 Orbán Dezső (1884-1986) alapította Atelier Műhelyiskola a harmincas évek egyik meghatározó 
magánintézménye volt. Orbán Dezső 1939-ben Ausztráliába disszidált, és már nem tért haza. 
Művészetpedagógiai munkáját Ausztráliában is folytatta, ott jelentette meg „A Layman's Guide to Creative 
art.”  Című könyvét autodidakta alkotók számára. (Forrás: Művészeti lexikon. 2. köt. Budapest (Andor 
Győző kiadása) 1935. Orbán Dezső lásd 234. oldal, illetve Művészeti lexikon. 3. köt. Budapest, (Genthon 
István, Akadémiai Kiadó), 1967. Orbán Dezső lásd 613. oldal 
801 Dobrovics A.: Gádor István művészete. Iparművészeti Múzeum Évkönyve, Budapest 1955. 
802 Az egyeztetések jegyzőkönyve a MOME levéltárában MIE Lt. 550/1950. számmal található meg. Az 
iratokat a Kádasi Éva szerkesztette, korábban hivatkozott 2011-es mű is többször idézi. Az egyeztetések 
többször keményhangúak voltak: Lőrincz István a szak másik tanára nem mellőzte a személyeskedő 
megjegyzéseket sem. A Minisztérium képviselői ragaszkodtak, hogy a felvehető diákok számát és képzését a 
Nehézipar előtzetes igényei alapján részletesen megállapított 15 fős kerettel töltsék ki. Ebben támogatta őket 
Lőrincz István. Gádor István ezzel szemben úgy érvelt, hogy „A tervezőirodák nagy örömmel üdvözölnék a 
kerámia anyagát, mint korszerű, színes, tartós és olcsó építőanyagot. … minden lehetőségünk megvan egy 
komoly művészeti ág megteremtésére és felvirágoztatására.” (lásd: MIE levéltár (iktsz nélkül) A Magyar 
Iparművészeti Főiskolán készült 1950. augusztus 25-iki értekezlet jegyzőkönyvéről az ipar 
szakemberszükségleteinek problémájáról. Résztvevők: Fezekas Ödön Finomkerámiaipari Központ, Garai 
Erzsébet párttitkár, Nolipa István és Antal Lóránd a Népművelési Minisztériumtól, valamint a Tanszék 
részéről Lőrincz István, Gádor István, Borsos Miklós, Kiss roóz Ilona, bucsinák László, Obrotka József, 
valamint Schubert Ernő főigazgató és gálócsi Erika gyorsíró-jegyző. Kivonat: Dokumentumok (1945-1983) 
39. szám, 66-68.oldal) 
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fokozatos háttérbeszorítása és 1957-es nyugdíjaztatása lett.803 Gádor azon gondolata, 

miszerint a kerámia új lehetőségei az építészet társművészeteként bontakozhatnak ki 

meghatározó volt tanítványai körében. A kisplasztikákkal és díszedényekkel szakítva 

1958 után – 1950-ben megfogalmazott gondolatához híven - építészeti megrendelések 

sorát kezdi teljesíteni. Néhol Picasso kerámia-munkáit idéző edényei, plasztikái és reliefjei 

mellett ekkor jelenik meg az a Gádor, akit a mai kortárs keramika leginkább 

magáénak vall: az anyagkísérletekkel és mázkísérletekkel foglalkozó, nagyméretű 

nonfiguratív térplasztikák mestere.804 

3.6.8. Összegzés: 

A kézművesek és iparművészek többsége Gádor Istvánhoz hasonló utat követett. A 

magyar iparművészetben az 1940-50-es években már mély szakadékok és törésvonalak 

voltak, melyek mentén számos személyes konfliktus is kiéleződött az évek során. 

Iparművészek és az iparművészet területén tevékenykedő képzőművészek konfliktusa 

ugyanúgy évtizedek óta megvolt, mint a gyári design-t propagáló és a kézművességet 

támogató körök törésvonalai. Az 1945 utáni magyar iparművészet túlnyomó része vagy 

a népművészeti és egyéb kisipari szövetkezetek alá sorolt kézművesek, vagy a 

szecesszióban gyökerező Iparművészeti Iskola által képzett „elit-művészek” által 

születik, ami a műfajon belül is töréseket okoz. Szakmai téren radikálisan elválik 

egymástól a kézműves, a népművész és az iparművész, a képzőművész valamint a tervező 

designer. Egymással kényszerközösséget alkotó, konkuráló csoportok körvonalazódnak, 

miközben lehetőségeiket meghatározzák a politikai hatalom mindenkori elvárásai, 

szándékai, a diktált stílus és kritika elvárásai, és a számukra adódó ellenőrzött lehetőségek. 

A másik oldalról az építőiparban és könnyűiparban általános káderhiánnyal küszködik a 

rezsim, rá van utalva egy a XIX. század óta viszonylagos, 1948-tól kizárólagos 

monopóliummal rendelkező intézmény, az Iparművészeti Főiskola által termelt 

szakemberekre. Ez az általános „káderhiány”, illetve a hazai szakmai képzés 

                                                           
803 Például az egyébiránt „osztályidegen”, polgári származású Gádor István kezdetben „felmentést kap” az 
ötvenes évek B-listázása alól, és a főiskola tanára marad, bár 1951-től az „ideológiailag megbízható” Lőrincz 
István vezeti a tanszéket. Gádor 1957-es lemondatásában azonban szóvá teszik, hogy „ideológiailag zavaros 
nézeteket vall” „összeszedi a tehetségtelen osztályidegen elemeket” valamint „jelenleg még használjuk, mert 
nincs nála jobb.” (lásd: Gádor István – Herczeg Ibolya: Gádor István Budapest, Corvina, 1979. p.20.) 
804 Kiemelkedő ezek közül 1960-as Falikép sorozata (kerámia, 13 db, Metropol Szálló, söröző) az 1965-ös 
siófoki Balaton és Lidó szállók mellvédjeinek faliplasztika sorozatai, 1967-es, a Fészek klubba készített 
faliképe. Életrajza 1960 és halála, 1984 között 16 jelentősebb nagy méretű építészeti és térkompozíciót sorol 
fel. (Lásd: Laczkó Ibolya: Gádor István, Artportal.hu, http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gador_istvan 
letöltés ideje: 2011-09-02.) 
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monopóliuma is közrejátszik abban, hogy az 1945 utáni rezsim viszonylag kesztyűs kézzel 

bánik az iparművészet területével, és a kulturális élet egyéb területeivel összehasonlítva 

nem történnek radikális változások.805Az Iparművészeti Főiskola az 1936-os reform 

által létrehozott oktatási szerkezete kisebb változásokkal egészen 1957-58-ig 

megmarad, szaktanárai is az előző korszakból „örökl ődnek”.806  

Mind Kovács Margit, mind Báthory Júlia, Lakatos Art ur, Gorka Géza és Gádor 

István életműve és munkássága ennek ellenére csupán szűrve és darabosan van jelen a 

művészeti köztudatban. A korábbi művészetkritikai gyakorlat is felelős ezért, hisz a fenti 

kontinuitást figyelmen kívül hagyva 1945-nél erőszakosan kettévágta a magyar művészet 

történetét. Báthory, Kovács, Gorka, Gádor egész generációjának munkássága eddig nem 

volt egységében vizsgálva. Napjainkban érkeztünk el ahhoz a történelmi távlathoz, hogy a 

fenti korszak összefüggéseit ideológiai és emberi vonatkozásaikkal együtt, egységében 

vizsgálhassuk, s emellé egy egységes művészettörténeti korszakot is társíthassunk annak 

rajzával. Ezek az összefüggések, a recepció módszereinek, és az általános művészi attitűd 

és kulturális klíma változásainak folyamatai más megvilágításba helyezik a kortárs 

recepciónak az 1938 és 1958 közötti korszak iránti idegenkedő álláspontját. 

                                                           
805 Gádor káderlapján szerepel, hogy „bár ideológiailag zavaros, egyenlőre használjuk, mert nincs nála jobb”. 
Báthory Júlia káderlapján az állt, hogy „ideológiailag fejlődésképtelen”. (Gádor István – Herczeg Ibolya: 
Gádor István, Budapest, 1979. Corvina, 20.oldal illetve Báthory Júlia szóbeli közléseiből.) 
806 Az 1957-ig, Hincz Gyula kinevezéséig érvényben lévő oktatási szerkezetet még 1948-ban fogadják el. A 
dokumentumot Kozma Lajos szignálta, és tartalmazza az iskola szakjait, intézeteit, tantárgyait, kurzusait és 
osztályzási és követelményrendjét is. A Főiskola felsorolása az Iparművészeti Iskola 1936-ban kibővített, 5 
évesre fejlesztett, és 1941-ben véglegesített szakjain és struktúráján alapul. (Az Országos Magyar 
Iparművészeti Főiskolára vonatkozó ismertető (összeállítva a Minisztérium kérésére) a 214362/1948 sz. 
FKM rendelet végrehajtásával kapcsolatos kimutatás.) (Vesd össze: Dokumentumok (1945-1983) 24.,  p.47-
49. Az 1941-es adatokról lásd: Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola évkönyve, 1941. p.17-28., 
MIE Lt. 304/1941. leltári számon. 
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4. HARMADIK FEJEZET:  

A MAGYAR IPARM ŰVÉSZET ALAKULÁSA ÉS FOLYTONOSSÁGA AZ 1958 ÉS 
1988 KÖZÖTTI SZAKASZBAN  

A harmadik fejezet célja bemutatni a magyar iparművészet folyamatainak alakulását a 

dolgozat második kronológiai szakaszában, az 1958-at követő, és rendszerváltást megelőző 

időszakban. A szakasz két fő szerkezeti részre bontható: 

4.1. Első Kronológiai Rész: 1958-1968 

• Meghatározó stílus: szocialista modernizmus - későmodern 

• Meghatározó műfajok: az építészet társművészete, tárgyalkotó művészetek 

• Alkotó művészgenerációk: Az első művészgeneráció kései, a második korai 

működésének ideje 

• Az intézményrendszer szervezetei: 

• A Képző és Iparművészeti Lektorátus létrejötte: 1963 

• Az Iparművészeti Főiskola teljes szerkezetátalakítása: iparművészből designer 

képzése. Hincz Gyula reformja és 10 éves struktúraátalakítási terve az 

Iparművészeti Főiskolán 

4.2. Második Kronológiai Rész: 1968-1988 

• - Meghatározó stílus: „szisztematizáció és design” 

• - Meghatározó műfajok: „képzőművészeti” tárgyalkotás és gyári design 

• - Alkotó művészgenerációk: A második művészgeneráció érett, a harmadik 

generáció korai működésének ideje 

• - Az intézményrendszer szervezetei: 

• - A Képzőművészeti Alap átalakítása a Magyar Népköztársaság Művészeti 

Alapjává (1968) 

• - Az OMFB Ipari Formatervezési Tanács Irodájának létrejötte (1975) 

• - Az Iparművészeti Főiskola újabb reformja: A „Gergely reform” (1982) 

A második szakaszban tehát látható, hogy stiláris kérdések, irányzatok, műfajok 

taglalása helyett elsősorban olyan háttér-eseményekről számolhatunk be, amelyek 

keretében az iparművész társadalom mozgástere meghatároztatott. Láthatjuk, hogy az 1958 

utáni időszakban az iparművész-képzés egésze elmozdul a háború előtti időszakétól, és két 
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meghatározó lépésben az iparművészet műfajának a „design” felé történő elmozdítása jön 

létre. Az iparművészet fogalma, műfajai átértelmeződnek, és a képzési struktúra is tükrözni 

fogja a „szocialista design” szemléletét. A szakmán belül generációs és műfaji 

különbségek jönnek létre függően az adott terület eleve központilag meghatározott 

káderigényeinek, műfaji lehetőségeinek. Létrejön a „tervező iparművész” és a 

„képzőművész iparművész”. A korszak végére az iparművészet, mint az építészet 

társművészete leginkább generációs műfajjá válik. A kézművesség és népművészet végleg 

leszakad az iparművészeti diskurzusról, és a korszak végére az iparművészet háttér 

intézményrendszerei is sorra megroppannak, végül működésképtelenné vállnak. 

Az Intézményrendszer bizonyos elemei, intézményei azonban az utolsó ötéves tervvel 

nyilvánvalóvá váló működésképtelenségük ellenére a kilencvenes évek közepe-végéig 

továbbélnek, a magyar iparművészet egészének hátteret nyújtó könnyűipar végleges 

felszámolódása pedig csak a kétezres évek elején következik be. Ezáltal felsejlik egy 1985 

és 2005, vagy 1995 és 2004 közötti 10 éves kronológiai szakasz körvonala, mely egy öt-tíz 

éves átfedésben a dolgozat utolsó részével a kortárs iparművészet történeti kereteiként 

szolgálhat a jövőben, amelyet azonban a dolgozatban nem kívánok részleteiben tárgyalni, 

csupán felvázolni körvonalait. 

4.1. AZ ELSŐ KRONOLÓGIAI RÉSZ (1958 – 1968) 

Az iparművészet háttere 1958 után ( A „Szocmodern” és az „Olvadás”: 1958-

1968) 

4.1.1. Szabad és alkalmazott művészetek 

4.1.2. A „Hruscsovi olvadás” 

4.3.3. A Rákosi-rendszer és az 1956-os forradalom társadalmi következményei;- A 

Kádár-rendszer átvett öröksége 

4.3.4. Az „Olvadás” Magyarországon 

- Aczél György (1917 – 1991) 

4.3.5. Szocreálból szocmodern, szocmodernből „magyar design: 

a. Változás, vagy további folytonosság? 

b. Művész vagy káder? 
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4.3.6. A modernizmus szocialista (át)értelmezése: megtagadva és „újratöltve”: A 

szocialista modernizmus új megvilágításban, az 1945-48 közötti és 1958 

utáni modernizmus közös gyökerei. 

4.1.1. Szabad és alkalmazott művészetek 

A negyvenes évek végének és az ötvenes évek elejének fennmaradt dokumentumaiból 

az iparművészet kutatása során ritkán szűrődnek ki az ötvenes évek politikai terrorjának 

hangjai. Annál inkább a korban megszokott ideológiai lőzungok mellett az útkeresés, és 

együttműködés rendszere kidolgozásának vágya olvasható ki. Ebben nagy szerepet játszik, 

hogy a szocialista rendszer számára az iparművészet által nyújtott műfajok, az általa 

nyújtott technikák illetve témák természetükből adódóan eredendően megfeleltek 

propagandisztikus céljainak.807  

A megrendelői szándékot művészi eszközökkel, praktikus tárgyakon kifejező, 

kötött kifejezőeszközökkel dolgozó, sablonokból és ornamentikából építkező művész, 

mint „tervező” vagy „alkalmazott művész” alapvetően jobban illik a diktatúra 

szándékaihoz, mint a spontán, kontrollálatlan, intuitív „képzőművész”.808Az 1945 

után körvonalazódó kulturális hidegháborúban a művészet frontjain immár tudatosan 

épültek a modernizmus és a modernizmus tagadásának „csapatai.”809A művészet további 

alakulásában immár nem csupán az alkotás belső mozgató elvei játszanak szerepet, hanem 

a „design és művészet” a Hidegháború kiemelt csataterévé is válik. 

Megindul a művészet folyamatai mögött a politikai célzatú szervezkedés, és a művészet 

olyan tudatos irányítása, aminek a révén adott művészeti vagy kulturális jelenség nem 

pusztán önmagában értelmezendő, hanem egy összehangolt stratégia része. Frances 

Stonor Saunders több CIA akciót is felfed könyvében, a „The cultural cold war: the CIA 

and the world of arts and letters”810című művében. Amerikai részről tehát bizonyítható, 

hogy a szabadság, fogyasztás, és az „amerikai álom” kultusza mögött ott álltak a 

                                                           
807 Lásd. A fent citált Sztálin idézetet, „A művész az emberi lélek mérnöke.” „Инженеры человеческих 
душ”, Союз писателей СССР, Воронежское отделение, «Подъëм» (1990), p. 48. 
808  „Senator Frank Church was Chairman of the Senate Select Committee that investigated the CIA in the 
mid-1970s. The official title of the report, published in 1976, was Final Report of the Select Committee to 
Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities.”.A témában 2000-ben jelent meg 
monográfia  Frances Stonor Saunders: The cultural cold war: the CIA and the world of arts and letters New 
York: New Press: Distributed by W.W. Norton & Co., 2000. ISBN 1-56584-596-X p.3-4. 
809 Lásd: Frances Stonor Saunders: The cultural cold war: the CIA and the world of arts and letters New 
York: New Press: Distributed by W.W. Norton & Co., 2000. ISBN 1-56584-596-X p.305-306. 
810 Frances Stonor Saunders: The cultural cold war: the CIA and the world of arts and letters New York: 
New Press: Distributed by W.W. Norton & Co., 2000. ISBN 1-56584-596-X, 528 oldal 
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titkosszolgálatok szürke eminenciásai, akik a tengeren túli avantgárd képzőművészeti 

mozgalmak, a design és a monumentális építészeti beruházások nyílt támogatásával a 

modernizmust a zsdanovi doktrína révén tagadó Szovjetunió kultúrpolitikája és társadalmi 

rendje ellen foglaltak állást. Az „orosz oldal” hasonló feldolgozása még várat magára. 

Hasonló „lövészárok” azonban nem csak az irodalom és képzőművészet, de az építészet 

és iparművészet területein is húzódott, amiről 2008-ban a Victoria & Albert Museumban 

rendezett nagyszabású, Cold War Modern: Design 1945-1970811kiállítás anyaga és az 

ehhez kapcsolódó, David Crowley és Jane Pavitt által szerkesztett bőséges 

tanulmánykötet szolgál alapvető forrásul. Az építészetben az „organikus modernizmus” 

és az „international style” kibontakozása történik meg, a designban a futurizmus 

hatása alatt álló design fejlődése indul el, és kiépülnek a nyugat európai design 

intézményei is. Ezzel szemben egészen Sztálin haláláig, sőt azt követően még öt évig a 

Szovjetunió és csatlósállamai számára a modernizmus tagadása, és egy torzan 

értelmezett „ipari művészet” ideája marad. 

Látva az előző fejezetben tárgyalt folyamatokat, a nyugat „szabad és spontán” 

képzőművészetével szemben, melyet a fenti irodalomban leginkább Jackson Pollock neve 

fémjelez, a keleti blokkot a Domanovszky Endrék és Hincz Gyulák határozzák meg. A 

neoklasszicizmus reprezentatív köreiből érkezve, és művészi életüket hosszú évek óta az 

„iparművészet” fogalmi keretei közt kibontakoztatva mind műfajilag, mind felfogásukban 

közelebb állnak a szocialista realizmus elképzeléseihez. Nyugat „szabad képzőművészeti 

szemlélete” áll szemben kelet klasszicizáló, „alkalmazott iparművészeti” felfogásával. 

Ilyen formán az ötvenes évek során a művészeti élet egészét áthatja a harmincas évek 

második felének „totalitárius design” felfogása, és további 10 évvel kitolódik az 1937-ben 

körvonalazódó, az Art Deco művészet klasszicizáló és dekoratív iskoláiból 

eredeztethető művészet. 

Az iparművészet fogalom általános értelmezése a második világháborút követően 

hazánkban az „ipar művészete” értelmezés felé tendál és alapvetően rendelkezik egy 

ideológiai magyarázattal az iparművészet által nyújtott műfajok812 természetükből adódóan 

                                                           
811 David Crowley és Jane Pavitt: Cold War Modern: Design 1945-1970  Hardcover: 320 pages, Publisher: V 
& A Publishing, London, 15. September 2008. Language: English ISBN-10: 1851775439, ISBN-13: 978-
1851775439 
Product Dimensions: 25.4 x 25.1 x 3 cm  
812 Az építészeti társművészetek, a dekoratív, díszítőfestészet, díszítő szobrászat, ipari formatervezés eleve 
preferált műfejok voltak. 
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is megfeleltek propagandisztikus céljainak.813 Az iparművészek ugyan az ötvenes évek 

során néha bátran szembeszegülnek bizonyos pártvezetőknek, és képviselik az 

iparművészet fejlesztésének ügyét, de a Kelet Európai térség gazdasági realitásai valójában 

tét nélkülivé teszik ezeket a látszólag bátor kiállásokat. Kaesz Gyula, Gádor István, és 

Borsos Miklós egyaránt több ízben emelik fel hangjukat bizonyos szakmai kérdésekben a 

Párt megbízottjaival szemben különösebb következmény nélkül. Azonban ahogy láthattuk 

korábban, a Hidegháború eme első szakaszában az iparművészet területe jóformán 10 évig 

semmilyen formában nem változik. A fő események 1938 és 1948 vége között 

lejátszódnak, és a következő 10 évben jóformán az akkor létrejövő struktúrák és 

keretek érvényesek 1958-ig. 

Az újabb „sűrű időszak” 1958-at követően jön el. 1958 azonban nem csupán a Kádár 

rendszer belső konszolidációjának lezárását jelenti, hanem ahogy korábban is láthattuk, 

egy az egész szocialista blokkra kiterjedő, összefüggő kulturális program 

megvalósítását és leképezését. Mint látni fogjuk: a „szocialista realizmus illetve 

klasszicizmus” stílusából a „szocialista modernizmusba” történő átmenet fokozatos. A 

magyar művészeti életben nem csatlakozik a művészet spontán, belülről jövő 

folyamataihoz, generációváltáshoz, új stílusok megjelenéséhez, hanem a szocialista 

klasszicizmushoz hasonlóan központi esztétikai és művészeti direktívák levetülése lesz 

a tárgyak szintjére. 

4.1.2. A Hruscsovi olvadás 

A Nyikita Hruscsov neve fémjelezte „Hruscsovi olvadás” „Хрущёвская о́ттепель” 814 

mely Hruscsov 1953 és 1958 közötti fokozatos hatalomátvételét követően a 

„desztalinizáció,” azaz a „Десталинизация” 815 folyamatának részeként ment végbe 

1962-ig bezárólag, maga egy 1954-ben megjelent regényről kapta a nevét. Ilja Ehrenburg 

1954-ben írta „Olvadás” „Оттепель” című regényét.816 A regény egy despotikus 

gyárigazgatóról szól – aki valójában Sztálint személyesíti meg. Terrorizálja alkalmazottait, 

                                                           
813 Lásd. A fent citált Sztálin idézetet, „A művész az emberi lélek mérnöke.” „Инженеры человеческих 
душ”,  
Союз писателей СССР, Воронежское отделение, «Подъëм» (1990), p. 48. 
814 William Taubman: Khrushchev: The Man and His Era, London. Free Press, 2004. W.W. Norton & Co., 
ISBN 0-393-32484-2 „Note on the Russian and Ukrainian usage”, table IX – XI. 
815 Михаил Гефтер: Десталинизация // 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. 
Ферро и Ю. Афанасьева. — М.: Прогресс, 1989. — С. 394 – 401 oldalakon 
816 Илья Эренбург: Оттепель Az alábbi linken a teljes regény eredetije olvasható: 
http://lib.ru/PROZA/ERENBURG/ottepel.txt letöltés ideje: 2011-09-09.  
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de főleg feleségét, aki kénytelen kivárni a tavaszi olvadást, az orosz tél végét, hogy aztán 

megszökhessen férje terrorja alól. Az Olvadás, ami Hruscsov nevéhez fűződik 

Oroszországban, egy több évtizedes szakasz hasonlóan lassú és keserves lezárása. 

A sztálinizmus Magyarországon azonban egy alig pár éves epizódként megélt 

művészeti és kulturális korszakot jelentett, amelyet a szocialista országok közül 

egyedüliként egy forradalom zárt le. Mikus Sándor Sztálin szobrának ledöntése az egész 

desztaliniziáció szimbolikus jelképévé lett, és az 1956-os forradalom nem kis szerepet 

játszott Hruscsov későbbi elképzeléseinek alakulásában.817 

Ilja Ehrenburg személye és karrierje azonban majd annyira szimbolikus, mint az 

általa írt regény címe. Ehrenburgot, aki 1891 január 27-én született, a századforduló 

Párizsban, a Montparnasse-on találja. A modern avantgárd művészetek legnagyobb alakjai, 

különösen Pablo Picasso, Diego Rivera, Amedeo Modigliani köreiben mozog. Pablo 

Picasso-val személyes barátsága haláláig megmarad, sírját Picasso rajza díszíti. Barátai 

közt szerepel Chaim Soutine, Amedeo Modigliani felesége Jeanne Hébuterne, Max 

Jacob, és a galéria tulajdonos Leopold Zborowski is.818 A húszas években modernista 

regényeket ír, majd a harmincas évektől fokozatosan válik Sztálin kulturális 

elképzeléseinek szószólójává. Több, a sztálini Komintern szervezte nyugati 

„békekonferencia” szónoka világszerte.819 Mint az európai baloldali művészkörökhöz 

közel álló személy Sztálin elsődleges célja Ehrenburgon keresztül is az volt, hogy 

meggyőzze ezeket az embereket arról, hogy „társutasként” segítsék a Szovjetunió céljait. 

                                                           
817 Taubman: 11. fejezet: From the Secret Speech to the Hungarian Revolution, p.270-300.  
818 Константин Симонов: Илья Эренбург. В одной газете. Репортажи и статьи 1941–1945 / Предисл. 
К. Симонова и Л. Лазарева — 2-е изд.. — М.: Изд-во Агентство печати «Новости», 1984. — 328. oldal 
819 lásd: Richard Felix Staar, Foreign policies of the Soviet Union, Hoover Press, 1991, ISBN 0817991026, 
p.79-88 Staar a Nemzetközi Békemozgalmaknak a szovjet kultúrpolitikában játszott szerepét taglalja 
részletesen. „In 1980, the House Permanent Select Committee on Intelligence received reports that six peace 
groups were "closely connected" with the World Peace Council: the Christian Peace Conference, which 
received $210,000 from Soviet sources; the International Institute for Peace, which received $260,000; 
International Physicians for the Prevention of Nuclear War, which the Committee said had "overlapping 
membership and similar policies" to the WPC; the Pugwash Conferences on Science and World Affairs and 
the  Dartmouth Conferences, both of which the Committee said were used by Soviet delegates to promote 
Soviet propaganda; and the Esperantist Movement for World Peace, which was said to have had had a 
"special slot" in the WPC. However, Joseph Rotblat, one of the leaders of the Pugwash movement, said in his 
1998 Bertrand Russell Peace Lecture that there were a few participants in the conferences from the Soviet 
Union "who were obviously sent to push the party line, but the majority were genuine scientists and behaved 
as such" and the World Esperanto Movement for Peace, being most strongly represented in Hungary and 
East Germany, was not really part of the Western peace movemen.t” (forrás: U.S. Congress. House. Select 
Committee on Intelligence, Soviet Covert Action: The Forgery Offensive, 6 and 19 Feb. 1980, 96th Cong., 2d 
sess., 1963. Washington, DC: GPO, 1980. hivatkozva Felix Staar könyvében. Felix Staar szerint a WPC azaz 
a Világbéke Bizottság összesen 63 millió dollár értékű szovjet támogatást kapott, határozataival sorra a 
szovjeteket támogatta. Staar külön megemlíti, hogy például 1956-ban, miközben nyilvánosan, nyilatkozatban 
elítélte a szuezi bevonulást, nem tette szóvá a budapesti forradalom eseményeit.  
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Ehrenburg a feladatot elvégzi, az irodalomban egyfajta úttör ője is lesz a szocialista 

realizmusnak.820A második világháború alatt általa és más szovjet írók, mint Konsztantin 

Szimonov és Alekszej Szurkov által kidolgozott német ellenes „gyűlöletkampány”  

propagandája megágyazott ahhoz a narratívához, amit a második világháború után 

közvetlenül a „nyugati imperialistákra” szegezve a hidegháború első fázisában a 

Szovjetunióban alkalmaztak.821Ehrenburg könyve 1954-ben, alig egy évvel Sztálin halála 

után jelenik meg, s két évvel azt követően, hogy a szocialista realista irodalom terén 

elért elévülhetetlen érdemeiért 1952-ben megkapta a Sztálin Díjat. 

A szocialista modernizmus nyitányát jelentő, a „hruscsovi olvadásnak” nevet adó 

1954-es regényt tehát egy a kommunizmus ügye iránt elkötelezett, a hatalomhoz 

lojális, a sztálinizmus kultúrpolitikáját messzemenőkig kiszolgáló író írta. A 

magyarországi olvadásnál 1956 és 1958 után szintén nem a korábban partvonalra szorított 

művészek visszatérésének lehetünk szemtanúi a művészeti életben sem, hanem azok a 

művészek változtatnak elsősorban stílusukon és lesznek egy csapásra modernek, akik már 

korábban biztosították lojalitásukról a vezetést. A folyamat a kultúra területén, ahogy a 

Szovjetunióban is Hruscsov hatalmának megszilárdulásával párhuzamosan halad, úgy 

Magyarországon is hasonló eseménysor, a Kádár rendszer kiépülése övezi.  

Az olvadás Sztálin halálával veszi kezdetét, ami jóformán felér egy shakespeare-i 

királydráma véres fináléjával. 1953. március 5-én meghal Sztálin.822 Egy 2003-ban 

publikált jelentés szerint Sztálin szervezetében több egymással konkuráló, és egymásra 

ellentétesen ható, ám egyenként is halálos dózisú mérget találtak.823Sztálin félelmei tehát 

valószínűleg beigazolódtak, és a feltételezések szerint Laverntyij Berija  végzett a 

Vezérrel, aki rövid időre át is vette a vezetést.824Berija aki maga sem volt különb, mint az 

általa „eltakarított” Sztálin rövid uralma alatt szinte azonnal elkezdődött a 

                                                           
820 Orlando Figes: The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia, 2007, ISBN 0-08050-7461-9, 414. oldal 
821 Könyve a „Háború” 1942-es cikke az „Ölj!” illetve Szimonov költeménye az „Öldd meg!” jó példák erre.  
822 Adatok: Simon Sebag Montefiore: Stalin: The Court of the Red Tsar. New York: Alfred A. Knopf, 2004. 
(ISBN 1-4000-4230-5); New York: Vintage, 2005. p. 634 
823 Patkánymérget, ciánszármazékokat, és halálos dózisú gyógyszerek egymással ellentétesen is ható 
származékait egyaránt kimutatták az orvosok, akik azonban félve az ügy hátterében kezdettől sejtett Berija 
bosszújától természetes halált állapítottak meg. (lásd: Simon Sebag Montefiore: Stalin: The Court of the Red 
Tsar. p. 634.) 
824 Brent, Jonathan; Naumov, Vladimir Pavlovich. Stalin's Last Crime: The Plot Against the Jewish Doctors, 
1948–1953. New York: HarperCollins, 2003 (ISBN 0-06-019524-X); as Stalin's Last Crime: The Doctor's 
Plot. London: John Murray, 2004 (ISBN 0-7195-6508-1). p.204.: 2003-ban amerikai és orosz tudósok 
kimutatták, hogy Sztálin szervezete egy patkányölő szer a warfarin nyomait tartalmazta, ami nagy dózisban 
szívrohamot illetve agyvérzést okoz. Ezt állapították meg hivatalosan is Sztálin halála okaként. Az anyag 
színtelen, szagtalan, így könnyen beadható. Berija felelősségét firtató forrás: Simon Sebag Montefiore: 
Stalin: Court of the Red Tsar. 2004. p.571 
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„desztalinizáció” folyamata. Beriját azonban a Párt vezetése kiszámíthatatlannak ítélte, és 

több bolsevizmust becsmérlő, és Amerika gazdasági segítségét felvetítő nyilatkozata után 

puccs szerveződött ellene, melynek vezetői között megtaláljuk Nyikolaj Bulganyin és 

Molotov marsall mellett Sztálin egykori kedvencét, Hruscsovot. Berija eltávolítása 

egyben az utolsó klasszikus tisztogatás is volt: Beriját rövid zárt pert követ ően egy 

pincében lövik agyon.825 

Az 1953-as berlini munkásfelkelés megmutatta: a Sztálin hatalmát követő hatalmi 

vákuum a szovjet érdekszféra egységét veszélyezteti.826Hruscsov a későbbiekben sem 

mint a szovjet hatalom lebontója, egyfajta demokratikus változás híve, hanem mint a 

kommunista hatalom megszilárdítója, a Szovjet érdekszféra globális kiterjesztője, a 

kapitalista rendszer ellensége lesz jelen. Hruscsov maga is Sztálin közvetlen 

környezetének tagja a harmincas évektől, részt vesz az 1937-38-as Nagy 

Tisztogatásokban is.827 Ezért téves az a néhol hangoztatott nézet, ami a hruscsovi olvadást 

a gorbacsovi peresztrojkához hasonlító „demokratizációnak” tartja. Sokkal inkább 

tekinthető Hruscsov teljes politikája a hidegháború stratégiájának tudatos 

megváltozásához, és pont annyira következik logikusan Sztálin hatalmi és terjeszkedési 

politikájából, szándékainak és céljainak, valamint eszközeinek szerves folytatásaként a 

Hidegháborút illetően, mint amennyire elhatárolódik attól külsőségeiben. Hruscsov 

kultúrpolitikája sem vizsgálható egyedül az avantgárd művészetek viszonylagos 

szabadságának szempontjából, hanem egy összefüggő kulturális stratégia részét képezi. 

Más területekkel közösen vizsgálva a hruscsovi kultúrpolitika már rögtön más arcot mutat. 

Sztálin ideje alatt például a második világháború számos fontos tekintetben okozott 

fordulatot a kultúrpolitikában is. Ezek közül kettő: Sztálinnak a valláshoz és a nemzeti 

érzéshez való viszonya. 1943-ban Sztálin újraszervezi az 1925 óta illegalitásban 

működő Moszkvai Patriarchátust, és 1943. szeptember 8-án 18 év hiátus után kinevezi 

Szergiuszt Moszkva és Minden Oroszok pátriárkájává.828 A német támadás 

visszaveréséhez nem csak az egyház, hanem a nép egyszerű fiainak a támogatására is 

szüksége volt, ezért megszűnteti a korábban tapasztalható egyértelmű nyomást a nemzeti 

                                                           
825 Montefiore, Simon Sebag: Stalin: Court of the Red Tsar. 2004. p.483. 
826 Christian F Ostermann. Szerkesztő: „Uprising in East Germany, 1953: The Cold War, the German 
Question, and the First Major Upheaval” Central European University Press: 2003. A felkelés nagypolitikai 
hátteréről lásd: 137–138 oldal 
827 lásd: William Taubman: Khrushchev: The Man and His Era, 5. fejezet, „Stalin’s Pet: 1929-1937”  p.72-
114, illetve „Stalin’s Viceroy: 1938-1941” p.114-147. 
828 A konkordátum részleteit lásd: Richard Pipes: Communism: A History. Modern Library Chronicles. New 
York, 2001. ISBN 0679640509. p. 66. 
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érzést illetően, és kifejezetten támogatja az orosz patriotizmus megnyilvánulásait. Ez a 

politikája élete végéig megmarad, és egy fontos eleme a művészetben is tapasztalható: a 

népiesség, a hazafiasság egyfajta kommunista értelmezés szerint támogatott eleme lesz az 

általa képviselt stílusnak. 

Ezzel szemben Hruscsov éráját Szovjetunió szerte erős egyházellenesség és a népies, 

népművészeti, valamint a vallásos és patrióta elem szinte teljes eltűntetése jellemzi.  

Ez a kemény nacionalizmus és vallásellenesség főleg 1956 után lesz jellemző 

Hruscsovra, az 1956-os magyar forradalom tapasztalataként. A művészet fellendülése 

tehát kizárólag a művészet korábban nyomás alatt lévő avantgárd és modernista körei 

számára hozott valódi változást, illetve a műszaki design területeit érintette. A 

népművészetek, kézművességek, illetve a művészetek ettől eltérő irányzatai, a vallásos 

művészet továbbra sem voltak jelen a művészeti közéletben.  

Hruscsov „modern ízlése” a művészet terén nem létezett. A kulturális enyhülés a belső 

elégedettség növelése és a Szovjetunió hidegháborús versenyképességének növelése 

céljából jött létre, és a hidegháborús verseny, a Szovjet életszínvonal és a kommunizmus 

építése szolgálatának volt alárendelve a „fejlődés és progresszió” nevében.829 Kezdetben a 

sztálinista esztétikától való elszakadás nem is jelentette Hruscsov részéről valami egységes 

művészeti esztétikai koncepció meglétét. A kultúra átalakulásának első eseménye 

Hruscsov 1955. november negyediki beszéde elsősorban a gazdasági racionalitás 

mentén íródott.830 A művészet szempontjából azonban a „Titkos Beszéddel” említhetjük 

egy lapon, már ami a művészeti élet desztalinizációjában betöltött jelentőségét illeti. A 

beszéd azonban új művészeti stílus helyett még csupán a „kiadások csökkentéséről”  szól, 

konkrétan a sztálinista épületek drága stukkóinak, festményeinek, szobrainak 

indokolatlanságáról. 33%-kal szerették volna csökkenteni a sztálinista épületek építéséhez 

kötődő költségeket, amit a Sztálin és az 1953-as válság okozta szorult gazdasági helyzet 

indokolt elsősorban. A beszéd kiemeli két, korábban említett építész nevét: Alekszej 

Duskin, és Jevgenyij Ribickij nevét, akik személy szerint is felelősek az építési költségek 

háromszoros túllépésért pazarló terveik miatt. Ribickij és Poljakov építészek Sztálin-

díját a beszédet követően vissza is vonják.831  

                                                           
829 Susan E. Reid:„Destalinization and Taste, 1953-1963,” Journal of Design History, 10 (1997), p.177-78. 
830 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР "Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве", 04.11.1955.  
831 Дмитрий Хмельницкий: "Конец стиля. К пятидесятилетию гибели сталинской архитектуры" 
XIII-MMV – 27.03.2005, Project Classica letöltés ideje: 2011-09-09. 
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A kultúra területén tapasztalható valós változás, mely a szocialista modernizmus 

stílusának kialakulásához vezetett, valójában csak Hruscsov hatalmának megszilárdulását, 

1958-at követően következett be. Az ellene szervezett 1957-es puccs letörését követő 

1958-as főtitkárrá választása, és a kubai válság között bontakozott ki Hruscsov 

hatalmának csúcsa, amikor is kijelentette, hogy a „kommunista társadalmat 1980-ra 

fel fogjuk építeni.” 832 Ez a csúcs időszak, mely a kubai forradalom után, de a kínai szakítás 

előtt a Szovjetunió globális hatalmának csúcsát is jelentette, a kultúra területén is az 1962-

ig eltelt három évet jellemezte csak. A moszkvai képzőművészek 1962. december elsején 

megnyílt, Manezs (Манеж) Galériában rendezett tárlatán Hruscsov a maga 

bárdolatlan modorában a „kutyaszar” kifejezést használja a művekre, és a „buzi”  

kifejezést egyes alkotókra. „Oly rondák ezek a képek, hogy ha egy szamár farkára 

ecsetet kötnének, az szebbet maszatolna.”833 Egy hét múlva a Pravdában megjelent egy 

„tisztaságra felhívó” kritika, és megkezdődött a korábban szabadon alkotó avantgárd 

művészek szisztematikus elhallgattatása.834A sors iróniája, hogy az a szobrász, Ernszt 

Neizvesztnij tervezte végül Hruscsov síremlékét, akit az ominózus kiállításon Hruscsov 

Eli Beliutinnal  együtt konkrétan „lebuzizott” valamint név szerint kérdőre vont, hogy 

„degenerált művészetével hogy meri eltorzítani a szovjet ember képét?”.835 

Ebben is megmutatkozik Hruscsov személyes puritánizmusának szerepe: ahogy a 

kultúra területén tapasztalható változások a sztálinista dekorativitás tobzódásától való 

elhatárolódással kezdődtek, úgy szintén egy tisztaságra és egyszerűségre való felhívással 

végződtek. Hruscsov alatt azonban nem mondhatjuk azt sem, hogy ez az olvadás ne 

lett volna ugyanúgy politikailag motivált, kontroll ált mint a szocreál kiépülése Sztálin 

idejében. A kirakatpereknek ugyan vége lett Hruscsov ideje alatt, de a művészeket még 

így is az elhallgattatás, munkájuk elvesztésének veszélye, és az úgynevezett 

„kényszergyógykezelés” intézménye fenyegette.836Borisz Paszternák „Zsivágó doktor” 

című regénye például, ami nem nyerte el Hruscsov személyes tetszését ugyanolyan 

kemény betiltásban részesült, mint hasonló társai Sztálin idején.837 

                                                           
832 Taubman: p.507-529 „Communist Society will be just about built by 1980” 1960-1961  
833 William J. Tompson: Khrushchev: A Political Life, London, St. Martin's Press, 1995. ISBN 0-312-12365-
5 p. 259. 
834 Tompson: p. 257–60. 
835 Эрнст Иосифович Неизвестный (sz1925) Forrás: Albert Leong: Centaur: The Life and Art of Ernst 
Neizvestny Rowman & Littlefield Publishers (September 2002)Language: English ISBN-10: 0742520587, 
ISBN-13: 978-0742520585 480 oldal 
836 Taubman: p. 41–42. 
837 Taubman: p. 385. 
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4.1.3. A Rákosi-rendszer és az 1956-os forradalom társadalmi következményei – a 

Kádár-rendszer hatásai 

Magyarország helyzete kezdettől speciális abból a szempontból, hogy a második 

világháborút vesztesként fejezte be, és az ötvenes éveket folyamatos gazdasági 

recesszió jellemezte. Ilyen körülmények között, és az ipari szektor és a hadsereg expanzív 

fejlesztésének programjai mellett a könnyűipar eleve az utolsó helyen szerepelt. A Rákosi 

korszakban kiépülő kommunista vezetés, politikájában Európa legkeményebb 

diktatúrái közé tartozott, ugyanakkor rá volt utalv a az őt megelőző korszak 

gazdaságának még működtethető elemeire. A háború utáni hiperinflációt követően 

stabilizált, új fizetőeszköz csupán arra volt jó, hogy megbízhatóan fizethesse az 

össznemzeti termék majd negyedét kitevő, majd 300 millió dollár értékű háborús jóvátételt 

a Szovjetunió és egykori szövetségesei számára.838  

A teljes ipari termelés az évtized nagy részében alig közelítette meg az 1938-as 

szintet – 1953-ban csupán 40%-át tette ki.839 A koreai háború kitörése után, a hadsereg 

fejlesztésének elsődlegessége miatt a fogyasztási cikkek terén folyamatos hiányok léptek 

fel az ötvenes évtized során840és egymást követték a súlyosabbnál súlyosabb megszorító 

intézkedések. A Rákosi-korszak legkegyetlenebb időszaka kétségtelenül az 1949 és 1953 

közötti négy év volt, mely idő alatt szinte háborús állapotokkal megegyező körülmények 

melletti hiánygazdálkodás folyt.841 A politikai okok mellett nem kevéssé ezek a gazdasági 

tényezők is hozzájárultak az 1956-os forradalom kitöréséhez, melynek végén további 

százezrek, elsősorban értelmiségiek és műszaki szakemberek disszidáltak. A 

forradalom után több mint 200 ezer ember hagyta el az országot. Részben mivel az 

események egyik gócpontja a Műszaki Egyetem volt, 1956 után néhol szinte teljes 

évfolyamok tűntek el vagy a megtorlás, vagy a megtorlástól való félelem miatt.842 Ezek a 

                                                           
838 A magyar háborús jóvátétel a nemzeti össztermék 19 és 23%-a között váltakozott. A Párizsi 
Békeszerződésben 300 millió dollár értékű kártérítés megfizetését vállalta Magyarország Jugoszlávia, 
Csehszlovákia, és a Szovjetúnió számára.  (Pető-Szakács: A hazai gazdaság négy évtizedének története 
1945–1985. I. köt. Budapest, 1985, KJK) 
839 Granville, Johanna (2004). The First Domino: International Decision Making During the Hungarian 
Crisis of 1956. Texas A & M University Press, College Station, Texas. 
840 Pető-Szakács: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. I. köt. Budapest, 1985, KJK 
841 Tőkés L. Rudolf L. (1998). Hungary's Negotiated Revolution: Economic Reform, Social Change and 
Political Succession, Cambridge University Press: Cambridge. 
842 KSH-jelentés az 1956-os disszidálásról. Az illegálisan külföldre távozott személyek főbb adatai, 1956. 
október 23–1957. április 30. között. Regió. 1991./ 4. sz. p.174–211. Ez az irat 1989-ig szigorúan titkosnak 
számított. Az idők során több 1956-os monográfia és vonatkozó cikk is hivatkozik rá. A hivatalos osztrák és 
jugoszláv jelentések szerint 1957. április 30-ig 193 885 magyar állampolgár hagyta el hazáját, ez a szám 
majd 40 ezerrel több, mint a KSH adat. A 2/1957. BM-rendelet értelmében 1957. február 20-ig ki kellett 
jelenteni azokat a 15 évnél idősebb személyeket, akik 1956. október 23. után „illegálisan” külföldre távoztak. 
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fiatal mérnökök lettek volna az új rendszer első káderei. A szocialista rendszer ezt a hiányt 

csak a hatvanas évek közepére pótolta.843 Megállapíthatjuk tehát, hogy a frissen 

berendezkedő Kádár rezsim számára az ötvenes években létre nem jövő infrastruktúra, 

megtizedelődött szakembergárda, valamint egy romokban heverő gazdaság volt az 

öröksége.844 A kötelező „kincstári optimizmus” szinte lehetetlenné tette a probléma 

teljes feltárását, realista értékelését. A megoldásra épített stratégia kialakításában 

egyszerre mozgatta az új vezetést a szovjet igényeknek való megfelelés vágya és a 

rendszer belső pacifikálásának és stabilizálásának igénye. Összegezve tehát: a véres 

politikai elnyomás mellett a Rákosi rendszer egyben kimerevítette a háborús évek 

gazdasági és társadalmi állapotait majd egy teljes évtizedre. Az 1956-os forradalmat 

követően a Kádár rendszer kezdetben csak az „elvek szintjén” tudott újat hozni, valós 

gazdasági és politikai mozgástere csak 1963 után volt, s ekkor kezdhette meg hosszú távú 

elképzeléseinek megvalósítását. 

4.1.4. Az „Olvadás” Magyarországon 

Az első művészek, akik a „szocialista realizmus” korszakának lezárása után a 

„szocialista modern stílusban” kezdenek alkotni, Magyarországon is azok a művészek 

lesznek, akik az ötvenes évek során korábban maguk is a „szocreál” művelői voltak. A 

Kádár rendszer „neofunkcionalizmusa” és „szocialista modernizmusa” az 1956 utáni 

szovjet kommunista ízlést követte. Révai József felhívása, miszerint „vigyázó szemünket 

immár Moszkvára vessék művészeink” a hivatalos művészet 1956 utáni körei számára 

továbbra is érvényes volt.845 Kádár János „Hruscsov különösen közeli embere” 

                                                                                                                                                                                
Összesen 151 731 rendőrségi kijelentőlap adatait összegezték, s ebből derülnek ki adatok az emigránsok 
iskolai végzettségét, társadalmi és osztályhelyzetét illetően. Az emigrációt választó magyar állampolgárok 
kétharmada (102 500) önálló kereső, a többi eltartott, többnyire diák volt. Kétharmaduk volt szakképzett 
fizikai munkás, egynegyedük szellemi foglalkozású volt, és csak hét százalék (7300) mezőgazdasági 
dolgozó. A fizikai dolgozók fele ipari szakmunkás volt, ezen belül főleg lakatosok, esztergályosok, 
bányászok és villanyszerelők távoztak. A szellemi dolgozók kétharmada értelmiségi volt (17 ezer). 
Többségükben műszaki értelmiségiek, közülük 2300 mérnök.  Rajtuk kívül 730 orvos is emigrált. Fontos 
adat számunkra, hogy 1108 művész szintén emigrált. Ebből 300 fő volt képző- és iparművész, 260 
színművész és egyéb színházi dolgozó, közel 200 író és újságíró, 180 zenész, 100 ének- és táncművész. A 
tudományos dolgozók közül, akik főleg egyetemi oktatók és kutatók voltak, 261 disszidált. A fennmaradó 
egyharmadnyi emigráns, eltartottak, gyermekek, fiatalkorúak valamivel több mint a fele diák volt. 3200 
egyetemi és főiskolai hallgató, 0az összes magyar egyetemista és főiskolás 11,2 százaléka távozott. 
843Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. Század második felében, Budapest, Osiris Kiadó, 
Osiris Tankönyvek, 2005, p.234/390. 
844Granville, Johanna (2004). The First Domino: International Decision Making During the Hungarian 
Crisis of 1956. Texas A & M University Press, College Station, Texas.  
845 „ Révai József, a Rákosit övező négyesfogat ideológusa már 1949-ben a szovjet festészeti kiállítás 
Műcsarnokbéli megnyitóján kijelentette: Vigyázó szemeitek ezek után ne a francia fővárosra, hanem 
Moszkvára vessétek.” Lásd:  nn.: Matáv székház a Krisztina Kőrúton, Octogon, 1999/2.szám p.132. 
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volt.846Kettejük között számos elvi egyezés, ízlésbeli és elképzelésüket illető személyes 

közös pont volt tapasztalható. Ez a politikai lojalitás, személyes egyezés határozza meg 

továbbra is azt a stílust, ami – hasonlóan a korábbihoz – elsődlegesen a szovjet vezetés 

hidegháborús propaganda céljainak alárendelve van jelen. Magyarországon az „olvadás” 

irányított természetét jól jelzi, hogy Fáy Aladár továbbra is az Állatkert segédmunkásaként 

rajzol névtáblákat, és az 1958-as brüsszeli világkiállítás korszakhatárt jelentő 

pavilonjában pedig olyan kiállítók modernista művei szerepelnek, akik alig pár évvel 

korábban még a szocialista realizmus szószólói voltak.  

A CIAM egykori vezetője, Molnár Farkas közeli munkatársa, a magyar modern 

építészet egyik korábbi prominens tagja, Fischer József, azonban Fáyhoz hasonló sorsra 

jut. Építészként Budapest háborús helyreállításában tevékeny részt vállalt, sőt 1947 és 

1949 között szociáldemokrata képviselő is volt. Az ötvenes években kap feladatot: a 

Budapesti Városépítészeti Tervező Irodánál dolgozik. 1956 után azonban élete tragikus 

fordulatot vesz. Építészként nem működhet tovább, családját, amely 1957-ben 

elhagyta az országot, nem követheti az emigrációba. Érett és kifinomult modern 

stílusára, mellyel ekkorra már nemzetközi elismeréseket is szerez, a rezsim nem tart igényt. 

1956-ban még bujkál, majd elbocsátják, állástalanként 19 alkalommal kér engedélyt 

családja után menni, amit végül 1965-ben tehet meg.847 

A következő korszak kultúrájának egyik meghatározó embere nem más lesz, mint Aczél 

György848, akinek tevékenysége, munkássága még a mai napig feldolgozatlan része a 

magyar történelemnek. Írásos hagyatéka még jó pár évig zárolt, és csak szűk kutatói réteg 

számára hozzáférhető. Aczél politikai és kulturális arcélének megrajzolásakor már 

névválasztása is sokat elárul: az Appel Henrik névre hallgató pesti árvagyerek 1946-ban 

lett hivatalosan Aczél György nem kevéssé Sztálin hasonló névváltoztatását 

tükrözve.(Acél oroszul сталь.) Aczél személye tehát beleillik azoknak a kommunista 

politikusoknak a sorába, akik tevékeny részt vettek a kommunista hatalomátvételben, 

                                                           
846  Földes György: Barátság felsőfokon : Kádár és Hruscsov Rubicon, 11. évf. 2000./7-8. sz. p.42-49. 
847 Életrajzi adatok: Fischer József (1901-1995) Magyar nagylexikon VIII. (Ff–Gyep). Főszerk. Bárány 
Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 1999. ISBN 963-85773-9-8 p. 53. 
848 Életrajza az 1956-os intézet honlapján olvasható, adataim onnan vettem. Lányait és visszaemlékezők 
sorait megszólaltató több részes dokumentumfilmet Kormos Gyula készített 2007-ben. Kormos Gyula: Aczél 
György, a kulturátor, Kádár után az örök második XXI. Század. RTL Klub, ID 305606 A műsor a Nemzeti 
Audiovizuális Archívumban elérhető. Aczél György életrajzának adatait az 1956-os Intézet archívumából 
szereztem. 2004. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 
Közalapítvány: http://server2001.rev.hu/oha/oha_display_biography.asp?id=1787&lang=h letöltés ideje: 
2011-09-10. Aczél György tevékenységével foglalkozik még Révész Sándor: Aczél és korunk, Budapest, Sík 
Kiadó, 1997. 435 p. ISBN 963-85520-3-4 
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maguk meggyőződéses, a párthoz hű kommunisták voltak, akiknek lojalitása 

kikezdhetetlen. Aczél személye jelenítette meg a szocialista modernizmus magyar 

változatát, ami számos elemében hasonlít a fent látott szovjet verzióhoz. A fiatal Aczél 

színész aspiránsként a magyar modern művészet irodalmi és színházi köreiben mozog 

a húszas harmincas években. Hasonló ebben – bár egyfajta tehetségtelen verzióban – a 

korábban megismert Ilja Ehrenburghoz,  aki kezdetben szintén a párizsi avantgárd 

körökben szocializálódik.  

A háború után azonnal a Párt szolgálatába áll, Zemplén megyében szervezi a Pártot, ám 

1949-ben a Rajk-per egyik mellékperében életfogytiglani fegyházra ítélik. 1954-ben 

szabadul, és kinevezik a 23-as számú Építőipari Vállalat igazgatójává. Életében fordulatot 

az 1956-os forradalom hoz: látva az eseményeket azonnal Kádár oldalára áll, és részt vesz 

a forradalom leverésében, a Magyar Szocialista Munkáspárt megalakításában. 1956. 

október végén a Központi Bizottság tagja lesz. „Uralma” 1957 április 17-én veszi 

kezdetét, amikor a „művelődési miniszter első helyettesévé” nevezik ki, mely 

tisztséget más-más formában egészen 1967. április 18-ig viseli, a valós „de facto” 

hatalmat gyakorolva kultúra és művészet jelenségei fölött. Aczélnak ugyanúgy nincs 

saját konkrét elképzelése, víziója a művészet jelenségeiről, ahogy Hruscsovnak. Nem egy 

Ilja Ehrenburghoz hasonló intellektus, a visszaemlékezések inkább egy egyszerű, néhol 

kifejezetten közönséges stílusú, inkább kotnyeles és érdeklődő, mindent tudni akaró, 

felületes információkkal rendelkező, pletykás ember személyiségét rajzolják ki. Az viszont 

biztos, hogy hasonlóan a szovjet kultúrpolitika számtalan szürke eminenciásához849ő is 

egyfajta, korábbi életéből ismert és megismert modernizmus favorizálását végezte. A 

„szocialista modernizmus” arculatában komoly szerepet játszik, hogy fő irányait id ős 

pártkatonák ízléséhez igazodva idős művészek rakják le. Elsődleges oka ennek az is, 

hogy a párthoz hű, a hatalmi harcokban megpróbált káderek igazgatják végig az 

egész szocialista blokkot.850 

Ahogy láthatjuk, Hruscsov és körei, Aczél és a hozzá közel állók is támogatják a 

modernizmusnak egyfajta ágát, de az avantgárd művészetek extrémitása felé ugyanolyan 

                                                           
849 Lásd: Sergei V. Ivanov: Unknown Socialist Realism. The Leningrad School, ISBN 5-901724-21-6, ISBN 
978-5-901724-21-7. p.28 – 29. 
850 A magyar kommunizmus arcát az 1912-ben született Kádár János és az 1917-es születésű Aczél György 
határozza meg 1988-ig, ők mindketten a dolgozatban tárgyalt „első generációhoz” tartoznak. Edward Gierek 
1913-as, Ceausescu 1918-as, Hruscsov 1894-es, Brezsnyev 1907-es születésű volt, a legfiatalabb 
kommunista vezetők is a húszas évek elején születtek. A Szovjetunió fennállása során egyedül Mihail 
Gorbacsov volt az egyetlen pártvezető, aki az „Októberi Szocialista Forradalom” után született, 1931-ben.  
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elutasítóak mint elődeik. A „degenerált művészet” fogalma ugyanúgy nem ismeretlen, 

és az azzal szembeni adminisztratív fellépés sem idegen tőlük.851 Aczél és Hruscsov 

„modernizmus politikájának” másik közös pontja a nemzeti és népies irányzat iránti 

hűvös távolságtartás, annak az avantgárdhoz hasonló belső elszigetelése.852  

Ezek által a közös jegyek által körvonalazható a szocialista modernizmus átfogó stílus 

irányzatának jellege, szervező elvei, melyek a szocreálhoz hasonlóan lehetővé teszik annak 

meghatározását. A „szocmodern” időszak ugyanúgy különböző helyi változatait hozza 

létre ugyanazon irányzatnak, melynek fő jellemzői: 

- adminisztratív eszközökkel irányított 

- az 1920-as 30-as évek Sztálin által megtagadott modernizmusán alapuló 

- az avantgárd és népies irányzatok felé továbbra is zárt 

- leginkább az „Art Modérne” stílusjegyein alapuló 

- marxista magyarázatokkal rendelkező, dialektikus filozófiai alapokon nyugvó 

- a nyugat európai modern stílusokkal konzekvensen szembehelyezkedő, ám 

azokkal meghatározott fórumokon (főleg nemzetközi kiállítások) folyamatosan 

versengő 

- szigorú tervutasításos gazdasági, és központi irányítású politikai háttér előtt 

alakuló irányzat. 

Ennek a stílusnak a kibontakozásához és kiépüléséhez az Aczél György nevéhez fűződő 

„Három T rendszere”  adta meg bizonyos elemeiben egészen a rendszerváltásig a 

működési kereteket. „Támogatásban” a szocialista modernizmus gondolkodásának 

megfelelő, a pártvonalhoz hű káderek művelte művészek csoportjai tartoztak elsősorban. A 

„T űrés” kategóriájába a hatalom kénye kedve szerint az összes többi művész, irányzat 

beletartozott, ahol a hatalom, főleg politikai megfontolásokból sokszor tett gesztusokat 

megtűrt fiatal művészek, háttérben tartott alkotók felé. A középső „T” mindkét irányba 

nyitott volt, hisz innen néha elő lehetett lépni a „kedvencek” de lefelé is lehetett jutni: a 

harmadik T-be. Tiltottak  voltak többé-kevésbé továbbra is az avantgárd művészet 

                                                           
851 A TTT rendszeréről és az avantgárd alkotókat ért adminisztratív rendelkezésekről lásd Szőke Annamária 
tanulmányát az Artpoolon: Szőke Annamária: piros-fehér-zöld In: Sub Minervae Nationis Praesidio. 
Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből, Németh Lajos 60. születésnapjára. Az ELTE és az ELTE 
Művészettörténeti Tanszék közös kiadása, Budapest, 1989. p.333-340. 
852 A legjobb példa erre a népies vonalat képviselő, a „tűrt” kategóriába tartozó Tiszatáj körét ért folyamatos 
inzultusok. A lap több számát betiltják, a szerkesztőséget is szétkergetik. Még 1986-ban is betiltották egy fél 
évre Nagy Gáspár A fiú naplójából című versének közlése miatt. Lásd: Gyuris György: A Tiszatáj fél 
évszázada : 1947–1997. Szeged, Somogyi-könyvtár, 1997. 219 oldal. ISBN 963 7851 96 0 
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korábban „formalistának és dekadensnek” minősített formái. Kassák Lajos például élete 

végéig, 1967-ig belső elszigeteltségben élt 1953 után. A kommunista eszmeiséggel össze 

nem egyeztethető, konzervatív, népies, nemzeti gondolatok, személyek és irányzatok is 

ebbe a kategóriába tartoztak jórészt. Jól jelzi ezt, hogy míg a börtönből egyaránt 1954-ben 

szabaduló, képesítés nélküli, ám megbízható kommunista Aczél a kultúra teljhatalmú ura 

lesz 3 év múlva, az Iparművészeti Iskola egykori, kisgazdapárti rektora az Állatkert 

segédmunkásaként végzi életét. 

4.1.5.  Szocreálból szocmodern, szocmodernből „magyar design”: 

a. Változás vagy folytonosság? 

A második szakasz belső korszakhatárát is kijelöli Aczél kulturális teljhatalmának 

megtörése, és ugyanúgy szimbolikusnak tekinthető Aczél új feladata: az Új Gazdasági 

Mechanizmus kidolgozása.853 A kultúra embere a Párt gazdasági reformjának egyik 

előkészítője lesz: ezzel párhuzamosan a művészetben is enyhe, ám lényeges stílusváltás 

következik be. Az 1958 és 1968 közötti korszak ideologizáló modernizmusát felváltja egy 

bürokratikus indusztrializmus, „szisztematizáció” és egy sajátos „design szemlélet” 

racionalizmusa. 1968 után Aczél György eltűnik a pártbürokrácia és különböző hivatalok, 

bizottságok útvesztőiben. Informatív hatalma végig megmarad 1989-ig, és egészen az 

1980-as évek közepéig képes elérni szándékát a Párt belső adminisztratív útjain keresztül. 

Az egyértelmű, már-már adminisztratív hatalom, amit 1958-tól birtokol 1968-ra azonban 

elolvad. Hasonlóan marad egyszerre érvényben a szocialista modernizmus ideológiája, 

esztétikája, és olvad el, alakul át 1968 után a szisztematizáció és gazdasági, ipari 

racionalitás alá rendelt „design” elképzeléseinek. 1948-ból 1968-ra szójátékkal élve a 

„szocialista realizmusból - Социалистический реализм” eljutottunk a „létez ő 

szocializmusba - Реальний социализм.” 854 A rezsim, amely véres perekkel, 

tisztogatásokkal szerezte meg hatalmát a hatvanas évek végétől – Aczélhoz hasonlóan – a 

saját maga teremtette bürokratikus labirintusban saját korábbi korszakainak a csontvázai 

                                                           
853 „Tevékenyen részt vett az "új gazdasági mechanizmus" bevezetésében. A reformok híveivel, Fehér 
Lajossal, Fock Jenővel és Nyers Rezsővel együtt állították félre 1974-ben: a KB márciusi ülésén felmentették 
a KB-ban viselt tisztségei alól, de PB-tagságát megtartva a Minisztertanács elnökhelyettese és az Országos 
Közművelődési Tanács elnöke lett.” Lásd:  Aczél György (1917-1991) 2004. Az 1956-os Magyar 
Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, 
http://server2001.rev.hu/oha/oha_display_biography.asp?id=1787&lang=h letöltés ideje: 2011-09-11. 
854Benedikt Sarnov: Our Soviet Newspeak: A Short Encyclopedia of Real Socialism., Moscow: 2002, ISBN 
5-85646-059-6 (Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма.), „Real 
Socialism”, pages 472-474.   A szócikkben Sarnov elmagyarázza a valódi szocializmus, megvalósult 
szocializmus, fejlett szocializmus, létező szocializmus fogalmait a szovjet terminológiában.    
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közt bolyong. A reprezentatív neoklasszicizmus szocialista változatától indulva a 

magyar „későmodern építészet” és iparművészet világán keresztül eljutottunk az 

egykori történelmi városrészek helyére emelt irdatlan panelrengetegekhez.  

Magát többszörösen korrigálva valójában ugyanazoknak az embereknek, ugyanannak a 

politikai és kulturális garnitúrának az uralmát láthatjuk 40 éven keresztül. Ahogy a 

totalitárius diktatúrák alaptermészete és saját szükségszerű végük abba kódoltatott, hogy a 

demokráciával ellentétben nem rendelkeztek valós társadalmi szelepekkel és megújulási 

képességgel, valójában a szocialista realizmustól a létező szocializmusig ugyanazon 

diktatúra különböző „arculatait”, „arcfelvarrásait” „újra design-olásá t” láthatjuk.  

Ugyanazon eszme és ideológiai rendszer újabb és újabb túlélési kísérleteinek, 

szlogenjeinek, arculatának átfogalmazását, kultúrába való leképeződésének s végül 

bukásának vagyunk szemtanúi az 1948 és 1989 közötti időszakban. Ebből a szempontból 

újfent indokolt a XX. Század „design” szempontú vizsgálata, és a „totalitárius design” 

fogalmának kiterjesztése a sztálini korszakon túlra. Ugyanis Sztálin szocialista realizmusát 

követően nem volt 1990-ig olyan időszak a művészet történetében, amikor az épp aktuális 

művészeti jelenségek ne valamiféle felülről irányított és meghatározott Rendszer 

kontextusán belül jelentek volna meg. Sztálin megtűrte a népies iparművészeteket, és 

támogatta az Art Deco-hoz köthető irányzatokat. Hruscsov megtűrte az avantgárd 

művészeket, és az Art Modérne-hez közel álló irányzatokat támogatta. Az őt követő 

Brezsnyev éra miközben kultúrpolitikája alapvetően konzervatív volt, voltaképp megtűrte 

mindkét irányzatot, és az ipari fejlesztésekhez kapcsolódó „design”, az Art Industriel, tehát 

az „ipari művészet” sajátos értelmezése mellett tette le a voksot. Mindhárom stílus-

módosulat alapvető csapásirányai azonban annak a nyolcvanas évekig folyamatosan 

öregedő szovjet és csatlós kommunista gerontokráciának a „modernség felfogásából” 

eredtnek, amit a húszas harmincas évek pezsgő kulturális közegéből illetve az azt 

követő alakulásából a maguk számára leszűrtek.  

Sztálin „designjában” nem kis szerepet játszik Európa akkori totalitárius rendszerei 

külsőségeinek „másolása”. Olyannyira igaz ez, hogy a Jaltai konferencián Beriját úgy 

mutatja be Rooseveltnek, hogy az „Én Himmlerem.”855Sztálin a nácik felvonulásait, az 

olasz fasiszta novocento-t ugyanúgy mintaként tekintette, ahogy Hruscsov a nyugati 

modernizmust. Amikor Oxfordban járt, hazatérve felépítette Akademgorodok városát, 

Amerikai látogatásakor látott önkiszolgáló éttermeket látva a Szovjetunióban és létrehozta 
                                                           
855 Lásd:, Simon Sebag Montefiore: Stalin: Court of the Red Tsar. 2005. Random House. p. 483. 
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a kafetériák hálózatát.856A Koszigin-féle gazdasági reformok is jobbára a nyugati 

értékelemzési és menedzsment módszerek analógiáit kívánták bevezetni a szovjet 

gazdaságba. Ebből is látszik, hogy a kommunista rendszer művészetfelfogása, 

miközben haladónak, modernnek, progresszívnak mutatkozik, valójában nagyon is 

reakciós, konzervatív, és miközben komoly elméleti háttérrel szervezettnek, 

tudatosan felépítettnek és ideológiailag predesztináltnak mutatkozik, valójában elég 

sok benne az ad hoc és spontán elem. 

A „modern” és a „design” gondolata a döntéshozók és teoretikusok fejében továbbra is 

erősen átpolitizált, ideologizált, a kommunista eszméhez igazodó változatban van jelen. 

Nyugaton, ahogy az „international style” kapcsán láthattuk, már a harmincas évek második 

felétől a „modern” és „design” fogalmai fokozatosan vetkőzik le politikai konnotációikat, 

és a háború utáni „organikus modernizmus” már tisztán esztétikai elvek mentén működik. 

A különböző hatások, irányzatok „demokratikusan” vannak jelen, a művész értelmezi, 

átszűri a kifejezés új formáit, szabadon alkot. A stílus ízül a divatok, áramlatok, 

felfedezések világához, és bár jelen van emögött néhol a CIA is, inkább már meglévő 

irányzatokat és jelenségeket használ a maga céljaihoz, semhogy meghatározza a művészet 

és esztétika alapvető irányvonalait, a „jó” és „rossz”, „hasznos” és „haszontalan”, „haladó” 

és „reakciós” esztétikai kategóriái mentén történő minősítésekkel.  

Keleten a „modern” továbbra is a kommunizmus ügyének a kultúrában való 

kiteljesítéséhez használt eszköz, irány, módszer és ideológia egyben. A szocializmus egész 

művészet-értelmezésére kiterjed továbbra is a „művész trónfosztása.” Továbbra is 

ideológiailag meghatározott és a művészet eszközszerű felfogása van jelen. A modern 

és indusztriális irányzatok csakúgy, mint klasszicizáló elődjük felülr ől határozza meg 

a „követendő irányt” melynek célja a nyugattal való verseny, a kommunizmus 

ügyének véghezvitele. Ha a „művészet” eme eszközszerűségét nem tölti be, továbbra 

is „nem kívánatos” lesz, és ha betölti stílustól, irányzattól függetlenül hasznosítható. 

Épp ezért a népnyelv esetünkben talán bölcsebb a művészettörténészeknél, amikor az 

ötvenes évek vasműveit, a hatvanas évek művelődési házait, és a nyolcvanas évek paneljait 

egyaránt a „szocreál” névvel illeti. Valóban a szocialista ideológia révén szervezett, annak 

céljait kifejező stílus különböző megnyilvánulásai ezek a művek, a szocializmus valóságát, 

ha tetszik „realizmusát” megjelenítve három eltérő korszak, három eltérő vezető ízlésének 

                                                           
856 Tompson, 1995. p. 196. 
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lecsapódásai. A képzőművészet, építészet egészére kiterjesztett „alkalmazott 

művészetek”, melyben Sztálin alatt egy totalitárius Art Deco ízlés, Hruscsov alatt egy Art 

Modérne ízlés és Brezsnyevhez köthetően egy sajátos kései „indusztriális modernizmus, a 

design elvű szisztematizáció és az Art Industrielhez közelítő gondolkodás különböző 

vetületeit láthatjuk. 

b. Művész vagy káder? 

Ehhez a munkához azonban elsősorban továbbra sem tehetséges művészekre (persze a 

tehetség nem akadály továbbra sem), hanem megbízható szakmai káderekre van szüksége a 

vezetésnek, amiből az 1956-os kivándorlási hullámot követően komoly hiánnyal küzd. Az 

1956-ot követő időszak elsődleges kérdése és problémája tehát ezek mihamarabbi pótlása. 

Gádoros Lajos 1949 és 1957 között a központi fontosságú KÖZTI, a Középület 

Tervező Iroda igazgatója volt.857, Gádoros Lajos 1957 és1960 között az Általános 

Épülettervező Vállalat főépítésze, 1960 -1980-ig pedig a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki Kar középület-tervezési tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 

volt.858 Ahogy Vadas József fogalmaz: „ a Kádár-korszak gazdasági-formai 

puritanizmusában kibontakozó neofunkcionalizmus képviselője.”859A megbízható és jó 

káder egyben a további káderek pótlásának feladatát is kapja. Weichinger Károly 

Gádoroshoz hasonlóan a maga módján „szolgálja a rendszert”, ahogy mint később látni 

fogjuk Schrammel Imre és Fekete György is komoly lépéseket tesz majd az iparművészet 

területén a „magyar design” jelenségeinek kibontakozásához. Ebben a dologban az adott 

művészek, szereplők politikai érzelmei, egyéni elképzelései, és az általuk képviselt stílus 

nem játszott szerepet: ha a feladatra valaki alkalmas volt, akkor a rendszer használta. 

Használta a hozzá hű és vele lojális Z. Gács Györgyöt csakúgy, mint a 

„megbízhatatlan” Csekovszky Árpádot.860  

 A korábbi korszak 1958 után háttérbe szorított emberei tehát nem sztálinisták vagy 

reakciósok voltak a szó politikai értelmében, sokkal inkább a háború előtti időszak még 

                                                           
857 Csepelen a Béke téren találhatóak Gádoros épületek. Gádoros KÖZTI vezetőjeként kifejtett tevékenységét 
lásd: Zalaváry Lajos: Vallomások Architectura sorozat, Budapest, Kijárat Kiadó 2002. 
858 Lásd: Vadas József: Gádoros Lajos, Artportal.hu. http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gadoros_lajos 
letöltés ideje 2011-09-09. 
859 Lásd: Vadas József: Gádoros Lajos, Artportal.hu. http://artportal.hu/lexikon/muveszek/gadoros_lajos 
letöltés ideje 2011-09-09. 
860 Csekovszky Árpádról több feljelentés is érkezett élete során: „klerikálisnak”, „konzervatívnak” titulálták, 
1957-ben a Tavaszi Tárlatot követően éles politikai és művészi kritikáknak is ki volt téve, sőt korábban az 
ÁVÓ is felkereste. (lásd: Schrammel Imre: Csekó: Csekovszky Árpád 1931-1997, Magyar Iparművészet, 
1997/3.szám, p.16-20.) 
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funkcióban lévő, korábban kényszerből használt mesterei vonulnak sorra vissza 1957 után, 

hogy egy olyan garnitúrának adják át a helyüket, akik a központi elképzeléseket 

hatékonyabban viszik végbe. Az iparművészet kulcspozícióiban Gádor előbb Lőrincz 

Istvánnak, később Csekovszky Árpádnak és Schrammel Imrének adja át a helyét. A 

Képzőművészeti Főiskola rektora a korábban már említett Domanovszky Endre, az 

Iparművészetié Kaeszt követően Hincz Gyula lesz. Gádor István „elavult 

művészetfelfogása” lesz leváltása elsődleges oka, valamint hogy „maga köré gyűjti a 

tehetségtelen osztályidegen elemeket.”861Borsos Miklóst 1960-ban maga Aczél György 

távolítja el az Iparművészeti Főiskolából, mert az általa képviselt „zűrzavaros idealista 

művészetszemlélet” által a „hallgatók szocialista művésszé nevelését nem tudja 

biztosítani.”862Ekkor indul be az iparművészeti főiskola oktatási struktúrájának teljes 

átszervezése, ami valójában az akkor majd 100 éves múlttal rendelkező műhelyek és 

szakok megszűnését eredményezi. Megszűnik a díszítőfestő és díszítőszobrász szak, 

helyüket a grafika és az ipari formatervező szak veszik át. Ez is jelzi: a korábbi 

iparművészet-felfogással szemben új, „design alapú” felfogás körvonalazódik. 

4.1.6. A modernizmus szocialista (át)értelmezése: megtagadva és „újratöltve”:  

A szocialista modernizmus új megvilágításban, az 1945-48 közötti és 1958 

utáni modernizmus közös gyökerei. 

4.1.6.1. A megtagadott modernizmus az építészetben 

4.1.6.2. A „társutas modernizmus” valamint a szocialista modernizmus 

nyugati referenciái 

4.1.6.3. A szocialista  modernizmus és az iparművészet: Iparművészetből az 

Ipar Művészete  

4.1.6.4. A háború utáni újjáépítés és az iparművészet kapcsolata 
Magyarországon 

4.1.6.5. Az iparművészet helyzete Magyarországon 1958 után. 

I. Kraft kontra Design 

II. Iparm űvészet: devalvált művészet, design: kiemelt műfaj 

                                                           
861  
862 Lásd: Aczél György 47.861/1960. ügyirat számú levele MIE Lt. Szám nélkül/ 1960.) 
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III. Az Iparművészeti Főiskola átalakítása és története 1958-1991-ig 

Az első generáció képviselői 

• 1958-1964 Hincz Gyula 

• 1964-1973 Pogány Frigyes építész 

Generációváltás a Főiskola vezetésében: A második generáció képviselői 

• 1973-1982 Gádor Endre szobrászművész 

• 1982-1991 Gergely István belsőépítész 

VI. A „Gádor nemzedék” és a „Báthory tanítványok” 

VII. A Hincz -reform 

4.1.6.1. A megtagadott modernizmus az építészetben 

"A váz, a vázas szerkezet pedig napjainkban nem más, mint tágasan, nagyvonalúan 

megszabott keret, melyen belül a válaszfalak, mulandó anyagok és berendezések 

időközönként változtathatóak és felcserélhetőek. S miként a vasbetonvázas szerkezet 

megadja a feloldás lehetőségét a mulandóság és maradandóság dilemmájában, ugyanúgy 

lehetőséget nyújt egy másik kettősségnek a feloldására: a geometria igényének és a 

funkcionális, halmazszerű formáknak összeegyeztetésre is."863Granasztói Pál írta e 

sorokat 1947-es tanulmányában. Elképzelése szerint a modern építészet ember és 

természet, kint és bent között teremt harmonikus viszonyt. Az ellentmondások feloldása 

jellemzi, az anyag- szerkezet- funkció- forma Pogány Frigyes,864az Iparművészeti 

Főiskola későbbi rektora által számos alkalommal hivatkozott kritériumok alapján.  

Hasonló gondolatok természetesen már jóval a negyvenes évek előtt 

megfogalmazódtak, s Granasztói szavai némiképp anakronisztikusnak is tűnhetnek, hisz 

Gropius, van der Roche, és a Bauhaus körei hasonlót már 20 évvel korábban 

megfogalmaztak Németországban, Le Corbusier pedig a francia nyelvű irodalomban. A 

modern építészet mibenlétéről 1947 előtt, alig pár évvel korábban folyt már hasonló 

vita a magyar teoretikában, Borbíró Virgil Tér és Forma újságának hasábjain. A 

                                                           

863 Granasztói Pál: Észak és dél az európai építőművészetben. In: Granasztói Pál: Európai építészet. 
Tanulmányok. Magyar Művészeti Tanács 1947. 26.old. Első közlés: Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönye. Értekezések - Beszámolók. 1942. VI.sz. 

864 Pogány Frigyes: Szép emberi környezet, 1976, Budapest, Bevezetés: p.10. 
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második világháborút követő néhány év azonban olyan energiákat szabadított föl a magyar 

építészetben, melyek alapján esélyt érzett arra, hogy a harmincas évek elejétől 

folyamatosan érlelődő, majd a háborús időszak klasszicizáló tendenciái által elfojtott 

elképzeléseit az eljövendő szocializmus égisze alatt meg is valósíthatja. Ezeket az 

érzéseket a rezsim kezdetben egyértelműen támogatta.  

Major Máté, 865aki a szocialista realizmus egyik fő építész-teoretikusa volt a 

későbbiekben, a negyvenes évek végén még így lelkendezik:  "szabadjára kell engedni 

az építészek fantáziáját: éljenek a szocializmus-teremtette nagyszerű lehetőségekkel! Az 

építéstörténet nagy mestereinek példájára teremtsék meg korunk 'katedrálisait'!" 866 

1946-ban ugyanő egy másik helyen így ír: "Az építésznek fel kell ismernie (...) mik azok 

az elvek és formák, melyek az építészetben egybeesnek, együtt fejlődnek a dolgozók 

társadalmának ideológiájával. (...) A régi [építészet] elsődlegesen műtárgyat alkotott és 

alig törődött az emberrel (...) Az új építészet az emberből indul ki, és használati tárgyat 

alkot az ember anyagi és szellemi igényeinek tökéletes kielégítésére. Így érkezünk el az 

építészet új esztétikájához, amely már nem dekoratív és plasztikus elemek, tömegek 

ismétléséből származó ritmuson alapszik, hanem a fizikai és szellemi funkciók formává vált 

feszültségén, a tartalom szemléletességén, az építészeti absztrakció örömén." 867 

Ez a „szabad szárnyalás” azonban nem sokáig tartott: voltaképp két budapesti épület: a 

Design Terminállá alakított Erzsébet téri buszpályaudvar, valamint a kétezres években Eric 

van Egeraat posztmodern épületével egybeépített, irodaházzá átalakított MÉMOSZ 

székház kivételével alig épült hasonlóan letisztult, és funkcionalizmus tiszta stílusjegyeit 

mutató épület.868 Építészeink, művészeink miközben joggal érezhették eleinte egyfajta 

„felszabadulásnak” az 1945-öt követő időszakot, amikor immár a politikai 

döntéshozók is a „fantázia szárnyalására” bíztatják őket, úgy kényszerültek 1949-et 

követően az előző fejezetben ismertetett „szocialista klasszicizmus,” tehát a 

klasszicizáló modernizmus korábbi keretei közé. A negyvenes években, mint fennebb 

                                                           
865 Major Máté (1904-1986), A CIAM magyarországi csoprotjának tagjaként a magyar modernista építészet 
egyik képviselője volt. 1933-tól az Illegális Kommunista Párt tagja volt, 1945 után vált az egyik fő építészet 
és művészetteoretikussá. Kezdetben a modern funkcionalizmus, aztán a klasszicizáló szocialista 
klasszicizmus, majd 1957 után a neofunkcionalizmus elveit vallotta, végig „együtt tartva” a rendszer 
fősodorirányával. Kevés háza épült, 1948 után szinte kizárólag mint művészetteoretikus működött. Branczik 
Mária: Major Máté, ( Életrajzot lásd: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/major_mate  letöltés ideje: 2011-
09-11.) 
866 Major Máté: Építészetünk útja. Építés-Építészet 1949/6-7 szám p. 68. 
867 Major Máté: Új Építészet című folyóirat, 1946,  
868 Pár vidéki szakszervezeti székház, s részben az ekkor átépített Erkel Színház bizonyos elemei tartoznak 
ide. 
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láthattuk, a magyar építészetet az uralkodó politikai elit, mint legfőbb megrendelő 

oldaláról megfogalmazódó „stílus-igények” kötötték gúzsba, melyek korábban is már a 

modernizmus hasonló szellemű klasszicizációjára illetve „magyarosítására” azaz 

„népiesítésére” vonatkoztak.  

Granasztói Pál fent már említett írásában 1947-ben eképp fogalmazza meg az „új 

építészet” ideálját: "Az új európai építőművészet legbenső törekvéseivel múltjának két 

kiemelkedő korszakát idézi fel számunkra: a görögök építőművészetét és a gótikát. 

Alkotásai a görög építőművészet módján viszonylanak a tájhoz, szerkesztési elvei pedig a 

gótikával rokonok. … Mert az új építőművészet a gótikából kisarjadt és a mai technika 

által felfokozott térformálásával, térszerkesztésével azt a klímát, azt a szabadságot ígéri 

nekünk - szellemi és fizikai értelemben egyaránt - amiben a görögöknek a természet 

bőkezűségéből, de saját emberségükből is, valaha részük volt.”869 Granasztói szintézist 

szeretne teremteni a gótikus térszerkezetek szabadsága, és a görög emberközpontúság 

között. A modern szerkezet lehetőségeinek szabadságát bontakoztatná ki, de a 

modernizmust már e korai értelmezésben is a történeti folyamat betetőzéseként 

interpretálja.  

"A szocializmus felé haladó társadalom a dolgozó embert szolgáló épületeket, a lakást 

és a közösség építményeit: iskolákat, kultúrházakat, kórházakat stb. helyezi előtérbe és 

ezek között a munkásosztály összetartásának szimbólumát, a - sok évtizedes harcának 

emlékezetét idéző - szakszervezeti székházakat."870 Írta a MÉMOSZ székház egyik 

tervezője Preisich Gábor 1948-ban, tehát a szocreál fordulat előtt, ám a részleges politikai 

hatalomátvétel után. Nem mondhatjuk tehát, hogy a művészeket 1958-ban váratlanul érte 

volna a Kádár rezsim elvárása egy „szocialista szellemű” ám modern művészet 

művelésére, hisz az építészet céljainak szocialista értelmezését már az 1945 és 1949 

közötti rövid időszakban megkezdik az építészetteoretika terén. 

A magyar építészek a „tiszta funkcionalizmusban” voltaképp korábban már 

megfogalmazott vágyaikat fogalmazták meg. A könnyűszerkezetes építészet sajátos, a 

Bauhaus hagyományokból táplálkozó, a ’20-as évek végének letisztult német irányzataihoz 

közelítő, valamint a húszas-harmincas évek magyarországi villa és bérház-építészetének 

                                                           
869 Granasztói Pál: Észak és dél az európai építőművészetben. In: Granasztói Pál: Európai építészet. 
Tanulmányok. Magyar Művészeti Tanács 1947. 26.old. Első közlés: Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönye. Értekezések - Beszámolók. 1942. VI.sz. 
870 Preisich Gábor: Két szakszervezeti székház Budapesten. Új Építészet 1948.11-12. 21-33.old. 
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immár a nagymegrendelések és az újjáépítés során felmerülő urbanisztikai feladatai 

során kiteljesedő irányzatában fogalmazták meg vágyaikat, de mint látható kezdetektől 

világos volt számukra, hogy ezek a szándékok csakis a szocialista ideológia szűrőjén 

keresztül lesznek képesek elnyerni a vezetés támogatását. A hidegháború első éveiben 

nyilvánvaló, hogy a „magyar modern” nem a nyugati, organikus modernizmus 

fejlődési útját, hanem egy „szocialista modern” irányzatot fog követni. A harmincas 

években megálmodott ideális „magyar stílus” kibontakozásának újabb esélye a 

körvonalazódó kommunista hatalom révén lehetséges. 

A nemzetközi, organikus modern építészet történetében ekkor nyugaton már a 

második generáció lépett színre. A Bauhaus „polgárinak” nevezett művészeti irányzata 

nyugaton élt a gazdasági fellendülés nyújtotta lehetőségekkel, és az ötvenes – hatvanas 

években el is jutott csúcspontjára: kilépett a nagymegrendelések és urbanisztika világába, 

és a „nemzetközi stílusként” korábban már megismert irányzat váltotta valóra az építészek 

merész álmait. Eközben Magyarországon a funkcionalizmus első igazi lehetősége, 

amely a MÉMOSZ székház formájában jött el a fiatal Gádoros számára, egyben a 

szocialista újjáépítésnek alárendelt modern irányzat „tézisépületeként” is szolgált. 

Épp ezért is vált olyannyira támadhatóvá, később pedig olyannyira központi jelentőségűvé 

a teoretika homlokterében. Az épület szerkezete és megjelenése (az akkori korszellemből 

adódóan) szorosan összefügg a ház funkciójával és a felhasznált anyagokkal.  

Átlátható szerkesztés, megjelenő szerkezet, egyszerűség, célszerűség jellemzi a 

modernista épületet. Perényi Imre egyik gondolata is ezt igazolja : „egy jó épületnél fontos 

az épület tömegeinek összefoglalása és a tiszta, nyugodt, felületek”. Borbíró Virgil 871 - 

részben Granasztói fenti kijelentéseire is támaszkodva - a következőket mondja 1947-

ben: „Csak játékosan vagyunk konstruktivisták, még ha ezért az inkonzekvencia vádjával is 

támadhatnak, játékosan nyúlunk ahhoz, amit technikánk nyújt, mert már nem vagyunk a 

szerkezetnek szolgái, vagy rabjai, művészi urai akarunk s tudunk lenni a szerkezetinek, túl 

vagyunk a funkcionalizmuson. … Minden emberi közösség szellemiségének legigazabb 

kifejezője, tükre az építészet”  872 

Az építészet eszmei funkciója, "hogy a mű közvetítse társadalma szemléletét, 

mondanivalóit" - fogalmazta meg Major Máté Borbíró Virgil után 14 évvel, 1961-ben, 

mint a művészi építészet egyik kritériumát. A megállapítással (óvatosan) már a 
                                                           
871 Borbíró Virgil beszéde a Magyar Művészei Tanács Vegyes Hetes Tanács ülésén. Alkotás 1947.11-12. 
872 Borbíró Virgil beszéde a Magyar Művészei Tanács Vegyes Hetes Tanács ülésén. Alkotás 1947.11-12. 
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kortársak is vitáztak, mondván, konkrét mondanivalót nem tud hordozni az építészet, de 

korát, társadalmát ki tudja fejezni.873A CIAM magyar csoportjának 1930-as felhívása 

Sztálin halála és az 1956-os forradalom leverése után, kihirdetése után 28 évvel válik újra 

aktuálissá:„(A CIAM magyar csoportja) közös munkára hívja fel mindazon, ez ideig 

szétszórtan dolgozó építészeket, mérnököket, orvosokat és szociológusokat, akik kitartó 

munkával akarják Magyarország dolgozó rétegeinek életszínvonalát emelni.”874 

4.1.6.2. A „társutas modernizmus” valamint a szocialista modernizmus nyugati 

referenciái 

A nemzetközi kulturális élet krémje 1948-ban egy „testvér országban”, 

Lengyelországban, az alig négy évvel korábban még németek lakta, és Breslaunak nevezett 

Wroclawban gyülekezett, hogy hitet tegyen egy „épülő kommunista, békepárti és az 

amerikai imperializmussal szembeni baloldali szellemi béke-egységfront”875 mellett. Az 

„Értelmiség Világkongresszusa A Béke Megőrzéséért”876 névvel rendezett eseményen a 

modern művészet és építészet prominens képviselői képviseltették magukat. Az esemény 

„sztárvendége” maga Pablo Picasso volt, de Le Corbusier is a francia-lengyel 

szervezőbizottság egyik tagja volt. Fernand Léger, Paul Eluard, Iréne Joliot-Currie 

részt vettek, Albert Einstein és G.B.Shaw pedig személyes üzenetet küldtek a 

résztvevőknek. Az esemény természetesen a sztálini Szovjet vezetés egyértelmű parancsára 

született meg, és célja az úgynevezett „nyugati társutasok” egységbe szervezése volt, hogy 

egyfajta „demokratikus legitimációt” biztosítsanak a szovjet expanzív politikának, s ezáltal 

elismertesse az újonnan szerzett keleti területek feletti uralmat.  

A modern, baloldali nyugati művészet felvonultatása az egykori német városban 

azonban már létrejöttekor kettős szándékot tükrözött: míg Wroclawban Picasso nagy 

sajtóvisszhang mellett tett hitet a szabadság, béke és az új világ építésének ügye 

mellett a kongresszust követő kéthetes utazásai során, az általa is képviselt „modern 
                                                           
873 Lásd: Simon Mariann: Pártosság, Jelképiség, Képiség, elmélet és gyakorlat 1949-1951, Kortárs Építészet, 
I.évfolyam 4. szám, 1999. december.  
874 Tér és Forma, 1930/1.szám, a CIAM felhívása 
875 Vlagyimir Kemenov: A két kultúra aspektusai, Moszkva, 1947. Angol fordítása elérhető C. Harrison, 
P.Wood szerk. Art In Theory, 1900 – 1990, Anthology of Changing Ideas, London, 1992. ISBN-10: 
0631165754 Chapter V. The Individual and Social, Art and Society, p.640.-p.693. illetve a hivatkozások 
között Crawley-Pawitt: Cold War Modern, 2008. London, p.49-59. műveikben. 
876 A kongresszusról nincs összefüggő monográfia. Az elérhető egyik közvelten forrás francia nyelvű, 
Congrés Mondial des Intellectuelles pour la Paix, Wroclaw – Pologne, 25-28 Aout 1948, Compte-rendu 
presenté pour le Bureau du Secretaire Géneral, Warszawa, 1949. A kiállítást hosszan tárgyalja Katarzyna 
Murawaska-Muthesius: Modernism between Peace and Freedom: Picasso and Others at the Congress of 
Intellectuals in Wroclaw, 1948., David Cowley – Jane Pawitt: Cold War Modern, V&A, London, 2008. p.32. 
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formalizmus” elleni intézkedések már a szovjet hivatalos művészeti irányvonal részét 

képezték. Nem tudhatjuk Picasso maga mennyiben szolgálta tudatosan, vagy mennyire 

jóhiszeműen az ekkor még sztálin irányítása alatt lévő kulturális államgépezetet, a korabeli 

lengyel sajtó azonban kétségtelenül olyan elemeket emelt ki nyilatkozatai közül, amik 

egyértelműen kijelölték a kommunista állam-építés céljait. Picasso „Az új Lengyelország 

vázlata” című művét, melyet a varsói Nemzeti Múzeumnak ajándékozott egy 

kommunista, Amerika-ellenes és nem utolsó sorban a lengyel népművészet által 

ihletett, ám absztrakt képben fogalmazza meg az új Lengyelországot. A képért 

Boleslaw Bierut magas állami kitüntetésben is részesítette Picasso-t.877  

Pablo Picasso, aki az ekkor Sztálin egyik vezető propaganda-irodalmárának számító 

Ilja Ehrenburg  barátja az 1958-at követő időszakban is hasonló szerepet fog betölteni a 

keleti oldalon. Ő lesz az a nyugati „sztárművész” aki nyíltan társutasként szerepel. 1950-

ben, miközben a Szovjetunióban eljárás folyik a „formalista elhajlásokkal” szemben, 

Picasso Sztálin Békedíjat kap.8781944-től, tehát jóformán a háború utáni időszaktól 

kezdődően volt a Francia Kommunista Párt lojális tagja egészen haláláig. Az orosz 

hivatalos vonalhoz való hűsége még az európai baloldal egyéb köreiben is megütközést 

keltett. A negyvenes évek végén André Breton például nem volt hajlandó kezet rázni és 

szóba állni vele, Picasso az intellektuelek Sztálin általi likvidálása során tett állásfoglalásai 

és a tisztogatásokat támogató álláspontjai miatt.879 Művészetét a nemzetközi kommunista 

propaganda céljaira önként használta, ha kellett: a „Koreai mészárlás” című képét például 

kimondottan az Egyesült Államok bevonulása elleni nyílt tiltakozásul festette.880 Hűségét 

1962-ben Hruscsov is meghálálta a Lenin Békedíjjal. Halálakor, 1973-ban, immár 

Brezsnyev alatt a Szovjetunióban postai bélyeggel adóztak a Mester emlékének. 

Picasso stílusa, kubista absztrakciójának módszerei az ötvenes évek végén, hatvanas 

években majdnem olyan „bevett stílus elem” lett a szocialista modernizmusban, mint 

korábban a szocreálban az Art Deco elemek használata. A „Picasso-s motívumok” 

                                                           
877 Katarzyna Murawaska-Muthesius: Modernism between Peace and Freedom: Picasso and Others at the 
Congress of Intellectuals in Wroclaw, 1948., David Cowley – Jane Pawitt: Cold War Modern, V&A, 
London, 2008. p.32. 
878 “I am a Communist and my painting is Communist painting. ... But if I were a shoemaker, Royalist or 
Communist or anything else, I would not necessarily hammer my shoes in a special way to show my 
politics.”Ashton Dore és Pablo Picasso: Picasso on Art: A Selection of Views. 1988. Da Capo Press. ISBN 
0306803305. p. 140.  
879 “I don’t approve of your joining the Communist Party nor with the stand you have taken concerning the 
purges of the intellectuals after the Liberation”. Lásd: Arianna S. Huffington: Picasso: Creator and 
Destroyer. 1988. Simon and Schuster. ISBN 9780786106424. p. 390. 
880 Lásd: Picasso A Retrospective, Museum of Modern Art, (katalógus, szerkesztő: William Rubin), copyright 
MoMA, New York, 1980., p.383 
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megjelennek Gádor István kerámiáiban csakúgy, mint Hincz Gyula festészetében, és a 

keleti blokk szinte minden országában meghatározó Picasso művészetére való valamifajta 

utalás. Megannyi monumentális mozaikon, ólmozott üvegablakon tűnnek fel a sajátos 

módon absztrahált alakok az ajándéktárgyaktól a képzőművészet bizonyos területeiig. 

Picasso stílusa iparművészeti, dekoratív művészi elemmé válik, egyfajta 

ornamentikaként is felfoghatjuk.  

Az ötvenes években „társutasnak” ítélt művészek stílusának imitálása, követése, 

megoldásaik alkalmazása széles körben elfogadott lett. Megkezdődött ugyanakkor olyan 

alkotók munkásságának szocialista értelmezés szerinti interpretációja, akiknek valós 

politikai múltja a legjobb esetben is „reakcióssá” tette őket. Elképzeléseiket ezen tények 

ellenére széles körben alkalmazták. Ilyen volt például kiemelten Le Corbusier, aki 1934-

ben Mussolini kérésére Rómában adott építészeti előadásokat, a háború alatt a 

francia Vichy-rezsim számára készített várostervezési koncepciókat, később pedig a 

francia gyarmati kormány megbízásából Algír áttervezésének feladatát is vállalta, 

hogy a „barbár” várost „civilizálttá” tegye. 881 Harmincas évekbeli, a fasisztákkal 

együttműködő epizódját életének a keleti blokkban a feledés jótékony homálya fedte, míg 

utópista várostervezési elképzeléseit, építészeti elveit a Rezsim széles körben alkalmazta.  

Ebből is lehet látni, hogy a szocialista modernizmus stílusának definiálásához kizárólag 

egy megfoghatatlan „ízlést” társíthatunk. Egy olyan logikát, ami szerint ahol a művész 

vagy nézete a párt szándékai szerint hasznos, legyen az akár tényleges kortárs alkotó, vagy 

a teoretika múlt béli vagy kortárs hivatkozási pontja, az támogatott volt, aki viszont valami 

szempont szerint nélkülözhető, vagy nem kívánatos volt, azt nem illesztették be a 

közgondolkodásba. A kommunizmus társutasának művészete elvtársi alapon minden 

extrémitása ellenére is „belefért”, és nem volt olyan „elfajzott” mint hasonló stílusban 

alkotó orosz társaiké. Olyannyira igaz volt ez, hogy 1950-ben, miközben az avantgárd 

alkotókat kivégezték, Picasso Sztálin-díjat kap. A „fasiszta” Le Corbusier pedig szintén 

követhető, sőt követendő példa volt a szocialista modern alkotói számára, holott politikai 

elképzelései a legkevésbé sem voltak összeegyeztethetőek a szocializmussal. 

                                                           
881 „In 1934, he (Le Corbusier) lectured in Rome on architecture, by invitation of Benito Mussolini. He 
sought out a position in urban planning in the Vichy regime and received an appointment on a committee 
studying urbanism. … He drew up plans for the redesign of Algiers in which he criticized the perceived 
differences in living standards between Europeans and Africans in the city, describing a situation in which 
"the civilised live like rats in holes" yet "the barbarians live in solitude, in well-being.” Lásd: Zeynep Celik: 
Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule, San Francisco, University of 
California Press, 1997, p.4. 
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4.1.6.3. A szocialista  modernizmus és az iparművészet: Iparművészetből az Ipar 

Művészete  

A modernista, funkcionalista művészeti irányzat kezdetben nem a kézművesség 

ellenében, hanem azzal párhuzamosan hangsúlyozta a maga létjogosultságát nem kevéssé 

azon megfontolás alapján, hogy amennyiben a tömegigényeket immár nem kézi 

munkaerővel előállított termékek látják el, mind az ízlés, mind a gazdaság terén súlyos 

visszaesés lesz tapasztalható.882 Az „ipar művészetének” hangsúlyozása ekkor még nem 

feltétlenül jelentette az azonosulást a Bauhaus vagy a konstruktivizmus irányzatának 

baloldali interpretációival, és nem jelentett egyértelmű politikai elköteleződést sem. 

Árkay Bertalan a Tér és Forma hasábjain rámutat, hogy a Bauhaus művészete maga is 

elmozdul a „tömegek felé”, és eredendően „polgári művészet” helyett egyre inkább a 

munkás rétegek igényeinek minőségi és hatékony, mindeközben szép tárgyakkal történő 

kielégítését tartja szem előtt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a középosztály igényeit 

vélekedése szerint hosszú távon is a „művészi kézműipar” míg a tömegek igényeit az 

„ipar m űvészete” fogja ellátni.883 Ez együttélést és szimbiózist jelenthetne a „magyar 

stíluson” belül mind a kézműves és egyedi iparművészeti, mind a design, gyári 

tömegtermelésen alapuló irányzatainak békés egymás mellett élése.  

A második világháború után azonban maguk a művészek számára az új rezsimhez való 

alkalmazkodás végett az iparművészet terén is politikai természetű reinterpretáció 

kezdődik, mely elsősorban a korábban kifejtett vélemények „alkalmazása” volt az új 

környezetben. Még Pál Lajos is úgy ír, hogy „az ország demokratikus újjáépítésében a 

felkészült művész-technológusok részvétele elengedhetetlen.”884A modernizmus és a 

baloldali gondolkodás „házassága” a második világháború után, míg a nyugati világban 

tovább szublimálódik, keleten az új munkásmozgalmi történelemszemlélet kontextusában 

kezdett el átértelmeződni. Kassák és Bortnyik munkásságának öröksége, a Bauhaus 

baloldali, kommunista kapcsolatai átértékelődtek, és legitimációt nyújtottak a stílus 

                                                           
882 Ehhez párosul Magyarországon a nemzeti program is. Huszka József már 1890-ben azt írja: „miért jár 
idegen köntösben nálunk a műipar?... mert a magyar díszítőművészet anyaga nem forog közkézen” Ez 
részben a néprajz fontosságát, másrészt ebből következve a modern korszak új követelményeinek való 
megfelelést is implikálja. Huszka József: Teremtsünk igazán magyar műipart! 1890, Sepsiszentgyörgy, 
28.sz.1.oldal 
883 Árkay Bertalan: A modern konyha, Tér és Forma, 1928/2.szám, p.35-43. Árkay Bertalan a modern 
építészet magyarországi eminense maga nem volt baloldali beállítottságú, az ötvenes években azonban 
számos szocialista realista tervet készített, mint például az ötödik kerületi tanács, vagy a berentei erőmű 
terveit.  
884 Pál Lajos: Szabad, demokratikus főiskolát építenek az iparművészek, Világ, 1945. május 22.szám p.6. 
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továbbfejlesztésére és a művészi kontinuitás fenntartására. A zsdanovizmus 1949-es 

magyarországi megjelenéséig a teoretika maga is igyekezett „igazodni” a 

modernizmus eme szocialista szellemű értelmezése felé. A korábbi pluralista 

elképzeléseket az „ipar művészetének” tehát a tömegtermelésben megjelenő „ipari 

művészet” azaz a baloldal számára mérvadó „totális design-értelmezés” felé 

irányította. Az 1946 – 49 közötti röpke három év tehát már egy szocialista modernizmus 

felé tett első gondolatkísérletként is felfogható, mely ugyan újabb 10 évre háttérbe szorul, 

de 1958-tól nagyrészt ugyanazok az alkotók kezdik újra művelni, akik korábban szószólói 

voltak, s aztán a szocialista klasszicizmus művelői is voltak. Maga a „szocialista 

klasszicizmus” legnagyobb hatású alakja, a Dunaújvárost építő Weiner is visszatér egyfajta 

letisztult modernizmushoz. Ez a stílusváltás egyben fordulópontot jelez a magyar 

iparművészet történetében is 1958 után. 

A negyvenes években 1945, de még inkább 1947 után már megjelennek a korábban 

nem észlelhető „osztályharcos” elemek, melyek a modern törekvéseket, a tömegipart és az 

ehhez kapcsolódó „ipari formatervezést” a kézműves-polgári iparművészettel 

ellentétben, dialektikus harcban ábrázolják. Ez nem is véletlen, hisz voltaképp az 

osztályharc levetítése az iparművészet területére is megtörténik. A design a széles 

proletár néptömegeket kiszolgáló „mérnöki művészet”, míg a kézműves iparművészet 

elsősorban a kizsákmányoló középosztály, a kispolgárság, és az arisztokrácia igényeit 

kiszolgáló „burzsoá” művészet értelmezését kapja. 

A modern művészet eme „szocialista” átértelmezése már a negyvenes évek közepén 

elkezdődik, 1945 és 49 között még bizonyos támogatást is élvez a baloldal meghatározó 

köreitől. 1949 után, az ötvenes évtized elején Révai József által Magyarországon is 

megjelenik a sztálinizmus „szocialista klasszicista” esztétikája, mely meghatározó marad 

az évtized végéig. A Kádár rezsim 1958-ban nem a korábbi, harmincas években 

gyökerező, és pluralista szellemű modernizmus értelmezéshez nyúl vissza, hanem újra 

felveszi egy, a negyvenes évek közepén hirtelen lezárt elméleti vita fonalát, és a 

baloldali ideológiára áthangolt modernizmus egyfajta „neo” irányzatát teremti meg. 

Ezt a stílust, leválasztva némileg az utána következő korszaktól „szocialista modernizmus” 

néven fogom a továbbiakban említeni, mely a hatvanas évek meghatározó irányzata lesz. 
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4.1.6.4. Újjáépítés 

A XIX. Századot meghatározó eklektika heterogén természetéből adódóan vegyes képet 

mutat: az elhanyagolt, jellegtelen és komfort nélküli „függőfolyosós” bérházaktól, s az 

ehhez tartozó ipari termékektől a monumentális historizmus egyedülálló, fényűző példáiig 

képezi alapját a „modern kor”885Magyarországának. A második világháborút követő 

újjáépítés a modern építészet „aranykorát” hozta el Európa szerte, nem kevéssé téve 

lehetővé nagyszabású, korábban nem látott modern urbanisztikai elképzelések 

megvalósítását.886  

Azonban míg a Vasfüggöny túloldalán különféle iskolák, irányzatok alakultak ki, 

keleten a szocialista realizmus egységes, politikai és esztétikai elvek mentén szervezett, 

központi stílusát kellett bevezetni. Ez évekre elszakította országainkat a demokratikus 

Európa kulturális közösségéből. A sztálini szocialista realizmus azonban, mint láthattuk 

maga sem volt más, mint a modern építészet egyik sajátos, politikai szempontok szerint 

értelmezett változata. Egyrészt folytatása és módosulása egy közel egy évtizede 

meghatározó „historizáló modernista trendnek”,887másrészt „arculata” egy kiépülő 

diktatúrának. A „szocialista realizmus” stílusidegensége, „művészet-ellenessége” az 

utólagos (nem kevéssé az azt követő korszak szocialista modernizmusából eredő) 

interpretáció eredménye. A korszak számára egyáltalán nem volt „érthetetlen”, és „idegen” 

ez a fajta historizálás.  

A hatvanas évek „szocreál tagadó légköre” a desztalinizáció folyamataihoz csatlakozott 

a kulturális életben. Újraértelmezett modernizmusának elutasító légkörét követően majd 

csak a posztmodernben értékelődik föl az ötvenes évek építészete: a szocialista realizmus 

sajátos „történetisége” a posztmodern kor történetiséghez fűződő viszonyával alludál majd. 

                                                           
885 Jacques Barzun: From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life : 1500 to the Present. 
New York, Harper&Collins, 2001. Barzun teóriája a XX. Századot korántsem virágzásnak, sokkal inkább a 
modenr kor hanyatlásának fogja fel, mely utolsó „hanyatló” periódus a XIX. Század végén nyitja meg a máig 
tartó történeti periódust. Korunk dekadenciáját azonban egy új kádencia kreatív megelőlegezésének tartván 
szakít a posztmodern „tudományos apokalipszis” követőivel, mint amilyen Frances Fukuyama a „történelem 
vége” teóriájával. (lásd: Frances Fukuyama: The End of History and the Last Man. New York, Free Press, 
1992.) 
886 Többek között ezt az időszakot jellemzik az „organikus modernizmus” korszakával az építészet és 
designtörténetben. Az ötvenes évek egyértelmű gazdasági fellendülést hozott Európa nyugati felén és az 
Egyesült Államokban 
887 Weiner Tibor (1906-1965): Dunaújváros városképi megformálásának vezető építésze volt. 1929-ben a 
Bauhaus hallgatója majd 1946-48-ban a Chilében a Santiago-i egyetem építészelméleti és tervezési tanára 
volt. A harmincas évek elején a Szovjetúnióban többek között Moszkva városrendezési tervein is dolgozott. 
Meggyőződéses „emigráns kommunista” lévén 1950-ben hazatért és azonnal megbízást is kapott Sztálinváros 
tervezésére, melynek aztán tanácselnök-helyettese is volt éveken keresztül. (Modern építészeti lexikon. Szerk. 
Kubinszky Mihály. Budapest: Műszaki. 1978. 338. o.) 
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A „modern historizálás” felértékelődik azt követően, hogy a „szocialista modernizmus” és 

neofunkcionalizmus a városszövetbe ízülni képtelen, azt végletesen megbontó 

urbanisztikai projektek tömegét, valamint használhatatlan tárgyak és kacatok halmait 

hagyta maga után.888 

A szocialista korszak designja, tárgyi kultúrája rohamos gyorsasággal kopott ki a 

használatból a rendszerváltást követően. Legtöbb esetben már a maguk idejében is 

elmaradott technológiai színvonalon, és silány minőségben készültek. A megőrzésre 

érdemes kivételt a design és az iparművészet határterületein álló, jórészt a hetvenes és 

nyolcvanas évek közepe között készült alkotások érdemelnék ki. 

A háború utáni diktatúra ideje alatt számtalan helyen történt valóban durva 

beavatkozás a társadalom szövetébe, struktúrájába, ami a szocialista korszak hivatalos 

művészetét alapvetően negatív fénytörésben mutatja. Nem állunk ezzel egyedül: Kelet-

Közép Európában, így Magyarországon is, a mind infrastrukturálisan mind 

konjunkturálisan kedvező időszakok igen rövidre voltak fogva. Az önálló művészeti 

iskolák, alkotói életművek kevéssé tudtak teljességükben, szabadon kibontakozni. A 

modern, mint a huszadik század meghatározó irányzata csak számos stílusmódosulást, 

ideológiai, politikai és gazdasági áttétet, krízist követően érkezhetett el hazánkba, ahol a 

folyamatosan változó rezsimek ideológiai követelményei mellett egyre szűkülő piaccal, 

sanyarú gazdasági lehetőségekkel, kényszerhelyzetek sorával találkozott. Ezek az okok is 

közrejátszottak abban, hogy a magyar modernizmus története folyamatos átértelmezések, 

hangsúlyeltolódások mellett tárgyaltatott, és ennek a korszaknak a legnagyobb hányada 

egy szocialista diktatúra uralma alá esett. 

4.1.6.5. Az iparművészet helyzete Magyarországon 1958 után. 

Az építészekkel és képzőművészekkel ellentétben az iparművészet területén radikális 

program-módosulás nem történt 1945 és 1950 között. Míg régóta az ipar nagyarányú 

fejlesztéséhez csatlakozó új területek művészi felfedezése lebegett távlati célként, 

addig az építészethez kapcsolódó társművészeti feladatok professzionális ellátása, és a 

kézműves tárgyalkotás volt az iparművészet elsődleges működési területe a 

valóságban. Hangsúlyozni kell ezt, hisz a Rákosi korszak pénzügyi helyzete a szavakban 

                                                           
888 Lásd: Raymond G. Stokes: Plastics and the New Society: The German Democratic Republic in the 1950s 
and 1960s' tanulmányát  Susan E. Reid és David Crowley (szerkesztők), Style and Socialism: Modernity and 
Material Culture in Post-War Eastern Europe (Berg: Oxford, 2000.) című kötetében. 256 oldal, ISBN-10: 
1859732399, ISBN-13: 978-1859732397 
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megfogalmazott nagymértékű iparfejlesztést nem tette lehetővé, s mindez a nagyotmondás 

párosult a lehető legirracionálisabb és abszurdabb elképzelésekkel.  

A valóságban az iparművészet szakmájának egésze korábbi pozíciói megőrzésében 

volt érdekelt. Azt a valós lehetőséget, hogy mint az építészethez csatlakozó társművészet 

működhessen, és továbbra is tárgyakat hozhassanak létre, komoly munkával volt kénytelen 

elérni. Az iparművészeti szakma számára megszűnt mindenfajta lehetőség arra, hogy a 

művészek megélhetésüket kézműves tárgyaik önálló piaci értékesítésével egészítsék ki. Az 

iparművész, mint vállalkozó életformája nemkívánatossá lett az újrendszer számára. 

Ezért is alakították meg 1952-ben az Iparművészeti Vállalatot, melyen keresztül az állam 

kizárólagosan vásárolta fel, és értékesítette a kézműves iparművészet termékeit. A vállalat 

léte azonban ugyanúgy pusztán papíron tett lehetővé bármit is: az anyagelosztás akadozása 

miatt jóformán alig jutottak a művészek nyersanyaghoz.889A szocialista rezsim nem 

„gondolta meg magát” félúton, és konzekvensen megkezdte a társadalmon belül kiépült 

tulajdonrendszerek radikális felszámolását. 

A második világháború előtt – hasonlóan a mai helyzethez – a kézműves termék és az 

iparművészeti tárgy közötti határvonal nem volt konkrét. Sok esetben épp a kézműves 

emelkedett ki épp sikerei, fejlesztései révén az iparművész szintjére. Az üvegművészet 

1938 előtti története egészében ilyen: Róth Miksa, Sovánka István, Pantocsek Leo 

mindannyian művészi fokon művelték mesterségüket, s munkáik révén váltak a 

magyarországi művészettörténeti kánon részeivé. A hozzájuk hasonló utat korszakunkban 

bejáró Veress Miklós neve, azonban már nem képezi részét a magyar művészeti 

gondolkodásnak.890  

Az ipar gazdasági törvényszerűségek szerint közvetlenül szolgálta a Rendszert, 

ezért a termelői racionalitás tervezettsége és a művészi önkifejezés spontaneitásának 

konfliktusa elkerülhetetlen volt. A hangsúly az ötvenes évek végétől az iparművészet és 

„művészi” ipar fogalmainak fokozatos elmosása, majd eltűntetése felé tolódott. A 

                                                           
889 lásd: Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. I. köt. 
Budapest, 1985, Kjk, 202. o. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 
Közalapítvány által Pető és Szakács adatain nyugvó 2001.es tanulmánya írja: „Általában jellemző az ötvenes 
évek első felének szocialista berendezkedésére a megtermelt javak központosítása és újraelosztása. Ez a 
magántulajdon felszámolásának egyik oka is egyben. A másik ok az állami ellenőrzés kialakításának igénye. 
E logika értelmében ha ugyanis a szocialista állam nem ellenőrizheti a termelést, akkor természetesen a 
javak elosztásának „egyenlőségét” sem képes biztosítani. A magántulajdon felszámolásának politikai és 
társadalmi okai közül a legfontosabb: a társadalmi autonómiák szűkítése és felszámolása, az egyes emberek 
és társadalmi csoportok függő helyzetben tartása.”p.202. 
890 lásd korábbi fejezet: Második Fejezet, Negyedik rész „Egy feltaláló gyára: Karcak Berekfürdő.” 
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kézművességet egyfajta túlhaladott, alacsonyabb rendű tevékenységgé alacsonyította 

az új rendszer. A „m űvészi mesterek” kultusza véget ért, és helyükbe az „ipar 

művészei” léptek. A „kézműves” termékek vizsgálatát a korszak során a teoretika egyre 

inkább mellőzi, és az „iparművészet története” is átalakul „designelméletté.” 

I. Kraft kontra Design 

Esetlen, csúnya, spontán, dilettáns, giccses. Szemben a gyárak termelte tökéletes és 

egyenletes minőségű, „magas színvonalú” termékkel. A hatvanas évektől épp ezért az 

iparművészet kézműves műfajai egyre korlátozottabban bontakoznak, a kézműves 

tárgyalkotást pedig a képzőművészet tárgykörébe tolni. A „kisipari ktsz-ek” és a 

„népművészet mestereinek” tárgyai alapvetően le voltak nézve, a mesterek számára 

lehetetlen volt az érvényesülés a művészeti közéletben, és a műhelyek sem folytatták 

tovább munkájukat, mivel az utánpótlást jelentő új generáció ekkor már a gyárak 

szakmunkása volt. A hatvanas évek végére ez, a korábban magyar iparművészet 

derékhadát jelentő szektor szinte teljesen eltűnik. A nyolcvanas évekre csak néhány öreg, 

nyugdíjas mester, mint Horváth István maradt, akik őrizték az előző korszak szakmai és 

kézműves hagyományait.  

Nem véletlen, hogy a hetvenes évek végének bizonyos, a kézművesség fontosságát 

hangsúlyozó informális művészköreinek tagjai sokszor ezektől az idős mesterektől tanulják 

el a szakma fortélyait, és a rendszerváltás előtt élesen helyezkednek szembe az akkor már 

csak, mint a hivatalos szervek által rájuk er őszakolt nyűgként megélt, száraz és 

lélektelen „design” gondolatával, s fordulnak a „kraft” felé. A design világát a 

szocializmus alatt leginkább a „Patyomkin-design”891kifejezéssel illethetnénk. A magyar 

gyárak világában nem volt jelen valóban a művész. A „gyári tervező” státusza, fizetése, 

munkaköre a korszakban végig tisztázatlan volt, alkalmazásuk és foglalkoztatásuk 

ötletszerű. Jól jelzi ezt, hogy a művészek munkáira a „minta érték nélkül” míg a személyi 

lapjukon a foglalkoztatás formája mellé az „egyéb” kategóriát, tették.892A tervező 

iparművész jogi státuszát, konkrét feladatkörét, foglalkoztatásának módját végig nem 

tisztázták, és ma például sokuk számára ez teremt egzisztenciálisan is kétségbeejtő 

                                                           
891 Alekszandr Pancsenko: Patyomkin falvak, mint kulturális mítoszok. (rus) megtalálható: Панченко: О 
русскои истории у културе Szentpétervár, Izd-vo Azbuka, 2000. 462 oldal ISBN-10: 5267002747 
ISBN-13: 978-5267002745 „В связи с вышесказанным должно сделать заключение, что миф о 
«потемкинских деревнях» - именно миф, а не достоверно установленный факт.” p.416. 
892 A két kategóriát az Üvegipari Művek levelezésében és dossziéjai közt találtam. 
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helyzetet.893 A „gyári tervező iparművész” akkor tervezett, ha megküzdött a tervezés 

lehetőségéért, vagy ha volt valami eseti megrendelés. A „magyar design” látványos 

programjai, a papíron létező fejlődés és dinamikus haladás ugyanolyan viszonyban 

állt a valósággal, mint a brezsnyevi korszak „fejlett szocializmusa” a valóságban 

tapasztalható stagnálással. A fiatal művészek számára a kézművesség egyre inkább az 

ellenkultúra szimbóluma, a lázadás jele lesz, az iparművészek új generációja úgy fordul 

spontán módon az egykori „szakik” és a „kraft” felé, ahogy a táncház-mozgalom fiatal 

értelmiségijei az erdélyi parasztzenészek felé. A népművészet „feltámadása” szintén ekkor, 

a hetvenes években, a táncház mozgalommal párhuzamosan megy végbe. 

Ha úgy vesszük a két világháború közti korszak, valamint a negyvenes évek a „craft 

három évtizede” volt. Ez az időszak vegetált tovább az ötvenes évek során, majd rövid 

átmenetet követően a hatvanas-kilencvenes évek a „design három évtizedének” 

tekinthető. Az iparművészet helye, jelentősége, szerepe, fogalma és tárgyköre a 

szocializmus évei alatt átértékelődik. A kézműipar fokozatosan kiszorul a mindennapi 

életből, az „iparművészet” egyfajta megfoghatatlan műfajjá válik. A tárgyak nem 

elsősorban praktikus, kereskedelmi céllal, nem a szó eredeti értelmében vett alkalmazott 

művészetként készültek a továbbiakban, hanem különleges anyagokkal létrehozott 

képzőművészeti alkotások voltak. Az iparművészet korábbi fogalmi rendszere a hatvanas 

évek végéig jórészt meghatározó volt a művészeti oktatás során, az önálló művészi 

kísérletek, új műformák létrehozása ennek mentén történt. Az Iparművészeti Főiskola 

Művészettörténeti Tanszékének 1956 utáni átalakulása, és a Művészetelméleti 

Tanszék létrehozása egyben mérföldkő,894az itt folyó diskurzus meghatározó volt a 

hatvanas évektől kezdődően az iparművészet körüli gondolkodás irányai tekintetében. 

                                                           
893 A képző és iparművészek nyugdíjaztatása máig égető probléma, hisz „felmutatható” munkaviszony 
nélkül, ugyanakkor az Alapon keresztül történő progresszív adózással keresték jövedelmüket. Ennek 
eredménye, hogy sok művész, akinek nem volt stabil munkahelye, jelenleg megalázóan alacsony 
nyugdíjazásban részesül.  
894 Lásd: Dokumentumok, p.102, „ Részletek az 1956 december 20-iki negyedik kari értekezlet 
jegyzőkönyvéből, tanszéki átszervezési kérdések. Népművészet és iparművészet viszonya” Folytatólagos 
jegyzőkönyv az 1956. december 20-án tartott negyedik plenáris kari értekezletről. ( MIE Lt. ikt.sz.n./1956) 
„Határozat: az eddigi művészettörénet tanszék megszűnik. Helyette művészetelméleti tanszéket kell 
szervezni, ami magában foglalja a következő tantárgyakat és kollégiumokat: művészet történet, a filozófia 
története, esztétika, általános művelődéstörténet és a többi művészetek ismertetése, utóbbi szabad 
kollégiumok formájában. Az új elméleti tanszék megszervezését végző munkabizottság tagjaivá a következő 
személyeket jelöli ki: Csemegi József, Radó Ferenc, Miháltz Pál, Schey Ferenc, Sümeghy Vera. … A 
népművészet ismerete szükséges A ráfordítható óraszám legfeljebb het 2-3 lehet, ez is fakultatív jelleggel. E 
tantárgy is a művészetelméleti tanszék alá fog tartozni. Domanovszky György, - ha vállalja - ennek az 
anyagnak az előadója lehet, de csak meghívott előadóként. Egy teljes tanári státuszt azonban tovább nem 
lehet lefoglalni akkor, amikor egyes tanszakok fejlesztésének biztosításához égető szükségünk van tanári 
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A művészek megélhetését a második világháború után nem műveik eladása, 

értékesítése biztosította, hanem – elviekben – gyári tervezői tevékenységük. Már az 

ötvenes évek elejétől a felvehető hallgatók számát szakonként az Ipari Minisztérium 

illetékes osztályával egyeztették, és az alapján határozták meg számszerűen a 

felvehető „művésztechnológusok” számát. A művészek többsége egyben vállalati 

alkalmazott is volt, kezdetben alkotói munkaközösségeké, kisipari szövetkezeteké, később 

gyáraké, miközben közvetlenül mindenki az Iparművészeti Vállalat beszállítója volt. 

II. Iparm űvészet: devalvált művészet, design: kiemelt műfaj 

A „devalvált művészetek” sorából kiemelni az „iparművészet” fogalmát, részben e 

dolgozatnak is célja. A Pál Lajos által inkább vágyálomként hangoztatott „egységesség és 

osztatlanság”895, legalábbis ami a recepciót és teoretikát illeti, csak jóval később 

következett be.896  Az angolszász szakirodalomban a „designer”, mint a „művész” 

szinonimája az ezredforduló táján jelenik meg. Philip Stark illetve Kalim Rashid 

nevezhetőek az első olyan sztár-designereknek, akikre a közvélemény egy része, mint 

művészekre tekint. Az a művész, aki munkásságát a design fogalom és jelenségkörén belül 

alkotja egészen a huszadik század végégig úgymond „nem teljes értékű”, pontosabban nem 

művész. A szocialista esztétika a „művész trónfosztása”897és párhuzamosan 

mondhatjuk, a „mérnök felmagasztalása” révén egyenlősíti az iparművész és designer 

szerepét, az egyének és alkotók azonban a korszak végén fokozottan vágytak az alkotói 

szabadságra.898 

Az alkotó a művészet és mérnökség közötti határterületen sokszor a „mérnök” 

szerepébe kényszerül. A szocialista esztétika „trón fosztotta” a művészt, a 

rendszerváltás posztmodern kora trón fosztotta a technokrata „designer-t.” 899Az 

építészet a kommunizmus után hazánkban is visszatér egyfajta történeti eklektikához, 
                                                                                                                                                                                
státuszokra. Az igazgatóság intézkedjék a minisztériumban Domanovszky állásának felmondása 
érdekében.” 
895 Lásd Pál Lajos kapcsán az előző fejezet hivatkozásai közt a „Világ” lapnak adott 1945-ös nyilatkozatát. 
896 A magyar keramikában már az 1957-es Tavaszi Tárlaton jelentkeznek bizonyos új típusú „tárgy 
plasztikák” elsősorban Csekovszky Árpád idoljai formájában. Az 1960-as évek „tértextiljeit” szokás inkább 
képzőművészeti alkotásként tárgyalni. 
897 Vadas József 1979-es könyvének egyik fejezetcíme is a „Művész trónfosztása” címet viseli, melyben az 
iparművész szerepének átalakulását ecseteli a mérnöki (designeri) feladatkör felé.  
898 A Második Nyilvánosság Összeállította Hans Knoll, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002 
899 Heath, Joseph és Andrew Potter: Nation of Rebels: Why Counterculture Became Consumer Culture, 2004,  
Collins Books, New York. Potter és Heath kitérnek a szovjet ellenkultúra természetére melyben elsősorban 
irodalmi példákat hoznak, ebben az „állami, hivatalos” optimizmussal szembeni pesszimista, sötét 
hangnemet emelik ki elsősorban. A képzőmávészet hasonló jelenségeivel több könyv is foglalokozott az 
utóbbi évtizedekben 
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multikulturalizmushoz és a technológia adta „látványossághoz.”900Így kezdenek el az 

iparművészek is visszatérni műfajuk elfeledett területeihez: kézművességhez, 

népművészethez, és az anyag adta lehetőségeik virtuóz tágításáig. Az „iparm űvészet” 

korábbi fogalmához térnek tulajdonképpen vissza, mely jóval teljesebben fejezi ki az 

ipar és művészet komplex kapcsolatát, benne az alkotó szabadságával, 

kreativitásával, szemben a gépies, kötött munkát végző designer-ével.901 

Ahogy a pályáját a húszas években kezdő magyar „modern generáció” az ötvenes 

években végéig aktívan alkotott, és az Iparművészeti Főiskola első tanár generációjaként 

hidat képezett az egymással politikai és társadalmi téren ellentétben lévő időszakok között, 

hasonló folyamatok napjainkat is jellemzik. A jövő iparművészet-történet kutatásánál 

vélhetően a Zsolnay Gyár bezárásának 2004-es dátuma, vagy az ezredforduló környéke 

sokkal inkább fogja kifejezni a hetvenes-nyolcvanas évek történéseiből eredeztethető 

művészeti folyamatok végét, és a valós korszakhatárt ehelyütt is a tulajdonképpeni 

generációváltás fogja jelezni.902A politikai rendszerváltás 1990-es dátuma az iparművészet 

területén, hasonlóan az 1945-öshöz jelentőségét fogja veszíteni. 

A nyolcvanas években elinduló „kraftosodás”, azaz az egyéni műhelyek, 

manufakturák újbóli kiépítése kezdi meg ezt a folyamatot. A korszellemre is utalhat ez, 

hisz ekkor volt egy nagy visszatérés a képzőművészetben is a képhez, festészethez. Az 

iparművészek a nyolcvanas években a képzőművészeket és az értelmiség többi részét 

megelőzve érzékelték, a meggyengült állami struktúrák Janus arcát. Erre reakcióként az 

iparművészeti műhelymunka vált az új iparművész-vállalkozók valós megélhetésének 

forrásává, sokszor olyan „melók” formájában, ami kifejezetten giccsek előállítását 

jelentette a nagy „IMPEX” vállalatok promóciós ajándéktárgyai formájában.903 A 

MEDIMPEX a CHEMOLIMPEX az EGIS gyógyszergyár díszcsomagolású pálinkát, 

patikaedény másolatokat, hamutálakat küldött ki, melyek többnyire a harmincas évek 

                                                           
900 „Postmodernist idea of the city emerged as reaction against modernism. In "The Condition of 
Postmodernity" David Harvey defines the postmodern city with the rise of ·  historical eclecticism, (as 
inventing tradition by imitating the older forms) (Fig.2) ·  multiculturalism, (reference with the locality and 
ethnicity)·  and spectacle. (a theater scene, commercialization of built environment) (Fig.3”  Koray 
Velibeyoglu, PhD Candidate: Urban Design in the Postmodern Context, Izmir Institute of Technology, 1999. 
901 Koray Velibeyoglu, PhD Candidate: Urban Design in the Postmodern Context, Izmir Institute of 
Technology, 1999.  
902 A 200 éves magyar könnyűipar utolsó képviselői mind az ezredforduló környékén kerülnek felszámolásra. 
A BUDAPRINT Goldberger Textilművek Rt. felszámolása 1997-ben zárul le, 200 éves történet végét 
jelentve. Az 1920-ban alapított, egykor a kontinens második legnagyobb kőedénygyárában, a kispesti Gránit 
Gyárban az utolsó sorozat 2001-ben gördült le a gyártósorokról. A Ganz 1988-as feldarabolása is radikális 
átalakulást eredményezett a 2000-es évekre. A Zsolnay Gyár agóniája 1999 óta húzódik. 
903  
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magyaros stílusában kivitelezett „giccsek” voltak. Matyó szűrrel és kalocsai mintával 

ellátott tányérok, Miska-kancsók, kaspók, bokány másolatok. Miközben a felszínen az 

„újabb és újabb” design eredményekről számoltak be Hollóháza, a Gránit vagy épp Herend 

kapcsán a gyárak silány minőségű tömegtermékek exportjából foldozták egyre növekvő 

deficitjüket. Az üveggyártásban is az ipari üveg előállítása mellett csiszolt überfangos 

ólomkristály edények gyártása folyt főleg. Az új tervek, tehát a „magyar design” tárgyi 

anyaga az Üvegipari Művek design pályázatai révén valósultak meg kis szériában, 

valójában kiállítási anyagként. Rendkívül alacsony azon tárgyak száma a korszakban, 

amelyek ezalatt az idő alatt a gyártásig eljutottak. Ez a jelenség általános elfordulást 

jelentett a korábbi „design” irányvonalától, lévén miközben megbízhatatlanná vált a gyári 

háttér, a designer feladata nem a papíron olvasható gyári fejlődés és a tárgyi kultúra 

radikális átalakulásához, hanem a giccsek gyártásához kapcsolódott. A rendszerváltást 

követő 10 éven belül ez a morálisan és piaci szempontból is leromlott gyári közeg végleg 

fel is számolódott.  

A szocializmus korát megelőző, negyvenes évek elejére jellemző helyzet sokban 

hasonlított a rendszerváltás korának körülményeihez. Művészettől idegenkedő gyárak, 

bontakozó magyar design, stílusok keresése a népművészet, a hagyományok és 

kézművesség határvidékein, jól rosszul felszerelt műtermekben dolgozó iparművészek, 

akiknek megélhetését elsősorban különböző állami megrendelések adják. 

III. Az Iparművészeti Főiskola átalakítása és története 1958-1991-ig 

Az első generáció képviselői 

1958-1964 Hincz Gyula 

1964-1973 Pogány Frigyes építész 

Generációváltás a Főiskola vezetésében: A második generáció képviselői 

1973-1982 Gádor Endre szobrászművész 

1982-1991 Gergely István belsőépítész 

Az előző fejezetben látható volt, hogy a háború előtti iparművészeti közélet 

infrastruktúrájából egyedül az Iparművészeti Főiskola volt az, amelyben a szecesszió 

óta folyamatosan működő intézmények közül a második világháború után is tovább 

élt hazánkban. A Főiskola szerepe azonban a korábbinál is nagyobb lett, lévén a 

magániskolák, és hasonló képzést nyújtó egyéb intézmények bezárását követően egészen 
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1994-ig monopóliumot élvezett az iparművészeti képzésben. Az a monopolhelyzet, amit 

az iparművészek új generációja szemléletének alakításában játszott mindenképp 

kulcsfontosságú volt, de hatalma ennél tovább terjedt. Az Iparművészeti Főiskola az 

iparművészek második és harmadik generációjában nem csupán azt szabta meg, mit 

csinálhatnak az egyes alkotók, hanem hogy kik és hol és milyen formában csinálják azt. 

Sokkal szabályozottabb és szorosabb volt a felvételi eljárás, mint a képzőművészet 

esetében. 

Az Iparművészeti Főiskola felvételi eljárása során jóformán eldőlt, hogy az adott jelölt 

sikeres diplomaszerzés esetén melyik területen, milyen formában működhet. Az eljárás a 

következőképp folyt. Első körben a különböző üzemek, gyárak, leadták szakember 

igényeiket az Ipari Minisztérium illetékesei számára. Az elsődleges szerv erre az adott 

terület „ipari művekje” volt (Gépipari Művek, Textilipari Művek, Finomkerámiaipari 

Művek, Üvegipari Művek, stb) Ezek az illetékes minisztériumon keresztül egyeztették 

káderigényeiket. A Minisztérium ezek után részletezte ezeket az igényeket, és 

továbbította az Iparművészeti Főiskolára, ahol szak-specializációra lebontva 

meghatározták az adott évben adott helyre felvehető diákok számát, és az aktuális 

káderigényeket. Ez azt jelentette, hogy például az ötvenes években az első ötéves terv 

során a kerámiaipar számára összesen 15 „művésztechnológus káder” képzése volt 

szükséges. Ez a szám érdemben nem is növekedett. Ebből 2 edényforma tervező, 2 fő 

díszítőtervező a tömegcikkek területén, 2 fő díszítő tervező egyedi darabokhoz, 2 fő 

porcelánszobrász, 1 fő szobrok színezéséhez, festő tervező, 1 porcelántechnológus, 

továbbá üzemrész-vezetőként 2 fő dísz és edényforma modellkészítő, és 2 festő 

műhelyvezető. A minisztériumi megbeszéléseken általában az állam előzetes szándéka volt 

a fontos. Sokszor a minisztériumi és pártfunkcionárius egyáltalán nem volt tisztában az 

adott művészeti ág vagy műfaj valós sajátságaival, pusztán eldöntött direktívákat 

ismertetett. A fenti megbeszélésen Gádor István további két fő „épületkeramikus” számára 

lobbizott ki helyet, ami azonban az adott rendszerben annak a lehetőségét teremtette meg, 

hogy valamilyen címen szobrászati és plasztikai tudást lehessen átadni a 

növendékeknek.904 

A káderigény természetesen egyáltalán nem tükrözte az ipar valós szerkezetét. A 

valóságban az ipar nem tartott igényt képzett művészekre, annál inkább volt nagy 

hiány a szakképzett középkáderekből. Azokból a szakmailag, közép és főiskolai fokon 
                                                           
904 Kádasi: p.39. 
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képzett technológusokból volt hiány, akik a gyárakban adódó korrekciós, és rajzi 

feladatokat ellátják. Nem művészek kellettek: technológusok. Nem iparművészek, hanem 

tervezők. Az ipar igénye kezdettől a valódi designer volt. Kaesz Gyula épp ezért több 

ízben lobbizott a hatóságoknál a művészek szabadúszóként történő működésének 

engedélyezését.905 „Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezen a két területen (nagyipar és 

üzemi tervezés) elhelyezett hallgatók rövid idő után elhagyták helyüket, mert semmi 

lehetősége és jövőbeli reménye nem mutatkozott számukra annak, hogy azokat a művészi 

célkitűzéseket, amelyeket a Főiskoláról magukkal vittek, megvalósíthassák.”906A számok 

és célkitűzések, szólamok mögött se üzemek, se valós munkahelyek nem álltak ugyanis. 

Az iskola szigorúan meghatározott tanrendjébe azonban olyan szakmai feladatok tartoztak, 

melyek – Gádornak és Borsos Miklósnak köszönhetően – elsősorban plasztikai és 

építészeti feladatok elvégzésére tették alkalmassá a diákokat. Gádor és Borsos ugyanis 

felismerte, hogy a Lőrincz István neve által fémjelzett „ipari formatervezői” vonal 

valójában az adott körülmények között nem rendelkezik realitással. Lőrincz István és 

Gádor István viszonya végig hűvös maradt, az ötvenes években diplomázó, karrierjüket az 

ötvenes évek végén kezdő generáció számára tehát elsősorban Borsos Miklós szobrászi, 

és Gádor István keramikusi tudása számított, s ezzel a tudással a valóságban két 

                                                           
905 MIE levéltár: 194/1956. Címzett: Népművelési Minisztérium Művészetoktatási Főosztálya Budapest 
„A Népművelési Minisztérium Személyügyi Főosztályától nyert értesülés szerint a Főiskola kerámia és ötvös 
tanszakának végzős hallgatóinak elhelyezése biztosított, különböző szerveknél. Mindkét szakterület 
sajátosságai olyanok, hogy a Főiskola vezetősége és szaktanárai egyöntetű véleménye szerint nem lenne 
helyes ezen a két szakon a végzett hallgatókat a jelenleg adott elhelyezési lehetőségek bármelyikében, 
státus szerint alkalmazott tervezőként elhelyezni. Ezt a véleményt arra alapozzuk, hogy az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján ezen a két területen elhelyezett hallgatók rövid idő után elhagyták helyüket, mert 
semmi lehetősége és jövőbeli reménye nem mutatkozott számukra annak, hogy azokat a művészi 
célkitűzéseket, amelyeket a Főiskoláról magukkal vittek, megvalósíthassák. A Pénzverde, mint az ötvösök 
elhelyezési lehetősége, valamint a kerámikus szövetkezetek, mint a kerámikusok elhelyezési lehetőségei, 
jelenlegi felépítésük következtében nem tudnak olyan feladatokat adni a fiatal iparművészek számára,  
amelyeken keresztül azok alkotó képessége kibontakozhasson. Legjobb esetben egy rövid idő alatt 
betanított szakmunkás által is végezhető feladatokkal bízták meg őket. Ez sem a népgazdaság, sem a fiatal 
művészek szempontjából nem kívánatos, sőt káros jelenség, hiszen az ötéves képzés államunk részéről komoly 
anyagi áldozatot jelentett és ugyanakkor a belföldi fogyasztás és az export nagymértékben nélkülözi éppen 
az ötvös és kerámia területeken a jó művészeket.Véleményünk szerint a most végző fiatalok számára 
kötelessége az illetékes szerveknek biztosítani azt a lehetőséget, hogy alkotó készségüket kifejthessék és 
például export vonalon jelentős anyagi előnyt biztosítsanak az országnak is. A Főiskola vezetősége és 
szaktanárai megbeszélést folytattak ezekkel a fiatalokkal, számszerint 6 ötvös és 4 kerámikus hallgatóval. A 
fiataloknak az a kérése, hogy a 6 ötvös együttesen 15.000.-Ft két évi lejáratú kölcsönt, a 4 kerámikus 
ugyancsak együttesen 15.000. –Ft két évi lejáratú kölcsönt kapjon a Képzőművészeti Alaptól. Ebből az  
összegből mindkét csoport műhelyközösséget létesítene, s beszerezné a legszükségesebb gépi és egyéb 
felszerelést. Az ötvösöknek már helyiségük is van, ahol ezt a műhelyt be tudnák rendezni, a kerámikusok most 
néznek helyiség után. Az ifjúságnak ez a kérése a Főiskola vezetőségének megállapítása szerint teljesen 
reális, elfogadható és mind a két közösség, mind az egyének számára elhelyezésük megoldására is a 
legjobb elképzelés. Éppen ezért teljes mértékben támogatjuk kérésüket, s kérjük annak teljesítését. Budapest, 
1956. V. 30. Óvári, főigazgató helyettes.” 
906 MIE levéltár: 194/1956. Címzett: Népművelési Minisztérium Művészetoktatási Főosztálya Budapest. 
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területen tudtak biztonsággal mozogni: a tárgyalkotó kerámiaművészet és az 

építészeti szobrászat területein.907  

A kerámia szak a díszítőszobrászati szak részeként volt jelen, s ehhez csatlakozott 1952-

ben a Dózsa Farkas András kezdeményezte „fémműves” ipari formatervező kísérleti 

tanszék. A „formatervezők” útja sokkal gördülékenyebb volt keramikus társaikénál, 

lévén elhelyezésükről az a gépipar gondoskodott, mely ekkor a fejlesztések központjában 

már az ötvenes évek elején elkezdte működését. Németh Aladár rögtön az Icarus gyárhoz 

kerül, már diplomamunkája is egy buszkarosszéria volt. 1965-től lesz tanársegéd Dózsa 

mellett, s később a magyar formatervezés teoretikus munkát is kifejtő képviselője 

lesz.908Az 1952-es, 55-ös Ikarus autóbuszmodell, P. Horváth György909tervezése 

nemzetközi karriert futott be. Az Icarus azonban szintén folytatása volt a korábbi korszak 

hagyományának: 1933. szeptember 28-án alapították meg az Uhri Testvérek 

Autókarosszéria- és Járműgyárát.  A gyár hamarosan a MÁV és a Ganz egyik partnere 

lett, története azonban a második világháború alatt lendült fel, amikor kiemelt 

                                                           
907 „A hallgatók délelőttönként nálam dolgoztak, délután Borsos Miklósnál vettek részt alakrajzi és 
mintázási gyakorlaton. Más tantárgyakat is oktattunk (látszattan, ábrázoló geometria, népművészet, 
művészettörténet), évfolyamonként változva. A hallgatók eleinte könnyen megoldható, de összetett feladatokat 
kaptak. Például az általam megadott téglalapba vázákat kellett rajzolni a lehető legtöbb variációban. Meg 
kellett jelölniök, melyik formát tartják a legjobbnak, azután és is megnéztem az elkészített rajzokat, és 
kijelöltem azt, amelyik valóban a  legjobb volt, de a rosszakra is felhívtam a figyelmüket. A kiválasztott 
formát több eljárással is – korongolással, felrakásos módszerrel meg kellett csinálni. Azután a formát 
festették, díszítették a hallgatók. Arra törekedtem, hogy a felületet változatos technikával fessék és díszítsék. 
Az elkészült munkákat szombat délelőttönként értékeltük a hallgatókkal és a szakoktatókkal együtt. Történeti 
gyakorlati példákkal igyekeztem megérteni velük, hogy a kerámiaművészetet mindig a sokrétűség 
jellemezte. Anyaga, előállítása, funkciója, festése, díszítése adja a karakterét. Aki tehát jó kerámiát akar 
csinálni, annak mindent meg kell tanulnia, még akkor is ha nem használ fel minden létező lehetőséget 
tárgyainak készítésénél. A véleményemet nem erőltettem növendékeimre, inkább arra törekedtem, hogy több 
lehetőséget érzékeltetve mutassam meg a helyes megoldást. Sokat segített munkámban, hogy eleinte saját 
műtermem volt az iskolában. Ide a hallgatók bejárhattak, és figyelhették a munkámat. A kötelező oktatáson 
kívül ebben a külön műteremben is tudtam segíteni azokat, akik érdeklődőek voltak, vagy akik munkájukban 
elakadtak, segítségre szorultak. Hallgatóim fejlődését figyelemmel kísértem, s az alapok elsajátítása után 
olyan feladatokat adtam nekik, amelyek képességeiknek a legjobban megfeleltek. Ők pedig komolyan vették 
a feladatokat, az órákra rendszeresen eljártak, igyekeztek elsajátítani mindazt, amit az iskola nyújtott. Hogy 
munkára serkentsem őket, azt ajánlottam, úgy dolgozzanak, hogy az elkészült tárgyakat karácsonykor 
értékesíteni fogjuk. Szívesen fogadták javaslatomat, sokat és jól dolgoztak; kisebb kiállítást csináltunk  a 
munkáikból. Sikerült valamennyi tárgyat eladni, és ez  akkor  nekik nagy segítséget jelentett.” (Gádor 
István visszaemlékezései a Magyar Iparművészeti Iskola kerámia főtanszakszak-vezető tanári 
tevékenységére, részlet Gádor István- Herczeg Ibolya: Gádor István 1979, Bp., Corvina  könyv 18-20. oldalairól .) 
908 Német Aladár: Formatervezés a gépiparban (Dózsa F. Andrással), Budapest, Műszaki Kiadó, 1966. 
Vita a design meghatározásáról, Művészet, 1973/3.szám, március, p.5-6. életrajzi adatok: Vadas József 
szócikke, http://artportal.hu/lexikon/muveszek/nemeth_aladar letöltés ideje: 2011-09-15. 
909 Báró Petrichevich Horváth György (1922-1990) „P. Horváth György (1922-1990) - az Ikarus-ban csak 
"Atyának" hívott néhai báró Petrichevich - tervezte autóbuszok meghatározó elemei voltak a szocializmus 
későbbi évtizedei tárgykultúrájának, arról nem is beszélve, hogy a kezdetben Zerkovitz Béla főmérnök vezette 
konstruktőr csapat - főként Bálint György, Schmidt Kázmér, Schőnberger Ernő, Oszetzky Károly és persze P. 
Horváth - farmotoros, önhordó járműve igen jó menettulajdonságokkal rendelkezett, s híresen strapabíró 
volt, felvéve a versenyt a világ legjobbjaival.” (Lásd: P. Horváth György. In: Lelkes Péter (szerk.): Art 
Designer. A magyar formatervezés fél évszázada. Budapest, 2004, p.54-57.) 
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hadiüzemmé tették a gyárat. 1943-44-ben a gyár már külföldre szállít, és 

tömegmegrendeléseket teljesít a német hadigépezet számára. 1945-ben Uhri Zsigmondot 

internálják, majd kiengedik, és 1949-ben létrejön az Ikarus.910 Ez azonban kezdetben 

szintén csak „Patyomkin design volt”, hisz az 1953/54-ben elkészült első széria 

mindössze 12 darab Ikarus 55-öt tartalmazott, melyeket külföldi kiállításokon, 

autószalonokon szerepeltettek. A gyár 2007-es megszűnése később szintén illeszkedik a 

többi hasonló reprezentatív üzem 2000-es években történő végelszámolásai közé. Az 

Ikarus gyár azonban már a harmincas évek óta töretlenül fejlődött, és végig a magyar 

gépipar zászlóshajójaként a többi nagy múltú presztízs üzemhez hasonló szerepet játszott a 

magyar design számára.  

Az Ikarus 55 egyike a kevés valódi sikernek, hisz a gyár tényleges megrendeléseket is 

ellátott, nemzetközi téren is. Érdekes az Ikarus 55 formai megoldásai kapcsán kitört 

„ideológiai vita”, melyben a fiatal tervező Finta László azzal vádolta P. Horváthot, hogy az 

„P. Horváth származásából következően - és a kiteljesedő amerikai túldíszített irányzat 

hatására - sok csillogó dísszel öltöztette fel amúgy karakteres formáit.” 911A hidegháborús 

logika és a szükség azonban itt is törvényt bontott, már a Rákosi éra idejében. A „báró úr” 

továbbra is tervezhette „csicsás” autóbuszait, amíg azok a nemzetközi piacon 

versenyképesek voltak, s ezáltal kielégítették a Vezetés gazdasági igényeit. Hamar 

belépett a képbe a „hidegháborús design” szemlélete, hisz a nemzetközi vásárokon 

szerepeltetett sikertermék célja nem csupán önértékében mutatkozott meg, hanem 

egyben mutatta a szocializmus életképességét, erejét is. Még akkor is, ha egy 

osztályidegen báró tervezte az ominózus terméket bevallottan „amerikai” stílusban egy 

olyan üzemben, amelyik gazdasági erejét mint a náci német hadiipar egyik beszállítója 

alapozta meg. 

A későbbiekben a hasonló nemzetközi termékbemutatók, iparművészeti és design 

kiállítások és sikertermékek szerepe fokozottan felértékelődik. Különösen 1959, az 

úgynevezett moszkvai American National Exhibition912, után. Ekkor jegyezték fel a 

                                                           
910A gyár történetei adatainak forrása:  Jenei Károly, Szekeres József: Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár 
története: 1895-1980  Budapest, az Ikarus Vállalat kiadása, 1981. 393 oldal ISBN9630128470, 
9789630128476 
911 Lásd: P. Horváth György. In: Lelkes Péter (szerk.): Art Designer. A magyar formatervezés fél évszázada. 
Budapest, 2004, p.54-57. 
912 A kiállítást bemutató korabeli dokumentumfilm ezen a linken megtekinthető: 
http://www.youtube.com/watch?v=v_yW1MtA6aA  letöltés ideje: 2011-09-16. 



 
294 

 

Főtitkár szinte hadüzenettel felérő úgynevezett „Konyhai vitáját Nixon alelnökkel”913A 

Hruscsovi olvadás egyik kulcseseményének számító eseményen Hruscsov nyilvánosan 

is versenyre kelt és vitába szállt az amerikai iparral és design eredményeivel. Innentől 

kezdve a nemzetközi kiállítások nem pusztán adott szakmák seregszemléi voltak, 

hanem egyben hidegháborús ütközetek is. 

Ezeken a kiállításokon 1958 után a szocialista blokk többi állama is részt vett, és ez a 

fajta hidegháború Hruscsov 1964-es eltávolítása után is megmaradt, sőt a hetvenes években 

fokozottan felértékelődött. A Brezsnyevi éra számára ezek a kiállítások voltak azok, 

amelyek révén el lehetett fedni a sorozatos gazdasági kudarcokat, így az ezeken szereplő 

művészek munkái esetében is elsődleges volt a versenyképesség. Ezért tapasztalható az, 

hogy az iparművészet területén a képzőművészettel szemben nagyobb szabadság és 

mozgástér adatott, hisz a hatvanas évektől kezdve az iparművészet más területein, 

nemzetközi szimpóziumokon, design kiállításokon, szakmai seregszemléken 

„versenyeztették” művészeinket. Ezért – ahogy az Ikarus 55-nél láttuk – amíg a kultúra 

más területein megengedhetetlen volt bármiféle formalizmus, addig az iparművészetnél a 

gazdasági és versenyszempontok voltak elsődlegesek.  

Az iparművészeteken belül „avantgárdnak” nevezhető tendenciák, „szabadabb” 

kifejezések egyrészt voltak köszönhetőek a hruscsovi olvadásnak, másrészt annak a 

ténynek, hogy a japán, skandináv és amerikai keramikusokkal, művészekkel 

egyszerre kiállító alkotók munkái nem elsősorban az ideológiai prezentáció, hanem a 

hidegháborús verseny részét képezték. Az ezeken a kiállításon bemutatott eredmények, a 

konferenciák esetleges határozatai remek propaganda erővel bírtak. Kulturális verseny 

folyt a szinte minden területen, de a design és az iparművészet ezek között is kiemelt 

szerepet játszott.914Épp ezért a formatervezés és az iparművészet egyéb területein a magyar 

                                                           
913 The Kitchen Debate: Nixon And Khrushchev. 1959. Vice President Richard Nixon and Soviet Premier 
Nikita Khrushchev met at the U.S. Embassy, Moscow: „ NIXON: I want to show you this kitchen. It is like 
those of our houses in California.[Nixon points to dishwasher.] KHRUSHCHEV: We have such things. 
NIXON: You can learn from us, and we can learn from you. There must be a free exchange. Let the people 
choose the kind of house, the kind of soup, the kind of ideas that they want.[Translation lost as both men 
enter the television recording studio.] KHRUSHCHEV: It’s clear to me that the construction workers didn’t 
manage to finish their work and the exhibit still is not put in order...This is what America is capable of, and 
how long has she existed? 300 years? 150 years of independence and this is her level. We haven’t quite 
reached 42 years, and in another 7 years, we’ll be at the level of America, and after that we’ll go farther. 
As we pass you by, we’ll wave "hi" to you, and then if you want, we’ll stop and say, "please come along 
behind us." ...If you want to live under capitalism, go ahead, that’s your question, an internal matter, it 
doesn’t concern us. We can feel sorry for you, but really, you wouldn’t understand. We’ve already seen how 
you understand things.” A jegyzőkönyv szövege elérhető: http://watergate.info/nixon/1959_nixon-
khrushchev-kitchen-debate.shtml letöltés ideje: 2011-09-16. 
914 Vladimir Bukovsky: "The Peace Movements and the Soviet Union", Commentary, May 1982, pp.25-41 
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alkotók, szemben az utazási lehetőségekkel jóval kevésbé rendelkező képzőművészekkel, 

aktív tevékenységet folytattak a nemzetközi szakmai közéletben, melyekben a Szovjetunió 

és a szocialista országok nem titkolt célja volt a „vezető irányvonal” feletti kontroll 

megszerzése a tudományos és szakmai nemzetközi szervezetekben.915  

Ez a „hatalomátvétel” az ICSID, azaz az International Council of Societies of 

Industrial Design esetében 1963 és 1975 között ment végbe, és a nyolcvanas évek 

közepéig meghatározó volt. Egy 1980-as irat szerint „a szocialista ipari formatervezés 

konstruktív vonala vezető vonalnak bizonyult az ICSID 1975-ben Moszkvában, az „Ipari 

formatervezés az ember és társadalom számára” témával foglalkozó első kongresszusa 

munkájának ideje alatt.”916 

Az iparművészet bizonyos területei tehát kirakatszerepet játszottak, épp ezért egyrészről 

több „megengedő” gesztust tett a rezsim általában a számára hasznosítható és általa 

használható „osztályidegen” elemek, versenyképességet növelő „nyugatias megoldások” 

felé már kezdettől. Ez a szabadság azonban a másik oldalon a képzőművészeti szféránál is 

erőteljesebb állami részvételt eredményezett, ami az informális művészet alternatív 

köreinek létrejöttét nem tette már lehetővé. Míg a hetvenes nyolcvanas évektől a 

képzőművészetben egyre több „nonkonformista” jelenség üti fel a fejét, az 

iparművészetben ilyen nem tapasztalható. A felsőbb hatalom stíluselvárásai, támogatott 

irányzatai akadálytalanul fejlődnek, az Iparművészeti Főiskolán keresztül pedig szinte 

teljes kontrollt gyakorol a rezsim alkalmazott művészeink fölött már felvételijük 

pillanatától. A rezsim a felvételi procedúrán keresztül befolyásolta a felvehető 

személyeket, és végig szoros figyelemmel követte karrierjük alakulását. A szoros 

káderigények miatt későbbi lehetőségeik is meghatározottak voltak működési 

területeiken.917 

                                                           
915 Stephen J. Whitfield: The Culture of the Cold War (The American Moment) The Johns Hopkins 
University Press; 2nd edition, April 22, 1996. Paperback: 288 pages: ISBN-10: 0801851955, ISBN-13: 978-
0801851957 p.61-68. 
916 Építésügyi Tájékoztatási Központ, Jehoda Jenő (ford.): Az ipari formatervezés szerepe a szocialista 
országok gazdasági és kulturális fejlődése aktuális feladatainak megoldásában, (Рол дизайна в ресении 
актуалных задач развития економики и културы социалистиченский стран.)1980. Szófia, ICSID 
Konferencia jegyzőkönyvi anyaga, Munkaszám: D-609. p.2-3.  
917 „…Ebben az időben több gyenge képességű hallgatót kellett felvennem. Olyanokat, akik a gyakorlati 
feladatoknál annyit sem mutattak, mint egy általános iskolás. El is tettem ezeket a felvételi rajzokat 
dokumentumnak. Később derült ki, hogy ezek a hallgatók különböző megbízásokat kaptak a főiskolán. 
„Értesüléseikkel” szemben tehetetlenek voltunk. Még a pártitkár sem tudott védekezni. Nem ismertük a 
dolgok hátterét. Csak 1957-nem, amikor a főiskola titkos anyaga a kezünkbe került, sejtettük meg, milyen 
szövevény volt körülöttünk.” (Gádor István visszaemlékezései, Gádor István- Herczeg Ibolya: Gádor István 1979, 
Bp., Corvina  könyv 18-20.oldal) 
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IV. A „Gádor nemzedék” és a „Báthory tanítványok” 

Az iparművészet irányai 1958 után: 

• Tárgyalkotó iparművészet 

• Társművészeti alkotások 

• „Képzőművészeti iparművészet” 

• A design kezdetei. 

� A Gádor tanítványok (kerámiaművészet 1958 után) 

� A Báthory tanítványok (üvegművészet 1958 után) 

1957 és 1960 között az Iskola tanári gárdájának nagy része vagy nyugdíjba ment, 

vagy átadta a helyét fiatalabb, megbízhatóbb alkotóknak. Ebben az időszakban a 

Főiskolát is átszervezik, és ennek az egész magyar iparművészetre hatása lesz. 

Természetesen a valóságban a magyar iparművészet tárgyalt korszakának második 

generációja számára továbbra is sokáig átmeneti lehetőségek adódtak csupán, hisz az 

ideológiai és művészet-stratégiai váltást nem követték azonnal strukturális változások. 

Fejlett gyártási háttér a design számára továbbra sem volt, míg a kézműves kisipari 

kivitelezői háttér már nem állt rendelkezésre.  

Ők lesznek a magyar iparművészet második generációja, az 1920-as évek szülöttei, akik 

többnyire a Hincz - reform előtti időkben, még a „régi gárda” kezei alatt többnyire a 

háború előtti iparművészet hagyományain alapuló oktatásban részesültek. A 

kerámiaművészetben ők a „Gádor tanítványok,” az üvegművészetben pedig a 

„Báthory növendékek.” Munkásságuk egyrészt az építészeti kerámia és tárgyalkotó 

művészetek terén bontakozott ki, míg a Báthory növendékek többsége a magyar 

üvegipar első gyári tervezői lettek. A második művészgeneráció sajátos helyzete a 

hatvanas évek első felére azonban komoly, immáron elfedhetetlen feszültségeket okozott 

az iparművészek és a gyártó struktúrák között.918 

                                                           
918 Bozzay Dezső: A formatervező munkája, szerepe, Ipari Művészet, 1968/1. Vadas József hosszan elemzi 
ezt a helyzetet és feszültséget 1979-es, A Művészi Ipartól az Ipari Művészetig című munkájában. A 
Könnyűipari Minisztérium 1971-es felmérésére hivatkozva a következőket írja le: „A Könnyűipari 
Minisztérium felmérése szerint a gyárban dolgozó művészek fele elviselhetetlennek tartja a 
munkakörülményeket. Okként 70%-uk ugyanarra a jelenségre hivatkozik: a döntő szót azok mondják ki, 
akiknek a szakmai felkészültsége hiányos.” Egy másik statisztikára hivatkozva mondja: Az 1949 és 1971 
között diplomázott iparművészeknél meglehetősen alacsony az aránya az „iparban dolgozóknak”. Ez a 
belsőépítészek esetében mindössze 6 fő a 125ből. A textilművészet esetében az arány kb. 45-50%-os. 
(Művészi Ipartól az Ipari művészetig, p.37-38.) 
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Az ötvenes évek közepén színre lépő második művészgeneráció az 1920-as, 1930-as 

évek szülöttei, akik az 1938 és 1958 közötti, első időszakban szerezték művészi 

képesítésüket túlnyomó részben egész karrierjük során két fő műfajban alkottak: egyéni 

tárgyalkotás és építészeti társművészetek. Ez a kerámiaművészeten belül tökéletesen 

megmutatkozik, ahol ők kapták a „Gádor-nemzedék” nevet a szakmán belül. Ez azonban 

az iparművészet más területein más formában szintén megmutatkozik. A textilművészetben 

a „Ferenczy Noémi tanítványok” alkotnak hasonlóan sajátos csoportot. Ferenczy Noémi 

- Gádor Istvánhoz hasonlóan – a korábbi korszak egyik meghatározó művésze volt, és 

hasonló időben, 1951 és 1957 között tanított az Iparművészeti Főiskolán. Tanítványai 

ugyanúgy egy stílusában is elkülönülő, jelenleg élő legidősebb csoportját alkotják a kortárs 

textilszövő művészetnek, szintén az 1920-30 körül született, a dolgozatban tárgyalt 

második művészgenerációhoz tartoznak. 

A „Gádor nemzedék” számára két fő csoport körvonalazódott: Kiss Roóz Ilona, Papp 

János, Németh János, Kumposzt Éva, Balczó Edit, Kerezsi Gyöngyi, Zákány Eszter 

és társaik elsősorban a figurális kerámiaszobrászat, iparművészeti tárgyalkotás területén 

követték a harmincas években Gorka Géza és mesterük, Gádor István által 

megkezdett utat. Stílusuk egyik közös jegye, hogy az Art Deco keramika formavilágából 

erősen táplálkoznak. Valójában egy meglehetősen konzervatív irányzatot művelnek, ami 

szinte szervesen illeszkedik idősebb mestereiknek a hatvanas években művelt kései 

munkásságához. Kiss Roóz Ilona kezdetben néhol szinte epigonként követi az idős 

Kovács Margit népies stílusát, míg Ősz Szabó Antónia munkái Kiss Roóz stílusát követik. 

Németh János robosztus alakjai, csakúgy, mint Csekovszky Árpád korai művei egyfajta 

neoprimitív, ókori historizáló vonalat képviselve az Art Deco archaizáló, antikizáló és 

„törzsi” ízlésére utalnak vissza. Nádor Judit vagy Vértesi Nándor kerámia plasztikái 

szintén olyanok, hogy puszta esztétikai megjelenésük és megmunkálásuk alapján könnyen 

datálhatnánk a hatvanas évekből akár a harmincas évekre is. Egységében ezt az irányzatot 

nevezhetnénk egyfajta „Art Deco revival-hoz” köthető magyar irányzatnak is.919Az „Art 

Deco Revival” kifejezést sporaikusan használja már a kortárs teoretika a hatvanas évek 

második felének iparművészete kapcsán, amikor a swing és jazz 

                                                           
919 Az „Art Deco Revival” komplex jelenségcsoportja magának az Art Deco fogalomnak a megszületéséhez 
is köthető. Bevis Hillier 1968-as könyve és az ezt követő 1971-es kiállítás nyugaton is betetőzése volt egy, a 
hatvanas éveken átívelő „Art Deco Revival” korszaknak. (Lásd: Bevis Hillier, Art Deco: of the 20s and 30s. 
(1968). Studio Vista. ISBN 9780289277881. p. 12.) Az „Art Deco Revival” újabb hulláma a nyolcvanas 
illetve a kétezres évek elején megint megjelent a popkultúrában. 
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„újrafelfedezése”920mellett az Art Deco formavilág bizonyos elemei is visszaszivárogtak az 

iparművészetekbe és a popkultúrába. Magyarországon a szocialista blokk alapvetően a 

harmincas évek konstruktivista modernizmusából építkező, konzervatív stílusa eleve 

„archaizálóbb” volt még modernizmusában is, mint a nyugat „szabad” művészete. Az 

idősebb alkotók „újjászületése” is egyértelmű visszatérés számukra korábbi, harmincas 

negyvenes évekbeli kiforrott stílusukhoz. Ritka az olyan eset, mint Gádoré vagy 

Báthoryé, hogy idősen egy teljesen új, a korábbitól eltérő szakaszt nyitnak 

művészetükben. 

A keramika másik nagy ága az építészeti kerámia területén alkotó művészek csoportja. 

Pattantyús József, és a békési születésű Janáky Viktor, valamint Garányiné Staindl 

Katalin  képeznek egyfajta hidat a tárgyalkotó iparművészet és a murális kerámiák világa 

között, melynek olyan mesterei jelentek meg a hatvanas évek során, mint Garányi József, 

Majoros János, Majoros Hédi, Horváth Sándor, Végvári Gyula, illetve maga Gádor 

István akinek művészete a korábbi, főleg tárgyakban megjelenő irányát idős korára szinte 

exkluzívan az építészeti munkákra cserélte.921 A korábbi korszak egyik nagymestere, az 

1958 után újra lehetőségekhez jutó Gorka Géza lánya, Gorka Lívia szintén az építészeti 

kerámia területén alkotta legmaradandóbb műveit. A kerámiaművészet harmadik, ekkor 

még kis létszámú irányzatát Gorka Lívia mellett ekkor Schrammel Imre alapozta meg, aki 

Csekovszky Árpáddal együtt Gádor 1957-es távozását követően, fiatalon vette át a szilikát 

szak irányítását, és a magyar keramika számára ő volt az, aki azt új utakon elindította. Őt 

követték első tanítványai is, mint például Ortutay Tamás, Szekeres Károly és Pázmándi 

Antal , Thury Levente akik az elsők voltak azok közül, akik a hatvanas évektől a 

„képzőművészeti kerámia” képviselői lettek. Schrammel rajtuk kívül a „porcelán 

designer-ek” első csoportját is útjára indította, amelynek képviselői közt Ambrus Évát, 

Minya Máriát, Németh Jakesova Olgát, Bükki Bélát.  

A stúdiókerámia irányzata a második világháború után a kerámiaművészet egyfajta 

újraértelmezéseként jelent meg. Nem a konkrét tárgyalkotás, sem a társművészetként 

alkalmazott építészeti kerámia műfajai nem számítottak elsődlegesnek. Ez az irányzat 

természetesen nem volt kizárólagos érvényű, Schrammel Imre és Gorka Lívia, a műfaj 

magyarországi úttörői is készítettek számos monumentális alkotást is. Elsősorban egy 

                                                           
920 Frank Sinatra, Dexter Gordon, Sammy Davis Jr., valamint Eartha Kitt a popzenében, valamint az 
úgynevezett „crooner zene” Amerikában, amely aztán a keleti blokkban is népszerű lesz, kiváló példája a 
popzenében tapasztalható „swing revival” jelenségének.  
921 Koczogh: p.24-29, illetve P. Bresnyánszky: p.43. 
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olyan irányzat első képviselőiként váltak azonban híressé, melyben az adott iparművészeti 

anyagot nem elsősorban mint funkcionális tárgy létrehozására alkalmazott művészi 

eszközt, hanem mint képzőművészeti tárgy megalkotására használt különleges alapot 

alkalmazták.922A műfaj születése a második világháború után az absztrakt 

expresszionizmussal egy időben jelent meg Nagy Britanniában. A műfaj szülőatyjának a 

képzőművész végzettségű Bernard Howell Leach-et szokás tekinteni.923Az ő 

tevékenysége a harmincas években leginkább Gorka Géza karrierjéhez hasonlítható. 

Howell „Ver őcéje” a cornwalli St. Ives városkája volt, ahol megalapította műhelyét, a 

Leach Pottery-t. Az ötvenes években azonban munkássága új irányt vett, nem kevéssé 

köszönhetően a negyvenes években történt „misztikus” élményeinek. Erősen hatottak rá 

korábban is a japán fazekas művészet eredményei. Shōji Hamada924 munkatársa is volt 

1920 és 1923 között Corwallban. Hamada lesz az, akinek a révén a japán zen buddhizmus 

által befolyásolt keleti esztétika nyugaton is megjelenik új értelmezéssel gazdagítva a 

kerámiaművészetet, illetve ő az egyik első „nyugatot megjárt” japán keramikus, aki az 

iparművészet ideáját Angliából Japánba viszi.925 A „mingei” gondolata eredetileg 

tekinthető a nyugati értelemben vett „népművészet” vagy „népiesség” japán kontextusban 

való modern megfogalmazásának.926 A 20-as 30-as évek irányzata valójában olyan 

„népművészet” (a mingei 民芸 jelentése az „emberek művészete” japánul) melyben 

egyszerű, névtelen mesterek készítette, tömegesen, kézzel előállított, mindennapos 

használati tárgyak vannak jelen. Ez a népies gondolat azonban keleten máshogy alakul, a 

partikularitás és általánosság esztétikájával, a Zen buddhizmus filozófiájával keveredve 

önálló esztétikai rendszerré áll össze melyben szerepet kap anyag és szellem, az elemek 

kölcsönhatásai, tökéletesség és múlandóság, öröm és bánat esztétikája. A „mingei” 

filozófiáját komplett esztétikai és filozófiai rendszerré Yanagi Sōetsu (1889–1961) 

                                                           
922 Christopher Gowing és Paul Rice: British Studio Ceramics in the 20th Century, Barrie and Jenkins, 1989, 
ISBN 0-7126-2042-7 p. 113. 
923 Bernard Howell Leach, CBE, CH (1887. Január 5. –  1979. május 6.) Életrajzi adatainak forrása: 
Emmanuel Cooper: Bernard Leach Life & Work. (2003). New Haven: Yale University Press. 10-ISBN 0-
300-09929-0  
924 Shōji Hamada (濱田 庄司 Hamada Shōji , 1894. December 9., – 1978. Január 5.) forrás: Susan Peterson: 
Shoji Hamada: A Potter's Way & Work, London, Weatherhill (October 1995) ISBN-10: 0834803453, ISBN-
13: 978-0834803459, 239 oldal 
925 Brian Moeran:„Bernard Leach and the Japanese Folk Craft Movement: The Formative Years.” Journal of 
Design History, Vol. 2, No. 2/3, (1989): p.139-144. 
926 A mingei alappillére az egyszerű emberek kézével alkotott művészet, japánul (民衆的な工芸 (minshū-
teki-na kōgei). Lényege: névtelen mester készíti, kézzel gyártja nagy mennyiségben, olcsó, a tömegek 
használják, mindennapos használatban van, jellemző arra a régióra, amelyben készült. Lásd: Yanagi Soetsu: 
The Unknown Craftsman: A Japanese Insight into Beauty. Tokyo, New York: Kodansha International, 1989. 
első kiadás: 1972.  
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formálta, akinek könyve angolul először halála után 1972-ben jelent meg. Nagy hatást 

gyakorolt a kortárs keramika, valamint ezen keresztül üvegművészet és az iparművészet 

egyéb területeinek fejlődésére is. Őt megelőzve azonban már részben japán hatásra 

fogalmazza meg a stúdiókerámia etikai alapjait Bernard Howell Leach. 

Leach a negyvenes-ötvenes években számos vallási és egyéb élményen is átesik, ennek 

hatására kezd el komolyabban foglalkozni a studiókerámia filozófiájával. Műveit „etikus 

edényeknek” (ethical pots) nevezi el927, mely kifejezést aztán Oliver Watson tovább 

alkalmaz, immár kiterjesztve, szélesebb körben a XX. Század brit keramikájáról szóló 

munkájában.928 Olyan formákról értekezik bennük, melyek túlmutatnak a puszta „jó 

kinézeten” (fine art pots), a létezés egészére világítanak rá és általános ontológiai 

kérdéseket feszegetnek lét, nemlét, öröm, bánat, szellem és anyag között. A többletjelentést 

az anyag természetében rejlő kifejező eszközök tudatos alkalmazása révén érik el. Ez 

valójában a japán művészethez kapcsolódó „mingei”  egyfajta kései nyugati 

reinterpretációja. Amíg a „mingei” a húszas években a nyugati népi gondolat nem kevés 

nacionalizmussal párosuló japánosítása volt, a hatvanas években immár átalakulva tér 

vissza nyugatra.929Yanagi könyvében kitér a kerámia, a lakk a textil, a faművészetekre, és 

építészetre egyaránt, tehát az általa rögzített filozófia nem csupán a keramika, hanem az 

iparművészet egésze számára meghatározó hatású. A fő szempontok, melyeket Yanagi 

érvényesít, a „szépség kritériumai” (日本における美の標準 (nihon ni okeru bi no 

hyōjun) és a „kézművesség útjai”  (工芸の道 (kōgei no michi) egyaránt a zen 

buddhizmus megvilágosodás tanához kapcsolhatóak.  

A „képzőművészeti stúdió-iparművészet” a hatvanas évek végére meghatározó 

irányzattá lett mind a kerámia mind az üvegművészet területén. Néhol tévesen ezt az 

irányzatot szokás „kraftnak” is nevezni. Főleg informálisan szokták ezt alkalmazni rá, és 

bár gyökerei kétségtelenül a tágan értelmezett „kraft” területén láthatóak, nem azonos 

azzal. Mivel a hatvanas évek második felétől a másik meghatározó irányzat a gyári és 

kisszériás használati tárgyakat létrehozó „designer-ek” csoportja lesz, a korábbi „kraft”, 

mint ellenpont felállítása adná magát.  

                                                           
927 Bernard Leach: A Potter’s Book, London, Faber and Faber, 1988. ISBN 0-5710-4927-3 leső kiadás 1940. 
928 Watson, Oliver. Studio Pottery: Twentieth Century British Ceramics in the Victoria and Albert Museum. 
London, Phaidon Press Ltd; New edition. (1 Sep 1993) ISBN-10: 071482948X, ISBN-13: 978-0714829487, 
287 oldal 
929 Kikuchi Yuko: Japanese Modernization and Mingei Theory: Cultural Nationalism and Oriental 
Orientalism. London and New York: Routledge - Curzon, 2004. ISBN 0415297907, 309 oldal 
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A törésvonal azonban nem azonos a „kraft” és „design” korábbi szembenállásával, 

amely a kézműves iparművészet és a tervező-iparművészet között körvonalazódott a 

modern kor periódusában. Hibás lenne az is, ha – miként a designban – úgy a 

stúdiókerámiában is figyelmen kívül hagynánk azt a tényt, hogy a nyugati stúdiókerámia – 

ahogy a neve is mutatja – önálló iparművészeti stúdiókhoz köthető műfaj. A nyugati 

stúdiók üzleti alapon működő önálló kézműves vállalkozások, amelyek maguk 

finanszírozzák kísérleteiket. A magyar stúdiókerámia és stúdióüveg a hatvanas 

években tehát legfeljebb esztétikájában, technikai megoldásaiban tud nyugati 

társaihoz hasonló lenni, hisz önálló művészi stúdiók a hatvanas-hetvenes években 

nem léteztek a Vasfüggöny keleti oldalán. 

A kortárs iparművészet „kraft és design” szembenállása jóval inkább a 

„képzőművészeti” és „iparművészeti” szemléletbeli vonalak mentén találhatja elődeit. 

Az ellentét egyrészt – lévén a japán és keleti gondolatok csak többszörös áttéttel juthattak 

el hazánkba - a hagyományosan jelen lévő képzőművészeti és iparművészeti 

szemléletekből eredő tárgyalkotás között van. Az elsőben az „anyag” nem feltétlenül van 

teleologikus viszonyban a „tárggyal”. A képzőművészeti iparművészet célja nem is 

használati, hanem műtárgy, olyan kiállítási műalkotás, melyben az üzenetet egy 

speciális anyag önálló „nyelvén” interpretálják. A képzőművészeti személettel 

megalkotott tárgy immár nem iparművészeti tárgy, még akkor sem, ha anyaga éppenséggel 

textil, kerámia vagy üveg. Míg például egy mázhiba, egy törés, egy robbanás, egy ki nem 

számított anyagreakció egy iparművészeti tárgynál alapvetően selejtté teszi a kész művet, 

egy képzőművészeti (stúdió) alkotásnál esztétikai értékkel bír. A képzőművészeti 

műtárgyként létrehozott és interpretált alkotás tehát az iparművészeti tárggyal szemben 

esélyt ad a blöffnek. „Nem hiba, direkt volt.” Erre mintegy utólagos „felmentő” 

magyarázatként szolgálhat, hogy a japán mingei filozófiában a „szándékos hiba” 

évezredes hagyományokkal rendelkezik.930 

Van tere az esetlegesnek, van tere az utólagos interpretációknak, az experimentálisnak. 

Az iparművészeti tárgy esetében azonban a „jó tárgy” kritériuma éppen ennek ellentéte. Az 

előre eltervezett metodológia, a selejtmentesség, amit végeredményben a jól tervezett 

                                                           
930 Yanagi például hosszan értekezik a „szomorúság szépségéről” (悲哀の美 (hiai no bi) melyben az önnön 
hibásságán és töredékességén, valamint az elmúláson merengő egyén merítkezik. A „hiba szépsége” a japán 
esztétika egyik alaptétele, a tökéletesség nem létezik, ezért a látszólag tökéletes tárgyat meg szokás „pofozni” 
hogy a kis hibássága emlékeztessen az elmúlásra. (lásd: Karatani, Kojin és Kohso, Sabu.: Uses of Aesthetics: 
After Orientalism. Boundary 2, Vol. 25, No. 2, Edward Said (Summer, 1998): p.145-160.) 
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design révén lehet leginkább megoldani, a dísztárgy, az építészeti kerámia és a kisszériás 

kézműves alkotás esetében is alapvető. A tökéletes anyagismeret, a tárgy készítési 

folyamata fölötti kontroll, és a különböző anyagok reakcióinak, viselkedésének, 

működésének belső logikája, a „mesterség” diktálja az esztétika belső logikáját. Az 

iparművészeti szemlélet anyagfelfogása és önértelmezése alapvetően különböző: célja 

nem mű, hanem tárgy létrehozása még akkor is, ha az a tárgy az építészethez, a 

mindennapi használathoz, vagy épp a díszítő funkcióhoz alkalmazkodik. 

Az ellentétekben azonban ezeken túl közrejátszottak személyes sérelmek is. Leginkább 

az a tény, hogy a stúdió iparművészet művelése a rendszer „támogatottjai” számára kiemelt 

terület volt. A műfaj állami támogatással rendelkező művelői sokat utaztak, lévén műveik a 

nemzetközi „hidegháborús művészeti verseny” részét képezték. Ezen túl díjakban 

részesültek, a szakmai plénumok kiemelt reprezentánsai közé tartoztak, hangzatos 

magyarázatokat kaptak olyan művekre, melyek korábban a „selejt” kategóriába tartoztak 

volna egy átlagos kézműipari tanfolyamon, és műveiket sokat publikálták. Ahogy az 

iparművészet más területein, úgy a stúdió iparművészetben sem volt kritérium a tehetség, 

bár nem ártott ha van, és ahogy a művészek karrierje meghatározott keretek között 

mozgott, úgy a műfajok közötti átjárás is csak a nyolcvanas évek végétől vált igazán 

lehetővé. 

A Báthory-tanítványok 

A magyar üvegművészet területén az üvegtervező designer-ek és a „képzőművészeti 

stúdió üvegművészet” hasonló szembenállása ha lehet mondani még élesebb. Az 

üvegművészetben található erős törésvonalak pedig egyértelműen annak köszönhetőek, 

hogy a „magyar üvegművészet” története az elmúlt 50 év története. Magyarországon 

modern értelemben vett autonóm üvegművészet 1945 előtt nem létezett.  A 

kerámiaművészet tekintetében több mint 100 éves szakmai hagyományokról beszélhettünk 

1945-ben, és a szocialista rendszer bevezetésekor már majd 50 éves oktatási és művészeti 

hálózattal rendelkezett a terület, mondhatni a művészeti élet „emancipált” műfaja volt. A 

szocialista rendszer már meglévő szakmai hagyományokra építkezett, és ezek a 

hagyományok erősebbek voltak annál, semhogy túl radikális változást okozhasson. A 

keramikus szakma számára a Schrammel Imre képviselte „stúdió kerámia” vonala a többi 

hagyományos irányzattal együtt élt tovább, s maga Schrammel Imre volt például a design 

ügyének egyik fő szószólója tanárként. 
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Az üvegművészet azonban a második világháború előtti időszakban még csak szárnyait 

bontogatta. Mint láthattuk összesen 3-4 személy volt a teljes magyarországi művészeti 

életben, akik az üveg anyagával foglalkoztak, és csupán egyetlen olyan művész volt, aki 

kezdetektől az üvegművészet műfajában, anyagában alkotott: Báthory Júlia. Azok a 

kézműves helyi és szakmai hagyományok melyek Magyarországon voltak valójában nem 

jelentettek olyan alapot az üvegművészet kibontakozásához, mint amilyenekkel a kerámia 

rendelkezett, épp ezért az üveges művesség szakmunkás vizsgához kötött tevékenység, a 

kézműipar része volt.931 

A kommunista vezetés számára a „magyar üvegipar megteremtése” egyfajta 

presztízskérdés volt. A Trianon utáni Magyarország 7 üveggyára azonban nem tudott 

megfelelő alapot biztosítani a szó modern értelmében vett üvegművészetének. A 

magyar üvegművészet megteremtésének vágya 1938 körül kezdődik, ekkor jelenik meg 

Sághelyi Lajos „A magyar üvegesipar története” könyve.932 Ahhoz, hogy ilyen lehessen 

nem csak gyártókapacitásra, de első sorban szakembereket képző oktatási háttérre volt 

szükség. A gyárak környékén képzett szakmunkások, és a műszaki végzettségű 

üzemmérnökök közé kellettek azok a középkáderek, akik a formatervezési és 

gyártmánytervezési feladatokat biztonsággal ellátni voltak képesek a zárt 

technológiai láncon belül.  

Ezen szakemberek képzésének feladatát Báthory Júliára,  az egyetlen olyan emberre 

bízták, aki Magyarországon rendelkezésre állt hasonló komplex képzési program 

megalkotására. Veress Zoltán háború előtti oktatási kísérletein alapulva 1953-ban 

megkezdődött a középfokú üvegművészeti oktatás Budapesten, a Török Pál utcai 

Kisképzőben.933 Az üvegművészet helyzete azonban különleges, lévén maga az 

üveggyártás különösen zárt technológia. Az üvegművészet „díszes, szépséges része” 

valójában az üveg anyagából ered, s épp ezért valóban kézműves munka. Az üvegművész 

tehát vagy az üveg hideg megmunkálása során, vagy a formatervezés által tud „tevőlegesen 

                                                           
931 Sághelyi Lajos: A magyar üvegesipar története. Kiadja a Budapesti Üvegesek, Üvegcsiszolók, Üvegedzők 
és Üvegvésők, Üveghajlítók, Üvegfoncsorozók, Üvegforrasztók, Üveg-, Porcellán- és Fayancefestők 
Mozaikművesek és Tükörkészítők Ipartestülete., Budapest, 1938. (Otthon ny.) 509 + [1] p. Szövegközti 
képekkel. p.8. 1922 előtt a „könnyen elsajátítható kézműves szakvizsgához kötött tevékenység” kategóriájába 
tartozott. 
932 Sághelyi Lajos: A magyar üvegesipar története. Kiadja a Budapesti Üvegesek, Üvegcsiszolók, Üvegedzők 
és Üvegvésők, Üveghajlítók, Üvegfoncsorozók, Üvegforrasztók, Üveg-, Porcellán- és Fayancefestők 
Mozaikművesek és Tükörkészítők Ipartestülete., Budapest, 1938. (Otthon ny.) 509 + [1] p. Szövegközti 
képekkel.  
933 Lásd:  Képző és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, Üvegműves szakosztály, tárolt formátum, 
a szakosztály története. http://www.kiskepzo.hu/uvegmuves.html letöltés ideje: 2011-09-18. 
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belenyúlni” az üveg anyagának alakításába, lévén a meleg hutaüveg előállítása végig gyári 

felügyelet alatt, az üvegfúvó és egyéb szakmunkások felügyelete alatt készül. A szocialista 

típusú magyar üvegipar megteremtéséhez ezúttal valóban nem volt szükség másra, mint jól 

képzett gyári középkáderekre. Épp ezért – bár a főiskolai oktatás koncepciója már 1949-

ben készen állt – egészen 1965-ig 13 éven keresztül kizárólag középfokon képzett gyári 

designer-ek voltak jelen a magyar üvegiparban.  

Ők voltak a „Báthory – tanítványok.”  Azok, akik az 1953 és 1969 közötti időszakban 

érettségiztek Báthory Júlia tanítványaiként, és akiknek túlnyomó többsége – lévén 

főiskolai képzés üvegművészetből nem volt – szinte azonnal üveggyáraknál találtak 

maguknak helyet, és ott töltötték be a „gyári tervező” illetve a „designer” szerepkörét. 

Sokat elárul a tény, hogy Báthory Júlia egykori tanítványai közül a hatvanas évek elején 

egyedül Vida Zsuzsa szerzett diplomát Prágában, aki Báthory Júlia kijelölt utóda volt, és 

aki 1969-től a Török Pál utcai műhely és szakosztály vezetője is lett. Rajta kívül még 

ketten vettek részt üvegművészeti kurzuson a cseh fővárosban: Szabó Erzsébet és őt 

követve Z. Gács György. Mindketten azonban csupán egy éves szakmai továbbképzésen 

vettek részt 1958-1959-ben a cseh fővárosban, s díszítőfestő végzettséggel rendelkeztek az 

Iparművészeti Főiskoláról. Csak később, az utolsó Báthory évfolyamok között voltak 

olyanok, akik a gimnáziumot követően a főiskolát is elvégezték. A teljesség igénye nélkül 

említhető Rénes György, Tamási Gabriella, Fábri János, Horányi Ágnes neve, akiknek 

azonban a főiskola elvégzése után a többi Báthory-tanítványhoz hasonlóan szintén a gyári 

tervezés és üzemi munka tette ki munkásságuk meghatározó részét.  

A fentiekben már tárgyaltuk, hogy Báthory Júlia „utódlása” korántsem volt zökkenő 

mentes. A kerámiaművészet területén a középiskolai oktatás és a felsőoktatás egységet 

alkotott, hisz a tanárok egymás szakmai tudására évtizedek alatt épülő struktúrát követtek. 

Az úgynevezett „agyagosipari” képzés a XIX. század óta vidéken is megalapozott 

hálózattal rendelkezett. Az egy-két éves középfokú szakmai tanfolyamok elvégzése 

mintegy kötelező felvételi követelményként volt jelen már a húszas évektől az 

Iparművészeti Iskolában.934  

                                                           
934 „5./ Kerámikai szakosztály. Tanárok: Ohmann Béla, mint felügyelő tanár, Molnár Elek főfoglalkozású 
tiszteletdíjas szakoktató. A növendékek a szakosztályon az agyagipari eljárások mesterségi és alapvető 
elemeit tanulják meg legelőször éspedig igen kimerítő, főként mázak alkalmazásának módját és eszközeit 
tárgyaló technológiai ismeretekkel párhuzamosan. A szakosztály műhelyeinek nagyszerű felszerelése, 
őrlőgépek, kemecék stb.; lehetővé teszik, hogy a növendékek a mesterségbeli eljárásokat a legegyszerűbbtől 
kezdve a legbonyolultabbig gyakorlati úton sajátítsák el.” (MIE Lt. 261./1943.  Tájékoztató 1943. 
VII./5. tétel: 2.  Alapszám 262.) 
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Az üvegművészet tekintetében Báthory Júlia tanítványai voltak egyedül azok, akik 

komplex szakmai képzésen mentek keresztül a középiskolában, de ők ekkor már jórészt 

gyáraknál dolgoztak.935 Az újonnan alapított üveg szak esetében olyan szakmai tudást, 

amilyen a keramikusoknál elvárható volt, nem tudtak és nem is akartak támasztani. Feltűnő 

tehát, hogy az 1965-ben induló üveg szaktanári gárdáját szinte egészében az előző évben 

megszűnő díszítőfestő szaktanári gárdájával töltik fel. Innen érkezik a szak szervező-

vezetője, Z. Gács György, és Az üveg szak hosszas halogatás, és aktatologatás után a 

Hincz-reform egyik utolsó rendelkezéseként jött létre. Ekkor helyezték az akkor már fél 

évszázados múlttal rendelkező kerámia és porcelán szakok mellé harmadiknak az üveget, 

melyet a megszüntetett díszítőfestő szak korább bemutatott vezetője, Z. Gács György 

kapott meg. Tanársegéde és későbbi utóda Bohus Zoltán is a díszítőfestő szakról érkezett 

az üveg szakra 1966-ban az iskolapadból.936 

Ez a lépés a kerámia és porcelánszak két korábbi vezetője, Schrammel Imre és 

Csekovszky Árpád számára is „érzékeny pont” volt, Z. Gács György hullámzó és 

leginkább hűvös viszonya tehát nem csak Báthory Júliával, hanem közvetlen 

munkatársaival is fennállt. A Z. Gács György féle új szakon az üvegipar múltját jelentő 

személyek közül egyikre sem tartottak igényt. Mánczos József, aki korábban tartott órát 
                                                           
935 „Az első évfolyamon (9. osztály) a diákok csiszolási alapismereteket tanulnak, illetve a homokfúvás 
elméletével és gyakorlatával ismerkednek, a hutában pedig az öblösüveg formázási lehetőségeit 
tanulmányozzák alapfokon. A 10. osztályban a térbeli gondolkodás fejlesztése a legfontosabb képzési cél. 
Ezen az évfolyamon a gyerekek a felületi megmunkálás és a mintaszerkesztés gyakorlása mellett a hutában 
továbbra is a hagyományos öblösüveg-formázás lehetőségeivel ismerkednek. A harmadik évfolyamon (11. 
osztály) tanulóink a hagyományos ólmozott üveggel kapcsolatos alapismereteket sajátítják el (képalkotás, 
képkivágás és rekonstrukció – festés, karton-sablon készítés, szabás, fóliázás, ólmozás, forrasztás), a 
hutában pedig saját tervezésű (egyedi és sokszorosított jellegű) formák és felületek kialakításával 
foglalkoznak. A negyedik évfolyamon (12. osztály) különböző rendeltetésű formákat, formacsaládokat, 
szetteket (pl. asztali készleteket) készítenek a diákok, továbbá szabványosítási- és design-alapismereteket 
tanulnak. Az ötödik, ún. „szakképzési” évfolyam (13. osztály) első félévében a fő feladat az építészeti üveg 
célirányos alkalmazása síkban és térben – kreatív megoldások és bemutatásuk által. A második félévben a 
végzős diákok az egyénre szabott érettségi feladataikat készítik el.”  Lásd: 
http://www.kiskepzo.hu/uvegmuves.html letöltés ideje: 2011-09-18. 
936 „A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában l952-ben, Z, Gács György igazgatói működése idején 
Báthory Júlia vezetésével jött létre az Üveg Szak.  Az itt végzettek közül körülbelül nyolcan vállaltak 
tervezői munkát üveggyárainkban. Talán azt is mondhatjuk, a gyárak termelése az ő munkájukon alapult, és 
szerepük sokáig meghatározó volt. Kérdéses persze, hogy mit is nevezhetünk valóban tervezésnek. 
Mindenesetre ebből a csapatból hárman vállalták, hogy a főiskolai szintű Üvegszakon magasabb szintű 
képzést szerezzenek. Mégsem ők lettek az önálló üveg szak első hallgatói. A Magyar Iparművészeti Főiskolán 
az Üveg Szakot l965-ben alapította meg Z. Gács György, (hivatalosan 1966-tól jegyzik) aki l953-tól l966-ig 
a Díszítő Festő Szakot vezette. Ekkor már a harmadik tanévet is befejezték hárman, akik a Formatervező 
Szakon kezdték tanulmányaikat, de közülük ketten negyedévesként az Üveg Szakon folytatták és ott is fejezték 
be. Dárday Nikolett l967-ben, Burkus János 1968-ban végzett. Leckjaks Mária – korábbi üveges kötődései 
ellenére - formatervezőként diplomázott. Andráska József és Rénes György a szakközépiskola után az Ajkai 
és a Parádi Üveggyár számára terveztek üvegtárgyakat, majd l965-ben nyertek felvételt az új Üveg-szakra. 
A harmadik tanévben csatlakozott hozzájuk Kanyák Zsófia, aki korábban a Textil szakra járt. Ők voltak az 
első „igazi” üvegesek. Azóta mintegy százötvenen követték őket.” (Bohus Zoltán: Az üveg szak rövid 
története, 100 kerámia, 50 üveg, szerk. Kádasi Éva, p.83-88.) 
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a főiskolán 1967-től távozik. Veress Zoltán a szak alapítása előtt hirtelen meghal, de 

neve fel se merül az illetékesekben esetleges oktatóként. Báthory Júlia neve hosszú 

éveken keresztül szinte tabunak számított az Iparművészeti Főiskolán, üvegművészek 

generációi a puszta létezéséről sem tudtak az egészen 2000-ig élő művésznőnek. 

Schrammel Imre és Csekovszky Árpád, bár fiatal művészek voltak, akik az iskolapadból 

kerültek a szakvezetői pozícióba, az iparművészeti szemlélet egészének megismertetését 

tartották elsődlegesnek a diákok között. Kettejük közül Csekovszky képviselte a 

konzervatívabb, Schrammel a stúdió és design megoldások felé nyitottabb progresszív 

irányvonalat, a szakmai alapképzést azonban mindketten nagyon fontosnak tartották. 

Z. Gács György képzőművész végzettségű volt, az Iparművészeti Főiskolára 

„megbízható káderként” érkezett az ötvenes évek elején. Mint érett alkotó nyúlt először az 

üveghez, pontosabban kezdett kísérletezni vele az ötvenes években. Egészen a hatvanas 

évekig meg is marad a képzőművészet műfajai között: ólmozott üvegablakokat, 

mozaikokat, homlokzati scrafittókat készít szocialista realista, majd szocialista modernista 

stílusban. Első üvegművészeti alkotásnak tekinthető munkái már az üveg szak vezetőjének 

műveiként jelennek meg. Anyagismerete nem volt tehát oly elmélyült, munkássága pedig 

szerteágazó, hogy kollégáihoz hasonlóan az iparművészeti szemlélet teljességét 

közvetíthesse tanárként. Schrammel és Csekovszky, bár maguk is kísérleteztek az új 

irányok, divatok műfajukba emelésével, erős szakmai háttérrel is rendelkeztek és anyaguk 

megmunkálásának teljes spektrumát biztonsággal ismerték.  

A felsőfokú üvegképzés profilja Z. Gács György előélete révén eleve egy irányzatra 

korlátozódott, és ez az „autonóm képzőművészi stúdió üvegre.” A „Báthory 

tanítványokkal” szemben, akik jelentős számban a gyári tervezés és üzemi munka 

területein működtek, megjelentek a „Z. Gács növendékek” akik meg szinte kivétel nélkül 

az „autonóm képzőművészi stúdió üveg” műfajában alkottak. Míg Báthory Júlia 

tanítványai közül kezdetben összesen ketten szereztek üvegművész diplomát a hatvanas 

években, az arány fordított Z. Gács György esetében: Dienes Anna és Kovács Júlia 

kivételével egyik „Z. Gács tanítvány” sem helyezkedett el tartósabban az üvegiparban. 

Kovács Júlia nem is tekinthető Z. Gács - tanítványnak, hisz bár üvegművészeti 

előképzettség nélkül érkezett az üveg szakra, de szakképzett keramikusként, elsősorban 

Schrammel Imre és Csekovszky Árpád protegé-jének számított.  
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Báthory Júlia első tanítványai közül sokan nem végezték el később sem az 

Iparművészeti Főiskolát: Vadásziné Németh Magda, Kékesiné Sipos Judit, Hamza 

Erzsébet, Lőrincz Éva, Suháné Somkúti Katalin a Báthory mellett szerzett tudásukra 

támaszkodva egész karrierjüket gyári környezetben töltötték. Erdei Sándor és Rénes 

György hozzájuk hasonló tervezői karrierjüket megszakítva, később végezték el a 

Főiskolát. A szakmai életrajzok üvegművészeink többségénél szintén tartalmaz „üveggyári 

szerződéses tervezést”. Ezek mögött azonban ritkán állt valós munka. Az üvegművészek 

gyárakkal kötött szerződéses megbízásai legtöbbször nem fedtek valós tervezői 

tevékenységet, sokkal inkább látszatszerződések voltak, melyeken keresztül 

tevékenységüket adminisztrálták.937Ezek által a szerződések által részben lehetővé vált 

számukra autonóm tárgyaik kivitelezése, anyagbeszerzés.  

Látható tehát, hogy a kortárs üvegművészet intézményrendszere és fő irányzatai az 

elmúlt 50 évben különösen mereven épültek ki. Z. Gács György személyesen kinevezett 

utóda, Bohus Zoltán, 44 éven keresztül volt az üveg szakvezető tanára a Főiskolán, Z. 

Gács György 1978-as visszavonulásától 2010-es nyugdíjazásáig vezetve azt. Báthory 

Júlia szintén maga választotta utóda Vida Zsuzsanna, 2011-ig volt a Török Pál utcai 

műhely és üvegszak vezetője. Mindketten jóformán töretlenül követték mesterük 

szemléletbeli irányvonalát: Vida Zsuzsa az 1970-es években az Országos Üvegipari 

Termékfejlesztési Design Pályázatok (1970, 1971, 1972, 1973) rendszeres résztvevője és 

díjazottja volt , 1993-ban Nívódíjat kapott, munkásságának jelentős részét határozta meg a 

„design.”938Bohus Zoltán művészete a hetvenes évektől az időszak egyik 

                                                           
937 „Dombi Lívia ún. szerződéses munkavállaló az Iparművészeti Főiskolán  1972-ben szerzett diplomát. Az 
említett szerződés szerint a munkavállaló közvetlenül a műszaki igazgatóhelyettes alá tartozik. A 
munkaszerződés lehetőséget nyújt, hogy a tervező budapesti lakásán végezhesse munkáját. … Feladatait, 
munkaköri kapcsolatait rendező munkaköri leírással az iparművész nem rendelkezik. Munkáját eseti 
utasítások szerint végzi… Dombi Lívia a vele való beszélgetés során előadta, hogy legutóbbi tervét mintegy 
11 hónappal ezelőtt 1979 nyarán adta le a gyárhoz (Golden Brandy palack) Gyári feladatot ezt követően nem 
kapott. … Az Üvegipari Stúdió gondolatával egyetért, de az a gondolat már távol áll tőle, hogy a Stúdió 
Műhelyben napi nyolc órás munkarend szerint tevékenykedjen.” (Szilágyi András: Az Üvegipari művek 
Vállalatánál alkalmazott üvegipari tervezők illetőleg vállalati iparművészeti tevékenység helyzetének 
felmérése. Jelentés, Üvegipari Művek Művészeti Vezetőség, művészeti vezető: Szilágyi András. Kelt: 
Budapest, 1980. június 17. p. 6.) 
938 „1968 • A prágai főiskola ipari design pályázata, III. díj [Nicolaj Gecov ötvössel megosztott díj], Prága 
1970 • Országos Pedagógiai Képzőművészeti Kiállítás, Fővárosi Tanács különdíja, Ernst Múzeum, Budapest 
1971 • I. Országos Iparművészeti Kiállítás, III. díj, Ernst Múzeum, Budapest 1972 • Országos Üvegipari 
Pályázat, II. és III. díj 1973 • Országos Üvegipari Pályázat, két II. díj 1975 • Alkotó Ifjúság a Szocializmusért 
pályázat, III. díj 1976 • Alkotó Ifjúság Jubileumi Pályázat, Iparművészeti III. díj 1977–1980 • Jubileumi 
Pályázat, Iparművészeti III. díj 1978 • Országos Felszabadulási Pályázat, III. díj 1979 • Ezüstgerely pályázat 
különdíja • Tanácsköztársaság Jubileumi Pályázata, III. díj 1980 • Országos Iparművészeti Pályázat, III. díj 
1988 • Ezüstgerely pályázat különdíja 1991 • Pannonglas pályázat, díjazott 1993 • Ipari Formatervezési 
Nívódíj pályázat” (Bodonyi Emőke + kiegészítve A Magyar Üvegművészet című könyv alapján, 
Artportal.hu életrajzából: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/vida_zsuzsa letöltés ideje: 2011-09-18. 
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legjellegzetesebb kifejezésmódjának, az újkonstruktivista-minimál szobrászatnak válik 

képviselőjévé.939 Az iskolák, műhelyek tehát mintegy „lefagytak” és a kortárs 

üvegművészetre is rányomják bélyegüket azok a nem kevéssé személyes ellentétek, 

amelyek az ötvenes évek elejének fojtott légkörében, és a hatvanas évek közepén születtek, 

s melynek fő törésvonalai Z. Gács György és Báthory Júlia neve fémjelezte szemléletbeli 

valamint személyes ellentétekben keresendőek. 

V. A Hincz –reform 

A Hincz reform előzményei: paradigmaváltás az iparművészetben 

Az eddigiekből is látható, hogy a „fordulat évét” 1958 körülre tehetjük nem csak 

hazánkban, hanem az egész keleti blokkban és nem pusztán az iparművészet, hanem a 

kultúra számos területén. Egy 1955-től körvonalazódó folyamat éri el ekkor tetőpontját. Ez 

a fordulat azonban az állami szervek hozzáállásán múlott, a gazdasági és egyéb direktívák 

tekintetében jelent meg elsősorban, és az Iparművészeti Főiskolán keresztül 

érvényesítették. A változás a Hruscsovi olvadást követve, és a KGST országok 

könnyűiparának fejlesztésére tett első lépések keretében egyértelműen Moszkvából indult. 

Az átalakulás felé hazánkban is megtették az első lépéseket 1955-ben, amikor a 

kísérleti jelleggel beindított formatervező intézetből önálló „ipari formatervez ő 

tanszék” alakult a Főiskolán.940 Az Iskola új épületbe költözése is megtörtént, amikor 

1954-ben elfoglalta a jelenleg is a MOME által használt zugligeti campust. A végzett 

iparművészek elméletileg már ekkor gyári alkalmazásba kellett volna, hogy kerüljenek, de 

                                                           
939 „1961–1966: Magyar Iparművészeti Főiskola, mestere Z. Gács György. 1966–1978: a Magyar 
Iparművészeti Főiskola tanársegédje; 1978–1993: az üveg-szak vezetője; 1993–1996: a Szilikát tanszék 
vezetője; 1993: egyetemi tanár, Budapesten él. Csiky Tiborral a 70-es évek legjellegzetesebb 
kifejezésmódjának, az újkonstruktivista-minimal szobrászatnak jeles képviselője (Csuklópont, 1975; 
Hengerek, 1975). Művészetében a 80-as évek elejétől az acélt fokozatosan felváltja az üveg, pontosabban a 
hidegen megmunkált, ragasztott, csiszolt síküveg. Műveinek (Kettős prizma, 1984; Ködkarcoló, 1984) 
lényege az anyag természetének, áttetszőségének, átlátszóságának kiemelése, a plasztikán belül megjelenő 
fény alakította terek hangsúlyozása, melyek úgy keletkeznek, hogy az összeragasztott üveglapok egy részéről 
eltávolítják a tükörfóliát, így a lecsiszolt - például - kapu motívumok megsokszorozódva jelennek meg az 
üvegtömb belsejében (Kapu, 1990). Bohus a 80-as évek első felétől csak üvegművészettel foglalkozik, ennek 
köszönhetően nagy szerepe van abban, hogy Magyarországon jelentőssé vált az üveg-, ezen belül a 
konstruktivista szobrászat” . Lásd: Lóska Lajos, kiegészítve a Magyar Üvegművészet c. kötet alapján az 
Artportal.hu életrajzi adataiból: Bohus Zoltán:  http://artportal.hu/lexikon/muveszek/bohus_zoltan letöltés 
ideje: 2011-09-18. 
940 „Az Iparművészeti Főiskolán (ma: Egyetemen) 1955-ben alakult meg az ipari formatervezési tanszék. Itt 
tanult és tanított a karrierjét a hatvanas évektől Németországban kiteljesítő Stefan Lengyel professzor; az ő 
vezetésével ünnepeltük nemrég a product design szisztematikus oktatásának fél évszázados jubileumát.” 
Vadas József: Útközben, Design a mai Magyarországon, Kritika, 2008. március, elektronikusan elérhető: 
Kritika Online, http://www.kritikaonline.hu/kritika_08marcius_vadas.html#fel letöltés ideje: 2011-09-17. 
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a Főiskola külön engedélyt kért a Népművelési Minisztériumtól, hogy a végzett hallgatók 

szabadúszóként dolgozhassanak. 

Az Iparművészeti Főiskolán Hincz Gyula volt az a rektor, akinek oktatásszervező 

munkája több évtizedre meghatározta a magyar iparművészet fejlődését. Hincz nem 

rendelkezett iparművészeti, tervezőgrafikai előélettel. A húszas évek végétől baloldali 

művészkörökkel tartott kapcsolatot, 1930 és 31 között római ösztöndíjasként, és erdélyi 

szász család leszármazottjaként a második világháború előtt már értékelhető karrierrel 

rendelkezett. 1943-ban még Erdélybe kapott állami ösztöndíjat, 1948-ban már a távol 

keletre, immár a másik rezsimtől. Karrierje töretlenül felfelé ívelt: hazatérve a szocialista 

realizmus egyik hazai úttörője lesz: 1952-ben és 1957-ben is Munkácsy-díjat kap. Elsőt 

még a sztálini „szocreál” stílusában alkotott műveiért, a másodikat pedig immár 

„avantgárd” művészetéért, amely leginkább a magyar „szocialista modernizmus” egyik 

hivatalosan is elismert és támogatott művészévé avatja.  

Hincz Gyula karrierje és művészete sokban hasonlít a kelet-német Walter Womacka 

munkásságához. Womacka szintén 20 éven keresztül, 1968 és 1988 között volt a kelet 

berlini Kunsthochschule Berlin-Weißensee igazgatója. 1943-ban, a háború alatt 

szerzett diplomát mint díszítőfestő a Staatsschule für Keramik in Teplitz-Schönau 

diákjaként. A negyvenes évek második felében is iparművészeti képzésben részesült.941 

Később került a monumentális kompozíciók, mozaikok, üvegablakok világába, a Haus des 

Lehrers fali mozaikja, valamint a  Staatsratsgebäude ólmozott üvegablakai a „design 

hidegháború” egyik fő frontvonalán, Kelet-Berlinben helyezkedtek el. Az NDK kulturális 

szervezetei az egész keleti blokk számára egyfajta mintaként szolgáltak az újjáértelmezett 

szocialista realizmus, illetve a szocialista modernizmus számára, a Womacka vezette 

Kunsthochschule pedig mind szervezeti felépítését mind kurzusait tekintve a budapesti 

Iparművészeti Főiskolának volt megfeleltethető. 

                                                           
941 Walter Womacka (1925 – 2010) „Nach einer Ausbildung als Dekorationsmaler von 1940 bis 1943 an der 
Staatsschule für Keramik in Teplitz-Schönau musste Womacka bis 1945 Kriegsdienst leisten, bei dem er 
verwundet wurde. Nach Kriegsende arbeitete er zunächst als Landarbeiter und ab 1946 besuchte er die 
Meisterschule für gestaltendes Handwerk in Braunschweig bei Bruno Müller-Linow. Bedingt durch seine 
nach Thüringen umgesiedelte Familie, wechselte er 1949 an die Hochschule für Baukunst und Bildende 
Künste in Weimar und studierte dort bei Hans Hofmann-Lederer, Hermann Kirchberger und Otto Herbig. 
Nach der Neuausrichtung der Hochschule hin zur Architektur setzte er sein Studium von 1951 bis 1952 an 
der Hochschule für Bildende Künste Dresden unter anderem bei Fritz Dähn und Rudolf Bergander 
fort.”. Forrás: Axel Hecht: Genosse Künstler: Mit seinen fröhlich-bunten Agitationsbildern wurde Walter 
Womacka zum ersten Staatskünstler der DDR, in: Art – Das Kunstmagazin, Heft 12/2008, S. 74. oldal 
Womacka műveit számos helyen reprodukálta Crowley és Pawitt a Cold War Modern c. tanulmánykötetben 
(p.63-64) Monográfiák róla: Wolfgang Hütt: Walter Womacka. VEB Verlag der Kunst, Dresden 1980. 
valamint Gerhard Pommeranz-Liedtke: Maler und Werk – Womacka. VEB Verlag der Kunst, Dresden 1970. 
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Hincz Gyula fiatal festő neve 1948-ban, mint az Iparművészeti Főiskola grafika 

szakának „új tanára” t űnik fel  Haranghy Jenő, a korszak egyik szaktekintélye oldalán. 

Tíz év múlva, 1958-ban ő lesz az intézmény rektora. A későbbi rektor azonban 

elődjével. Kaesz Gyulával ellentétben termékeny alkotó volt: többek között számos 

üvegablakot és üvegmozaikot, kerámia mozaikot, fali kompozíciót, gobelint is készített a 

hatvanas években. A Marx Károly Közgazdasági (ma Corvinus) Egyetem dísztermének 

üvegmozaikjai, és a SOTE elméleti tömbjének ólmozott üvegablaka és a Fészek klub 

1956-1959 között készült gobelinjei, a Népek barátsága és a Martinász is az ő „munkája”, 

pontosabban az ő tervei alapján készült.942Dekoratív, közérthető stílusa, műfaji és technikai 

sokszínűsége miatt a kétezres években rövid „reneszánszát” is tapasztalhattuk Hincz 

Gyula művészetének. Stiláris és műfaji sokszínűsége is példázza: alkalmazkodó és 

alkalmazott művész volt Hincz Gyula. A Haas Galéria 2005-ben, a Koller Galéria 2009-

ben rendezett műveiből tárlatot.943 

Az 1959-ben, közel egy éves előkészítés után meghozott reform a teljes oktatási 

szerkezet átalakítását eredményezte.944 Valójában 1959-ben, Hincz Gyula reformja 

révén alakult meg az az Iparművészeti Főiskola, amelyik szerkezetét, műhelystruktúráját, 

elméleti és gyakorlati képzését tekintve is az új művészgeneráció képzésében volt érdekelt. 

Mint a Tervezet bevezetésében olvasható: „Nagy tempóban, előrefejlődő szocialista 

társadalmunkban minden oldalról bekövetkezett és bekövetkezik az a felismerés, hogy az 

iparművészeti ágazatok mindegyikének elsőrendű szerepe van a kulturális 

fejlődésben.”945  

A korábbi évtized kettőssége immáron megszűnt, hisz nem történhetett meg az, hogy 

miközben az állam a maga direktíváiban bejelenti káderigényét, ezt a művészek és a 

főiskola felülbírálva másra képezzék ki a művészeket. 1949 és 1958 között voltaképp ez 

történt, hisz miközben „elvileg” az ipar számára gyártottak kádereket a gyakorlatban 

számos helyen, főleg a díszítőszobrász és díszítőfestő főszakokon voltaképp 

képzőművészeti, társművészeti képzés folyt. Ezt az 1959-es dokumentumban el is ismerik: 
                                                           
942 Bauer Jenő: Hincz Gyula, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1975. 
943  Művek (válogatás) Hincz Gyula (1904-1986) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2005. 
október 15-étől november 19-éig (a katalógus szerkesztésében közreműködött Haas János et al.) Budapest : 
Haas Galéria, 2005. 12 p. : ill., főként színes. 2009. Három generáció mestergrafikusai, Koller Galéria, 
Budapest, A következő művészek alkotásai szerepeltek: Artner Margit, Gross Arnold, Gyulai Líviusz, Hincz 
Gyula, Kass János, Orosz István (sz. 1951), Reich Károly, Szabó Vladimir, Szalay Lajos, Takáts Márton. 
944 Az alábbiakban az adatok a MIE levéltárának iktatószám nélküli, 1959 novemberi, Hincz Gyula által 
jegyzett dokumentumából ered. „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” 
945 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.116.) 
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„Az akkori kor igényeinek megfelelően (ötvenes évekre, a szocreál korszakra gondolnak) 

1953-ban visszaállítottuk a díszítőfestő és díszítőszobrász tanszakokat, hogy azokon 

megfelelő társművészeket neveljünk az építészek mellé.”946 

1958-at követően a korábbi évtizedben elhanyagolt és bezárt nagyüzemek újraindítása 

és fejlesztése megindult. A hatvanas évektől fejlődő könnyűipari és építőipari háttér 

folyamatosan újabb és újabb „művész technológusok” az új terminológia szerint 

„iparművész-tervezők” jelenlétét kívánta meg. Gyakorlatilag középkáderekre lett volna 

szüksége, ehelyett azonban túlzottan is önálló elképzelésekkel rendelkező, autonóm 

iparművészeket kapott, akik számára a gyári munka továbbra is lealacsonyító volt, és 

többségük számára a képzőművészeti alkotás jelentette az igazi kibontakozást, míg a gyári 

tervezésben csak egy kifejezetten szűk kör találta meg számításait. A neokonsruktivista 

építészet számára „társművészekre” sem volt szükség a továbbiakban. 

A Hincz-reformot követően tehát végleg megszűnt az Iparművészeti Főiskola két, a 

háború előtti id őkből örökölt f őszakja: a díszítőfestészeti és díszítőszobrászati. Ez 

egyben azt is eredményezte, hogy az iparművészeti képzésben megszűnt egy, az 

iparművészet egésze számára korábban meghatározóan fontos irányzat képzése: az 

iparművészet többé nem minősült az építészet társművészetének. Ennek több oka is 

volt, melyből egyik, hogy a neofunkcionalizmus számára nem volt szükség 

társművészetekre. A másik, hogy a murális munkák, üvegablakok korábban sem 

elsősorban az építészeti koncepció részét képezték, hanem egyértelműen az ideológiai 

propaganda, a reprezentáció eszközei voltak. Mivel e téren alapvető stratégiaváltás történt, 

az ideológia reprezentálása nem falakon, hanem a design révén volt jelen. A falak és 

muráliák felületei helyett az új „csatatér” 1959-ben Hruscsov és Nixon konyhájában nyílt 

meg. Mindezek mellett körül-belül 10 éven át folyt elsősorban „társművészek” képzése, 

tehát a murális munkák tekintetében nem szenvedett a vezetés káderhiányban. A 

valóságban azonban miközben papíron az Ipari Minisztérium számára 1949 óta 

évente 15 designer-t, és csak 2 építészeti szobrászt képeztek, az arány fordított volt. 

Ezt a 10 éves fejlesztési terv körmönfont módon fogalmazta meg: „A szocializmus 

gyorsabb ütemű felépítése megköveteli, hogy a főiskolai nevelés az élet szükségletei felé 

fejlődjön…Általános művészi, és iparművészi szakműveltségre kell szert tenni a 

                                                           
946 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.117.) 
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diákoknak.”947A képzési időt a reform 6 évre emelte a Főiskolán. A tárgyi változások 

említése mellett érdekes az ideológiai töltelékszöveg is, mely szinte minden második 

mondatában „gazdaságossági szempontokat” „fejlődő termelési struktúrákat”, 

„gazdaságossági követelmények megvalósulását” a „gyártás technológiája ismeretének 

szükségességét” említik, tehát tudatosan kerülik az önálló művészi műhelymunka 

említését. Végül ki is jelentik: „A művésznek bele kell illeszkednie a szocialista termelés 

struktúrájába, mint valóságos életformájába.”948 

Ez a valóságban azt jelentette, hogy az iparművész az állami könnyűipari tömeggyártás 

alkalmazottja. Tehát az iparművészet jövője nem más, mint a design maga. A szocialista 

termelés struktúrája ugyanis az ekkori elképzelés szerint nem tartalmaz magánműhelyeket, 

de egy idő után kisipart sem, teljességben a nagyiparon és állami tulajdonon alapul. A 

„stúdió iparm űvészet” szerepe is korlátozott volt, s az ebben a műfajban alkotó 

művészek tulajdonképpen a képzőművészekhez hasonló utakat jártak be az 

Iparművészeti Vállalat, a Képcsarnok és a különböző eseti megrendelések 

útvesztőjében. A „nagy falat” továbbra is az építészeti megrendelés volt, melyeket a 

hatvanas évektől a Képző és Iparművészeti Lektorátuson keresztül bonyolítottak és 

osztottak le. Az iparművészet jövőjét azonban 1965 után egyértelműen a „design” irányába 

jelölték ki, és az 1970-80-as évektől fokozottan a gyárak felé irányították a fiatal művészek 

többségét. Az 1967 után „szilikát tanszéknek” nevezett kerámia, üveg és porcelán szakok 

közül az üveg és porcelánszakosok többsége számára a gyári munka jelentette az 

elsődleges utat. Ez az „üvegesek” esetében „szerződéses tervezői megbízásokat” 

eredményezett, lévén a gyárak számára az üvegművészek inkább jelentettek terhet, mint 

hasznot. A „porcelánosoknál” már más volt a helyzet: a herendi múlttal is rendelkező 

Schrammel Imre tanítványai közül többen is kialakítottak design központú művész 

karriert, közülük is kiemelkedik a szilikát szak későbbi vezetője, Schrammel Imre utóda, 

Minya Mária,  aki 1986-tól a porcelán szakirányt, majd 1994-től a Tanszéket vezette. 

A Hincz-reform átfogó stratégia keretében finomította azt a rendszert, amit már 1949-

től kezdődően kidolgoztak a káderigények és a képzett diákok között. „A népgazdasági 

szinten megalkotott 10-15 éves iparági fejlesztési tervek alapján kell kidolgozni a 

hallgatói létszámtervet… Az állami úton (Művelődésügyi, Építésügyi, Kohó és Gépipari 

                                                           
947 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.118.) 
948 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.119.) 
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és Könnyűipari minisztériumok) meghatározott perspektív feladatok … az eddiginél 

szervezettebb módon épülhetnek be az oktatásba… az állami okmány biztosítja… az 

egyes szakok fejlődésének folytonosságát.”949Az új tanmenet fő profilja a „tervezés 

oktatására” fókuszál. „A tervezés tanításánál alkalmazott szakosítás a Főiskola tanszaki 

tagozódásában fejeződik ki” 950 Tehát a korábbi, megmunkálás-központú és elvű tanszaki 

felosztást, melyben a formatervezés, a kerámia is az iparművészeti szobrászat egyik 

ágaként nyert értelmezést, alapvetően új, tervezés-értelmű struktúrára cserélik. „El akarjuk 

érni, hogy intézetünk helyes módon közvetlen termelővé is váljék, és a legkiválóbb 

terveket prototípusként átadnánk az iparnak, vagy közvetlen használatra 

bocsátanánk.”951 

A dokumentum kitér az „új elméleti bázisra is.” Az iparművészet korábbi elméleti 

bázisát felcserélendő, a „régi” művészettörténeti és néprajzi alapú teoretika helyén 

megjelennek a „designelmélet” körvonalai. Mint a reformtervezet írja: „A tanszakonként 

tanított szaktörténet mellett általános iparművészet-történetet is kívánunk oktatni. … 

különös tekintettel leszünk a modern iparművészeti ágazatok fejlődésére. Ilyen tananyag 

szerkesztéséről saját magunknak kell gondoskodnunk és e célból létre kívánunk hozni 

egy tudományos kollektívát.952 Ez a „tudományos kollektíva” jelentette az Iparművészeti 

Főiskola elméleti intézetét, melyben és mely mellett a hazai design-elmélet magyarországi 

iskolája kifejlődött. 

A megszűnő díszítőszobrász szak neve 1960-ban „Ipariforma főtanszakra” 

változik. A főtanszak négy szakja: ipariforma tervező, kerámia-porcelán, ötvös-fém, és 

épületszobrászat lesznek.953Dr. Gyulai Ferenc megveti a mai fotó szak alapjait, amikor 

szintén ez év augusztus 14.-én elkezdődik a „műszaki fényképezés” szak szervezése. A 

munka a különböző szakokon tovább folyik. Az építész-belsőépítész tanszék 

átszervezésében a már korábban említett Major Máté javaslatait érvényesítik. A 

díszítőfestő szak jogutód nélkül szűnik meg 1965-ben. A mai „vizuális kommunikációs” 

                                                           
949 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.119.) 
950 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.120.) 
951 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.120.) 
952 „Az 1959 novemberében készült 10 éves fejlesztési terv elvi programja.” (Dokumentumok: 74.sz. 
iktszn/1959. p.121.) 
953 „Javaslat az iparművészeti Főiskola Díszítőszobrász Főtanszak elnevezésének ipariforma Főtanszakra 
való átnevezésére.” Aláírás: 1960 január, Borsos Miklós. Iktatószám nélkül,  Dokumentumok, 76. szám, 
p.126. 
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tanszék elődjének számító „Grafika tanszék” alá kerülnek műhelyei, és ide kerül később a 

fotós képzés, a rendszerváltást követően meg az animációs képzés is. Az Iparművészeti 

Főiskola intézményi szerkezete, oktatási nevelési programjának alapvetései melyet a 

Forradalmi Munkás Paraszt kormány 1020/1964 számú (VII.19) számú határozata  hagyott 

jóvá, és melyet a 140.048/1965. MM sz rendelete erősített meg, és 1965 szeptemberében 

lépett hatályba valójában érdemben a mai napig nem változott. 2011-ben is három nagy 

tanszéken folyik az oktatás: a vizuális kultúra (a grafika tanszék utóda) az építész 

tanszéken (a belsőépítészeti tanszék jogutódja) és a design intézet (az ipari 

formatervező főtanszak utóda) mellett az 1960-ban megalapozott „tudományos 

elméleti kollektíva” adja a negyedik, Elméleti Intézet alapjait.  

A Hincz – reformban testet öltő, hasonló méretű radikális strukturális és 

szemléletbeli változás, amely 1958 és 1965 között lejátszódott, nem történt azóta sem a 

magyar iparművészetben. Kisebb kiigazítások, egy-egy szakirányon belül történő 

átalakítások módosulások történtek, így a belsőépítészet szak lassan átalakult építész 

szakká, és megszűnt a bútortervező képzés, illetve a grafikai szak mellett megjelent az 

animátor képzés, de az ezalatt a 7 év alatt végbement folyamatok gyökeresen 

megváltoztatták az iparművészet képzési irányait, az új generációk révén átalakították 

belső struktúráját és megváltoztatták hagyományos műfaji szerkezetét. Az ekkor kialakított 

struktúra következtében bizonyos irányzatok elhaltak, illetve tudatosan lettek egy olyan 

elképzelés szerint átalakítva, mely az iparművészetet hosszú távon a design-nal és a 

képzőművészet sajátos formáival kívánta felváltani. Ezekhez a strukturális változásokhoz 

azonban nem társult sem a helyi kézműves hagyományokhoz, illetve a gazdaságos 

kivitelezési módszerekhez történő közelítés, sem a vállalkozó iparművész önálló 

működéséhez szükséges gazdasági ismerek átadása. A kivitelezői szférával állandósuló 

konfliktusok, a belső törésvonalak mélyülése, a független iparművészeti szakmai közeg 

megszűnése, valamint az „iparművész” státuszának folyamatosan fennálló tisztázatlansága 

az iparművész szakma bizonyos fokú elszigetelődését eredményezte. Az Iparművészeti 

Főiskola további reformjai, az úgynevezett Gergely-reform, melynek során beindult a 

tanár és menedzserképzés, illetve a kétezres években végbevitt Kopek-reform is a 

Hincz reform által kijelölt, design-szemléletbe illeszkednek. 
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4.2. MÁSODIK KRONOLÓGIAI RÉSZ (1968-1988) 

Az 1968 és 1988 közötti szakasz, a kortárs iparművészet 

4.2.1. A Brezsnyev éra gazdasági és politikai háttere: 1964-1982 

Hruscsov 1964 őszén távozik a Szovjetunió éléről. Mint az elmozdítását célzó titkos 

ülésen mondta: „Ha rólam van szó, csinálják csak. Nem fogok harcolni. Öreg vagyok, és 

amit akartam, véghezvittem.”954 Megbuktatása tehát már korántsem volt olyan véres és 

drámai, mint elődeié. 1906-os születési dátumával Brezsnyev azonban nem volt lényegesen 

fiatalabb Hruscsovnál, aki 1894-ben született. Mindketten egy generációt képviseltek, még 

ha annak két pólusát is. Brezsnyev hatalomra jutása kezdetén inkább egy kollektív vezetés 

egyik pólusát képviseli. Hatalma végére azonban vele együtt az egész szovjet vezetés 

együtt öregszik meg. A közvetlenül Hruscsovot követő időszak főszereplője eleinte nem is 

Brezsnyev lesz, hanem Alekszej Koszigin, aki már 1965-ben komplex gazdasági 

reformtervvel rukkol elő, amely 5 éven belül az egész keleti blokkban elterjed. 

A Koszigin-reform főbb elemei, melyek nagyban tükrözték Evsei Liberman 

közgazdasági nézeteit, bizonyos módosításokkal a kelet európai térség országaiban 1980-ig 

érvényben maradtak. A maguk teljességében azonban az 1965 és 1971 közötti időszakban 

bontakoztak ki.955 Valójában az Új Gazdasági Mechanizmusként ismert magyarországi 

program ennek a reformnak a magyar változata volt956, és többek között maga Koszigin 

győzte meg Brezsnyevet és a Politbürót arról, hogy hagyják Kádárt békén.957 A Koszigin 

reform 5 alapeleme tehát ismerős lehet: 

� A vállalatok válnak a gazdaság új alapegységeivé. 

� A gazdasági cél-előirányzatok száma 30-ről 9-re csökkent. A teljes létrejövő új 

termékállományt az aktuális nagykereskedelmi árakhoz kellett igazítani. Teljes 

bérszámfejtést kellett bevezetni, teljes nyereség elszámolást kellett bevezetni, az 

                                                           
954 Robert Service: History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century. London, Penguin 
Books Ltd., 2009.  ISBN 978–0141037970. , p. 377. 
955 Koszigin elmozdítása még kevésbé volt látványos mint Hruscsové, valójában végig, 1980-ig funkcióban 
maradt, csak épp ötletei 1971 után már nem tudtak akadálytalanul megvalósulni a Szovjetunióban. Lásd: 
Archie Brown: The Rise & Fall of Communism. 2009. London: Bodley Head. ISBN 978–0224078795. p.403. 
956 Balassa Béla: The Economic Reform in Hungary. Economica, New Series, Vol. 37, No. 145. (Feb., 1970), 
p 1-22. Az 1968-ban kihirdetett ÚGM magyarországon is csak 6 évig volt érvényben, 1974-től hazánkban is 
megkezdődött a reform „szelidítése” Lásd: Rainer M. János: Magyarország története. A Kádár-korszak 
1956–1989, Kossuth Kiadó, 2010. ISBN 978 963 09 5700 7 p.45. 
957 Robert Service: History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century. London, Penguin 
Books Ltd., 2009.  ISBN 978–0141037970. p. 385. 
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állóeszközök a profit és a működő tőke arányát normalizálni kellett. A 

költségvetési előirányzatok és a kifizetések arányát össze kellett hangolni, a teljes 

beruházást az új technológiák beszerzési költségei, a nyersanyagellátás 

logisztikája és a meglévő berendezések hatékony használata alapján kellett 

meghatározni. 

� Mindezek megvalósításához a vállalatok bizonyos fokú önállóságra tettek szert.  

� A termelésben a gazdasági hatékonyság kulcsfontosságú lesz: az új kulcsszó a 

nyereség és a jövedelmezőség. A vezetés a keletkező vállalati nyereségekből, 

melyek ugyanúgy a központi költségvetésbe vándoroltak, számos fejlesztési 

projektet finanszírozott központilag. A könnyűipar, építőipari beruházások, 

infrastrukturális beruházások sora valósult meg, melyet a keleti blokk államaiban 

főként a Szovjetunió által a piacinál jóval nyomottabb áron szolgáltatott energia 

révén biztosítottak. Valójában a „magyar design” is ennek köszönhetően jöhetett 

létre. 

� a nagykereskedelmi értékesítési árakat úgy kellett meghatározni, hogy nyereséget 

termeljenek.958  

Ez a gazdasági reform egyértelműen eredményezte azokat a programokat, melyekből 

finanszírozták a hetvenes évek nagyarányú infrastrukturális és ipari fejlesztéseit a 

Vasfüggöny keleti oldalán. A Nyolcadik Ötéves Terv959 során végbevitt fejlesztések 

eredményeként a Szovjetunió Kilencedik Ötéves Terve960 fordulatot jelentett a 

tekintetben, hogy a tartós fogyasztási, használati cikkek elárasztották a piacot: 

karórákat, bútorokat és rádiókat gyártottak eladhatatlan mennyiségben, miközben kezdett 

körvonalazódni az alapvető ellátás válsága. Ez az időszak, mely a számok tekintetében 

rendkívül bíztató volt, megmutatta ugyanakkor a „szocialista életszínvonal 

növekedésének” belső ellentmondását, hisz miközben mindenki olcsón juthatott például 

LOMO fényképezőgéphez vagy NDK turmixgéphez egyes alapvető fogyasztási cikkek, 

mint például cipők, és a hetvenes évek végétől már az élelmiszerek beszerzése tekintetében 

is komoly akadályok mutatkoztak. Ezzel vette kezdetét a „stagnálás korszaka,” oroszul 

az „Эпоха застоя” , amikor Oroszország és vele együtt csatlósállamai is a gazdasági 
                                                           
958 Evsei Liberman, a Harkovi egyetem közgazdasági professzorának írása volt a vitaindító Koszigin 
reformjaihoz. Либерман Е. Г.:  Экономические методы повышения эффективности общественного 
производства Мoszkva,  1970.  p.22 - 27. 
959 A Koszigin-reform időszaka, az 1965 -1970 közötti ötéves terv során bontakozott ki. 
960 1970-1975 közötti ötéves terv. 
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zsugorodás és a rendszerváltáskor bekövetkező összeomlás útjára lépnek. A stagnálás 

időszaka, a folyamatos „válságok és reformok” időszaka alatt a kiépült rendszerek egyre 

problematikusabb működtetése volt jellemző. 

A hivatalos ideológia szerint a „régi társadalom” utolsó bástyái végleg eltűntek 1965-re, 

és immáron a szocializmus építése új, konszolidált szakaszába lépett. A „fejlett szocialista 

társadalom” (развитое социалистическое общество) a kommunizmus felépítésének 

újabb, immár utolsó szakaszát jelentette. Ez a program 1960 és 1970 közötti évtizedben, és 

főleg a Szovjetunió Nyolcadik Ötéves Tervéhez (1965-1970) kapcsolódóan korábban 

nem látott gazdasági növekedéssel párosult, ami okot is adhatott a szovjet vezetőknek a 

bizakodásra. Ez alatt a 10 év alatt a szovjet gazdaság átlagos évenkénti 4,8 és 6,5% közötti 

gazdasági növekedést produkált.961A gyárak termelése majdnem 138%-kal 

növekedett, és az amerikai gazdaságot ekkor sújtó „stagflation” 962periódus, mely a 

gazdasági növekedés megrekedését és magas inflációt egyszerre eredményezett, valamint 

az 1973-as olajválság soha nem látott világpolitikai előnyhöz juttatta a 

Szovjetuniót.9631975-re az afrikai kontinensen is meghatározó szerephez jutottak a 

szovjetbarát rezsimek, így valójában számos téren az Egyesült Államok visszavonulásra 

és defenzív helyzetbe kényszerült a szovjet gazdasági és katonai befolyás 

növekedésével szemben.964 Ennek egyik szimbolikus momentuma volt Saigon 

kiürítése és a Vietnámi háború pánikszerű befejezése 1975. április 30-án.965 

A szovjet befolyás növekedésével párhuzamosan az 1968 körüli társadalmi forrongások 

is – leszámítva a „prágai tavaszt” - számos esetben hajtották a Szovjetunió malmára a 

vizet. Oleg Danilovics Kalugint (Олег Данилович Калугин), (1934. szeptember 6.) 

1958-ban nevezték ki a KGB amerikai megbízottjának „újságírói” fedésben. 1965-től ő 

volt a Brezsnyev-éra egyik vezető operatív tisztje az Egyesült Államokban. 1974-ben ő lett 

a legfiatalabb KGB generális a testület történetében. 1990-ben hagyta el a KGB-t, és 

Amerikában angolul publikálta visszaemlékezéseit a Brezsnyev-éra, a hetvenes évek KGB 
                                                           
961 A Szovjet gazdaság vonatkozó adatait lásd: Edwin Bacon és Mark Sandle: Brezhnev Reconsidered. New 
York, Palgrave Macmillan. 2002. ISBN 978–033379463X. p.40. 
962 A „stagflation” kifejezés Ian MacLeod egyik parlamenti beszédében hangzott el a „stagnation” és 
„inflation” szavak játékos összevonásaként. (lásd: British House of Commons' Official Report (also known as 
Hansard), 17 November 1965., p.1,165.) 
963 Balassa Béla: Exports, policy choices, and economic growth in developing countries after the 1973 oil 
shock Journal of Development Economics, Volume 18, Issue 1, May-June 1985., p.23-35. 
964 Paul Johnson: Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties London, Perennial; Revised 
edition (June 1992) ISBN-10: 0060922834, ISBN-13: 978-0060922832 880 oldal: 16. fejezet: 
„Experimenting with Half Mankind” p.544 – 575. 
965 A vietnámi háború historiográfiáját lásd: Simon Hall: „Scholarly Battles over the Vietnam War,” 
Historical Journal 52 (Sept. 2009), p.813–829. 
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tevékenységéről nyugaton.966Számos „kellemetlen” tényt árul el: a „Veled vagyunk 

Vietnám!”  kampányok, a nemzetközi téren hódító Che Guevara kultusz, a hippi 

mozgalom, a polgárjogi mozgalmak mind remek lehetőséget teremtettek a szovjet 

propaganda és kémhálózat számára az infiltrációra, és ezzel a lehetőséggel számos 

esetben éltek is.967  

Számos radikális diákmozgalom rendelkezett közvetlen KGB kapcsolatokkal. Ezek 

közül nem kevesen fegyveres terrorcselekményekben is részt vettek, mint például a RAF, 

a Vörös Brigádok, de közvetve a KGB részt vett olyan szervezetek felfegyverzésében 

is mint az ekkor különösen aktív Provisional IRA és a baszk ETA fegyveres 

csoportjai.968 A KGB miközben kivette a részét a nemzetközi terrorizmusból, különös 

figyelmet fordított arra is, hogy a lehető legtöbb nemzetközi szervezetben kulcspozíciót 

szerezzen a szovjet „irányvonal.”969A Szovjetunió különös figyelemmel igyekezett 

tudományos vitákat generálni, konferenciák határozataiba a szovjet irányvonalat 

beerőltetni.970 Cél volt olyan, Amerikát elítélő ENSZ határozatokat hozni, melyek a szovjet 

elképzeléseket tükrözik, a szovjet globális politikát támogatják és legitimálják.971 A 

felszínen enyhülés, barátkozás, lefegyverzés, és „détante” folyt, de a felszín alatt a 

                                                           
966  Oleg Kalugin és Fen Montaigne: The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage 
Against the West New York, 1994. St Martins Pr. ISBN 0-312-11426-5, 374 oldal. 
967 "the GRU and the KGB helped to fund just about every antiwar movement and organization in America 
and abroad… during the Vietnam War the USSR gave $1 billion to American anti-war movements, more than 
it gave to the VietCong, although he did not mention any organization by name. It was a "hugely successful 
campaign and well worth the cost". A US State Department official estimated that $600 million may have 
been spent on the peace offensive up to 1983.” Forrás: Stanislav Lunev, Through the Eyes of the Enemy: The 
Autobiography of Stanislav Lunev, Regnery Publishing, Inc., 1998. ISBN 0-89526-390-4 
968 A kérdést Konok Péter több, a Rubiconban is megjelent írásában fejtegeti: Lásd: Fekete radikalizmus az 
Egyesült Államokban Rubicon, 189 szám, p.30 - 38. illetve RAF. A Vörös Hadsereg Frakció  Rubicon. 2007. 
3. szám, p 4 - 19. 
969 Oleg Kalugin és Fen Montaigne: Spymaster: The Highest-ranking KGB Officer Ever to Break His Silence 
by 1995. Blake Publishing Ltd. ISBN 1-85685-101-X, Mint írja a KGB infiltráció kiterjedt kongresszusokra, 
ifjúsági és nőjogi rendezvényekre, kampányokra, hamisításra, tömegpropagandára.„…all sorts of congresses, 
peace congresses, youth congresses, festivals, women's movements, trade union movements, campaigns 
against U.S. missiles in Europe, campaigns against neutron weapons … all sorts of forgeries and faked 
material (were) targeted at politicians, the academic community, at (the) public at large," Ő sem nevezett 
néven egyetlen kifejezett szervezetet sem. 
970 A „nukleáris tél” tudományos vitája például KGB fabrikálta ügy volt. A „nukleáris tél” tudományos 
gondolatát 1979 és 1982 között találta ki a KGB Jurij Andropov akkori vezető irányításával, hogy a Pershing 
II. rakéták nyugati alkalmazását és hadba állítását megtorpedózza a tudományos és műszaki szférából jövő 
kritika révén.   „…the suspicions of some Western scientists that the nuclear winter scenario was promoted 
by Moscow to give antinuclear groups in the U.S. and Europe some fresh ammunition against America's 
arms buildup.” Lásd: Jacob V. Lamar Jr., David Aikman and Erik Amfitheatrof, "Another Return from the 
Cold", Time Magazine, Monday, Oct. 7, 1985. p.8. 
971 Richard Felix Staar: Foreign policies of the Soviet Union, Hoover Press, 1991, ISBN 0817991026,  
„such movements was to spread Soviet propaganda themes and create false impression of public support for 
the foreign policies of Soviet Union. Non-communist peace movements without overt ties to the USSR, he 
said, were "virtually controlled" by it and most of their supporters - so-called "useful idiots" - were unwitting 
instruments of Soviet propaganda.” p.79-88. 
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Hidegháború a korábbinál is felfokozottabb szakaszába lépett. Hruscsov és Nixon 

konyhája a Hidegháború eme utolsó nagy, ám leginkább a tudományos és gazdasági 

világban zajló csatájában továbbra sem szűnt meg frontvonalnak lenni. Az 1965-öt 

követő változások épp hogy felhevítik azt a küzdelmet, amit a Szovjetunió az 

„életszínvonal általános növelésének” frontján vívott 1958 óta. Ehhez új stratégia, új 

eszközök, és új fegyverek jelennek meg: a reformoknak köszönhető bevételekből 

finanszírozott központi fejlesztések és beruházások, az építőipar és a fogyasztási cikkek 

gyártásának területére fókuszálnak.  

A Brezsnyev-éra a művészet egyéb területein egyértelmű visszaesést hozott. Az 1966-os 

Szinyavszki – Daniel pert972szokás tekinteni a „Hruscsovi olvadás” végének, a 

Brezsnyevi éra kulturálisan represszív politikája kezdetének. Míg azonban a 

humánértelmiség, és ezen belül a képzőművészet körei kétségtelenül megérzik az új idők 

hideg szeleit, a műszaki értelmiség és az iparművészeten belül a design szféra korábban 

soha nem látott lehetőségekhez jutott a központi fejlesztések révén.  

A korszak hatalmas beruházásai és design-fejlesztései azonban ugyanolyan 

ambivalensek, mint azok a folyamatok, melyek részeként létrejönnek. A szocializmus 

új, fejlett változata mely 1965-70 után következett be a legsiralmasabb szakasza a 

korszaknak. Az 1965 után gombamód szaporodó panelházak és gigantikus „szocreál” 

épületek nem ízülnek a történeti városképekbe, kilógnak, sőt megbontják azt. Az 1965 

utáni román „szisztematizációt” egyenesen a „ceaushima” névvel szokás emlegetni.973A 

Csehszlovákiában 1965 után épített 1,17 millió „panelák” épület a lakosság 

harmadának ad otthont.974 A magyar építőipar a ma is a lakosság ötödének otthont adó 

                                                           
972 Процесс Синявского и Даниэля, Andrej Szinyavszki és Juli Daniel írók ellen nagy nyilvánosság előtt 
vitt kirakatper volt, melyben végül „Szovjetellenes agitáció és propaganda” (Антисоветская агитация и 
пропаганда (АСА)) címén elrettentő ítéletet hoztak: Danielt 5, Szinyavszkit 7 év Mordvinföldön letöltendő 
szigorított munkatáborra ítélték. A per a Legfelsőbb Bíróságon zajlott 1965 szeptembere és 1966 februárja 
között. „Historians now have no difficulty pinpointing the birth of the modern Soviet dissident movement. It 
began in February 1966 with the trial of Andrei Sinyavsky and Yuli Daniel, two Russian writers who 
ridiculed the Communist regime in satires smuggled abroad and published under pen names [...] Little did 
they realize at the time that they were starting a movement that would help end Communist rule.”  Idézet: 
Fred Coleman: The Decline and Fall of Soviet Empire: Forty Years That Shook The World, From Stalin to 
Yeltsin,  St. Martin's Griffin, 1997., ISBN 978-0312168162 p. 95. 
973 Ceauşima – a két legtöbbet emlegetett példa erre Bukarest tulajdonképpeni letarolása, illetve az olyan 
ésszerűtlen ipari fejlesztések, mint a Vajdahunyadi Vasmű illetve a Kiskapusi cementüzem. Ceausescu 
számtalan templomot is elpusztított, műemlékeket rombolt le, amelyek jegyzékéből monográfiát is kiadtak 
román művészettörténészek ( lásd: Lidia Anania, Cecilia Luminea, Livia Melinte, Ana-Nina Prosan, Lucia 
Stoica, és Neculai Ionescu-Ghinea: Bisericile osândite de Ceauşescu. Bucureşti 1977–1989 (1995). Editura 
Anastasia, Bucharest, ISBN 973-97145-4-4.) 
974 lásd: Jaroslava Stankova, et al. Prague: Eleven Centuries of Architecture. (1992) Prague: PAV. ISBN 80-
900003-1-2. „V České republice se vyskytuje tři základní typy. Každý z těchto typů má své „verze“ dle dané 
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panelház építési program révén hozta létre a sok esetben szintén történelmi 

városszöveteket megbontó, sőt elsöprő „házgyári épületeit”. 975 Az irracionálisan 

felpörgetett tömegtermelés tárgyi kultúrájának emlékei ma is elidegenítő hatásúak, olcsók 

és esetlegesek az iparművészetben is. A „csehszlovák és endékás” termékek, a tömegesen 

gyártott Trabantok, porszívók, rádiók ennek a korszaknak a mementói.  

Ezek a tárgyak mai napig sokak szemében hordozzák a szocialista rendszer belső 

ellentmondásait, míg egyfajta sajátos nosztalgiahullám is csatlakozik hozzájuk. A 

hetvenes-nyolcvanas évek design-tárgyai azonban sorra eltűnnek, ahogy kiöregednek a 

használatból és megújíthatatlanná vállnak. Számos értékes példájuk ennél többet 

érdemelne. Az építészet társművészeteként jelen lévő iparművészet emlékei ennél is 

sanyarúbb sorsra számíthatnak: a szocialista időszakban készült, sokszor silány minőségű 

épületek átalakításai során elsőként tűnnek el ezek a murális munkák, és a gyári kivitelező 

háttér megszűntével javításuk, újra legyártásuk nem rentábilis. 

A pécsi Zsolnay kulturális negyed rekonstrukciójánál például bizonyos ritka és 

költséges technológiával előállított fagyálló kerámia elemeket 2010-ben török és olasz 

gyárak pótoltak, mivel hasonlók gyártása helyben már nem volt lehetséges.976Minya Mária 

1980-as, a Sugár Üzletközpontba készített szökőkútját a plázává alakítás során bontották 

el. A kispesti Gránit Gyár megszűntével ezek az elemek többé nem újrakivitelezhetőek 

autentikusan. Baska József falburkolatát a Zrinyi Egyetem üllői úti épületének bontásakor 

pusztították el, illetve helyezték ismeretlen helyre. Báthory Júlia Blaha Lujza téren lévő 

„Patika pannóit” a gyógyszertár átalakítása óta egy mellékhelység falának támasztva 

tárolják. Minya Mária 1973-as visegrádi utcai figurális pannójának az Óvoda 

átalakításakor veszett nyoma, „állítólag” egy külföldi műgyűjtő vette meg a mázas kerámia 

csempékből álló, magyar népmeséket ábrázoló kompozíciót. Kovács Júlia 1973-as, 

                                                                                                                                                                                
lokality. Mezi další typy patří Larsen-Nielsen, OP 1.1. až OP 1.21., P 1.14, P 1.15, BANKS I/1, PS 82, B 70.” 
A két fő háztípus az úgynevezett Typ TO X B és a Typ VVÚ-ETA.  
975 Egedy Tamás: A magyar lakótelepek helyzetének értékelése Földrajzi Értesítő XLIX. évf. 2000. 3–4. 
füzet, „Az 1970-es években központi kérdéssé vált az átadott lakások száma, így válhatott gyakorlattá a 
hibás lakások átadása és átvétele, majd a hibák későbbi, beköltözés utáni kijavítása. A költségek 
minimalizálása miatt központi kérdéssé vált a fajlagos költségek kérdése, amelyet a szanálási költségek, az 
új közlekedési és közüzemi beruházások, valamint a megépítendő közintézmények létesítési költségei 
nagyban befolyásoltak. Költségcsökkentés egyedül a közintézmények megépítésének elhagyásával volt 
lehetséges, amit sajnos egyre általánosabban alkalmaztak, s később ez a mulasztás a lakótelepek egyik 
legsúlyosabb hiányosságává lépett elő. … Az 1980-as évek lakásépítését mind országos, mind fővárosi 
szinten az állam lakásépítés folyamatos csökkenése és a magánerős építkezések növekedése jellemezte. A 
háború óta ebben az évtizedben fordult elő először, hogy a magánforrásból épített lakások száma 
meghaladta az állami erőből építettekét.”  p. 265–283. 
976 A Zsolnay esetében a kulturális negyed épp az egykori pirogránit gyártó üzemek helyén jött létre, mely 
pirogránit elemeket végül részben külföldön gyártottak le. 
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diplomamunkának készített ólmozott üvegablakát a vörös üveg ás a sínek ólomanyaga 

miatt hordták el darabokban. A kortársnak számító, ám valójában műemléki védettséget 

igénylő építészeti iparművészeti munkák megtartása, rekonstrukciója a rendszerváltás óta 

teljesen szabályozatlan, gyűjtésük egyik állami gyűjtemény által sem megoldott. Báthory 

Júlia a Zöldfa étterem bankká alakításakor lebontott üveg-mellvéd sora több éven át, 2000-

ig az Iparművészeti Múzeum udvarán ázott. A meg-nem újuló designnal tárgyi kultúránk, a 

magyar design eredményei is a szemétdombokra kerülnek. A megszűnő gyárak, ipari 

üzemek öröksége, mintakönyvei, gipszformái, sablonjai jóformán az enyészetté lettek, 

ezeket senki nem gyűjtötte és gyűjti ma sem. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy 

ezekre az értékekre felhívjuk a figyelmet, és megőrzésük feladatával szembesüljünk. 

4.2.2. A hetvenes évek design-elmélete keleten és nyugaton: a nézőpontok 

közeledése 

Mikor az 1970-es 80-as években a magyar design irányzata fénykorát élte 

Magyarországon, ezzel párhuzamosan, indult meg a nyugati művészetteoretikában is 

a fogyasztói kapitalizmus és a funkcionalista esztétika posztmodern kritikája. 977 

Nyugaton a hetvenes-nyolcvanas években meghatározó, és hazánkban a nyolcvanas 

évektől terjedő posztmodern gondolkodás egyik megelőlegező művészeti - filozófiai 

irányzata, a neoracionalizmus nyugaton a ’60 - 70-es évek újmarxista ideológiáiból 

bontakozott ki. Maga Charles Jencks978használja e filozófiára a „Lamborghini 

marxizmus” 979kifejezést, érzékeltetve a fogyasztói társadalom baloldali utópisztikus 

elutasításának belső ellentmondását. A neoracionalisták szerint ugyanis az embert 

környezetétől elidegenítő fejlett kapitalizmus ellehetetleníti az utópisztikus 

gondolkodást980,981. A hatvanas-hetvenes évek nyugati neoracionalizmusa és a későkádári 

neofunkcionalizmus időbeli és ideológiai párhuzamosságai révén e két irányzatot szokták 

                                                           
977 Egyik kulcsjelentőségű és rendkívül széles körben citált és vitatott esszé-sorozat Tom Wolfe (sz.1931) 
„From Bauhaus to Our House” című 1981-es kötete. A művészetkritikai írásokat kötetbe rendező műre több 
összefüggő válasz is érkezett élénk vitát váltva ki. Tom Wolfe az egyik első kritikusa volt a Bauhaus 
képviselte funkcionalizmusnak, egyben a posztmodern művészetelmélet egyik első képviselőjének is számít. 
(Tom Wolfe: From Bauhaus to Our House, Farrar, Straus and Giroux, 1981. új kiadás: Picador, 2009.) 
978 Charles Jencks: Critical Modernism: Where is Post-Modern Going? Wiley, John & Sons, London, 
2007.p.240. 
979 Lukovits 63.oldal 
980 Manfredo Taffuri: Progetto e Utopia (Fejlődés és utópia), 1973., Róma,  
981 Martin Southworth: Theory and Practice on Contermporary Urban Design, Town Planing Rewiew, 1989, 
LX/4 A neoracionalizmus elveit elsőként két amerikai építész, Anders Duany és Elizabeth Plater Zyberk 
ültette az építészeti gyakorlatba a floridai Seaside városka projektje során. 
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eszmei rokonságba állítani. Egyes teoretikusok a hatvanas-hetvenes évek keleti és nyugati 

design és építészeti eredményeit egyszerre tárgyalják.982 

Ennek egyik oka, hogy a hatvanas évek diákmozgalmai és társadalmi változásai sokszor 

azonos irányba hatottak, mint a Szovjetunió szándékai. Ahogy azonban a dolgozat elején 

azonban a totalitárius rezsimek közötti hasonlóságok és életműveken átívelő tendenciák 

teremtettek egységet egy korábban jórészt külön tárgyalt korszakban, úgy a hatvanas-

hetvenes évektől a mégoly aprónak tűnő különbségek lesznek azok, melyek eltérő utakat 

szabnak a kelet és a nyugat-európai iparművészet számára. A második világháború után 

felálló kétpólusú világban nem pusztán két nagyhatalom, hanem két társadalomfilozófiai és 

kulturális elképzelés is vetekedett egymással. A hetvenes-nyolcvanas évek magyarországi 

iparművészete, a „magyar design” és a „magyar stúdió iparművészet” a keleti egységes, 

felülről vezérelt társadalmi rendszeren belül működött. Jó példa erre, hogy miközben a 

design tekintetében a központi intézmények kiépítése rohamtempóban zajlik, az alulról 

jövő kezdeményezések sorozatosan buknak el. Miközben a „magyar design” 

eredményei, mint például a Rubik kocka szinte soha nem látott karriert futnak be a 

világpiacon, az ezeket létrehozó „iparművész” szakmai státusza és feladata a gyártási 

struktúrában továbbra sem tisztázott. A mai napig gyáranként és művészenként 

különbözik, hogy az „egyéb adminisztratív” munkakörön belül mekkora fizetésért, és 

milyen intenzitással végezte gyári tervező munkáját a designer. Az általuk tervezett 

műveket a „minta érték nélkül” címke jelezte, mivel a gyártmánystruktúra és értékesítési 

hálózat nem tudott mit kezdeni a művészek design-terveivel, alkotásaival és prototípus-

sorozataival. Designer illetve iparművész mint szakma, alkalmazotti státusz, vagy 

munkakör ugyanis soha nem létezett. Hasonlóképp soha nem jöttek létre a különböző 

iparművészeti ágak önálló tervező munkaközösségei és szakmai stúdiói sem.983A szakmák 

önálló közösségeinek létrejöttét a felülről szervezett szisztémák nem tették lehetővé, az 

iparművészek arctalan elemek voltak a Gépezetben, felső direktívák értelmében a 

gyárakhoz helyezett, sokszor tengő lengő „egyéb” alkalmazottak.  

                                                           
982 Ernyey Gyula: Design (1750 – 2000) Dialóg-Campus Kiadó, 2002, Budapest 26.fejezet, Hatvanas-
hetvenes évek. p. 
983 Szilágyi András több ízben nyújtotta be az Üvegipari Tervező Stúdió megalapításának tervét, amely 
sosem valósult meg. Hasonlóképp kűzdött Sikota Győzővel karöltve a „tervező státusz” rögzítéséért, szintén 
sikertelenül. Az erre vonatkozó dokumentumok az Üvegipari Művek levelezésében maradtak fenn. „Az 
üvegipari művek vezérigazgatósága a Tervé s Kereskedelmi Főosztály kereskedelmi osztályvezetőjének 
közvetlen alárendeltségében, művészeti vezető munkakörben Szilágyi András iparművészet alkalmazza. E 
munkakört korábban 1970-1978-ig Rénes György iparművész látta el. … A művészeti vezető munkahelyi 
kapcsolatairól,. Feladatáról, hatásköréről rendelkező munkaköri leírással nem rendelkezik.” 



 
323 

 

A nyugat-európai design irányzatainak belső működése, anyagi, ideológiai és 

gazdasági háttere lényegi különbséget mutat, mely nem pusztán esztétikai és minőségi 

szinten nyilvánul meg, hanem lényegileg is különbözik.  A hatvanas-hetvenes évek 

nyugati minimalizmusa egy már évtizedek óta kiépült és prosperáló fogyasztói kapitalista 

rendszer belső esztétikai és gazdasági paradigmaváltásának eredménye. A vasfüggöny 

keleti oldalán továbbra is központi döntéseken és terveken alapuló, többszörösen 

módosított elképzelések (nem) válnak valóra. Központi állami ideológián és 

tervgazdálkodáson nyugvó irányzatról van szó, melyben egy Általános (szocialista) 

Rendszer bomlik le a mindennapi élet szintjére, és ezt a Rendszert kívánják a 

központból leképezni az élet minden területén. A hetvenes-nyolcvanas évek designjában 

megjelenik egyfajta korlátozott „szocialista piac” a „kereslet és kínálat” fogalmai, a 

hetvenes évek végétől pedig az amerikai „value engineering” mintájára „értékelemző 

tanfolyamokat” és továbbképzéseket is tartanak. Ezek azonban továbbra is az egységes 

társadalom-mérnöki feladatkör művészeti alkalmazásaként futnak. Ezek a tervek az 

„életszínvonal növelésének” az „ipar fejlesztésének” és az „igazságos szocialista 

társadalom megteremtésének” programjába illeszkednek, és bár néhol egész messzire, sőt 

adott esetben a világszínvonalig jutnak, a kontextus amin belül létrejönnek egyben halálra 

is ítéli őket. A gyárakat nem a globális piac, hanem az Állam tartja fenn, hozza létre 

és működteti. A külkereskedelem, a belső kereskedelem, és egészen 1967-ig a globális 

kereskedelmi és termelési stratégia egyaránt központilag, a Szovjetunióból irányított. 

A KGST 1949-es megalakulásától egészen 1963-ig „központi terv illetve irányvonal” 

valamint „útmutatás” formájában a Szovjetunió központi gazdasági és politikai 

elképzelései képeződtek le a tagországokban ezzel lényegileg csorbítva azok belső 

mozgásterét, szuverenitását, ipari és gazdasági fejlesztési lehetőségeiket.984  

A géppark és technológiák megújítása, a KGST 1963-67-es átszervezését, és a belső 

mozgástér növekedését követően sem felelt meg a piaci elvárásoknak. Az OECD 

tagországok addigra elért érzékelhető technológiai fölényüket az egyre nagyobb 

jelentőségű COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Con trols) lista 

révén tartották fenn,985és a keleti piacokat szándékosan beszállítói szerepben igyekeztek 

tartani. Ez hasonlatos az 1930-as években is tapasztalt aszimmetrikus gazdasági 

helyzethez, melynél megállapítottuk: ilyen gazdasági feltételek mellett szinte lehetetlen 

                                                           
984 W. Wallace és R. Clarke: Comecon, Trade, and the West, London, Pinter, 1986, p. 1. 
985 Robert Bideleux és Ian Jeffries: A History of Eastern Europe: Crisis and Change, Routledge, London, 
1998.  
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életképes design kialakulása. Egyvalamire azonban így is szükség volt: az exportra 

termelt, Magyarországon gyártott termékeknek meg kellett felelni a nyugat-európai 

minőségi követelményeknek. Ez, az 1963 után felélénkülő nyugat-európai kereskedelmi 

kapcsolatok révén a beszállítóipar színvonalának fejlesztését is maga után vonta a keleti 

blokkban. A kelet és nyugat közötti „détante” oroszul „разрядка”  azaz razrjadka 

elsődleges oka volt, hogy a gazdasági helyzet kölcsönös engedményekre késztette a 

feleket. Az oroszok a hetvenes években a mezőgazdaság válsága miatt élelmiszer 

behozatalra szorultak, míg az Amerikaiak a gazdasági világválság óta nem küzdöttek 

hasonló recesszióval.986  

A hetvenes évek, amikor a magyar designhoz kapcsolódó központi fejlesztések is 

végbementek, rövid gazdasági fellendülést eredményeztek a keleti blokkban. A 

KGST-n belül a kelet-európai államok ekkor a világpiaci ár alatt jutottak gázhoz, 

üzemanyaghoz és energiához az orosz piacról, ami a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas 

évek elejéig viszonylagos folyamatosságot eredményezett, és fejlesztéseket tett lehetővé.987 

Ezzel párhuzamosan a nyugati államokat érzékenyen sújtotta, a nem kevéssé a Szovjetunió 

eredményes hidegháborús politikája révén előidézett 1973-as majd az 1979-es olajválság 

is, ami felértékelte a KGST tagállamok helyzetét az egész európai piacon.988 A 

technológiai verseny felfokozása a nyolcvanas évektől azonban azt eredményezte, hogy a 

kelet európai gyárak magas költségen gyártottak viszonylag alacsony értékű 

tömegtermékeket. Nem történt meg a termékkultúra rétegződése, differenciálódása, és a 

minőségi innováció lépései is elmaradtak. 

A détante végét a Reagan korszak beköszönte fémjelezte, és az 1980-ban létrejövő új 

gazdasági és politikai helyzet egyben a kommunista korszak végét, és az előző évtizedben 

létrehozott infrastruktúra szétesését eredményezte. Ez az aszimmetrikus gazdasági helyzet 

egyik fő kiváltó oka volt az 1990-es rendszerváltásnak. 

A reagani gazdaságpolitika négy pillére a következő volt: 

1. A kormányzati (elsősorban szociális) kiadások csökkentése. 

2. A jövedelemadó és a tőkenyereség-adó csökkentése.  

                                                           
986 David Frum: How We Got Here: The '70s. New York, Basic Books. 2000. ISBN 0-465-04195-7. p. 14. 
987 Bideleux és Jeffries, 1998, p. 568–9. 
988 Az olaj hordónkénti ára ekkor a korábban majd egy évszázadon át átlag 20-40 dollár közötti értékről az 
arab államok olajembargóját követően majd’ 100 dollárra ugrott. Az 1973 és 1979-es olajválságok hatásai 
egészen a nyolcvanas évek közepéig kitartottak (az olaj hordónkénti ára csak 1986-ra került újra tartósan 40 
dollár alá). Ez az időszak egybeesik a „magyar design” virágzásának időszakával. 
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3. A kormányzati szabályozás csökkentése. 

4. A pénzkínálat irányítása az infláció csökkentése céljából.989 

Ez a szigorú, ám hatékony gazdaságpolitika szembement a szocializmus társadalmi 

elveivel, egyben radikálisan szakított a hetvenes évek puhatolózó politikájával. A 

kezdeményezést a tőkés nagyvállalatok, a kapitalista pénzügyi szereplők, pénzemberek 

kezébe adta, és mai napig tartó kritikát váltott ki azzal, hogy az állam szociális gondoskodó 

szerepét figyelmen kívül hagyta. A hajléktalanság például ekkor vált látható problémává 

Amerikában.990Reagan az Ügy érdekében figyelmen kívül hagyta a szegénység 

növekedését, a társadalmi leszakadás problémáit, melyet politikája gerjesztett. 

Mondhatjuk úgy is: Reagan egy „huszáros mozdulattal” lábalt ki abból a válságból, amiben 

az őt megelőző évtizedben a Világgazdaság egésze volt.991  

A szovjet típusú tervgazdálkodásos rendszer képtelen volt hasonlóan reagálni az 

egyre sokasodó problémákra. Megszorításokra képtelen volt, reformokra szintúgy, pláne 

az életszínvonal csökkentése árán. Mire Gorbacsov peresztrojkája és a glasznoszty 

folyamatai kiteljesedhettek volna, a kommunista rendszer és vele együtt a kelet európai 

szatellit államok rendszerei beomlottak. Az 1990-es évek során az 1970-es években 

csúcsra járatott gyárak, amint megszűnt a kedvező gazdasági helyzet, és a rendszerváltást 

követően ki lettek téve a világpiaci mechanizmusoknak, ha meg is maradtak, jóformán 

csak folyamatos veszteséget termelték, és a Reagan-hez hasonló megszorításokat az 

évtized második felében voltak kénytelenek elszenvedni a keleti blokk államai. A 

vállalatok nagy része ekkor az önálló gazdálkodásra képtelenné vált, majd a kétezres évek 

elejére meg is szűnt. Ezen kívül ki voltak téve nyugati versenytársaik piacszerző 

mozgásainak, és az ekkor megindult folyamatokban a magyar design háttéripara is 

felszámolódott, újra a XIX. századhoz hasonló helyzetbe került.  

Amikor például a kispesti Gránit Gyár, az európai kontinens második legnagyobb 

kőedény gyára számára lehetőség nyílik a nyolcvanas évek második felében francia és 

skandináv cégek beszállítójának lenni, a Gyár vezetése számára kiderül, hogy nem 

képesek alkalmazkodni egy nyugati megrendelő elvárásaihoz sem kapacitásban, sem 

termelési hatékonyságban. A Gránit, a magyar kerámiadesign fejlesztésének 
                                                           
989 William A Niskanen: „Reaganomics”. The Concise Encyclopedia of Economics. 
http://www.econlib.org/library/Enc/Reaganomics.html.  Letöltés ideje: 2011-09-23. 
990 Peter Dreier: Reagan's Legacy: Homelessness in America, Shelterforce Online, Issue 135, May/June 2004. 
http://www.nhi.org/online/issues/135/reagan.html. letöltés ideje: 2011. 04. 29. 
991 American Economic Policy in the 1980s, szerkesztő: Martin Feldstein, NBER, 1994, p. 371-372. 
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zászlóshajója drágán és lassan termel. Olyan mértékű átalakításokra lett volna ekkor már 

szükség, melyeket a gyár önállóan képtelen volt kitermelni, mindeközben spekulánsok és 

hamis befektetők is megjelentek körülötte. A központi, tervszerű, állami designfejlesztés, 

mely nem alkalmazkodott a piaci elvárásokhoz, már kezdetben magába kódolta bukását 

annak ellenére, hogy az ebben résztvevő művészek, szakemberek tudásuk legjavát 

nyújtották, és közülük sokan éltek is az adódó lehetőségekkel. A szocialista társadalmi 

rendszer belső hiányosságai, strukturális problémái azonban – lévén a társadalom egészét 

behálózták – végül ez esetben is tragikus véget értek. 

4.2.3. A TÍPUS – a szocialista esztétikai gondolkodás sarokköve: 

Szerialitás és típustervezés: a „típus” mint a design az iparművészet és a 

szocialista esztétika fogalmi metszéspontja. 

A posztmodern remodern992kritikájában ma jelenlevő „anyagszerűtlenség” és 

„díszletszerűség” vádja egyaránt érheti a korai szocreált, és a hetvenes-nyolcvanas éveket 

is: a grandiózus tervek hemzsegnek a félmegoldásoktól, és a historizáló posztmodern, 

valamint a szocialista klasszicizmus egyaránt a modernizmusból eredően, de azt 

megtagadva, az ornamentika beemelése és alkalmazása által határolódik el a 

funkcionalizmustól.  

A sztálini korszakban burjánzó ornamensek teret nyitnak az épülethez csatlakozó 

társművészeti burkolatok, szobrok, ornamentikák, festészeti és belsőépítészeti elemek 

sokaságának. A funkcionalista épületnek azonban alapvetően nincs „szüksége” 

társművészetekre, hisz az épület burkolatai, felületei, terei funkcionálisan meghatározott 

formáik révén érvényesülnek. Az immáron az építészettől független iparművészeti 

tárgy létrejötténél előtérbe kerülnek a formaalkotás, az anyag-technológiai 

alkalmazások önálló értékei és szempontjai. A Bauhausban létrejövő, design központú 

iparművészeti szemlélethez szükséges az iparművész függetlensége is, mely által immár az 

épület-ornamentikától elszakadva az „új iparművészet” az építészethez hasonló módon 

képes egy adott tárgyon belül eljutni annak végső megfogalmazásáig.  

Az ily módon létrejövő „design” a nyugat európai társadalmakban az ötvenes évektől a 

mindennapi élet szintjén megjelenő tárgyi kultúra kínálatának bővülését eredményezte. Az 

ötvenes évek a kezdeti nehézségek után nyugaton egy hosszú, prosperáló gazdasági 

                                                           
992  Katherine Evans (szerkesztő) The Stuckists: The First Remodernist Art Group, Victoria Press, London, 
2000  
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időszaknak nézett elébe. Ez a gazdasági fellendülés keleten egészében véve is csak a 

hatvanas évek végére, hetvenes évek elejére volt jellemző.993 A design nyugaton a 

művészi kézművességgel párhuzamosan, és nem ellentétben alakult, a stúdió-iparművészet 

új területeket nyitott ugyan a kézművesség számára, de közben tovább éltek a korábbi 

formák is szabad pluralitásban, egészséges versenyben. A hatvanas évektől meghatározó 

„sheer look design”994révén a funkcionalizmus egy válfaja nyugaton is uralkodó áramlat 

volt. A kézművesség „becsülete” illetve vevőköre azonban végig stabilan megmaradt, nem 

csak a gyárak de a „stúdiók” is megtalálták a maguk piacát. Az „iparművészet” és a kisipar 

végig megélt annak ellenére, hogy komoly piaci versenynek volt kitéve, és számos 

változáson kellett átmennie az idők során. Ez a szabadság eredményezte azt a sokrétű 

helyzetet, melyet a dolgozat korábbi részében már tárgyaltam, s mely fő különbség 

minden esetben, ha a vasfüggöny két oldalának művészeti jelenségeit 

összehasonlítjuk.  

A funkcionalista építészet, és a funkcionalista iparművészet hívei a kezdettől tagadják 

az ornamentikát, ehhez azonban olyan új technológiák bevezetése is társul, ami lehetővé 

teszi a tárgy korábbitól eltérő, önálló funkció alapján véghezvitt, komplex tervezését. Már 

a harmincas évek külön tárgyalt két irányzata, a „nemzetközi modernizmus” és az „Art 

Deco” is mutatja a „kézi” és „gépi” iparművészet fogalmainak szétválását. A szocialista 

esztétika tartós szövetségese a „gép.” A „típus” fogalma, a gépiesítés, iparosítás révén 

létrejövő társadalmi fejlődés gondolata hamar gyökeret ver a politikai spektrum 

baloldalának gondolkodásában. A Bauhaus „társadalom-mérnöki” gondolatai is 

típusokban, osztályokban, mechanizmusokban gondolkodnak, s ez jellemző marad a 

marxista művészetteoretika egészére átívelve az összes korszakon. Ebben a tekintetben az 

1970-es évek „új baloldalának” filozófiája, és a „régi baloldal” szovjet típusú 

gondolkodása nem különbözött lényegileg, pusztán módszertani szempontból. A 

strukturalizmus két változata van érvényben, melyben az egyik esetben főleg intellektuális 

„metastruktúrák” leképeződéseinek látják a társadalmakat. Az egypártrendszer szerint 

működő szocialista társadalmakban ez az egységes metastruktúra nem más mint az állam-

                                                           
993 Daniel R. Fusfeld: Economics and the Cold War: An Inquiry into the Relationship between Ideology and 
Theory, Journal of Economic Issues, Vol. 32, 1998. p.34. 
994 A kifejezés William L. „Bill” Mitchell (1912. Július 2, Cleveland, Ohio —1988. Szeptember 12, Royal 
Oak, Michigan) designertől származik, aki több emblematikus amerikai autó tervezőjeként vált híressé. Több 
mint 72.5 millió autót gyártottak tervei alapján a General Motorsnál. Az 1938-as Cadillac Sixty Special, az 
1963-as Buick Riviera, az 1963-as Corvette Stingray és a korszak egyik meghatározó modellje, az 1970-es 
Chevrolet Camaro is az ő tervei alapján készült. (Forrás: Eric Nielssen: GM's Mister Style retired. Autocar -
United Kingdom, 147 (4209). 1977-07-09. p. 43–45.) 
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párt, mely két társadalmi alrendszer közötti határvonal a „fejlett szocializmusban” már alig 

észlelhető. 

Minden klasszicizáló tendencia mellett a szerialitás gondolata révén még a 

sztálinizmus is őrzi az őt megelőző korszakok gondolatát: a „típusokhoz” való 

vonzódást. A szocialista klasszicizmus nem tagadja ugyan az ornamentikát, ám továbbra is 

a „szocialista embertípus” létrehozásában érdekelt. A sztálini korszak is az építészet és 

művészet „designosítására”, tipizálása, épületek és tárgyak sorozatgyártására tesz 

folyamatos kísérleteket és maga is igyekszik tömegtermelő struktúrákat létrehozni. A 

„szocialista esztétika” végig a „típus” fogalmának rabságában marad, hisz a hetvenes-

nyolcvanas évek szocialista designja még akkor is a „széles tömegek számára elérhető” és 

típustárgyak gyártására koncentrál, amikor már régen a személyes, differenciált és 

rétegigények design által történő kielégítése az elsődleges feladat. 

4.2.3.1. Típusház, típusépület, formatípus, falutípus, edénytípus – szocialista 

embertípus. 

Ezek a kifejezések ilyen formában nem szerepeltek a szocializmust megelőző 

korszakban, és kifejezetten köthetőek a kommunista társadalom-mérnöki feladathoz. A 

„típus” jó fogalom, hisz nem csak a forma, hanem a művész új „típusára” is vonatkozik. 

Egy új művészgeneráció, egy új művésztípus kiképzésének feladata is megjelenik. 

Ezért jön létre a képző és iparművészeti gimnáziumok hálózata országszerte, elsőként 

Budapesten és Szegeden, illetve ezért jön létre az önálló Iparművészeti Főiskola, és az 

iskolarendszer elsődleges feladata azoknak a részben műszaki értelmiségieknek a 

kiképzése, akik az új struktúrákat, a szocialista gépezetet működtetik majd. Az új „típusú” 

művész különbözik a korábbi korok „kézműves iparművészétől”, a gyári kollektív 

termelőmunkához kapcsolódva a szocialista mérnök-értelmiség részét képezi. Így alakul ki 

a korábbi időszak iparművészéből az „új idők”  995 designer szerep-értelmezése. 

Vadas József 1979-es könyvében már kiemeli e fogalom jelentőségét.996 Vadas a 

„modern iparm űvészet leghatékonyabb varázsszavának” nevezi a „típus” fogalmát, és 

többek között Kaesz Gyulára és korai példákra utalva emeli ki jelentőségét. És valóban 

kevés olyan szó van, ami jobban sűrítené a szocialista társadalmi rendszer művészettel 

kapcsolatos elképzeléseit. Vadas, Kaesz Gyula egyik 1947-es nyilatkozatát idézve a „jó 
                                                           
995 Kállai Ernő: A tárgyformálás esztétikája, Budapest, 1948 kézirat, (az Magyar Iparművészeti Főiskola 
hallgatói jegyeztek le és adtak ki előadása alapján az 1960-as években) 
996 Vadas József: A Művészi Ipartól az Ipari Művészetig, 1979, Corvina, Művészet és Elmélet sorozat, p.37. 
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típustárgy a szociális felemelkedés záloga. A jó típustárgy az, ami a legtöbb ember 

szükségletét egyformán és a legjobban szolgálja. A típus mindenki formamegoldása, 

tehát a tömegek eszköze; a gép pedig korunk modern szerszáma, szériában sokszorosítja 

a típust mindenki számára. Minél tömegesebben történik ez, annál tökéletesebben és 

olcsóbban. Ez a típus szociális szolgálata.”9971948-ra a „típus” fogalma volt az, ami mögé 

az „új iparművészet” felsorakozott. És ez lett az fogalom, a típusbútor, a típustárgy, 

amelynek tömeges gyártását a magyar design céljául kitűzte. A „típus” fogalma kizárta a 

„réteg” fogalmát, és korlátozta a kínálati design lehetőségeit, tehát magának a 

tervezésnek az irányát is megszabta. 

A hetvenes nyolcvanas évek „magyar designja” egy sajátos, szinte utópisztikus politikai 

környezet és egy ritka gazdasági lehetőség szülötte, amikor a globális gazdaság 

folyamatainak és valódi piaci versenynek ki nem téve, erős állami gazdasági hátszéllel, 

felsőbb utasításra és szándékra születő fejlesztések eredményeként „lombikban” 

kísérletezhettek egyes művészek és műszaki szakemberek a politikai-ideológiai 

döntéshozók támogatásával, hogy látható, gyors eredmények születhessenek. A 70-80-as 

években bizonyos tárgyak, projektek, mint például az Iparművészeti Főiskola formatan 

tanárának találmánya, a Rubik kocka ennek köszönhetően nemzetközi összehasonlításban 

is megállták a helyüket és sikert értek el.  

4.2.4. A szisztematizáció és a szocialista design: követendő és követett irányok 

1975-1990 

Az Iparművészeti Főiskola 1975-ben meghatározott Távlati Fejlesztési Tervének 

koncepciója a rendszerváltásig meghatározó volt, és több eleme meghatározó volt a kortárs 

iparművészet kialakulása szempontjából.998 A fejlesztési irányok nem jelentettek a 

Hincz-reformhoz mérhető radikális szakítást a korábbi korszakkal. Az 1980-as 

években a Gergely-reform során megvalósított irányelvek sokkal inkább az 1968 után 

körvonalazódó „szisztematizáció” design elképzeléseihez igazodnak. A hetvenes évek 

nagyarányú export-kiáramlása, a függetlenedő vállalati szerkezet, a versenyszféra 

megjelenése magával vonta, hogy a diákokat ne pusztán a tárgyalkotásba avassák be, 

hanem a design szocialista értelmezés szerinti elméleti hátterével is megismertessék. 

                                                           
997 Vadas József: A Művészi Ipartól az Ipari Művészetig, 1979, Corvina, Művészet és Elmélet sorozat, p.37. 
Hasonló témában lásd még: Kaesz Gyula: A tervező-nevelés kérdéseiről, Faipar, 1951. (1. évf.) 8. sz. p. 235-
243.  
998 Lásd: Dokumentumok: p.197, Részletek az 1976 május 5-én kelt „Távlati Fejlesztési Tervből”  (1975-
1990) 
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Beindul az értékelemzés oktatása, a design menedzsment-képzés a nyolcvanas években, ez 

a képzés azonban még a kommunista tervgazdálkodás elvein nyugszik, és ugyanúgy a 

marxista teoretika hatása alatt van, mint bármely más elméleti képzés a magyar 

egyetemeken. Az 1975-ben megkezdődő átszervezés azonban az iparművészet 

struktúrájának egészét érinti, és máig hatással van a magyar iparművészetre. 

Folyamatai, intézményei átívelnek a rendszerváltás korszakán, és bizonyos 

tekintetben egészen a mai napig jelen vannak. 

A design struktúrái leválnak az iparművészet egészéről, és a hatvanas években 

körvonalazódó törésvonalak mentén, mely a stúdió iparművészet magyarországi iskolái és 

a design között feszülnek intézményi szakadás is körvonalazódik. Az 1975-ben létrejövő, 

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság alá tartozó Iparművészeti Formatervező 

műhelyek az 1968-at követő gazdasági változásokra reagálva jöttek létre. A Távlati 

Fejlesztési Terv is ehhez az új intézményrendszerhez csatolja „a tágabb értelemben vett 

formatervező szakokat” a jövőbeni diáklétszámot, „az iparművészeket foglalkoztató 

szakterületek fejlesztési terveiből és azok szakember szükségleteiből” határozva 

meg.999Ezek az új intézmények részben függetlenek voltak az iparművészeti élet korábban 

említett struktúráitól, így az itt dolgozó művészek az Iparművészeti Vállalattól és a 

Művészeti Alap intézményrendszerétől, vállalataitól függetlenül, adott gyár személyzeti 

struktúrájába illeszkedve alkottak.  

Ez az intézményrendszer azonban alig 10 évig látta el maradéktalanul feladatát, hisz a 

gazdaságban mutatkozó válság tünetei 1985-tól már egyértelműen érzékelhetőek voltak. 

Eközben az oktatás továbbra is bocsátotta ki a „szakképzett tervezőket”. A Nívó díj, mely a 

mai napig létezik talán a legnagyobb eredménye ennek a struktúrának. Az iskola azonban 

némileg érzékelve is ezt a válságot elsősorban a tanárok és diákok visszajelzéseiből, 

továbbra is fenntartja a „kettős irányú képzés kereteit: egyrészt főleg kézműves 

technikákra alapuló és épülő egyedi művészeti alkotásokat létrehozó iparművészképzés, 

másrészt az ipari mértékben előállított termékek tervezésével foglalkozó ipari 

formatervező képzés biztosítása” marad vállalt feladata.1000Hosszú távon – 1985-re – 

azonban ezen terültetek konkrét, struktúrális elválasztását tervezik. Az 1975-ös tervezet 

Iparművész (Kézműves/ Stúdió) Kar és Ipari Formatervező (Design) Kar külön 

létrehozását fontolgatja. 

                                                           
999 Dokumentumok, 114. sz, itszn. MIE Lt/ 1976. p.197. 
1000 Dokumentumok, 114. sz, itszn. MIE Lt/ 1976. p.197. 



 
331 

 

A képzési idő ekkor változik a ma is érvényes öt évre. Eltervezik a Gergely reform 

által is megvalósítani szándékozott és részben megvalósult Műhelyházat, és az 

Iparesztétikai Tagozat létrehozásával pedig a designelmélet elméleti iskolájának 

kiépülése felé tesznek újabb lépést. Ennek részeként fog beindulni a Gergely-reform 

egyik legnagyobb eredménye, az „értékelemzés módszerein alapuló menedzserképzés” és 

a „tantárgyak oktatására jogosító pedagógusképzés” megteremtése, melyekhez egyaránt 

az 1985-ös dátumot jelölték ki. Elkezdődik a „kiállítás tervező” tehát a designelméleti és 

kurátorképzés felé tett első szervező lépések megtétele is. A dokumentum zárósorai is 

érdekesek: „Lehetetlen elképzelni korszerű iparművész képzést a társadalmi igényeket 

(hazai és nemzetközi) reálisan tükröző információs rendszer nélkül… Ebben a 

vonatkozásban az OMFB Ipari Formatervező Tanácsának létrejötte, és a Kereskedelmi 

Kamara keretében létrehozandó Design Center segítséget nyújt….az OMFB keretében 

létrehozott Ipari Formatervező Tanács most készíti elő az ipari formatervező képzés 

távlati fejlesztési tervét. Ebben főiskolánk tanárai aktívan vesznek részt. Ez a terv… 

szükségképpen tartalmazza a fejlesztés fő irányait és lehetőségeit. Így a Főiskola egész 

távlati fejlesztési tervének kialakításánál helyes e két anyagot együtt tekinteni.”1001Tehát 

az Iparművészeti Főiskola távlati fejlődésének tervezetét immár a frissen létrejött 

Formatervezési Tanács „think tankjában” készítik elő. Ez a „design szemléletű fejlesztést 

és irányt” egyértelműen meghatározza. A „kézműves” és „design” képzések kari szintű 

elválasztásának szándéka implikálja, hogy a hagyományos iparművészet műfajait immár a 

Főiskola egyéb programjaitól elválasztva szándékoznak oktatni előzetes feltételek 

(Műhelyház) megvalósulása esetén. Az „iparművészképzés” a „designer képzéssel” 

szemben elveszti prioritását az oktatási program egészét nézve. Ez előre vetíti a 

„kézművesség” és az „iparművészet” végleges elszigetelését az iparművészet korábbi 

egységének végleges megszűnését és a design szemlélet egyértelmű dominanciáját. 

4.2.5. A design szervezésének mintái a hetvenes években és továbbélésük: a 

„szocialista design” 

Hegedűs József forrásértékű könyve, mely a hazai design szervezésének 25 éves 

történetét dolgozza fel 1975 és 2000 között, több érdekességre is felhívja a figyelmet.1002A 

dolgozat időintervalluma máris árulkodó, hisz jelzi: a design tekintetében az 

intézményrendszer kontinuitása 1975-től napjainkig datálható. Ekkortól kezdődik meg a 
                                                           
1001 Dokumentumok, 114. sz, itszn. MIE Lt/ 1976. p.200. 
1002 Dr.Hegedűs József: A hazai design szervezésének 25 éves története (1975-2000). Budapest, 2002. Kiadó: 
Design és Technológia Bt.  p. 53. 
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fokozott magyar részvétele az ICSID munkájában, mely 1977-ben Moszkvában 

fogadta el a „szocialista design” elveit központi jelentőségűként.1003 A „szocialista 

design” ezekben az években érte el legkiforrottabb formáját, és bizonyos szempontból 

elméleti alapvetései a nyugati design felfogására is hatottak. A „szocialista design” első 

lépéseit 1963-ban tették meg egy Varsóban megtartott értekezleten, amit 1966-ban követett 

egy moszkvai értekezlet, mely eldöntötte a design és ipari formatervezés központi 

struktúráinak létrehozását. Az OMFB és az Ipari Formatervezési Tanács tehát ugyanúgy 

szovjet akaratra és minta szerint jött létre, mint bármely másik szervezet a keleti blokkban.  

Az 1967-es döntést olyan munka követte a Szovjetunióban (láthatóan a Koszigin reform 

idején) amelynek révén kidolgozták a design keleti rendszerét, s megkezdték a szatelit 

államokban az ezt az intézményrendszert létrehozó szakemberek kiképzését. „Az 1967-ben 

megtartott moszkvai értekezletet a problémával foglalkozó tematikai szemináriumok és 

szimpóziumok fejlesztették tovább, melyeket különböző országokban rendeztünk meg, 

majd a szocialista országok intézetei, szervei vezetőinek időszakos értekezletein teljesedett 

ki.” 1004Ez a mondat arra enged következtetni, hogy a „fő irányvonalak” Moszkvában 

születtek a design tekintetében is, melyeknek végső finomítását végezték csupán a helyi 

szakemberek. Jórészt tehát meglévő minta átvétele volt, s nem önálló rendszer 

kidolgozása. „Különösen hasznosnak bizonyultak a Minszkben 1977-ben, és a Szófiában 

1980 elején tartott értekezletek. … A szocialista országokban működő ipari formatervező 

intézetek és szervek vezetői Minszkben 1977-ben és Szófiában ez év (1980) májusában 

megtartott határozatainak megfelelően jelen konferencia tudományos gyakorlati 

jelleggel rendelkezik.”1005 

A fő szempontok a várnai konferencián jól tükrözik, hogy még 1980-ban is mennyire a 

társadalom mérnökség szempontjai mozgatták a szocialista design fő döntéshozóinak 

gondolkozását. 

                                                           
1003 Az alábbiakban fő forrásom az Építésügyi Tájékoztató Központ D-609-es munkaszámú dokumentuma 
lesz, mely az 1980-as várnai ICSID Konferencián, orosz nyelven hangzott el, és a szovjet és szocialista 
design fejlődésének történetét taglalja. „Az ipari formatervezés szerepe a szocialista országok gazdasági és 
kulturális fejlődése aktuális feladatainak megoldásában” fordító: Jehoda J.: Rol dizajna v resennii aktualnüh 
zadacs razvitija skolnomiki i kulturü szocialiszticsenszkih sztran. 50 oldal. 
1004 „Az ipari formatervezés szerepe a szocialista országok gazdasági és kulturális fejlődése aktuális 
feladatainak megoldásában” p.2. 
1005 „Az ipari formatervezés szerepe a szocialista országok gazdasági és kulturális fejlődése aktuális 
feladatainak megoldásában” p.3. 
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„Fő szempontok:  

- az ipari formatervezés… komplex struktúraalakító hatása a gazdaságban és 

kultúrában. 

- az ipari formatervezés… a tárgyi térbeli életközeg komplex megformálásában 

- az ipari formatervezés… a szociális felzárkóztatás folyamatában  

- az ipari formatervezés… a tárgyi környezet optimális nómenklatúrájának 

meghatározásában. 

- az ipari formatervezés… tudományos műszaki haladásban játszott szerepe 

- az ipari formatervezés…gazdasági szempontjai, káderek oktatása 

- az ipari formatervezés…a fejlett személyiség esztétikai nevelésének és 

formázásának rendszerében.” 

A véget nem érő, és kétségtelenül zsibbasztó felsorolás vége azonban minden kétséget 

eloszlat: „Konferenciánk fontos feladatát képezi a szocialista ipari formatervezés 

fejlesztés közös irányvonalának kollektív meghatározása… Ez utóbbi kommunista 

pártjaink és állami vezető szerveink fejlett szocialista társadalom kialakítására és az 

SZKP és a SZU vezetése alatt a kommunizmusba való átmenetre és áttérésre vonatkozó 

egyeztetett politikájának irányvonalai és követelményei következményeként lépett fel.”1006 

A „magyar design” tehát nem organikus folyamatok, a modern iparművészet 

alakulásának eredményeként, hanem felső utasításra, a Szovjetunió vezetésével jött létre. 

Annak a „szocialista stílusnak” az utolsó formája, mely az ötvenes években a szocreál, a 

hatvanas években a „szocialista modernizmus” és mint láthatjuk, a Brezsnyev éra alatt a 

hetvenes évektől a „szocialista design” vagy „szisztematizáció” formájában került 

kifejezésre. Mint a szovjet előadó büszkén sorolja: „áttértünk az extenzív gazdasági 

struktúrákról az intenzívekre, kibővült a gazdasági együttműködés a KGST-n belül, a 

lakásépítés soha nem látott méreteket öltött…” eztán az előadó mintegy implikálja a 

Szovjetunió globális stratégiáját: „A GDP átlagos évi növekedésének csökkenése… a 

termelés és fogyasztás növekedésének eltérései… növekvő egyensúlyhiány… katonai 

politikai szférában mutatkozó feszültségek…. Energetikai nyersanyag és 

                                                           
1006 „Az ipari formatervezés szerepe a szocialista országok gazdasági és kulturális fejlődése aktuális 
feladatainak megoldásában” p.4. 
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valutaválságok…. A kapitalista környezete lényegéből adódnak, s a világpiacon való 

aktív jelenlétünk következményei. Számunkra, ipari formatervezők számára 

…ismeretesek az ipari formatervezés ezen a területen lévő hatalmas… lehetőségei.”1007 

A dokumentum mintegy összegzi az általam tárgyalt dolgozat teljes ívét, amikor kitér a 

design „fejlődésének történeti ismertetésére és áttekintésére.” Az előadás 3. pontjában 

rögtön azzal kezdi: „Szocialista közösségünk országai különböző kiinduló pozíciókból 

kezdtek hozzá saját ipari formatervezési rendszereik kialakításához.” A két iránymutató 

ország, a Szovjetunió és az NDK lesz. „A szervezett tevékenység megkezdésének 

időszakában a hatvanas években a gazdag hagyományok és a VHUTEMS VHUTEINA 

és a BAUHAUS eszmei-művészeti és metodológiai öröksége jelentette.” A hosszas 

méltatás után azonban az előadó a keleti blokkban létrehozott első „mintaintézmény” az 

NDK-ban 1963 – 1965 között hozták létre a Nemzeti Formaképző Intézet 

ismertetésébe fog. Az ebből megszervezett UPÉ – azaz Iparesztétikai Főigazgatóság, 

mely 1972-ben jött létre a keleti blokk többi országa számára is „mintaértékű lett.”  

Az NDK, mint az iparművészet, termelés, művészeti élet szocialista „mintaállama” 

végig meghatározó volt.1008 Már korábban is említettük: a kelet berlini Stalinalle például 

alapvetően a Hidegháború első reprezentatív építkezésének, a kettéválasztott Berlin eltérő 

újjáépítésének mintegy jelzésértékű emléke. Az 1961-ben felépített Berlini fal  zárójelbe 

tette a „Hruscsovi olvadás” látszólag barátságos gesztusainak őszinteségét, és hamarosan a 

Rakétaválság követte, mely a Hidegháború legforróbb pillanatai közé tartozott. A Hincz 

Gyula kapcsán említett Walter Womacka a „szocialista modernizmus” stílusának 

„úttör ője” volt . A Brezsnyevi érában a szocializmus sikerét az NDK-ban tapasztalható 

életszínvonal-növekedés volt hivatott demonstrálni. Az NDK ipar fejlesztése, az NDK 

művészeti élete tehát mintaként szolgált a teljes kelet-európai blokkban, nem véletlen, 

hogy ez az ország adott otthont a Szocialista Országok Művészeti Triennáléjának is.  

Az Ipari Formatervezési Tanács intézményi elődje is az NDK-ban 1972-ben 

létrehozott Iparesztétikai Tanács, az UPÉ volt.  

                                                           
1007 „Az ipari formatervezés szerepe a szocialista országok gazdasági és kulturális fejlődése aktuális 
feladatainak megoldásában” p.7. 
1008 Az alábbi weblapon gazdag képanyag található. 
http://www.designboom.com/history/eastgermandesign.html letöltés ideje: 2011-09-24. A Weblapot Günther 
Höhne szerkeszti, aki kiadta a „DDR-Design” című könyvet 2006-ban Kölnben. Lásd: Günter Höhne: DDR-
Design, Komet, Köln. 2006. ISBN 10 3898365875, ISBN 13 9783898365871 224 oldal, illetve Das große 
Lexikon DDR-Design, Köln 2008 (ISBN 978-3-89836-626-2) 



 
335 

 

Ez a szervezet: 

• ipari formatervező irodák, szalonok fenntartója 

• szabadfoglalkozású tervezők szakmai irányítása 

• tudományos háttérmunka, kutatásszervezés 

• ipari termékek minőség-ellenőrzése 

• tudományos műszaki tájékoztatás 

• nemzetközi együttműködés az ICSID-ben való képviselet 

• kapcsolatban áll az NDK Művészeti Tanácsának ipari formatervező szekciójával 

• az NDK Műszaki Kamarájának ipari formatervező központi irodájával  

• a minőségért járó állami kitűntetések átadásáért 

• kapcsolatban áll a közép és felsőoktatás résztvevőivel a formatervező káderek 

előkészítése céljából. 

• részt vesz a gazdasági és kulturális területet érintő állami politika kialakításában és 

realizálásában. 

Mint láthatjuk ezt a mintát egy az egyben követte a magyarországi intézményrendszer, 

melyet 2 évvel később, 1974-ben hoztak létre, és aminek a jogutódja a Design Center, 

a Design Terminál, a Magyar Formatervezési Tanács, valamint a Nívó díj. Az ipari 

formatervezés egységes állami rendszerét szintén 1962 után kezdték kiépíteni a 

Szovjetunióban. Az Össz-szövetségi Műszaki Esztétikai Tudományos Kutató Intézet 

(VNIITÉ) alá 1500 kisebb szervezet koordinációja tartozott és a Szovjetunió 

Minisztertanácsához tartozó Állami Tudományos és Műszaki Bizottságon valósította meg 

annak utasításait. 1967-ben létrejött a SZENEZS elnevezésű központi oktatási-

művészeti stúdió mely a VNIITÉ-vel párhuzamosan designer-ek képzését végezte. Még 

Bulgáriában is létrehoztak hasonló szerveket, és miután 1975-re az összes szocialista 

ország szervezetei csatlakoztak az ICSID-hez, holott Bulgáriában se az iparnak, se a 

designnak nem voltak hagyományai és infrastruktúrája. A VNIITÉ és SZENEZS kettőse, 

mely 1962-től a szovjet irányvonal elsődleges megvalósítója volt, a „szocialista design” 

többi képviselője számára konferenciák során adta át azt az irányvonalat, melyet követni 

kellett. Az ilyen módon neki alárendelt egyéb szervezetekkel együtt szavazati többségbe 

kerülve átvették a „vezető irányvonal feletti ideológiai irányítást az ICSID-ben.. Az 

ICSID 1975-ben megtartott IX. kongresszusán a Ju. B. Szolovjev által elhangzott 

előadás az „új ipari forradalom” társadalmi szerepét hangsúlyozta. 
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A design társadalom-jobbító szerepének hangsúlyozása, a design, mint a társadalmi 

problémák megoldásának eszköze, a design, mint olyan „utópia” melynek révén a tárgyi és 

épített kultúra egészének átformálása révén megvalósítható a társadalmi 

igazságtalanságok korrekciója, valamint a társadalomban élő ember erkölcsi és 

morális javítása a tárgyi kultúra minőségének emelésével nem pusztán a szocialista 

design elméletét határozta meg, hanem a hetvenes évek designelméletében széles körben 

jelen volt. A „fogyasztói társadalom kritikája” számos designelméleti alapműben ott van, 

és a „design szociális felelőssége” szintén általánosan elfogadott elvnek számít, amely még 

Victor Papanek designelméleti munkásságának is egyik sarokköve.1009 

Ami az ICSID-en belüli „hatalomátvétel” eredménye tehát csupán az lett, hogy a 

„fogyasztói társadalom kritikájának”  hangjai erősen beszűrődtek a designelmélet 

kérdései közé, és azok a társadalommérnöki szempontok, melyek a design és a társadalom 

viszonyát taglalták felerősítették design-elmélet baloldali ideológiai gyökereit. Érdekes 

lenne annak további vizsgálata, hogy a szovjet hatásra felerősödő társadalomkritikai 

hangok befolyásolták-e a nyugati designer-ek működését, gondolkodását. Megtudni, hogy 

volt-e azon túl bármi haszna a Szovjetunió majd másfél évtizedes munkájának, hogy 1977-

ben a szokásos brezsnyevi langue de bois körmönfont nylevezetén ítélték el a kapitalizmus 

és a fogyasztói társadalom visszásságait. A „hatalomátvétel” azonban hosszú távon 

mindenképp hiábavaló erőfeszítés volt, csakúgy, mint az ENSZ hasonló letámadása, hisz 

végül a kommunizmus gazdaságilag és politikailag is összeomlott saját 

megreformálhatatlansága súlya alatt.  

Az viszont tény, hogy azok a szervezetek, amelyek ezekbe a nemzetközi társaságokba 

integrálódtak korántsem az adott ország hagyományaiban gyökerező, alulról szerveződő 

design társaságok voltak, hanem parancsszóra megalapított egyesületek, melyeknek a 

szálai egészen a Szovjetunió Minisztertanácsáig vezettek. Az információ, ideológia, 

elképzelések és „struktúrák” fentről lefelé szerveződtek, és már a hetvenes években 

nagyrészt nyugati minták mechanikus átvételei voltak. A „value engineering” amerikai 

módszerének szocialista változata, a hetvenes évek értékelemzése teljesen ineffektív volt. 

Hasonlóan járt a szocialista alapokon létrehozott design egésze is, mely gazdasági és 

elméleti szempontból is zsákutcának bizonyult. A művészet, iparművészet, ugyanis soha 

nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé építkezik. A rendszerváltáskor tapasztalható 
                                                           
1009 Lásd: Victor Papanek Design for Human Scale, New York, Van Nostrand Reinhold. 1983. ISBN 0-442-
27616-8. 320 oldal Victor Papanek: Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New 
York, Pantheon Books. 1971. ISBN 0-394-47036-2. 394 oldal. 
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káosz tehát annak eredménye, hogy a szocialista design és szocalista gazdaság keretei közé 

szorított magyar ipar és magyar iparművészet e struktúrák összeomlásával együtt bukik: a 

ráerőltetett rendszerek romjai maguk alá temetik.  

A kilencvenes évek főleg ennek a kaotikus állapotnak a prolongálását jelentették, illetve 

kísérleteket a szocializmusból örökölt szervezetek „demokratizálására”, az 

információáramlás irányainak megváltoztatására. A Művészeti Alapból létrejött a MAK és 

a MAOE és a Design Center, a Formatervezési Tanács is átalakult koordináló szakmai 

szervezetté, mely bizonyos kitűntetések, konferenciák szervezésének feladatát, a 

tudományos kutatás, és adatnyilvántartás egységben tartását végzi. A kortárs iparművészet 

irányzatai, iskolái azonban a kétezres évek második felétől új korszak elé néznek. 

Valószínűsíthető, hogy az 1975 és 2000 közötti kronológiai szakasz ugyanúgy egységes, és 

a rendszerváltás tényét, csak, mint belső korszakhatárt figyelembe vevő korszaka lesz az 

iparművészet történetének, mint a dolgozat első időszaka, mely az 1938 és 1958 közötti 

időszakot taglalja egyben.  

A kortárs iparm űvészet alakulását már más struktúrák szerint fogja vizsgálni a 

művészettörténet. Az Iparművészeti Főiskola monopóliumának megszűnése, mely a 

soproni és pécsi művészeti képzés beindulásával a rendszerváltás után vette kezdetét, 

eleve több egymással együtt működő, egyben versengő iskolát hozott létre a magyar 

iparművészet és design területén. A 2010-es éveket már számtalan iparművészeti és 

design irányú képzést nyújtó intézet, és számos külföldön végzett fiatal pályakezdő 

iparművész karrierjének kezdete fémjelzi, és az Európai Unión belül a „designer” 

ugyanúgy import és exportcikk, mint a termék, amit létrehoz. Az a szemlélet, és 

bizonyos fokú elzártság egész biztos a múlté, mely ebben a dolgozatban végig kísértett. A 

külföldi áramlatok, irányzatok az interneten keresztül korlátlanul áramolnak be hazánkba, 

ahogy az innovatív és kreatív ötletek is akadálytalanul alakulhatnak olyan koncepciókká, 

amik akár a gyártó és forgalmazó szféra számára is érdekesek. Az design technológiái 

szinte bárki számára elérhetőek, használhatóak, és újra kezd visszatérni a 

„kézművesség becsülete.” A korábban aláértékelt „kraft” és „stúdió iparművészet” 

presztízse növekvő tendenciát mutat csakúgy, mint a népi kézművesség megítélése. 

Iparművészek karrierjének nagy része szól egy-egy halottnak vált kézműves vagy iparos 

technológia, mint az üvególmozás, vagy üvegfújás újrafelfedezéséről, és a manufakturális 

ipar kis műhelyei sorra jönnek létre. A magyar iparművészet 1938 és 1988 közötti 

időszaka, mely nagyjából lefedi a kommunizmus időszakát sok tekintetben okozott kárt, de 
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sok olyan új irányzat létrejöttét is lehetővé tette, melyben lehet magyar művészek 

hazánkban soha nem mérethették volna meg magukat. 

A magyar iparművészet bizonyos tekintetben, még ha a szocialista utópia valóra 

váltásának részeként is pár évre valóságként élhette meg az erős, tömegtermelő magyar 

könnyűipar létét, amikor esély nyílt arra, hogy bizonyos tárgyak létre jöhessenek. Néha 

ehhez különleges „történetek” kellettek, mint például Kovács Júlia üvegművészé. 

Karrierjét a lehetőségek, a véletlenek egyaránt befolyásolták. Az alábbi történetet a 

művésznő, édesanyám személyes elbeszéléséből ismerem, s mintegy a dolgozat zárásaként 

helyezném ide.  

Kovács Júlia (született: 1947. október 19. Szeged)1010a szegedi Tömörkény István 

Művészeti Gimnáziumban, kerámia szakon Dinnyés Éva tanítványaként érettségizett. Mint 

évfolyamának kitűnő diákja rögtön felvételizett az Iparművészeti Főiskolára, de első 

alkalommal nem vették fel. Egy éven keresztül Pap János és Horváth Sándor 

keramikusok budapesti műhelyeiben végzett segédmunkát, és itt ismerkedett meg a 

művészek baráti köréhez tartozó Schrammel Imrével, Gorka Líviával és számos 

művésszel, akik felfigyeltek tehetségére. A következő évben szintén felvételizett, ám a 

felvételi eljárás során rendhagyó módon kihívták a folyosóra. A folyosón Schrammel 

Imre, Csekovszky Árpád és Litkey József voltak. Közölték Kovács Júliával, hogy „arra 

a helyre, amit neki szántak” az 1956-os ellenforradalom egyik akkori hősének lányát 

„kell” felvenni,  ezért számára nincs hely a kerámia szakon. „Cserébe” mehet az üveg 

szakra, mert ott „még van egy üres hely”. Kovács Júlia tehát soha nem felvételizett üveg 

szakra az Iparművészeti Főiskolán, mégis „üveges” lett Z. Gács György csoportjában az 

1967-ben kezdő évfolyamon. 

Kettejük viszonya végig hűvös volt. Z. Gács György nem tekintette tanítványának 

Kovács Júliát, Kovács Júlia pedig nem tekintette mesterének Z. Gács Györgyöt. A diploma 

előtt Z. Gács György hasonló ajánlattal fordult Kovács Júliához: elintézte, hogy 

különbözeti vizsgák nélkül átvegyék a Képzőművészeti Főiskola festő szakára, és így nem 

kell tovább „játszania az üvegest”. Kovács Júlia ezt az „ajánlatot” visszautasította, és 1972-

ben szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskola üveg szakán az első olyan diákként, aki a 

főiskola történetében ólmozott üvegablakkal diplomázott. (a második Hefter József lett, aki 
                                                           
1010 Szilágyi B. András: Kovács Júlia, katalógus, 2006. Dömsöd. Kovács Júlia / (szöveg: Szilágyi B. András) 
Kiadja a Scola Manufactura Alapítvány, 2006. [61] p.: ill., részben színes; 29 cm OSZK: MD 81.537 / Raktár 
Lásd még életrajz: Artportal.hu: http://artportal.hu/lexikon/muveszek/kovacs_julia letöltés ideje: 2011-09-24. 
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1975-ben diplomázott az üvegszakon hasonló műfajú művel) Egyetemi évei alatt 

találkozott az alatta lévő évfolyam diákjával, Szilágyi Andrással, Báthory Júlia nevelt 

fiával így az ő révén megismerve Báthory Júliát hamar az üveg anyagával is 

megbarátkozott, és „igazi üvegessé” vált. Szilágyi Andrással 1973-ban házasságot is 

kötött, így az „üveg szak fekete báránya” a magyar üvegművészet egyik legnagyobb 

alakjának a menye lett. 

Kovács Júlia számára a Z. Gács György tanítványai által uralt üveges szakmai közeg 

nem nyújtott megfelelő talajt  kibontakozásra, ezért diploma után a nagykanizsai 

üveggyárban helyezkedett el, mint tervező. Kovács Júlia szeretett tervezni, és személyisége 

révén az üveggyárban hamar képessé vált elképzelései megvalósításának átverésére a gyári 

struktúrákon. Aktív üvegtervező lett. Egészen a nagykanizsai üveggyár megszűnéséig 

gyártották citromfacsaró és almareszelő termékeit, melyet Vadas József 1979-es a 

Művészi Ipartól az Ipari művészetig című könyvének 159.számú képtábláján is láthatunk. 

1980-ban gyermekkori legjobb barátja, az akkor a kispesti Gránit Gyár művészeti 

vezetőjeként tevékenykedő Minya Mária  segítségével alkotta meg hőálló üveg-kerámia 

edénycsaládját, amely 1980-ban a valenciai design kiállítás díját nyerte el. Ugyanebben 

az évben Kovács Júlia képviselte a magyar üvegiparban dolgozó iparművészeket az ICSID 

1980-as várnai konferenciáján. A hetvenes évek végén férjével, Szilágyi Andrással egy 

Báthory Júlia homokfúvás technikáján alapuló egyéni módszert dolgoznak ki, amivel 

sorozatosan készítik építészeti megrendeléseiket. Az 1980-as évek második felében 

azonban látva a magyar üvegipar gyors összeomlását több évtizedes kísérletezésbe fog a 

kerámia és az üveg anyagának „összeházasítására”. A kísérletek eredménye lesz az a 

„samott üveg” technika, melyekkel monumentális építészeti megrendelésektől a 

kisplasztikákig számos alkotást hoz létre, s melyért 2007-ben Ferenczy Noémi díjat is 

kapott. 

A fenti szubjektív történet is mutatja, hogy a magyar iparművészet sajátos 

kényszerpályái nagyban és radikálisan befolyásolták művészeink életét. Sokan nem voltak 

olyan szerencsések, hogy „legyen nekik szabad hely” amikor tehetséges jelöltek helyett 

pártkatonákat „kellett” felvenni, s mely gyakorlatról már Gádor István is beszámolt az 

ötvenes években. Kovács Júlia nem akart üveges lenni, mégis az lett, s nem akart designer 

lenni, mégis az lett. Más kérdés, hogy ő élve a lehetőségekkel megragadta a feladat 

szerethető és izgalmas részét, de más alkotók ezzel korántsem voltak így. Főiskolai 

párválasztása ugyanígy kényszerből „sodorta” az üveges szakmán belül Báthory Júlia 
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mellé, és Minya Máriával való barátsága is kamaszkorából ered, mely aztán számos közös 

szakmai munkában jelent meg a nyolcvanas kilencvenes években. Kovács Júlia 

kényszerek és véletlenek következtében járta be a szilikátművészet teljes spektrumát 

a kerámia anyagánál kezdve az üvegművességen át a porcelánig, majd kényszerből és 

véletlenek során járta be a design, a képzőművészeti iparművészet, az építészeti 

társművészet és a kézműves iparművészet műfajait egyaránt. A szükségből erényt 

kovácsolva folyton reagált az adott korszak és feladat kihívásaira, és egy kivételesen 

gazdag és szerteágazó életművet hozott létre, mely szerencsére kortársai többségéhez 

hasonlóan még lezáratlan. 



 
341 

 

 

5. A DOLGOZAT KONKLÚZIÓI  

5.1. A dolgozat megállapításainak összegzése: 

A „design” tág fogalomköréhez sorolható jelenségek a magyar elméletírásban 

viszonylag korán megjelentek, bár a szó sokáig nem szerepel ilyen formájában a magyar 

hivatkozások között. A „modern technikák” a „tömeg és sorozatgyártás”, később az 

„ipari formatervezés” illetve „esztétikus tárgytervezés” említése azonban már a XIX. 

század folyamán kialakította a magyar viszonyok közötti sajátos arculatát. A 

magyarországi ipari forradalom során létrejövő és fejlődő üzemek táján már a húszas-

harmincas években megjelennek érdeklődő iparművészek. A harmincas évek második 

felében az Iparművészeti Iskola akkori igazgatójának, Szablya Frischauf Ferencnek a Ganz 

Gyárral és több akkori ipari nagyüzemmel történő kapcsolatfelvételével a „design” kérdése 

hamar az iparművészeti gondolkodás fősodorába kerül, s a második világháborút követően 

meghatározó, rövid időre domináns területté lesz. 

Le Corbusier kifejezése, miszerint a házak „gépek az életért” kifejezi azt a technika-

kultuszt, amin belül az ipari gyártás, az ipari tárgyformálás a művészet egésze számára 

megfogalmazott, utópikus cél-irány a húszas harmincas években. A modern kor általános, 

„design,” mint tervezés - fogalma „totális” értelemben véve nem csupán az 

iparművészetet és az építészetet, de az élet minden területét felölelte. Az épület, az élettér, 

környezet, és ezen belül a teljes társadalom „tervezését” magában foglalja. Ez a 

„társadalom-mérnöki szemlélet” később a történettudományban és a művészeti 

irodalomban is gyökeret ver. Mivel keleten egészen 1990-ig (és előtte is erősen) a 

társadalmak vállát régóta nyomta a Karl Popper által „Platón átkának” tartott doktriner 

idealizmus, így ennek szorításából a „design” fogalma sem szabadulhatott.  

A „modern design” a művész minden részletre kiterjedő, idealista tervező hozzáállását 

jelenti. Ebben a legtöbb, a dolgozatban említett irányzat ugyanúgy gondolkodik. A Theo 

van Doesburg által „neoplaszticizmusnak”, Kassák által aktivizmusnak, mások által 

máshogy nevezett, eltérő, avantgárd gyökerű izmusokban a képzőművészet, iparművészet, 

építészet területei nem különülnek el, hanem egy egységes gondolatként jelennek meg. Az 

eltérő irányzatok ezt másként nevezték: „összművész”, „tervező”, „egységes szellem”, 
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„egységes stílus”. A modern alkotói attitűd lefedi azt a fajta művészi-tervezői 

tevékenységet, amit Mies van de Rohétól Philip Johnsonig minden irányzatban 

műveltek.  

A húszas-harmincas években Kassák Lajos tekinthető a magyar művészet leginkább 

avantgárd szellemű művész-személyiségnek. Tőle esztétikai és művészi hozzáállásában 

legtávolabb talán a Kós Károly által képviselt népiesség körei találhatóak. Mint „modern 

tervezők”  azonban hasonló attitűddel alkotnak. A tág értelemben vett magyar modern 

iparművészet arculata szerteágazó. Elég megemlíteni az avantgárd és népies irányzatok 

felé egyaránt nyitott. Kozma Lajos vagy Kaesz Gyula nevét. Györgyi Dénes, az 

Iparművészeti Iskola rektora az Art Deco stílushoz állt közel, az Iskola tanárai közül 

Ohmann Béla, a „rómaiakhoz” köthető szobrászművész és Toroczkai Wigand Ede is 

hasonló, műfajilag szerteágazó életműveket alkotnak. Életművük során bejárják az 

építészet, ipar- és képzőművészet, belsőépítészet és grafika eltérő területeit.  

Jonathan Woodham 1997-es „Twentieth Century Design” című könyvében külön 

fejezetben tér ki a design és a nemzeti identitás kapcsolatára. Woodham szerint a tág 

értelemben vett „design” diverzitását az okozza, hogy adott társadalmak és kultúrák 

tárgyi kultúrája a huszadik században szervesen alakult ki korábbi tárgycsoportok, 

típusok modern környezetbe helyezése által. A design megjelenése, majd terjedése a 

huszadik század társadalmi és történelmi eseményeivel párhuzamosan haladt. Woodham 

gondolatának fonalán haladva megállapíthatjuk, hogy bizonyos esetekben a „design” a 

nemzeti identitás őrzője és hordozója is egyben, amennyiben identitásunk kialakulásának 

szerves részét képezi közvetlen tárgyi kultúránk.  

A tárgyi kultúra egészének radikális átalakulása azonban a modern kor 

iparművészetének egésze számára olyan feladatot adott, hogy megteremtse az identitást 

jelölő elemek és formák továbbélésének feltételeit. Olyan kor volt ez, ahol, a társadalom 

radikális átalakulása miatt, a tradíciót hordozó közösségek vagy eltűnnek, vagy 

életformájuk radikális megváltozása miatt nem hordozták tovább ezt a tudást. Az 

értelmiségen belül itt merült fel az „iparművész” kezdettől meglévő, erős társadalmi-

nemzeti felelőssége. A kölcsönhatás a „népi és gépi” iparművészet irányzatai és 

értelmezései között folyamatosan fennáll a század során. A hagyományos falusi 

közösségek radikális átalakulásával, az ötvenes évek végétől jóformán kizárólag a „design” 

határozza meg az egyes korszakok arculatát, a népművészet formakincse kézműipari és 
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iparművészeti vállalatok termékeiként él tovább. A széles értelemben vett „design” mint  

például a „hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek” immár jóformán stílusként kezelhetőek, 

design-identitásuk körülhatárolható „világokat” jelöl.  

A dolgozat során felmerülő stiláris és műfaji kérdések egyaránt a művészettörténeti 

diskurzusról korábban leválasztott területek felé mutatnak: a népművészet és 

iparművészet kapcsolata meghatározó lesz a tárgyalkotó iparművészetek számára a 

népiesség formáitól a stúdió iparművészetig, mely a japán „mingei” filozófia révén 

valójában saját gyökereihez nyúl vissza megmerítve azokat a keleti filozófia forrásaiban. A 

magyar egyházművészet szerepe a negyvenes években szintén felértékelődik, hisz az 

iparművészet, mint az építészet társművészete, a klasszicizáló modernizmus egységes 

program-művészeteként az iparművészet, mint társművészet számára lesz kiemelt 

jelentőségű a második világháború után is, amikor ugyan az ideológiai tartalmak 

lecserélődnek, a terek is átalakulnak, de a kifejező eszközök továbbélnek.  

Az iparművészet és az ipar kapcsolata: az ipari és gyári tervezés kezdeteinél jelen 

lesznek. A magyar gyártmányok az iparművészetben, az iparművészet és könnyűipar 

kapcsolata a második világháborút megelőzően, majd azt követően, az ötvenes évek során 

a „magyar tárgykultúra”  létrehozására irányuló formai és művészi kísérletekben 

csúcsosodnak. Sajátos okokból azonban a gyári feltételek elvi adottságai ellenére jórészt a 

kézművesség és iparművészet műhelyviszonyai közt történtek. A magyarországi 

könnyűipari gyártás, miközben alapvetően konzervatív, üzleti szellemű volt, a fogyasztási 

cikkek terén erős importnyomás alatt volt.  

A harmincas évek vége felé azonban, minden látható felemássága ellenére, egy új 

korszak kezdődött az iparművészetben. Ekkor születik meg az iparművészek részéről az 

a korábban körvonalazódó és egyértelművé váló igény, hogy a magyar iparművészet a 

„design” mint művészi formatervezés irányába is elmozduljon. A könnyűipar fejlesztése 

révén az iparművészet haladásának kijelölt útja a gyártás folyamatába történő 

belépés. Ezáltal kívánnak közhasználatba helyezni egy önálló, elkülöníthető és 

nemzetközileg is versenyképes magyar tárgykultúrát, kiteljesítve a „magyar iparművészet” 

szecesszió óta meglévő hivatását. A modernista irányzat értelemszerűen ennek a 

folyamatnak egyik fő támogatója volt.  

Az iparművészetek esetében alapvetően materiális művészetről van szó. A 

technológiai háttér előfeltétele művelésének, ezért az iparművész eleve kénytelen 
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alkalmazkodni bizonyos feltételekhez, ha hozzá akar jutni a megmunkálandó anyaghoz. Ez 

hatványozottan igaz a szilikát művészetre: az üveg és porcelán esetében a komoly üzemi 

háttér elengedhetetlen, még az autonóm kerámiaművészet is alapvetően összetett üzemi 

tevékenység. Az üveg és porcelán esetében kimondottan valamiféle „gyár”,  a kerámiánál 

többnyire kézműves „műhely”  jelenti ezt a termelő bázist. Az iparművész attitűdje 

függetlenül a termelési szerkezettől, alapjaiban különbözik a képzőművészétől, hisz jórészt 

megrendelésre, nagy anyagköltséggel dolgozik. Egy komplex gyártási folyamatot nehéz az 

„asztalfióknak”, magányos művészként művelni, és a kísérletezés tere is szűkebb, lévén 

komplex és bonyolult technológiák működtetése zajlik, ezért nem alakulhatott ki 

„underground iparművészet” sem. 

Az általános tárgyi kultúrát a harmincas években immár „programszerűen” 

szerették volna felváltani egy „új magyar stílussal”,  mely végleg kiszoríthatná a 

használatból és a mindennapokból az idegen és olcsó tömegtermékeket, hogy ezt egy 

minőségi hazai, magyar tárgykultúrával cserélje le. A magyar megújulás komplex ügye 

az építészek, iparművészek számára részben a „magyar design” megteremtésének 

programját jelenti.  A széles körben jelen lévő magyaros tárgyak stílusa azonban nem az 

elsődleges „design-valóságot” jelentette. A kiállítások korsóiból nem ittak, szobáiban nem 

laktak, bútorait nem használták. A magyar szecesszió iparművészeti hagyományából 

kialakult közízlés, a társadalmi hangulat és gyártási feltételek teremtette valós helyzetnek 

ezek a kiállított, „eszmei terek” nem feleltek meg. A „modern formatervezés” 

funkcionalista, a nemzetközi modernizmus iparművészet-felfogásához közelebb álló 

irányzatának példái is iparművészeti műhelymunkák voltak. 

A magyar művészetelméleti diskurzusban az iparművészetre vonatkoztatható 

elméleti kérdések felvetése jórészt az építészet területén kezdődött. A XIX. századi 

kezdetektől az iparművészet részben az építészet „társművészeteként” jelent meg. A 

mindenkori teoretika az építészet számára kijelölt főbb útmutatásai automatikusan 

csapódtak le az iparművészet területén. Ezek az esztétikai elvárások közvetlenül 

befolyásolták az iparművészek mozgásterét is. Az építészek alkotta terek szabták meg azt, 

hogy mire volt szükség a társművészetek részéről, sőt voltaképp az építészek „tervezték 

bele” épületeikbe az iparművészek feladatait. Ha sarkítva nézzük: a szecessziós építészet 

majolikát, bútorokat és díszítő ornamentikát, nagy ólmozott ablakokat igényelt. Az Art 

Deco építészet egybefüggő muráliákat, illetve belsőépítészeti koncepcióba illeszkedő 

tárgyakat kívánt. Olyan önálló társművészeti alkotásokat, melyek megfelelően alkalmazták 
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a kézművesség és az új technológiák eredményeit. Ebből alakult ki egyfajta „magyar 

Baukunst” a harmincas években, ami az ötvenes évek reprezentatív feladatainak 

elvégzéséhez is tökéletes volt. A modernizmus irányzatai ornamentika híján nem 

igényeltek hasonló „társművészetet”. Ehelyett designt igényeltek: a letisztult modern 

épületekbe funkcionalista tárgyak és típusbútorok kellettek, s ennek megfelelően az 

iparművészet egésze tolódott a „társművészet” státuszából a design irányába. Ez a 

folyamat hazánkban az ötvenes évek második felétől gyorsult fel, és a hetvenes-nyolcvanas 

években tetőzött. 

A „modern” gondolat, melyet a használati, tárgyi kultúra területén a „design” fogalma 

fed le, a társadalom, gazdaság, művészet egészére vonatkozik, függetlenül attól, milyen 

műfaj specifikumában jelenik meg. Azok az elképzelések tehát, amik az építészetre igazak, 

az iparművészet hasonló tendenciáival is részben megfeleltethetőek. A totalitás elve 

alapján minden „applikáció” egy nagy, összefüggő filozófia céljainak alárendelten 

jelenik meg, így az iparművészet az építészet társművészeteként az esetlegesen megjelenő 

dekoratív célok, vagy épp ellenkezőleg: a modern építészethez társuló funkcionális 

feladatok ellátását kapja fő feladatául. Az épülethez illeszkedik, azt egészíti ki, és végső 

soron a belsőépítészet tárgyigényét látja el a „magyaros szalonoktól” a „házgyári 

konyhaprogramig.” 

A stiláris kérdések, irányzatok, műfajok taglalása mellett olyan háttér-eseményekről 

számolhatunk be, amelyek keretében az iparművészet gazdasági mozgástere 

meghatároztatott. Az 1958 utáni időszakban az iparművész-képzés egésze elmozdul a 

háború előtti időszakétól, az iparművészet műfaji szerkezetének és terminológiájának 

szándékos és radikális átalakítása is végbemegy. A műfajok új elkülönítései, a korábban 

összefüggő területek elemeinek szándékos, ám következetlen elválasztása történik. Ezt az 

átrendeződést az Iparművészeti Főiskola által kizárólagosan uralt képzési struktúrájának 

átalakítása hűen tükrözi. A „szocialista design” szemlélete, az „iparművészet” „ipari 

művészetté” történő módosulása meghatározza az elkövetkező generációk szemléletét és 

mozgásterét. A szakmán belül generációs és műfaji ellentétek jönnek létre, függően az 

adott terület központilag meghatározott káderigényeitől, nem kevéssé a diktatúra „divide et 

impera” szemléletének köszönhetően. Létrejön a „tervező iparművész” és a 

„képzőművész iparművész”. A korszak végére az iparművészet, mint az építészet 

társművészete leginkább generációs műfajjá válik. A kézművesség és népművészet végleg 
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leszakad az iparművészeti diskurzusról, az iparművészet háttér intézményrendszerei is 

sorra megroppannak, végül működésképtelenné vállnak.  

Az intézményrendszer bizonyos elemei a kilencvenes évek közepe-végéig továbbélnek. 

Felsejlik egy, a dolgozat elejéhez hasonlóan meghatározható 1985 és 2005, illetve 1995 és 

2004 közötti kronológiai szakasz körvonala, mely öt-tíz éves átfedésben a dolgozat utolsó 

részében tárgyalt eseményekkel, a kortárs iparművészet történeti kezdeteiként szolgálhat a 

jövőben. Ezzel azonban a dolgozatban már nem kívántam foglalkozni. 

5.2. Szubjektív zárás – Személyes érzések egy kutatás összegzéseként 

A magyar iparművészet ma tapasztalható válságát, fogalmainak tisztázatlanságát 

elsősorban az okozza, hogy saját gyökereitől részben elszakítva, egy ráerőltetett struktúra 

továbbélő elemeinek kulisszái közt kénytelen fejlődni. 1938 után fokozatosan, az 

iparművészet korábban organikusan és egymás mellett fejlődő műfajait, irányzatait 

ahelyett, hogy szabad bontakozásukat lehetővé tették volna, belekényszerítették elébb a 

totalitárius, majd a hidegháborús logika diktálta szovjet típusú gazdasági, teoretikai és 

fejlődési keretek közé. Sokszor szándékosan ugrasztották egymásnak ezek képviselőit, 

miközben az esztétika folyamatosan minősítő kijelentéseket tett, és a kommunista vezetés 

kénye kedve szerint válogatott a művészek között, tett lehetetlenné egyeseket, miközben 

futtatott másokat.  

A magyar iparművészet eközben elvesztette kapcsolatát saját gyökereivel, saját kiforrott 

stílusaival, irányzataival, és fokozatosan kívülről vett minták alkalmazását, honosítását, 

megvalósítását végezte és végzi a mai napig. A magyar iparművészet önálló innovatív és 

kreatív ereje azonban ennél sokkal nagyobb és többre hivatott. Az Arts and Crafts 

korszakban progresszív és önálló karakterrel rendelkező iparművészetünk sokat veszített 

korábbi erejéből. A magyar iparművészet teoretikáját, korábban tág fogalmi és 

vitakörnyezetét helyre kell állítani. Az iparművészet szót a Moholy Nagy Művészeti 

Egyetem, az Iparművészeti Iskola jogutódja már nem viseli nevében. A 

„kézművesség” képzése, továbbélése szakmák sorsa a hetvenes évek óta továbbra is 

bizonytalan. Az iparművészet hármas pilléren nyugszik: elsőként a minőségi 

diskurzuson, elméleten, plurális véleményeket kifejtő, egymással versengő műhelyek 

munkáján. Széles és tisztázott fogalmi hálóban magyarázhatóak meg csak a művek, és a 

meddő terminológiai viták helyett elsősorban a művészek és irányzatok körül kellene 
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folynia a diskurzusnak. Addig, amíg iparművészet, design, kézművesség, mesterség szavak 

és szakmák a becsületüket vissza nem nyerik, értelmetlen szócséplés folyhat csupán.  

A másik pillér, ha úgy tetszik a „magyar mingei.” Az a tág kézműves hagyomány, 

formai és tárgyi kultúra, amit a Kárpát-medence népei, és ezen belül a magyar nép 

évezredek alatt alkotott. Ehhez társul az a történeti kultúra, ami az adott műfaj történetének 

beható ismeretét kell jelentse. Amíg azonban az iparművészek szaktörténeti és néprajzi, 

népművészeti tudása felületes, amíg nem ismerik a tágan és szűken vett régióra jellemző 

technológiai formai és ornamentális megoldásokat, addig nincs esélye olyan helyi 

sajátságokat hordozó műhelyek, stúdiók, munkaközösségek létrehozásának sem, amelyek 

versenyképesen és önálló karakterrel léphetnének fel a piacon. A harmadik pillér  nem 

más, mint az iparművészet és design komplex gazdasági, társadalmi hátterének, 

rendszerének, működésének ismerete és biztosítása nem pusztán a tárgyalkotás, hanem az 

innováció és kreáció szabályainak feltárása révén, szakmai fórumok, kiállítások, 

szimpóziumok, és koordinált képzés révén. Ehhez azonban olyan alulról szerveződő 

szakmai szervezetekre van szükség, ahol az elvárt információ, a művészi közösségek 

szervezése, a kiállítások nem egy nagy állami szerv kegyén, hanem a művészek önálló, 

mondhatni „alulról felfelé építkező” szervezetében csúcsosodna ki.  

Ahogy Lechner Ödön és társai egy adott történelmi helyzetben folyóirat, múzeum, 

iskola és egyesület alapításával kezdték el a magyar iparművészet történetét, úgy kell 

ennek a korszaknak a tapasztalatait újraértelmezni, újra megismerni, hogy egy most 

létrejövő hasonló közösség olyan sokrétű, számos stílust, irányzatot felvonultató és gazdag 

hagyománnyá terebélyesedhessen, mint a harmincas évek magyar iparművészete volt. 

Fontos megszabadítani az iparművészet területét azoktól a sallangoktól, terhes 

örökségektől amiket az 1958 utáni korszakból mai napig magával hordoz. Fontos, hogy ne 

tegyük szemétkosárba ezt az időszakot és azokat, akik ezekben az időkben dolgoztak, 

hanem az őket befolyásoló kényszerek és lehetőségek hálózatát átlátva, tehetségüket 

elismerve nézzünk az 1938 és 1988 közötti ötven évre. „Sine ira et studio” nézzük végig 

kik voltak azok, akik valóban értékeset alkottak, s a lomtalanítások kacatai, és bontások 

törmelékei közül emeljük ki egy letűnt korszak megőrzésre méltó emlékeit. 

2011. szeptember 24. Dömsöd. 
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