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� A tavalyi évhez hasonlóan idén is az Iparmûvészeti
Múzeum épülete adott otthont a Design Hét Buda -
pest két olyan rendezvényének, melyeket a szakma és
a nagyközönség is kitüntetett figyelemmel kísér évrôl

évre. A Magyar Formatervezési Díj és a Design Ma -
nagement Díj 2016. évi díjazottjainak és kiállítóinak
tárlatát a Díszteremben és a Szürke teremben, míg a
13. Design Hét Budapest nyitókiállítását – melyet az
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Design négy szólamban
A 13. Design Hét Budapest eseményei az Iparmûvészeti Múzeumban

A Magyar Forma tervezési Díj és Design Management Díj 2016 kiállítása (részlet) / 
Exhibition of the awardees of the Hungarian Design Award and Design Management Award 2016 (exhibition view)

Iparmûvészeti Múzeum, Szürke terem, Budapest, 2016 / Grey Hall, Museum of Applied Arts, Budapest, 2016
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idén alapításának negyedszázados jubileumát ünnep -
lô Visegrádi Együttmûködés négy országának dedi -
káltak – a Kupolateremben rendezték meg Központi
értékek – közös örökségünk a közép-európai kortárs de -
signban címmel.1
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A Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj
2016 kiállítása (részlet). Az elôtérben a Fejér Tamás,
Kovács Apor, Kovács Róbert, Molnár L. Péter (Maform Kft.)
által készített Diatron Aquila vérvizsgáló berendezés /
Exhibition of the awardees of the Hungarian Design Award
and Design Management Award 2016 (exhibition view). 
In the foreground: ‘Diatron Aquila’ haematology analyser
designed by Tamás Fejér, Apor Kovács, Róbert Kovács, 
Péter L. Molnár (Maform Design Studio) 
Iparmûvészeti Múzeum, Szürke terem, Budapest, 2016 /
Grey Hall, Museum of Applied Arts, Budapest, 2016

A Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2016 kiállítása (részlet). Az elô- és háttérben Wolf Bettina (Budapesti Metropolitan Egyetem,
Budapest) Mozgó Vonal ruhakollekciója / Exhibition of the awardees of the Hungarian Design Award and Design Management Award 2016 

(exhibition view). In the fore- and background: ‘Moving Line’ clothing collection designed by Bettina Wolf (Budapest Metropolitan University, Budapest) 
Iparmûvészeti Múzeum, Díszterem, Budapest, 2016 / Festive Hall, Museum of Applied Arts, Budapest, 2016
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A Design Hét Budapest sajtótájékoztatóján Bendzsel
Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács elnöke a de -
sign életminôséget javító és a versenyszférában pia ci
elônyt generáló tulajdonságaival vezette be a Ma gyar
Formatervezési Díj ez évi eredményeit, korre lál va a
fesztivál témájaként választott Design Anatomy – de -
sign és anatómia, avagy a design anatómiája – mot -
tóval. Kiemelte továbbá, hogy a díjazott és kiállított
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A Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2016 kiállítása (részlet). 
Az elôtérben Bognár Petra, Dobos Bence László (Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem,

Budapest) Hôsziklák útja címû diplomaprojektje / Exhibition of the awardees 
of the Hungarian Design Award and Design Management Award 2016 (exhibition view). 

In the foreground: ‘Hiking Trail of Warmrocks’ diploma project by Petra Bognár, 
László Dobos Bence (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest) 

Iparmûvészeti Múzeum, Szürke terem, Budapest, 2016 / 
Grey Hall, Museum of Applied Arts, Budapest, 2016

Harmati Hedvig: Tiszta Építészet nyüstös lakástextil-
kollekció (részlet) / Hedvig Harmati: ‘Pure Architecture’ 
8-shaft woven home decoration textile concept (detail)

Szikszai Gusztáv, Somos Sándor: Ring Clock, a gyûrû, 
amely mutatja az idôt / Gusztáv Szikszai, Sándor Somos: 

‘Ring Clock’ a ring that shows the time 
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pályamûvekben ötféle beépített érték jelenik meg: a
multifunkcionalitás, a szociális érzékenység, az anyag-
szerûség, az új anyagok és technológiák releváns és
értô alkalmazása, valamint a holisztikus design szem -
lélet. Koós Pál Ferenczy Noémi-díjas formatervezô,
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Design Intéze -
tének igazgatója, a Magyar Formatervezési Díj bírá ló -
bizottságának elnöke a beszédében azt hang sú lyoz ta,
hogy az idei pályázók körében markáns generáció -
váltás figyelhetô meg, ennek köszönhetôen számos
friss hallgatói és diplomamunka került a válogatásba.
A szervezôk a sajtótájékoztató és a díjátadó ünnepség
felépítésében is újításokat vezettek be. Az elôbbit a
múzeum Dísztermében, a pályamûvek közvetlen kö -
zelében tartották meg, a tervezôk így saját maguk,
élôben mutathatták be munkáikat, míg az esti ün nep -
ségen ugyanez a gesztus jelent meg a díjazott alko -
tásokat bemutató kisfilmek esetében, ahol a korábbi
évek gyakorlatához viszonyítva nem a bírálóbizottság
tagjai, hanem maguk a tervezôk kaptak szót.2

A design életminôséget javító szerepe két külön dí -
jas orvostechnológiai eszközben jelent meg a legegy -
értelmûbb formában. Az egyik az UriSed Mini vize -
letüledék-analizátor, a másik a Diatron Aquila vérvizs -
gáló berendezés; mindkét tárgy kis méretû és kompakt,
letisztult megformálású, ezáltal egyszerû használatot
és könnyû szervizelhetôséget biztosít; költséghaté -
kony eszközök kisebb laboratóriumok számára is. A
szociális érzékenység és a társadalmilag elkötelezett
tervezés a tavalyi évhez képest kevesebb pályamûben
jelent meg, ezek közül a Design Management Díj
elismerô oklevelét kiérdemlô Autistic Art Kft. méltó
külön említésre. Az Autistic Art termékein autiz mus -
sal élô emberek alkotásai jelennek meg, amelyek ter -
vezôk bevonásával nyerik el szerethetô és különleges
megjelenésüket. Az anyagszerûség és ezzel együtt a
hiteles mesterségbeli-kézmûves tudás jellemzi a kiál -
lított alkotások közül a Lié egy lapból formált bôrtás -
kákat, valamint az Okapi porcelán ékszerkollekciót. A
new craft, vagyis az anyagokkal és új technikákkal va ló
kísérletezés szemlétes példái a különdíjjal jutal ma zott
Mozgó Vonal ruhakollekció, valamint az IRONmade’n
öltözékegyüttes, mely a rozsdásodás alapvetôen ron -
cso ló folyamatát dekoratív és egyedi mintaképzésre

2 016 / 8 5 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

A Magyar Forma tervezési Díj és Design Management Díj 2016 kiállítása (részlet). 
Az elôtérben Kovács Ágnes Lié nevû, egy lapból formált bôr táskái / 

Exhibition of the awardees of the Hungarian Design Award and Design Management
Award 2016 (exhibition view). In the foreground: ‘Lié’ leather bag collection 

designed by Ágnes Kovács 
Iparmûvészeti Múzeum, Szürke terem, Budapest, 2016 / 

Grey Hall, Museum of Applied Arts, Budapest, 2016 
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használja fel; az utóbbi pályamû az egyetlen olyan
alkotás, amelynek darabjai mind a Formatervezési
Díj, mind pedig a Design Hét nyitókiállításának tár -
latán szerepelhettek. A holisztikus designszemlélet –
leginkább talán – a diák kategóriában díjazott Hôszik-
lák útja nevû projektben érhetô tetten. A fémmûves és
építész tervezôbôl álló páros diplomamunkája hazánk

kihasználatlan termálvizeinek és hôforrásainak mel -
léktermékére fókuszál, a vízkövet és a vízkôképzôdés
jelenségét kívánja építôanyagként felhasználni az Or -
szágos Kéktúra útvonalának hôforrásai fölé emelt
me nedékházak és melegedôépületek formájában.

A 2016. évi magyar formatervezési díjasok váloga -
tásában a legerôsebb és legmeggyôzôbb munkák a
vizuális kommunikáció kategóriából kerültek ki. A
Magvetô Kiadó újratervezett logója és arculata egy
egyszerû, mégis rendkívül ötletes és kommunikatív
betûlogóra épít. A könyvkiadó nevének kezdôbetûje
fölé helyezett kettôs ékezettel – amely sajátosan a ma-
gyar nyelvre jellemzô – a tervezô egy jelbe sûrítette
és foglalta össze a kiadó elnevezését, valamint kultu -
rális és piaci identitását is. Hasonlóan egyszerû, mégis
jól mûködô tipográfiai eszközöket használ a külön -
díjas arculatterv, mely a Berliner Mauer (Berlini Fal)
múzeum számára készült a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem szabadon választott tervezési feladatának
keretében. A tervben a „Berliner” szó „l” betûje ala -
kul kétdimenziós fallá, az elé és mögé szúrt szünetek/
térközök használata választja külön a város nevét két
részre; a megosztottság, az elkülönítés és szétszakítás
gesztusa jelenik meg az arculat többi elemében is.
Szintén különdíjas alkotás a Wahorn András képzô -
mûvész Wahorn Forever címû életmû-kiállításához
tervezett katalógus, amely nem pusztán befoglalja és
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Veronika Vimpelova:
Lost Stories of a Small
Village, kékfestô
technikával díszített
kabát (Csehország,
2015) / 
Veronika Vimpelova:
‘Lost Stories of a Small
Village’ coat with blue-
dye decoration 
(Czech Republic, 2015)

Michal Bačák: Živa és
C3PO porcelán -

tányérok. Gyártó:
Křehký (Csehország,

2016) / Michal Bačák:
‘Živa’ and ‘C3PO’
porcelain plates.
Manufactured by:

Křehký (Czech Republic,
2016)
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bemutatja a mûveket, hanem a tervezôgrafika vizuá lis
formanyelvét használva új kontextusba helyezi azo kat.

A 13. Design Hét Budapest nyitókiállítása a dísz -
vendégnek választott visegrádi országok – Csehor -
szág, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország –
kortárs designkultúráját mutatja be. Osvárt Judit ku -
rátor és Szalai András felkért szakértô négy tematika
– a tradíció, a történelem, a modernizmus és a kísér -
letek – mentén választotta ki és rendezte el a közel
ötven tervezô munkáját felvonultató változatos anya -
got. A tematikus egységek a négy nemzet közös, egy -
ben sajátos kelet-európai identitását, múltjuk azonos
vonásait és a tágan értett design (tervezett környe -
zet) hasonló vonulatainak jelenlétét tárják fel önref-
lexív, ironikus és fanyar humorral fûszerezve. A tár -
laton megjelennek az egyes nemzetek hagyományos
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Farkas Anna: 
A Magvetô Kiadó logója

és komplett arculata /
Anna Farkas: 

Logo and identity
design of Magvetô 
Publishing House

Studio Dechem: Bandaska üvegváza-kollekció (Csehország,
2014) / Studio Dechem: ‘Bandaska’ glass vase collection
(Czech Republic, 2014)
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mû ves ségeinek, iparmûvészeti értékeinek mai ko -
runkba átültetett párhuzamai úgy, mint a világhírû
cseh üveg és porcelángyártás (Michal Bačák: Živa és
C3PO porcelántányérok; Studio Dechem: Bandaska
üvegváza-kollekció), a Thonet hajlított bútorok (Jaros-
lav Juřica: 002 szék), az egész térségre jellemzô kék -
festés technikája (Veronika Vimpelova: Lost Stories of a
Small Village kabát) vagy éppen a savanyúság fo gyasz -
tás karakteres szokására tett finom utalás (Adéla Ba  -
čová: Utopia & Arcadia befôttesüveg). Az egykori szov -
jet blokk házgyári paneltömbjeinek különös, szinte
már unikális esztétikája is több munkában je lent meg
(Ivana Palečková: Mail Box levelesláda; Marián Laššák:
Panelák bútorkollekció; David Navarro és Martyna So -
becka: Blokoshka építészeti matrjoska), ugyanúgy, mint
a 20. század elsô felében kibontakozó modernizmus
formanyelve (Marek Cecul/a, Ćmielów Design Stu -
dio: Qubus II teáskészlet; Michal Staško: Papillon zsúr -
kocsi). A tárlatot olyan kísérleti projektek zárták, me -
lyek a jövôbe mutatóan a fenntartható fejlôdéssel, a
lakhatás problémáival vagy a már említett new craft
szellemiségében új anyagokkal és technológiákkal
foglalkoznak, immár globális és nem lokális kelet-
közép-európai szinten (Alicja Patanowska: Plantation
tápoldatos növénynevelô porcelánformák; Koczka Kris tóf:
Out of the Bag tárolóbútor-rendszer; Varga Márton:
ZeKo zeolitoskerámia komposztáló; Oskar Zięta: Plopp
ülôke).

A nyitókiállításon szereplô munkák hatását fel erô -
sítette a tárlat jól tervezett belsôépítészeti kialakítása,
az ötletes installálás és a grafikai arculat, melyeket a
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Központi értékek – közös örökségünk a közép-európai
kortárs designban címû kiállítás (részlet). Az elôtérben

Németh Zsófia Aliz IRONmade’n öltözékkollekciója
(Magyarország, 2015). Mellette Varga Márton ZeKo

zeolitoskerámia komposztálója (Magyarország, 2014) /
Central Values—Common Heritage in Contemporary Central

European Design (exhibition view). In the foreground:
‘IRONmade’n’ clothing collection designed by Zsófia Aliz

Németh (Hungary, 2015) and ‘ZeKo’ ceramics composting
with zeolite designed by Márton Varga (Hungary, 2014)

Iparmûvészeti Múzeum, Kupolaterem, Budapest, 2016 /
Cupola Hall, Museum of Applied Arts, Budapest, 2016 
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Központi értékek –
közös örökségünk 

a közép-európai kortárs
designban címû

kiállítás (részlet). 
Az elôtérben Jaroslav

Juřica 002 széke
(Gyártó: Ton,

Csehország, 2012).
Mellette Michal Staško

Papillon nevû
zsúrkocsija (Gyártó:

Lutos, Szlovákia, 2015)
/ Central Values—
Common Heritage 
in Contemporary

Central European
Design (exhibition

view). In the
foreground: ‘002’ chair

designed by Jaroslav
Juřica (Manufacturer:

Ton, Czech Republic,
2012) and ‘Papillon’

tea-trolley designed by
Michal Staško

(Manufacturer: Lutos,
Slovakia, 2015)
Iparmûvészeti

Múzeum, Kupola -
terem, Budapest, 2016

/ Cupola Hall,
Museum of Applied

Arts, Budapest, 2016 Fo
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MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016

Termék kategória
The Hammer moduláris csúzli és gumis íj

Alkotó: Selján Márk Endre
Megrendelô: Nathan Masters

Gyártó: SimpleShot Inc

Ring Clock, a gyûrû, amely mutatja az idôt
Alkotók: Szikszai Gusztáv, Somos Sándor

Megrendelô, gyártó: Ring Clock Ltd.

Wia elektromos hajó modellcsalád
Alkotók: Szász Zoltán, Aqwia Kft. – 

Viszkei András, Klausz Csaba, Hargitai Csaba
Megrendelô, gyártó: Aqwia Kft.

Terv kategória
Tiszta Építészet nyüstös lakástextil-kollekció

Alkotó: Harmati Hedvig
Gyártó: Csendes és Csendes Kft.

Vizuális kommunikáció kategória
Magvetô Kiadó logó és komplett arculat

Alkotó: Farkas Anna
Megrendelô: Magvetô Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

Diák kategória
Hôsziklák útja

Alkotók: Bognár Petra, Dobos Bence László
(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest)

Gyártó: VPI Betonmanufaktúra

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma Kultúráért Felelôs
Államtitkárságának különdíja

Wahorn Forever kiállítási katalógus
(vizuális kommunikáció kategória)
Alkotók: Nagy Dániel – grafika, 

Kishonthy Zsolt – szerkesztés, Földi Endre – nyomdai
elôkészítés

Megrendelôk: MissionArt Galéria – 
Kishonthy Zsolt, Jurecskó László

Gyártó: Pannónia Nyomda, Budapest

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma Oktatásért Felelôs
Államtitkárságának megosztott különdíja

Berlini Fal Múzeum arculat (diák kategória)
Alkotó: Grünczeisz Mátyás (Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem,

Budapest)

Mozgó Vonal ruhakollekció (diák kategória)
Alkotó: Wolf Bettina (Budapesti Metropolitan Egyetem,

Budapest)

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
különdíja

UriSed Mini félautomata vizeletüledék-analizátor 
(termék kategória)

Alkotók: Sümegi László, Hojer Gyula
Megrendelô, gyártó: 77 Elektronika Kft.

A Magyar Formatervezési Tanács megosztott különdíja
Moveo elektromos, könnyû, kis helyigényû robogó (terv kategória)

Alkotók: Üveges Péter, Kiss Gergely
Megrendelô: Antro Nonprofit Kft., Pannon Porto Kft.

Gyártó: Moveo Zrt.

Diatron Aquila vérvizsgáló berendezés (termék kategória)
Alkotók: Maform Kft. – Fejér Tamás, Kovács Apor, 

Kovács Róbert, Molnár L. Péter
Megrendelô, gyártó: Diatron Medicinai Instrumentumok Zrt.

DESIGN MANAGEMENT DÍJ 2016
Rózsavölgyi Csokoládé Kft.

A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
különdíja

SOLINFO Lighting & Home

Elismerô oklevél
Autistic Art Kft.

Hedon Sörfôzde Kft.
Kortárs Építészeti Központ

Kristinus Borbirtok Kft.
Manooi Kft.

UNIKÁT Összmûvészeti Stúdió Bt.
Zsolnay Örökségkezelô Nonprofit Kft. – Kodály Központ



Studio Nomad és a de_form csapata készített. A rend-
szerváltás elôtti retró hangulat a múltba, míg a vörös
téglákból álló posztamensek a közös jövô építésére
(is) utaltak, szépen rímelve ezzel Gabriel Hushegyi -
nek, a budapesti Szlovák Intézet igazgatójának a saj -
tótájékoztatón elhangzott bonmot-jára: „A kiállítá -
son a design négy szólamban szól, de a cél az, hogy a
jövôben ezt minél több szólamban tegye és tehesse
meg.”3

NOVÁK PIROSKA
muzeológus

(Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj
2016 / Központi értékek – közös örökségünk a közép-
európai kortárs designban. Iparmûvészeti Múzeum, Bu -
dapest, 2016. szeptember 24. – november 20.)

Jegyzetek
1. A Design Hét Budapest 2016. évi programsorozatához

kapcsolódó kiállítások az Iparmûvészeti Múzeumban: Magyar
Formatervezési Díj és Design Management Díj 2016 (2016.
szeptember 24. – november 20.). A 13. Design Hét Budapest
nyitókiállítása: Központi értékek – közös örökségünk a közép-
európai kortárs designban (2016. szeptember 24. – november
20.). Handmade Dreams – Kortárs cseh divat ékszerek. 
A Cseh Centrum szervezésében (2016. szeptember 24. –
október 9.).

2. Ez az új kommunikációs stratégia – amely révén nem csupán
a tervek és a termékek, hanem a tervezés folyamata és az
alkotók is megismerhetôek – már a február végén a FUGA
Budapesti Építészeti Központban megtartott Moholy-Nagy
László formatervezési ösztöndíjasok nyilvános beszámoló
prezentációiban is megjelent.

3. Elhangzott 2016. szeptember 23-án a Design Hét Budapest
sajtótájékoztatóján az Iparmûvészeti Múzeum Dísztermében.
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Központi értékek –
közös örökségünk 

a közép-európai kortárs
designban címû

kiállítás (részlet). 
Az elôtérben Marián
Laššák Panelák nevû

bútorkollekciója
(Szlovákia, 2015) /

Central Values—
Common Heritage in

Contemporary Central
European Design
(exhibition view). 

In the foreground:
‘Panelák’ furniture

collection designed by
Marián Laššák

(Slovakia, 2015)
Iparmûvészeti

Múzeum,
Kupolaterem,

Budapest, 2016 / 
Cupola Hall, Museum

of Applied Arts,
Budapest, 2016 Fo
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� Fittler Kamill, a Magyar Iparmûvészet elsô szer kesz-
tôje a legelsô lapszám bevezetôjében1 a következôket
írta: „[…] a látást és ezzel az ízlést kell jobban nevel nünk,
nemesítenünk és csak azután az agyat.” Ma, százhúsz év
elteltével mintha a prioritás – ha ugyan lehet e két ér-
ték fontossága között sorrendet felállítani – meg for -
dult volna, legalábbis, ha a rekonstrukció elôtt ál ló
Iparmûvészeti Múzeumban elkezdôdött szemlélet -
beli változás, az elôttünk álló évek missziója felôl ér -
telmezzük a rangsorolást. Az újra megalakult kor társ  -
design-fôosztály ugyanis nem csupán egy törté neti,
mûfaji megjelölést takar, de képvisel egy szemléletet
is, amivel a megújuló intézmény több lesz majd az
újranyitáskor, mint azt megelôzôen. 

A design a következô évek Iparmûvészeti Múzeu -

mában ugyanis nemcsak a gyûjteményi adatbázisban
megjeleníthetô tárgyegyüttesben köszön majd vissza,
de ugyanúgy jelent majd gondolkodásmódot, meg ol -
dási alternatívákat, fenntarthatóságot, a túlélés ké -
pességét. A design gondolkodni tanít, amennyiben
folyamatosan nyit, újabb és újabb megoldásokat kí -
nál, és persze szerencsés esetben még gyönyörködtet
is. A design kreativitásból születik, a kreativitás pedig
szabadságot igényel. A design életképesség.

A szép paradigmája szerint berendezkedett múzeu -
mok ideje lejárt. A múzeumlátogató közönség fogal -
ma egyre szélesebb társadalmi rétegre vonatkozta -

K I Á L L Í T Á S 2 016 / 8 1 2 . o l d a l

Megújuló múzeum 
– a Bringológia címû kiállításban megjelenô elôremutató trendek

�

Gungl Tibor: Gunglamps
asztali lámpa / 
Tibor Gungl:
‘Gunglamps’ table lamp  
[2016]
újrahasznosított fém,
üveg / recycled metal,
glass [45x35x55 cm,
5 kg]

Studio Nomad: 
Rajzgép / 
Studio Nomad: 
Drawing machine
[2016]
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tan dó. A múzeumok feladata ma nemcsak a gyûjtés,
állapotfenntartás, kutatás, megôrzés, de legalább
annyira a közzététel, a látogató játékba hívása. Ez pe -
dig leginkább az interakciók számának növelésével
érhetô el. A múzeumi trezor áttetszôvé, esetenként
átjárhatóvá válik, zsákutcás jellege a nemzetközi ten -
denciákat figyelve egyre inkább megszûnik. Akár szó
szerint is: a megújult nagy múzeumokban nem fel -
tét lenül ott van a kijárat, ahol a bejárat, sôt, ki-, be-,
átjárás-rendszerük sokféle alternatívát kínál. 

A következôkben az Iparmûvészeti Múzeum Üllôi
úti anyaépületének rekonstrukciója elôtti egyik utol -
só, a Bringológia – Amikor a dizájn hajtja a kerékpárt

címmel megrendezett kiállításnak fôbb témáin ke -
resztül szeretnék néhány, a megújulás alatt álló intéz -
mény majdani mûködését jellemzô tendenciát érin -
teni. 

BEL- ÉS KÜLFÖLDI EGYÜTTMÛKÖDÉSEKEN
NYUGVÓ PROJEKTEK, KI-, BE-, ÁTJÁRÁS

BIZTOSÍTÁSA

A Bringológia címmel megrendezett kiállítás nagy -
szerû példa és kísérlet arra, hogyan lehet minél több
szereplôt bevonni a múzeum mûködésébe. Együtt mû -
ködésre általában akkor kerül sor, amikor önerô bôl
nem megvalósítható egy feladat, vagy a közös be fek -
tetésbôl értékesebb eredmény születik. A jó együtt-
mûködés minden félnek hasznára válik, és olyan ké -
pességeket fejleszt, amiket az önálló tevékenység nem
tesz lehetôvé. A kiállítás a Magyar Mûszaki és Köz le -
kedési Múzeummal közösen valósult meg. A kon cep -
ció kialakítására pályakezdô kurátorokat kértünk fel.
A kiállítás támogatásába bevontunk civil szerveze te -
ket, külföldi kulturális intézményeket. Tizenkét or -
szágból több mint hatvan tárgyat, projektet kölcsö -
nöztünk, melyek között egyetlen intézményi köl csön -
zés sem volt. Ezeket a többnyire magánszemélyektôl,
alkotóktól, gyártóktól kölcsönvett tárgyakat a Köz le -
kedési Múzeum gyûjteményének darabjaival egészí -
tettük ki. Ennyi külsô szereplô bevonása természe te -
sen nem könnyíti meg egy kiállítás elôkészítési folya -
matait, és nagy odafigyelést igényel, mindemellett
számos kaput nyit meg, érdeklôdést generál olyan
felületeken, melyek másként nehezen érhetôk el.

REFLEXIÓ A TÁRSADALMI FOLYAMATOKRA

Az elitista múzeumi mûködés fölött eljárt az idô. A
múzeum mára tömegeket vonzó társadalmi színtérré
vált, mely egyszerre nyújt élményt és tudást, s emel -
lett számtalan kapcsolódási pontot kínál. A szociális
design területeit felvonultató Bringológia kiállítás az
Iparmûvészeti Múzeum ez irányú kezdeti lépéseit
igyekszik jelezni. Találkozhatunk itt olyan, fair trade
módon Ugandában gyártott, bambusz kerékpár váz zal,
melynek felhasználásával – az osztrák Bambooride
tervezôcég elgondolása alapján – Bécsben egy work -
shop keretében szakértô segítséggel bárki elôállíthatja

2 016 / 8 1 3 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Studio Nomad: 
Szélgép / Studio

Nomad: 
Wind machine
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saját egyedi kerékpárját. De a kerékpáros közlekedés
biztonsági komfortját javító példákat is találunk a ki -
állításban, mint a légzsák mûködési mechanizmusa
szerint felfújódó Hövding sisakot vagy a Will Verity
által tervezett láthatósági mellényt. 

FENNTARTHATÓSÁG

Az újrahasznosítás a fenntartható mûködés egyik leg -
kreatívabb területe. Gyakorlata szemléletet nevel, és
bármilyen furcsán hangzik, egy kulturális intézmény
mûködésében is elengedhetetlen. A recycling design -
nak, de az upcycling designnak és a repair mozgalom
tevékenységének is szép példáit láthatjuk a kiállítás -
ban: a BeCiclos kerékpárja Hollandiából vagy a ke -
rékpár alkatrészekbôl gyártott használati és dísztár gyak,
mint a Gungl Tibor által tervezett asztali lámpa.

INTERAKTIVITÁS, 
AVAGY A MÚZEUM MINT ÉLÔ TÉR

Ha egy szóban kellene megfogalmazni, miben más a
mai múzeum a régihez képest, biztosan az interakti -

vitás körül kellene keresgélnünk. A mai múzeum lá -
togató számára már nem elég a passzív gyönyörkö dés
vagy az egyoldalú információszerzés; tevékeny ré -
szese akar lenni a múzeum életének. Nem véletlen
hát, hogy a Bringológia kiállítás koncepciójának egyik
legfontosabb része volt az interaktív elemek beter ve -
zése: három bringagépet próbálhatnak ki a látogatók.
Az egyikkel egy izgalmas falrajzot, egy sajátos, a ki -
állítás teljes idôtartama alatt alakuló szekkót hoznak
létre a gépet használók, a másik egy szélgép, mellyel
kipróbálója érezheti, hogy a saját maga által tekert
kerékpár mennyi szélenergiát termel, a harmadik pe -
dig egy kilométer-számláló, melyen látszik, hogy a
kiállítás látogatói öt és fél hónap alatt mely európai
nagyvárosig „tekertek el” közösen. 

A D.I.Y. (do it yourself! – csináld magad!) moz ga -
lomhoz sorolható projektek már a majdan újranyitó
múzeum új részlegét, az IMM LAB-et vetítik elôre,
mely nem más, mint egy élménymûhely, a múzeum
leginkább interaktív területe. 

Az IMM LAB legkülönlegesebb részlege a restau -
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Lawrence Brand –
Porterlight Bicycles:
Bringley teherhordó
kerékpár / Lawrence
Brand – Porterlight
Bicycles: ‘Bringley’
cargo bike  
[2014] chromoly acél /
chromoly steel
[60x190x30 cm, 
25 kg]



2 016 / 8 1 5 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

rátor LAB lesz, ahol a látogató betekinthet a restau -
rá lási folyamatokba, ugyanakkor a restaurálás egyes
fázisait módjában áll kipróbálni szakember vezeté sé -
vel.

ÚJ KÉZMÛVESSÉG / NEW CRAFT

Az Iparmûvészeti Múzeum céljául tûzte ki azt is, hogy
az ipari szakképzést újrapozicionálja. Napjaink new
craft mozgalmainak népszerûsége mutatja a legjob -
ban, hogy az igényes iparosszaktudás iránti érdek lô -
dés nem veszett ki, sôt, újra divatba jött, de már a
legújabb technológiák használatával. A Bringológia
kiállítás erre is több példát hoz. Ilyen a tárlat talán
legszebb darabja, a Van Hulsteijn-kerékpár. A hol -
land tervezô arnhemi gyárában évente száz egyedi
kerékpárt gyártanak.

NYILVÁNOS ADATOK / OPEN DATA

Számos olyan tárgyat találunk a kiállításban, mely az
open data mozgalomhoz sorolható. Ilyen a német

Florian Born által kifejlesztett Auto-Complain úthiba -
bejelentô alkalmazás, mely a használói bejelentések
alapján rögzíti a kerékpárutak aktuális állapotát. 

Az adatok közzététele mára elemi szükségletté vált.
Az Iparmûvészeti Múzeum Transzparencia Prog ram-
jával vállalta, hogy két év alatt digitálisan elérhetôvé
teszi törzsgyûjteménye teljes anyagát. A közel hat van-
ezer mûtárgyból a program megkezdésekor mind -
össze hatezer volt elérhetô az interneten.

OKOS DESIGN / SMART DESIGN

Az Andreas Gahlert által kifejlesztett COBI az elsô
olyan integrált rendszer, amely intelligens kapcso la tot
teremt a mobiltelefon és a kerékpár között, így nyújt -
va navigációs segítséget, hasznos információkat a ke -
rékpárral közlekedôk számára. Több mással együtt
ez a termék hivatott megjeleníteni a kiállításban azt 
a technológiai robbanást, ami a 21. századi a mú ze -
um technológiában, kiállítási módszertanban is meg -
jele nik. A különféle digitális hordozókon, a mobilap -

Herman van Hulsteijn
– Vanhulsteijn Bicycles:

Vanhulsteijn 1 
(VH1) kerékpár / 

Herman van Hulsteijn –
Vanhulsteijn Bicycles:

‘Vanhulsteijn 1’
(VH1) bike

[2009] rozsdamentes
acél / stainless steel

[95x160x42 cm, 
10 kg] Fo
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pli kációkon keresztül a látogató személyre szabott
in formációmennyiséghez jut hozzá a kiállításban sze -
rep lô mûtárgyakkal kapcsolatban.

GYÛJTEMÉNYGYARAPÍTÁS

A múzeumi gyûjteménygyarapítás szerencsés esetben
összefügg a múzeumi élet dinamikájával is. A Brin go -
lógia kapcsán a Közlekedési Múzeum kerékpár gyûj -
te ménye egy teherkerékpárral bôvült, melyet a Por -
terlight Bicycles londoni mûhelyében kifejezetten a
múzeum megrendelésére gyártottak.

NAGY INSTALLÁCIÓ

A múzeumok emblematikus épületek, így az Ipar mû -
vészeti Múzeum csodálatos Lechner-épülete is, mely -
bôl nem hiányozhat a belépô látogatók elragadtatását
tovább növelô nagyszabású installáció. Jelen esetben
ez nem más, mint egy holland tervezô Drama Queen
névre keresztelt csillárja, melyet Laurence van Seven -
ter (Lolo Palazzo) kifejezetten az Iparmûvészeti Mú -
zeum bevilágító kupolájának kútjába tervezett. A
csillár installálásáról készült time-lapse videó alá egy
magyar foley artist, Chris Allan kizárólag kerékpár
által keltett hangokból komponált zenét, mely klip is
a kiállításhoz tartozó mûvé vált. A sztorigenerálás, a
múzeumi élet eseményeinek különféle mûfajokban
való elmondása a látogatók számára ismét a színfalak
mögötti betekintéssel járó izgalmakat rejt magában.

RÉGI ÉS ÚJ, AVAGY A GYÛJTEMÉNY DARABJAINAK
ÚJRAMESÉLÉSE

A nagy múzeumi gyûjtemények mindig igénylik az
újramesélést, melynek egyik bevált módja, hogy kü -
lönféle témák szerint rendezünk kiállításokat. Így ke -
rülhetett egymás mellé a Bringológia kiállításon egy a
Közlekedés Múzeum gyûjteményébôl származó te -
herbicikli, mely egy leleményes vízvezeték-szerelô
csináld-magad alkotása 1930-ból, és a D.I.Y. mozga -
lom elkötelezett képviselôje, a Cyclonomia Gulo2
teherkerékpárja.

A kiállítást angol és magyar nyelvû katalógus és
különleges programok kísérik, így szeptember 10-én
cargo-börzét rendeztünk, majd szeptember 30-án, a
Kutatók Éjszakáján Túri Tamás – a kerékpárvázával
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Laurence van Seventer
– Lolo Palazzo
(együttmûködô partner:
Carmen Versluys):
Drama Queen, csillár -
installáció az Ipar -
mûvészeti Múzeumban /
Laurence van Seventer
– Lolo Palazzo
(Cooperating partner:
Carmen Versluys):
‘Drama Queen’,
chandelier installation
in the Museum 
of Applied Arts
[2016]
újrahasznosított
biciklilánc / recycled
bicycle chain 
[360 x Ø 98 cm, 
160 kg]
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A’ (A-prime) Design Award and Competition nyer -
tes pálya kez dô magyar tervezô – legújabb fejlesz té -
sét, egy fo gya tékkal élôk számára kifejlesztett tricikli
frissen elké szült prototípusát mutattuk be.

Mindezek a tendenciák reményeink szerint a kö -
vetkezô években egyre sûrûbben és rutinosabban je -
lennek majd meg az Iparmûvészeti Múzeum égisze
alatt. HORVÁTH JUDIT

fôosztályvezetô, Iparmûvészeti Múzeum, 
Kortárs Design Gyûjtemény 

(Bringológia. Amikor a dizájn hajtja a kerékpárt. Ipar -
mûvészeti Múzeum, Budapest, 2016. június 17. – no vem-
ber 27.)
Jegyzet
1. Fittler Kamill: A „Magyar Iparmûvészet” programmja.

Magyar Iparmûvészet, I. évf. (1897. július) 1. sz. 1–2.

�

Szabó Sándor:
Teherhordó kerékpár

(részlet) / 
Sándor Szabó: 

Cargo bike (detail)

�

Szabó Sándor:
Teherhordó kerékpár /

Sándor Szabó: 
Cargo bike

[cca. 1935] Magyar
Mûszaki és

Közlekedési Múzeum,
Budapest / Hungarian

Museum of Science,
Technology and
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� Budapest belvárosában, a Petôfi Sándor utcában ta-
lálható FUGA Budapesti Építészeti Központban volt
látható július 1–17. között Szentpéteri Tibor forma -
tervezô kiállítása. 2009-ben hozta létre a Budapesti
Építész Kamara az alapvetôen a hazai, de az utóbbi
egy-két évben a nemzetközi építészet megismer te -
tésére is fókuszáló intézményt, amely napjainkra a
fôváros egyik legfontosabb kulturális intézményévé
nôtte ki magát. A nonprofit központ a különféle mû -
vészeti ágak szövetében mutatja be s értelmezi az
építészszakmát és eredményeit. A totalitásában fel -
fogott ember alkotta környezet létrehozásában, ala -
kításában az építészet mellett a designnak is elemi
szerepe van, így megjelenése az intézmény kiállítási
programjában ’természetes’, teljesen vállalható. Az
építészet és a társalkotói területek együttes, egymást
erôsítô bemutatása és értelmezése napjainkban a ma -

gyar formatervezést illetôen különösen aktuálissá és
fontossá vált: jogutód nélkül megszûnik a Design Ter-
minál, a Ponton Galéria átalakul, az Iparmûvészeti
Múzeum teljes felújítás és bôvítés elôtt áll, a Magyar
Mûszaki és Közlekedési Múzeum több évre bezárt. A
design prezentációs lehetôségeinek jelenlegi állásá ból
adódóan minden rendezvény kitüntetetten fontos,
amely alkalmat ad magyar formatervezô megmutat -
ko zására a szûkebb és tágabb értelemben vett szak ma
s az érdeklôdô nagyközönség elôtt.

Szentpéteri Tibor formatervezô közel fél évszáza -
dos alkotói tevékenységét mutatta be A kavicstól a kis-
földalattiig címû kiállítás, erôsen koncentrálva a jár -
mûtervezési produktumokra mint az oeuvre leg je len-
tôsebb szegmensére. Szentpéteri 25 évesen, 1967-ben
szerzett ipari formatervezôi diplomát a Magyar Ipar -
mûvészeti Fôiskolán. Mestere többek között Dózsa
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Design rendszereken át
Szentpéteri Tibor formatervezô kiállítása a FUGÁban

Szentpéteri Tibor 
A kavicstól a

kisföldalattiig címû
kiállítása (részlet) /
From Pebbles to the

Millennium
Underground Railway.

Tibor Szentpéteri’s
exhibition 

(exhibition view) 
FUGA Budapesti

Építészeti Központ,
Budapest, 2016 /
FUGA Budapest

Center of
Architecture,

Budapest, 2016
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Farkas András szobrász volt, aki rendkívüli elhiva tott-
sággal és kitartó munkával tulajdonképpen elindí tot -
ta s 25 éven keresztül vezette az ipari formatervezôi
képzést Magyarországon. A szakma iskolateremtô
egyénisége volt.1 Az 1950-ben útjára engedett Fém -
ipari Tanszak 1958-ban kapott „Formatervezô” meg -
nevezést, késôbb pedig tanszéki besorolást.2 A szak
szellemiségére rányomta bélyegét Dózsa Farkas ter -
mészeti indíttatású funkcionalista szemlélete, amely -
ben a formák célszerûségen alapulnak. A természet
az igazi fundamentum, s a törvényein nyugvó funk -
cionalitást lehet és kell mintaként figyelembe venni,
s követni az ember tervezte-alkotta dolgok világában
is. Így egy komplex technológiát megtestesítô ter mék
tervezésekor a formának alapvetôen a termék funk -
cióját kell szolgálnia, azzal kell jól mûködô össz han -
got alkotnia. A biomimikri „a természet mint forrás
és követendô, leképezendô minta”-elve idôszakosan
– erôsen változó intenzitással – más designelmé le -
tek kel összefonódva, vagy beágyazódva a 20. század
má sodik felének magyar formatervezésébe – így a
Szent péteri Tibor pályáját lefedô idôszakban is – fo -
lya ma tosan jelen volt.

A tanszék fiatal tanárai között olyan designerek
voltak, mint Németh Aladár és Stefan Lengyel, akik
itthon és külföldön nagy ívû pályát futottak be, a szak -
ma elismert mesterei lettek. Szentpéteri Tibor is na -
gyon fiatalon, az iskola elvégzése után két évvel a tan-
szék oktatói közé került, elsôsorban a formatan tan -
tárgy oktatására. Ugyanebben az évben, 1969-ben
készültek el formatervei alapján a Millenniumi Föld -
alatti Vasút szerelvényei, amelyek még napjainkban
is közlekednek, sok százezer ember utazását biztosít -
va fél évszázados mûködésük során. Ez olyan siker,
amelyrôl a formatervezôk nagy többsége csak álmo -
doz ni mer: huszonévesen olyan produktumot tervez -
ni, amely több generáción keresztül szolgálja a vá ros-
lakókat, s környezetük, mindennapi létük ikonikus
darabjává válik. Szentpéteri terveiben a vonat redu kált
geometrikus formákból építkezô részelemek racio ná -
lis rendszereként jelenik meg, amely összességében
plasztikus formai összbenyomást kelt. Lágy ívekben
végzôdô négyzet és téglalap alakú ajtók és ablakok
ritmikus és szimmetrikus rendje a lépcsôsen megtört,
funkcionális elemekkel hangsúlyosan tagolt front- és
oldalfelületekkel alkot jól áttekinthetô, nyugodt egy -
séget. 

Az 1960-as évek a magyar ipari formatervezésben 
a változás idôszaka volt, a tervezôk az 1950-es évek
expresszív-plasztikus formafelfogásával szemben a ra-
cionalista-geometrikus formatervezés irányába moz -
dultak el. Leegyszerûsítô képlet szerint az amerikai
áramvonalas, stylingos designt a Bauhaus-tradíciókra
építô, s azt meghaladni törekvô ulmi iskolára jellem -
zô reduktív-geometrikus funkcionalista design vál -
totta fel, amelyben nóvumként a rendszerelvûség és a
termékszemiotika meghatározó tervezésmódszertani
alapelemekké váltak. Ez a váltás nagyon jól megfi gyel -
hetô a korszak több vezetô ipari formatervezôjénél is:
Dániel József 1957-es Viventi asztali ventilátora (társ -
tervezôje Bozzay Dezsô) a stylingos design körébe
tartozott, míg a Videoton gyártotta VT Sirius táska -
rádió 1964-bôl már az Ulm által képviselt reduktív,
rendszerelvû funkcionalista designt képviselte, amely
az 1960-as években a Braun szórakoztatóelektronikai
és háztartási készülékeinek közvetítésével vált világ -
szerte ismertté, többek között Dieter Rams és Hans
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Szentpéteri Tibor:
Super-8 vetítôgép.

Társtervezô: 
Koppány Endre / 

Tibor Szentpéteri:
Super-8 projector. 

Co-designer: 
Endre Koppány
[1969] gyártó: 

Film technikai Vállalat
/ Manufacturer:

Filmtechnikai Vállalat
(Film Technics

Company)
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Gugelot tervezôi tevékenysége révén. Hasonlóan,
mintha két külön világból érkezett volna – pedig csak
bô tíz év volt közöttük – P. Horváth György 1952-es

Ikarus 55 típusú távolsági autóbuszának plasztikus,
anyag- s díszítménygazdag, organikus-áramvonalas
formaterve és Finta László letisztult, minden fölös -
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Szentpéteri Tibor: Kormányzati hajó, diplomaterv kiviteli tervvázlatai / Tibor Szentpéteri: Governmental ship, diploma work design, construction plan drafts 
[1968] megrendelô: Mahart / Client: Mahart
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leges elemet mellôzô, modern funkcionalista 1967-es
Ikarus 200 típusú autóbusz-terve – az utóbbi csak két
évvel elôzte meg Szentpéteri földalatti vasútját. 

A formai másságok ellenére, a két irányzat több de-
signalapelvet illetôen – csak látszólag meglepô mó -
don – egészen közel állt egymáshoz. Raymond Loewy,
Henry Dreyfuss – a stylingos irányzat vezetô képvi -
selôi az 1950-es, 1960-as években – formatervezési
krédójában a használhatóság, hatékonyság, gazdasá -
gosság, egyszerûség, karbantarthatóság elemi érté kek-
ként szerepeltek, és bármelyik modern funkcio na lista
designkoncepcióban megállták volna a helyüket.3 Ami
nagyon karakteressé tette az irányzatot, az a design
markánsan piacorientált, fogyasztást befolyásoló sze -
repében nyilvánult meg. Loewy szerint a kiteljesedô
piacgazdaság és fogyasztói társadalom az, amely élet re
hívta a formatervezô-szakmát. A fejlett piacgaz da ság
és a design egymást kölcsönösen indukáló, erôsítô,
dinamizáló rendszerelemek a fogyasztói társadalom -
ban. A jó design elônyt ad az áruk kiélezett verse nyé -
ben, eladhatóvá teszi a terméket. Azonban egy terv-

és hiánygazdaságra épülô társadalomban ez a struk tú-
ra alapvetôen másképp szervezôdött; a formaterve zett
produktumok megjelenésükben, bizonyos elveket il -
letôen hasonlóak, de lényegi struktúrájukat tekintve
gyökeresen mások voltak, mint az 1960–1970-es évek
európai vagy tengerentúli designközpontjainak (Ulm,
Kaliforniai Iskola, skandináv országok, Milánó) ter -
mékei. Mond hatni: az egyik alulról (szervesen fejlô -
dô), míg a má sik felülrôl (irányítottan) szervezôdött
designvilágot hívott létre. 

Az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején fel -
merülô, késôbb permanenssé váló probléma vagy in -
kább kérdéskör az, hogy nem természetes köze gük -
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Szentpéteri Tibor: Tuniszi dízel motorvonat / 
Tibor Szentpéteri: Diesel multiple unit for Tunis

[1976] gyártó: Ganz-MÁVAG / 
Manufacturer: Ganz-MÁVAG

Szentpéteri Tibor:
Debreceni villamos

(belsô részlet) / 
Tibor Szentpéteri: 
Tram for Debrecen

(interior detail)
[1993] gyártó: 

Ganz-Hunslet, AEG,
Siemens / 

Manufacturer: 
Ganz-Hunslet, AEG,

Siemens
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ben (születési környezetükben) hogyan mûködnek a
designszemléletek. Más gazdasági és társadalmi fel té -
telek vagy körülmények között milyen formater ve zé -
si eredmények érhetôk el adaptált designirányza tok
révén? Ezek az irányzatok mennyire rugalmasan al -
kalmazkodnak más, helyi feltételekhez? Hogyan ké -
pes fejlôdni ez a kialakuló forma tervezési struktúra,
és mennyire lehet sikeres külön bözô intervallu mok -
ban? Képes-e autentikus, minô ségi formatervezési
irányzatot létrehozni? 

A válaszok megtalálhatók Szentpéteri munkáiban.
Igen, lehetséges volt színvonalas formatervezést mû -
velni, mert a rendszernek több olyan eleme is rend -
kívül dinamikus volt, amely idôszakosan képes volt
bizonyos hiátusok hatásait erôteljesen tompítani. 

Egy nem piacorientált gazdaság mûködésére az ál -
lam által preferált és normatívként alkalmazott ideo -
lógia közvetlenül hathatott, és megszabhatta, hogy

viszonylagos kompatibilitásuknak köszönhetôen mi -
lyen nem „autentikus” mûvészeti, társadalmi és tu do-
mányos elméletek lehettek elfogadottak és támoga -
tottak. Ez alól a designfilozófiák sem voltak kivéte lek.
Az ulmi iskola (elsôsorban Tomás Maldonado 1956–
1966 közötti rektorsága idején) értékei: társadalmi
progresszió iránti érzékenysége, rendszerelvûsége, a
multidiszciplináris szemlélet elônyben részesítése az
összmûvészeti megközelítéssel szemben4, univerzális
vizuális és tárgynyelvi kutatások és gyakorlati megva -
lósításuk, a tudományosan megalapozott ’szigorú’
(matematikailag-logikailag konzekvens) tervezési
mód szerek alkalmazása5, a direkt gyártói és meg ren -
delôi kapcsolatok kiépítése – egy szocialista típusú
társadalom ideológiai keretei között is tolerálhatók
és mûködôképesek voltak, természetesen a helyi kö -
rülményekhez szabottan. Sôt, voltak olyan iparágak,
amelyeknek a fejlôdését politikai megfontolásból az
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Szentpéteri Tibor: Makett budapesti metrópályázathoz / Tibor Szentpéteri: Mock-up entered to a Budapest metro competition 
[1980] pályáztató: Metróber / Tendering: Metróber
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állam lehetôségeihez mérten is fölültámogatta masszív
állami megrendelésekkel és az ezekhez biztosított
óri ási forrásokkal. Kvázi piaci szereplôként viselke -
dett. Váltogatva vagy egyszerre gyártóként és fo gyasz-
tóként lépett fel, igényeket, szükségleteket generált,
amelyekhez kutatási és fejlesztési kapacitásokat tudott
célirányosan, direkt módon kapcsolni. Így egyes te -
rületek rövid távon is jelentôs eredményeket tudtak
felmutatni, egyben kedvezô terepet biztosítottak új,
vagy legalábbis hazai viszonyok között nóvumnak te -
kinthetô szakmák megjelenésének, többek között a
formatervezésnek. 

Az 1960–1980-as években sikerágazatnak számítot -
tak a jármû-, szórakoztatóelektronika-, orvosimû szer-,
bútor-, gépgyártás egyes ágazatai, a számítástech ni -
ka. Szentpéteri Tibor formatervezôi tevékenysége is
ebben az idôszakban volt a legintenzívebb és legsok -

rétûbb. Meghatározó, nemzetközi léptékben is kie -
melkedô az életmû vasútijármû-tervezési szegmense;
a Ganz-MÁVAG részére tervezett produktumok,
többek között motorvonatok és villamosok, Magyar -
ország mellett több európai és afrikai országban is
feltûntek.6 Ez az idôszak a magyar jármûtervezés és 
-gyártás virágzó, a mai formatervezôk szemszögébôl
nézve hihetetlenül gazdag, irigylésre méltó idôszaka
volt.7 Szentpéteri egy kiváló formatervezôi generáció
tagjaként és a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (ko-
rábban Magyar Iparmûvészeti Egyetem, azt megelô -
zôen Fôiskola) oktatójaként jelentékenyen hozzá já -
rult az ipari formatervezôi szakma megerôsödéséhez
és hazai elfogadtatásához. Pályájának korai remeke
1969-bôl a Super 8-as vetítôgép, amely az ulmi iskola
által képviselt friss formatervezési törekvések (termék-
szemiotikai, vizuális tárgynyelvi kutatások, rendszer -

Szentpéteri Tibor: Millenniumi Földalatti Vasút, aszimmetrikus homlokablak-kialakítású szerelvény, elôterv-vázlat / 
Tibor Szentpéteri: Train with asymmetrical windscreens. Millennium Underground Railway. Preliminary design draft 

[1966] megrendelô: Ganz-MÁVAG / Client: Ganz-MÁVAG
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szemléletû funkcionalitás) ismeretérôl és magas szín -
vonalú, kreatív alkotói alkalmazásáról tanúskodik. 

Ugyanakkor e negyedszázad sikereiben már kó dol -
va voltak a hibák és nehézségek is, amelyek a rend -
szerváltást követôen, az 1990-es évek elejétôl egészen
napjainkig kihatnak a formatervezés mûködésére és
legitimációjára. A design mûködésében fontos össze -
tevôk: a valós piaci igények és folyamatok negligá lá -
sa, a tényleges verseny kiiktatása, a források pazarló
és rossz elosztása, a nyitott és szerves gazdasági fej lô -
dés hiánya, a rendszer politikai, kulturális merevsége,
rugalmatlansága mind-mind a formatervezés ellen

hatottak. Ezek olyan elemek, amelyek nemcsak a
formatervezés kialakulásának, hanem hosszú távú si -
keres mûködésének, fennmaradásának is alapköve tel -
ményei. A gyártói kapacitások gyors és radikális le -
épülése, egyes iparágak teljes megszûnése, a beáram -
ló ’készdesign’-termékdömping azt eredményezte,
hogy a 20. század utolsó évtizedében a korábban ko -
moly eredményeket felmutató formatervezôi terüle -
teken sok tervezô légüres térbe került, pályája meg -
torpant. Nagyon sokan a látványos fejlôdésnek indult
vizuális kommunikáció és belsôépítészet világába lép-
tek át, mások az egyre több egyetemen beinduló for -



matervezô-képzésben oktatóként folytatták szakmá -
jukat, s természetesen nem kevesen megpróbáltak
alkalmazkodni a megváltozott helyzethez és kisebb
formatervezôi vállalkozásokban továbbvinni, újra in -
dítani karrierjüket. 

Szentpéteri Tibor az évtizedek alatt megszerzett
formatervezôi tudását 1997-tôl a Soproni Egyetem
(ma Nyugat-magyarországi Egyetem) Alkalmazott
Mûvészeti Intézetében, a formatervezô szak tanszék -
vezetô egyetemi tanáraként, az utóbbi pár évben pe -
dig emeritus professzoraként adja át. Tapasztalata és
ismeretei napjainkban is sok diáknak adhatnak erôt a
formatervezô-szakma mûveléséhez. SLÉZIA JÓZSEF

mûvészettörténész
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Szentpéteri Tibor: 
Új Millenniumi
Földalatti Vasút
szerelvénye.
Látványterv:
Szentpéteri András /
Tibor Szentpéteri:
Train. New Millennium
Underground Railway.
Visual design: 
András Szentpéteri
[2014] megrendelô:
Ganz-Plan, BKK-
BKV / Client: Ganz-
Plan, BKK-BKV
(Budapest Transport
Company)

(Szentpéteri Tibor A kavicstól a kisföldalattiig címû ki állítása. 
FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2016. július 1–17.)

Szentpéteri Tibor: 
Új Millenniumi

Földalatti Vasút
szerelvénye (belsô

részlet). Látványterv:
Szentpéteri András /

Tibor Szentpéteri:
Train. New Millennium

Underground Railway
(interior detail). 

Visual design: 
András Szentpéteri 

[2014] megrendelô:
Ganz-Plan, BKK-

BKV / Client: Ganz-
Plan, BKK-BKV

(Budapest Transport
Company)



� A magyar keramikusok sikerei kimagaslóak, s a világ
kerámiamûvészetében is számottevôek. Rögtön két
nevet említenék, Gádor Istvánét és Borsos Miklósét,
akiknek döntô szerepük volt a második világháború
utáni magyar felsôfokú keramikusképzés létrehozá sá -
ban, kialakításában.

Gádor István neve más okból is fontos. A mester
idén 125 éve született, róla emlékezik meg a Magyar
Keramikusok Társasága által minden évben átadott
igen rangos díj is. Mûvészi és pedagógiai pályafutása
a mai napig is figyelmet érdemel. Abban az idôszak -
ban, amikor élt (1891–1984) és dolgozott, több irány -

zat is teret nyert a magyar kerámiamûvészetben. Ko -
vács Margit, Gádor István, Gorka Géza mûvészi tel -
jesítménye egyaránt meghatározó évtizedeken át.

Borsos Miklós szobrászmûvész szerepe is kimagas -
ló. Mint késôbb bebizonyosodott: kiváló döntés volt,
hogy 1946-ban kinevezték az Iparmûvészeti Akadé -
mia (késôbbi nevén Magyar Iparmûvészeti Fôiskola)
tanárának, s így Gádor kollégája lett, aki 1945-tôl ta -
nított az intézményben. Gádor 1958-ig, Borsos pedig
1960-ig volt az Iparmûvészeti Fôiskola mûvészta ná ra,
ezek az idôpontok Urbán Teréz és Borsódy László
pályafutása szempontjából is fontosak. Kettôjükhöz
még két név említése nélkülözhetetlen: Csekovszky
Árpádé, aki miután 1956-ban diplomázott, 1957-tôl
Borsos Miklós tanársegéde lett (végsô soron Gádor
helyébe lépett), és Litkei Józsefé, aki a Magyar Kép -
zômûvészeti Fôiskola festô szakán diplomázott 1951-
ben, majd az Iparmûvészeti Fôiskola ezermester ké -
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Urbán Teréz köszöntése Szentendrén
Urbán Teréz, Borsódy László és Borsódy Eszter keramikusmûvészek

kiállítása a Péter-Pál Galériában
�

Urbán Teréz 
a Karácsony Greccióban
címû kerámia
dombormûvének festése
közben / Teréz Urbán 
at work on her ceramic
relief Christmas 
in Greccio

A készülô Karácsony
Greccióban címû

kerámia dombormû /
The ceramic relief

Christmas 
in Greccio at work 
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pességû alakrajztanára lett – tanítványai voltak Ur bán
Teréz és Borsódy László is. Ennek a négy, más-más
generációhoz tartozó és eltérô politikai szemléletû
mûvésznek, tanárnak nemcsak a pedagógiai, hanem
az önálló, autonóm mûvészi tevékenysége is döntô
szerepû a képzésben, illetve a magyar kerámiamû vé -
szet sikerében.

Urbán Teréz tehát Gádor Istvánnál és Borsos Mik -
lósnál kezdhette meg tanulmányait 1955-ben, és fe -
jezhette be 1960-ban, Borsódy László pedig a Bor sos–
Csekovszky együttmûködés idején lett végül diplo -
más keramikusmûvész. S hogy együtt beszélünk ró luk,
annak az is az oka, hogy a fôiskolai évek során is mer -
ték meg egymást, majd személyes és – sok vonatko -
zásban – szakmai életútjukat késôbb véglegesen össze-
kapcsolták.

Térformálás, téralakítás, építészet, környezet, plaszti ka,
matéria, technológia, rajzi megalapozottság. Ezek a kife -
jezések és kategóriák mind fontosak voltak a mûvész
házaspár, valamint leányuk, Borsódy Eszter kerami -
kus mûvész Szentendrén, a Péter-Pál Galériában ren -
dezett közös kiállításán, mely a nyár egyik jeles szak -
mai eseménye volt.  

Urbán Teréz Szeged szülötte, de középiskolai ta -

nulmányait Debrecenben, a legendás Dóczyban kezd -
hette, melyrôl Szabó Magdánál is sokat olvashatunk
(a Dóczy Gedeonról elnevezett gimnázium akkori
megszüntetése a Rákosi-korszak oktatáspolitikájának
egyik legsötétebb tette volt). Urbán Teréz családja
megoldotta, hogy az agyaghoz vonzódó lány Debre -
cenbôl Budapestre, a Képzô- és Iparmûvészeti Gim -
náziumba jöhessen, tanulmányait folytatandó, ahol
1955-ben érettségizett. Meg kell említenünk osztály -
fônökét és egyik tanárát, Kántor Andor festô mû vészt,
valamint az élete alakulásában jelentôs szerepet be -
töltô Somogyi József szobrászmûvészt, aki szintén
tanára volt a gimnáziumi évek alatt. Egyik kis állat -
szobra elsô díjat kapott egy gimnáziumi pályázaton, s
az elismerésben Somogyinak is szerepe volt, a fiatal
tanuló számára pedig nagy lépés volt a plasztikai for -
málás felé. Ez az iparmûvészosztály jó közösség volt,
osztálytársa volt például Polgár Rózsa, a késôbb jeles
textilmûvész, vagy Krajtsovits Margit, akivel nem csak
itt, de végig a fôiskolai tanulmányok során is évfo -
lyamtársak voltak. Érettségi után az Iparmûvészeti
Fôiskolán folytatta tanulmányait, ahol a már említett
Gádor–Borsos–Csekovszky–Litkei „négyes” növen -
déke lett. A fôiskolai diploma megszerzése után majd -
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Urbán Teréz: Tálak /
Teréz Urbán: Bowls 

[1985–2002] kézzel
festett kerámia /

hand-painted ceramics

Fo
tó

: B
or

só
dy

 E
sz

te
r



nem három évtizeden át – férjével együtt – a Szent -
endrei Épületkerámia Üzemben dolgozott tervezô -
ként, fal- és oszlopburkolatok, térelválasztók, kály hák,
mozaikburkolatok, reliefek tervezésével, kivitelezé -
sével, dombormû-rekonstrukcióval foglalkozott, ami
így egyedivé tette pályája elsô évtizedeit, hiszen épí -
tészethez kapcsolódó feladatokat oldott meg, na -
gyobb méretekben kellett gondolkoznia. Munkáinak
szemlélete igazolja, hogy ez a murális kerámiamû vé -
szet a hatvanas években jóval a képzômûvészeti mu -
rália elôtt járt. Ebben a poszt-szocreál idôszakban a
képzômûvészeti murális munkák esetében elvárás

volt a figuralitás, Urbán Teréz (és Borsódy László)
akkori munkái viszont egy új, friss szemléletet mu -
tattak, organikus, elvont nézôponttal, motívumok al -
kalmazásával. A hatvanas, hetvenes évek eleven mun -
katempója szakadt meg a szentendrei gyár megszün -
tetésével, s ôt is elérte az a felszámolási, nyersebben
fogalmazva: elpusztítási hullám, amely az adott terek
átépítésével, átalakításával e mûvekre is leselkedett.

Mindehhez a karakteres és újfajta szemléletmód hoz
kapcsolódnak a késôbbi munkák, melyekbôl a szent -
endrei kiállításon válogatást láttunk. Az Ujjgyakor -
latok vagy Organikus változat címmel ellátott kis fali -
képek (14 x 14 centiméter és 30 x 30 centiméter)
valóban gyakorlásként is felfoghatók, de mindig va -
lami újítást, továbblépést jelentenek Urbán Teréz
munkásságában. Nagyon földközeliek ezek a tárgyak
(a szó szoros értelmében!), ugyanakkor szinte medi -
tációs objektumokká válnak képzômûvészeti igé nyes -
séggel. Urbán Teréz kiállította táljait, városképeit,
me lyek a rendszerváltás elôtt a Mûvészeti Alap ipar -
mûvészeti galériáiban évtizedeken át meghatározó
mûtárgyak voltak az akkori magyar mûkereskede lem-
ben. A tömörítés, a pontos szerkesztés, a városlát vány,
szó szerint: a város-kép megragadásának módja mind
eszközei annak, hogy ezek a képek esztétikai értékük
mellett hitelességüket is megôrizzék. 

Borsódy László kitérôvel került az Iparmûvészeti
Fôiskolára, érettségi után (Bonyhád, 1956) géplaka -
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Borsódy László: Zenit és Nadír (Dzintari2) / 
László Borsódy: Zenith and Nadir (Dzintari2)

[1975] samott, kézzel formázott, mázas kerámia /
chamotte, hand-formed, glazed ceramics 

[70x40x12 cm] 

Borsódy László:
Dombormû az Ózdi
Kohászati Mûvek
Dróthengermû

éttermében (részlet) /
László Borsódy: Relief.

Restaurant. 
Wire Rolling Mill.

Metallurgical Works,
Ózd (detail)

[1977] samott, tükör,
kézzel formázott,
mázas kerámia, 
a teljes méret:
14,8x3,3 m /

chamotte, mirror,
hand-formed, glazed

ceramics, full size:
14,8x3,3 m
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tosnak tanult, így ezután már nem értelmiségi szár -
mazásúként, hanem fizikai munkásként felvételizhe -
tett, s lehetett elôször formatervezô szakos hallgató
1958-ban. Mire ô a kerámia szakra került, Gádor Ist -
ván már nyugdíjba vonult, így nála kiemelten fontos,
hogy valójában Borsos Miklós és Csekovszky Árpád
tanítványa. Megint csak azért lényegesek e nevek,
mert amint látható volt a kiállításon is, Borsódynál
hangsúlyos az a fajta szemlélet, amirôl az imént em -
lítést tettünk az építészethez kapcsolódó feladatok
kapcsán, és ami szervesül a plasztikai ambíciókkal,

igényességgel, a körplasztikák készítésének szándé -
kával. Ez alapvetô mûegyüttessé válik életmûvében, s
lehetôséget adott egy speciális formavilág kialakítá -
sára. Térformái abszolút szobor jelleget öltenek. A
kiállításon élvezhettük ilyen típusú fontos mûveit: a
gömbök, a hullámok, a kiszaggatott gömb, a Sectio –
nagyon jó a cím, amikor egy részelem és az egész vi -
szonyáról van szó. Talán nem közhely, de az alkotá -
sok esetében egyfajta Henry Moore – Borsos Miklós
– Borsódy László – Deim Pál párhuzamot, ívet is ér -
zékelhetünk. És itt kell megemlíteni, hogy Borsódy
1963-ban diplomázott, egy évben Deim Pállal (akit
nagy fájdalmunkra a közelmúltban búcsúztattunk), s
aki ugyan hat évvel idôsebb volt Borsódynál, de mind-
annyian tudjuk, hogy milyen nehezen indult a pályán.
Egyfajta kapcsolódás, együttesség nagyon jellemzô az
ô pályájuk során, s éppen ezért volt megható a ki ál lí -
táson, hogy láthattuk a Deim Pál emlékére készített
Borsódy-munkát is. Ez a térszemlélet nagyon fontos

Borsódy László: 
Felhô a hegy felett 

(Deim Pál emlékére) / 
László Borsódy: Cloud

above the Mountain 
(In memory of Pál Deim)
[2016] samott, kézzel

formázott, mázas
kerámia / chamotte,
hand-formed, glazed

ceramics 
[50x12x8 cm]

�

Borsódy Eszter:
Szerencsedobozok I–II.

Hommage à Ógata
Kórin / Eszter Borsódy:

Lucky Boxes, I–II.
Hommage à 
Ogata Kōrin

[2014] bambusz,
ónixgyöngy, kézzel
formázott, mázas

kerámia / bamboo,
onyx beads, hand-

formed, glazed
ceramics 

[26x15x15 cm;
18x12x12 cm]
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az egész életmûvében, évtizedek óta személyes emlé -
keimben élnek ezek a puritán, egyszerû, mégis na gyon
emelkedett plasztikák, úgy, mint Urbán Teréznél a
vá rosképek. 

Borsódy Eszter tehát az anyatejjel szívta magába a
mûvészetet, mégis kis kerülô után lett végül kera mi -
kus. Ez a megtalálás, vagy visszatalálás a keramikusi
élethivatáshoz érzôdik kollekcióján is, és érdekes,
hogy milyen eruptív módon materializálódik mûtár -
gyaiban. Munkáin természetesen érezzük a talentu -
mot, az erôs szakmai felkészültséget, azt a fajta külö -
nös gyökerezettséget, amely minden mûvész szülô nek
az adott pályát folytató gyermekénél tapasztalható,
de ô nagyon határozottan egy más keramikusi alkat.
Borsódy Eszter ornamentikára hajlamos szemlélete,
a díszítettség központba helyezése, a színek, a mázak
változatossága, a lüsztertechnika alkalmazása egy
extrovertált keramikusi alkatot mutat, míg szülei in -
kább introvertáltabb mûvészek, illetve pályájuk során
azzá váltak. Borsódy Eszter rendkívül változatosan,
a világ felé fordulva hozza létre tárgyait, amelyek kö -
zött vannak autonóm mûvek és igen eredeti funk cio -
nális tárgyak.

A kiállítás címe találó volt: Más és azonos, bár lehet,
hogy fordítva kifejezôbb lenne: azonos és más. Hiszen
indulásukban érzékelhetô az azonosság, a kapcsolat
az alkotók között, mûvészetük késôbb, a pálya során

lesz más, egyéni. A rendezés ki is fejezte mindezt.
Nem voltak szigorúan elhatárolva a tárgyegyüttesek,
például anyának és leányának egymással szemben el -
helyezett Szentendre-ábrázolásai rendkívül izgal mas
összevetésre adtak lehetôséget.

A családi kiállításon tehát mindenkire jutott, jut ha -
tott figyelem, de most fókuszáljunk arra, hogy Ur bán
Teréz a nyilvánosságtól erôsen visszahúzódott élet -
formája milyen jelentôs értékeket teremtett, melyek re
talán – bár szakmai elismertsége mindig is egyöntetû
volt – nem fordítottunk kellô figyelmet. Ezúton – 80.
születésnapja alkalmából – amikor köszöntjük ôt, egy -
ben számba vesszük emelkedett világnézete maga sá -
ból alkotott életmûve látható és már nem látható ér -
tékeit. FELEDY BALÁZS

mûvészeti író

(Borsódy Eszter, Urbán Teréz és Borsódy László Más és
azonos címû kiállítása. Péter-Pál Galéria, Szentendre,
2016. július 10–24.)

Borsódy Eszter:
Válaszút I–II. / 

Eszter Borsódy: Cross-
roads, I–II 

[2015] korongozott,
mázas, lüszteres

kerámia / wheeled,
glazed lustred ceramics

[30 x Ø 22 cm; 
28 x Ø 17 cm]

�

Borsódy Eszter:
Harmónia, medál /
Eszter Borsódy:
Harmony. Medal
mázas, aranylüszteres
kerámia / glazed
ceramics with golden
lustre
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� A kecskeméti – a késôbbiekben nemzetközivé avan-
zsált – Zománcmûvészeti Alkotótelep elsô éveiben,
mindenekelôtt 1975–1981 között, a mûvészek szá má ra
meghirdetett programok mindegyike valamilyen mó -
don az építészethez kötôdött. Kátai Mihály, a szim pó-
zium mûvészeti vezetôje, már 1975-ben kör vo na lazta
a feladatot, amikor kiindulópontként azt az irányt ne -
vezte meg, „amelyet Lantos Ferenc murális tûz  zománcai
és Csete György épületornamentikái követ nek”.2 Lantos
Ferenc építészethez kötôdô munkássága (1967–1976)
valóban úttörônek tekinthetô a mûfaj hazai történe -
tében, viszont sajnálatos módon – megelôlegezve ez -
zel írásunk egyik legfontosabb tanulságát – nem ta -
lált valódi követôkre.3 Ahogy a Csete György ve zet -
te, 1971-ben alakult Pécs Csoport újfajta elkép ze lé -
sei, s a Pécsi Tervezô Vállalat Ifjúsági Irodája révén
1974-tôl a Paksi Atomerômû lakótelepében testet
öltô kísérleti tervei („tulipános házak”) sem, melyek
viszont jelentôs visszhangra leltek 1975/1976-ban –
igaz csak elméleti szinten – az úgynevezett tulipán-
vita révén.4 Kátai természetesen meg is hívta Kecs -
kemétre a követendô példaként emlegetett s Pécsrôl
egymást jól ismerô alkotókat (Lantost 1976-ban, Cse-
tét pedig 1979-ben).

A zománctelep mûvészeti vezetôje már az elsô nyá -
ron igyekezett gyakorlati példát nyújtani a lélektelen
szocialista épületgyári logika utólagos és külsôdleges
enyhítésére, amikor elkészítette 3 x 2 méteres „sze re -
lési tervét”, az úgynevezett Ágasegyházi Madonnát. Az
eredetileg egy – a kecskemétiek által csak „Fûrész fo -
gasokként” emlegetett – belvárosi panelházsor dí szí -
tésére szánt, sajnos kivitelezésre nem került, mo nu -
mentális épületdekoráció-sorozat alapötlete a nép mû -
vészetünkbôl ered. Kátai Mihály ugyanis az úgy ne -
vezett „igét”, azaz a keresztszemes hímzés alap ele mét
választotta, amely szerinte sorozatgyártásra al kalmas
és ráadásul a végtelenségig variálható. A kora beli kri -
tika által sokat támadott koncepció mögött jól érez -
hetô a Pécs Csoport elveivel való rokonság, így min -
denekelôtt a szervetlen lakótelep-építés káros hatá -
sai nak csökkentése a magyar népmûvészet forma kin -
csébôl merítô organikus díszítéssel.

1976-ban, a Bács-Kiskun Megyei Tervezô Vállalat
építészei segítségével, már konkrét épületeket, hely -
színeket jelöltek ki Kecskeméten, ahová monumen -
tális zománcmûveket lehetett tervezni. Ezek között
volt belsô térbe (például Jávor Piroska zománcfríze 
a házasságkötô terem anyakönyvvezetôi asztalának
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„Tájékoztató formák”
Egy zománcmûvészeti kísérlet a „humanizált panelért”1

Lantos Ferenc:
Zománcfríz 

egy kaposvári óvoda
homlokzatán / 

Ferenc Lantos: Enamel
frieze on the front 
of a kindergarten 

in Kaposvár
[1970/1972]
zománcozott

acéllemez, 
archív felvétel /

enamelled steel plate,
archive photo Fo
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homloklapjára; Zidarics Ilona falburkolati terve a kecs-
keméti Szerszámgépipari Mûvek kiállítási csar noká -
ba) és külsô térbe (például Petrilla István zománc fal -
burkolati terve a Kiskunsági Nemzeti Park központi
épületéhez; Lantos Ferenc frízterve az autóbusz-pá -
lyaudvarhoz; Kótai József kazettásmennyezet-terve a
kecskeméti Kéttemplom köz tetôátkötéséhez) szánt
alkotás is. Ami közös bennük, hogy végül egyetlen, a

felhívásra készült tervet és makettet sem valósítottak
meg. (Nem teljesen egyértelmû kivételként egyedül
Kátai Életôrizôk címû munkája említhetô a Kerényi
József tervezte Kiskunsági Nemzeti Park igazgató sá gi
épületében.)

A legnagyobb érdeklôdést, visszhangot az úgyne ve -
zett „tájékoztató formák” programja váltotta ki 1977-
ben, melynek kísérleti terepéül Kecskemét legújabb
és egyben legnagyobb lakótelepét, a Széchenyivárost
jelölték ki. Az elérendô cél pedig az volt, hogy „Kecs -
ke mét saját arcát öltse fel az új lakótelepi városrész is, ne
tôle idegen lelkületû csikágói környezetet erôltessünk rá”.
Kátai a szimpózium résztvevôi számára módszerként
a népmûvészetben is fellelhetô szubsztrakciót aján -
lotta, amely az absztrakttal ellentétben nem elvonja a
tárgy, a fogalom képét, hanem összevonja. „Szeret -
nénk kiemelni a megkülönböztetô jegyek fontosságát a há -
zakon, gondolunk itt a számtáblák mellett vagy fölött el -
helyezhetô táblákra, ábrákra. Ezeknek olyanoknak kell
lenni, hogy a gyerek is hazataláljon: tehát felismerhetô,
megnevezhetô, megjegyezhetô legyen. Az absztrakció itt
rossz megoldás, mert amit fel nem ismerünk, amit nem
tudunk mihez kötni, az nem tájékoztat. Hogyan ma gya -
rázzuk el gyermekeinknek, hogy abban a házban lakunk,
ahol azok a háromszögek keringenek a diszharmonizált
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Kótai József: 
Kazettás mennyezet
terve a kecskeméti
Kéttemplom köz át -
hidaló tetô átkötéséhez
/ József Kótai: 
Plan of the cassette
ceiling for the lintel
roof connection of
Kéttemplom Alley,
Kecskemét  
[1976] fa,
zománcozott vörösréz,
1:5 lépték, korabeli
reprodukció / wood,
enamelled copper,
scale: 1:5,
contemporary
reproduction

�

Morelli Edit: 
Kocka alakú házszám 
a kecskeméti
Széchenyivárosban,
2016-ban / 
Edit Morelli: Cube-
formed house number
sign at Széchenyiváros,
Kecskemét, in 2016 
[1977] zománcozott
acél / enamelled steel
[24x24x24 cm]
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érzelem differenciált idôsíkjában? Soha nem fogja meg -
találni ezt, de egy madaras házat, azt igen.”5 Elôször
1977 augusztusában, a III. Nemzetközi Zománcmû -
vészeti Alkotótelep zárókiállításán mutatták be a ki -
vitelezett alkotásokat, majd ôsszel, ideiglenes jelleg gel
a Széchenyivárosba kerültek. „Tizenkét hónap alatt le -
het választ keresni arra: belegyökereznek-e a lakótelepi
épületkörnyezetbe, feloldják-e az egyhangúságot, tájékoz -
tatnak-, informálnak-e, vagy egyszerûbben: hogy huma -
ni zál-e a zománc?”6

A színes zománcozott utcatáblák, házszámok végül
hosszabb ideig maradhattak, s a város lakosságának
többsége örömmel üdvözölte. Íme, néhány példa er re
egy 1981-ben rögzített körinterjúból: „tisztább, átte -
kinthetôbb a lakótelep képe. […] A színes ábrák támpon -
tot adnak, s rájuk könnyebben emlékezik az ember, mint

egy ritkán hallott névre. […] Az Akadémia körút elne -
vezésével és a zománccal borított faszoborral meg vagyok
elégedve, mert tökéletes mind a kettô. A mértani for mák -
ról az akadémia jut eszembe, komoly tartalmat érzek ben-
ne: rendezettséget, tisztaságot. Szóval az emberformára is
emlékeztetô szobor ezen a körúton jelent valamit nekem.
[…] Az utcára kilépve, nem rossz egy kis változatosság.
Elôször szokatlanok, túl föltûnôek voltak az utcatáblák és
házszámok, de láttam, hogy mennyire tetszett például a
Gôzhajó utca a fiamnak. […] Kevés világítás mellett is
felcsillannak, jól kivehetôek a Hitel utca stilizált ember -
formába rajzolt számai. […] Legkedvesebb táblám a Gôz -
hajó utcában látható. Legkevésbé a Néphadsereg utcai tet -
szik: túl nagy, majdnem falikép jellegû. A többiek elegán -
sabbak, szebbek.”7 Természetesen érkeztek szakmai
kritikák is. Ezek közül Kovács Ferenc 1977 ôszén
„építészszemmel” megfogalmazott, praktikus észre vé-
teleibôl idézünk két mondatot: „a mûhelyben óriási nak
ható mûvek eltörpülnek az épületeken, mert a mûtermi
arányokban gondolkodó alkotók nem érezték át a lépték -
váltás szükségességét. A kedvezôtlen hatást még fokozza
az alkotások »magasra« helyezése, a szem látószögéhez is
jobban kellett volna alkalmazkodniuk a tervezôknek.”8

A karbantartás hiánya, a vandalizmus (kövekkel do -
bálták meg az idôjárást amúgy jól tûrô zomán co zott
vörösréz és acéllemezeket), továbbá a házfelújí tások -
hoz gyakorta társuló „feledékenység” következ tében
a legtöbb mû ma már nem látható. A majd’ négy év -
tizednyi „közszereplés” után már csak két, sajnos,
csonka állapotú, konzolos utcatáblát találhatunk az

Petrilla István: 
A kecskeméti Gôzhajó

utca névtáblája, 
2016-ban / 

István Petrilla: 
Street nameplate of

Gôzhajó Street,
Kecskemét, in 2016 

[1977] fa,
zománcozott vörösréz

/ wood, enamelled
copper [80x120 cm]

Kótai József: 
Házszám tábla 

a kecskeméti Hitel
utcában, 2016-ban /

József Kótai: 
House number sign at

Hitel Streeet,
Kecskemét, in 2016

[1977] zománcozott
acél / enamelled steel

[25x25 cm] 

�

Petrilla István: 
A kecskeméti Világ utca

konzolos névtáblája /
István Petrilla:

Cantilever nameplate 
of Világ Street,

Kecskemét
[1977] fa,

zománcozott vörösréz,
archív felvétel / 
wood, enamelled

copper, archive photo
[120x60 cm] Fo
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eredeti helyén: a Hitel utcáét (Kátai Mihály) és az
Aka démia körútét (Morelli Edit). A közvetlenül a falra
felerôsített névtáblák közül, szerencsére, az egyik leg -
látványosabb, a Gôzhajó utcát jelölô (Petrilla István)
maradt meg, igaz, itt is jól láthatóak a szándékos ron -
gálások okozta lepattogzások, s az ennek köszönhe -
tô en megindult rozsdásodás. A házszámtáblák közül
Morelli Edit (Világ utca) és Kótai József (Hitel utca)
munkái tanulmányozhatóak még napjainkban. Kátai
Mihály Négy világtáj névre hallgató, fából készült tá -
jékozódási plasztikáját – mely az Ágasegyházi Madon na
logikáját folytatta tovább térben – elsô alkalommal
még a külsô borítása nélkül állították fel (a mellékelt
egyik fotón ezt az állapotot láthatjuk). Sajnos késôbb,
e fehér zománclapokból álló borítás – technológiai
hiányosságok miatt bekövetkezô – gyors korrodálása
miatt, viszonylag hamar le kellett bontani. Néhány
mûvész még 1978-ban is készített a városrészbe szánt
„tájékoztató formákat” (például Báron László a Stá -
dium utcába tervezett konzolos utcatáblát, Horváth
Olivér pedig a Lánchíd utcába három házszámmal
kombinált utcatáblát), de végül csak Sor Júlia utca -
jelzô kompozíciója került a kijelölt helyére, az egykori
Néphadsereg útjára.

Bár Kecskeméten a „tájékoztató formák” prog ram -
ja keretében nem törekedtek a panelházak paksi mér -
tékû átformálására, de ennek gondolata, maga a prob-
lémakör (például „a ruha szabása a hímzéstôl [azaz az
ornamentikától] nem lesz jobb”9) folyamatosan ott mo -
toszkálhatott a mûvészek és az építészek fejében.
Szintén befolyásolhatta a végeredményt, hogy az al -
kotótelepen nem alakult ki teljesen egységes állás pont
az egyediség kontra sokszorosíthatóság, gyárthatóság
kérdésében. A kísérlet így csak részben érhette el a
célját. A program, különösen az építészektôl érkezett
kritikai észrevételekre (például szorosabb együttmû -
ködés szükséges; vállalni kell a díszítôelemek sokszo -
rosíthatóságát, „iparosíthatóságát”) reagálva, illetve a
bevonásukkal (Csete György, Kerényi József, Kovács
Ferenc), igaz, némileg átalakítva, még néhány évig
napirenden maradt a nyári alkotótelepeken (például
„utcabútor-program” 1978-ban, az építészeti együt te-
sekhez kapcsolható zománcmûvek helyének-szere -
pének kutatása a modern lakótelepi környezetben

�

Kátai Mihály: 
Négy világtáj –
tájékozódási plasztika
egy kecskeméti
lakótelepen 1977-ben,
még zománcborítás
nélkül / Mihály Kátai:
Four Quarters of the
Globe. Orientative
sculptural work at 
a block of flats in
Kecskemét in 1977,
before enamel covering 
fa, magasság: 3,5 m,
archív felvétel / 
wood, height: 3,5 m,
archive photo
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1979-ben). Sajnálatos módon, ahogy a széchenyi vá -
rosi kísérlet nem teljesedhetett ki, úgy az építészet és
a zománcmûvészet együttmûködése is újra elakadt
valahol a nyolcvanas évek eleje óta. A zománc külön -
leges, építészetben alkalmazható lehetôségei (idôjá rás-
sal szembeni ellenállóság, olcsóság, a színek tartós sá -
ga, moshatóság – higiénikusság) közismertek, ehhez
képest elenyészô számban készültek/készülnek ha -
zánkban épülethez kötôdô, különösen kültéri alko -
tások (lásd például Balanyi Károly, Blaski János, Cs.
Uhrin Tibor, Honty Márta, vagy éppen Papp Osz kár
muráliáit). Egyszerûen érthetetlen, hogy a számtalan
elôny (köztük a gazdaságosság!), s a technológia idô -
közbeni fejlôdése ellenére is, miért halódik továbbra
is ez a terület. A legnagyobb baj az, hogy a kérdést
ma már inkább „költôinek” tekinthetjük…

IFJ. GYERGYÁDESZ LÁSZLÓ
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. A kifejezés forrása: Rév Ilona: Humanizált panel. 

Élet és Irodalom, 1975. november 1.
2. Ézsiás Erzsébet: Tûzzománc alkotótelep és szimpozion.

Születô alkotómûhelyek Kecskeméten. Beszélgetés Kátai
Mihállyal, a vállalkozás mûvészeti vezetôjével. Mûvészet,
1975/6, 5.

3. Részletesen lásd róluk: ifj. Gyergyádesz László: Félbeszakadt
prófécia. Lantos Ferenc zománcmûvészeti alkotásai 1967–1976.
Kecskemét, 2006; uô: Természeti törvényszerûségek
jegyében. Lantos Ferenc zománcmûvészeti alkotásai.

Magyar Iparmûvészet, 2006/3, 41–43.; Keserü Katalin: Lantos.
Pécs, 2010, 50–69.

4. Összefoglalását lásd: Simon Katalin: A tulipán-vita.
Lakótelep – humánum – organikus építészet. Iskolakultúra,
2006/6, 13–27.

5. Kátai Mihály: A III. Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotó -
telep programja. In: Zománcmûvészeti Alkotótelep Kecskemét,
1977. Szerk. Sümegi György. Katona József Megyei
Múzeum, Kecskemét, 1978, 5.

6. B. J.: Humanizáló zománc. Petôfi Népe, 1977. augusztus 4.
7. Halász Ferenc: Vélemények a Széchenyivárosból. In: Zománc -

mûvészeti Alkotótelep Kecskemét, 1980. Szerk. Sümegi György.
Katona József Megyei Múzeum, Kecskemét, 1981, 10–13.

8. Kovács Ferenc: Építészszemmel a mûvekrôl.
Zománcalkotások a szabadban. Petôfi Népe, 1977. október 13.

9. Vadas József: Ellenség-e a panel? Élet és Irodalom, 1975.
október 18.

Deim Pál: 
Tájékozódási plasztika /

Pál Deim: Orientative
sculptural work  

[1976] fa,
zománcozott acéllemez
/ wood, enamelled steel

plate 
[45x45x45 cm]

�

Horváth Olivér:
Utcatáblák 

a kecskeméti 
Lánchíd utcába I–III. 

(a táblákat végül nem
helyezték ki) / 

Olivér Horváth: House
number signs for

Lánchíd Street,
Kecskemét. I–III 

(not displayed)
[1978] zománcozott

acél, egyenként:
20x40 cm, archív

felvétel / enamelled
steel, 20x40 cm each,

archive photo
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� A közhasznú, latinnak nevezett ábécé 26 betûjébôl
csak 10-nek van tükörszimmetrikus alakja. Ez kábé
38 százalék. HORKAY ISTVÁN 12 betûbôl álló ne vé ben
8 szimmetrikus betû van, vagyis a név kéthar ma da
tükrözhetô képlet, a könnyen tipografálható 6-6-os
szótörésrôl nem is beszélve. Nomen est omen – te -
hát a szimmetria meghatározó szerepérôl fogok el -
mélkedni. Vessünk elôször egy futó pillantást az al ko-
tóra, elvégre cikkünk célja a bemutatás is. A vi zuális
mûvészetekben iskolázatlan szem számára is nyil ván -
valóak a két fül közt szabályosan elhelyezkedô göm -
bölyded fej rekvizitumainak jellegzetességei. A szim -
metriatengelyt kijelölô orr, a késôbbi duplikációkat
finoman elôre jelzô orrlukakkal, ennek, tudniillik az
orrnak határozott függélyességét ellenpontozó hori -
zontálisan (landscape-formátumnak aposztrofálja a
digitális újvilág) megjelenô száj. Horkay-oldalakat
lapozva, Horkay-szájtokon szörfözve a friss ismerôs
is magától értetôdô természetességgel konstatálja,
hogy szinte kizárólag szembenézô arcképeken jele -
nik meg. A jelkép-magyarázatokon felnôtt látogató
már mondja is a leckét: nyitott, szívesen megmutat -
kozó, kapcsolatokra kész, extrovertált személyiség.
Az imént ígért bemutatás mégsem kerülhetô meg,
Horkay magyarországi ismertsége ugyanis messze
elmarad attól, ami az alkotások alapján megilletné.
Képzômûvészeti tanulmányait Krakkóban Tadeusz
Kantor (igen, a Halott osztállyal híressé vált Kantor)
növendékeként, majd a dán királyi akadémián a fa -
metszetkirálynál, Palle Nielsennél végezte. Legfon to-
sabb, vagy legalábbis leghíresebb mûvei is külföl dön
készültek, ráadásul nem is ôt, inkább Peter Greena -
way nevét fényezték a kitüntetések, amelyeket ezek a
munkák elnyertek. Horkay a brit filmguru látvány -
ter vezôje volt. 

A hetvenéves mûvész szerteágazó pályájának be -
mutatására aligha vállalkozhatnánk, egy késôi kor -
szak, és azon belül is csak egyetlen mûfaj, amire szót
kerítünk. A plakátokról lesz szó. Mondhatnánk, hogy
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Levôdik idôvel…
Horkay István képzômûvész szimmetrikus plakátjairól
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Horkay István: 
John Fowles, A lepkegyûjtô / 

István Horkay: 
John Fowles, The Collector 

[2016] digitális print / 
digital print [100x70 cm]

�

Horkay István: 
Samuel Beckett, 
Monológ / 
István Horkay: 
Samuel Beckett, 
A Piece of Monologue
[2016] 
digitális print / 
digital print 
[100x70 cm]



egy kicsit azért bonyolítsuk a képletet: a plakátokról
és a szimmetriákról. Mindkét dologban van valami
rendellenes. Horkay István akkor kezdett el plaká to -
kat csinálni, sôt tette meg a mûfajt 21. századi oeuvre-
je fôcsapásának, amikor a plakát épp lassú agóniájába
kezdett. Új, frissebb médiumok vették át a szerepét.
Nem az utcán szerzik be a híreket, s alig hinném,
hogy plakátok alapján döntenének jövôjükrôl az em -
berek. Szóval van, aki úgy képzelte (e cikk szerzôje
sem kivétel), hogy nincs is már plakát, valami nosz -
talgikus szép vágyálom van helyette, plakátszerû ké -
peket fest, rajzol és fôleg photoshopol néhány múlt
századból itt maradt néni és bácsi, egymásnak muto -
gatják ôket, és könnybe lábadt szemmel idézgetik,
amit a fôiskolán tanítottak nekik: a 20. század mûvé -
sze te. Csókolom, mondják a gyerekek, ez itt már a
huszonegyedik. Aztán jön a mi emberünk, és akkora
lendülettel újítja meg a szakmát, hogy tátva marad a
szájuk. A szánk. 

Ez a plakát persze már nem, vagy csak áttételesen
nevezhetô az „utca mûvészetének”, önálló kiállítá so -
kon, nemzetközi biennálékon és leginkább az inter net
közösségi oldalain tündököl, és efemer sajátosságai
sem a klasszikus plakátok curriculum vitae-je szerint
íródnak; a klasszikus „kinyomtatják – fölragasztják –
leszaggatják” sorozat helyett Horkay maga tervezi át
újra meg újra az opusokat. Vannak plakátjai, amelyek
nyolc-tíz verzióban léteznek úgy, hogy kézzel fogha -
tó, kiprintelt változatuk talán nincs is, így aztán az
értékelést-bírálást feladatul kapó kolléga sem tudhat -
ja, melyik tekinthetô eredetinek vagy épp végleges -
nek. És valamijük még nincsen ezeknek a plakátok -
nak: nincsen megrendelôjük. Nem art direktorok,
sztájlisztek és éceszgéberek utasításait követik, igaz,
nem is várja tôlük senki, hogy egy párt diadalmas -
kod jék általuk, vagy egy megbízó zsebe degeszre tö -
môdjön. Hogy következésképp az alkotó zsebe sem
dagad, azt esetünkben – a függetlenség megváltására
gondolva – csak kicsiny rossznak értékeljük.  

Kollázsok, idézetek, újraértelmezett fotó-átiratok,
dinamikus képi alá- és mellérendelések, továbbá ön -
állósuló, sajátos rendszerekbe foglalt tipográfia. A
Dada és a Posztmodern násza. A Kurt Schwitterstôl
kölcsönzött fabetûs idézetet („dada” – kövér Bodoni -

val szedve) facebook-fejléceként választja. A de konst -
rukció szabadosságát, a quodlibet anarchiáját hirdetô
ôs-izmus azonban posztmodern regulákat kap, ame -
lyek a plakát tradicionális jellegzetességeibôl s persze
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Horkay István: 
Kiállítási plakát, 
Léna & Roselli Galéria /
István Horkay: 
Exhibition poster. 
Léna & Roselli Gallery
[2016] 
digitális print / 
digital print 
[100x70 cm]

Horkay István: 
Peter Greenaway, 

The Scheherazade Commandant / 
István Horkay: Peter Greenaway, 

The Scheherazade Commandant
[2016] 

digitális print / digital print 
[100x70 cm]



az alkotó személyes vonzalmaiból fakadnak. Ezek a
regulák pedig (sejtem én, hogy csak kívülrôl nézvést
azok) szoros kapcsolatban vannak a szimmetriákkal,
játékosan megjelenítve, olykor a felmagasztalásig sró-
folva formai létezésüket, tartalmi megmutatkozá su kon
azonban évôdve, ironizálva, filozófiai hozadéku kat
jó kora idézôjelbe téve. A legszembeszökôbb a pla ká -
tok antropomorfizáló hajlama. A tárgyak iparkodása,
hogy emberarccá változzanak. Metszet-kivágatok,
fotók és valódi tárgyak – zömmel nagyanyáink pad -
lás-univerzumából (ne felejtsük, az a plakát hôskora
is!) testté lônek, hogy megmutassanak egy addigi
funkciójuktól merôben különbözô diszciplínát. A
Lautréamont boncasztalán sorjázó tárgyak üzenete
nem túl bonyolult: egy meg egy az három. A szim -
metria, különösen, ha a rend és a szabály fogalmával
társítjuk, összefüggésben áll az ideológiai és a politi -
kai szférával is. Naná: a mindenkori hatalom jelképe
a makulátlan szimmetria, akár ötágú csillagként, akár
horogkeresztként tündököl. A dölyfös felmutatás
mel lett a szarkasztikus kétségbevonás meg az ironi -
záló bölcselkedés egyaránt szimmetrizálva történhet.
És ne csupán a tükörszimmetriát konstatáljuk – mely
örök kéz szabta rád…* –, de az alkotói kézmûves ség -
hez kapcsolt kiralitást, a forgási, a csavarodási, a ro -
tálási változatokat is, meg azokat, amelyek a tradicio -
nális geometria szerint ugyan magyarázhatatlanul,
mégis közvetítik azt a fenséges misztériumot, ame -
lyet talán jobb híján nevezünk szimmetriának. Minél
tovább nézzük, s próbáljuk elemezni a Horkay-féle
szimmetria-manifesztációkat, annál biztosabban érez -
zük, egy filozófus keresett itt magának nyelvet ahhoz,
hogy saját koordinátáit bemérje, a való világtól mért
távolságát megmutassa. És a plakátban találta meg ezt
a nyelvet. Mert az, hogy magáról beszél a Shakes -
peare-, a Dante-, a Bulgakov-mûvekhez készített pla-
kátok örvén, nyilvánvaló; hogy beszél-e a korról is, a
huszonegyedik század elejérôl, amelyrôl azt hittük,
már nem a plakátok kora leend, az majd az idôvel
eldôl. Az idôvel, amely, mint tudjuk, szimmetrikus és
palindrom: …IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSU -
MIMUR IGNI.** OROSZ ISTVÁN

író, grafikusmûvész

* Idézet William Blake A tigris címû versébôl (Szabó Lôrinc
fordítása).

** Antik vagy középkori eredetû palindrom. Orosz László
fordítása: Körbefutunk éjjel és elemészt minket a tûz. (A szerk.)
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Horkay István: Dante Alighieri, Pokol / István Horkay: Dante Alighieri, Inferno
[2015] digitális print / digital print [100x70 cm]

A fotókat 
Horkay István bocsátotta

rendelkezésünkre.



� 2016. július 18-án családja, tisztelôi, barátai, pálya -
társai kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetôben a
magyar organikus építészet egyik alapító atyját, Cse -
te Györgyöt, akit június 28-án – életének 79. évében
ért a halál.

Csete György 1937. november 5-én született Szen -
tesen. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Re -
formátus Kollégiumban végezte. A Budapesti Mû -
szaki Egyetem építészkarára 1956-ban vették fel, ahol
1961-ben szerzett diplomát. Tehetsége felkeltette ta -
nárai figyelmét, de politikai okokból csak külsô kor -
rektorként alkalmazták az egyetem elvégzése után.
Így ismerte meg azokat a tanítványait, akik az Orszá -
gos Érc- és Ásványbányászati Vállalatnál tervezô mér -
nökként eltöltött kezdô évek után Pécsre hívták,
alakuló csoportosulásuk szellemi vezetôjeként. Itt a
Baranya Megyei Tanács tervezôvállalatánál, majd a
Pécsi Tervezô Vállalatnál kapott munkát (1973) és
lehetôséget, hogy idôközben az úgynevezett Pécsi
Ifjúsági Iroda1 (amelyet késôbb Pécs Csoportnak is
neveztek) építészeti-szellemi arculatát kialakítsa.

Ôrzök egy, a Népmûvelési Intézet által kiadott ki -
adványt, Régi és új formák2 címmel, amelyet Zelnik
József szerkesztett, Vitányi Iván, Andrásfalvy Berta lan,
Lantos Ferenc, Bak Imre, Bánszky Pál tanul má nyai -
val, és amelyben Csete György Építészeti anya nyel -
vünkrôl címû írása is megjelent. Ebben jól követ hetô
a szerzô gondolatmenete az új irányzat forrásainak
vonatkozásában: a magyar hagyomány a honfoglalás
korának mûvészetétôl a népi-paraszti építészeten és
tárgyformáláson keresztül Lechner Ödön és Kós Ká -
roly építészetéig ível, míg a nemzetközi építészetbôl
Wright, Aalto, Pietilä és a késôi Le Corbusier azok,
akikre – mint követendô példákra – hivatkozva kíván
egy sajátos, új architektúrát létrehozni.

1974-ben megépült a magyar organikus építészet
azóta is emblematikus épülete, az orfûi Forrásház,
amely ipari rendeltetése ellenére egy fantasztikus, fe -
lülvilágítóval az ég felé nyíló virág-szobor.3

Ez idô tájt kezdte tervezni a paksi lakótelepet, amely
két területen is újat hozott. Egyrészt alaprajzban, mi -
vel az étkezôkonyha területét megnövelte, azzal a cél -
lal, hogy a családi közös étkezésre adjon lehetôséget,
másrészt a külsôben színezéssel, valamint az erkély -
határoló panelek közös formálásával oldani kívánta 
a monotóniát. Ezek a nem számottevô módosítások
hamar kiverték a biztosítékot, támadás indult a paksi
kísérlet, illetve az egész csoport ellen. Ez volt az úgy -
nevezett tulipán-vita az Élet és Irodalom hasábjain,
ahol többek között Nagy László költô kelt a védel -
mére.

A Pécs Csoport ellehetetlenült, tagjai szétszó ród tak.
Csete Budapestre jött.

1978–1988 között az Országos Természetvédelmi
Hivatalban kapott munkát. Megépült néhány családi
háza Szentendrén, Dunaújvárosban stb.

1986-ban készül el az 1976-ban tervezett halásztel ki
katolikus temploma, mely centrális jurtaformájával,
és azzal, hogy a plébániát a templomtér alatt helyez -
te el, s az épületet egy földsánc vette körül, egyrészt
nagyon újszerû volt, másrészt szimbolikája az egyház
akkori helyzetét is kifejezte.

Közben idônként oktatói feladatot is végzett. A
Hor tobágyon magyar diákokkal gyakorolta a régi épí -
tôtechnikákat: sárból kemencét (a kenyér templo mát)
építettek, nádból kunyhót „hajlítottak”. „A szer ves épí -
tészet alkotásai a hajlék szavunk analógiájára szervezôd -
nek, nyilván nem mind, de a többségük igen. Ilyen az ôsi
pentaton dallam képlete is: emelkedô-ereszkedô. […] A
hajlított szerkezetû hajlék építészeti ôsforma. […] Az or -
ganikus építészeti tér alapképlete.”4

1986-ban Innsbruckba hívták tanítani, ahol az ot ta -
ni építészhallgatókkal végzett tér- és formakísér lete -
ket: íjat feszítettek, léceket hajlítottak, konkáv és kon -
vex formákat alkottak, tereket modelleztek.

A balatonszentgyörgyi Gulya csárdán (Sánta Gábor -
ral tervezte) napkollektorokat alkalmaz. „Az organi -
kus építészet számos ága-boga ismert. Én ideszámítom a
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Lezárult egy fontos életmû
Csete György (1937–2016) építômûvész
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Csete György:
Forrásház, Orfû /
György Csete: 
Fountain House, Orfû
[1974]
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földházakat, napenergia-házakat, a szél- és geotermikus
energiát felhasználó építményeket, és sok más kísérletet is.”5

A millennium százéves évfordulójára készült el az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark épület -
együttese: az Erdôk temploma, a Világmagyarság temp -
loma és a Jurtafalu.

A kilencvenes évek végén épült a horvát határ kö -
zelében, Beremenden vasbetonból a Megbékélés-ká -
polna, azon a helyen, ahonnan a háború elôl ide me -
nekült magyarok, szerbek, horvátok hallgatták a há -
borús fegyverek dörgését, és vártak a megbékélésre.
A templom tornyain felszakadó áttörések a határon
túli szétlôtt templomokra utalnak.

Utolsó nagy munkája (2006) a debreceni Téglás ker ti
református templom, amely szintén centrális, de nem
kör, hanem sokszög alaprajzú és tornyos. A négy fia -
toronnyal az erdélyi templomokra is utal.

Az életmû vázlatos áttekintésének végén meg kell
említeni Dulánszky Jenô (1936–2000) nevét, aki Cse -
te legtöbb munkájának statikusa volt, s aki újszerû

szerkezeti megoldásaival vitte sikerre az építészeti
gondolatok megvalósítását. A templomoknál a bel -
sôt, a bútorokat is az építész tervezte, de festett textil-
jeivel, zászlóival felesége, Csete Ildikó tette teljessé
az enteriôröket.

Csete Györgyöt az úgynevezett rendszerváltás elôtt
a megtûrt kategóriába sorolták a hivatalosságok, azt
követôen viszont számos díjjal kitüntették, többek
között: Magyar Mûvészetért díj (1990), Ybl Miklós-
díj (1992), Kossuth-díj (1997), Magyar Örökség díj
(1999), Prima Primissima díj (2005), Magyar Mûvé -
szeti Akadémia Aranyérme (2010), Magyar Érdem -
rend középkeresztje a csillaggal (2013), Nemzet Mû -
vésze (2014).

És végezetül álljon itt néhány személyes emlék tö -
redék az elmúlt évtizedekbôl.

Csete Györgyöt 1979 körül ismertem meg. Keserü
Katalin mûvészettörténész meghívta, hogy szeminá ri -
umán tartson elôadást építészetrôl vallott felfogá sá ról,
a Pécs Csoportról és saját munkáiról. Nagy ha tással
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Csete György:
Millecentenáriumi

épületegyüttes,
Ópusztaszer / 
György Csete:

Millecentennial
Building Complex,

Ópusztaszer
[1991–1998]
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Csete György:
Millecentenáriumi
épületegyüttes,
Ópusztaszer (belsô
nézet). Textiltervezô:
Csete Ildikó / 
György Csete:
Millecentennial
Building Complex,
Ópusztaszer (interior
view). Textile designer:
Ildikó Csete
[1991–1998]
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volt rám az elôadás. 1982-ben a Magyar Nemzeti
Galéria Akseli Gallen-Kallela életmûvébôl rendezett
kiállítást. A megnyitón újra találkoztunk, ahol be mu -
tatott Makovecz Imrének. Utána egy tartalmas be -
szélgetés következett a Tárnok presszóban, Keserü
Katalin és Makovecz Imre társaságában.

1983-ban a Magyar Építészeti Múzeum vezetôjé vel,
Pusztai Lászlóval kiállítást rendeztünk Kós Károly
születésének centenáriumára építészeti munkássá -
gáról az Országos Mûemléki Felügyelôség (OMF)
Tán csics utcai aulájában6 (a Magyar Építészeti Mú ze-
um az OMF fenntartásában mûködött). Termé sze tes-
nek tûnt, hogy Csete Györgyöt kérjük fel a kiál lí tás
megnyitására, akinek oly sokat jelentett Kós Ká roly

munkássága és személye, járt is nála Kolozsváron, és
a temetésén is ott volt 1977-ben. Az impulzív meg -
nyitóbeszéd után az OMF akkori párttitkára odasúg -
ta Pusztainak: „Megütitek még ezért a bokátokat!” A
puhuló diktatúra keretei között ez nem történt meg,
Csete ezután is nyitott meg nekünk kiállításokat.

Ott voltam a halásztelki Szent Erzsébet-templom
felszentelésén, ahol nagy tömeg gyûlt össze: felért
egy (organikus) tüntetéssel.

1987 novemberében az óbudai Mókus utcában7,
ahová az Építészeti Múzeum abban az évben költö -
zött a Táncsics utcából – szûk körben ünnepeltük 50.
születésnapját.

Valamikor a kilencvenes évek elsô felében készült a
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Csete György:
Megbékélés

ökumenikus kápolna,
Beremend / 

György Csete:
Ecumenical Chapel 

of the Reconciliation,
Beremend
[1998]

Fo
tó

: Z
sit

va
 T

ib
or



magyar organikus építészetrôl az 5. Velencei Épí té -
szeti Biennálé anyagából egy (utazó) kiállítás, melyet
egyik állomásán, Krakkóban, a Mûszaki Egyetemen
együtt nyitottunk meg. A kilencvenes évek után rit -
kábban találkoztunk. Utoljára talán a FUGA Buda -
pesti Építészeti Központban beszéltünk néhány szót,
Zsitva Tibor építészportrékból készült kiállításán
2012 októberében.

Kedvenc Kós-idézete, -aranymondása a következô
volt: „Mert össze kellene szednünk nagy fáradsággal az
ország minden részébôl a széjjelszort köveket hogy azok -
kal a magunk képére építhessünk.”8 A halálával lezárult
fontos életmû hajlékait, „köveit”, az itt maradottak nak
kell összeszedniük, hogy ne legyen hiányos a ma gyar
építészettörténet szerkezete, és élete, munkás sága ta -
nulságul, mintául szolgálhasson az új nemze dé kek nek.

HADIK ANDRÁS
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. Blazsek Gyöngyvér, Deák László, Dulánszky Jenô, 

Jankovics Tibor, Kistelegdi István, Kovács Attila, 
Nyári József, Oltai Péter.

2. Érdekes, hogy a kiadványban nem található meg a meg -
jelenés dátuma. Véleményem szerint 1975 körül, mert az
orfûi Forrásház már szerepel benne, és Vitányi Iván
elôszavában a „felszabadulásának 30. évén túl lévô
Magyarországról” beszél.

3. Volt kollégáimnak, Pintér Tamásnak és Horváth Edinának
köszönhetôen 2005-ben mûemléki védettséget kapott, ami a
magyar mûemlékvédelem mai kérdéses helyzetében nem
tudom, hogy megnyugtató-e.

4. Csete Györgyöt idézi: Deák László – Jankovics Tibor: 
Csete György 75 éves. Országépítô, 2013/1, 14.

5. Uo. 32.
6. Az OMF utódszervezete (röviden Forster Központ)

december 31-ével megszûnik, az idén költözött ki a Daróci
úti egykori katonai raktárépületekbe.

7. 2013 óta népzenei iskolaként mûködik.
8. Kós Károly: Régi Kalotaszeg. 1911, 52. Megjelent a Magyar

Iparmûvészet mellékleteként.

B Ú C S Ú 2 016 / 8 4 6 . o l d a l

Csete György:
Tégláskerti református
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� Rejt/Jel/Képek ’56 – A forradalom titkos mû -
vészete címmel mintegy 300 mû tárgy ból
álló tárlatot rendezett a Magyar Nemzeti
Múzeum. (Budapest VIII. ker., Múzeum
körút 14–16.) Ceruzával, golyóstollal ké -
szült vázlatok, tusrajzok, szitanyomatok,
linómetszetek, akvarellek, olajfestmények,
kisplasztikák, érmek, emlékmûtervek és
makettek, fényképek, transzparensek, graf-
fitik láthatók a 2016. június 23-án nyílt és
november 13-án záruló kiállításon.

� Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója tiszteletére rendez kiállítást a
Magyar Mûvészeti Akadémia a Vigadó Ga -
léria VI. emeleti többcélú kiállítótermei ben
2016. október 20. és 2017. január 8. kö zött.
(Budapest V. ker., Vigadó tér 2.) Az MMA
köztestület képzô-, film-, fotó- és ipar mû -
vész tagjai többnyire személyes emlékek
alapján állítanak mûveikkel emléket 1956
lelkesítô, majd tragikus napjainak.

� Kontakt – Keleti Éva fotói címmel 2016. szep -
tember 22-én nyílt kiállítás a Magyar Nem-
zeti Múzeum Pulszky-termében. (Buda -
pest VIII. ker., Múzeum körút 14–16.) A
november 20-ig nyitva tartó tárlaton Ke -
leti Éva mûvészekrôl készült, eddig kiállí -
táson még nem szerepelt 85 felvétele lát -
ható.

� Kilenc ôsi magyar kutyafajta – puli, pumi,
mudi, magyar vizsla, drótszôrû vizsla, ma -
gyar agár, erdélyi kopó, kuvasz és ko mon -
dor – életnagyságú bronzszobrát készíti
Pogány Gábor Benô szolnoki szobrász mû-
vész. A szoborsorozatot az ismét önállóvá
vált Állatorvostudományi Egyetem kisál lat-
klinikája elôtt állítják majd fel Budapesten
a VII. kerületi István utcában.

� Szoboravatás és kiállítás a Zrínyi-napokon. –
A vár 1566-os ostromáról, valamint Zrínyi
Miklós és bajtársai hôsi halálának 450. év -
fordulójáról ünnepségsorozattal emlé kez -
tek Szigetváron 2016. szeptember 5. és 11.
között. Az ünnepségsorozat alkalmából
avatták fel a várban Szabó Tamás Zrínyi
Miklóst és katonáit ábrázoló szobrát (kép),
a dzsámiban pedig Somogyi Gyôzô több
mint 30 rajzát állították ki, melyek a vár -
védô dédunokája által írt Szigeti veszedelem
címû elbeszélô költemény legújabb kiadá -
sát illusztrálják.

� Krajtsovits Margit kiállítása. Kerek 80 – Szög-
letes LXXX címmel rendeznek jubileumi
tárlatot a keramikusmûvész munkáiból a

Vigadó Galéria Alsó szintjén (Budapest V.
ker., Vigadó tér 2.) 2016. október 21. és no -
vember 23. között.

� Magyar iroda a világ 10 legjobb közösségi te re
között. – Az amerikai Forbes magazin 700
városban 2000 közösségi teret vizsgált, s a
legjobb 10 közé választották a Budapest
VI. ker., Révay köz 4. szám alatt található
Kaptárt, amely különbözô cégek otthona
és munkahelye.

� Emlékhely Jerzy Popiełuszkónak. – A lengyel
Szolidaritás boldoggá avatott mártír pap já-
nak tiszteletére, akit 37 éves korában gyil -
kolt meg a politikai rendôrség, emlékmû -
vet avattak 2016. szeptember 11-én, Buda -
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pesten a Szentendrei úti Kövi Szûz Mária-
templom melletti területen. A hófehér kö -
vekbôl összeállított rózsafüzér Fáskerti Ist -
ván szobrászmûvész alkotása.

� Mindenki minden nap… címmel Pap Kata
grafikus illusztrációiból látható tárlat 2016.
szeptember 14. és november 27. között a
Csikóca Mûvészeti Mûhely és Kiállító tér -
ben. (Gyôr, Apor Vilmos püspök tere 2.)

� GÉM / GAMEkapocs címmel rendezett tár la-
tot a Modem – Modern és Kortárs Mû vé -
szeti Központ. (Debrecen, Baltazár De zsô
tér 1.) A 4000 mûtárgyból álló Antal–Lusz-
tig-gyûjteménybôl válogatott képzômû vé -
szeti alkotásokat irodalmi, zenei párhuza -

mokkal és reflexiókkal kísérve mutatják be.
A válogatás „vendégei” képzômûvészek,
írók, költôk és zenészek munkái, egy szer re
kínálnak látni-, olvasni- és hallgatnivalót a
közönségnek. A 2016. június 4-én nyílt tár -
lat december 31-ig tekinthetô meg.

� Világbajnok magyar cipôk. – Háromévente
rendezik meg Wiesbadenben a Kézmûves
Cipôkészítôk Európai Bajnokságát. Az idén
14. alkalommal lebonyolított versenyen
Kovács Attila három munkája aranyérmet,
és kategóriájukban a Legjobb cipô – Best

of Különdíjat is elnyerte. A harmadik ge -
nerációs mester kígyó-, gyík-, krokodil-,
rája-, strucc-, víziló-, cápa- és cordovan ló -
bôrbôl készülô munkái 2013-ban is arany -
érmet nyertek három kategóriában. A ké -
pen az idei három díjazott munka: A Cí me-
res, a Pirarucu és az Ôszi lomb.

� Vasarely ihlette utcabútorok Óbudán – Bár -
milyen alakzatba összeilleszthetô az a 25
mértani testbôl álló színes, vidám látványt
nyújtó köztéri mobil bútor, melyet a Hel lo
Wood csoport alkotói készítettek, és nem -
rég adtak át a Vasarely Múzeum közelé ben
található patinás Fô téren.

� Dall’argento al ferro – Az ezüsttôl a vasig
címmel magyar iparmûvészek alkotásaiból
rendezett tárlatot a Balassi Intézet Római
Magyar Akadémia. Két olasz mûvész: And-
rea Cagnetti és Esmeralda Crea mellett
Katona Katalin, Kálmán László, Kótai Jó -
zsef, Laczák Géza, Molnár Éva és Rozs -
nyay Béla munkái szerepeltek a kiállítá son.
Hyper Realis – Hiperrealisták címmel kép -
zô mûvészeti tárlat is látható volt az akadé -
mián, ahol Bikácsi Daniela, Garamvölgyi
Béla, Jovián György, Kocsis Imre, Lenkey-
Tóth Péter, Mucsi Zoltán, Ôry Annamá ria,
Szente-Szabó Ákos, Tóth György László
és Várady Róbert mûvei szerepeltek. Mind-
két tárlat 2016. szeptember 12-én nyílt, és
október 16-án zárt.

� Nágák, elefántok, madarak – Viseletek Dél -
kelet-Ázsia szárazföldi térségébôl címmel ren -
deznek kiállítást 2016. szeptember 30. és
2017. május 1. között a Hopp Ferenc Ázsiai
Mûvészeti Múzeumban. (Budapest VI. ker.,
Andrássy út 103.) A tárlat földrajzi, idôbeli
és antropológiai szempontból is vizsgálja 
a délkelet-ázsiai textilek rituális szerepét,
mintarendjét, és bemutatja a jellegzetes tex -
tiltípusokat és viseleteket.

H Í R E K 2 016 / 8 4 8 . o l d a l

Fo
tó

: N
ag

y F
ra

nc
isk

a

Fo
tó

: s
ze

re
tle

km
ag

ya
ro

rs
za

g.
hu


