
A magyar szecesszió bútortervezői*
Különös, drámai mélységeket és ellentéteket villant 
fel az Iparművészeti Múzeum kiállításának idézet-cí-
me, miközben az alcím szakszerű, és igencsak új 
tudományos eredmények felmutatását ígéri. Mind-
ehhez a kiállítás úgy járul hozzá, hogy a szecessziót 
stílusként értelmezve a magyar bútorművészetben/
bútortervezésben(?) feltűnt variációi szerint csopor-
tosítja az anyagot. Érzelmi, kutatói-racionális és esz-
tétikai hozzáállás ez egyszerre a rendező történész, 
Somogyi Zsolt részéről? Vagy üzenet arról, hogy a 
19–20. század fordulója maga is ilyen összetett volt, 
s ennek az egységnek jegyében, akarásában élt?

Lesznai Anna az Édenkert című könyvében 
(1918) azt írta:

„Nem folyt idő, ahol mi álltunk,
Így lett örök találkozásunk.”

Lukács György akkor úgy látta a képzőmű-
vész–iparművész–író Lesznai Annát, mint aki 
egységben létezik a mindenséggel, egy örök kert-
ben, magában a Paradicsomban. Ennek a nagy, női 
egység-érzelemnek megvoltak a maga alapjai, s az 
„esztétizmus kora” megadta a lehetőséget is a kife-
jezéséhez, az egység realizálásához. A szecessziót 
közvetlenül megelőző évtizedekben (1880-as évek) 
az otthon (praktikusan: a lakáskultúra) kérdéseivel 
női szerzők foglalkoztak (feldolgozta írásaikat Bu-
zinkay Géza). Mégis – egy-két kivételtől eltekintve, 
és tekintettel a bútor/faipar férfi munkát igénylő 
voltára – tényként könyvelhetjük el, hogy a 19. szá-
zad végén egyetlen egyszer jelentkezett kiemelke-
dően szép bútoregyüttessével Huszár Ilona bárónő 
a közönség előtt (kilétét máig homály fedi), s majd 
a 20. század elején képezte magát az első és akkor 
egyetlen női tervezővé Undi Mária. Egyiküktől 
sem rendelkezünk egyetlen bútorral sem. Férfi ak 
tervezték a világot, az otthonokat, bennük a nők 
budoárjait. Hiába láttak volna jónak például a női 
emancipációért küzdő Wohl-nővérek női szalono-
1  Elhangzott az Iparművészeti Múzeum kiállításának 
megnyitóján (2009. 9. 24.).

kat is az úri szalonnal rendelkező polgári lakások-
ban, nem tudunk arról, hogy akárcsak egy ilyen is 
megvalósult, azaz társadalmiasult volna később, a 
máskülönben a nőt és a női személyiséget piedesz-
tálra emelő századforduló kultúrájában. Maradt a 
’boudoir’, „a nő valódi szentélye”, ahol „ír és dol-
gozik”, amire pazarolja „szeszélye legeredetibb öt-
leteit”. Szeszély? Eredetiség? Ötlet? „Szentélybe” 
voltak zárva a női érzelmek, s ezáltal ki voltak zár-
va – vagy kizárták magukat – a világ alkotásából.

A társadalmi nemek korabeli szerepe szem-
pontjából közelítve az egység gondolatához és a 
bútortörténethez, egy apró ellentmondással talál-
kozunk tehát, mely az imént említett hármasság 
egyik összetevőjének elfeledéséről: a tudatos társa-
dalom-alakítás hiányáról tanúskodik.

Volt mégis női vonása a kor férfi  tervezői által 
megálmodott és megvalósított enteriőröknek. A le-
írások (a Toroczkai Wigand Edéről szóló kritikák) 
alapján elképzelhetjük a fehér szarvasbőrrel kárpi-
tozott székeket a fényezett mahagóni lambériával 
burkolt szalonokban, a belül kékeszöld színnel át-
itatott, egyébként tükrös és üveges szekrényeket, a 
fehér leány- és hálószobákat a textilek, a falfestés 
fi nom színárnyalatainak összhangjában. „A szalon 
hamuszürke selyem, modern, kényelmes dívánok-
kal és karosszékekkel, melyeken itt-ott egy-egy 
(…) rózsaszín párna (…). Különbözőféle bútorok. 
Mindenik azonban kitűnő ízlésű. Nagyon lakályos 
szalon. A hosszú galéria fala fával van borítva, az is 
hamuszürkére festve, több öles dívánok fölött, me-
lyet méregzöld brokátlepedők takarnak, citrom-
sárga és fekete párnák sokadalmával megrakva, 
honnan kényelmesen lehet hallgatni a háziasszony 
énekét – mert ez a zeneterem is –, vagy gyönyör-
ködni az ő szépségében. A galambszín háttér előtt 
a nő szőkén vöröses haja úgy tündöklik, mint a 
láng.” – írja egy budai villa belsejéről a korszakot 
minden, ma is létező társadalmi és politikai prob-
lémájával együtt megjelenítő Bánffy Miklós gróf, 
Megszámláltattál… című regényében. A leírás ma-
gával ragadó. Benne énekes madár a nő, aranyos 
ketrecben: a gyönyörködés egyik tárgya.
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„A legtökéletesebb mégis tán az ebédlő. Lélek-
tanilag is kitűnő. Nagyon sötét lambéria föl a ha-
sonló mennyezetig. Csak az asztal világos, mert 
egész hosszában villanylámpák (kiem. tőlem) függ-
nek, födött, hatalmas fényforrás, mely oldalvást 
teljesen le van zárva, úgyhogy csakis az asztalra 
veti minden sugarát és a szoba korom-éjszakában 
marad. Az abroszon két nagy sokágú kandaláber, 
melynek gyertyái az ebédelők arcán, a virágkosá-
ron és más egyéb ezüsttárgyakon minden árnyékot 
feloldanak. Minden vakítóan ragyog itt: a kristály-
poharak, az arannyal beszórt hófehér porcellán, só-
tartók és gyümölcsöstálak és az evőeszközök. (…) 
De nem a tárgyak szépsége, sem a porcellán, üveg 
és virág tetőzte be az ebéd ritka tökélyét, még az 
ételek és borok válogatott volta sem, hanem az az 
ellentét (kiem. tőlem) a kissé hűvös, vaksötét szoba 
és az asztal pazar ragyogása között.” Mielőtt a kor-
szak történelmi ellentmondásainak felvetését foly-
tatnánk az e leírásával enteriőr-alkotóvá vált szer-
ző nyomán, a jelenségek megnevezésének néhány 
mai problémáját vetem fel.

Minek és milyennek nevezzük ezt az enteri-
őr-alkotó művészetet?

1. Alapvetően Ady Endrére (és monográfusára, 
Király Istvánra) hagyatkozva mondhatjuk, hogy 
a művészet akkor a belső fogékonyság, az előke-
lő szenzibilitás embereinek megteremtésére lett 
hivatott; a lékalakítás lett a legfőbb célja. Ezért is 
festettek annyi enteriőrt a festők, sőt vállalkoztak 
ún. díszítő munkára is, a belső (a valóságos és a 
lelki) tér fi nomítása érdekében. Bútor-, szőnyeg-, 
üveg-, kerámiatervezésre, s minderre együtt, 
mint Rippl-Rónai József is, aki magát, kortársaival 
együtt, intimistának mondta. Azonban ebben az in-
tim világban, az enteriőrökében (az ő 1897-es And-
rássy-ebédlőjében is) gazdag természeti (kerti, növé-
nyi) ornamentika van jelen. A kert is, a „művelt” 
természet a lélekkel került összefüggésbe: enteriőr 
volt. De nem egészen. Hiszen a fi zikai-biológiai 
létezés jelentőségéről is szólt. (Elég, ha a korabe-
li fi lozófi a biologizmusára, a magyar származású 
tudós, Raoul Francé sokáig ható könyveire utalok 
itt.) S ez mindkettő (a művészet lelki és biológiai 
vonatkozása) a társadalmi létezésről is szólt: az in-
dividualizmusról és az organikusan egymáshoz 
fonódó, közös létezésről. Ami ellentmondásnak 
tűnhet, pedig akkor megvolt az egység szándéka. 
Új közös terek létrehozása mellett, mint amilyenek 
a művészetek, a kultúra nyilvános csarnokai (köz-
tük az Iparművészeti Múzeum), az iskolák ezrei, 
a közösségi házak, a saját otthonok megteremté-
sére is áldoztak. (Ferkai Andrástól tudjuk, hogy 

csak Budapesten 19 lakótelep épült a századelőn, 
jelentős részben kertes házakból.) A(z építő)művé-
szetnek tehát szociális funkciója is volt. S vajon az 
iparművészetnek?

2. A bútortörténet felől nézve: az 1885-ös orszá-
gos kiállításon a faipart reprezentálták a bútorok, 
egy anyagok szerinti iparművészeti fogalomrend-
szer jegyében. 1889-ben pedig már lakberendezési 
kiállításról gondolkoztak az Iparművészeti Társu-
latban (igaz, történelmi enteriőrök sorozataként), 
mely funkciója szerint és összefüggéseiben tekin-
tette át a szakterületet. Ez a kiállítás azonban so-
sem valósult meg így. 1896-ban bútor-műipari ki-
állítást szerveztek, 95 fülkében. Többféle kérdést 
vetnek fel a változó fogalmak: ipari vagy mű- (azaz 
művészeti) munka eredménye-e a bútor, s egyes 
bútordarabokról, vagy összefüggő, sőt, a környe-
zetet alkotó többi tárggyal együtt alakított enteri-
őrökről érdemes-e beszélni. Utóbbi kérdésre a kor 
enteriőr-érzékenysége választ adhatott. (Ma talán 
belsőépítészetnek neveznénk az enteriőr-alkotást.) 
Az előbbi kérdés pedig újabb fogalmak idézését 
igényli.

Az 1890-es évek végén megindult karácsonyi 
kiállításokon (akkor az Iparművészeti Múzeum-
ban) nem csak iparosok vettek részt, mint a ko-
rábbiakon, hanem tervezők is: ők (olykor – mint 
említettem – képzőművészek) bábáskodtak az 
enteriőrök (lakások) mint tervezett együttesek 
magyarországi megszületésénél. (Így volt ez Eu-
rópában másutt is.) De ki a tervező? S ki a tervek 
megvalósítója? Miként nevezzük ezt az összetett 
alkotófolyamatot?

Két fogalmat is használtak akkoriban: az ipari 
művészetét és az iparművészetét. Az ipari művészet 
az ipar számára tervező művészt feltételez. Az ipar 
pedig gyárakat.

Nálunk – Vadas József kutatásai alapján tud-
juk – voltak nagy gyárak, mint Thék Endréé, vagy 
a Thonet-fi vérek és mások hajlítottbútor-gyárai és 
Lingel Károly és Fiai sokszorosított, összerakható, 
egymásba csúsztatható bútorokat készítő, akár 500 
munkaerőt is foglalkoztató üzemei. Utóbbiakban 
az anyaghoz, technológiához értő belső embe-
rek tervezték a bútorokat. Nem voltak művészek. 
Designerek voltak a szó mai értelmében, akik – a 
gyárakkal együtt – egy-egy bútortípusra speciali-
zálódtak csupán.

Thék és az asztalosok (például Mócsay József, 
Simay Lajos) viszont kézműves munkával kivite-
leztek. Egész enteriőrök, olykor teljes épület-be-
rendezések kerültek ki a kezük alól. Az asztalosok 
(iparosok) 50 %-ban egyedül vagy egy-két segéddel 
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dolgoztak. 1906-ban 12 ezer ilyen asztalosműhely 
volt Magyarországon. Saját elgondolásaik mellett 
sokszor művészek tervei után dolgoztak. Annál in-
kább, merthogy mindig is a rendelkezésükre álltak 
különféle mintalapok (1883-ig, az első hazai min ta-
lapok megjelenéséig főként német mintákat hasz-
náltak, a mintalapok új folyamát pedig a 20. század 
elején indították meg). Egyes velük dolgozó terve-
zők a saját terveik gyűjteményét ki is adták (To-
roczkai Wigand Ede 1902-ben, majd Faragó Ödön), 
terjesztendő a szépet, az esztétikumot. Szerzői jo-
gokra akkoriban még csak ritkán gondoltak.

Azaz kétféle tervező és tervezői szempont je-
lent meg, amikor a tervező fogalma egyáltalán fel-
merült, összefüggésben a kivitelezés módjával. Az 
utóbb említettek iparművészeti iskolát végeztek (a 
bútor- illetve lakástervezői osztályok 1890-ben és 
1901-ben nyíltak), ahol a cél a tárgy logikáját köve-
tő konstrukció és forma kialakítása volt. A kivitele-
zők a kézművességtől elvárt esztétikai minőséget 
nyújtották. Thoneték vagy Lingelék tervezői vi-
szont az iparban voltak járatosak, s akaratlanul is a 
termelés módjaira építő új esztétika alapjait rakták 
le – mondhatjuk Herbert Read megfogalmazásához 
igazodva. A hagyományos kézműipar lévén nagy 
többségben, nálunk átfogó szemléleti változás nem 
következett be e téren; a gép, a technológia mint 
az esztétikumot meghatározó elemek nem szere-
peltek az iparművészeti iskola növendékeinek is-
meretanyagában, s így az a művészetfogalom élt 
(az iparművészetben is) tovább, mely szerint a mű-
vészet az anyag egyéni formálása, érzéki és/vagy 
intellektuális tartalmak kifejezésére.

Ezt a felfogást legjobban az a néhány mű mu-
tatja, melyek az alkotó képzőművész vagy építész 
formateremtő voltát bizonyítják – Lechnertől, Kö-
rösfői-Kriesch Aladártól vagy Rippl-Rónai József-
től –, képeken vagy valóságosan, a kiállításon. Kü-
lönleges műtárgyak ezek: egyediek, mint egy-egy 
képzőművészeti vagy építészeti alkotás. A nagy 
közületi megrendeléseken kívül (mint amilyen 
Lechner Postatakarékja, Komor Marcellék szabad-
kai – és tegyük hozzá: marosvásárhelyi – városhá-
zája), ahol a nagy egység – az épület és berende-
zésének harmóniája – a tervező azonossága révén 
megvalósulhatott, ezeknek vásárlói, tulajdonosai, 
megrendelői barátok, arisztokraták. A formaérzék 
és funkcionalitás összhangjával tűnik ki közülük 
Jámbor Lajos építész formaredukciója (vevője az 
Iparművészeti Múzeum volt). Mellettük sorakoz-
nak az iparművész tervezők, fantáziadús, díszít-
ményekben gazdag vagy szerkezeti újításokkal 
előálló bútoraikkal (Faragó Ödön, Horti Pál, Nagy 

Lázár, Toroczkai Wigand Ede), akiknek tárgyai 
olykor kiemelkedő megrendelésre készültek vagy 
ilyen vevőre találtak; általában azonban az ipar-
művészettel foglalkozó kortársak gyűjtötték őket 
(mint a Györgyi-család, Lyka Károly, Ráth György, 
Róth Miksa üvegművész, Schmidt Miksa bútor-
gyáros), vagy maga a múzeum.

A kézműves kivitelezés minősége lélegzetelál-
lító, de hasonló minőségűek az említett nagy csa-
ládi vállalkozások sorozatban, gépekkel gyártott 
bútorai is. Melyekben ugyancsak találunk érzéki 
vagy intellektuális – azaz művészi – tartalmakat, 
a gép személytelen esztétikájának köszönhetően 
azonban inkább játékos, csúfondáros formákban. 
Ezekre mint típusbútorokra egyre nagyobb szük-
ség mutatkozott, a lakosság összetételének meg-
változása, Budapest átalakulása és az új lakástí-
pusok, az infrastruktúra megjelenése miatt. (Míg 
a kiegyezés idején alig volt emeletes ház Pesten, 
1910-ben a budapesti házak fele már bérház, me-
lyekben villany- és vízvezetékek is működtek.) 
Gyár (1895) s az állam is (1904, 1909) írt ki pályáza-
tot – igaz, ritkán – olcsó bútor tervezésére, közös-
ségi terekére (iskolákéra) is, azonban ezek lényegi 
fordulatot nem eredményeztek, mivel a résztvevő 
tervezők szeme előtt láthatóan a kézműves kivite-
lezés lebegett. A tervek is jórészt tervek maradtak, 
mivel tömeggyártásra szakosodott új gyárak nem 
létesültek. Ez a korszak tudatos társadalompoli-
tikájának másik nagy hiányossága, amit azonban 
nem róhatunk fel senkinek, hiszen számos módon 
kaptak támogatást tervezők, iparosok és gyárosok 
is, e téren közös, nagy vállalkozásba mégse fogtak. 
A meglévő gyárak pedig a maguk profi lján kevéssé 
változtattak.

Az Iparművészeti Múzeum kiállítása ezt a kort 
jeleníti meg, amely az iparművészet és az ipari 
sorozatgyártás saját belső s a társadalommal ösz-
szefüggő problémáit egyszerre hordozza. Nem 
könnyű feladat. Az európai szecessziót bemutató 
1996-os nagy kiállítás után mélyebb betekintést kí-
ván nyújtani – és nyújt is – a sajátos magyarországi 
bútoripari és -művészeti fejleményekbe.

Sajátos például a stíluskérdés, mely épp azért 
válhatott művészeti feladattá, mivel az ipari for-
radalom eredményei nálunk hiányoztak. Másutt 
esetleg az egész kultúra megváltozott már ekkor-
ra. (Mi másként is foghatnánk fel azt a folyama-
tot, mely onnan indult, amikor még az emberhez 
hozzátartozott a környezete, a tárgyai, s oda jutott, 
hogy az ipar fejlődése nyomán egyszerre csak nem 
ő maga, hanem a technika határozza meg, miben 
él?) Ám nem csak nálunk élt tovább a kézműves 



92

kultúra. William Morris még a 19. században az eti-
kát és a minőség igényét állította a géppel szembe. 
„Nem is próbálta elhitetni, hogy lépést tart korá-
nak követelményeivel. Ezeket a követelményeket 
teljesen indokolatlannak tekintette.” A bécsi Adolf 
Loos 1909-ben azt mondta: a parasztnak kultúrája 
van, ahol viszont a technika bacilusa elterjedt, ott 
ez kihalt. Nagy-Britanniában, Bécsben és Német-
országban olyan műhelyek szerveződtek, ahol 
tervezők és kivitelezők együtt dolgoztak, hogy to-
vábbvigyék ezt a kihaló kultúrát. Skandináviában 
a kézművesek léptek szövetségre, közéjük értve a 
tervezőket is. Nálunk majd Kozma Lajos Budapes-
ti Műhelye követte példájukat 1913-ban. S noha az 
utóbbira nincs példánk, valószínűsíthetjük, hogy 
a technikai civilizációban fogyasztóvá vált em-
ber helyett az alkotó ember ideája élt tovább itt is. 
Olyannyira, hogy az ipari formatervezés történe-
tével foglalkozó Wilhelm Braun-Feldweg 1966-ban 
(nem ismerve a globalizáció mibenlétét) még úgy 
gondolhatta: Európa jövőjét a manufakturális mű-
ipar megmaradása fogja megalapozni.

Mint másutt, úgy nálunk is a parasztság (és a kö-
zépkor) kultúrája révén idealizálódott a kézműves 
kultúra. Ennek stiláris vonzata lett: az úgynevezett 
nemzeti vagy népies vagy magyaros stílus(ok). 
Részben alkalmazható rájuk-helyettük a nemzet-
közi szakirodalomban már elterjedt anyanyelvi 
jelző (vernakularizmus), részben nem. A paraszti 
kulturális gyakorlat ugyanis kedveli a gazdag – 
főként növényi – ornamentikát, ami hozzájárult a 
népművészet felértékeléséhez az ornamens iránt 
érzékeny szecesszióban. A paraszti díszítőművé-
szetre építő stílus, melyben az ornamens akár for-
maalkotó is lehet (mint éppen az Iparművészeti 
Múzeum előcsarnokának lépcsőkorlátján), sőt, te-
ret meghatározó elem, azonban olyannyira egyé-
ni – Lechner Ödön nevéhez köthető –, hogy még 
erős hatása ellenére sem nevezhető vernakuláris-
nak. Benne az ornamens művészetfogalommá vált, 
melynek értelmében a mű funkciója élettel telíte-
ni a máskülönben célszerű tárgyat, magát az élet 
tényét közölni a tárggyal. Ez a szemlélet az, mely 
az organicizmus-biologizmus stílusokat felülíró fi -
lozófi ájához köti a Lechner-kör épületeit, bútorait.

A bútorkészítő tradíciókat értékelő tervezők 
viszont otthonos és talán könnyen is sokszorosít-
ható bútorformákat találtak a paraszti kultúrában. 

Az Iparművészeti Múzeum által vásárolt, itt vagy 
a bécsi Secessionban bemutatott brit bútorokon, a 
német iparművészeti központok tevékenységén 
keresztül személyesen is megismert kortárs euró-
pai bútorművészet nyomán indultak a keresésükre 
Lajta Béla, Toroczkai Wigand Ede és a fi atal épí-
tészek. A brit műhely-szellem jegyében elterjedt 
Arts and Crafts-mozgalom volt a kiindulópontjuk 
(a kiállításon Horti Pál és Toroczkai Wigand Ede 
rézveretes, deszkastílusú szekrényei bizonyítják), 
s a helyi hagyomány megtalálása adott lendületet 
vernakularizmusuk kibontakozásához. Olykor ők 
is az épülettel együtt tervezték bútoraikat (mint 
Lajta vagy Kós Károly), máskor ezek (Györgyi Dé-
nes talán gurál bútortípusokat megújító tárgyai) 
sajátos funkciójú épületek berendezéseként szol-
gáltak (például a várat idéző Mezőgazdasági Mú-
zeumban). Rájuk épülhetett volna egy új ipar és a 
tömeges igényeket szem előtt tartó design.

Stilárisan többféle tehát szecessziós bútorművé-
szetünk, s még nem is említettük a többi európai 
stílusváltozatot (az Art Nouveau-t például), me-
lyeknek ugyancsak megvannak a magyarországi 
darabjai. Lényeges tény ez, hiszen különböző íz-
lések, társadalmi igények együttélését bizonyítják. 
Amiként lényeges tény az is, hogy a Thonet-székek 
és Lingel-bútorok mellett s a tudományos munka-
módszer (a design) megjelenése helyett megma-
radt az iparost is magában foglaló alkotói szemlé-
let a tárgykultúrában.

Büszkék lehetünk a tárgyak egyedi formái-
ra, a szellemes bútorszerkezetekre, az Art Decó-
ba forduló szecesszió eleganciájára, kivitelezésük 
színvonalára, s arra, hogy ezek – akár az 1996-os 
kiállítás óta is – most már állandóan vagy csak e ki-
állításra az Iparművészeti Múzeumba kerültek. Re-
méljük, lesz a múzeum egyszer olyan helyzetben, 
hogy meg tud vásárolni egy-egy, az európai piacon 
felbukkant magyar tárgyat, mint ahogy jelenleg is 
gazdára vár Toroczkai szép, 1907-ben bemutatott 
úriszoba-szekrénye Angliában. Vagy hogy ala-
kulnak úgy az európai viszonyok, hogy elhagyott 
székelyföldi épületeiben felhalmozott bútorai vala-
mely gyűjteménybe kerülnek.

Kívánom ezt a Múzeumnak, mindannyiunk-
nak. Köszönet illeti a kérdések sokaságát felvető 
kurátort, a kiállítást kísérő, más helyütt értékelen-
dő könyv szerzőjét, Somogyi Zsoltot.


