
� Ernyey Gyula könyve modern ipari tárgykultúránk
kialakulásáról szól. Középpontjában Bozzay Dezsô -
nek, a magyar formatervezés elsô mesterének élet -
mû ve áll.

A könyv elején, még a belsô címlappal szemközti
oldalon három fotót látunk: Bozzay Dezsôét, Kaesz
Gyuláét és Juhász Lászlóét. A 6. oldalon, a tartalom -
jegyzék hátoldalán, szintén három fotó áll: a Magyar
Iparmûvészet folyóirat egy korai címlapja, a Magyar
Mûhely-Szövetség Falusi néplakás kiállítási kataló gu -
sának címlapja, s harmadikként az Ipari Mûvészet, az
Iparmûvészeti Tanács tájékoztató kiadványának cím -
oldala.

A képek elôrevetítik a könyv tartalmát. Bozzay De -
zsônek, a gyári termékek formatervezôjének pálya ké -
pe mellett felvonulnak harcostársai, segítôi is. El sô -
sorban Kaesz Gyula, aki tanára volt, de mellette ott
van iskolatársa és munkatársa, Juhász László, akinek
sorsa egy intézmény, az Iparmûvészeti Tanács 1954-es
megszületésével és a hetvenes években való mél tat -
lan kimúlásával fonódik össze. Kíséretükben felsejlik
az egész 20. század ipar- és iparmûvészet-története: a
tanárok között Györgyi Dénes és Szablya-Frischauf
Ferenc, és iskolatársai, kortársai között Flach János,
Gábriel Frigyes, Mánczos József és mások, intéz mé -
nyek, iskolák és a többi.

A Magyar Iparmûvészet folyóirat a 19–20. század for-
dulóján leghûbb krónikása volt a hazai mûvészi ipar,
illetve iparmûvészet eseményeinek. Ekkor a lap az
Iparmûvészeti Társulat gondozásában jelent meg, és
folyamatos sikerekrôl számolhatott be mind a hazai,
mind a nemzetközi kiállításokon. Az Iparmûvészeti
Múzeum, melynek vezetôje ekkor Radisics Jenô volt,
kiállításaival, vásárlásaival ugyancsak folyamatos elis -
merésnek örvendhetett.

A kor, a gépi termelés feltartóztathatatlan terje dé -
sének kora, újfajta gondolkodásra sarkallt. A minden-

napi élet tárgyai – a közlekedési eszközöktôl a kávés -
csészékig, a bútorzattól a csomagolásig – új köntösbe
öltöztek, újfajta megformálást igényeltek.

Kicsit megtévesztô a könyv második fejezetének cí -
me: 1920–1944 – A Magyar Mûhely-Szövetség és kora.
Ezt a fejezetet a szerzô két szakaszra bontja: Ipari kul -
túránk Trianon után és Világválság után – újabb világ -
háború elôtt, csupán ez utóbbi a szövetség létrejöt té -
nek idôszaka. Két, akadályokkal, konfliktusokkal teli
nehéz korszak a magyar iparmûvészet, a tárgyfor -
málás történetében. Ernyey Gyula sorra felvázolja a
gyártmánykultúra megújítására irányuló törekvése ket,
amelyek szinte mind kudarcot vallottak, de mégis ek -
kor történt a modern ipari mûvészet megalapozása
Magyarországon. A kudarcok okai sokfélék és sokré -
tûek. A szerzô hivatkozik a népesség- és terület vesz -
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teség mellett a nyersanyag-lelôhelyek elvesztésére.
Mindhárom fékezte a gyáripar fejlôdését. Ekkor elô -
térbe kerültek a „tiszta forrásból merítô” népi, nem -
zeti törekvések és velük együtt a kézmûves-iparmû -
vészet.

Az elsô ipari eredmények elsôsorban a jármûgyár tás
háború elôtti gyáraiban születtek: a Ganz és a MÁ -
VAG mûhelyeiben.

A húszas évek derekán azonban újra megindult egy-
fajta pezsgés a tervezôszakmában, a gyártásban és az
igényekben egyaránt. Határkô volt a budapesti Cor -
vin Áruház építése, amely a mai áruházkomplexumok
elôdjeként elôször üzemeltetett mozgólépcsôt, elin -
dult az úgynevezett Pántlika Szalon, ahol Tüdôs Klá-
ra jelmez- és ruhatervezô kezdeményezésére félkész
árukból készítettek rövid idôn belül minôségi ruhá -
kat, az elsô emeleten képzômûvészeti kiállításokat is
rendeztek, valamint menetjegy- és gyorsfotó-iroda is
mûködött.

A tárgyalkotás fellendülésének újabb momentuma -
ként 1928-ban már az Ôszi Lakberendezési Vásár volt
hivatva a lakáskultúrával kapcsolatos cikkek népsze -
rûsítésére. 

A szerzô beszámol a CIAM, illetve a CIRPAC ha -
zai tevékenységérôl, a Tér és Forma progresszív építé -
szeti lap indításáról, de a kezdôdô autókarosszéria-
gyártásról is.

Sorra létesültek magániskolák: a Bortnyik Sándor
vezette Mûhely, az Orbán Dezsô által alapított Ate li -
er, de a korszerûtlennek tartott Országos Iparmûvé -
szeti Iskolában is megjelentek új kezdeményezések,
elsôsorban Kaesz Gyula, Szablya-Frischauf Ferenc és
Györgyi Dénes munkája nyomán. 

A húszas évek végén kibontakozó gazdasági világ -
válság ismét derékba törte az újító törekvéseket.

1932-ben, a világválság enyhülésének idején jött
létre a Magyar Mûhely-Szövetség, mely a Deutscher
Werkbund megkésett utódaként a tervezés, az ipar és
a kereskedelem összefogását szorgalmazta. Alapítói
között ott találjuk Kozma Lajost, Fränkel Györgyöt,
Molnár Farkast, Lesznai Annát, Kner Albertet, és a
kortárs iparmûvész-nemzedék színe-javát, a gyártók
közül többek között a Heisler bútorgyárat, a Thonet
Mundus Rt.-t, vagy a Herendi Porcelángyárat.

Eközben a jármûgyártás újra magára talált, és a
Ganz-gyárban gyártott új motorkocsik jelentôs nem -
zetközi sikereket hoztak.

Ekkoriban indult óriási fejlôdésnek a híradástech ni -
ka. Ezeknek a termékeknek – mint a lakáskultúra im -
már nélkülözhetetlen elemeinek – a megformálása már
tervezôk munkáját igényelte. Ennek köszönhe tô en
lett a Philips nemzetközi nagyvállalat magyar országi
leányvállalatának munkatársa a fiatal Bozzay Dezsô.

A közlekedés és a híradástechnika mellett termé sze-
tesen megmaradt, sôt növekedett az igény a kerámia-
és porcelánipar sorozatban gyártott termékeire. A
Herendi, a Zsolnay- vagy a Drasche-gyár újabb lehe -
tôséget kínált fel az ipari tervezésre. Megjelent a so -
rozatgyártás a bútoriparban is. A hajlítottbútor-gyá -
rak mellett a Lingel-gyárban gyártottak sorozatban
korpuszbútorokat Flach János tervei nyomán.

A harmincas évek végétôl azonban, az új világhá bo rú
árnyékában sorra elhaltak a haladó kezdemé nye zések.

Ebben a történelmi kataklizmáktól terhelt idôszak -
ban zajlottak Bozzay Dezsô pályakezdô évei. 

Vele összefonódva képet kapunk a korszak intéz -
ményrendszerérôl, törekvéseirôl, a nehéz körülmé -
nyek között is megújulni akaró kezdeményezésekrôl,
melyekben a könyv 2. oldalán levô fotókon szereplô
három alkotó – Bozzay, Kaesz, Juhász – mindig sze -
re pet vállalt.

A háború után, az újjáépítés éveit követôen létre jött
az Iparmûvészeti Tanács, melynek tevékenysé gé vel a
szerzô mélyrehatóan foglalkozik. Ez annál is in do -
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Bozzay Dezsô: Philips
Olympia rádiókészülék /

Dezsô Bozzay: Philips
Olympia radio set  

[1936]
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kol tabb, mivel Bozzay Dezsô tervezôként és szer ve -
zôként is részt vállalt annak munkájában. Ez az 1955
és 1975 közötti idôszak a kötet legterjedelmesebb fe -
jezete. Ernyey Gyula részletesen bemutatja a Tanács
elôremutató céljait, s az akadályokat, amelyek gátol -
ták azok megvalósítását. Az ô szavaival foglaljuk össze
az intézmény jelentôségét: „[…] nélküle nehéz lenne el -
számolni közelmúltunk ipari és életmódbeli változá sai val,
hiányában mindenképpen másképpen fejlôdött volna mo -
der nizációnk arculata. Irányításával, úgy is mondhat nánk,
hogy védôernyôje alatt a hazai modernizáció tárgyi mi nô -
ségén egyre növekvô számú tervezô dolgozott, akik között
példát teremtô, maradandó értékû munkát végzett Bozzay
Dezsô.” (171. o.)

A kötet utolsó fejezete a tragikus sorsú Bozzay De -
zsô klasszikus munkáit sorolja fel. A brüsszeli világ ki -
állításon is nagy sikert arató, fômûnek számító Kör te -
lefon mellett munkák sora, vasúti étkezôkocsi, Pa csir ta

rádió, Orion tévékészülékek, mind tárgyi kultúránkat
meghatározó alkotások.

1958 után, gerincmûtétek sorát követôen Bozzay
Dezsô kerekesszékbe kényszerült. Tervezôi tevé keny -
ségét azonban nem hagyta abba. Fiatal tervezôk –
Fekete György, Karmazsin László, Lelkes Péter és
mások – segítették munkájában, s így született meg a
rádió- és tévédobozok, valamint utcai világítási be ren-
dezések sora. De születtek nagyobb léptékû ter vek is,
melyek között szerepel az Új, keresztezôdés nélküli autó-
út terve Budapesten keresztül, vagy a családja birto ká -
ban, kéziratban lévô Nemzeti emlékpark terve.

1974-ben azonban beteg teste végleg kimerült. Te -
metésén Fekete György belsôépítész lírai hangulatú
beszéddel búcsúzott tôle: „Csak egymásért érdemes élni
– hallottam Tôled valamikor. […] s a munkáért; a MUN -
KÁÉRT, egyetlen közvetítôért szellem és anyag között.”
(224. o.)

A könyv mindenki számára sok újdonságot rej te get,
különösen azok számára, akik meg akarják ismerni a
20. századi Magyarország tárgyformálási törekvéseit.
Azoknak az alkotóknak munkáját, akik töretlen hittel
küzdöttek az emberi környezet, s ezzel együtt a világ
megújításáért. KISS ÉVA

mûvészettörténész

(FUGA Budapesti Építészeti Központ, Budapest, 2016,
244 p.)
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Bozzay Dezsô:
Körtelefon 
(három nézet) / 
Dezsô Bozzay: 
Round phone 
(three views)

Bozzay Dezsô az általa
tervezett Körtelefonnal,

1960 körül / 
Dezsô Bozzay with his
round phone, c. 1960
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