
� „Az igazi modern program: minôséget adni mindig.”
Ezzel az egész munkásságát átszövô és talán ars poe -
ticájának is tekinthetô gondolattal indította útjára
1935 októberében Kaesz Gyula A Bútor címû fo lyó -
iratot. Kaesz tagja volt az egyre befolyásosabb építé -
szeti sajtóorgánum, a Tér és Forma szerkesztôségé nek,
1931-tôl ô alkotta meg az akkoriban megújított cím -
lapját, majd az 1935-ös fekvô formátumra váltáskor 
is ôt kérték fel a címlap megtervezésére. Minden bi -
zonnyal mintaként szolgált számára, ahogyan a 20.
század eleje óta kiadott és egymás mellett élô, két
rangos német szakfolyóirat, az építészeti témájú Mo -
derne Bauformen és a belsôépítészettel foglalkozó In -
nendekoration kiegészítette egymást. Ezért indította a
Vállalkozók Lapja mellékletébôl 1928-tól önállóvá vált
Tér és Forma belsôépítészeti témájú kiegészítôjeként
A Bútor címû folyóiratot, amely jóval szûkebb terje -
delemben, de mind szerkesztési metódusában, mind
tipográfiájában követte a Tér és Forma megjelenését.

A Bútor egyértelmûen a városi, a polgári lakás kul -
túra folyóirata volt. Az 1935 és 1938 között megje len-
tetett periodikának nem volt valódi hazai elôzménye.
Kaesz Gyula a lapot indításakor elsôsorban bútorral
foglalkozó szakembereknek, tervezôknek, asztalo sok-
nak szánta. Kaesz nemcsak bútortervezônek, belsô épí -
tésznek és tanárnak volt kitûnô, hanem szakíró ként is
nagyon összefogottan, pontosan és közérthetôen tu -
dott fogalmazni. A lapban megjelenô szövegek jelen -
tôs része saját írása volt, hol saját nevén, olykor ál né -
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A Bútor folyóirat és szerkesztôje

A Bútor címlapja
(1936. áprilisi szám).

Címlapterv: Kaesz Gyula
/ Title page of A Bútor

(April 1936 Issue).
Cover design: 
Gyula Kaesz

A Tér és Forma címlapja (1931. májusi szám). 
Címlapterv: Kaesz Gyula / Title page of Tér 

és Forma (May 1931 Issue). Cover design: Gyula Kaesz
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ven, vagy monogrammal jelezve, de gyakran közölt a
szintén kitûnô tollú Kozma Lajostól való átfogóbb,
térszervezéssel, bútortervezéssel foglalkozó elméleti
összefoglalókat is. Akárcsak terveik összevetésekor, a
szövegek olvasásakor is meglepô, hogy a két barát
szakmai gondolkodása, akár a megfogalmazás szint -
jén is, mennyire hasonló volt. Mellettük még Kovács
Zsuzsa okos, kritikus hangvételû, nemzetközi kite -
kintéssel is bíró írásai érdemelnek figyelmet. Kaesz
Gyula szerkesztôi munkájába – Bierbauer Virgilnek a
Tér és Formában játszott szerepéhez hasonlóan – nem
nagyon szólt bele más. Figyelemre méltó, hogy Kaesz -
nek egy olvasói levélre válaszolva például hangsú lyoz -
nia kellett: a folyóiratnak nem az a célja, hogy szer -
kesz tôjének tervezôi munkásságát csillogtassa. A va -
lóság az, hogy Kaesz ugyan saját munkáit is közölte,
de lapjában elsôsorban tanítványainak adott teret.
Bátran mondhatjuk, hogy a lap egyik küldetése volt,
 hogy a fiatal tervezôk munkáit népszerûsítse, segítse
a pályán való megkapaszkodásukat, megbízásokhoz
jutásukat. Köztük a magyar bútormûvészet és belsô -
építészet jelentôs alkotóit sorolhatjuk fel: Bakos Ist -
ván, Bonta György, Fábry Pál, Gábriel Frigyes, Gon da
(késôbb Gádoros) Lajos, Kovács Zsuzsa, Nádor Kató,
Remete Anni, Velits Miklós. A folyóiratban nemcsak
megvalósult munkáik kaptak helyet, hanem asztalo -
soknak szánt, méretarányos bútor-mintaraj za ik is.

Kaesz már az elsô szám programadó írásában célul
tûzte ki a modernség fogalmának tisztázását, az egész-
séges és racionális gondolkodásmóddal alakított, jól
funkcionáló lakás alapkövetelményeinek meghatá ro -
zását mûvészi színvonalú, jó és mintaszerû példák ál -
tal.

Élesen bírálta a túldíszített historizáló bútorokkal
célszerûtlenül berendezett lakásokat, és elôszeretet tel
hozta fel ellenpéldának saját tanítványai mûveit. Bár
elfogadta, értékelte és elismerte eredményeit, nem
szerette a keményvonalas modernizmust – a bútor -
mûvészetben formalizmusnak ítélte. A tradicionális
asztalosmûvességet nagyra értékelte, a harmonikus vo-
nalú fabútort népszerûsítette, amely minôségi anyag -
ból, szépen erezett fából, rendkívül gondos meg mun-
kálással készül. Ugyanakkor szerkesztôi elvei között
fontosnak tartotta az újdonságokra való nyitottságot.

A bútortervezésrôl szóló átfogóbb cikkek mellett hírt
adott az asztalosiparhoz kötôdô technikai újításokról,
alapanyagokról és ezek felhasználási módjáról, hibás
megoldások javítási lehetôségeirôl.

A folyóirat rendszeresen beszámolt a külföldi ered -
ményekrôl, az építészeti és belsôépítészeti kiállítá sok-
ról és lakberendezési vásárokról. Kaesz figyelemre
méltóan sokat idézett az általa irányadónak tekintett
osztrák szerzôktôl, Adolf Loostól, Oskar Strnadtól és
Josef Franktól. Gyakran ajánlott egyértelmû osztrák
és német irányultságáról tanúskodó könyveket, ame -
lyeket akkoriban az érdeklôdô olvasó meg is vásá rol -
ha tott a Vállalkozók Lapja Könyvesboltjában.

Kaesz A Bútor 1936-os évfolyamában elindított egy
11 közleménybôl álló cikksorozatot a bútorstílu sok -
ról, amely a késôbbi, méltán nagy sikerû, A bútor stí -
lu sok (majd Ismerjük meg a bútorstílusokat) címmel ki -
adott könyve elôzményének tekinthetô.

A Bútor címû folyóiratnak érdemi versenytársa nem
volt. 1932-ben ugyan útjára indult – és talán ennyi -
ben mégiscsak A Bútor elôzményének tekinthetô – a
Tûzhely címû, rövid életû képes, lakberendezési havi -
lap, amely szintén a szemléletét erôsen meghatározó
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A Bútor belsô borítója
(1936. áprilisi szám) /
Inside cover of A Bútor

(April 1936 Issue) 
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Kaesz Gyula és Nádai Pál írásaira építve adott tájé -
koztatást a modern lakberendezés mibenlétérôl. Az
átlagolvasók oldaláról nézve a háziasszonyoknak szó ló
iránymutatások és a társasági élet szereplôinek ott -
honait alkalomszerûen bemutató lapok rovatain kívül
a Színházi Élet volt az, amelyik éppen az 1930-as évek
közepe felé rovatvezetôjének, Simon Blankának kö -
szönhetôen a modernista vonulatot is igyekezett kép-
viselni. A már említett, a belsôépítészetben otthono -
san mozgó és kiváló publicista Nádai Pálnak, A la kás -
berendezés mûvészete címû könyv szerzôjének számos
cikke jelent meg például a Színházi Életben is, ugyan-
akkor A Bútorba sosem írt. Érdekes tény az is, hogy
Kaesz Gyula iparmûvészeti iskolai tanártársa, a bel sô-
építészetet is tanító Györgyi Dénes vagy másik kol lé-
gája, Szablya-Frischauf Ferenc sem szerepel A Bútor
publikáló szereplôi között.

Nehéz megítélni, hogy a szerzôi kör szûkössé gé nek
hátterében mi állhatott, mindenestre látható, hogy a
havonta megjelenô lapszámok tartalommal való fel -
töltése olykor nehézséget okozott.

Több olyan cikk megjelent A Bútorban, amelyet
közöltek a Tér és Formában is. Ez különösen akkor

elgondolkodtató, ha tekintetbe vesszük, hogy a Tér és
Forma elôfizetôi egy idô után automatikusan kézhez
kapták A Bútor számait is.

Az 1936-os teljes évfolyam után, nagyjából a há rom
éven át tartó megjelenési idôszak felénél Kaesz mó -
dosította a koncepciót. Megtartva a korábbi rova to kat,
a szélesebb elôfizetôi és olvasóközönség remé nyében
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A Bútor 1937.
novemberi számának

cikke Kaesz Gyula
munkájáról / Article on
the work of Gyula Kaesz
in the November 1937

Issue of A Bútor

Kaesz Gyula: Zeneszekrény. Intarziaterv: Lukáts Kató / 
Gyula Kaesz: Music cabinet. Inlay design: Kató Lukáts

[cca. 1935] tiszafa borítás, különféle fákból való berakás
(Iparmûvészeti Múzeum, Budapest) / yew covering, inlay

of different woods (Museum of Applied Arts, Budapest)
[120x66x46 cm]
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és annak ízlésnevelése céljából nyitni akart a lakás -
kul túra irányába. A lap egyúttal alcímet is ka pott: La -
kás berendezési folyóirat. A szorosabban vett bútor ter -
ve zéssel kapcsolatos írások mellett helyet kaptak a
lakberendezés vagy enteriôralakítás egyéb területei
is. Így például a dekoráció különbözô lehetôségei:
textíliák, kerámiák, egyéb dísztárgyak és képzô mû -
vészeti alkotások szerepe a lakásban. Az ilyen jellegû
írások szerzôi között többször találkozunk feleségé -
nek, Lukáts Kató grafikusmûvésznek a nevével is. A
késôbbi számok már a kereskedelmi építészet példái -
ról, az üzletportálok és -belsôk kialakításáról és iro -
da helyiségek berendezésérôl is hírt adtak.

A folyóirat feltehetôleg néhány száz példányban je -
lent meg. Még a jelentôsebb mûvészeti szakkönyv tá -
rakban is alig lehet megtalálni mindegyik megjelent
számát, az antikváriumok kínálatában pedig igazi rit -
kaságnak számít. Mindebbôl arra következtethetünk,
hogy A Bútor hatása saját korában is csak szûk kör ben
érvényesült.

A Vállalkozók Lapja cégcsoporthoz tartozó Tér és
Forma és A Bútor folyóiratok élete nemcsak szakmai
és tartalmi szinten kapcsolódott össze szorosan, de a
finanszírozást tekintve is. Ez lehet az egyik magya rá -

zat A Bútor sorsának alakulására. Mészáros Edgár, a
felelôs szerkesztô és lapkiadó 1938-ban bekövet ke zett
fájdalmasan korai haláláról mindkét lap hang sú lyos
nekrológgal számol be. A Tér és Forma ugyan ezután
is töretlenül folytatódott, de A Bútorból 1938-ban
már csak néhány sovány, a postázás megkönnyí té sére
való hivatkozással a korábbinál kisebb formá tu mú és
grafikailag is igénytelenebb szám látott nap világot,
majd  minden különösebb elôjel és figyel mez tetés nél -
kül megszûnt.

A Bútor utolsó számának megjelenése után ûr tá -
madt, amit késôbb a Magyar Iparmûvészet 1944-es
megszûnése súlyosbított. Hosszú évtizedek kellettek
ahhoz, hogy az iparmûvészet és lakberendezés önálló
periodikákat hívjon életre. Ennek fényében külö nö -
sen nagyra becsülendô Kaesz Gyula lapszerkesztôi te -
vékenysége, aki egy olyan – mind tartalmában, mind
megjelenésében nemzetközi összehasonlításban is
magas színvonalú – lakberendezési havilapot indított
útjára, amely egyik legfontosabb forrásunkként szol -
gál a harmincas évek lakáskultúrájának megismerésé -
ben. HORÁNYI ÉVA

mûvészettörténész

Kaesz Gyula: Cigarettásdoboz. Intarziaterv: Lukáts Kató /
Gyula Kaesz: Cigarette box. Inlay design: Kató Lukáts

[cca. 1930] tiszafa, cseresznyefa, diófa, jávorfa borítás
(magántulajdon) / yew, cherry wood, walnut, maple

covering (private collection) [7x25x17,7 cm]

A Bútor címlapja
(1937. novemberi
szám). Címlapterv:

Kaesz Gyula / 
Title page of A Bútor

(November 1937 Issue).
Cover design: 
Gyula Kaesz
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