
� Lingel Károly (Karl Lingl, 1838–1913) német asz -
talos az 1860-as években vándorútra indult. Így ke rült
Németországból Pestre, ahol megtalálta élete párját,
megnôsült. Feleségül vette Füssel Klárát (1841–1917).
Házasságából két fia született, ifjabb Lingel Károly
(1874–1944) és Lingel János (1880–1951).

Idôsebb Lingel Károly 1864-ben megalapította az
Elsô Magyar Gôz-vájó Esztergályos és Bútorgyárat. 1867-
ben már ô készítette Ferenc József Mátyás-templomi
koronázási kellékeit. A kiegyezés utáni idôszak nagy
építkezéseihez is sikerrel kapcsolódott, részt vett a
Budavári Palota, a Népszínház, a Gellért Szálló, a
Ró zsák terén lévô Szent Erzsébet-templom beren de -
zésében. A Nagymezô utcai teleprôl 1872-ben a Ró -
zsa utcába költözött a gyár. A gépesített bútorgyártás
1880-ban kezdôdött. A gyár bemutatkozott az 1885-
ös Országos Általános Kiállításon, ahol a cég arany -
érmet nyert, Lingel Károly pedig megkapta a Fe rencz
József Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetést a szer -
vezésben való részvételért. A millenniumi kiállításon
is részt vett, ahol egy ebédlôt mutatott be. 1896-ban
épült fel a Pillangó utcai gyártelep, melyet már villa -
mos meghajtású gépek mûködtettek.

Lingelék magas színvonalon mûvelték az asztalos -
mesterséget, de egyedülálló jelentôségükre úgyne ve -
zett „amerikai rendszerû” íróasztalaikkal és könyves -
polcaikkal tettek szert. A könyvszekrény szerkezeti
megoldása, mintája valószínûleg német közvetítéssel
érkezett Amerikából. Magyarországon a Lingel bú -
torgyár volt az elsô, amelyik a termelés ugyancsak
amerikai jellegû racionalizálásával – vagyis a bútorok
elemes elôállításával – merôben új típusú asztalos sá got
honosított meg. Különféle postai pultok, írógé pek hez
alakított íróasztalok és más hivatali berende zési tár -
gyak – többek között könyvszekrények – ké szítésébe
fogott.

Lingel nem szóló darabok, hanem azonos felépíté -
sû, de részleteiben viszont eltérô bútortípusok készí -
tésére rendezkedett be. A századfordulótól a Lingel

Károly és Fiai Elsô Magyar Faáru- és Bútorgyár tevé -
kenysége elsôsorban sorozatgyártásra irányult, a gyár -
ban készültek az elsô elemes, variálható bútorok, bú -
torcsaládok.

A bútorokat az egyenes vonalak, sima felületek jel -
lemezték. A szériagyártásra tervezett, tipizált, szigo -
rúan szerkesztett modern forma a Lingel bútor is mér -
ve lett. Az egyszerû, praktikus használhatóság és a
pu ritán formanyelv mellett kiemelkedô a megmun -
ká lás minôsége, a faanyagok kiválósága. A célszerû,
tipizált, variálható irodabútorok – íróasztalok, irat -
szekrények, könyvszekrények – terén a gyár a maga
korában piacvezetôvé vált.

A bútorgyár polgári lakások számára is készített tel-
jes berendezéseket, a kínálatot közel száz mintaszoba
reprezentálta, valamint árukatalógusokból akár pos tai
utánvétellel is lehetett rendelni. A kisbútorok soro zat -
gyártása terén újításokat fejlesztettek, szabadalma kért
folyamodtak.
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Apáról fiúra
Lingel, a modern, funkcionális, sorozatgyártott bútor klasszikusa
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1909-ben, amikor id. Lingel Károly visszavonult,
már jelentôs gyártelepet adott át fiainak. A tervezést,
fejlesztést ifj. Lingel Károlyra, az üzletvitelt Lingel
Jánosra bízta.

Az 1900-as évek elején a törekvô, tehetséges ifj. Lin -
gel Károly jelentôs új konstrukciókkal, fejlesztések kel
állt elô. A Lingel-gyár 1906. január 19-én benyújtot ta
szabadalmát egy felülrôl egymásba tolható asztalso -
ro zatra. 

A szabadalmaztatott bútor „abban tér el az eddigi ha-
sonló asztalsorozatoktól, hogy a sorozat egyes asztalai nem
mint eddig oldalról, hanem fölülrôl helyeztetnek egymás -
ba, miáltal lehetôvé van téve, hogy egyrészt a lábak alsó
részein kötéseket alkalmazzunk és hogy ily módon az egyes
asztalok szilárdságát és állékonyságát nagy mértékben nö -
veljük, másrészt pedig, hogy a sorozathoz tartozó egyes
asztalok lapjának méretei kisebb mértékben csökkenjenek,
mint az eddigi sorozatoknál, végül, hogy az asztalok ma -
gassági méretei egyenlôk lehetnek és így a sorozat egyes
asz talait nem csupán mint eddig, egymástól függetlenül,
hanem egymás mellé állítva, egymásnak nagyobb asztallá
való kiegészítésére is használhatjuk”.1

Az ifj. Lingel Károly által tervezett megoldás ra ci o  -

nálisabb, modernebb a kortársainál, vagy a Thonet-
féle oldalról, külön lap alatt kialakított sínbe tolható
asztaloknál.2

Ifj. Lingel Károly az asztalsorozat továbbfejlesztett
változatára is benyújtotta szabadalmi kérelmét 1911-
ben. Ez, a szabadalmi leírás szerint, két székbôl és
négy asztalból álló sorozat: „[…] egyes asztalainak lá -
bai és ezeknek kötései közötti tér teljesen szabad úgy, hogy
ezen tér belsejébe illeszkedik a megfelelôleg kisebb méretû
és különben az elôzôvel hasonló alakú következô asztal.”3

Az „egyes asztaloknak függélyes irányban való egymásra-
tolása” követi a korábban szabadalmaztatott asztal so -
rozat elvét, ám az azonos magasságuk miatt egymás
mellé helyezve, nagyobb asztallá állíthatók össze.

A termelésben megtorpanást jelentett az elsô világ-
háború – ekkor kénytelenek lôszerládákat készíteni,
az 1920-as évek elején pedig nagyon nehezen bol do -
gultak. Jelentôs fellendülést hozott egy új nagybe ru -
házás-megrendelés, mégpedig a Corvin Áruház be bú-
torozása: 1926-ban Lingel pultokkal és árupolcokkal
rendezték be az akkor megnyílt korszerû áruházat.

Az 1920-as évektôl újra elemes szekrénysorokat
készítettek, variálható bútorokat, bútorcsaládokat, el-
sôsorban sorozatgyártásban. A lakószobák beren de zé-
seit a két háború közötti idôszakban is továbbfej lesz -
tették. Az 1948-ban államosított Lingel-gyár korsze rû
tervezési hagyományait folytatva, 1963-ban több bú -
toripari telep összevonásával jött létre a Budapesti
Bútoripari Vállalat.

Az Iparmûvészeti Múzeum bútorgyûjteményének
1986-ban ifj. Lingel Károly veje, Szentirmay Kálmán
egy Lingel-portrét ajándékozott. Az ajándékozó el -
mondása alapján a kép az idôsebb Lingel Károly bú -
torgyárost ábrázolja.

A festményt Kernstok Károly4 (1873–1940) szig nál-
ta 1901-ben.

A portré jellemzôje a vastagon és lendületesen fel -
vitt festék, a monokróm, elnagyoltan megfestett hát -
tér és az ebben a korszakában Kernstok mûvei nagy
részében elôszeretettel alkalmazott barnás tónus.5

Id. Lingel Károly 1838-ban született Bajor ország -
ban és 1913. február 6-án hunyt el Budapesten. Nyug-
helye a Kerepesi úti temetôben felállított családi sír -
emlék. Az 1913. február 16-án megjelent Vasárnapi

É R T É K Ô R Z É S 2 017 / 5 3 6 . o l d a l

�

Lingel Károly és Fiai
Elsô Magyar Faáru- és
Bútorgyár: Egymásra
helyezhetô asztal -
sorozat (egymásra
rakva). Restaurátor:
Németh György Imre /
Károly Lingel & Sons
First Hungarian
Lumbergoods and
Furniture Factory:
Nesting tables
(stacked). Restorer:
György Imre Németh
1906: a szabadalom
bejelentése,
restaurálás: 2017;
diófa, tölgyfa,
mahagóniszínûre
fényezett
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
patent application:
1906, restoration:
2017; walnut, oak,
mahogany, polished
(Museum of Applied
Arts, Budapest)

Fo
tó

: K
ov

ác
s Z

só
fia

 / 
Ip

ar
mû

vé
sz

et
i M

úz
eu

m,
 B

ud
ap

es
t



2 017 / 5 3 7 . o l d a l É R T É K Ô R Z É S

Ujság híradása szerint: „[…] elhunyt idôsebb Lingel Ká -
roly nagyiparos, a Lingel Károly és Fiai czég beltagja, a
Ferencz József koronás érdemkereszt tulajdonosa, a pesti
ágostai hitvallás evangélikus egyház presbytere, 75 éves
korában Budapesten.”

Nem zárható ki, hogy a korszakban elterjedt gya -
korlat szerint fotográfia alapján készült a festmény.
Kernstok Károly mint Benczúr Gyula-tanítvány ezt is

elleshette mesterétôl, aki gyakorta alkalmazta a mód -
szert. Az idôs és ekkor már igen tehetôs bútorgyáros
– az alapító Lingel Károly – 1901-ben 63 éves, tehát
ha fotó alapján jött létre a festmény, akkor a róla ké -
szült fényképnek 1868–1870 körül kellett volna ké -
szülnie. De miért fiatalkori fotó után készülne a port-
ré, ha a megrendelô életben van, köztiszteletnek ör -
vendô, elismert polgár?
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1901-ben ifj. Lingel Károly az apja bútorgyárában
dolgozott. Budapesten 1893-tól 1894-ig felsô ipar is -
kolát végzett, majd németországi tanulóévei (Karls -
ruhe, Stuttgart) után a gyárban tervezôként mûkö -
dött. A portré készítésének idején 27 éves. A fiatal
festônövendék Kernstok Károly pedig 1901-ben 28
éves, ifj. Lingel Károly kortársa.

Feltehetô, hogy a festmény tettre kész fiatalembe re
a világot meghódítani szándékozó ifjú Lingel Károly.6

LOVAY ZSUZSANNA
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. Lingel Károly és Fiai elsô magyar faáru és bútorgyár:

Egymásra tolható asztalsorozat. Magyar szabadalmi bejelentés,
36560, 1906. január 19.

2. Az Iparmûvészeti Múzeum bútorgyûjteményébe tartozó
asztalsorozatot Németh György Imre (Iparmûvészeti
Múzeum) restaurálta 2017-ben.

3. Lingel Károly és Fiai elsô magyar faáru és bútorgyár:
Egymásba tolható asztalsorozat. Magyar szabadalmi bejelentés,
59323, 1911. október 20. 

4. Kernstok Károly tanulmányait az Iparmûvészeti Iskolában
kezdte. 1892-tôl Münchenben Hollósy Simonnál, 1893–1895
között a párizsi Julian Akadémián tanult. 1896-ban hazatért,
és három évig Benczúr Gyula mesteriskolájának növendéke
lett.

5. A töredezett, keret nélküli, meglehetôsen rossz állapotban
kapott olajkép az Iparmûvészeti Múzeum és a Szépmûvészeti
Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria szakmai
együttmûködésének keretében született újjá. Gippert László
(Magyar Nemzeti Galéria) restaurálta 2016-ban.

6. Ifj. Lingel Károly késôbb is megfestette portréját
fehér köpenyes mérnökként, tervrajztekerccsel a kezében:
1930-ban ismert arcképfestônek, Gábor Móricnak (1889–1987)
állt modellt.
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Kernstok Károly: Ifj. Lingel Károly portréja. 
Restaurátor: Gippert László / Károly Kernstok: Portrait 

of Károly Lingel, Jr. Restorer: László Gippert
[1901] restaurálás: 2016; olaj, vászon (Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) / restored: 2016; oil, canvas
(Museum of Applied Arts, Budapest) [100x70 cm]

Kernstok Károly szignója ifj. Lingel Károly portréján /
Signature of Károly Kernstok on the portrait 

of Károly Lingel, Jr.
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