
� Egy legendától búcsúzom Simon Károly személyé -
ben, aki az én szememben háromszorosan is legen dás
alakja a formatervezôk közösségének.

Mikor beléptem annak idején a Magyar Iparmûvé -
szeti Fôiskola formatervezô tanszékére, elsô és meg -
határozó élményem volt Simon Károly diploma mun-
kája, amely ki volt állítva az egyik teremben, s mi úgy
néztük, mint valami csodát. Akkor számomra hihe -
tet len volt, hogy majd öt év múlva mi is képesek le -
szünk hasonló teljesítményre.

Második legendás tette, hogy ötven évvel ezelôtt ô
írta és szerkesztette az elsô olyan magyar nyelvû szak-
könyvet Ipari esztétika címmel, amely az ipari forma -
tervezéssel részletekbe menôen, tanulmányokon ke -
resztül foglalkozott, és a Kohó- és Gépipari Minisz -
térium támogatásával jelent meg 1968-ban.

A harmadik ilyen nagy csoda, hogy a magyar de -
signerek között Simon Károly volt az egyetlen, aki
gyári tervezôként tíz évig volt státusban a Ganz Vil -
lamossági Mûvek formatervezôjeként, majd utána két
cégnél egészen megszûnésükig – azaz hosszú év tize -
dekig kitartott –, és közben sikeres termékek sorát
alkotta meg ezekben az együttmûködésekben.

Mióta láttam a diplomamunkáját, nagyon megfo -
gott a formavilága, a hozzáállása és az a letisztult, szi -
gorú formarend, ami ôt jellemezte, s amihez mindig

nagyon alapos, megbízható technológiai háttértudás
tartozott. Ez a ma már klasszikusnak mondható fel -
fogás az alapja, hogy lelki rokonságba is kerültünk.

A következô, immár személyes találkozásunk szin -
tén az iparmûvészeti fôiskolán történt, amikor is kol -
légák lettünk, és Simon Károly volt az, akire mindig
lehetett számítani, akivel szakmai véd- és dacszövet -
ségben voltunk a fôiskolai-egyetemi élet kacskarin -
góiban – nem kell talán magyarázni, hogy ilyenek
vannak –, és a gyorsan épülô és felbomló szövetsé gek-
ben ô volt a biztos pont. Akár siker, akár kudarc volt
az eredmény, számunkra fontos volt a tudat, hogy
számíthatunk egymásra.

Késôbb az Iparmûvészeti Múzeum fôigazgatója lett.
Ezen a poszton ô is kísérletet tett a kortárs iparmû -
vé szeti gyûjtemény létrehozására, de ennek a fontos
feladatnak a megvalósítása utódaira maradt. Ettôl
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Szubjektív emlékezés Simon Károly (1941–2017)
formatervezô iparmûvészre
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[2005] grafika / graphic work

Fo
tó

: M
ag

ya
r M

ûv
és

ze
ti 

Ak
ad

ém
ia



függetlenül vagy talán éppen emiatt számos kortárs -
mû vészeti kiállítás és rendezvény létrejöttét támo -
gatta.

Nagy kérdés és visszatérô beszédtéma volt számá ra:
miért kell ennyi formatervezôt képezni, ennyi helyen,
ennyiféle képzési formában? Mi lesz ezeknek a fiata -
loknak a sorsa? 

Szintén izgatta az iparmûvészet és a formatervezés
önmeghatározásának kérdése, a designeri tevékeny -
ség mûvészeti összetevôjének fontossága a képzésben
és a tervezôi gyakorlatban.

A közéleti szerepvállalás végigkísérte pályáját. Az
elmúlt években, mint a Magyar Mûvészeti Akadémia
Iparmûvészeti és Tervezômûvészeti Tagozatának ve -
zetôje, nagy beleérzéssel irányította a szerteágazó
munkát.

Vágyott arra, hogy elkezdôdjön egy új korszak, ami-

kor nem úgy megy tovább az élet, hogy az elôdeinket
meg kell tagadni, hanem végre lehet úgy építkezni,
hogy az általuk lerakott alapokra építsük az iparmû -
vészet és benne a formatervezés ügyét. Most már az ô
életmûve is a pillérek egyike, melyen ez az építke zés
nyugodhat.

Emlékezésemet azzal fejezném be, hogy megemlí -
tem egyik legjobb tulajdonságát, a derût és humor -
érzéket, amit látszólag zárkózott viselkedése mögött
rejtegetett. Ez számtalan helyzetben nagy segítsé -
günk re volt, amikor valami nem sikerült, vagy nem
úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ilyenkor jót ne -
vettünk saját magunkon is, meg (fôleg) másokon is.

Kedves Károly, búcsúzom Tôled azzal az ígérettel,
hogy folytatjuk, amit elkezdtél!

SCHERER JÓZSEF
formatervezô mûvész
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A Simon Károly által
formatervezett 5000
LE-s villamos mozdony
modellje a tervezô 
A mû és ami mögötte
van címû életmû-
kiállításán / Mock-up 
of a 5000 HP electric
locomotive designed 
by Károly Simon at the
oeuvre exhibition of the
artist The Work and
What Lies Beyond 
Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest,
2012 / Museum 
of Applied Arts,
Budapest, 2012
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