
� Ebben az évben lenne százéves az elsô világháború
végén született Gugyerás Géza iparmûvész, ipari for -
matervezô. Nevét és tevékenységét nagyrészt a fele -
dés pora takarja közel ötven éve. Ez az idôszak azon -
ban már arra is elég, hogy elfogulatlanabbul közelít -
sünk korához és teljesítményéhez, és végül ne csak
megtisztítsuk a feledés porától, de meg is ôrizzük

legjobb eredményeit. Munkái publikusan csupán né -
hány igényesen komponált fekete-fehér fotó révén
maradtak fenn egy, a hatvanas évek elején kiadott szak -
területi dokumentumkötetben.1 Neve nem talál ható
meg a Magyar Alkotómûvészek Országos Egye sülete
és annak jogelôdje, a Mûvészeti Alap nyilvántartási
könyveiben, és munkái nem szerepelnek múzeumi
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nyilvántartásban sem. Az Iparmûvészeti Tanács Tit -
kárságának dokumentációjában sem maradt fenn bô -
vebb információ vele kapcsolatban, csak egy késôbbi
ipari formatervezési kiállítás (Miskolc, 1968) résztve -
vôinek névsorában említik még a nevét.2 Az egykori
vállalat pedig, amelynek keretében alkotta legjobb
mûveit, maga is a múlt emlékei közé tartozik. Csak ku -
tatásaim során került elô elôbb tervezôutódja, majd a
családja által megôrzött töredékes terv- és fotó anyag,3
amelynek alapján fontossá vált eredményeinek szám -
bavétele kulturális örökségünk számára. 

Gugyerás Géza Budapesten született 1918. október
9-én. Apja Gugyerás Gyula nyugalmazott MÁV-fô -

mûvezetô volt, lakásaként Budapest X., Diósgyôr ut ca
21. szerepel az Orsz. Magyar Kir. Iparmûvészeti Iskola
1935–36. évi Anyakönyvében.4 Ebben az évben irat ko -
zott be ugyanis az ötvösség-zománcozás szakra, négy
polgári után, ami általános volt ez idô tájt az Ipar mû -
vészeti Iskolában. Tanulmányi eredményei változóak
voltak, a gyakorlatiak jobbak, az elméletiek gyengéb -
bek. A korszak jól ismert tanárai oktatták: az alapozó
elsô év után a másodikban Domanovszky Endre fes -
tômûvész és Pál Lajos ötvösmûvész, a harmadik –
utolsó – évben Simay Imre szobrász- és festômûvész,
Csajka István ötvösmûvész, mûvészettörténeti elô -
adója pedig Kampis Antal volt. Tanulmányai során
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sokat hiányzott, amibe minden bizonnyal beleját szot -
tak ifjúkora nehéz életkörülményei, mivel sokszor
dolgoznia kellett a tanulás mellett vagy helyett. Vég -
bizonyítványát 566/1940. számon kapta meg 1940.
november 30-án.5 Korai munkásságából csupán a Bel -
városi ferences templomba került mestermunkájáról
tudunk – a családja által megôrzött néhány, ceruzával
rajzolt, kisebb, art decós formavilágú tárgyvázlata
(dobozok, gyertyatartó és ékszerek) mellett.6 És itt
meg is szakad pályaképe mintegy másfél évtizedre: a

második világháború alatti, majd az azt követô újjá -
építés idejére; sôt a hidegháborús évek végéig. Te vé -
kenységérôl csak az erôltetett iparosítás korszakát
követôen olvashatunk – mégpedig a magyar ipari for -
matervezés legújabb eredményeirôl szóló híradás ban.
Az ekkor már kétgyermekes ötvös pályamódosítását a
megélhetésért folytatott küzdelem szorítása és sze mé -
lyes érdeklôdése minden bizonnyal együtt ered mé -
nyezte. Munkássága szempontjából ítélve – a ja vára.  

Az 1954-ben létesített és 1955-tôl mûködô Ipar -
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mûvészeti Tanács által kiadott, a korszak új nagyipari
kultúrájának sikereit bemutató Ipari mûvészet címû
albumban találkozunk Gugyerás Géza munkáival elô -
ször.7 Ismert, hogy az Amerikai Egyesült Államok ban
már a harmincas évektôl szerszámgéptervezéssel is
foglalkoztak az úgynevezett tanácsadó, consultant de -
signerek az élesedô piaci verseny hatására. Régiónk
fejlett cseh iparában, a kitûnô cseh szobrász, Vincenc
Makovský 1941–1942-ben elôször kapott ilyen jelle -
gû megbízást.8 Magyarországon azonban a háború
elôtti hasonló lépésrôl nem tudunk. Így az 1950-ben,
Halásztelken létesült Szerszámgépipari Mûvek Fej -
lesztô Intézete és Gugyerás Géza összetalálkozása
szaktörténeti jelentôségû nemcsak idejével, de minô -
ségi hozadékával is. Pontosan nem mondható meg,
hogy mit és mennyit tervezett a nevével jegyzett mun -
kákból, de gépei öntvényházának magas színvonalú
megformálása mai szemmel is szembetûnô. Korai gé -
pei nemcsak megfeleltek a szerszámtervezés mû sza ki-
technológiai, öntési kívánalmainak és a pontosan kö -
rülírt használati igényeknek, de karakteres formáik -
kal az organikus-szobrászi formatervezési irányzat
leg jobb nemzetközi szerszámgép példáihoz mérhe -
tôek.9

Éppen ezért jelentôs az a mappa, amit Illés Csaba
gépészmérnök, ipari formatervezô mûvész – aki utód -
ja volt a vállalatnál – gondosan megôrzött a hatvanas
évekbôl.10 Ebben nemcsak eredeti – több esetben
szignált és datált – terméktervei találhatók, de egyéb,
a tervezôvállalat részére készített grafikái is az emb -

lémáktól a kiadványborítókig; nem szólva ter mék ter -
vei nek színes távlati képeirôl. Mindezek a mûves,
technikailag ma is elismerést érdemlô tervlapok Gu -
gyerás formafelfogásának idôbeni változásáról is vi lá -
gosan beszélnek, az ötvenes évek végi öntéstechnoló -
giától, szobrászi felfogástól a korszellem változását
korán követô, kiszögletesedett lemezburkolatú ter -
mékmegfogalmazások felé. Különféle mûszerek, esz -
tergák, köszörûk és fúrógépek tervei sorjáznak a map -
pában, egyben azt is mutatva, hogy mit jelentett vál -
lalati ipari formatervezônek – általánosan használt
angol nevén staff designernek – lenni a 20. század öt -
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venes-hatvanas évtizedeiben Magyarországon. A ter -
méktervezés mellett a vállalatok grafikusi szerep kö ré -
ben is helyt kellett állniuk. Bár ez egyes vonatkozá -
sai ban Peter Behrensnek az elsô világháború elôtt az
AEG vállalat számára végzett tevékenységét idézi,11
de nemcsak a mintegy fél évszázadnyi idô választja el
ôket egymástól, hanem a környezet minôsége is. 

Gugyerás Géza egy politikailag és gazdaságilag egy -
aránt drámai és súlyos korszakban lett a szerszám gép-
formatervezés úttörôje Magyarországon. Mindazon -

által ne feledjük, hogy az erôltetett iparosítás idején
– 1949-ben – kezdte meg oktatói munkásságát Dó zsa-
Farkas András szobrászmûvész12 is a Magyar Ipar mû -
vészeti Fôiskolán, és indította el a következô évben a
szerszám- és gépipari formatervezô szakos hallgatók
képzését. Ez idôtôl teljesedett ki Bozzay Dezsô sok -
irányú termékforma-tervezôi pályája, mellette mun -
katársa, Kovács Mihály tevékenysége is.13 1955-ben
pedig, az Iparmûvészeti Tanács mûködésének kez de -
tekor, már diplomázott a szerszám- és gépipari for -
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matervezô szakos hallgatók elsô évfolyama a Magyar
Iparmûvészeti Fôiskolán – világviszonylatban is korán.
Ebbôl az ötfôs csapatból a pályán egyedül megma ra dó
és jelentôset alkotó, korai sikereit éppen a szerszám -
géptervezés területén arató Németh Aladárnak, majd
társainak munkássága azonban már újabb korszaknak
a kezdete: az iparvállalati tervezôk mellett a külsôsök
– a korábban angol nevén említett consultant indust ri al
designerek – nagyobb számú megjelenésének és széle -
sebb körû sikereinek.14 Gugyerás Géza e folyamat
kezdeményezôi közé tartozik ötvenes évekbeli ered -
ményeivel, aki rövid élete ellenére aktív résztvevôje

lett az ipari formatervezés hatvanas évekbeli felvirá -
goz tatásának. 

Gugyerás Géza ifjúkorát a szegénység, felnôtt éle -
tének felét elôbb a második világháború, majd az azt
követô megpróbáltatások tették ki, amiket az ötvenes
évek végétôl elnyert kisebb szakmai elismerései sem
feledtethettek teljesen. Alig múlt ötvenéves, amikor
1970. április 8-án meghalt. Abban a mintegy másfél
évtizedben azonban, annak is különösen az elsô fe -
lében, amit ismerünk, olyan munkái és eredményei
születtek, amelyek méltók az emlékezésre és a meg -
ôrzésre.  ERNYEY GYULA
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