
Közel ötven éve ismerem Illés Csabát, s követem 
figyelemmel pályáját. Másoddiplomás tanulmányai 
során találkoztunk először, a hatvanas évek végén, 
amikor a Budapesti Műszaki Egyetem frissen végzett 
gépészmérnökeként a Magyar Iparművészeti Főiskola 
Formatervező Tanszékén tanult – a kitűnő Pogány 
Frigyes műegyetemi professzor, előbb az intézmény 
főigazgatója, majd első rektora, nevével fémjelzett 
időszakban.1

Illés Csaba 1944-ben született Győrben, ott 
végezte általános és középiskoláit, és szerzett gépipari 
technikusi képesítést 1962-ben. Egyetemi tanulmányait 
a Műegyetemen folytatta, és a Gépészmérnöki Kar 
gépgyártás-technológia szakján diplomázott 1967-ben. 
Időközben azonban érdeklődése kinyílt, teljesebbé 
vált, feltárult előtte a tárgyalkotás érzéki-használati 
világának szépsége a magyar gépipari formatervezés 
első szakkönyvét megíró Csonka Dániel által vezetett 
formatervezési tudományos diákkörben (TDK).2 
Csonka Dániel nemcsak a magyar felsőoktatásban 
sokáig alapműként szolgáló munkát írt, de személyesen 
is közvetítette a műszaki tárgyak formatervezésének 
szépségét tanítványainak. Illés Csaba már műszaki 
egyetemi tanulmányai vége előtt világosan tudta, hogy 
tovább szeretné gazdagítani ismereteit a működés-
működtetés megismerése után a használat irányában 
is. Megkönnyítette helyzetét, hogy Pogány Frigyes 
kifejezetten támogatta a szakmai ismeretekkel – 
szakmunkás, technikusi vagy mérnöki végzettséggel – 
már rendelkezők jelentkezését az intézménybe.3

Illés Csaba 1971-ben diplomázott a szerszám- és 
gépipari szakon Lézer-interferométeres mérőgépével, 
amely térbeli alakzatok nagy pontosságú paramétereinek 
megmérésére szolgált, és amely kiteljesedő tervezői 
pályáján is mindvégig kedves munkája maradt. 
Mivel mindkét felsőfokú oktatási intézményben 
a Szerszámgépipari Művek (SZIM) ösztöndíjával 
tanult, újabb diplomájának kézhezvétele után vállalati 
tervezőként kezdte szakmai tevékenységét a SZIM 
Fejlesztő Intézetében. Friss pályakezdőként már részt 
vett – technikai szerkesztőként és grafikai tervezőként 
– a Százéves a magyar szerszámgépgyártás című összegző 
kötet (1972) előkészítésében.4 Rövidesen pedig az 
intézettel kapcsolatban álló székesfehérvári, soroksári, 
kőbányai és a Váci úti gyárak számára végzett sokoldalú 
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és sikeres formatervezői tevékenységet. Ezt nemcsak 
az intézeti mérnöki-műszaki tervezés magas nívója 
segítette elő, de vállalati elődjének, Gugyerás Gézának 
szerszámgép-formatervezői munkássága is.5

Illés Csaba kilenc évet töltött a vállalatnál, pontosan 
annyit, mint amennyi ideig ösztöndíjas volt. Tervezői 
munkásságában és a szakterület történetében egyaránt 
fontos volt ez a majd évtizednyi időszak: „a magyar 
NC-szerszámgép-program megvalósításában vett részt, 
és számtalan konstrukció formaterve fűződik nevéhez: 
NC-esztergák (EEN és NEF sorozat), köszörűgépek, 
célgépek, MC megmunkáló központok, és nem 
utolsósorban az első magyar integrált gyártórendszer 
(DIAGON) formatervei, melyeket a 70-es években 
rendszeresen tüntettek ki BNV formatervezési 
díjakkal.”6 A különböző konstrukciók egészére jellemző 
– Pogány Frigyes által megalapozott – formatervezői 
hitvallása: „a forma nem cél, hanem következmény. 
Egyfajta sajátságos gondolkodásmód következménye, 
amely a társadalom, az ember, a felhasználói igény 
oldaláról közelíti meg a bennünket körülvevő tárgyi 
világot.”7

Minél jobban kinyílt előtte ez az alkotói terület, 
tudásvágya annál inkább sarkallta további ismeretek 
megszerzésére, továbbtanulásra. 1973 és 1975 között 
elvégezte az Iparművészeti Főiskola mestertagozatát. 
Emellett plasztikákat, domborműveket is készített 
szabadidejében.

Mindazonáltal az évtized vége felé mindinkább 
úgy érezte, hogy mégis változtatnia kell a vállalati 
struktúrában végső soron rendezetlen helyzetén, ki-
használatlan alkotói kapacitásán.8 Szabadabb, sokol-
dalúbb tevékenységre vágyott, saját fogalmazásában: 
„a kötött, egzakt számításokra épülő szerszámgépipar 
után intuitív tevékenységre”. Viszont Budapesten sem 
műterme, sem megfelelő lakása nem volt mindehhez. 
Így 1981-ben elfogadta szülővárosa ajánlatát – ahol 
szavaival élve „lakást ígértek, de munkát nem” –, és 
visszaköltözött Győrbe. Ez időtől szabadfoglalkozású 
alkotóként sokféle tervezést, plasztikai munkát vállalt; 
képzőművészként és tervezőművészként is kiteljesedett 
tevékenysége. Nem utolsósorban pedig elvállalta a város 
és a megye művészeti életének szervezését. 1981 és 
1988 között a Győri Művésztelep szervezője, a Magyar 
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Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége megyei 
művészcsoportjának vezetője volt. Számos megvalósult 
gépipari munkája mellett (HITEKA autóipari 
berendezések, orvosi diagnosztikai terminálok) főként 
vállalati arculatterveket, cégéreket és plasztikákat 
készített Győr és közeli testvérvárosa, Sopron számára. 
Ilyen a pozitív-negatív betűjátékra épülő Tüzép vállalati 
arculat logója és a formagazdag Interpress faliplasztika, 
vagy a Győr város alkotói díjául szolgáló Térkereszt. Így 
került kapcsolatba a soproni Metalon Vas- és Járműipari 
Szövetkezettel, amelynek több feladatát is teljesítette, és 
megalkotta tervezői pályájának egyik legmarkánsabb – 
mintaoltalommal védett, de végül mégsem gyártott – 
eredményét: a görgős ollócsaládot (1983).9

Természetesen sok mindent alkotott még az 
említetteken kívül, rangos kiállításokon szerepelt 
munkáival (köztük az emlékezetes 1983. évi, A tervezés 
értékteremtés című műcsarnoki tárlaton). Többféle 
elismerést, díjat kapott különböző műveiért (Művészeti 
Alap díja, 1982; Ipari Formatervezési Nívódíj, 1988 – 
Kónya Lászlóval). 

Neve mindezek után értelemszerűen merült fel 
a kilencvenes évek elején, a Soproni Egyetemen az 
Alkalmazott Művészeti Intézet leendő tanárai között. 
1994-ben kapott meghívást oktatói tevékenységre, 
végül nyugdíjazásáig, 2014-ig maradt a formatervezés 
szak vezető tanára. Kiemelkedő szerepet vállalt az 
intézet programjának kialakításában, a formatervező-
képzés oktató-nevelő munkájának megszervezésében; 
sokirányú érdeklődésével és alkotói tevékenységével, 
hallgatói iránti figyelmével jól egészítette ki a valójában 
kis létszámú Művészeti Intézet tanári karát. Oktatói 
tevékenysége mellett egyre többet foglalkozott 
különböző plasztikai feladatokkal. E műveivel sikerrel 
szerepelt győri és budapesti kiállításokon is (Lépés a 
jövőbe, Műcsarnok, Budapest, 1996; önálló kiállítása 
A játék formája – A forma játéka címmel a Városi 
Művészeti Múzeum Váczy Péter-gyűjteményben, Győr, 
1999).10
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munkákat – gyűrűket, sétabotnyeleket, evőeszközöket, 
kilincseket, késeket, dobozokat, még szekrényecskéket 
is –, de leginkább szabad asszociációk, érzelmek és 
gondolatok felidézésére-keltésére alkalmas, voltaképpen 
őserejű organikus formák ezek. Különleges csoportját 
képezik a gyönyörűen formált, lenyűgöző műgonddal 
előállított Beszélgetőfák, amelyeket ő maga is úgy 
jellemezett, hogy „ha társalgás közben a Beszélgetőfákat 
simogatjuk, nyitottabbá-megértőbbé válunk egymás 
iránt. Segítenek nekünk ezek a fák abban, hogy 
megálljunk… egy pillanatra, egymás szemébe nézzünk, 
talán el is mosolyodjunk, és elkezdjünk igazán 
beszélgetni egymással”.11

Mára gazdag kollekcióvá nőtt e gyönyörű, 
szemmel nehezen befogható, leginkább csak tapintás 
révén, többszöri érzékeléssel érthető és értékelhető 
(olykor különös farészekből, kinövésekből, máskor 
furnérlapokból létrehozott és megmunkált faelemekből 
álló) különleges tárgykollekciója. Lélekemelő élmény 
látóknak is a tapintás révén élvezni a gyönyörű 
tömegű-felületű, gondolatébresztő formákat. Akik 
megismerhették munkái szépségét, gonddal őrzik 
emlékét itthon és külföldön egyaránt: Olaszországba 
például egy százdarabos kollekciót vásároltak belőle. 
Kár, hogy Budapestre az évek során nem jutottak el, és 
még a hírük sem érkezett meg mindmáig. Mindnyájan 

veszítettünk vele. Talán most – az anyagban, illatban, 
fényben változó fafelületek gyönyörűsége nélkül 
megjelenő – kétdimenziós képeken is rácsodálkoznak 
jó néhányan a szépség sokféleképpen megidézhető 
értékeire. 

Illés Csaba alkotóművészi, művészetszervezői és 
művészetoktatási eredményei elismeréseként Győr-
Moson-Sopron Megye Szolgálatáért díjat kapott 2015-
ben. Munkássága szélesebb hatású ennél: a magyar 
kultúra egészének értékeit gyarapította életművével. 
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Oktatói tevékenységének befejezésével újabb alkotói 
korszakot nyitott – szabad szellemének, mondhatni, 
szabadra engedett szárnyalásával – immár egyedül, s 
látszólag formatervezési hitvallásával is szemben. Ehhez 
Győr belvárosában található lakásában – hihetetlenül 
kis alapterületen – kompakt, összetett élményt nyújtó, 
mobil műtermet alakított ki magának. Anyagokat is 
váltott, a korábban elsősorban használt – és jól ismert 

– fémek után különböző fafajták megmunkálásában 
mélyedt el, pontosabban teljesítette ki korábbi 
formakísérleteit többnyire szabad funkciójú tárgyak 
kialakításával. Csakhogy ezek nem öncélú formák. 
Különleges, szemet gyönyörködtető, de még inkább 
a tapintás örömét keltő organikus tárgyak születtek 
a kezei között, amiket később taktiliáknak nevezett 
el. Találunk köztük konkrét használatra is szolgáló 
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nézeteinek összefoglalása: A szép emberi környezet (Budapest, 1974).
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3. Ilyen másoddiplomás hallgatók voltak ebből az időből Blazsek Gyöngyvér, Rubik Ernő, 
Szily Imre építészek, Bezzegh Tibor, Kumor Gyula, Tagyi Zoltán gépészmérnökök és mások.
4. Dr. Ulbrich Sándor (főszerk.): Százéves a magyar szerszámgépgyártás. Gépipari 
Tudományos Egyesület, Budapest, 1972.
5. Gugyerás Géza terveinek egy részét Illés Csaba őrizte meg e korszak tanúságtevőjeként 
az utókor számára. Bővebben lásd: Magyar Iparművészet, 2018/6, 36–42.

6. BME Gépészmérnöki Kar arany-, gyémánt-, vas-, rubin- és platinadiplomások. Szerk. 
Sallai Katalin. 2017, 184.
7. Koloszár Tamás: „A forma nem cél, hanem következmény…” Ipari Forma, 1987/2, 7.
8. Uo. 8.
9. E munkája kapcsán – többévi tervezői munkássága elismeréseként – a II. Gépipari 
Formatervezési Triennálé különdíját kapta 1987-ben.
10. Az utóbbiról lásd: N. Mészáros Júlia: Mesterek dicsérete: Illés Csaba formatervező 
iparművész. Győri Múzsa, 2000/3, 44–45.
11. Illés Csaba: Beszélgetőfák. Kézirat a művész tulajdonában.

ERNYEY Gyula
designtörténész

ILLÉS Csaba: Krómacél térplasztika | Csaba ILLÉS: Chromium steel sculpture
1982

ILLÉS Csaba: Interpress-fémplasztika, Győr
Csaba ILLÉS: Interpress metal sculpture, Győr
1984, króm, bronz 

ILLÉS Csaba: Kés | Csaba ILLÉS: Knife
2000-es évek eleje 

ILLÉS Csaba: Beszélgetőfák | Csaba ILLÉS: Conversing trees
2010-es évek

ILLÉS Csaba: Nagy szárnyaskanál | Csaba ILLÉS: Large winged spoon
1985, vörösfenyő

ILLÉS Csaba: Galambkanál
Csaba ILLÉS: Pigeon spoon
1995

ILLÉS Csaba: Papírvágó készülék, görgős olló
Csaba ILLÉS: Paper cutting tool, roller scissors
1983



munkákat – gyűrűket, sétabotnyeleket, evőeszközöket, 
kilincseket, késeket, dobozokat, még szekrényecskéket 
is –, de leginkább szabad asszociációk, érzelmek és 
gondolatok felidézésére-keltésére alkalmas, voltaképpen 
őserejű organikus formák ezek. Különleges csoportját 
képezik a gyönyörűen formált, lenyűgöző műgonddal 
előállított Beszélgetőfák, amelyeket ő maga is úgy 
jellemezett, hogy „ha társalgás közben a Beszélgetőfákat 
simogatjuk, nyitottabbá-megértőbbé válunk egymás 
iránt. Segítenek nekünk ezek a fák abban, hogy 
megálljunk… egy pillanatra, egymás szemébe nézzünk, 
talán el is mosolyodjunk, és elkezdjünk igazán 
beszélgetni egymással”.11

Mára gazdag kollekcióvá nőtt e gyönyörű, 
szemmel nehezen befogható, leginkább csak tapintás 
révén, többszöri érzékeléssel érthető és értékelhető 
(olykor különös farészekből, kinövésekből, máskor 
furnérlapokból létrehozott és megmunkált faelemekből 
álló) különleges tárgykollekciója. Lélekemelő élmény 
látóknak is a tapintás révén élvezni a gyönyörű 
tömegű-felületű, gondolatébresztő formákat. Akik 
megismerhették munkái szépségét, gonddal őrzik 
emlékét itthon és külföldön egyaránt: Olaszországba 
például egy százdarabos kollekciót vásároltak belőle. 
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