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Mi tette lehetővé az Ikarus diadalmenetét? A válasz: a 
hidegháború. Ekkor vált ugyanis a szocialista országok 
számára meghatározó fontosságúvá, hogy önállóan 
felvegyék a versenyt az Egyesült Államokkal és a nyugati 
kapitalista iparral. Amerika komoly fegyvere volt az 
általa sugárzott életforma üzenete, az amerikai ipar és 
az azáltal láthatóvá tett „amerikai álom”, a kényelem és 
luxus termékkultúrája. Az „amerikai designidentitás” 
szembehelyezése a szovjettel a vasfüggöny keleti oldalán 
is versenykényszert teremtett. Hruscsov és Nixon 1959-

es híres moszkvai „konyhai vitáját” követően azonban 
központilag kiemelt hangsúlyt helyeztek a „kelet-
európai design” fejlesztésére. (A Szovjetunióban 1962-
ben létrejött a VNIITE designkutatási intézet, melynek 
tevékenységéről 2018-ban jelent meg összefoglaló 
mű Alexandra Sankova [Alekszandra Szankova] és 
Olga Druzhinina [Olga Druzsinyina] tollából. A 
szocialista blokk többi országában is radikális gazdasági 
szerkezetváltás és intézményszervezés következett be, 
amely hellyel-közzel a kétezres évekig, elemeiben pedig 
a 2008-as válságot követő időkig működött.)

Az Ikarus 200-as modellsorozat ennek a sajátos 
„keleti designkultúrának” volt az egyik tökéletes példája. 
Olyan modell jött létre, amely saját kategóriájában 
több rekordot döntött meg, sikerének egyik kulcsa 
pedig épp az, hogy tervezésekor nem a kapitalista 
piac vágyait, hanem a tömeges használói igényeket 
tartották elsődlegesen szem előtt. Az Ikarus-fejlesztések 
elsősorban a biztonság, a kényelem, a biztonságos 
üzemeltetés szempontjaira irányultak. Tartalmi különb-
ség ez a 21. század fogyasztói mentalitásával szemben, 
hiszen közel harminc évvel a hidegháború után épp a 
fenntarthatóság kérdése a legégetőbb. Ez a probléma 
a termékgyártás szinte minden területét érinti, ilyen 
körülmények között egy olyan példa, mint az Ikarus 
250, fenntarthatóságával és időtállóságával felkelti a 
kortárs szakemberek figyelmét is.

Értékőrzés

és identitás
Design

AZ IKARUS NEMZETKÖZI SIKERE

Autóval utazunk, buszon vagy villamossal közlekedünk. 
Egy ország vagy város egészének életérzéséhez hozzá-
tartozik, hogy hol és miként érvényesítjük a jegyet, 
milyenek a megállók, milyenek a szerelvények, hol 
ül a buszsofőr, de még az is, milyen a ruhája. Talán a 
legmarkánsabb ilyen identitás Londoné: az emeletes 
buszok, a fekete taxik és a metrómegállók legendás, 
Johnston Sans betűtípusa, melyből egyik alkotójuk, a 
designtörténet híres művész-tervezője, Eric Gill később 
a világ egyik legismertebb és legtöbbet használt groteszk 
betűjét alkotta meg.

Ma már láthatjuk, hogy a „londoni designidentitás” 
miként vált globális hatásúvá. Hazánk ebben a verseny-
ben sokáig lemaradt, s bár már az 1930-as években voltak 
kezdeményezések a „magyar design” megteremtésére, 
azok magvai csak a második világháború után tudtak 
szárba szökni. A „magyar design” aranykora a hatvanas-
hetvenes évekre tehető, amikor Finta László Ikarus 200-
asai Kínától Chicagóig rótták az utakat, és amikor az 
egész világ Rubik-kockával játszott. A leghíresebb, az 
Ikarus 260-as széria hasonló globális designsiker volt: 
járt Krakkóban, Gdańskban, Drezdában, Kijevben, 
Volgográdban, Aradon, Nagyváradon, Temesváron; 
Tajvanon, Észak-Koreában. De Isztambul, Ankara és a 
venezuelai Caracas útjait is Ikarusok szelték.

A gyártás fénykorában csupán a Budapesti Közlekedési 
Vállalat 2401 Ikarus 260-ast futtatott Budapesten, 
ebből a típusból alkotójuk 2018. júliusi halálakor 35 
még forgalomban volt. Finta László „főműve”, az Ikarus 
250, 1967-ben mutatkozott be, eredetileg távolsági 
luxusbuszként. Hamar elkezdődött a forradalmi forma 
átalakítása, és az ezt követő negyven évben több mint 

75 ezer darabot gyártottak belőle. A 200-as buszcsalád 
fogalommá lett, különböző változataival a gyár úgy 
volt képes a speciális megrendelői igényekhez igazítani 
a buszok kialakítását, ahogy az ma már bevett szokás. 
Az Ikarus a moduláris tervezés első képviselői közé is 
tartozott. Talán ennyi, amit legtöbben tudhatunk az 
Ikarusról és Finta László munkásságáról. Ha azonban 
azt keressük, hogyan jöhetett mindez létre, mélyebbre 
kell ásni.

Finta László 1976-ban | László Finta in 1976
archív fotó

FINTA László: Az Ikarus 303 terve | László FINTA: Design of Ikarus 303
1958

Az Ikarus 303 bemutatója a Budapesti Ipari Vásáron 1959-ben | 
Introduction of Ikarus 303 at the Budapest Industrial Fair in 1959
archív fotó
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Finta László személyes tervezői életrajza is 
sajátosan „kelet-európai”. Osztályidegen családból 
származott, kisiparosok leszármazottjaként túl 
jómódúnak számított ahhoz, hogy bekerülhessen a 
Rákosi-érában az Iparművészeti Főiskolára. Gépipari 
technikumot végzett, szakmunkásként tudott csupán 
közel kerülni a tervezés világához. 1956-ban került 
az Ikarushoz. Közvetlen főnöke, a Rákosi-korszak 
egyik fő hadmérnöke, a nála mindössze négy évvel 
idősebb pályatárs, Michelberger Pál figyelt fel rá, aki 
ekkor már a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 
adjunktusa, 1963-tól pedig docense volt. Ő volt az, 
aki az érzékeny rajzairól, különleges formaérzékéről és 
egyedi felfogásáról híres Finta Lászlót a BME előadói 
közé hívta, ahol előadásai később legendássá váltak 
tervezőmérnökök generációi számára.

Finta László igazi mestersége tehát nem iskolákban 
keresendő. Bevallása szerint is egyértelműen Jurij 
Dolmatovszkij módszertana, felfogása volt leginkább 
meghatározó számára. Dolmatovszkij olyan ikonikus 

autók tervezője volt, mint például az ÁVO-korszak 
Pob(j)edájának kombiváltozata, a NAMI-013-as 
modell, melyet 1949 és 1953 között gyártottak. 
Jurij Dolmatovszkij neve azonban hosszú évekre 
feledésbe merült. „A párt kegyeltje, amerikai és 
német tervek kopírozója, fantáziátlan védjegytolvaj, 
Sztálin mérnöke” – szóltak a vádak. Dolmatovszkij 
ezzel szemben hamar önálló tervezési módszertant 
dolgozott ki, és munkásságát a termékfejlesztés, a 
terméktervezés „művészi” igénye felé fordította. Egyik 
úttörője volt a VNIITE létrehozásának, és hozzájárult 
ahhoz, hogy az őt követő generáció (azaz Fintáék) 
számára az egész szocialista blokkban lehetővé váljon 
a design intézményrendszerének kiépítése. Könyve, 
az Autókarosszériák tervezése és szerkesztése olyan 
időtálló „termék”, mint amilyen az Ikarus busz, egyes 
főiskolákon mai napig olvasmány. A kényszer szülte 
ezt is, hiszen az orosz gyárak nem voltak hajlandóak a 
tervező forradalmi ötleteit megvalósítani, így grafikus-
festőművészként és művészeti íróként működött a 
hatvanas évektől. Művei a Tehnyicseszkaja Esztetyika 
(Техническая Эстетика) című újságban jelentek meg, 
és útmutatóként szolgáltak tervezők generációinak a 
KGST országaiban. Ezeket olvasta fiatalon Finta László.

Jevgenyij Rozenblum kezdeményezte a híres szenyezsi 
művésztelepet, melyhez kapcsolódva később magyar 
designerek, Cserny József szervezésében Zsennyén 
teremtették meg a keleti és nyugati blokk tervezői 
számára a szabad eszmecsere területét. Finta László – 
Rozenblummal együtt – a kezdetektől résztvevője volt a 
zsennyei művésztelepnek.

A korszak tágabb értelemben vett tervezői felfogása 
szerint minden műszaki tartalomhoz tartozik 
egy „tökéletes forma”, és a tervező feladata ennek 
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megtalálása. Élesen szemben áll ez azzal a kapitalista 
felfogással, amely szerint a forma a marketing része, 
olyan külcsín, mely a vevőt a használatra és ezáltal 
fogyasztásra ösztönzi. Birtoklási szándékot gerjeszt, s 
nem szükségletet elégít ki. Finta László munkásságában 
holisztikus szemléletű designfelfogás és tervezői attitűd 
fejeződik ki. Szemléletéből adódóan fejlesztései hatással 
vannak a mai kor buszainak megjelenésére: a sávszerűen 
megjelenő hűtőrács és lámpák, a téglatest alak, a motor 
elhelyezése, a karosszéria alapformája, a járművezető-
fülke helyzete, a felszállás módja, a kerekek elhelyezése 
az utastérben minden buszban hasonló megoldásokat 
mutatnak, mint Finta László Ikarus 250-esén és az 
abból kinőtt világsikerű típuscsaládnál.

Finta László halálával egy időben tűnik el „főműve” 
a magyar utakról, a magyar formai kultúrából. Az 
Ikarus 250-esek ma már nosztalgiajáratként üze-
melnek, helyüket mindennapjainkban nyugati gyárak 
tömegtermékei vették át – a nagy gyárak buszaival 
a magyar járműipar képtelen felvenni a versenyt. 
Az Ikarus kálváriája a magyar ipartörténet egyik 
szégyenteljes epizódja. Budapesten már nem a „mi”, 
hanem a németek, spanyolok villamosai járnak. Ezek 
után időszerű elgondolkodni, hogy miként biztosítható 
a „magyar designidentitás” tovább élése. Hogyan te-
remthető meg, hogy megmaradjanak jellegzetes 
tárgyaink és ezáltal környezetünk egyéni sajátosságai? 
Az is fontos, hogy olyan szellemi alapokon nyugvó 
tervezés és oktatás folyjék Magyarországon, amely ké-
pes kitermelni azt a tervezési színvonalat, amelyet Finta 
László is képviselt.

SZILÁGYI B. András
művészettörténész

FINTA László: Városnéző kabrióbusz | László FINTA: Sightseeing cabrio bus
1963, archív fotó

Jurij DOLMATOVSZKIJ: A Pob(j)eda kombiváltozata, a NAMI-013
Jury DOLMATOVSKY: Estate version of the Pobeda, NAMI-013
1950-es évek eleje

Belka (Mókus) A50 kompakt projektautó. Prototípusterv: Jurij 
DOLMATOVSZKIJ, Vlagyimir ARMAJOV, K. ZEJVANG, K. KORZSINKIN,
A. OKSZENTEVICS
Belka (Squirrel) A50 compact project car. Prototype design: Jury 
DOLMATOVSKY, Vladimir ARMAYOV, K. ZEJVANG, K. KORZHINKIN, 
A. OKSENTEVICH
1955

FINTA László: Ikarus 250 távolsági busz, prototípus
László FINTA: Ikarus 250 coach, prototype
1967, archív fotó

FINTA László: Távolsági autóbusz terve | László FINTA: Coach design
1968
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főiskolákon mai napig olvasmány. A kényszer szülte 
ezt is, hiszen az orosz gyárak nem voltak hajlandóak a 
tervező forradalmi ötleteit megvalósítani, így grafikus-
festőművészként és művészeti íróként működött a 
hatvanas évektől. Művei a Tehnyicseszkaja Esztetyika 
(Техническая Эстетика) című újságban jelentek meg, 
és útmutatóként szolgáltak tervezők generációinak a 
KGST országaiban. Ezeket olvasta fiatalon Finta László.

Jevgenyij Rozenblum kezdeményezte a híres szenyezsi 
művésztelepet, melyhez kapcsolódva később magyar 
designerek, Cserny József szervezésében Zsennyén 
teremtették meg a keleti és nyugati blokk tervezői 
számára a szabad eszmecsere területét. Finta László – 
Rozenblummal együtt – a kezdetektől résztvevője volt a 
zsennyei művésztelepnek.

A korszak tágabb értelemben vett tervezői felfogása 
szerint minden műszaki tartalomhoz tartozik 
egy „tökéletes forma”, és a tervező feladata ennek 
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megtalálása. Élesen szemben áll ez azzal a kapitalista 
felfogással, amely szerint a forma a marketing része, 
olyan külcsín, mely a vevőt a használatra és ezáltal 
fogyasztásra ösztönzi. Birtoklási szándékot gerjeszt, s 
nem szükségletet elégít ki. Finta László munkásságában 
holisztikus szemléletű designfelfogás és tervezői attitűd 
fejeződik ki. Szemléletéből adódóan fejlesztései hatással 
vannak a mai kor buszainak megjelenésére: a sávszerűen 
megjelenő hűtőrács és lámpák, a téglatest alak, a motor 
elhelyezése, a karosszéria alapformája, a járművezető-
fülke helyzete, a felszállás módja, a kerekek elhelyezése 
az utastérben minden buszban hasonló megoldásokat 
mutatnak, mint Finta László Ikarus 250-esén és az 
abból kinőtt világsikerű típuscsaládnál.

Finta László halálával egy időben tűnik el „főműve” 
a magyar utakról, a magyar formai kultúrából. Az 
Ikarus 250-esek ma már nosztalgiajáratként üze-
melnek, helyüket mindennapjainkban nyugati gyárak 
tömegtermékei vették át – a nagy gyárak buszaival 
a magyar járműipar képtelen felvenni a versenyt. 
Az Ikarus kálváriája a magyar ipartörténet egyik 
szégyenteljes epizódja. Budapesten már nem a „mi”, 
hanem a németek, spanyolok villamosai járnak. Ezek 
után időszerű elgondolkodni, hogy miként biztosítható 
a „magyar designidentitás” tovább élése. Hogyan te-
remthető meg, hogy megmaradjanak jellegzetes 
tárgyaink és ezáltal környezetünk egyéni sajátosságai? 
Az is fontos, hogy olyan szellemi alapokon nyugvó 
tervezés és oktatás folyjék Magyarországon, amely ké-
pes kitermelni azt a tervezési színvonalat, amelyet Finta 
László is képviselt.

SZILÁGYI B. András
művészettörténész

FINTA László: Városnéző kabrióbusz | László FINTA: Sightseeing cabrio bus
1963, archív fotó

Jurij DOLMATOVSZKIJ: A Pob(j)eda kombiváltozata, a NAMI-013
Jury DOLMATOVSKY: Estate version of the Pobeda, NAMI-013
1950-es évek eleje

Belka (Mókus) A50 kompakt projektautó. Prototípusterv: Jurij 
DOLMATOVSZKIJ, Vlagyimir ARMAJOV, K. ZEJVANG, K. KORZSINKIN,
A. OKSZENTEVICS
Belka (Squirrel) A50 compact project car. Prototype design: Jury 
DOLMATOVSKY, Vladimir ARMAYOV, K. ZEJVANG, K. KORZHINKIN, 
A. OKSENTEVICH
1955

FINTA László: Ikarus 250 távolsági busz, prototípus
László FINTA: Ikarus 250 coach, prototype
1967, archív fotó

FINTA László: Távolsági autóbusz terve | László FINTA: Coach design
1968
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