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1 Mahunka Imre: Önéletrajz. In: Nemzetgyűlési képviselők eredeti életraj-
zai, 1920–1922. OGyK, 700.768 (gépirat, számozatlan) (Továbbiakban: 
Mahunka 1920–1922).

2 Ezt a születési dátumot önéletírása és az Albertfalvai római katolikus 
anyakönyvek is alátámasztják. Korábban több helyen az 1861-es szü-
letési év tűnt fel (így az albertfalvai emléktábla első változatán is). Az 
1861-es születési évre utal még sírfelirata a Fiumei úti Sírkertben, és 
gyászjelentése.

3 Józsefvárosi római katolikus anyakönyvek, 156. lap. Fővárosi Levéltár, HU 
BFL XV.20.2. (A továbbiakban lásd HU BFL XV.20.2.)

4 Mahunka Alajos végrendelete, 1896. Fővárosi Levéltár, HU BFL 

VII.152. Zimányi Alajos közjegyző iratai 1896-0275.
5 Nemzetgyűlési almanach, 1920–1922. A Nemzetgyülés tagjainak életrajzi ada-

tai. Szerk. Vidor Gyula. Budapest, Magyar Lap- és Könyvkiadó, 1921. 90.
6 Apja a végrendeletében (lásd 4. jegyzetben) többek közt a tanul-

mányutaknak a költségére hivatkozva írja, hogy fia az őt megillető 
örökrészhez már az ő életében „hozzájutott”.

7 Tanúik Vodicska József esztergályos és Kovács Sándor asztalos. A fe-
leség tejes neve itt: Dojtár Kovács Adél.

8 Az rt. Mahunka özvegye által jegyzett alapítási tervezete szerint. Fő-
városi Levéltár, HU BFL VII.2.e. Cg. 31627 és Cg. 40780 Mahunka Imre 
Bútorgyár Rt.

„Sorra lerajzolgatta a mühelyben készülő összes butor-
darabokat és már akkor feltünt a stylusok iránti éles 
érzékével. […] Párisban az szerzett neki legnagyobb te-
kintélyt, amikor egy alkalommal a rajzot azzal adta visz-
sza, hogy a stylus nincsen egészen hiven keresztülvive 
a neki munkára kiadott darabok mindegyikén.” – így ír 
magáról Mahunka imre nemzetgyűlési képviselőként le-
adott önéletírásában 1920-ban.1 Szavaiban nyoma sincs 
a tervező árnyékában megbújó kivitelező-mesterember 
attitűdnek; bár számos sikerét olyan neves iparművé-
szek tervei szerint készült bútorainak köszönhette, mint 
Toroczkai Wigand Ede, Horti Pál vagy Faragó ödön, de 
saját tervezésű munkáival is elismerést vívott ki.

Családja és tanulóévei

Mahunka Imre (1. kép) 1859. október 28-án született Al-
bertfalván.2 Szülei 1852. május 31-én a Józsefvárosban 
kötöttek házasságot,3 később Albertfalvára költöztek. 
Édesapja, Mahunka Alajos, hevesi származású asztalos, 
1891-től albertfalvai bíró, édesanyja Pöckl Alojzia. Ma-
hunka Alajos 1896-ban kelt végrendeletében4 három 
gyermekét említi: Mahunka Imrét és Bélát, valamint a 
fiatalon elhunyt Annát, és az ő lányait, Annát és Rózát.

Mahunka Imre, önéletírása szerint, ifjúkorában kel-
lő hazai ipari szakoktatás híján Bécsbe, majd onnan 
Münchenbe és Párizsba utazott. Más forrás szerint az 
asztalosmesterség kitanulása után 1883-ban indult ván-
dorútra, mely során négy évet Párizsban, másfél évet 
Londonban, majd két évet Münchenben töltött.5 Ké-
sőbb, nemzetgyűlési képviselőként is hivatkozott az 
ezen évek alatt kiépített és folyamatosan ápolt külföldi 
szakmai kapcsolataira.6 Az említett hét és fél éves hosz-
szú tanulmányutat azonban – legalábbis annak folyto-
nosságát – cáfolja néhány olyan életrajzi adat, amelyről 
hitelt érdemlően tudomásunk van. Így Mahunka Imre 
és a hódmezővásárhelyi Kovács Adél 1884. november 
6-án, Albertfalván kötött házassága,7 vagy hogy ké-
sőbbi feljegyzései szerint Mahunka 1886 májusában 
kezdett iparosüzletbe.

Műhelyek és telephelyek: 
a Soroksári úttól a Német utcáig

Mahunka imre működését már 1879-ben megkezdte,8 
majd 1886. május 20-án, miután igazolta, hogy min-
den ehhez szükséges kellékkel és körülménnyel ren-
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delkezik, bejegyezték az iparlajstromba, és iparigazol-
ványt kapott.9 1888-ban Soroksári úti címével szerepelt 
az asztalosok közt,10 ahol 1890-ben már 50 munkással 
dolgozott.11 Ez különösen annak ismeretében jelentős, 
hogy az 1890. évi népszámlálás adatai szerint 20-nál 
több munkással dolgozó asztalos az egész országban 
mindössze 32 volt, ebből 22 Budapesten.12

1891. május 1-jén telephelyét a VIII. kerületi Rigó ut-
ca 6–8. szám alá helyezte.13 Ezzel bekerült a belvárosi 
asztalosipar vérkeringésébe, és hamarosan olyan neves 
műasztalosok közelében dolgozott és tudott érvénye-
sülni, mint Michl Alajos, Thék Endre, vagy Simay Lajos.14 
A nála nagyobb teleppel működő egykorú gyárak közül 
egyedül Lingel székhelye volt másik – de korántsem tá-
voli – városrészben.15

1893. április 10-én jegyezték be az egyéni cégek kö-
zé.16 Ekkor, ahogy ő fogalmazott: „állandó segédmun-
kásaim száma a huszat meghaladja és bútorraktáram 
állandóan 12 000 ft-ra van biztositva bár kész áruim 
értéke ezen összeget jóval felül haladja”.17 Ebben az 
évben kezdték meg a Rigó utcai ház kialakítását is.18

Az elkövetkező években Mahunka Imre neve szakmai 
körökben is egyre ismertebbé vált,19 szerepelt a Magyar 
Iparművészeti Társulat rendes tagjainak névsorában,20 
1894-ben pedig 40 munkásával már rendszeresen dol-
gozott külföldre,21 még Mexikóba is szállított.22

1899. április 19-én kelt a jegyzőkönyv, melyben ja-
vaslatot tettek a bútorgyáros részére császári és királyi 
udvari szállítói cím adományozására – ugyanitt terjesz-
tették fel Róth Miksa üvegfestőt, valamint Gelb Mór és 
Gelb Márk bútorkereskedőket.23

9 Fővárosi Levéltár, HU BFL VII.2.e.Cg. 24138 Mahunka Imre cég.
10 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 5. 1888. 89.
11 1897-ben is 50 munkással jegyzik. Kiviteli czimtár. 2., bővített kiadás. 

Budapest, Magyar Kereskedelmi Muzeum, 1897. 59.
12 Matlekovits Sándor: Magyarország közgazdasági és közművelődé-

si állapota ezeréves fennállásakor. II. rész. Budapest, Pesti Kny., 1898. 
337–339; Uő: Az ipar alakulása a capitalismus korszakában. Budapest, 
Országos Iparegyesület, 1911. 60. Matlekovits Sándor 1898-ban a bú-
torgyárosok, és nem az asztalosmesterek közt említette Mahunkát 
(megjegyezve, hogy az említett asztalosok nagy része bútorgyártás-
sal is foglalkozik), 1911-ben már az asztalosok közé sorolta az akkor 
120 munkással dolgozó Mahunkát.

13 Budapesti Hirlap, 11. 1891/241. (szeptember 3.) 15. Máshol 1892. augusztus 
1. Cg. 24138 (lásd 9. jegyzetben); Pesti Hírlap, 13. 1891/106. (április 18.) 14.

14 Lásd például Hazai Ipari Beszerzési Források. Az országban készülő ipari 
készitmények mutatója. Hazai iparvállalatok cimtára. Budapest, M. Kir. 
Kereskedelmi Muzeum, 1907. 87.

15 VII. kerület, Rózsa utca 4–6. Magyar Kiviteli Cimtár. Szerk. Dr. Kovács 
Gyula–Sasvári Ármin–Telkes Simon. Budapest, Magyar Kereskedel-
mi Muzeum, 1894. 62.

16 A végzés március 24-én kelt. Fővárosi Levéltár, HU BFL XV.20. 
49.VII.2.e.13.0206.

17 Mahunka Imre kérelme. Cg. 24138 (lásd 9. jegyzetben).
18 Építő Ipar, 1893. 110. A Fővárosi Levéltárban őrzött terven 1894. januári 

dátum (HU BFL XV.17.d.329 35217.2), építkezés 1906–1097 közt. Déry 
Attila: Józsefváros. VIII. kerület. [Budapest], Terc, 2007. 335, [391]. Déry a 
Német utcai ház tervezőjeként 1903-ban Stobbe Adolfot, a Rigó utcai 
háznál 1893-ban Jedlicska Jánost, 1906-ban Stobbét nevezi meg.

19 1896-ban fénykép Mahunka Imréről: A magyar ipar és kereskedelem 
országos albuma. Szerk. Gömöry Lajos. Budapest, Fischer, 1896. 193. 
129. kép, 17. t.

20 A Magyar Iparművészeti Társulat XIV. rendes közgyülése elé terjesz-
tett választmányi jelentés az 1898. évről. Magyar Iparművészet pótfüze-
te, 1899. XXIV.

21 Kovács 1894 (lásd 15. jegyzetben). 62.
22 A magyar ipar. Szerk. Árvay József. Budapest, Halász Pál Könyvkiadó-

vállalata, 1941. 11.
23 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1899. április 19-i ülés; Magyaror-

szág tiszti czím- és névtára. 33. 1914. 65.; Magyarországi rendeletek tára. 
34.1900/2. 266.

1.  Mahunka Imre arcképe
(In: A magyar ipar és kereskedelem országos albuma. Szerk. Gömöry 
Lajos. Budapest, 1896)
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24 Szakmozgalom. Az asztalossegédek bérharcza. Népszava, 27. 1899/81. 
(szeptember 12.) 4. Lásd még a Népszava Tőke és Munka rovatait, pél-
dául alább.

25 Népszava, 36. 1908/255. (október 25.) 12.
26 Népszava, 41. 1913/21. (január 24.) 14.
27 Népszava, 41. 1913/33. (február 7.) 15.
28 Déry 2007 (lásd 18. jegyzetben). 335; HU BFL XV.17.d.329 35217.1.

29 A divat változása. Szalon Ujság, 14. 1909/19. (október 15.) 9.
30 Mahunka Imre cs. és kir. udv. bútorgyáros bútortelepe. Szalon Ujság 

jubileumi albuma, 1896–1906. Szerk. Holló Tivadar. [Budapest], [Ste-
phaneum Ny.], 1906. 31.

31 Mahunka Imre: Mahunka Imre csász. és kir. udvari bútorgyáros és diszi-
tő. Budapest, é. n. Itt azt írja, hogy a korábbiakhoz képest 25 további 
szobával kellett kiegészítenie mintatermeit.

Azonban a cégnek ez a virágzó korszaka sem volt 
mentes az ellentmondásoktól; sztrájk és több zárlat 
is sújtotta a céget, először 1899-ben az alacsony bérek 
miatt. 24 1908-ban Mahunka és Lingel is kiadta mun-
kásainak a 9 órás munkarendet. „Becsületes kárpitos-
munkás fönti helyen nem vállal munkát”25 – hirdette a 
Népszava; és ezek nem voltak üres szavak az érdekkép-
viselet részéről: a későbbi, 1913-ban ismételt szerződés-
szegés miatt elrendelt, a kárpitosműhelyt sújtó zárlat26 
idején Mahunkánál munkát vállaló 4 segédet egysze-
rűen huligáncsapatnak titulálták, és név szerint meg 
is nevezték az ott munkába álló „áruló” munkásokat.27

Mahunka Imre 1903-tól kibővítette telephelyét: Stob-
be Adolf tervei szerint építkezett a Rigó utcai házával 
szomszédos telekre, amely a Német utca 49–51. (ma 
Bacsó Béla utca)28 felől nyílt. Stobbe tervei szerint 1906-
ban a Rigó utca felől eső részeket is átalakították, ahol 
a földszintet és az első emeletet foglalták el a bútorrak-
tárak, míg a mintatermek a Német utcai első emeleten 

kaptak helyet. A Blahó és Steinbeisz építőmesterek ál-
tal jegyzett, 1914-ben kelt tervek adnak képet a Német 
utcai front fölszinti helyiségeiről, ahol a kocsiszín két 
oldalán nyílt a bolt, mögötte irodahelyiségek és rajzoló-
iroda, valamint a 2. és 3. emeleten raktár helyezkedett 
el. Az, hogy saját házában nyitotta meg műhelyét és 
mintatermeit, s ezt a házat kibővítette a Német utca és 
a Rigó utca közti teljes telekhosszon, példaértékű egy 
olyan korban, amikor számos fővárosi asztalos elég-
telenül felszerelt, kevés raktárhelyiséggel ellátott, kis 
műhelyben volt kénytelen dolgozni.

1904-ben, amikor neve „már a szakmában fogalommá 
vált”, megnyitotta 30 szobát elfoglaló mintatermeit.29 
Néhány évvel később, 1909-ben, már 43 mintaterem-
mel működött, gőzszárítóval és fafeldolgozó gépek-
kel felszerelt telepükön több mint 150 munkást foglal-
koztatva, és a bútortelep különböző ágainak vezetését 
művészemberekre bízva.30 Bemutatótermeiről bővebb 
tájékoztatást ad 1906 után kiadott saját albumában:31 

2.  Az országgyűlési függetlenségi és 48-as pártkör nagy társalgója, 1905
Mahunka Imre albumából: Mahunka Imre csász. és kir. udvari bútorgyáros és diszitő. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és 
Kisnyomtatványtár
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32 Uo.
33 Hagyatéki leltár: Fővárosi Levéltár, HU BFL VII.12.b. 1923-188798.  

Mahunka Imre hagyatéki ügye.
34 Hazai iparvállalatok cimtára, 1907 (lásd 14. jegyzetben). 87.
35 Pártügyek: a Népszaváért. Népszava, 38. 1910/248. (október 19.) 10.

36 Matlekovits 1911 (lásd 12. jegyzetben). 60.
37 A Nemzetgyülés 80. ülése 1920. évi augusztus hó 7-én, szombaton. 

Nemzetgyülési naplók, 1920. IV. kötet 278. https://library.hungari-
cana.hu/hu/view/OGYK_KN-1920_04/?query=mahunka%20im-
re&pg=286&layout=s, letöltés dátuma: 2016. január 23.

38 Bútorgyáron értendők nemcsak gépesített gyárak, de nagy asztalos-

remek Hall és egyéb szobák felvételét van szerencsém 
ezen kis albumban bemutatni, némi tájékozást kiván-
va nyujtani vállalatom termelőképességéről.”32 Széles 
megrendelői körnek dolgozott: a szerényebb polgári 
lakások felszerelésétől egészen a teljes kastélyberen-
dezésekig. A Német utcai készletekről 1923-ban felvett 
hagyatéki leltár oldalakon keresztül sorolja a bútorok 
mellett a legváltozatosabb témájú festményeket, ke-
leti szőnyegeket, csillárokat, órákat, étkészleteket és 
további berendezési és dísztárgyakat.33

1907-ben 70,34 1910-ben mintegy 60,35 1911-ben pedig 
120 munkással dolgozott Német utcai telephelyén.36 1920-
ra ez a létszám már jelentősen megcsappant, s műhelye 
már csak 25 fővel működött: „nálam, ahol azelőtt 200 
ember szokott dolgozni, jelenleg 25 ember dolgozik”.37 
Műhelye ugyan nem volt gépesítve,38 mégis Magyaror-

„Midőn 1904. évben, eddigi széles körben ismert gyár-
telepemen, egy külön erre a czélra épitett házban min-
tatermeimet megnyitottam, melyeknek modern be-
rendezése egy iparművészeti szinvonalon álló állandó 
kiállítást képez […] Ezen szobák néhány felvételét, vala-
mint az általam tervezett és berendezett Országgyülési 
Függetlenségi és 48-as pártkör clubhelyiségének nagy 
társalgóját (2. kép), a Bucarestbe (Románia) készitett 

3a.  Mahunka Imre céghirdetőkártyája.  
(Bútorterv: Toroczkai Wigand Ede, 1899–1902 körül)
Budapest, Iparművészeti Múzeum, MLT 1505

3b.   Toroczkai Wigand Ede: Szekrényterv,  1900 körül
Budapest, Iparművészeti Múzeum, KRTF 1493
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műhelyek is. Juhász László: Retrospektív feljegyzés szakmai terület-
tel kapcsolatban. Ars Hungarica, 5. 1977/1. 156.

39 Matlekovits 1911 (lásd 12. jegyzetben). 60.
40 Vidor 1921 (lásd 5. jegyzetben). 90.
41 Képviselőjükként ír alá: Fővárosi Levéltár, HU BFL, VII.203 Cottely 

Géza közjegyző iratai, 1920-1634.
42 Hagyatéki leltár. Fővárosi Levéltár, HU BFL, VII.12.b. 1923-188798 Ma-

hunka Imre hagyatéki ügy.
43 Pesti Hírlap hirdetései, például 11. 1891/95. (április 6.) 16; 13. 1891/120. 

(május 2.) 13; 15. 1893/212. (augusztus 3.) 14.
44 Például Szalon Ujság, 12. 1907/7. (április 15.)
45 Egy céghirdetőkártya és a terv az Iparművészeti Múzeum tulajdona. 

Adattári Gyűjtemény, ltsz. MLT 1505, ltsz. KRTF 1493.
46 Így találhatunk egy 1930-ban készített üzlethelyiség-portál terven 

Mahunka Imre nevével és címeivel ellátott pecséttel „szignált” ter-
veket. HU BFL XV.17.d.329–5500, 7. f. Hirdetéseket lásd például Az 
Országos Kézmüvesipari Tárlat kiállitóinak betürendes és szaknévsora. 
Budapest, Propago, Országos Iparegyesület, 1925. 70. Ez a bútor-
jelzéseken is megtévesztő lehet, lásd Margittai Zsuzsa: Mahun-
ka Imre elveszett bútorainak nyomában. Magyar Iparművészet, 22. 
2015/10. 22–26.

47 A Bútor. Lakásberendezési folyóirat, 3. 1937/5. (hirdetési melléklet, szá-
mozatlan oldalon a lap végén)

48 Pesti Napló, 84. 1933/223. (október 1.) 15.
49 Mahunka 1920–1922.

XIII. Leó pápa rendelt tőle könyvszekrényt a Vatikánba 
a magyar vonatkozású művek számára.49 Ez az első ko-
moly megbízás, melyet munkái közül önéletírásában 
megemlít, s a pápai megrendelés valóban igen korán 
érte a fiatal asztalosmestert: az oromzatán a magyar cí-
merrel koronázott, neoreneszánsz bútordarabon olvas-
ható dátum 1887. december 31. (4. kép). A könyvszekrényt 
XIII. Leó pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmá-
ból ajándékozták a pápának a Szent István Társulat dí-

szág virágzó asztalos gyártelepei közt említették, ame-
lyek közt csak négy előzte meg – ebből három budapesti, 
nevezetesen Thék, Lingel, Gelb és fiai.39 Mahunka Imre 
pénz- és iparügyi jártasságáról, valamint az iparostár-
sadalom elismert tagjaként való szerepléséről tesz ta-
núbizonyságot, hogy az iparoktatás miniszteri biztosa 
volt,40 s tagja a Budapesti Kisipari Hitelszövetkezetnek.41

A folyamatosan bővített józsefvárosi műhely és rak-
tárak nem bizonyultak elegendőnek az egyre gyarapodó 
gyár készleteinek raktározásához. A bútorgyártáshoz 
szükséges faanyagokat a Német utcában, a Reitter Fe-
renc utca 18. és az Egressy út 55. szám alatti raktáraikban 
is őriztek. A gyár történetéhez érdekes adalék, hogy Ma-
hunka Imre halálát követően a Német utcában mindösz-
szesen 4 gépet vettek leltárba: 1 szalagfűrészt, 1 egyengető 
gyalugépet, 1 vastagság gyalugépet és 1 köszörűgépet.42

A cég hirdetései 1889 és 1893 közt nagy számban tűn-
tek fel a Pesti Hírlap hasábjain.43 A Szalon Ujság hirdetései-
ben az elsőrangú cégek közt szerepelt.44 Céghirdetőkár-
tyáját Toroczkai Wigand Ede bútora illusztrálja45 (3. a–b 
kép). Mahunka Imre halálát követően a cég eleinte még 
az ő nevén és az általa elnyert udvari szállító címmel 
hirdette magát.46 1930 után az rt.-vé alakult cég hirde-
tései megjelentek A Bútor folyóiratban47 és a Pesti Nap-
ló hasábjain.48 A Mahunka-cégnek kétféle levélpapírja 
ismert, az egyik 1925-ből maradt fent (12. kép); a másik 
már az rt.-vé alakulást követően volt használatban.

Hazai és nemzetközi kiállítások, 
nagyobb megrendelések

Mahunkát már asztalospályája kezdetén számos főúr 
felkereste akkor még szerény műtermében. Ajánlásuk 
odáig hatott, hogy a Szent István Társulat révén maga 

4.  Mahunka Imre (terv és kivitelezés): Vatikáni könyvszekrény, 1887
(Fotó: Szent István Társulat, Archívum)
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50 Dr. Steiner Fülöp kinev. székesfehérvári püspök, társulati alelnök be-
széde a Szent István Társulat 1890. márcz. hó 20-iki nagygyülésén. 
[Hummer Nándor]: A Szent István Társulat Értesítője, 1890/2. 10. 
(melléklap in:) Katolikus Szemle, 4. 1890.

51 Aigner Sándor: A bútor-műipar. In: Az iparművészet 1896-ban. Szerk. 
Ráth György. Budapest, Magyar Iparművészeti Társulat, 1897. 172.

52 Gaul Károly: Bútoriparunk és a díszítő iparok az ezredéves országos 
kiállításon. A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 31. 1897/6. 266. 
Képet sem Aigner, sem Gaul nem közöl.

53 A király látogatás. [sic!] Millenniumi Ujság, 1896/2. 6.
54 Kiállítási Hírek. Pesti Hírlap, 18. 1896/203. (július 25.) 4.
55 Farádi Vörös László: Magyarország az 1897. évi brüsseli nemzetközi ki-

állításon. Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, 1899.
56 Lásd még: Commissariat général du gouvernement près l’exposition inter-

nationale de Bruxelles 1897. Commissariat des sections étrangères. Commis-
sions des sections étrangères. Brussel, Imprimerie De Backer, 1897. 17.

57 Exposition Internationale Bruxelles 1897. Catalogue général officiel. Deuxiè-
me volume. 1ère partie. Brussel, Typographie et Lithographie Adolphe 
Mertens, 1897. 231.

58 Exposition Internationale de Bruxelles 1897. Commissariat général du Gou-
vernement. Liste des récompenses. Brussel, Typographie et Lithographie 
E. Guyot, 1897. 32.

59 Farádi Vörös 1899 (lásd 55. jegyzetben). 6, 20.
60 Brussel, Archives générales du Royaume, Doss. indiv. Nr. 612.094.
61 Diner-Dénes József: A Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi ki-

állítása. Magyar Iparművészet, 2. 1899. 1–2. 14. Képet nem közöl.
62 Hivatalos tudósítások. Magyar Iparművészet, 3. 1900. 6. 356. és Ma-

gyar Iparművészek törzskönyve. Magyar Iparművészet, 6. 1903. 3. 154.
63 Napihirek. Budapesti Hirlap, 21. 1901/89. (március 31.) 8.
64 Mahunka 1920–1922; Mahunka Béla is közreműködött a rendezés-

ben. A Kereskedelmi Muzeum gyásza. Magyar Gyáripar, 12. 1922/13–14. 
(november 1.) 22.

bútorait, külön kiemelve „stylszerűségüket” – éppen a 
kritikusok által nehezményezett bécsi barokkot mél-
tatva. A bútorok tisztán amerikai diófából készültek, a 
székeket préselt bőrkárpitozás borította, s ezeken kívül 
faragott pohárszék, lábasóra („földönálló óra”), konzol 
és több kisebb bútordarab is tartozott a berendezéshez, 
melyeknek elkészítése három-négy évet vett igénybe.53 
Mahunka az ezredéves kiállítás zsűritagjai közt is sze-
repelt a faipar-bútor szakosztályban.54

Önéletírásában az állami megrendelések közül el-
sőként az 1897. évi brüsszeli nemzetközi kiállításon va-
ló szereplést említi. Az eseményről készült jelentés55 
tanúsága szerint Mahunka Imre mint az installációs 
munkák vezetője56 vett részt a kiállításon, és munkáját 
díszoklevéllel is elismerték. A világkiállítás 5. szekció-
ja XVII. csoportjának 60. szakosztályában regisztrált, 
s komplett szobaberendezést állított ki,57 azonban a 
60–63. szakosztály zsűrijének tagjaként nem volt jogo-
sult munkájáért éremben részesülni.58 Tagja volt a kül-
döttségnek testvére, Mahunka Béla is,59 aki 1897. április 
19-én érkezett Brüsszelbe, és a kiállítás teljes ideje alatt 
kint tartózkodott. Erről a Belga Királyi Levéltárban őr-
zött személyi adatlapja60 tanúskodik – míg Mahunka 
Imre (valószínűleg rövidebb) brüsszeli tartózkodásáról 
nem maradt fenn hasonló dokumentáció.

Mahunka 1898-ban az Iparművészeti Társulat Kará-
csonyi Kiállításán mutatta be belga art nouveau-t idéző 
ebédlőberendezését. Saját tervezésű bútoráért – a fel-
tehetően remek kivitel ellenére – nem először érte itt 
kritika: „messze elmaradt a belgák csodálatosan struk-
tiv szellemétől”.61

Az 1900-as párizsi világkiállításon munkáját arany-
éremmel díjazták,62 s érdemeiért királyi elismerésben is 
részesült.63 Részt vett a kiállítás installációs munkáinak 
elkészítésében.64 Külön fülkében kiállított hálószoba-be-

szes kiadványaival, s szerepelt a vatikáni világtárlaton 
is, ahol aranyéremmel és díszoklevéllel tüntették ki.50 
A robusztus tagozatokkal díszített könyvszekrény a po-
gácsalábak fölött három részre tagolódik, két szélső ol-
dalát faragványok, a középsőt Szűz Mária ábrázolása 
díszíti; felül súlyos oromzat, a készítés dátumával és a 
megrendelő pápa nevével, középen a magyar címerrel.

Mahunka termékeny munkásságának évtizedei alatt 
számos jelentős hazai és külföldi kiállításon szerepelt. 
Részt vett az 1896-os millenniumi kiállításon, ahol dió-
fa ebédlőberendezését állította ki. Egyes kritikákban 
„csinos”-nak nevezték a kiállított bútorokat,51 máshol 
felrótták a bécsi barokk követését: „Csak azt sajnáljuk, 
hogy ez a mester oly nagyon bécsieskedik”.52 Látoga-
tásakor maga Ferenc József is megdicsérte Mahunka 

5.  Faragó Ödön (terv)–Mahunka Imre (kivitelezés): 
Hálószoba-berendezés az 1900-as párizsi világkiállításon
(In: Magyarország a Párisi Világkiállításon 1900. Budapest, 
Hornyánszky Viktor könyvkiadó és Erdélyi Mór cs. és kir. udv. 
fényképész, 1901. Lap alján Weinwurm A. jelzés, reprodukció: 
Soltészné Haranghy Ágnes)
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6.  Horti Pál (terv)–Mahunka Imre (kivitelezés): Úriszoba-berendezés az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 1900. évi karácsonyi kiállításán
(A kandalló a Zsolnay gyár munkája.) Budapest, Iparművészeti Múzeum, FLT 3913
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65 Magyarország a párisi világkiállításon. Budapest, Hornyánszky Viktor 
cs. és kir. udv. könyvnyomdája, 1901. 74, XI. tábla. A világ iparművésze-
te Párisban, 1900. Szerk. Fittler Kamill–Györgyi Kálmán. Budapest, 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedés ki-
adása. 15. (Klny. a Magyar Iparművészet 1900. évi folyamából.)

66 Margittai 2015 (lásd 46. jegyzetben). 22–26.
67 Szemle: A kegyelet nem rehabilitál. Népszava, 29. 1901. 17. 

(február 9.) 2.
68 A brüsszeli kiállitás leszerelése. Országos Hírlap, 1. 1897/10. 

(november 29.) 7.

rendezéséről korabeli felvétel is megjelent65 (5. kép); a 
Faragó Ödön tervei nyomán készült cseresznyefa há-
lószobabútorok intarziái mirtuszágakat mintáznak, 
az ágy támláját magyaros szívmotívum díszíti. A há-
lószoba-berendezés két darabja, az ágy és a szekrény 
2014-ben bukkant fel egy régiségkereskedésben, ahol 
a szekrény jelzéssel ellátott kulcsa alapján Mahunka 
munkájaként azonosították, de a bútorok teljesebb att-
ribúciója és azonosítása a párizsi világkiállítás Faragó 
tervezte bútoraiként a szerző 2015. év végén megjelent 
cikkéig váratott magára.66 Negatív sajtóvisszhang is 

érte Mahunkát, elsősorban a világkiállítási részvétel 
magas költségei miatt, és kifogásolták, hogyan kap-
hatta meg pályáztatás nélkül a grandiózus installációs 
munkát Thék, Gelb és Mahunka.67 Azonban korábbi, 
hasonló munkákra irányuló brüsszeli szereplése (ahon-
nan a világkiállítást követően egyes műtárgyakat és 
felszereléseket egyenesen Párizsba szállítottak a kö-
zelgő világkiállításra)68 jó referenciaként szolgálhatott.

Év végén szerepelt az Iparművészeti Társulat kará-
csonyi kiállításán, ahova Horti Pál tervei alapján úri 
szobát (6. kép) és előszoba-berendezést készített. A bú-

7a.  Horti Pál (terv)–Mahunka Imre (kivitelezés): Ebédlő az 1902-es torinói világkiállításon (készült: 1901)
Budapest, Iparművészeti Múzeum, FLT 4739
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69 Diner-Dénes József: Az Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállítása. 
Magyar Iparművészet, 4. 1901/1. 8–9, képek: [15], [18], [22], [23]. és Ipar-
művészeti Múzeum, Adattári Gyűjtemény, ltsz. FLT 5302.

70 Iparművészeti Múzeum, Adattári Gyűjtemény FLT 4749; Iparművé-
szeti Múzeum, Adattári Gyűjtemény, FLT 3913 (Diner-Dénes 1901 
[lásd 69. jegyzet]. [22–23.]); szekrény: Iparművészeti Múzeum ltsz. 
60.502, közölve: Somogyi Zsolt: A magyar szecesszió bútorművészete. 
Budapest, Corvina Kiadó, 2009. 61–62. Hortit nem említi, de erre a 
szekrényre utalhat a vallás- és közoktatásügyi miniszter a karácso-
nyi kiállításból a múzeumok számára eszközölt vásárlásai közt sze-
replő: „Mahunka Imre mahagóni könyvszekrénye”. Hivatalos tudósí-
tások. Magyar Iparművészet, 4. 1901/1–2. 83.

71 Diner-Dénes 1901 (lásd 69. jegyzetben). 8.
72 Diner-Dénes 1901 (lásd 69. jegyzetben). 9.
73 Uo.
74 Szendrei János: Műbarátok Köre által rendezett kiállitás kalauza. Buda-

pest, Műbarátok Köre, 1901. 10.
75 Divald Kornél: A szegedi kiállítás. Magyar Iparművészet, 4. 1901/5. 207
76 Meller Simon: Az Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállítása. Ma-

gyar Iparművészet, 4. 1901/6. 250. és Iparművészeti Múzeum, Adattári 
Gyűjtemény FLT 4746. Torinóban: Szakirodalom. Magyar Iparművé-
szet, 5. 1902/4. 191. és Iparművészeti Múzeum, Adattári Gyűjtemény 
FLT 4744. Székek: ltsz. 53.12.1–4. Közölve: Koós Judith: Horti Pál élete 
és művészete, 1865–1907. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982. 28. 19. a–b 
kép és Somogyi 2009 (lásd 70. jegyzetben). 70–72.

77 Meller 1901 (lásd 76. jegyzetben). 257. kép: 250.
78 Hivatalos tudósítások. Magyar Iparművészet, 4. 1901/6. 290; Különfé-

lék: Külföldi lapszemle a torinói kiállítás magyar osztályáról. Magyar 
Iparművészet, 5. 1902/5. 236; Czakó Elemér: A torinói kiállítás. Magyar 
Iparművészet, 5. 1902/4. 166. Kép: 191. Az ebédlő Torinóban: Iparművé-
szeti Múzeum, Adattári Gyűjtemény FLT 4739.

79 Hivatalos tudósítások. Magyar Iparművészet, 5. 1902/5. 246.

torokat igen eltérő kritika érte:69 előbbinél – melynek 
könyvszekrénye és két korabeli fotó a berendezésről 
ma az Iparművészeti Múzeum tulajdona70 – Diner-Dé-
nes József mind a tervezőt, mind a kivitelezőt elismerő 
szavakkal méltatta („De már teljes elismerés illeti Hor-
tit úri szobájáért, a melyet Mahunka Imre igazán kitü-
nően készített el.”71), azonban nehezen tolerálta Horti 
szekrényén, hogy az ajtó nélküli fülkéket hajlított vo-
nalú pántokkal díszítette, mert: „ezek a pántok se nem 
hordanak, se nem tartanak, se nem diszítenek semmit, 
hanem ellenkezőleg, ezeknek a fülkéknek használatát 
megnehezítik”.72 Bírálatai azonban a tervezőnek szóltak; 
nem úgy az előszoba esetében „Igen eredeti és csinos az 
előszoba is a maga síma, de tartalmas egyszerűségével. 
[…] Sajnos, hogy a munka nem olyan jeles, a milyent 
Mahunka Imre műhelyéből elvárhatunk.”73 Az eredeti 
bútortervet nem ismerjük – sokatmondó viszont, hogy 
a kritikus említi a Mahunka műhelyétől elvárt magas 
színvonalat, és az egész kiállított anyag viszonylatában 
bőséges képanyagot közöl Mahunka bútorairól.

1901-ben szerepelt a Műbarátok Köre kiállításán74 
és a szegedi iparművészeti tárlaton,75 majd az év végi 
karácsonyi kiállításon egy Horti tervezte ebédlőt muta-
tott be. Erről több korabeli fotót is ismerünk; a beren-
dezés szilfából készült, a háttámla lécei fölött kárpito-
zott ovális mezővel és faragásokkal díszített székeit az 
Iparművészeti Múzeum őrzi.76 Meller Simon egyidejű 
beszámolójában elismerően ír a karácsonyi kiállításon 
szereplő asztalosok munkájáról: „Külön kiemelendő az 
asztalosmunka általán magas színvonala. Itt is Wiegand 
és Horti szobái járnak elől, melyeknek készítői, Lindner 
Manó, illetve Mahunka Imre igazán elsőrangut termel-
tek.”77 Az ebédlőberendezés szerepelt az 1902. évi torinói 
világkiállításon78 (7. a–b kép), ahol Mahunka Diplôme de 
mérité-t kapott.79

7b.  Horti Pál (terv)–Mahunka Imre (kivitelezés): Karosszék
Budapest, Iparművészeti Múzeum, ltsz. 53.12.1-4 (Fotó: Kolozs 
Ágnes)
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80 Katalógus a Magy. Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításához az 
Orsz. Iparművészeti Muzeumban, Üllői-út 33–37. sz. Szerk. Czakó Ele-
mér. Budapest, Athenaeum, 1902. 13, 15–16; Kézdi-Kovács László: 
Karácsonyi iparművészeti kiállitás. Pesti Hírlap, 24. 1902/342. (7983.) 
(december 14.) 8; képet közöl: Almási Balogh Loránd: A karácsonyi 
kiállítás. Magyar Iparművészet, 6. 1903/1. 7, Iparművészeti Múzeum 

Adattári Gyűjtemény, FLT 4773.
81 Fenyőfa, hamis citrom, dió, amerikai dió, paliszander, tölgy, 

bükk, hárs, cseresznye, jávor, körte, szilfa, lucfenyő. BFL VII.12.b. 
1923/188798 Mahunka Imre hagyatéki ügy.

82 Hirek: Iparművészeti kiállitás. Esti Ujság, 7. 1902/285. (december 13.) 2.

Kézdi-Kovács László elismerően szólt az 1902. évi ka-
rácsonyi kiállításon bemutatott, saját tervek szerint 
készült, paliszander berakással díszített mahagóni-
ebédlőről80 (8. kép), a cédrusfa berakással készült há-
lószobabútorokról és a fehérre „emaillírozott”, Torocz-
kai tervezte fenyőfa leányszoba berendezésről (9. kép):  
„A kiállitott butorok müvészi kivitele, kifogástalan tisz-
ta munkája a legkényesebb izlést is kielégitheti”. Dicsé-
rő szavainak súlyát emeli, hogy pár sorral elébb így írt:  

„A butor-ipar sok is a jóból s már valósággal butorcsar-
nokká sülyeszti az iparművészet palotáját. Huszonegy 
szoba butorzata van kiállitva, melynek fele bátran ott-
hon maradhatott volna.” A sokféle faanyag használa-
ta, ami a kiállításon bemutatott tárgyak esetében is 
látszik, nem egyedi példa Mahunka munkásságában: 
a halálát követő hagyatéki leltár számos fafajta rak-
tári készletéről tesz tanúbizonyságot.81 Az Esti Ujság82 
ugyancsak méltatta Mahunka két szép hálószobáját, 

8.  Mahunka Imre (terv és kivitelezés): Ebédlő az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 1902. évi karácsonyi kiállításán
Budapest, Iparművészeti Múzeum, FLT 4773
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83 Dr. Gabriel von Térey: Die Weihnachts-Ausstellung der Ungarischen 
Kunstgewerbe-Gesellschaft. Pester Lloyd, 1902/299. (december 16.) 2; 
G.v.T. [Gabriel von Térey]: Tagesneuigkeiten. Abendblatt des Pester  
Lloyd, 1902/285. (december 13.) 13. (Pester Lloyd, 1902/297.)

84 Almási Balogh 1903 (lásd 80. jegyzetben). 14–15. 7. és 9. kép.
85 Mahunka 1920–1922 és Hauszmann Alajos: A királyi vár belső kikép-

zése és iparművészi felszerelése. Magyar Iparművészet, 6. 1903/4. 162.
86 HU BFL II.3.c. A királyi várépítési bizottság iratai, számadások, 193/905 

és 194/905.
87 A királyi várpalota. Magyar Pályázatok, 3. 1905/8. 27. (40. kép) és A ki-

rályi várpalota. Magyar Pályázatok, 3. 1905/9. 32. Utóbbi a kivitelező/
berendező iparosok munkáira vonatkozó mondatai miatt is tanul-

ságos. Lásd még Rostás Péter: Egy helyiség helye: A Budavári Palota 
Hunyadi Mátyás termének története. Tanulmányok Budapest Múlt-
jából. A budavári királyi palota évszázadai: Ünnepi szám a magyar állam 
ezeréves fennállásának tiszteletére, 29. 2001/1. 487–538.

88 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa idei első ülése. Mu-
zeumi és Könyvtári Értesítő, 2. 1908/2–3. 173. és A Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Tanácsa 1909. deczember hó 4-én tartott üléséből. 
Muzeumi és Könyvtári Értesítő, 4. 1910/1. 58.

89 Hírek. Esztergom és Vidéke, 27. 1905/2. (január 5.) 2; A József főherczeg 
szanatorium egyesület. Magyar Paizs, 6. 1905/2. (január 12.) 5.

90 Magyar Nemzeti Múzeum Ltsz. B.1984.4.1-7; Mahunka Ödön név 
alatt nyilvántartva.

séről, de itt először még tévesen az ő neve alatt tűnt 
fel a Hunyadi-terem berendezése és a királyi ebédlő 
egyik ajtaja; erről a következő számban helyesbítés 
jelent meg. 87

Mahunka az 1900-as évek elején rendszeresen szál-
lított könyvszekrényeket a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsának.88 1905-ben a József főherceg sza-
natórium számára készített könyvtári szekrényt.89 1900 
és 1910 közé datálták a Nemzeti Múzeum Bútorgyűjte-
ményében őrzött, dekoratív topolyagyökér furnérral 
borított hálószoba-berendezést.90

s említették a Pester Lloyd hasábjain is.83 Mindeközben 
kritika is érte saját tervezésű darabjait: „A székek igen 
kényelmesnek látszanak, de az ebédlőasztal lába útban 
van. […] A pohárszék mintha túlnagy volna, s így, szűk 
helyen összezsúfolva, esetlen benyomást tesz.” Éles a 
kontraszt a Mahunka személyében a tervezőt ért bí-
rálat és a kivitelezőt ért elismerő szavak közt a háló-
szoba-berendezés esetében: „Mahunkának ezenkívül 
még egy hálószobája is van, mely méltán kitünhetik 
szolíd, szép munkájával. A tervezés ennek mögötte ma-
rad. A formák szögletesek, csupa párkány az egész bú-
torzat, geometriai motivumokkal sujtva. A cédrus- és 
rengasz-fa kifogástalan, de szintén tarkítja az amúgy is 
kissé nyugtalan hatású tárgyakat, s a vasalás, melynek 
kivitele különben igen szép és dícséretre méltó munka, 
de túlságosan nagy.”84

Mahunka pályájának fontos állomása a királyi palo-
ta munkálataiban való részvétele.85 1903. július 27-én 
kötöttek vele szerződést a királyi vár északi szárnyának 
egyes díszhelyiségei, nevezetesen a főelőcsarnok, az  
I. és II. előterem és a III. terem épület- és díszítőasztalos 
munkáira.86 A szerződéshez mellékelt részletes „Elő-
méret és költségvetés” szerint ezen termekbe készített 
ajtókat (esetenként díszes sopraportával), ablako-
kat spalettával, falburkolatot nyitható fűtőajtócskák-
kal, függönytartókat és virágtartókat, tükörkereteket 
és tükörhátfalakat (főként hárs-, néhol fenyőfából).  
A később még kisebb megbízásokkal bővült mun-
kákat 1903. augusztus 23-án vették át. A vár belső 
munkálatai során szinte „egymást érte” Mahunka és 
Thék keze munkája: az egyik pótszámla tanúsága sze-
rint a II. előteremből a táncterembe vezető kétszár-
nyú, Mahunka készítette ajtó túloldali díszítése Thék 
munkája volt. Ezek a számlák cégtörténeti szempont-
ból is fontos dokumentumok: díszes fejlécükön fel-
tűnnek Mahunka Imre elnyert címei és díjai (10. kép).  
A Magyar Pályázatok is hírt adott a királyi palota be-
rendezéséről és Mahunka abban való közreműködé-

9.  Toroczkai Wigand Ede (terv)–Mahunka Imre (kivitelezés): 
Hálószoba-berendezés az Országos Magyar Iparművészeti Társulat  
1902. évi karácsonyi kiállításán
(Magyar Iparművészet, 1903. 1.)
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91 Jablonszky Ferenc: A Budapesti Központi Kir. Járásbiróság épülete 
(vége). Építő Ipar – Építő Művészet, 40. 1916/8. 44. és Jablonszky  
Ferenc: A Budapesti Központi Kir. Járásbiróság épülete. Építő Ipar – 
Építő Művészet, 40. 1916/7. 38. 27. kép.

92 http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_ 
attachment/2003.el_.xvi_.g.134-680.pdf, letöltés dátuma: 2016. 
január 23.

93 Dr. Réti Gyula (szerk.): Az otthon művészete. Színházi Élet, 20. 
1930/4. 112. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzinhaziElet_ 
1930_04/?query=ESZO%3D(mahunka%20imre)&pg=113&lay - 
out=s, letöltés dátuma: 2016. január 23.

94 Lázár Béla: Művészeti élet. Magyar Művészet, 2. 1926/2. 126–127; Ipar-
művészeti Múzeum, Adattár, az Iparművészeti Múzeum iratai: 
267/1925.

95 Ltsz. 16.128–131. Törlési bejegyzés: 16-7/1959. Iparművészeti Múzeum 
leltárkönyvei.

96 Az rt. működésére vonatkozó összesítés nem teljes körű, a feje-
zet forrásai közgyűlési jegyzőkönyvek, beszámolók, igazgatósági 
jelentések.

97 Fővárosi Levéltár, Cg. 24138 (lásd 9. jegyzetben) Mahunka Imréné  
levele a Törvényszékhez. (Itt a halálozási dátum 1924. 09. 10.)

Az 1910-es években Mahunka a Fővárosi Törvényszék 
tárgyalótermeinek bútorozását Thék Endrével szemben 
nyerte el. Jablonszky Ferenc tervei szerint két típusú 
mintabútorzatot készítettek – egyiket Thék, másikat 
Mahunka –, és a bizottsági szemlét követően a megbí-
zást Mahunka gyára kapta.91 A tárgyalótermi bútorok 
egy részét 2009-ben restaurálták.92 A Mahunka Imre 
bútorgyár jelzését több széken is fellelni a tárgyalóter-
mekben, illetve a könyvtárhelyiségben is (11. kép).

Mahunka gyárának korabeli megrendelői közt feltű-
nik Haas János mérnök, gyárigazgató neve.93

Mahunka Imre 1923. szeptember 10-én hunyt el. Az 
egykorú iratokban és sajtóban dokumentált bútorai 
közül aránylag kevés maradt fenn. Így arról a Mahun-
ka által tervezett és a hagyatékból kiemelt nagy értékű 

bútoregyüttesről is csak írásos dokumentumok emlé-
keznek meg, amelyet 1925-ben Mahunka Imréné ajándé-
kozott az Iparművészeti Múzeumnak94 (12. kép). A négy 
darabból álló modern úriszoba-berendezésért95 a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter is köszönetet mondott.

A bútorasztalos részvényesek 
és az rt. működése96

1924. november 15-én kérelmezte Mahunka Imréné cég-
birtokosi minőségének bejegyzését,97 ekkor a cég még 
eredeti nevén működött tovább. 1930. július 14-én be-

10.  Mahunka Imre számlájának fejléce
Budapest Főváros Levéltára, I.3.c. A királyi várépítési bizottság iratai, számadások, 193/905 (részlet)
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98 A részvénytársasággá alakulás viharos körülményeiről, ahogy a 
Mahunka Imre hagyatéka és a feleségével kötött közös és kölcsö-
nös végrendelet körül utóbb kialakult peres ügyekről nemcsak a 
hagyatéki iratok (HU BFL VII.12.b. 1935/560901 Mahunka Imréné 
Kovács Adél hagyatéki ügy), de a korabeli sajtó is beszámolt, lásd 
Vajda József: A mesterlegény temploma. Pesti Napló, 83. 1932/158. 
(július 17.) 4.

99 Tolnai Világlapja, 30. 1930/41. 35.
100 Dr. Réti Gyula (szerk.): Az otthon művészete. Színházi Élet, 20. 

1930/52. 244.
101 Hirdetések. Pesti Napló, 84. 1933/223. (október 1.) 15.
102 Fővárosi Levéltár Cg.24138 (lásd 9. jegyzetben).

103 A Bútor. Lakásberendezési folyóirat, 3.1937/5. I. A végén az rt. hirdetése.
104 Juhász 1977 (lásd 38. jegyzetben). 157.
105 Máshol Vas Béla.
106 A Bútor, 2. 1936/2. 25.
107 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ltsz. K72.130.1
108 Kiállítások: Az Első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat kiállítói. 

Magyar Iparművészet, 42. 1939/1. 18.
109 Árvay 1941 (lásd 22. jegyzetben). 11.
110 Cg. 31627 (lásd 8. jegyzetben) közgyűlési jegyzőkönyvek.
111  Lásd 70. jegyzet. Kiállitási hírek. Pesti Hírlap, 18. 1896/203. (július 25.) 

4. (lásd 54. jegyzetben). Máshol Rupprich névváltozat.

jegyezték a Mahunka Imre Bútorgyár Részvénytársa-
ságot.98 Az rt. működése új fejezetet nyitott a cég tör-
ténetében, s nemcsak cégtörténeti, de bútortörténeti 
szempontból is figyelmet érdemel.

Hirdetései országszerte feltűntek a sajtóban,99 így 
a Színházi Élet már 1930-ban közölt egy fotót a minta-
termekben kiállított kaukázusi diófából készült ebéd-
lő-vitrinszekrényről.100 Igazodva a korabeli technika 
igényeihez, 1933-ban úgy hirdették húsz-huszonöt éves 
száraz fából készülő bútoraikat, mint amelyek remekül 
állják a központi fűtés próbáját.101

Az rt. színeiben dolgozó mesterek közül több he-
lyütt – üzleti és bútorszakmai érdemeiért egyaránt 
– kiemelték Petrányi Gyulát, aki 1901 óta állt a bú-
torgyár szolgálatában, 1905-től vezető pozícióban, 
majd Mahunka halálát követően, 1924. november 15-
én az özvegy cégvezetővé tette.102 1937-ből ismerünk 
két általa tervezett és a Mahunka Imre Bútorgyár Rt. 
műhelyében kivitelezett kombinált szobát103 (13. kép). 

Petrányi később az Állami Bútortervező Vállalat mun-
katársa lett.104 Tervezőjük még Vass Béla,105 akinek 
„dolgozó nő szobája” elnevezésű bútoregyütteséről 
A Bútor folyóirat 1936-ban közölt fotót.106 Ugyancsak 
Vass Béla jegyzi a Mahunka Rt. pavilonját, amellyel a 
XXXIV. BNV-n szerepeltek107 (14. kép). Az rt. 1938-ban 
kiállított az Első Magyar Országos Iparművészeti Tár-
laton is.108 Említendő még Nagy Vilmos asztalos, aki 
1936-tól109 a cég államosítását követő megszűnéséig 
dolgozott az rt.-ben.110 A részvényesek közt 1938 és 
1942 közt feltűnt az alapító halála után a Thék gyá-
rat is igazgató Rupprich Endre neve, akinek ősei közt 
tudjuk a Thék Endrével dolgozó és Mahunkával több 
helyütt, így az 1896-os ezredéves kiállítás faipar és 
bútor szakosztályának zsűrijében közösen szereplő 
Ruprich Károlyt.111

Az rt. a háborús években és a nehéz világgazdasági 
körülmények közt többször jutott válságos helyzetbe. 
1932. május 12-én elhunyt Mahunka Imréné. 1944-ben 
az Erzsébet királyné utca 44. szám alatti fatelepüket 
bombatalálat érte, és a régóta gondosan szárított, 
nagy mennyiségű faanyag teljesen elégett – ezután 
faanyagért is vállaltak munkát. A jegyzőkönyvek sze-
rint ugyancsak nehéz helyzetbe hozta a meggyengült 
vállalatot az SS Wirtschaftertől kényszerűségből vál-

11.  Törvényszéki tárgyalóterem részlete
(Építő Ipar – Építő Művészet, 1916. 8.)

12.  Mahunka Imre levélpapírja (részlet)
Budapest, Iparművészeti Múzeum, Adattár, 267/1925



MARGiTTAi ZSuZSA

408 ars hungarica 42. 2016 | 4

112 A megszűnésről szóló bejegyzés: 1949. december 28. HU BFL 
XV.20.49 (VII.2.e) USZ 40780, Mahunka Ime Bútorgyár Rt.

113 Prékopa Ágnes: Rippl-Rónai iparművészeti tevékenysége. In: 
Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. Szerk. Bernáth Mária–Nagy 

Ildikó. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1998. 91–112.
114 Az album kiadásának pontos dátuma nem ismert; a benne bemuta-

tott, évszámmal is ellátott bútorok közül az 1906-os bukaresti hall-
részlet a legkésőbbi.

lalt 4000 szekrényről szóló megrendelés. A bútorok 
legyártását elkezdték, forgótőke híján még 150 000 
pengő kölcsönt is felvettek előállításukra. 2000 da-
rab már készen volt, további 360 leszabva, amikor a 
megrendelést leállították, és végül ebből is csak 750-et 
szállítottak el. A szekrények zsúfolásig megtöltötték 
a raktárakat és a műhelyeket, nem is beszélve a meg - 
hiúsult üzlet okozta veszteségekről. A helyzetet csak sú-
lyosbította, hogy Budapest ostroma alatt a földszint és 
a mintatermek közti födém aknabelövés miatt kinyílt, 
és az utcafronti fal beomlott, az utcára kimerészkedő 
járókelők kifosztották a szövetraktárat, s a bútorlapokat 
elhordták tüzelőnek. A vállalat ezt követően nagyrészt 
rombútorok helyreállításával foglalkozott.

A cég jóformán mindenhova megtette export aján-
latát, azonban a magas behozatali vámok és a szállítási 
költségek ellehetetlenítették a külföldi megrendelések 
megvalósulását, s a dolgozók bérének kifizetéséhez 
szükségessé vált a meglévő árukészlet előállítási ár 
alatt történő értékesítése, valamint a gyár profiljába 
nem tartozó megrendelések elvállalása is. Így készítet-
tek többek közt fertőtlenítőládákat, írógépasztalkát, 
s mindezek – ahogy írják – csak előszobájául szolgál-
tak az olcsó tömegbútorok előállításának. A vállalat 
működésének végül az 1949. évi államosítás vetett  
véget.112

Összefoglaló

Felmerül a kérdés, hogyan tekinthetünk egy alapve-
tően kivitelező munkát végző bútorgyáros munkássá-
gára. Azt már a kortársak számára is világossá tette 
Rippl-Rónai József és Thék Endre vitája,113 hogy nem 
tekinthetünk a terveket kivitelező asztalosra úgy, mint-
ha az munkáját minden belső intenció nélkül, mecha-
nikusan végezné – különösen egy ilyen területen, ahol 
a pontos tervezésnek feltétele az anyag és a technika 
ismerete. Mahunkánál a fennmaradt dokumentáció 
alapján nem tudunk ilyen nézeteltérésről, még a kirá-
lyi vár munkái esetében sem, ahol Hauszmann Alajos 
műszaki és művészeti irányítása alatt, önhatalmúlag 
nem változtathatott a terveken.

Ahhoz, hogy megítélhessük, vannak-e olyan karakte-
res jegyek a Mahunka-bútorokon, amelyek egyediek, és 
ezáltal egy saját stílus jellegzetességeinek tekinthetők, 
fontos látni, hogy a neves iparművészek általa kivitele-
zett tervei hogyan hatottak a későbbi saját tervezésű 
bútoraira. Ebbe enged kis (de teljességét tekintve pá-
ratlan) bepillantást mintatermeiről kiadott albuma.114 
Az album végén szereplő, egyik mintaterméről készült 
fényképen látható szék, vagy az egyik úriszoba székei 
(15. kép) a Horti Pál által tervezett 1900. évi úriszoba-be-
rendezés székeinek vonalvezetését egyszerűsítik le, míg 

13. Petrányi Gyula (terv)–Mahunka Imre Bútorgyár R. T. 
(kivitelezés): Kombinált szoba részlete (A Bútor, 1937. 5.)

14.  Vas Béla (terv): A Mahunka Imre R. T. pavilonja a XXXIV. Budapesti 
Nemzetközi Vásáron (Fotó: Seidner)
Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, ltsz. 
1972.130.1
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115 Naményi Ernő: Közép- és kisipar, műipar. In: Magyarok a kultúráért. 
Szerk. Lukács György. Budapest, Magyar–Francia Kultúrliga, 1929. 488.

116 A szerző 2010-ben megvédett szakdolgozatában tett először kísérle-
tet az életpálya minél teljesebb feltárására. Ezt követően több rövid, 
ismeretterjesztő írás jelent meg Mahunkáról (lásd Margittai 2015 
[lásd 46. jegyzetben]. 26. 12. lábjegyzet), de tudományos összefogla-
ló írás jelen tanulmány megjelenéséig nem született.

117 Vidor 1921 (lásd 5. jegyzetben). 90. Képet közöl: Magyar Politikai Le-
xikon: magyar politikusok, 1914–1929. Szerk. dr. T. Boros László. Buda-

pest, Magyar Politikai Lexikon (1914–1929) Kiadóvállalat, 1929. 271. 
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20-
LEXIKON/MPL_1_M.pdf, letöltés dátuma: 2016. január 23.

* Az anyaggyűjtés során nyújtott segítségüket köszönöm: Égető Eme-
se, Hlbocsányi Norbert, Majerszky Zoltán, Reichart Dóra, Radnóti 
Klára, Rostás Péter, Sarbak Gábor, Sisa József, Nicolas Surdiacourt, 
Török Róbert, Lennart Vandamme, Villám Judit. A tanulmány létre-
jöttében nyújtott segítségükért külön köszönet illeti Horányi Évát és 
Prékopa Ágnest.

az egyik ebédlőrészlet székei Faragó Ödön székeinek 
formáit idézik. A megrendelők igényeihez igazodva ké-
szített historizáló darabokat is – ezt a korízlés rovására 
írták elismerői.115

Mahunka Imre pályájának korai felívelése, a mű-
hely és a mintatermek folyamatos bővítése, a rangos 
megrendelések, a hazai és a külföldi tárlatokon való 
szereplések, valamint az elnyert díjak és elismeré-
sek, a budapesti asztalos- és bútorüzemek közt el-
foglalt előkelő helye mind egy egyedülálló pálya ered- 
ményei.116

Epilógus

Mahunka imre nevét a kortársak nemcsak bútorgyá-
ros tevékenysége, de politikusi pályafutása révén is 
ismerték; ahogy a nemzetgyűlési képviselők életrajzi 
almanachja volt a legfőbb forrása az elmúlt években 
Mahunka imréről megjelent rövid írásoknak is.117 A ke-
resztény nemzeti Egyesülés Pártjának Budapest Xviii. 
választókerületi képviselője és nemzetgyűlési képviselő 
is volt. Számos politikai tisztséget töltött be különbö-
ző bizottságokban.

15.  Úriszoba Mahunka Imre albumából: Mahunka Imre csász. és kir. udvari bútorgyáros és diszitő
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár
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The History of Imre Mahunka 
Imperial and Royal Furniture 
Manufacturer and the Mahunka 
Company

imre Mahunka – beside Endre Thék, károly Lingel, Alajos Michl 
and others – was one of the most renowned and famous Hun-
garian furniture manufacturers at the turn of the 19th and 20th 
centuries. Even though his name frequently appears in the 
contemporary exhibition reports and news about applied arts, 
we hardly know anything about his work. Despite the fact that 
there is a huge amount of documentation, only a few of his 
works exists today. He was well-known in his age not only as 
a craftsman but as a politician as well. He made his name not 
just as a maker of a series of furnitures designed by Pál Horti, 
ödön Faragó and Ede Toroczkai Wigand but he made his own 
designs as well. Mahunka settled in Józsefváros, a district of 
Budapest, where he opened his workshop and showrooms. 
He represented Hungarian furniture making in exhibitions in 
Hungary and abroad and gained great distinctions on the in-
ternational forums such as a golden medal at the Paris World 

Fair in 1900 and took part in the great Hungarian projects of 
his age e.g. the execution of the interiors of the castle of Buda; 
he worked for public institutions and private commissions as 
well. After his death his factory remained in operation (partly 
with those carpenters who had contributed to the company’s 
success under imre Mahunka) but its activity was overshad-
owed by the loss of its founder and by the financial difficulties 
of the first half of the 20th century.

Zsuzsa Margittai
Art historian
Museum of Applied Arts, Budapest
margittai.zsuzsa@imm.hu
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Emlékének megőrzéséhez hozzájárult, hogy felesé-
gével 1922. május 23-án kelt közös és kölcsönös vég-
rendeletükben vagyonuk 58%-át az albertfalvai római 
katolikus templomalap javára hagyták. A nagylelkű ado-
mányról, melyből Lechner Jenő tervei szerint épült fel a 
templom, a máig ott őrzött canonica visitatio emlékezik 
meg. Az özvegy férje halála után gyermeküdülőt alapí-
tott, melynek kertjéből előkerült Kisfaludi Strobl Zsig-
mond Mahunka Imrét és feleségét ábrázoló szobra. Ezt a 
szobrot helyezték el azután a Mahunka Imre tiszteletére 
elnevezett téren, s koszorúzzák meg azóta is minden év-
ben. A helytörténeti gyűjtemény emlékszobát rendezett 
be tiszteletére, s több lokálpatrióta szenteli figyelmét 
a bútorgyáros munkásságának. Hagyománya valóban 

példaértékű Albertfalván: 2000-ben a Sáfrány (korábban 
Mahunka Imre) utcát visszakeresztelték jeles szülöttük 
nevére, s néhány éve emlékfutás megrendezésével te-
szik a fiatalok körében is élő hagyománnyá az egykori 
császári és királyi udvari szállító, Mahunka Imre nevét.

Margittai Zsuzsa
művészettörténész
Iparművészeti Múzeum
margittai.zsuzsa@imm.hu


