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Vadas józsef: a Magyar iparMűVészet története.  
a századforduLótóL az ezredforduLóig. budapest, corVina kiadó, 2014, 296 p.

a griLL MűVészete (szerk. osVárt judit), M profood zrt. kiadó, 2015, 192 p.;  
LiMitáLt péLdányszáMban 

Vadas József új kötetéről 

Ízart

Ha alaposan szemügyre 
vesszük Vadas József 
könyvének borítóját, ak- 
kor némi zavart érezhe-
tünk: a főcímben az ipar-
művészet fogalmának 
szereplése már önmagá-
ban is számos kérdést vet 
fel, és megtévesztően 
behatárolja tárgykörét. 
Ezzel szemben a címso-
rok alatt található grafika 
sokkal többet ígér: egy 
karosszéket látunk, amely 
négy különböző bútorból 
adódik össze, így Borz 
Kováts Sándor, Kozma 
Lajos, Mikó Sándor munkáiból és a Vaszary 
János által tervezett „virágcserepes” kárpit-
szövetből Jámbor Lajos székén. Ez az össze-
adódás –, mely a könyvben azután megismét-
lődik a Falus Elek, Zsolnay Júlia, Báthory Júlia 
és Rippl-Rónai József dekorterveiből, illetve 
alkotásaiból kikerekedő medalion formájában 
– jól kifejezi, hogy a kötet átfogó történeti ívet 
kíván megrajzolni, egyúttal azt is megmutatja, 
hogy témája több az iparművészetnél.

Bevezetőjében Vadas József megmagyarázza 
a választott címet: „Az elmúlt közel százötven év 
esztétikai igénnyel vagy leleménnyel megformált 
tárgyi emlékeit összességében és egyaránt ipar-
művészetnek nevezzük, akkor is, ha nem egy mű/

Grillezni életforma. Művészet, a profik mester-
sége, időtöltése. E sorok írója csodálja a gasz-
trokultúra ezen ágát (is), mivel, hasonlóan néhány 
egyéb konyhai műveletekhez, igazán affinitása 
nincs hozzá. A konyhakönyvek is zavarba hoz-
zák, igazán és legutoljára Lénárd Sándor:  
A római konyhájával tudott azonosulni, amiben 
viszont csak panír az irodalomhoz a konyhamű-
vészet. De A grill művészetébe bele kellett néz-
nie. Lapozgatásra, szemlélődésre, végül olva-
sásra sarkallta ez a kötet. Vagyis elsősorban  
a milyen és csak utána a hogyan szippantotta be. 
Ha a grafika, az illusztrációk, azaz az arculat 
önmagában nem, akkor az impresszum elárul-
ja, hogy hol a titok, miért sikerült ez a könyv. 

A kötetet megrendelő és kiadó M Profood 
Zrt. (nagykereskedelmi fűszergyártó és élel-
miszer-ipari szaktanácsadó) ugyanis nem  
adta alább: Baráth Dávid grafikust kérte fel  
a kreatív koncepció, grafikai arculat megter-
vezésére és a művészeti vezetésre (egyébként 
a cég arculatának redesignját is rábízták). Nos, 

munka kapcsán éppen  
arra kell majd rámutat-
nunk, hogy technológiailag 
és szemléletileg véglete-
sen különböznek egymás-
tól.” (9. p.) E magyarázat 
nem csupán a benne fog-
lalt engedmény miatt vitat-
ható, hanem azért is, mert  
a szerző idézi a skót Stuart 
Pugh definícióját a totális 
designról, melynek egyik 
értelmezésében a design 
kiterjesztett fogalmába – 
tervezett környezet – maga 
az iparművészet is integ-
rálódik, így tehát nem 

tekinthetőek egymás szinonimáinak. Vadas József 
munkája a magyar design történetét dolgozza fel, 
még akkor is, ha az címében a magyar iparmű-
vészet történetéről szól.

A választott cím és a bevezető gondolatok 
ugyanakkor nem kisebbítik, és nem tompítják  
a 13 fejezetre tagolt munka érdemeit: a történe-
ti diskurzusok és összefüggéseik feltárását, 
továbbá a történeti folyamat hiteles és alapos, 
tényszerű és objektív rekonstruálását. A szer-
ző a századfordulós díszítőművészet, a historiz-
mus, a nemzeti (ön)reprezentáció és a terve-
zőképzés indulásának kérdéseitől egészen  
a 2000-es évek kreatív iparágainak és design-
orientált kisvállalkozásainak bemutatásáig jut 

el. A tárgyalt időintervallumban olyan kiválóan 
megírt fejezetek sorakoznak, mint például az 
1954-ben bevezetett kétezrelékes törvény hatá-
sára újjáéledő és a modernizmus irányzataiban 
meglepően nagy szabadságot élvező díszítőmű-
vészet vagy az 1960-as, 1970-es években formá-
lódó stúdióművészet, amely egyrészt – akárcsak 
napjainkban – összemosta a határt az autonóm 
és alkalmazott műfajok között, másrészt az anya-
gokkal és technikákkal való kísérletezés révén 
meg is újította azokat. Magától értetődő és trivi-
ális megállapítás, hogy a szerző azokban a feje-
zetekben a leghitelesebb, melyeknek eseménye-
it már kortárs szemtanúként élte, kísérte végig. 
Vadas József figyelmes és rendszeres olvasói-
ban itt néhol felidéződhetnek éleslátó kritikái, 
melyeket a könyv kitűzött céljai érdekében mel-
lőzni kényszerült. Ezek forrásait az összefoglaló 
és a kötetben szereplő, meghatározó alkotókhoz 
mellékelt irodalomjegyzékben találhatjuk meg – 
e gesztussal a szerző a bevallottan szerény kép-
anyagot is ellenpontozni kívánta.

Vadas József munkája – túlzás nélkül állít-
hatóan – hiánypótló, amely mind a szűkebb 
szakmát, beleértve az oktatást, mind pedig  
a téma iránt érdeklődőket egyaránt megszólít-
ja. Kötetével Vadas József példaértékűen és 
követendően sokat tesz a magyar designtörté-
net – számos hiátussal és vakfolttal küzdő – 
tudományos igényű feldolgozásáért, továbbá  
a design szerepének és fontosságának tudato-
sításáért és legitimálásáért. (Novák Piroska)

Baráth Dávid következetes tervezői munkája 
nyomán lett a receptleírások helyett művésze-
ti gasztronómiai album a kötetből. Persze 
bevezetőjében étrendi piramisok, glikémiás 
index és terhelés, az ideális étrend leírása, ezt 
követik a grillezés technológiája és a kapcso-
lódó kulináriák (borok és fűszerek). Majd mind-
ezek után elindul az átfutó képekkel tördelt 
ételleírások sora Csonka Gergő receptjeivel 
és Körmendi Imre ételfotóival (styling: Andó 
Ildikó, food styling: Baráth Áron), amiket Végel 
Dániel hangulatfotói kísérnek (a mediterránum 
lakomafotóinak ihletésével).

A kötet dombornyomásos textilborítása  
a 60-70-es évek kísérletező, gazdag grafikai 
világának modern idézete. A parázsló szénről 
készült fotó ábrázolásának elemeit szétszed-
ték, újra összerakták, átrajzolták és szitázták, 
így sajátos, fametszetekre és éles dokumen-
tumfotókra hajazó ábrázolást nyertek, ami  
a vörös címsorral és élfestéssel nagyon inten-
zíven hozza a tűzrakás hangulatát. MSz

Az ideivel együtt immár negyedik alka-
lommal nyerte el egy innovatív 
sporteszközzel, a Teqball-al a Red 

Dot Design Awardot (termék kategóriában)  
a Co&Co csapata. A Teqball egy futballalapú új 
sporteszköz és egy új sport is egyben, amely 
mind a profi focisták, mind az amatőr sportba-
rátok számára kiválóan alkalmas a technikai 
tudásuk, a koncentrációs készségük és az álló-
képességük fejlesztésére. A Teqball a labda-
rúgás legtisztább válfaja, mivel a játékosok 
között nincs fizikai kontaktus, sőt, az eszközt 
sem lehet megérinteni a játék közben, ebből 
adódóan a sérülésveszély kockázata nagyon 
alacsony. A Teqboard kialakítását úgy tervez-
ték meg, hogy a labda minden esetben kipat-
tanjon a játékosok felé. Egy Teq mérkőzés vagy 
edzés során, 2-3 másodpercenként labdába 
kell érnie a játékosoknak, melynek köszönhe-
tően rövid idő alatt nagyon magas érintésszám 
érhető el, ami nagymértékben javítja a játéko-
sok labdabiztosságát.

Apropó, lapzártánkkor éppen könyvhét! 
A fővárost járva (de remélem, nem csak 
Budapesten) a Helikon Kiadó új zseb-

könyv-sorozatának képei köszönnek ránk a pla-
kátokról. Egyéb mellett Napóleon, Szun-ce, 
Oscar Wilde, Lewis Carroll kötetek jelentek meg 
zsebre vágható méretben, megfizethető áron, 
és ami miatt ebben a magazinban külön figyel-
met érdemelnek: remek borítókkal felöltöztet-
ve.  Szabó Levente tervezőgrafikus autonóm 
alkotói világát jól ismerik a könyvbarátok és a 
grafika, animáció szerelmesei. Márciusban sok 
munkája mellett, a Műhely kávézó & galériában 
már láthattunk néhányat ezen borítótervek 
közül is, és most már „kézbe is vehetjük” azo-
kat. A nagy felületekkel kialakított, fekete, fehér 
és egy kiegészítő színre redukált képi ábrázo-
lásában egy-egy mű lényegi mozzanatát, pilla-
natát, „szereplőjét” jeleníti meg. 

Futball, másképp

A dolgozó 
legjobb 
barátja
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Akár irodai, akár otthoni munkavégzésre 

nagyszerű Kerékgyártó András egyik leg-
utóbbi munkája, az íróasztal, mely The 

desqest néven fut. Egy új, feltörekvő márka,  
a Zebramade számára tervezett, skandináv han-
gulatú asztal (méretei: hossza: 115 cm, széles-
ség: 55 cm, magasság: 75 cm) könnyed, hajlított 
fémlábakat kapott. A raklapok szerkesztési elvét 
továbbvivő bútordarab felső része (fiók, polc-
rész, lap) lucfenyőből és natúr tölgyből készül. 

Alice új ruhája

www.octogon.hu
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Keménylegényeknek Orosz grafikus hallgatók, mindnyájan  
a British Higher School of Arts and 
Design moszkvai akoljából, gondoltak 

egy merészet és a személyes design jegyében 
megalkották a BARB névre keresztelt parfümös 
flakont, s mellé persze a teljes grafikai arcula-
tot, csomagolást, plakátokat. A BARB tehát ma 
még koncept, de kétségtelenül a piacra való 
bevezetésért, s persze előtte egy értő parfüm-
készítőért kiállt. Az elképzelt célcsoport tagjai 
dinamikus, a céljaik eléréséért a végsőkig küz-
dő sziklakeménységű férfiak, akik számára fon-
tos az egyediség. Ekként a tervezők a pumpás 
parfümöt tartalmazó üvegfiolák (elvben újra-
tölthetőek) mindegyikét más és más csiszolt 
bazaltzúzalék-darabba illesztve képzelték el 
(egyediség, keménység), a dinamizmust pedig 
a logó lendületes, gesztusjellegű vonalvezeté-
se tükrözi. Tervezők: Roma Lazarev, Szergej 
Anyenko, Alexander Romanov, Elena Korosiltszeva, 
Anton Kabarov.

Nagytermes munkahelyi környezetben is 
jól teljesít Bizsók Vajk és tervezőtársai 
irodai telefonfülkéje, a Silent-booth. Bel-

sőépítészekkel közösen hozzák létre, majd fej-
lesztették tovább a fülkét, amely egyedi forma-
tervezése, anyagtulajdonságai révén csend- 
szobát von a bent tartózkodó köré. Az alapmo-
dell állóhelyes, tartozékként választható hoz-
zá fenéktámasz is, továbbá lehajtható asztal, 
laptop- vagy telefontöltő, hálózati csatlakozó, 
külön világítás – vagyis egyre csak fokozható 
a kicsiny enteriőr komfortszintje. Az irodai 
alkalmazáson túl jó szolgálatot teljesíthet bevá-
sárlóközpontokban, zajos szórakozóhelyeken. 

A Mazda új ún. KODO designja nem áll meg 
az újabb autók formatervénél, a neves 
japán vállalat formaadói továbbléptek, 

és a Mazda6, a Mazda3 és a CX-5 feszes, erő-
teljes, mégis lágyan ívelő vonalait átvitték  
a kerékpártervezés területére is. Az új autóso-
rozatok lendületét, főbb színvilágát, kifinomult, 
kézműves részleteit (kézzel varrott bőr, ese-
tünkben a nyeregkárpitokon) egy, a teremke-
rékpárok gépeire hajazó formába, az MX-5-be 
integrálták. A kerékpár hivatalos bemutatója 
az idei milánói design vásáron történt.
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A mozgás lelke

www.octogon.hu

Weiler Péter: Panelrengeteg című sorozat, giclée vászon, 100 x 80 cm és 80 x 80 cm, aránytól függően




