Lukáts Kató és Kaesz Gyula közös munkái
 Kaesz Gyuláné Lukáts Kató (1900–1990) alkotásai-

Fotó: Szalatnyay Judit

val mindenki találkozott már, hiszen a mai napig az
ô rajzaival illusztrálva adnak ki újra olyan népszerû
gyermekkönyveket, mint például a Gôgös Gúnár Gedeon, vagy a Zengô ABC. A második világháború elôtt
elsôsorban reklámgraﬁkusként tevékenykedett, de

Lukáts Kató: Doboz az Altmann & Kühne cukrászda számára
/ Kató Lukáts: Box for the Altmann & Kühne Confectionery
[cca. 1935] papír, papírborítás / paper, paper covering
[3x7x12 cm]

Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

részt vett férje, Kaesz Gyula, és a textiltervezô P. Szabó Éva munkáiban is bútorfestés, intarziadíszek, textilminták és falfestmények tervezésével.
A házaspár az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskolában ismerkedhetett meg az 1920-as évek
elején, hiszen Kaesz ekkoriban az intézményben tanított, Lukáts pedig elkezdte a díszítô festészet szakot,1 majd ezt félbehagyva két évvel késôbb áttért a
graﬁkára, melyet három évig látogatott.2 1925-ös házasságkötésüket követôen Lukáts a férje tanácsára
egy évig gyakornokként dolgozott a Globus nyomdában.3 Az 1930-as években reklámgraﬁkusként a mûfaj
Kaesz Gyula – Lukáts Kató: Kétajtós szekrény /
Gyula Kaesz – Kató Lukáts: Two-door wardrobe
1940 elôtt, kôrisfa, fényezett, festett (Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) / before 1940, ash wood, polished,
painted (Museum of Applied Arts, Budapest)
[167x113x43 cm]
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ket hazai, osztrák és más külföldi édességipari, kozmetikumokkal és fehérnemûgyártással foglalkozó vállalatok rendeltek tôle. Az évtized közepén egy évig

Repró: Szalatnyay Judit

több ágában alkotott; számos plakát, hirdetés, prospektus, folyóiratcímlap, divatrajz, jelmezterv mellett
kiemelkedôek csomagolópapírjai és dobozai, melye-

Lukáts Kató szignetje /
Signet of Kató Lukáts
1930-as évek / 1930s

Josef Frank: Szekrény /
Josef Frank: Cabinet
[cca. 1937]
mahagóni, „Fatima”
textillel bevont,
130x121,5x41 cm
(magántulajdon);
reprodukció /
mahogany, with
’Fatima’ upholstery,
130x121,5x41 cm
(private collection);
reproduction [Åke H.
Huldt (red.):
Konsthantverk och
Hemslöjd i Sverige
1930–1940]
EMLÉKEZÉS KAESZ GYULÁRA
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Fotó: Áment Gellért / Arte Galéria, Budapest

Kaesz Gyula:
Bárszekrény. Intarziaterv: Lukáts Kató /
Gyula Kaesz: Bar
cabinet. Inlay design:
Kató Lukáts
[1936] diófa,
szemesjávor borítás,
különféle fákból való
berakás (Arte Galéria,
Budapest) / walnut,
sycamore maple
covering, inlay of
different woods (Arte
Gallery, Budapest)
[70x82x26,5 cm]

az Atelier mûvészeti és tervezô mûhelyiskolában tanított.4 A második világháború után elmaradtak megrendelései, és áttért a könyvtervezésre és -illusztrálásra. A Móra kiadó munkatársaként számtalan gyermek- és ifjúsági könyv készült rajzaival.
A házaspár közös munkáinak egyedülálló darabja a
festett szekrény, ami szerepelt 1940-ben az Új magyar otthon címû kiállításon.5 A Kaesz által tervezett
egyszerû, hasáb alakú bútordarabot Lukáts tarka, népies, nagy léptékû, textiltervre emlékeztetô mintája
díszíti. A vörös háttérben fehér, itt-ott szürkéskékkel
és fekete kontúrral árnyalt, magyar népi hímzésekre
emlékeztetô stilizált virágok és madarak láthatók, közöttük csillagok, és szív alakú motívumok. Valószínûleg Josef Frank bútordarabjai inspirálták ôket, aki
több, hasonló lábazattal ellátott, virágmintás, hasáb
alakú szekrényt tervezett, például az 1937-es, Fatima
fantázianevû textillel bevont mahagóniszekrényt.
Lukáts több faberakást is tervezett Kaesz bútoraihoz. Némelyiken a bútordarab funkciójára utaló képeket ábrázolt. Ilyen például a ﬁókos írószekrény6 le-
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hajtható lapján a levélíró nôalak, vagy a cigarettásdoboz7 pipázó hölgye, a zeneszekrényre8 pedig különbözô hangszerekbôl, kottajelekbôl álló kompozíciót
tervezett.
A ﬁatal nôalak többi intarziatervének is elôszeretettel használt témája volt. Ilyen az a bárszekrény is, ami
az 1936-os Budapesti Nemzetközi Vásáron a „Polgári
kislakás berendezése” elnevezésû térben volt látható.
A berendezést Kaesz Gyula, a textileket P. Szabó Éva
tervezte. A szekrény ajtaján egyik kezét egy párnán
pihentetô, félalakosan ábrázolt ﬁatal nôalak látható.
Lukáts gyûjtötte és inspirációként használta a Wiener Werkstätte mûvészeinek katalógusait;9 hagyatékában több graﬁkát találhatunk többek között Dagobert Peche munkái közül. Peche nôalakjainak hatása
egyértelmûen látszik Lukáts több reklámgraﬁkáján, és
ennek a bárszekrénynek az ábrázolásán is. Érdemes
összevetni Peche egyik plakáttervével, ami Lukáts hagyatékában is megtalálható.10 A nôalak fejtartása, a
hajviselet, a hófehér arcon a vékony, hosszú szemöldök alatt a mandulavágású szemek, a sötét, aránytalanul kisméretû száj, a vékony, hegyes ujjak, melyek
alig érintik a bennük tartott virágszálat, mind nagyon
hasonlítanak Peche munkájára.
Lukáts több intarziáját csak vázlatrajzokról, fotókról ismerjük. Ezek egy része magántulajdonban található, néhány pedig az Iparmûvészeti Múzeumban.11
1937-ben A Bútor címû folyóiratban is megjelentek
intarziás bútorainak fotói.12
Érdekes bútordarabok azok, melyeket Lukáts Kató
csomagolópapír-terveivel vontak be, ilyen például a
Benyovits Sándor lakberendezési üzlete számára készült papírral bevont újságtartó,13 illetve a házaspár
egykori lakásában látható, kis méretû polc, ami az Altmann & Kühne vállalatnak készült, kínai jeleneteket
ábrázoló csomagolópapírral van bevonva.
Lukáts textilterveket is készített P. Szabó Éva felkérésére, melyeket a takácsmester mûhelyében kézi
nyomással, a mintában Lukáts Kató nevének feltüntetésével kiviteleztek.14 Négy terve közül kettô szerepel férjének enteriôrjeiben is.15
A Napraforgó elnevezésû textiltervén stilizált növények, virágok között madarakat ábrázolt. Több különbözô színkombinációban nyomták, például fehér,
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Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Kalota, nyomott
mintás szövet.
Terv: Lukáts Kató /
‘Kalota’. Printed fabric.
Design: Kató Lukáts
[1936] pamutszövet,
textilnyomás
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
cotton fabric, textile
printing (Museum
of Applied Arts,
Budapest)
[30x40 cm]

fekete, de barna háttérrel is, a minta pedig hol citromsárga, kék, sötétrózsaszín, hol melegebb árnyalatú:
barna, narancssárga, sárga volt. Kaesz hagyatékában
található fotókon láthatunk ezzel a mintával díszített
kárpittal bevont fotelt, valamint díszpárnát is.16
A Kalota nevû textil magyar népviseletbe öltözött
alakokat, szarvast, templomot ábrázolt. Használták
bútorok kárpitjaként és nôi ruhák alapanyagaként is.
Terrakottaszínû alapon fehér mintával áttetszô függönyön alkalmazták abban az enteriôrben, amely a
házaspár és P. Szabó Éva közös munkája volt, az Altmann & Kühne cukrászda berendezése. Kaesz tervezte a portált és a bútorokat, P. Szabó a kárpitot, Lukáts pedig a függönyt, a faliképet, és az általa a válEMLÉKEZÉS KAESZ GYULÁRA
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lalatnak készített csomagolópapírokkal rendezték be
a kirakatot és a polcokat.17 Ezt a tervet kiállították
1935-ben a Szép otthon – Boldog élet kiállításon,18 valamint a Milánói Triennálén 1936-ban.19
Lukáts falfestményeket is készített, az egyiket szintén ebbe a térbe, azonban sajnos csak fotókon látszik
nem túl jó minôségben.20 Korabeli leírások alapján,
és Kaesz tervrajzát felhasználva készült egy színes rekonstrukció arról, hogyan nézhetett ki ez a tér színesben.21 Ezen azonban Lukáts egy másik rajza szerepel,
mivel a fotókon látható eredeti terv nem került elô.
A házaspár közös munkájának az eddig tárgyaltaknál jóval késôbbi példája Kaesz Gyula A bútorstílusok
címû könyve, ami az Ismerjük meg… sorozat kötete-
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Kalota, nyomott
mintás szövet, másik
színállással. Terv:
Lukáts Kató / ‘Kalota’.
Printed fabric with
another resolution.
Design: Kató Lukáts
[1936] pamutszövet,
textilnyomás
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
cotton fabric, textile
printing (Museum
of Applied Arts,
Budapest)
[43x40 cm]
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Fotó: Áment Gellért / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Napraforgó, nyomott mintás szövet. Terv: Lukáts Kató / ‘Sunflower’. Printed fabric. Design: Kató Lukáts
[1936] lenvászon, textilnyomás (Iparmûvészeti Múzeum, Budapest) /
linen, textile printing (Museum of Applied Arts, Budapest) [29,5x44 cm]
ként jelent meg 1962-ben.22 Lukáts Kató készítette a
borítóját, a kötéstervét, és az illusztrációit: a stíluskorszakokról szóló fejezetek elején az adott kor divatja szerint öltözött emberalakokat, párokat ábrázoló
rajzokat.
Lukáts itt ismertetett munkái egyedi, kiállításokra
és saját használatra készült darabok, életmûvében kiEMLÉKEZÉS KAESZ GYULÁRA
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térôknek számítanak, hiszen elsôsorban graﬁkus és
illusztrátor volt. Textilterveit nem sorolnám legjobban sikerült alkotásai közé, intarziáin azonban látható az a precíz, kiﬁnomult rajzkészség, ami graﬁkáit is
jellemzi.
EGGER ZSÓFIA
mûvészettörténész
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Lukáts Kató:
Illusztráció Kaesz Gyula
A bútorstílusok címû
könyvének Szecesszió
fejezetéhez /
Kató Lukáts:
Illustration to the
chapter Secession of
the volume Furniture
Styles by Gyula Kaesz
[Gondolat Kiadó,
Budapest, 1962]
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Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes / Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

Repró: Soltészné Haranghy Ágnes

Jegyzetek

Napraforgó,
nyomott mintás szövet,
másik színállással.
Terv: Lukáts Kató /
‘Sunflower’. Printed fabric
with another resolution.
Design: Kató Lukáts
[1936]
lenvászon, textilnyomás
(Iparmûvészeti Múzeum,
Budapest) / linen, textile
printing (Museum of
Applied Arts, Budapest)
[29,5x44 cm]
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