
Kiss Éva

ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY
ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel
vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának radikális re-
formját. A kor legjobb építészei, mûvészei, tervezôi ôszinte elkötelezettséggel
dolgoztak a probléma megoldásán. 

A korszerû otthon kérdéseivel foglalkozó nemzetközi mozgalmaknak szá-
mos jelentôs magyar résztvevôje is volt, s Magyarországon is több csoport,
több kezdeményezés született, melyek a felmerülô kérdésekre válaszokat ke-
restek. Kassák Munka-köréhez csatlakozott többek között Forgó Pál építész,
Kovács Zsuzsa belsôépítész, aki fotóval is foglalkozott, a CIAM magyar cso-
portjának tagjai, közöttük Rácz György építész, vagy a Bauhausból hazatért
Molnár Farkas építész, Juhász László és Bakos István belsôépítészek és mel-
lettük sokan mások.1

A fenti mozgalmakat a 19. század soha nem látott technikai fejlôdése hívta
életre, az a felismerés, hogy a gép által gyártott használati tárgyak olcsósá-
guk révén igen széles körben elterjeszthetôk, s így a kis jövedelmû ember
környezetét is megváltoztathatják, életminôségét jótékonyan befolyásolhat-
ják. Ebbôl a szándékból építészet, iparmûvészet és gyáripar termékeinek
megnemesítésére jött létre 1907-ben a Deutscher Werkbund Drezdában,
mely minden késôbbi mozgalom, reform elôzménye, kiindulópontja volt.2

Ezeknek a törekvéseknek egyik jelentôs magyarországi képviselôje Almár
(Fränkel) György (1895–1974) építész volt, akinek munkássága a mai kuta-
tók számára több kortársáéhoz hasonlóan, szinte teljesen ismeretlen ma-
radt.3 Az ô életmûvének vázlatos bemutatására szeretnék itt kísérletet ten-
ni, s emellett a magyar „Werkbund”, a Magyar Mûhely-Szövetség alapításá-
ról, Almár ebben vállalt szerepérôl is megemlékezni. 

Almár (Fränkel) György 1920-ban szerzett építészmérnöki diplomát a bu-
dapesti József Mûegyetemen, miután három évet katonáskodott az elsô vi-
lágháborúban. Ezt követôen Berlinbe ment tanulmányútra, ahol Bruno Paul
(1874–1968) irodájában dolgozott és tanult.4

A berlini évekrôl Almár így írt önéletrajzi írásában: „az elsô félévben a fes-
tészetbôl tartottam el magamat, […] Azután bekerültem egy építészeti irodá-
ba, ahol az egyik fônököm az iparmûvészeti irodában a bútortervezés és de-
koratív falfestés professzora volt. Így kerültem az ô keze alá, s ismerkedtem
meg az akkori modern belsô berendezéssel, az expresszionista stílussal, mely
akkor a festészetre, sôt az építészet díszítô elemeire is rányomta bélyegét.”5
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Budapestre való visszatérése után két évet Ligeti Pál (1885–1941) építész
irodájában töltött, ahol a modern törekvésekkel továbbra is kapcsolatban ma-
radt.6 1924-ben önálló építészeti irodát nyitott. Tervezôi munkáját mesteré-
nek, Bruno Paulnak tanítása szerint a belsô tér, az otthon egységes kialakí-
tására való törekvés jellemezte. Ennek a felfogásnak a jegyében különlegesen
fontos szerepet kapott nála az olcsó kislakás igényes és célszerû alakítása és
berendezése. Lakásmûvészeti terveit 1927-ben be is mutatta a Mentor köny-
vesbolt kiállításán Fiora Margit kerámiáinak társaságában.7 A Mentor szel-
lemi mûhelyében a korszak fiatal alkotómûvészei találtak otthonra, akik kö-
zött ott látjuk többek között Bokros Birman Dezsô, Bortnyik Sándor, Kassák
Lajos, Kmetty János, Molnár Farkas nevét is. 

A harmincas évek elején újra megfogalmazódott az igény a hazai tárgykul-
túra megújítását, a minôség javítását segítô szervezet létrehozására. A Ma-
gyar Ipar, az Országos Iparegyesület lapjának hasábjain jelent meg Kozma
Lajos indulatoktól sem mentes cikke „Kell-e Magyar Werkbund?” címmel.
„Nekünk az iparmûvészet fogalma szûk. – írja Kozma – Itt nem dekoratív
csecsebecsékrôl van szó, […] Nem a rárakott dísz az ami szépít, ami nemesít,
hanem a funkcionális forma […] A mai építészet már megmutatta, hogy mit
lehet ezen a téren legalább az indulás jegyében elkövetni, amikor a teljesen
sima, de színben, formában és arányban kellemes és praktikus házaival sor-
ba szorítja ki a feudális emlékû tornyos kastély- és villautánzatokat. […]
Nem gazdasági egyesülésrôl van szó, hanem kultúrszövetségrôl: a mai civili-
záció egy magasabb rendû síkba való átemelésérôl.”8

Az Iparegyesület több ízben kiállt a magyar Werkbund9 alapítása mellett,
sôt a termékek esztétikai színvonalának emelését kifejezetten az ipar emi-
nens érdekének tekintette.10

A Magyar Mûhely-Szövetség alapításáról a Magyar Ipar hasábjain olvas-
hatunk: „az Európa-szerte alakult hasonló szövetségek, »Werkbundok« min-
tájára a fejlettebb ipari és mûvészeti kultúra szolgálatát tûzte céljául. Azért
alakult, hogy a legkiválóbb tervezôk, gyárosok és iparosok közös és együtt-
munkájának szervezésével, széles körû propagandával és oktató-felvilágosító
munkával a hétköznapi élet használati tárgyainak, az ipari munkának meg-
nemesítését elérje. […] Az a munkaterv, amellyel a Magyar Mûhely-Szövet-
ség a minôségi munka gondolatának megvalósítására törekszik, felöleli az
építészet, a gyáripar, kézmûipar és iparmûvészet egész területét…”11 Az
1932. április 21-én megtartott alakuló ülésen, melyen Tolnay Kornél ny. ál-
lamtitkár elnökölt, egyhangúlag elfogadták az alapszabályokat, alelnökökké
Gádor Istvánt, Györgyi Dénest, Kner Imrét, Kotsis Ivánt, Kozma Lajost, dr.
Naményi Ernôt, és Somogyi Károlyt választották. Fränkel György neve a vá-
lasztmányi tagok névsorában szerepel, Kaesz Gyula, Bor Pál, Bortnyik Sán-
dor, Molnár Farkas és mások társaságában.12

Az Országos Iparegyesület által rendezett 1932-es Kézmûvesipari Kiállí-
táson a Szövetség tagjai önálló csoportot alkotva állítottak ki. „Ez a csoport
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1. Almár György: Könyvespolc bárszekrény-
kével, 1960 körül

2. Almár György: Pipereszekrény tükörrel,
1930–1935 között

4. Almár György: Emeletes szekrény tapéta-
ajtóval, 1938 körül

3. Almár György: Zsúrasztalka, 1935 körül
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az építészet területérôl a mai viszonyok között igen sokat feszegetett és aktu-
ális problémát mutat be egyetlen megoldásban. Ez a családi lakóház problé-
mája, mely a lehetô legkisebb költséggel, az épülettér lehetô legteljesebb kihasz-
nálásával készül. Tulajdonképpen egyetlen lakóhelyiségbôl áll, melyben gyer-
mekszoba, hálófülke és nappali szoba csak ennek az egyetlen helyiségnek
tagozását jelentik. A konyha mellett függönnyel elválasztott részben van a cse-
léd hálófülkéje. Mindez a fürdôszobával, elôszobával a tér teljes kihasználása
mellett, a költségek kímélésével és mégis teljesen szolid és amellett kényelmes
megoldásban.”13 A szellemesen megoldott épületet Beutum János mûépítész
tervezte, a bútorokat pedig Almár (Fränkel) György. A berendezés a kombinál-
ható bútor kérdésének egyfajta megoldását mutatja, amely a kislakás esetében
szerencsésen alkalmazható. A ház és a bútorok kivitelezôi közül csak néhányat
említsünk meg, hiszen vállalkozásaikkal ôk is csatlakoztak a Szövetséghez: a
ház kivitelezését Wellisch Tibor építômester végezte, a belsôben dolgozott a
Hantos testvérek tapétaüzeme, a Lampart, a bútorokat a Thonet Mundus, va-
lamint Nagy Antal bútorgyára készítette, a textíliák Benyovits Sándor Lakbe-
rendezô Vállalatától és Vértes Árpád szövômûhelyébôl származtak. 

1933-ban a Magyar Mûhely-Szövetség könyvet jelentetett meg, „A mai ott-
hon írásban és képben” címmel, melynek szerkesztôje Almár (Fränkel)
György volt. A kötet elôszavát Kozma Lajos írta, Almár pedig húszoldalas
önálló tanulmányban foglalkozott a „mai otthon” fogalmával, melynek alap-
ja a használhatóság. „A mai enteriôr […] a színek foltjainak, a formák töme-
geinek oly harmóniába hozása – tehát kompozíció –, amelyben az elemek
önálló és egymást kiegészítô alkotások. […] A lakáskultúra nem divat, vagy
szeszély, hanem az emberi szellem, a kulturális szükségletek formai kifeje-
zôje.”14 Itt vetette fel az összevont funkciójú szoba és az összevont funkciójú
bútor kérdését. Az enteriôr alakítását építészeti feladatnak tekinti. A mo-
dern lakás kialakításában mérvadó szempont kell legyen a „kényelem, a jó
használhatóság, könnyû kezelés, elmozdíthatóság, egyszerû, gyors tisztítha-
tóság”. Ezek adják a lakás hangulatát és szépségét is. A könyvben az új be-
rendezési elvek illusztrálására Almár a saját munkái mellett kortársainak és
a hasonlóan gondolkodóknak, Kozma Lajosnak, Kaesz Gyulának, Molnár
Farkasnak, Vágó Pálnak bútorait, lakásrészleteit mutatta be. 

A Magyar Mûhely-Szövetség sajnos nem tudta beváltani a hozzáfûzött re-
ményeket. Nem jelent meg újabb kötet a lakáskultúra kérdéseivel kapcsola-
tosan. Propaganda-munkájuk keretében a Magyar Ipar közleménye szerint
elôadássorozatot szerveztek, 1934-bôl közgyûlésérôl is hírt kapunk, melyen
„kegyeletes szavakkal” emlékeztek meg Árkay Aladárról. A leköszönô Tol-
nay Kornél elnök helyébe ekkor választották Kertész K. Róbert építészt.15

A haladó kezdeményezéseket akadályozó nemzetközi tendenciák, a gazda-
sági nehézségek nem kedveztek a hasonló csoportok tevékenységének. Ezért
a közremûködôk lelkes elhivatottsága ellenére sem terjedhettek a Szövetség
nagyvonalú elgondolásai eléggé széles körben. A Magyar Mûhely-Szövetség
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munkája a harmincas évek második felében gyakorlatilag a nyilvánosság
számára megszûnt. Céljait elszigetelten próbálták valóra váltani különbözô
alkotói területeken. 

Almár (Fränkel) György tervezôi munkássága mellett szakírói tevékenysé-
ge is igen gazdag. 1936-ban jelent meg „Kombinált szoba kombinált bútor”
címû könyve, 1938-ban pedig a „Lakás és bútor”, mindkettô saját kiadásá-
ban.16 Ezek a munkák is a korszerû lakásberendezésrôl szólnak, és gazdag
illusztrációs anyaggal, tervek és enteriôrök bemutatásával ismertetik meg az
olvasót az otthon alakításának új elveivel. Saját tervezésû szobái mellett Koz-
ma Lajos, Kaesz Gyula, bútorai, Gádor István kerámiái, Bor Pál, Vértes Árpád,
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5. Almár György: Állvány, 1935 körül 6. Almár György: Egyajtós szekrény,
1930–1935 között
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Pekáry István textíliái tûnnek fel a képeken. Megismerjük a többfunkciós la-
kóterek lehetséges változatait, amelyek viselhetik a „nappali háló”, „kombinált
háló”, a „háló lakószoba”, vagy a „háló-ebédlô” elnevezést is. A sokféle kombi-
nált szoba pedig sokféle összetett rendeltetésû bútorral van berendezve. Elô-
fordul itt „lecsapós ágy” olyan „ágy-dívány”, amely ágynemûtartóval és kombi-
nált szekrénnyel van összeépítve, de a kombinált szekrényben lehet „lecsapós
ágy” is. Gyakran jelennek meg tonettbútorok, valamint a Heisler bútorgyár
Kozma Lajos által tervezett acélrugós háttámlájú székei. Ezek a bútorok egy-
szerûek, racionálisak voltak, a gazdaságos térkihasználás érdekében alakította
ôket többféle igény szolgálatára. Jellemzô a geometria és a színek szeretete, ami
a korszakban már elterjedt art deco lényeges vonása. A bútorfelületek sokszor
lakkcsiszoltak, vagy színesre pácoltak, linóleum lábazatokat és eltolható üveg-
ajtós szekrényeket is szívesen használ. Kedvelt színösszeállítása a cinóbervörös
és a fekete, mely nagy geometrikus síkokban, négyzet, illetve téglalapalakú fol-
tokban borítja a felületeket. Vázas bútorai olykor krómozott állványzatúak, szí-
nes fa vagy vidám textilek társaságában. 

Belsô tereiben a falak díszítésére egyszerû, olcsó megoldásokat keres. Ilyen
többek között az úgynevezett „tapétakép”, melynek készítését önmaga ismer-
teti: „fakeretre vászon van feszítve, s erre ragasztják a különbözô fajtájú és
struktúrájú tapétadarabokat, mintegy nagyvonalú mozaikként. Lehet közvet-
lenül a falra is ragasztani a képet, de természetesen elvinni más lakásba akkor
nem lehet. A tapétakép igen dekoratív, rendszerint nagyméretû…”17

Bútorainak, enteriôrjeinek ismeretében elmondhatjuk, hogy Almár György
a magyar art deco egyik igen tekintélyes képviselôje volt. Mûvei az európai
avantgárd, elsôsorban a Bauhaus és a konstruktivizmus eredményeinek fel-
használásával kapcsolódnak a nemzetközi áramlatokhoz. Az új, modern anya-
gok az üveg és az acél szeretete, a geometria segítségével elért harmónia, rend
és nyugalom keresése jellemzi munkáit. Ehhez járul az asztalosmesterség ha-
gyományos értékeinek tisztelete, a szép furnírok mesteri illesztése, berakások
alkalmazása. Tervezôi munkássága éppen úgy, mint ismeretterjesztô tevé-
kenysége a két világháború közötti idôszak nem túlságosan tehetôs, de mûvelt
és igényes középrétegeinek lehetôségeihez igazodó harmonikus otthon építé-
szeti és iparmûvészeti megoldását célozta. 

A második világháború után Almár György az Építéstudományi Intézet,
majd az Építésügyi Minisztérium munkatársa lett. Egy ideig Major Máté mel-
lett az Építés – Építészet címû lap szerkesztôje volt. 1956-ban vonult nyug-
díjba, de a mûvészeti ismeretterjesztô munkával továbbra sem hagyott fel.
Részt vett a TIT (Tudományos Ismeretterjesztô Társulat) mûvészeti szakosz-
tályának munkájában, 1968-ban az Építôk Mûszaki Klubjában megalakította
a Mûvészetbaráti Kört, melynek elsô elnöke volt.18

Ebben az idôben fôleg festészettel foglalkozott. 1964-ben „Kép és képi or-
namentika a lakásban” címmel tanulmányt tett közzé, mely a XI. Bercsényi
u. 28. alatti mûegyetemi kollégiumban rendezett kiállításhoz és ankéthoz
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kapcsolódott.19 Almár György tanulmánya vitaanyagul szolgált. Ebben az
írásában egész életmûvét értelmezô összefoglalását nyújtotta a korszerû ott-
honnal kapcsolatos máig érvényes elképzeléseinek: „A lakás, ez a magunk
teremtette kis belsô világ, sugároz valamit, hangulatot kelt. Ez a valami
mindig összefügg a korral, amelyben élünk és egyúttal jellemzi az embert is,
aki benne lakik, s keze nyomát rajta hagyja. […] Nemcsak a kimondottan dí-
szítô elem, vagy dísztárgy teszi hangulatossá, dekorálja a lakást. Dekoratív
hatással jelentkezik a bútorok színe, vagy furnírjának rajza, az ülôbútorok
vonaljátéka, a textíliák mintázata is…”20

Ebben a tanulmányban is részletesen foglalkozik a lakásberendezéssel, a
hatvanas évek korszerû otthonalakításával. A két világháború közötti idô-
szak otthonkultúrával kapcsolatos elveinek továbbfejlesztésérôl, továbbgon-
dolásáról van szó. Almár szerint a lakótérben az egész falfelület teljes kihasz-
nálására kell törekedni, hogy a tárolás problémáját megoldhassuk, méghozzá
a „szekrénybútorok kapcsolása révén. Ily módon az egyes különálló szekré-
nyek helyett szekrénycsoportok alakulnak. A további fejlôdés magával hozza,
hogy csupán szekrényelemeket gyártsanak – ezek a varia bútorelemek – me-
lyekbôl azután már teljes bútorfalak is összeállíthatók. Ha a bútorfal a teljes
falközt kitölti, – egész a mennyezetig felérôen – beépített bútor hatását ad-
ja.”21 Így ez a bútorfal háttérül szolgál a többi berendezési tárgyaknak, ülô-
bútoroknak, asztaloknak és a többinek. Ezek összehangolása már bonyolul-
tabb feladat, kifinomultabb ízlést, mûvészi érzéket követel. S ennél az ente-
riôrnél még egy lényeges új szempontot is figyelembe kell venni, a színek
szerepét, mely az eddigieknél lényegesen fontosabb. Almár szerint ez építé-
szeti feladat, mert az építészeti tevékenység „mindennemû önálló és nem ön-
álló elemek egységbe hozatalára vonatkozik”. Tehát élesen elkülöníti egy-
mástól az iparmûvész és az építész feladatát: „Az iparmûvészi feladat rész-
leges, csupán egyes tárgyak mûvészi megformálására szorítkozik, míg a
tárgyaknak közösségbe való beolvasztása, a térbe helyezése, az elrendezés
harmóniája, ez az összetett kompozíció már építészeti tevékenység.”22

A következô években szinte kizárólag a festészet foglalkoztatta. Pálya-
kezdô éveitôl festett, hol kenyérkeresetként – amint berlini tartózkodása
alatt tette –, hol a tervezôi munka mellett, annak kiegészítésére. Feltehetôen
ez okozta nála a színek iránti fokozott vonzódást. A korábban figurális kom-
pozíciók a hatvanas években fokozatosan az absztrakció felé tolódtak. Képe-
in éppen úgy, mint tereinek alakításánál, a „kompozíciót” tekinti a legfonto-
sabb feladatnak, s ezzel kapcsolatosan fejti ki egész életmûvérôl szóló vallo-
mását: „A színek, a formák önmagukban és egymáshoz való viszonylatukban
érzést váltanak ki az emberbôl, mint a zenében az egyes hangok, illetve a
hangok ritmikus együttese. […] A mûvészetek megértése tehát kultúra kér-
dése. Sokat kell látni, olvasni, s elgondolkozni a látottak és hallottak felett,
hogy közel férkôzzünk a mûvészet csodálatos világához. Ha azonban ez si-
került, sokszorosan megéri a fáradságot.” 
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szakirodalomban lásd: ERNYEY Gyula: Az
ipari forma története. Corvina kiadó, 1983. 

03 Eredeti családi neve Fränkel, 1945-ben
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részt vett a Vereinigte Werkstätten für
Kunst und Handwerk alapításában, majd
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Deutscher Werkbund alapítói között is.
1906-tól foglalkozott típusbútor-tervezés-
sel, és 1910-tôl terveinek megvalósítására
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növelhetô tárolóbútorok kialakítása is, me-
lyek a kislakások berendezéséhez felbe-
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der Künste) tanára, majd igazgatója is volt.

05 Idézi: SOÓS Imre Almár György elhunyta-
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volt, dolgozott közösen Molnár Farkassal
is. A modern építészetrôl szóló írásai nem-
zetközi elismerést hoztak számára (Der
Weg aus dem Chaos, 1931. München).

07 1996-ban a Kassák Múzeumban nyílt kiál-
lítás „A Mentor könyvesbolt és galéria
1922–1930” címmel. 

08 Kell-e magyar Werkbund? Írta: KOZMA La-
jos. In.: Magyar Ipar LIII. 1932. márc. 27.
18–19. 

09 A „Wekbund” alapításának gondolata nem
volt elôzmények nélkül idehaza sem. 1913-
ban „Magyar Mûvészi Munka” néven tár-

saság alakult, „melynek célja az ipari mun-
kának megnemesítése a mûvészetnek, ipar-
nak és kézmûvességnek összmûködésével”.
Tagok: Lechner Ödön, Kozma Lajos, Vágó
József, Jónás Zsigmond, Földes Ede, Mál-
nai Béla, Schreiber Mihály, Fémes Beck
Vilmos, Lajta Béla, Jánszky Béla. A dek-
larációt Major Máté tette közzé a Magyar
Építômûvészetben 1969-ben. (2. sz.). A
Társaság mûködéséknek a háború vetett
véget.

10 Az ipar és a Werkbund-gondolat. Írta: NA-
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12 A Magyar Mûhely-Szövetség megalaku-
lása. Magyar Ipar LIII. 1932. április 30. 28. 

13 IV. Országos Kézmûvesipari Kiállítás kata-
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14 A mai otthon. FRÄNKEL György tanulmá-
nya. In.: A mai otthon írásban és képben.
Bp. 1932. 15. 
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16 Kombinált szoba kombinált bútor. FRÄN-

KEL György építész. Sz. Bánó Vilma könyv-
kiadó, 1936. Lakás és bútor. Szerkesztette:
FRÄNKEL György építész. Sz. Bánó Vilma
könyvkiadó, l938

17 Kombinált szoba, kombinált bútor. 1936.
18 SOÓS i. m.
19 A meghívó szerint az ankétot Pogány Fri-

gyes nyitotta meg, vitaindítók voltak: Ba-
logh András, Koczogh Ákos, Bojár Iván,
Murányi Kovács Endre, Fischer Ernô, Pas-
suth Krisztina, Kaesz Gyula, Tillay Ernô.
Fali dekorációkat kiállított még: Gádor Ist-
ván és Percz János.

20 ALMÁR György: Kép és képi ornamentika a
lakásban. Kiadta az ÉMKE Rózsa Ferenc
Kollégiuma. Bp. 1964. 

21 ALMÁR 1964. 
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