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� Hogyan lehetne benne a cseppben a tenger? A há -
borgó, az elsimuló, a visszatükrözô, a sosem nyugvó,
a végtelen horizontú? Hogyan volna képes egy kiál lí -
tás, az idô és tér egyetlen pillanata egy életmûvet, egy
élet mûvét bemutatni? Egy gyötrôdô, állandóan kér -
dezô, hatalmas életmûvet, amilyen Schrammel Imré é?
Egy világhírû, forradalmár, mindig másképpen gon -
dolkodó, öntörvényû mûvész életmûvét? A legtöbb,

amit tehet a Vigadóban megnyílt tárlat, hogy mûvek
pillanatfelvételeivel érzékeltet valamit a mûvészpálya
hat évtizedébôl, „a tengert marék vízként arcához
eme li” (Pilinszky János: A mélypont ünnepélye).

Schrammel Imre a kezdetektôl a mai napig hang -
súlyozza, hogy ô nem szobrász, ô keramikus. És ezt
végzetesen komolyan veszi. Másképp gondolkodik,
mint a klasszikus értelemben vett szobrász, nem egy
ideát fogalmaz meg anyagban, hanem hagyja, hogy
választott anyagának, a földanyagnak törvényei, visel -
kedése, mozgása teremtse meg, formálja véglegessé az
ideát. Elôször az anyagot kérdezi, aztán saját ma gát. 

Forradalmár akkor, amikor 1980-ban egy kecske -
mé ti keramikusszimpóziumon (ô hívta össze), elké pedt
hazai és külföldi kollégák elôtt beleugrik egy ku pac
nedves agyagba, s azt mondja: „Ez a kerámia! A nyom-
hagyás!”

Forradalmár akkor, amikor a hatvanas évek végén, a
hetvenes évek elején fölrobbantja a hazai és nem zet -
közi keramikus-konvenciókat azzal, hogy kisza ba dít -
ja az agyagot a színes mázak alól, nála a valaha volt
élôkbôl lett agyag nem alapanyag többé, fôszereplô
lesz, ôsanyag-önmaga. Robbantja, hasítja, repeszti
megdermedt lávakitörés-felületû, fekete-szürke-bar na,
súlyos samottgömbjeit, egyikük a Vigadó föld szin ti
kiállítóterének gyújtópontjában, körülötte táguló év -
gyûrûkként sorolnak a késôbbi munkák.

Forradalmár akkor, amikor 1976-ban az akciómû vé -
szet gesztusaival dolgozza meg fômûvét: a váci Mû ve-
lôdési Ház terrakotta reliefjét (a kiállításon Szelé nyi
Károly fény-árnyékokkal érzékenyen játszó pano rá -
mafotóján). Örvénylik, rohan a három méter magas,
közel húsz méter hosszú dombormû, melynek részeit
a földre téve – a föld a lábunk alatt van – egész tes té -
vel munkálta meg. A puha agyagba beleugrott, bele -
dôlt, belezuhant, tárgytöredékeket csapkodott bele,
hatalmas indulat rendezte a reliefet háborgó hullá -
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Az anyag életre kel…
Schrammel Imre keramikusmûvész életmû-kiállítása 

a Vigadó Galériában

�

Schrammel Imre: 
Eladó lányok / 

Imre Schrammel: 
Girls for Sale

[2006] 
kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C

[41x26,5x9 cm]

�

Schrammel Imre: 
Forrás (részlet) / 
Imre Schrammel: 
Spring (detail)
[2012] 
kôcserép, 1280 ˚C, 
a teljes méret:
66x23x12 cm /
stoneware, 1280 ˚C,
full size: 
66x23x12 cmFo
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mokká, kemény akkordokkal zúgó zene ez, vizuális
Allegro barbaro.

Forradalmár akkor, amikor halott madarat talál a
bugaci kiszáradt tófenéken, a szikkadt iszappal együtt
kiemeli, hazaviszi, kiégeti. Az eredmény döbbenetes:
égett földágyon repül a madár, csontjai törékeny há -
ló ja megmaradt, körülötte lebeg a tûzben megsem mi-
sült tollak pehelysugaras lenyomata. A madárlenyo -
ma tok – bagoly, sirály, gém és a többi – mintha rög -
zí tenék a halál pillanatát és a halál utáni pillanatot is:
valamiféle abszurd feltámadást.

Forradalmár akkor, amikor a Rába-parton az árvíz
után visszamaradt iszapba ágyazódó hordalék-tár gyak-
ban meglátja különös mûvek lehetôségét. Hordalék-
reliefjei földágyakba süppedô tárgymontázsok, ben -
nük puhán simulnak össze, hajlanak, deformálódnak
korpusztöredékek, textildarabok, emberiarc-lenyo -
ma tok: mintha az emberi tudat mélyrétegeiben tor -
lódnának egymásra álom- és gondolatfoszlányok, el -
süllyedt mítoszok emlékképei.

Forradalmár akkor, amikor a nyolcvanas években
porcelánhasábot mintáz, nedves állapotban légpus ká -
val belelô: az éles, tiszta, hibátlan geometria kinyílik,
fantasztikus, organikus formává változik, amit így
megmintázni sohasem lehetne, az anyagra ható erô
csodája. Természetesen a „megtervezett véletlent” ô
vezényli, hová hatoljon be a lövés, milyen intenzitás -
sal, és így tovább. 

Forradalmár akkor, amikor üreges agyagfigurákat
mintáz – az emberi test üreges –, a képlékeny, nedves
agyagtesteket földre dobja, megcsavarja, meggyötri.
Így születnek a kiállítás pinceszintjén lévô, földre zu -
hant figurák, 1956-os, utcán fekvô halottak emlék ké -
pei. (1956-hoz többször visszatér, sebesült, roncsolt,
égett cseréptorzókkal, s a forradalom ötvenedik év -
for dulójára készült reliefsorozat földbe mosódó, föld -
anyagba visszatérô testformáival.)

Forradalmár akkor, amikor a nedves, üreges agyag-
testeket drapéria-öntvényekbe burkolja, homokba te-
meti, nagy erôvel különbözô irányokból össze nyom ja:
a testek a bennük lévô levegô és a homok nyomás-el -
lennyomásának hatására elképesztô formákba gyû rôd -
nek. Dunaként hullámzó folyamistennôvé, meg kín -
zott drapéria-Madonnává a Trianoni Pietàn: ölében fejFo
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és kezek nélküli Krisztus-torzó, csonkolt test, cson -
kolt ország. A kiindulópont a szobrászat klasszikus el -
vei szerint tökéletesen megmintázott test (a fôisko lán
Schrammel Borsos Miklóstól tanult mintázni), a tor -
zítás, nyomás, csavarás a mûvész álláspontja szerint
ekkor mûködik igazán. Így mintázza meg a groteszk,
álarcos szerepjáték, a Minótaurosz története szereplôit,
s a halál görcseiben földre boruló, a Pompejiben ta -
lált öntvényszobrok ihlette Pompeji figurákat.

Forradalmár Schrammel akkor, amikor megalkotja
döbbenetes, homoknyomásos torzóit, magányosakat
és súlyos tömbök közé szorítottakat, az esendô em -
berre nehezedô erôk, a torzító, deformáló fizikai és
lelki terror tömör, szûkszavú jelképeit.

Forradalmár Schrammel akkor is, amikor a kilenc -
venes években elfogadja a herendi porcelángyár meg -
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Schrammel Imre:
Androméda
megszabadítása / 
Imre Schrammel:
Rescuing Andromeda
[2010] 
kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C
[46x14,5x15 cm]

Schrammel Imre:
Siratóasszony / 
Imre Schrammel:
Mourning Woman
[2010] 
kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C
[25,5x17x14 cm]Fo

tó
: Á

me
nt

 G
ell

ér
t

Fo
tó

: Á
me

nt
 G

ell
ér

t



hívását, s egy rövid közjáték erejéig újra visszatér el sô
anyagához (porcelán szakon diplomázott), a hófehér,
csillogó mázú, törékeny, „van is, nincs is”-anyaghoz:
a porcelánhoz. Itt is az anyag törvényeire figyel, az

anyagot kérdezi. A Karneváli figurák elôjátéka is itt
van a kiállításon: a mûvész rövid életû elsô munka he -
lyén, a Hollóházi Porcelángyárban 1959-ben (!) min -
tázott, szürreális ködhercegnôk, gyûrt-szaggatott, te -
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Schrammel Imre: 
A rigó halála / 

Imre Schrammel: 
Death of a Thrush

[2012] 
kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C

[23,5x25x30 cm]
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�

Schrammel Imre:
Marsyas / 
Imre Schrammel:
Marsyas 
[2013] 
kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C
[78x15x13 cm]

Schrammel Imre:
Pompeji ôr / 
Imre Schrammel:
Pompeian Guard
[2013] 
kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C
[45x19x18,5 cm]

�

Schrammel Imre:
Emlékmû (terv) / 
Imre Schrammel:

Memorial (design)
[2011] 

kôcserép, 1280 ˚C /
stoneware, 1280 ˚C

[37,5x21x15 cm]
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nyérnyi bohóc-figurák. A Karneváli figurák sorozat: a
tündérfényû, csalóka, lebegô porcelánszerûség ma ga.
Legszebb darabjaiban mintha nem volnának tes tek a

velencei karnevál pompás jelmezeiben, maszkok ti tok-
zatos tánca ez. Verssorok hullámzanak a közép ko ri
vagy tán 18. századi pestisdoktorok csôrös maszkját
viselô Költô fekete-fehér köpenyén, Herend hagyo má-
nyos virágmintái felkúsznak három összeboruló alak
arany maszkjaira, továbbindáznak kesztyûikre, rajtuk
a rokokó halvány visszfénye, a szecesszió vonaljátéka,
s üzen bennük a szürrealizmus, a különös álmok mû -
vészete.

A vigadóbeli kiállítás az eddig megtett út esszen ci -
ája s egyben folytatása, hiszen Schrammelnél nincs
lezárt kérdés, örökre érvényes válasz. Errôl tanús kod-
nak évtizedek óta vezetett, immár súlyos kötetekre
rúgó naplói (pár lap a kiállításon), több ezer oldalnyi
kézírás, érzékeny, remek rajzok kíséretében: az em -
beri kéz apoteózisa, a kézmûves ember emlékmûve.
Bár egész életében közösségeket szervezett, szimpó -
ziumokat, mûvésztelepet, fôiskolát, mégis, munkái -
ban a „magányos úton-járó” inkább, mintha valami -
féle titokzatos hang hívná, amit csak ô hall.

A legutóbbi évek munkáiban, mint Rilke Apolló-
torzójában „mintegy visszacsavarva ég” életmûvének
egy-egy vonulata, megváltozva, megérve az idôvel: a
formák lágyabbak, a hajlítások, nyújtások légieseb bek.
A tragikus torzók folytatása a Forrás (2011), letisztult,
leegyszerûsödött, bezárul és kinyílik a figurális és a
nonfiguratív határán. Tovább élnek Minótaurosz-
ölelései, karcsú, hullámzó, simuló test-formákban,
mozgatja ôket „nagy vizeknek sodra”. S tovább élnek
a mulandóságról, életrôl, halálról való gondolatok. 
A Pompeji ôr (2013) sírszobrokat idézô, lehajtott fejû
alakja az örökkévalóság pózába merevedik az ôrhe -
lyen, amit nem hagyott el, ott várta be a hamuesôt,
ami eltemette.

Vannak mûvészek, akik sohasem hagyják el az ôr -
helyet. Schrammel Imre közéjük tartozik. Újra és
újra kérdez a földanyagtól, hogy újra és újra válaszol -
hasson. Dolgozik tovább, egy szenvedélyes jelen idô -
ben. KERNÁCS GABRIELLA

mûvészettörténész

(Schrammel Imre Az anyag életre kel címû életmû-kiál lí  -
tása. Vigadó Galéria, Budapest, 2014. március 28–jú ni us
29.)
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� A Kecskeméti Kortárs Mûvészeti Mûhelyek – Nem -
zetközi Kerámia Stúdió Kápolna Galériájában már -
cius 17-én nyílt meg A hajnalpír ragyogása – A Zsolnay
eozinmáz újjáéledése címû kiállítás, mely hat kerami -
kus-tervezô eozin-köntösbe öltöztetett alkotásait mu-
tatta be. A Nemzetközi Kerámia Stúdió által meghí -
vott tárlat annak a kiállítássorozatnak a része, amely a
kortárs szilikátmûvészet és design mûhelyeinek, al ko-
tótereinek és azok új produktumainak megismer te té -
sére irányul. A 2013 nyarán vendégül látott Herend
Design kiállítás után következett a mostani Zsolnay-
tárlat; ezt a tényt csupán azért érdemes megemlíteni,
mert mindkét nagy múltú – saját hagyományait egy -
szerre megtartani és meghaladni kívánó – manufak -
túra hívószavai a tradíció és innováció voltak. A Zsol-
nay Porcelánmanufaktúra Zrt. esetében e hívósza -
vak kal korrelálva szinte magától értetôdô a világhírû
eozintechnika újjáélesztésének kísérlete, amely 2011
nyarán vette kezdetét. Az akkor még mûködô Bara -

nyai Alkotótelepek Kht. – Siklósi Kerámia Alkotóház
és a pécsi gyár közös szervezésében hat keramikust:
Eva Zeiselt, Andrási Edinát, Dobány Sándort, Füzesi
Zsuzsát, Julia Kunint és Erdei Viktort kérték fel, hogy
tervezzenek olyan, egyedi formákat, melyeket az eo -
zintechnikával házasíthatnak össze. A szimpózium
eredményeit elsôként Pécsett mutatták be 2012 nya -
rán, a Zsolnay Kulturális Negyed Látványmanufak -
túrájában, majd ugyanazon év ôszén a New York-i
ILIAD Galériában.1 A nívós, tengerentúli bemutat -
kozás után érkezett tehát Kecskemétre a kollekció.

A meghívó szövegében a hagyomány és innováció
hangzatos – ám nehezen összeegyeztethetô – fogal -
mai szerepeltek, míg a megnyitóbeszédek a mítosz és
újjáéledés fennkölt ideáit járták körbe. Kovács Or so -
lya – a pécsi Janus Pannonius Múzeum Zsolnay Gyûj-
teményének mûvészettörténésze – igyekezett tisz táz -
ni a Zsolnay eozinmáz köré szôtt mitikus elemeket.
Redukciós fémlüszter-technika, ha szakmai nevén
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Mítosz és újjáéledés?
A Zsolnay eozinmáz újjáéledése 

– kiállítás a kecskeméti Kápolna Galériában

Andrási Edina:
Bizonytalan mozgás

I–IV. / 
Edina Andrási:

Uncertain Movement,
I–IV

[2011] eozinbevonatú
kerámia / ceramics

with eosin glaze  
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ne vezzük, máris kevéssé titokzatos a fémes reflexû,
színváltó mázak elnevezése, amely így, számos elô -
képet hívhat elô emlékezetünkbôl: antik görög vázák
megkopott csillogását, középkori perzsa és spanyol-
mór kerámiák gazdag vörös és aranyfényét, az itáliai
reneszánsz majolikamûhelyek ragyogó termékeit vagy
éppen a 19. század közepétôl meginduló kutatásokat
e technikák újra megismerésére. Az utóbbiak szinte
egyszerre kezdôdtek Európa-szerte, Angliában Wil -
li am De Morgan, a franciáknál Théodore Deck és
Clément Massier, hazánkban pedig az elôbb Petrik
Lajos, majd Wartha Vince kémiaprofesszorokkal
együttmûködô Zsolnay Vilmos (1828–1900) eredt a
fém-oxidokkal elôállított, színjátszó csillogás titká nak
nyomába. Kutatásaik eredményeit már 1892-ben meg-
ismerhette a szakma és a nagyközönség az Országos
Magyar Iparmûvészeti Társulat karácsonyi tárlatán.
Zsolnay fáradhatatlan kísérletezô szelleme mellett,
gyakorlatias felfogását mutatja, hogy jól csengô, ke -
reskedelmi fantázianevet talált ki2 – a pirosló, rózsás
hajnal ókori görög istennôjének, Eos-nak, nevét köl -
csönvéve – a technikának, melyet haláláig számtalan
szín- és felületvariációban fejlesztett tovább a „mo -
dern stílus”, a szecesszió formavilágára.3

Az 1920-as évektôl az eozintechnikát szecessziós
formák felújított változataira és art deco kisplaszti -

kákra alkalmazták, majd jött az 1948-as államosítás
(egyik) következményeként kialakuló „nippkultusz”;
az eljárást egyszerûsítették és a tömegtermelés szol -
gálatába állították. A technika leegyszerûsítésének má-
ig ható kára az lett, hogy komplett mázreceptek vesz-
tek el, váltak reprodukálhatatlanná. A rendszer váltás
után, az 1990-es években új igény támadt a Zsolnay
dísztárgyak iránt – emelte ki Kovács Orsolya törté -
neti áttekintésének végén. Nem említette vi szont a
DeForma csoport és a Zsolnay Porcelánmanufak tú ra
Zrt. 2002-es szimpóziumát,4 amelynek szó sze rinti és
átvitt értelmû fényében nem tekinthetô innováció nak
a 2011-es siklósi workshop. Azért sem, mert a 2002-
es terméktervek eleve kisszériás elôállításra és forgal -
mazásra készültek, a 2011-es munkák azonban egyedi
stúdiódarabok, funkciójukat tekintve – elsôsorban –
dísztárgyak.

A Kápolna Galéria terét – túlzás nélkül állíthatóan
– uralták a magyar származású, az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált Eva Zeisel szivárványszínû és -ra-
gyogású alkotásai. Eva Zeisel (1906–2011) a 20. szá -
zad designtörténetének meghatározó személyisége,
munkái fôként a szilikát anyagokban ismertek, de ter-
vezett – többek között – bútorokat, fából és fémbôl is.
Formái egyszerre klasszikusak és modernek, szinte
ön magukból következôek és olyannyira természe te -
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Eva Zeisel: Vázák; 
Körte bonbonnière;

Alma bonbonnière-ek;
Lapos vázák;

Gyertyatartók / 
Eva Zeisel: Vases; 
Pear bonbonnière;

Apple bonbonnières;
Flat vases; Candlesticks

[1983–1984]
eozinbevonatú

kerámia / ceramics
with eosin glaze 
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sek, mintha mindig is léteztek volna. Zeisel 1983-ban
hazalátogatott és a pécsi Zsolnay-gyárnak tervezett,
illetve fogalmazott újra formákat. Nagyrészt ezeket a
tárgyakat állították ki a tárlaton is; a 2011-es siklósi
szimpóziumon az idôs tervezô nem tudott részt ven -
ni, ám egy 2008-as tervének átírását még elküldte.
Sajnálatos módon, ezt a vázát nem lehetett látni a ki -
állításon. Eva Zeisel munkái nem csupán azért do mi -
náltak a térben, mert a fôfalra helyezték ôket, hanem
mert az ô formáinak áll a legjobban az eozintechni -
ka. Organikus, mégsem részletezô tömegüket a lágy,
bársonyfényû vagy az erôteljes, tüzes mázak egyaránt
kihangsúlyozzák.

Két alkotó – jó érzékkel – követte neves elôdje ter -
vezési elveit, megfigyeléseit: a nagy felületekbôl épít -
kezô formákon érvényesülnek igazán harmonikusan
az eozinbevonatok. Andrási Edina, a Pécsi Tudo mány-
egyetem Mûvészeti Karának doktorandusza, a Zsol -
nay által is kedvelt, kelet-ázsiai formát, a kobaktök
alakú vázát dekonstruálta. A térben elcsúsztatott sí -
kok érdekes mozgásba lendítik a tárgyakat, melyeken
fekete és meleg színtónusú, finom repedéshálóval el -
látott mázak váltakoznak.

Andrási egykori mestere, Dobány Sándor, a DeFor -
ma csoport egyik alapító tagja és névadója, öntött

elemekbôl hozta létre vázáit, melyeket, ha nem bo rí -
tana eozinmáz, talán egyszerûen minimalista stílu sú -
aknak nevezhetnénk. Mázzal együtt azonban az art
deco elegáns, geometrikus világát idézik meg: mély -
fekete és vörös, fáradt narancssárgák és rózsaszínek,
tompított, óarany fényû eozinmázak, amelyeknek
nagy foltjait érzékeny rajzolatú árnyképek – házak,
tornyok, íves fák – szakítják meg. Eva Zeisel, And rási
Edina, Dobány Sándor – e három keramikus-ter vezô
munkáiban valóban érezhetô a múlt megidé zé sének,
de még inkább, megújításának nehéz fela da ta és
annak elismerésre méltó megoldásai.

A kiállítótér közepén a magyar, ám részint Svájc -
hoz kötôdô Füzesi Zsuzsa bravúros technikával, kéz -
zel épített plasztikáit állították ki. Aki ismeri Füzesi
alkotásait, az kissé meglepôdött a látottaktól: a biszk -
vit porcelánban vagy a változatos, földszínû samottos
agyagban és kôcserépben megszokott „élô organiz -
mu sokat” a telibe kapott, fémesen csillogó, színát me -
ne tes eozinmáz elvakítja, szinte megfojtja. Elvesznek
az apró részletek, a felrakás ôsi technikájának alkal -
mazásából adódó, jellemzô kézjegyek, elsikkad az
ámulatba ejtô bravúr. A végeredmény az egyre erô sö-
dô digital craft paradox irányzatának, 3D nyom ta tó val
készült, áttört mûanyag konstrukcióira emlékez tet,
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Füzesi Zsuzsa: 
Eosin-Double II. / 
Zsuzsa Füzesi: 
Eosin-double, II
[2011–2012]
eozinbevonatú
kerámia / ceramics
with eosin glaze

Julia Kunin: 
Vázák a Scholar’s Rock

sorozatból / 
Julia Kunin: 

Vases from the series
Scholar’s Rock 
[2011–2012]

eozinbevonatú
kerámia / ceramics

with eosin glaze
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holott Füzesi Zsuzsa munkáiban éppen az a lenyû gö -
zô, hogy hamisítatlan kézmûvesalkotások, ezáltal tud -
nak még mindig többet nyújtani, mint egy 3D nyom-
tató.

Julia Kunin, New York-i porcelánmûvész, bemu ta-
tott tárgyai egyszerre több mûvészet- és kerámia tör -
téneti momentumot is felidéznek. Sziklatömbökbôl
alakított vázáin, már-már pop-art gesztussal „eozi nál”,
aranyoz be egy természeti motívumot. Zöld liget cí mû
munkája pedig a manierista Bernard Palissy groteszk
tárgyainak parafrázisa; lepkékrôl és csigákról levett
formákkal halmoz tele egy amorf vázát. Akárcsak Fü -
zesi Zsuzsa alkotásainál, az eozintechnika itt sem
„tesz túl jót”, hiszen eltünteti, felülírja a részleteket
és faktúrákat. Julia Kunin munkái kapcsán – általános
érvényû – kérdésként merül fel: újításként értékel he -
tô-e ez a sok idézés?

Erdei Viktor, mint a Zsolnay Porcelánmanufak tú ra

Zrt. tervezôje, majd 2013-tól vezetô termékfejlesz tô -
je, leginkább ismerheti a gyár történetét és jelenlegi
technológiai lehetôségeit, innovációra irányuló tö -
rekvéseit. Ennek ellenére, alkotásai múltba révedô
átírások: szecessziót mímelô, finom(kodó) stílusban
formált organikus tálak, vázák, felületükön fényes és
matt eozinfoltok játékából kibontakozó dekorációval.
Munkái azért keltenek némi csalódást, mert (el)is -
mer ve 2010-es diplomamunkáit, és a 2012-es londoni
100% Design kiállításon bemutatott – már a Zsolnay -
nak tervezett – pirogránit falpanel-kollekcióját, vagy
a Pécsi köztemetô hamvszóró kútját, mely funkcióját
tekintve is újító alkotás, dísztárgyai túlontúl tiszte leg -
nek a nagy elôd és annak munkássága elôtt, mint ha
nem mernék azt meghaladni és napjaink szemléle té -
hez, elvárásaihoz igazítani.

2010-ben – Pécs Európa kulturális fôvárosa címé -
nek égisze alatt – mutatták be A föld szeretôje címû
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Dobány Sándor: 
Vázák az Árnyékok

sorozatból / 
Sándor Dobány: 

Vases from the series
Shadows 

[2011] eozinbevonatú
kerámia / ceramics
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magyar játékfilmet Pozsgai Zsolt rendezésében, amely
Zsolnay Vilmos életét dolgozta fel, számos új mí toszt
teremtve alakja köré. A sok ponton bírálható alkotás
mégis kiválóan érzékeltette a Zsolnay-szellemiség
alapvetô elveit: a mindenek felett álló minôséget és
az újítás már-már megszállott, szenvedélyes és folya -
matos kutatását. Amit a film a maga sajátos eszközei -
vel közvetített, sajnálatosan, azt nem tudták közve tí -
teni a Kecskeméten kiállított tárgyak. A jövôben ezt
a szellemiséget kellene – következetesebben és éle -
sebben – szem elôtt tartani, hogy a mítosz valóban és
fôként mai formában éledhessen újjá Pécsett, a Zsol -
nay Porcelánmanufaktúrában. NOVÁK PIROSKA

muzeológus

(A hajnalpír ragyogása – A Zsolnay eozinmáz újjáéle dé se.
Kecskeméti Kortárs Mûvészeti Mûhelyek – Nemzetközi
Kerámia Stúdió, Kápolna Galéria, Kecskemét, 2014. már-
cius 18–április 15.)

Jegyzetek
1. A 2012. október 17. és november 30. között megrendezett

Reviving the Light: New Zsolnay Eosin Ceramics címû 
New York-i kiállítás angol nyelvû katalógusa 
az alábbi linken elérhetô és letölthetô:
http://www.iliadny.com/exhibitions/Zsolnay_Exhibition2012.
pdf – Hozzáférés: 2014. március 31.

2. Csenkey Éva mûvészettörténész „kedves legendának” nevezi
a névválasztást, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy
nem egyedül Zsolnay Vilmos alkalmazta a korban igen
divatos elnevezést. Csenkey Éva: Zsolnay szecessziós kerámiák.
Helikon Kiadó, Budapest, 1992. 16.

3. Homályos vonás, az eljárás névadásán túl, hogy napjainkban
többféle írásmódja terjedt el – eozin, eosin, evosin –,
amelynek konszenzusos tisztázása még a Zsolnay-kutatókra
vár.

4. A DeForma csoport A fény – Zsolnay eozin nevû 
szimpóziumát szintén a siklósi alkotótelepen rendezték meg
2002-ben. Balla Gabriella (elôszó): A porcelán és a DeForma
1993–2003. In: DeForma csoport 1993–2003. DeForma
Alapítvány, Budapest, oldalszámok nélkül [A DeForma
csoport 2003-ban megjelent tízéves, jubileumi katalógusa].
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Erdei Viktor: Vázák 
a Valinor- és az Aurora-

sorozatokból; tálak 
a Folium-sorozatból /
Viktor Erdei: Vases

from the series Valinor
and Aurora; bowls from

the series Folium
[2011–2012]

eozinbevonatú
kerámia / ceramics

with eosin glaze
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� A Blickfangra Szentirmai-Joly Zsuzsanna sikere hív-
ta fel a figyelmemet. Lamellás és ezért mozgó szövet -
nek nevezett munkáját ugyanis tavaly tavasszal nagy -
díjjal honorálták ezen a rendezvényen. Találmánya
utóbb olyan rangos seregszemléken is elismerést ara -
tott, mint a londoni 100% Design. Az esseni Red Dot
Design Museumban pedig maga a tervezô számolt
be a világ számos pontján feltûnést keltô munkájáról.
Az alkotó, aki 2002-ben szerzett diplomát a Magyar
Iparmûvészeti Egyetemen, egyébiránt Stuttgart szak-

mai közvéleménye elôtt nem lehetett ismeretlen: ko -
rábban ösztöndíjasként tanult az Akademie Schloss
Solitude-ön, amely rendszeresen fogad pályakezdô
külföldi mûvészeket. 

Mintegy hétszáz kiállítójával az idén már 22. alka -
lommal megnyílt Blickfang a német nyelvterület leg -
nagyobb designvásáraként hirdeti magát. Hét hely szí-
nen – Stuttgart, München, Bécs, Hamburg, Kop pen -
hága, Basel, Zürich – rendezik, ennek ellenére nem
vándorkiállítás. A résztvevôk változnak. Mindenütt a
város, illetve a tartomány vállalkozói és designerei ad-
ják a bázisát a rendezvénynek, amelynek vonzerejé hez
a külföldi résztvevôk (elvétve magyarok) is hozzájá rul -
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Ahol a mûvész az eladó
A Blickfang designvásár Stuttgartban

�

Szentirmai-Joly
Zsuzsanna – Pyka Zsolt
(Laokoon Design Kft.):

Enso Vibrasphere
asztali lámpa /

Zsuzsanna Szentirmai-
Joly – Zsolt Pyka
(Laokoon Design
Company): ‘Enso

Vibrasphere’ table lamp
[2014] beton, üveg,

polipropilén (PP)
Laokoon mozgószövet

/ concrete, glass,
polypropylene (PP)

Laokoon kinetic
texture 

Szentirmai-Joly Zsuzsanna – Pyka Zsolt
(Laokoon Design Kft.): 

Enso Cherry Wood asztali lámpa /
Zsuzsanna Szentirmai-Joly – Zsolt Pyka

(Laokoon Design Company): 
‘Enso Cherry Wood’ table lamp 

[2014] beton, üveg, polipropilén (PP)
Laokoon mozgószövet / 

concrete, glass, polypropylene (PP)
Laokoon kinetic texture  



nak. A tavalyi stuttgarti eseményrôl – az emléke zetes
havazás miatt – lemaradtam, de az idein volt szeren -
csém alaposabban körülnézni. Kétszázhatvan kiállító
vett részt rajta; zömmel kézmûves iparmû vé szek és
kreatív hajlamú vállalkozók, akiknek anyagát két na -
gyobb – Bútor és más tárgyak, Öltözködés és ékszer –
és négy kisebb szekcióban mutatták be a Lieder halle
csarnokaiban. Meg egy mobil konyhákat felvonultató
minitárlatot is szerveztek abból a gyakorlati megfon -
tolásból, hogy a teraszon és a kertben esedékes fô -
zés hez-tálaláshoz ma már legalább olyan komfortra
van igényünk, mint négy fal között a lakásban.

Merôben más rendezvény ez, mint amilyen a ná -
lunk inkább ismert kölni vagy a milánói bútorszalon.
Ez utóbbiak elsôsorban a piacvezetô nagy cégek –
gyártók és forgalmazók – találkozóhelye; a hosszú
távú üzletkötések fóruma, amelynek a közönség csak
mintegy szemlélôje. A Blickfangon azonban a láto ga -
tó a kiállítóval egyenrangú fôszereplô. Gyártó és vá -

sárló, tervezô és felhasználó találkozik egymással ezen
a piacon, ahol ruhák, táskák, ékszerek és ajándék tár -
gyak kínálják magukat készítôik társaságában. Illetve
– mert ez a nagyobb helyet elfoglaló, számra mégis
kisebb hányad – székek, polcok, játékok és más hasz -
nos holmik közül lehet választani. Nem ismeretlen ez
a mûfaj nálunk sem; gondoljunk csak az Iparmû vé sze  ti
Múzeum karácsony elôtti vagy a WAMP rend szeres
akcióira. Közös vonás az is, hogy a kiállítók zö me az
ifjabb korosztályok közül kerül ki.

Az esemény rangjáról – többek között – „az év ku -
rátora” gondoskodik. Részt vesz a koncepció alakítá -
sában, a kiállítók kiválasztásában és a díjazásban is. Az
idei sztárdesigner az angol Sebastian Wrong. Ere den -
dôen szobrásznak tanult, majd fôként lámpák terve -
zôjeként és tervezôstúdiók mûvészeti vezetôjeként
szerzett nevet magának. A vele készült és a kiállítás
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Inca Starzinsky:
Ékszerkollekció (függô,
bross, fülbevaló, gyûrû)
/ Inca Starzinsky: 
Jewel collection
(pendant, brooch,
earrings, ring)
[2013–2014] akril,
ezüstlánc / acryl,
silver chain [Ø 3 cm,
Ø 4 cm; 3x2,7 cm,
4,5x4 cm]

Samuel Treindl:
Parasite asztal /
Samuel Treindl:
‘Parasite’ table 
[2013] 
dukkózott acél /
sprayed steel 



katalógusában megjelent interjúból kiderül, miért
tartja jelentôsnek a Blickfang típusú kiállításokat. Vé-
leménye szerint ma a tervezô munkájának legfeljebb
egyharmadát képezi maga a megformálás, amelynek
– képzettsége folytán – nagy jelentôséget tulajdonít.
Fontosabbak ugyanis azok a szempontok, amelyek a
termék leendô csomagolására, logisztikájára, raktá ro -
zására és forgalmazására vonatkoznak. Az iskolák –
Wrong kifejezését használva – „nem a reális világ ban”
mûködnek, s mivel nem készítik fel a hallgatókat az
élet kihívásaira, így jelentôssé válnak azok az alkal -
mak, ahol az árusítás során a vevôvel közvetlen kap -
csolatba kerülve kapnak munkájukról hasznosítható
értékítéletet a designerek.

Az idei stuttgarti Blickfangon Szentirmai-Joly Zsu-
zsanna néhány olyan lámpát mutatott be, amelyek nek
szobrászként megformált pikkelyes ernyôit mû anyag-
ból (sôt akár fából is) kivitelezhetô mozgó szö vet al -
kotja. Az idei két díjazott nem állt elô hozzá hasonló -
an eredeti fejlesztéssel, de mindegyik munkája meg -

érdemli a figyelmet. Samuel Treindl fémlemezbôl
úgy szabja ki bútorait, hogy a maradék darabokból
újabb tárgyak készíthetôk. Módszere a Boulle-tech -
ni kára emlékeztet, miközben az újrahasznosítás mai
követelményeinek tesz eleget. A nyolc tervezôt tö mö-
rítô Stilnest tagjaként Florian Krebs poliamid gyû rû -
je hajtogatásával kisplasztikaként is funkcionál. Sok
más érdekességgel is lehetett találkozni – a Mymito
rendkívül egyszerû variábilis polcrendszerétôl (Cubit)
Inca Starzinsky konstruktivista ékszerein át a Niruk-
stúdió asztallapra csatolható gyerek-étkezôasztaláig.
Sziklai László régi és újabb darabjaiból valóságos kol -
lekcióval szerepelt a részben osztrák érdekeltségû cé -
ge standján. VADAS JÓZSEF

mûvészettörténész

(22. Blickfang Internationale Designmesse. Liederhalle,
Stuttgart, 2014. március 14–16.)

A fotókat a szerzô bocsátotta rendelkezésünkre.
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Mymito GmbH: 
Cubit polcrendszer

(könyvespolc, CD-tartó,
fiók) / Mymito GmbH:

‘Cubit’ modular shelving
system (bookshelf, 

CD storage, drawer) 
[2008] lakkozott
MDF, a 25-féle
elembôl álló polc -

rendszer legkisebb
eleme 24x16x17,2

cm, a legnagyobb
40x40x37,2 cm /
lacquered MDF,

smallest module of the
25-pieces shelving

system: 24x16x17,2
cm, largest module:

40x40x37,2 cm



� Ipolyi Arnold (1823–1886) nagyváradi püspök mû -
gyûjtôi és adományozói tevékenységének köszön he -
tô en az Iparmûvészeti Múzeum mellett az esztergo mi
Keresztény Múzeum ôriz Magyarországon nagyobb
mennyiségben késô középkori és újkori falikárpi to kat.
Kötôdését a hazánkban is komoly hagyomá nyok kal
rendelkezô mûfajhoz az elmúlt évtizedben több kár pit
témájú rendezvény bizonyítja, így a jelenlegi, Tör té -
neti és kortárs kárpitok Magyarországon címû is, amely
együttmûködésben az Iparmûvészeti Múzeummal és
a 2007-ben elhunyt kárpitmûvészrôl és mûvészet szer-
vezôrôl elnevezett Dobrányi Ildikó Alapítvánnyal, az
európai tradíciójú szövött kárpit múltját és jelenét, az
összefüggéseket is megvilágítva vázolja fel.

A kiállítás elsô, Bibliai és mitológiai témájú németal -
földi kárpitok a Keresztény Múzeum és az Iparmûvészeti
Múzeum gyûjteményében címû szekciójában a mûfaj
egyik legjelentôsebb – németalföldi – tradícióját a Ke-
resztény Múzeum brüsszeli, oudenaarde-i és tournai-i
kárpitjai, valamint az Iparmûvészeti Múzeum, a nem-
zetközi Kárpit 2 kiállításról is ismert, Mercurius átadja
a gyermek Bacchust a nimfáknak címû 18. századi brüsz -
szeli kárpitja reprezentálja. Ez utóbbihoz kapcsoló dik
a 2011-ben, a magyar soros európai uniós elnökség
évében a brüsszeli Királyi Mûvészeti és Történeti
Múzeumban (Musées Royaux d’Art et d’Histoire),
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Történeti és kortárs kárpitok Magyarországon
Kiállítás az esztergomi Keresztény Múzeumban

Ferenczy Noémi: Teremtés / Noémi Ferenczy: Creation
[1913] Iparmûvészeti Múzeum, Budapest / 

Museum of Applied Arts, Budapest [223x219 cm]

Dobrányi Ildikó: 
Nomád szônyeg / 
Ildikó Dobrányi:
Nomadic Carpet 

[1996] Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest /
Museum of Applied

Arts, Budapest
[220x220 cm]
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Jelenet Júdás Makkabeus történetébôl (?) / Scene from the story of Judas Maccabeus (?)
Oudenaarde, 17. század elsô negyede (Keresztény Múzeum, Esztergom) / 

Oudenaarde, first quarter of the 17th c. (Christian Museum, Esztergom) [374x348 cm]
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majd a budapesti Iparmûvészeti Múzeumban bemu -
tatott Európa szövete címû nemzetközi kortárs mû -
együttes, amely a mûfajnak a tervezô, a kartonrajzoló
és a szövô együttmûködésére támaszkodó kollektív
hagyományával szemben a kárpitmûvészet újabb, az
angol William Morris (1834–1896) mûvészet és kéz -
mûvesség egységére épülô esztétikáján alapuló indi -
viduális, autonóm válfaját képviseli. Magyarországon
az új mûvészeti forma elsô képviselôje Ferenczy Noé-
mi (1890–1957), aki 1951-ben saját alkotómódsze ré -
nek szellemében a Moholy-Nagy Mûvészeti Egye tem
jogelôd intézményében, a Magyar Iparmûvészeti Fô -
iskolán a kárpit tanszakot alapította. Itt védte meg dip-
lomáját Ferenczy Noémi egyik tanítványaként Solti
Gizella, aki mestere szövôszékén már több mint öt -
ven éve készíti gobelinjeit. Solti munkáinak tech nikai

megoldását azonban már nem csak a klasszikus fran -
cia kárpitszövés jelenti. Solti ugyanis annak a kár pit
határait szétfeszítô „újtextiles” generációnak a tag ja,
amely a hetvenes években a mûfaj aranykorát te rem -
tette meg. A korszak egyik kritikusa, Kovalovszky
Márta szerint ez a tény munkásságában épp annyira
döntô jelentôségû, mint az, hogy az Iparmûvészeti
Fôiskolán a 20. századi hazai kárpitmûvészet klasszi -
kusa, Ferenczy Noémi tanította.

Ferenczy Noémi és Solti Gizella kárpitjai mellett a
kiállítás második, Autonóm kárpitmûvészet Magyar or -
szágon címû szekciója a magyar kárpitmûvészet tör té -
netében fordulópontot jelentô, ±Gobelin hívószavú
szombathelyi 6. Fal- és Tértextil Biennále válogatott
anyagát, valamint a Ferenczy Noémi mûvészi és ta -
nári munkássága nyomán kibontakozott magyar au -
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Szent István és mûve 
(a Magyar Kárpit -

mûvészek Egyesülete
33 tagjának közös

alkotása) / 
Saint Stephen and His

Work. Community work 
by 33 members of the

Association of
Hungarian Tapestry

Artists
[2000] Keresztény

Múzeum, Esztergom
/ Christian Museum,

Esztergom 
[330x550 cm]

Solti Gizella:
Teremtmények/Bayeux
/ Gizella Solti:
Creatures/Bayeux
[2007; 125x180 cm]Fo
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tonóm kárpitmûvészet nemzetközi integrációját, azaz
az ezredforduló nemzetközi színterein, az Artapestry,
a Festival International de la Tapisserie, Beauvais, az
American Tapestry Biennial, a Tournai Tapestry Tri en ni -
al, illetve a Szépmûvészeti Múzeum nemzetközi
Kárpit kiállításain díjazott magyar mûveket mutatja be.
Az utóbbiakkal kapcsolatban megjegyzendô, hogy a
Kárpit válogatott magyar anyagát 2004-ben a washing-
toni The Textile Museum hívta meg a By Hand in the
Electronic Age címû kiállítására.

Az ezredfordulón azonban nemcsak autonóm, ha -
nem közös, a mûfaj kollektív hagyományát feleleve -
nítô kárpitok is készültek. Ezek közül a Történeti és

kortárs kárpitok Magyarországon harmadik, Közös kár -
pitok elnevezésû szekciójában a Szent István és mûve és
az Európa fényei címût láthatjuk. A kiállítás – melyet
András Edit, Hegyi Ibolya, Kontsek Ildikó, Schulcz
Katalin, Semsey Réka, Solti Gizella tanulmányaival
magyar–angol nyelvû katalógus kísér – megnyitását
Elsje Janssen, az antwerpeni Királyi Szépmûvészeti
Múzeum tudományos igazgatója, a Kárpit 2 zsûritag ja
vállalta. HEGYI IBOLYA

kárpitmûvész

(Történeti és kortárs kárpitok Magyarországon. Keresz tény
Múzeum, Esztergom, 2014. május 10–augusztus 24.)
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EGY TIZENNYOLCADIK SZÁZADI BRÜSSZELI KÁRPIT
KORTÁRS PARAFRÁZISAI – KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS

A SZÖVÖTT KÁRPIT MÛVÉSZETÉNEK
ÁTVÁLTOZÁSAI – KONFERENCIAKÖTET

� Magyarország 2011-es európai uniós elnökségének
alkalmából jelképes gesztusként, a „Brüsszel – Buda -
pest” gondolat kifejezéseként indította el azt a kez de -
ményezést a Dobrányi Ildikó Alapítvány és a Brüsz -
sze li Magyar Kulturális Intézet, melynek keretében
kortárs európai mûvészek vállalkoztak a budapesti
Iparmûvészeti Múzeum egyik brüsszeli kárpitjának
továbbgondolására. A Mercurius átadja a gyermek Bac -
chust a nimfáknak címû alkotás 27 részletét kapta té -
maként egy-egy alkotó, az akkori 27 tagállamot rep -
rezentálandó. 

Az elkészült munkákat az elnökség évében mutat ták
be Brüsszelben (Musées Royaux d’Art et d’Histoire,
2011. május 20–augusztus 14.), majd Budapesten (Ipar -
mûvészeti Múzeum, október 13–november 27.), az
utóbbit egy konferencia is kísérte (Moholy-Nagy Mû -
vészeti Egyetem, november 11.). Az eseménysoro zat -
hoz kapcsolódó két kiadvány, a tanulmányokkal és a
mûvészek vallomásaival gazdagított kiállítási kata ló gus,
továbbá az elôadásokat tartalmazó könyv 2011-ben,
illetve 2013-ban jelent meg Hegyi Ibolya és Schulcz
Katalin szerkesztésében.1

Az „Európa szövete” inspiráló, alkalmasan meg vá -
lasztott cím és mottó, mert gazdag, sokrétû metafo -
ra ként számos értelmezésre adott és ad ma is lehetô -
séget. Megjelenítheti azt az elképzelést – talán csak
ideált –, hogy Európa egységes egész, mely az idôk
kezdete óta formálódik, s szálak, kötések sokasága
fogja össze. Ez a historikus „textília” nagy mester ség-
beli tudással, kulturáltsággal, odaadó munka révén
jött létre. Látványos, de sérülékeny is, megtörténhet,
hogy kifakul, felfeslik. Óvatos mûgonddal restaurál -
ható, elpusztult részletei rekonstruálhatók – ám ha

divatjamúltnak nyilvánítják, veszít értékébôl, akár ki -
dobhatóvá válik.

Maga a választott kárpit keletkezése és sorsa azt is
példázza, hogy a régebbi korok Európája szerveze ti -
leg ugyan nem volt homogén (legalábbis a világi ad -
minisztráció területén), de anyagi és szellemi kultú -
rájában talán még egységesebb volt, mint ma. Így
Brüsszel mûhelyei a 15–18. században az egész kon -
tinens számára dolgoztak, az európai vezetô rétegek
reprezentációs igényeit szolgálták ki. Az Iparmûvé -
szeti Múzeum vonatkozó anyagának legrégebbi da -
rabja, a Jézus születését ábrázoló, reneszánsz „gyôri
kárpit” valószínûleg már a 16. században eljutott Ma -
gyarországra.

„Európa szövete”, egy szimbolikus vállalkozás
Hegyi Ibolya – Schulcz Katalin (szerk.): 

Európa szövete / Web of Europe



Napjainkban tehát a kontinens civilizációjának e
fontos szegmensét illetôen is igaz, hogy összeurópai
kitekintésben idézhetô fel legteljesebben. Ingrid de
Meûter, a brüsszeli múzeum munkatársa, valamint
Semsey Réka elôadása is foglalkozik azzal az együt -
tessel, amelybe a Mercurius-kárpit illeszkedik. Ez a
konkrét sorozat nincs a belgiumi múzeum birto ká -
ban, darabjai azonban tanulmányozhatók Bécsben,
illetve a budapesti mellett lengyel, német és francia
gyûjteményekben.   

A 18. század elejérôl származó mûtárgy elegáns és
magabiztos stílusú, ám tudjuk, hogy elsôsorban a
fran cia konkurencia hatására ekkor már megindult a
brüsszeli kárpitszövô-ipar hanyatlása, hogy a század
végére az utolsó mester, (II.) Jacob van der Borght/
Borcht is becsukja mûhelyét.2

A kiválasztott alkotás jelképesnek tekinthetô abban
is, hogy tükrözi azt a számtalan elemet, amelybôl az
európai civilizáció kibontakozik. Kifejezésre jut ben -
ne az Aranykor, a Paradicsom iránti vágyódás, a kert,
a kultivált, ápolt természet kultusza. A téma mind -
annyiunk közös örökségébôl, a görög–római kultú -
rából ered, s a gyermek Dionüszosz sorsán keresztül
szimbolikusan a jövô védelmérôl szól. Formai szem -
pontból tekintve a brüsszeli kárpitszövés történe té ben
egymásra rétegezôdik a franco-flamand múlt, az itá -
liai festészetre való reflektálás, majd a francia ba rokk
hatása. Az egyes darabok tervezésében, készíté sében
pedig, mint az említett kötetek több szerzôje, alko tó -
mûvésze hivatkozik rá, különbözô mesterek – egy vagy
több festô, kartonkészítô, kivitelezôk – kol lektívája
mûködik közre. Ingrid de Meûter tanulmánya arra is
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Mercurius átadja 
a gyermek Bacchust 

a nimfáknak / 
Mercury Hands over 

the Infant Bacchus 
to the Nymphs 

Brüsszel, 1700 körül
(Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) /
Brussels, c. 1700

(Museum of Applied
Arts, Budapest)
[309x442 cm] Fo
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rámutat, hogy egy adott brüsszeli kárpiton található
ábrázolás elôdök munkájára épül, a középképet, a bor-
dûrt vagy egyes motívumokat korábbi alkotások ból is
átemelhetik.

Az „Európa szövete” koncepció alapján elkészült
kortárs mûvek egymás mellé illesztésébôl változatos
színvilágú és stílusú, mozaikszerû kép alakul ki.3 A
mûvészek írásos reflexióiból kirajzolódik, hányféle
megközelítést alkalmaztak a tervezés során. Az ere -
deti brüsszeli kárpit hatására globális problémákon
gondolkodik el Aino Kajaniemi, aki a természet vé -
delmére, az emberek egymás iránti felelôsségére össz -

pontosít. Magyarország jövôjére asszociál Nagy Ju dit,
a minta kedves, meseszerû elemeit hangsúlyozva,4

családja sorsa idézôdik fel Ariadna Donner értel me -
zésében.5 Saját egyénisége, komplex identitása, „kéz -
írása” foglalkoztatja Thomas Cronenberget, aki a
személyes identitás(ok) problémájáról beszél elôadá -
sának elsô részében is. Czeglédi Adél pedig önmagá ra
utal, mikor a választott részlet fatörzs-motívumába
nôi torzót álmodik.  Peter Horn hangsúlyozza, hogy
az eredeti kárpit kvalitását becsülvén, annak képét
igyekszik visszaadni a saját technikájával. 

Több alkotót elsôsorban a modern mûvészi kife -
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Európa szövete (15 európai ország 27 kárpitmûvészének közös alkotása) / 
Web of Europe. Community work by 27 tapestry artists from 15 countries of Europe

[2011] Iparmûvészeti Múzeum, Budapest / Museum of Applied Arts, Budapest [309x442 cm] 
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jezés mikéntje foglalkoztatja a feladatban. Emöke a
geometrikus idomok ritmusában, rendjében, a két
dimenzió meghaladásában látja a kárpitmûvészet to -
vábblépésének lehetôségét. A minta geometrikus
absztrakcióját valósítja meg Paola Cicuttini, Muriel
Crochet elkészült mûve is.

Az alkotók ars poeticájuk megfogalmazása, elméle ti
fejtegetéseik kapcsán nem kerülhetik el, hogy a szak -
ma központi kérdéseivel szembenézzenek. Vallanak
munkájuk pszichológiai, érzelmi hatásáról, az érté kek-
rôl, amelyeket közvetít számukra. Ieva Krumina úgy
érzi: „a munkafolyamatban gyakran nemcsak a kár pit
alakul át, hanem én magam is.” Többen hangsú lyoz -
zák a lassúság fontosságát, a megismerés és el mé  lyü -
lés, a megnyugvás és meditáció lehetôségét. „Ál landó
érzéki kapcsolat van köztem és a fonalak színe kö zött”, ír ja
Ariadna Donner, Aino Kajaniemi pedig így fo gal maz:
„ha boldogok vagyunk, a jelen valóságát az anya gok érin -
tése által tudjuk átélni, az én textiljeim is ezért válnak
bensôségesekké.”

A mûvészek többsége (mint Emöke, Federica Luz zi,
Thomas Cronenberg) fontosnak tartja hangsú lyoz ni,
hogy a modern, autonóm alkotónak szakítania kell a
mûfaj hagyományos munkamegosztásával, s maga kell,
hogy kivitelezze a mûvét. „A végeredmény így jóval hi -
telesebb, egyedibb, és mûvészileg személyes lesz”, szögezi
le Włodzimierz Cygan. Megengedôbb álláspontot
képvisel Martine Ghuys: „Én például »licier créateur«,
azaz »alkotó szövô« vagyok, de úgy gondolom, hogy a kár-
pit születéséhez különbözô utak vezethetnek”, a kisebb sé gi
véleményt képviseli Paola Cicuttini: „Személy szerint
azonban nem gondolnám, hogy a fejlôdés szempontjából
lényeges lenne, hogy a tervezést és a megvalósítást, azaz a
szövést ugyanaz a személy hajtsa végre.”

A legtöbb alkotót erôsen foglalkoztatja, nyugtala -
nít ja az a gondolat, vajon igényli-e még a társadalom
ezt az „archaikus” és drága mûvészetet? A mûfaj fény-
korában reprezentatív, triumfális rendeltetéssel jöt tek
létre a legszebb sorozatok. Kézenfekvô volt tehát,
hogy a ma kárpitmûvészei is felhasználtak egy szim -
bolikus, politikai jelentôségû alkalmat, hogy felhívják
a szakmára a figyelmet. Az „Európa szövete” vállal -
kozás fontos részvevôi voltak a European Tapestry
Forum (ETF), az európai kárpitmûvészek mozgal -

mának vezetô egyéniségei. Ezért foglalkozik Thomas
Cronenberg elôadása a szervezet mûködésének, cél -
jai nak részletes bemutatásával. Susan Mowatt az elô -
adásában felvázolt körképpel azt sugallja, hogy a 21.
században az alkotók csak akkor boldogulhatnak, ha
lemondanak a „kárpitról mint életformáról”,  képesek
átlépni a szakmai határokon és a mûvészet más ágai
felé nyitni, alkalmazkodni.

András Edit mûvészettörténész, a modern textil
szakértôje, nemzetközi szintéren is sikeres szervezôje
két tanulmányában a kortárs mûvészet kontextu sá ban
helyezi el a vállalkozást. Hegyi Ibolya elôadása az al -
kotómûvész szemszögébôl láttatja a magyar kárpit -
mûvészet meghatározó saját hagyományát, a 20. szá -
zadi fejlôdés Ferenczy Noémitól Dobrányi Ildikó
munkásságáig ívelô képét.

Mindkét kötet magyar és angol nyelven, sok infor -
mációt tartalmazva örökíti meg a különleges vállal ko  -
zást, az igényes grafikai tervezés Bárd Johanna mun -
kája. ISTVÁN MÁRIA

mûvészettörténész
Jegyzetek
1. Hegyi Ibolya – Schulcz Katalin (szerk.): Európa szövete. 
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� Számomra a jelenkor a második világháború után
kezdôdött. Akkor még Kozma Lajos volt a mester az
Iparmûvészeti Fôiskolán, amikor én kezdtem, már
Kaesz Gyula – a „kisöreg”.

A Mennyei Kávéház belsôépítész-törzsasztalánál

együtt ülnek, talán Kozma az asztalfôn? Persze, akár -
ki nem ülhet oda. Természetesen Németh Pista igen.
Ott ül Gábriel Frigyes, Flach János. Meg Bedécs.
Nem olyan rég érkezett Király Jóska, a székkirály. És
most ezen az enyhe tél végi tavaszon a Mikó Sanyi.
Biztosan jól elbeszélgetnek, persze a szakmáról. Va -
jon elégedettek-e azzal, ami ma történik? Egyikük
pá lyája sem volt könnyû.

Mikó Sándor nagyon egyszerû falusi családban szü-
letett, lényegében apa nélkül nôtt fel, a háború utáni
káderpolitika jelentette számára az esélyt, és ô jól fe -
lelt meg a lehetôségeknek. Karrierje a szövetség fô -
titkárságáig ívelt. Senkit nem ismertem rajta kívül,
aki olyan tisztességesen, humánusan volt fônök, mint
ô. S hogy a széles szakmai közeg is elismerte érde me-
it, mi sem bizonyítja jobban, mint a zsennyei belsô -
építész-összejövetelek örökös elnöki tiszte.

Munkásságát idôs korára egy szerény kis könyv
örökíti meg, hiszen a mi szakmánk, a megvalósult
munkáink meglehetôsen mulandók.

Hallatlan szorgalommal készült a publikációra, az
anyag összegyûjtését évekkel ezelôtt kezdte meg. Már
otthonban élt, amikor megjelent a zsennyei kon fe ren ci-
ák története kiadvány – öröm volt számára és elég té -
tel, ôszinte elismerése egy olyan pályának, amely mind-
annyiunk számára emlékezetes és szeretetre mél tó.

Jó beszélgetéseket kívánunk neked, Sándor a meny-
nyei törzsasztalnál, és reméljük, majd mi is odaülhe -
tünk közétek.

2014. március 20.
MEZEI GÁBOR

belsôépítész
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Búcsú Mikó Sándor (1927–2014) belsôépítésztôl 

Mikó Sándor: Lemeztartó szekrényke. 
Kivitelezés: Molnár Péter, Sverteczki József /
Sándor Mikó: Record album storage cabinet. 
Manufactured by Péter Molnár, József Sverteczki 
[2004] cseresznyefa furnéros bútorlap, fém tartószerkezet
(Iparmûvészeti Múzeum, Budapest) / fibreboard with
cherry veneer, metal supporting construction 
(Museum of Applied Arts, Budapest) [135x49x34 cm]Fo
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� Tudomásul kell vennünk, hogy itt most apránként
eltemetünk egy szakmát. A nemrég elhunyt Király
József után most Mikó Sándortól búcsúzunk. Egy

nagy generáció – a nagy generáció – másik tagjától,
akik nagy tervekkel láttak neki a világnak, és voltak
olyan szerencsések, hogy a legtöbb tervüket meg va -
lósíthatták. Jó korban éltek – mondjuk, miközben
tudjuk, hogy nem volt az annyira jó kor, nem voltak
jó korok, hiszen több korszakot is volt módjuk ki pró -
bálni, megélni, átvészelni, túlélni. Érdekes, hogy mi -
kor róluk beszélünk, mintha csak a szakmai létezés
határozná meg a kort, nem a történelem. Mintha
más nem is lett volna, és valószínûleg ez így is van –
nekik alighanem nem volt más. Életük összeforrt a
szakmával elválaszthatatlanul, csak egy dolog zökkent -
hette ki ôket ebbôl a menetbôl. Vannak, akikrôl va -
lahogy azt gondoljuk, soha nem halnak meg. Sanyi
bácsi ilyen ember volt. Egyszerûen megszoktuk, hogy
van. Nem úgy, mint az állólámpát a sarokban, vagy
az esernyôt a ruhafogason. Úgy szoktuk meg, mint a
folyót, ami mindig is ott volt, ami jön valahonnan és
tart valahová, ami egy pillanatra sem áll meg. Sze ren-
cséje volt? Talán. Életét annyira átszôtte a szakma, és
élete annyira átszôtte a szakmát, hogy egész életét
ebben a szakmai burokban élte le. A belsôépítészet
abban az értelemben, ahogy ô tanulta és gyakorolta,
megszûnt, átalakult. Ô tisztán látta ezt, nem tett úgy,
mintha nem venne róla tudomást, mégis úgy élt, úgy
cselekedett, mintha a szakma örök lenne. A szövet las-
san felfoszlott, ám ameddig ô ellátott, ott a szakmai
egység még létezett, pedig messzire látott, látta az
egész magyar szakmai horizontot. Talán csak nézni
kellett másképp, talán tudni kellett valamit ehhez a
másképp nézéshez – hit. Nem vakhit, nem naivitás,
hanem valami igazán lényeginek a tudása, amihez ké-
pest eltörpülnek a mások számára megkerülhetet len
problémák. Ô ebben a hitben gondolkodott a szak -
máról, így tudta töretlenül, minden önámítás nélkül
teljesnek látni azt élete végéig. Következetes kapcso -
lattartó volt. Idônként végigtelefonált mindenkit, nem
tudom, milyen rendszer szerint, talán volt egy külön
listája, talán csak végighaladt egy névsoron, és mikor
végigért, újrakezdte, nagyjából kéthavonta szólt bele
a telefonba. Volt, akit rendszeresen meglátogatott,
mindig vitt valamit. Katalógust, könyvet, fényképet.

2 014 / 4 2 5 . o l d a l I N  M E M O R I A M

Valaki megint elment

Mikó Sándor: Karosszék a budapesti Royal Nagyszálló berendezéséhez. 
Kivitelezés: KERIPAR / Sándor Mikó: Armchair for the interior 

of the Grand Hotel Royal, Budapest. Produced by KERIPAR  
[1959] kôris, buklé szövettel kárpitozva (Iparmûvészeti Múzeum, Budapest) /
ashen, boucle upholstery (Museum of Applied Arts, Budapest) [79x65x79 cm]
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Bejelentkezett, elbeszélgetett, aztán ment tovább.
Rendszeresen bejárt hajdani iskolájába, a Kozma La -
jos Faipari Szakközépiskolába. Élete végéig építette a
kapcsolatrendszerét, és használta is – nem magának,
hanem nekünk és a szakmának. Sok apró, de fontos,
néha sorsdöntô segítséget nyújtott, és nem kért cse -
rébe semmit. Sokunknak segített állást, munkát ta lál -
ni, elsô szóra vállalta a kiállításmegnyitóinkat. Létre -
hozta a zsennyei belsôépítész-találkozót. Megérte az
életmû-kiállítását. Dedikálhatta a róla szóló könyvet.
Teljes életet élt. Eltervezte, hogy lesz vége, készült.
Feleségével már régen kisebb, könnyebben megkö ze-

lít hetô helyre költözött, nem bírta már a közlekedést
a hegyen. Könyveit, katalógusait jórészt szétosztotta.
A tavalyi Zsennye már nélküle telt, furdalt is ben nün -
ket a lelkiismeret, a szakmai és az emberi is, mert ta -
lán ott lehetett volna, de nem tettünk meg mindent.
A Zsennyék, ha lesznek még, már végleg nélküle ma -
radnak. A hiánya a drámai felismerés után, hogy már
nincs, majd csak késôbb fog jelentkezni.  Szavai ak -
kor is itt lebegnek majd köztünk és hordozzák azt az
üzenetet, amit ô hozott azoktól, akikre ô nézett föl. 

TÓTA JÓZSEF
belsôépítész
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Mikó Sándor: Simi étkezôgarnitúra / Sándor Mikó: ‘Simi’ dining-room furniture
[1998] gôzölt bükkfa, rozsdamentes acél, textilkárpit / 

steamed beech, stainless steel, upholstery
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� Kecskemét azon városok közé tartozott, ahol az ur -
banizáció nem a kiegyezés utáni általános konjunk tú ra
idején, hanem a millennium és az azt követô években
teljesedett ki, így a városképet elsôdlegesen már nem
a historizmus, illetve az eklektika, hanem a század for-
dulós-szecessziós építészeti irányzatok határozták meg.
Kecskemét több szempontból is különleges fô téri
építészeti együttese ennek köszönhetôen a Tria non
utáni Magyarországon egyedülállónak számít, mivel
legközelebbi rokonai (például Szabadka, Ma rosvá sár -
hely, Nagyvárad) ma már határainkon túl ta lálható ak.
Kada Elek, Kecskemét aranykorának pol gármestere
1912-ben, a Vasárnapi Ujságban így fog lalta össze, ho  -
gyan lett a „puszták metropolisa”1 Magyarország leg-
szebbjének választott fôterû városa: „Kecskemét ôsi vá -
ros építkezése már nem felelt meg a mai kor ízlésének és az
emelkedô forgalomnak, minek következtében új város sza -
bályozási terv készült és ez alapon régi városrészekben új
utczák nyittattak és a szabályozással a központi piacz tér
is nagymérvben bôvíttetett. Ez a nagyobb arányú szabá -
lyozás maga után vonta azt, hogy újabb monumentális
jellegû épületek keletkeztek, mely építkezéseknél a hatóság
nagy súlyt helyezett arra, hogy azokban a magyar építô
mûvészet legújabb irányai jellegzetes kifejezést nyerjenek;
mely iránynak legelsô képviselôje Lechner Ödön, a ki mun-
káját Kecskeméten az új városháza építésével kezdte meg
[…].”2

Sokszor említett tény, hogy a kecskeméti épülete -
ken, különösen a fôtérieken három századfordulós-
szecessziós építészeti irány, korszak tanulmányoz ha tó.
Az 1896-ban felavatott Városháza Lechner Ödön nek,
a magyar szecessziós építészet legnagyobb alakjának
egyik fômûve, s akinek egyik legbámulatosabb alko -
tása lett volna meg nem valósult terve, a Rákóczi-szo-
borral egybekomponált, Zsolnay kerámiával díszí tett,
52 méter magas víztorony az 1910-es évek elején. A
Lechner-iskolához tartozik a 20. század elsô évtize dé  -
ben a Komor Marcell – Jakab Dezsô páros által ter -
vezett Iparos Otthon (és feltehetôleg az izraelita bér -
ház), illetve a tanulmányunk fô témáját adó épület. S
végül egy már modernebb felfogású, a kortárs nem -
zet közi építészet irányzataihoz szervesen illeszkedô,
szecessziós irányt képviselt az 1910-es évek elején az
úgynevezett „Fiatalok” csoport. Közülük Mende Va lér
(Református Fôgimnázium és Jogakadémia; Luther-
udvar) és a Jánszky Béla – Szivessy Tibor páros (Vá -
rosi Kaszinó és a Gazdasági Egyesület Székháza; a
már lebontott II. katolikus bérház; Mátyás téri elemi
iskola és a Mûkertben található mûvésztelepi épület -
együttes) munkássága jelentôs alkotásokkal kötôdik
Kecskeméthez. Az utóbbi épületekhez kapcsolódtak a
kecskeméti mûvésztelep tagjainak elsô megbíza tá sai,
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„Csak Kecskemét példáját kell utánozni”
Márkus Géza: Cifrapalota

�

Márkus Géza 
elsô tervvázlata 

a kecskeméti Cifra -
palotához / 

Géza Márkus’s first
design sketch for the

Cifrapalota (Gaudy
Palace) in Kecskemét  
[1902] reprodukció /

reproduction
[Mûvészet, I.
1902/4. 293.]

Pirogránit díszek a
tetôzeten, Cifrapalota,

Kecskemét. 
Terv: Márkus Géza,

kivitelezés: 
Zsolnay-gyár, Pécs /

Pyrogranite ornaments
on the roofing.

Cifrapalota (Gaudy
Palace), Kecskemét. 

Design: Géza Márkus,
execution: 

Zsolnay Factory, Pécs
[1903] Fo
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ahol a szecesszió ideáinak megfelelôen valódi Ge samt-
kunstwerk-teljesítmények jöttek létre (pl. a Vá rosi
Kaszinó esetében Falus Elek tervezte az enteri ôrt,
köztük a nagyterem dekorációját a színes üveg abla -
kokkal, kandallóval, díszítôfestéssel).3

Idôrendben a második, tehát a Lechner-követôk
csoportjába sorolhatjuk Kecskemét egyik leg egyé nibb
hangú, országszerte ismert épületét, a Cifrapalotát,
melyet a fiatal Márkus Géza (1872–1912) tervezett.
Márkus nem tanult soha a Mûegyetemen, autodi dak -
taként lett kiemelkedô építész. Freund Vilmos és az
akkor éppen a Kúria épületén dolgozó Hauszmann
Alajos irodájában képezte ki magát. A századforduló
idején önálló irodát is nyitott, közös munkái, tervei
voltak mindenekelôtt Spiegel Frigyessel (pl. Nyári
Színház, Kolozsvár, 1908–1910), illetve a már emlí tett
Komor Marcellel és Jakab Dezsôvel (pl. Népopera,
mai nevén Erkel Színház, Budapest, 1911), de együtt
dolgozott a szobrászok közül Telcs Edével, Kallós
Edével is. Mindemellett újságírói munkássága is je -
lentôs, munkatársa volt a Mûvészetnek, a Magyar Hír-
lapnak és a Színháznak, de ezenkívül számos írása és
grafikája jelent meg más lapokban, folyóiratokban is.
Készített könyvillusztrációkat (pl. Erdôs Renée: Ver -
sek, 1902), sôt szcenikusként is dolgozott 1903–1904
között a Budapesti Népszínház számára. Összetett,
csapongó, dinamikus, a szecesszióhoz méltó „Gesamt-
kunstwerk-egyéniség” volt, számos meg nem való sult
tervvel, amelyek közül néhányat a Mûvészet is lekö -
zölt 1906-ban. Bródy Sándor, a neves író kortárs jel -
lemrajza kísérte az illusztrációkat: „Most tavasszal vol -
tam az atelierejében, melyet Kallós szobrásszal együtt tart.

(Csuda, hogy nem társult egy festôvel, egy íróval és egy
muzsikussal is. Valamennyinek tudna ötletet adni és mind
munkát adhatna neki.) […] Egy festô atelierje a Márkus
Gézáé. Minden zug tele a színtôl szikrázó épületarcokkal,
en face és en profil. Színházak vidám arculatai, komor
emlékalakok, kecses nyaraló-helyek. Itt terebélyes kôfejek
nônek ki a rideg sziklatalajból. Nôi testre alkalmazott tar-
ka vászonépületek egy földre dobott thékában. Interiôrök,
mesebeli hercegnôk és komor bankárok számára. Szín há -
zi díszletek. Templomi szigorúsággal kitervelt bútorok.
Könyv tábla-tervek. Minden vallásbeli templomok, a jó is -
ten minden ízlésének megfelelôk. Elragadó ez a buja sok -
félesége a munkának, amelyben nincs egy párkány se, ami
a másé, ez a Márkus Gézáé mind. […] És itt, a Márkus
építômûhelye a maga összevissza sokféleségében oly bôsé ges,
friss és eredeti, mintha a dátum nem ma és Budapest vol -
na, hanem négyszáz évvel ezelôtt és Firenze, vagy leg alább
is Pisa.”4

„[…] az 52 méter széles Rákóczi-út piaczi torkola tá nak
egyik sarkán van a Kereskedelmi Kaszinó, melynek ter ve -
zôje a Zsolnay által készített majolikáknak dúsabb alkal -
mazása által iparkodott nagyobb hatást elérni, s melynek
szépsége fölött eltérôk ugyan a nézetek, de mûvészet fejlô -
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Pirogránit díszek a
tetôzeten, Cifrapalota,
Kecskemét. 
Terv: Márkus Géza,
kivitelezés: 
Zsolnay-gyár, Pécs /
Pyrogranite ornaments
on the roofing.
Cifrapalota (Gaudy
Palace), Kecskemét.
Design: Géza Márkus,
execution: 
Zsolnay Factory, Pécs
[1903] 

Majolika- és pirogránit díszítés a pártázaton és a tetôzeten, Cifrapalota, Kecskemét.
Terv: Márkus Géza, kivitelezés: Zsolnay-gyár, Pécs / 

Majolica and pyrogranite ornaments on the moulding and the roofing. Cifrapalota
(Gaudy Palace), Kecskemét. Design: Géza Márkus, execution: Zsolnay Factory, Pécs 

[1903] 
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Márkus Géza: 
A Cifrapalota fôtéri

homlokzatának terve /
Géza Márkus: Layout of
the main-square façade

of the Cifrapalota
(Gaudy Palace) 

[1902] Magyar
Nemzeti Levéltár

Bács-Kiskun Megyei
Levéltára, Kecskemét

/ Bács-Kiskun County
Archives of the

Hungarian National
Archives, Kecskemét Fo
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dési szempontból mindig egyik legérdekesebb háza lesz a
városnak.”5 Az épület eredetileg városi bérház volt,
méghozzá az elsô a sorban, melynek a felépítésérôl a
kecskeméti városatyák 1902-ben határoztak, a század
eleji Rákóczi úti építkezések példaadó nyitányaként.
Az elsô tervvázlatot mint „Kecskemét város bérpa lo tá-
ját” közli még abban az évben a Mûvészet címû fo lyó-
irat is,6 melynek az autodidakta építész a munka társa
volt. Az épületet a Rákóczi úti tengelyszim met rikus
fôhomlokzata felôl bemutató elsô vázlathoz képest,
pénzügyi okok miatt, két jelentôs módosítás történt a
végleges változaton: egyrészt le kellett mondani a fô -
homlokzat két sarkán emelendô tornyokról,7 más -

részt a lábazatot kô alkalmazása helyett vakolással
kellett megoldani. A változtatásokkal némileg egy sze-
rûsödött, visszafogottabbá vált az épület külsô hatá sa.
Az elsô tervvázlatnak a két kupolával, az eredetileg
bonyolultabb kiképzésû pártázattal, a gazdag stukkó-
és kerámiadíszítéssel kiegészítve némi barokkos, ro -
kokós reminiszcenciái is voltak, megfelelve a korszak
palotákról alkotott képének.

„Különösen jellemzi az u. n. szecessziós építkezést a köny-
nyed hullámzatos vonal, mely városi bérházunkon több
alkalmazásban is szépen látható.”8 A kecskeméti Fara gó
Béla, országos tanítói árvaházi igazgató, már 1905-
ben bátran alkalmazta a szecessziós jelzôt a „magyar
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A fôtéri homlokzat
emeleti szintjei
(részlet), Cifrapalota,
Kecskemét. Építész:
Márkus Géza / Detail 
of the main-square
façade. Cifrapalota
(Gaudy Palace),
Kecskemét. Architect:
Géza Márkus
[1903]

�

Vakolat- és pirogránit
díszítés a fôtéri

homlokzaton, Cifra -
palota, Kecskemét.
Terv: Márkus Géza,
kivitelezés: Zsolnay-
gyár, Pécs / Plaster

and pyrogranite
ornaments on the 

main-square façade.
Cifrapalota (Gaudy

Palace), Kecskemét.
Design: Géza Márkus,

execution: 
Zsolnay Factory, Pécs

[1903] 
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stílus”-nak erre a remekére, holott a két fogalom ösz-
szekapcsolását, együttes értelmezését ekkor még nem
túl sokan vállalták fel Magyarországon.9 A kon zer va -
tív körök, a kultúra hivatalos képviselôi elsôsorban
Lechnert támadták a nemzetietlenség vádjával, akit
szándékosan akadályoztak abban is, hogy építészeti
megbízásokhoz jusson. A mester tanítványai, követôi
révén azonban a lechneri formanyelv hatása, igaz,
változatos módon és színvonalon, de így is jelentôs
mértékben tért hódított a magyar építészeten belül
az elsô világháború kitörése elôtti bô egy évtizedben.
S amit utólagosan Kecskemét szerencséjének is tart -
hatunk, az az, hogy az irányzat hivatalos elutasítása
miatt, annak képviselôi Budapest helyett túlnyomó -
részt a vidéki városokban kaptak jelentôsebb szere pet,
feladatokat.

Bár a kecskeméti épület stílusában jelen van a nem-
zetközi (bécsi) szecesszió is, amiben talán Márkus
szobrászi hajlamai10 is szerepet kaphattak, a legtöbb
megoldás azonban a Lechner-iskola jellemzôit mu tat-
ja, így például a kortárs által is kiemelt hullámzó vo -
nalú attikának mint a felvidéki pártázatos rene szánsz
jellegzetes elemének tudatos felhasználása. Különö sen
jól látható ez a Cifrapalota külsô díszítésén, a va ko -
latarchitektúrával is tagolt homlokzat színes majo li -
kabetétein, a plasztikus, kék, zöld és piros pirográ nit
ornamensein, illetve a magas tetô mázas cserepein és
fantáziadús, szintén pirogránit „kéményein”, „gom -
báin”, „virágdíszein”, melyek mind a pécsi Zsolnay-
gyár termékei. A cifraszûrök rátéteihez hasonlatosan
megjelenô (lásd az épület nevét!), változatos formájú

majolikamezôkön kibontakozó floreális szecessziós
ornamentika magyar népmûvészeti motívumokkal
keveredik. Tervezôjük maga a dekorációs feladatok -
ban is jártas építész lehetett (lásd a Mûvészet folyóirat
általa rajzolt korabeli fejléceit és záródíszeit). A nép -
mûvészeti motívumok esetében, több kortársához
hasonlóan, nála is jogosan feltételezhetjük a kiskun -
fél egyházi születésû, de elsôsorban a Székelyföldön
gyûj tô Huszka József nagy hatású mintakönyveinek,
albumainak (Magyar díszítô styl, 1885; Magyar orna -
mentika, 1898) egyedi felhasználását. A Cifrapalota
külsô összhatásában, így igen áttételesen ugyan, de
nem elhanyagolhatóan szerepet kaphattak Huszka if -
júkori élményei, melyek a 19. század második felé ben
virágzó alföldi szûcs- és szûrdíszítés felôl érték, s fô -
ként e téren végzett saját kutatásai, gyûjtése (pl. Sze -
geden, Egerben, Debrecenben).

Az épületet gazdaságossági okokból többfunkciós ra
tervezték. A földszinten bérbe adható üzletek sora -
koztak (egykori bejárataik helyén ma ablakok van nak),
az elsô emeleten a Kereskedelmi Kaszinó díszterme
és egyesületi helyiségei, míg a második emeleten bér-
lakások voltak kialakítva. A több funkció megfelelô
elválasztása érdekében két lépcsôház is épült, melyek
közül a díszesebbik a Kaszinó dísztermébe vezetett, s
mélyen beugrik az udvar terébe. Az épület belsô dí -
szítése visszafogottabb, s elsôsorban az ovális alap -
rajzú Pávás teremre összpontosul. A kék eozinmázas
csempék, a meggypiros és kék pirogránit díszek, a
festett gipszstukkókból kivitelezett, de eredetileg eo -
zinos kerámiából tervezett pávák, a ma már hiányzó
hatalmas tükrök és ornamentális falfestés (utóbbi a
két szív alakú mezôben), s az egykor arany hátterû
fehér stukkók együttesében, motívumaiban is a külsô
díszítés köszön vissza.

Természetesen egy adott város építészetére ilyen
nagy hatást gyakorló remekmû tervezôjérôl, a té má -
val foglalkozó kutatók gyakran feltételezik, hogy pár -
huzamosan kisebb megrendeléseket is kapott hely -
ben. Nem véletlenül merült fel ez például Kada Elek
magyaros szecessziós stílusban felépíttetett villájáról,
igaz forrás hiányában csupán stíluskritikai érvek men-
tén. „Kint az Öreghegyen a sûrûn ismétlôdô villák között
van egy, amely kívülrôl is elárulja gazdája egyéni életét:
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Festett gipszstukkó és
pirogránit díszítés a

Pávás teremben,
Cifrapalota, Kecskemét.

Terv: Márkus Géza,
kivitelezés: Zsolnay-
gyár, Pécs / Painted

plaster stucco and
pyrogranite ornaments

in Peacock Hall.
Cifrapalota (Gaudy

Palace), Kecskemét.
Design: Géza Márkus,

execution: Zsolnay
Factory, Pécs

[1903] 
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eredeti ôsmagyar motívumokból merített architektú rájá -
val elüt a sablonoktól. […] Ez a polgármester kertje.”11

Szerencsére a Szentháromság temetôben álló családi
sírboltról, melyet Balatoni Farkas Ignác gyógysze -
rész valószínûleg Celli nevû leányuk emlékére emelt
(„a gyermekre utal az épületen mindenhol megjelenô szív  -
motívum és a liliom az angyalok kezében”), egy elôke -
rült tervrajz is igazolta, hogy 1903-ban Márkus Géza
volt a tervezôje.12

Lássuk végül, hogy milyen tanulságokat vont le az
1903 nyarán már használatba vett13 Cifrapalota kap -
csán Lyka Károly, a századelô nagy tekintélyû mû vé -
szettörténésze: „Kecskemét városa székházat építtetett,
még pedig helyes érzékkel modernt és magyarosat. Egyike
ez a legszebb ilyfajta magyarországi épületeknek. Tetszett
az embereknek: formáit, a melyek eleinte talán újságuk
miatt különöseknek hathattak, szép lassan megszokták,
azután rájöttek az új ízlés szépségeire, végre megszeret ték
a mûvet. A kecskemétiek azonban nem álltak meg ennél
az elsô stációnál. Mikor nemrégiben bérházat akart a vá -
ros építtetni: ismét modern és magyaros tervet kívántak.
A bérház javában épül, még pedig általános érdeklôdés kö -
zepette. Elôre tudjuk, hogy megszeretik ezt is és a har ma -
dik épület, a melyet a város építtetni fog, ismét magyaros
lesz. […] Csak Kecskemét példáját kell utánozni.”14

IFJ. GYERGYÁDESZ LÁSZLÓ
mûvészettörténész
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Majolika- és 
pirogránit díszítés 
a fôtéri homlokzaton,
Cifrapalota, Kecskemét.
Terv: Márkus Géza,
kivitelezés: Zsolnay-
gyár, Pécs / Majolica
and pyrogranite
ornaments in the 
main-square façade.
Cifrapalota (Gaudy
Palace), Kecskemét.
Design: Géza Márkus,
execution: 
Zsolnay Factory, Pécs 
[1903] 
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� Végighaladva városaink ütôerein, a körutakon és fô-
utcákon, örömmel vehetjük észre, hogy az elmúlt né -
hány évben a szabad terek nagy része felfrissült vagy
új köztéri hangulattal alapjaiban lényegült át. Ez kö -
szönhetô a tájépítészet egyre szélesebb elismertsé gé -
nek, a településközpontok megújítását célzó pályá za -
toknak és a környezeti változásokra gyorsan reagáló
„urban-blogger”-szemléletnek. A tájépítész feladata
az adott helyszín térélményeihez, települési funkció -
jához, építôanyagaihoz illeszkedô legjobb kompozí -
ció létrehozása a településökológia építôelemébôl, a
növényzetbôl. A legletisztultabb koncepciójú közté -
ri, zöldfelületi megújítások ott tudnak megvalósulni,
ahol a tájépítészeket már az elsô tervfázisokba be von-
ják. Szerteágazó, jó szintetizáló képességükre támasz-
kodva a beépítés, a fásítás és az útvonalak kijelölése
szervesen valósulhat meg a részletekkel. Erre az egy -
ségességre kitûnô példa a Kopaszi-gát (Budapest XI.
kerület – Garten Studio: Steffler István, 2007), a fô -
város ma legigényesebb magánterületen létrehozott köz-
parkja, ahol lendületes design és részleteiben is finom
anyaghasználat, változatos növénykiültetés valósult
meg táji léptékben elsôként alapozva a Duna vízél mé -
nyére.

Sajnos, az önkormányzatok az arculati imázs ele -
meként tekintenek a köztéri felújításokra, miközben
rendszerszemléletük, „zöldfelületi víziójuk” sokszor
hiányzik. A tájépítészeknek nem adnak szabad kezet
és nehezen vágnak bele merészebb, de letisztultabb
tervekbe, ezért konzervatív, jellegtelen munkák is szü-
letnek. Az európai trendek jól ismertek szakmai kö -
rökben, és a térhasználók is egyre jobban igénylik a
kortárs megoldásokat: interaktív szökôkutak, izgal mas
burkolatok, installációk, színek. Inspiráló külföldi
példákkal szemben1 nálunk a köztéri szobrász, ipar -
mûvész megválasztása akadályokba ütközik, a magas
fenntartású, költséges elemek kirostálódnak és a köz -
beszerzések során a minôségi anyaghasználat is elsik -
lik, mivel a tervben szereplô anyag „hasonló megje le-
nésû, de sokkal olcsóbb” burkolatra, bútorra cseré lô -

dik. Kortárs példáinkat négy szemszögbôl válogat tuk:
köztéri funkcionalitás, formaiság, településkép és kö -
zösségi részvétel. 

A KÖZTÉR TÁJÉPÍTÉSZETE

A városi fôterek, fôutcák a közösségi élet agorái, ame-
lyeket maguk az emberek tesznek érdekessé és iz gal -
massá, így sokszor nem indokolt azok formákkal való
túltervezése. Az s73 Tájépítész Iroda által tervezett
fôvárosi Kossuth Lajos tér (V. kerület), a pécsi Szé -
chenyi tér, az ajkai Agora tér is e szemléletben ké -
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Közösségi terek tájépítészete 
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Kossuth Lajos tér,
Budapest V. Terv:

Balogh Péter István,
Mohácsi Sándor,
Hómann János, 

Pécsi Máté (s73
Tervezô Iroda Kft.) / 

Kossuth Lajos Square,
Budapest, V. Design:
Péter István Balogh,

Sándor Mohácsi, János
Hómann, Máté Pécsi

(s73 Design Office Co.)
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Ditrói Mór utca,
Budapest XIII. Terv:

Szakács Barnabás
(Lépék-Terv Kft.) /
Ditrói Mór Street,

Budapest, XIII. Design:
Barnabás Szakács

(Lépék-Terv Co.)
[2010]

Széchenyi tér, Pécs.
Terv: Balogh Péter
István, Mohácsi Sándor,
Hómann János, 
Pécsi Máté (s73
Tervezô Iroda Kft.) /
Széchenyi Square, Pécs.
Design: 
Péter István Balogh,
Sándor Mohácsi, 
János Hómann, 
Máté Pécsi 
(s73 Design Office Co.)
[2010] 
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szült: funkcionális téregységek, minimalista for ma -
világ; terepformákba simuló lépcsôfokok és igényes,
alaphangulatot adó, szabad áramlást biztosító „feszí -
tett tükrû burkolat”. A térhasználók közötti interak -
ciót néhány gesztusszerû izgalmas elem teremti meg
(térplasztikai ülôkockák, idôzített vízjáték, lépcsôs
tükrözô-medence). Fájó lehet azonban a fák meg ti -
zedelôdése, amit sok esetben városképi, mûemléki
szempontok diktálnak, illetve a szaporodó parkoló -
há zak, tetôteraszok mûszaki korlátai, közmû- és tûz -
védelmi elôírások okoznak. A tájépítész azonban pó -
tolni igyekszik az így keletkezett hiányt (a Kossuth tér
északi, déli oldalán lévô kis liget, a Keleti pályaudvar
északi részén a fásított parkoló). 

Szintén funkcionális megközelítésbôl született a
Hollán Ernô és a Ditrói Mór utca (Bp. XIII.) újszerû

középtengelyes fásítása (Lépték-Terv: Szakács Bar na-
bás, 2010), ahol meanderezô növénykazettás ülôpa -
dok hívnak pihenésre. Az utóbbiak esetében egyedi
fénnyel-vízzel hímzett, a színház vörös bársony szé ke-
it idézô geometrikus térplasztikába ágyazva. Az Allee
bevásárlóközpont (Bp. XI.) csak egy utcányi szabad te-
re ellenére gyorsan kedvelt közösségi agorává ala kult.
A burkolatban és az épület homlokzatán is meg jele nô
cikcakk-motívum egységesíti a nagy kavicsplaszti ká -
kat, az igényes vízarchitektúrát és a sok jól elhelye zett
ülôalkalmatosságot. 

A FORMA TÁJÉPÍTÉSZETE

A LAND-A Táj- és Környezettervezési Mûterem
minden munkáján Ybl Miklós-díjas vezetôterve zô jé -
nek, Andor Anikónak világszínvonalú szakértelme és
igényessége tükrözôdik. A hódmezôvásárhelyi Zrínyi
utca komplex rendezését (2010) egy új szálloda elké -
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Ditrói Mór utca,
Budapest XIII. Terv:

Szakács Barnabás
(Lépék-Terv Kft.) /
Ditrói Mór Street,

Budapest, XIII. Design:
Barnabás Szakács

(Lépék-Terv Co.)
[2010]
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szülte indította el. Ellentétben a burkolatdo minan ci á-
jú minimalizmussal, itt a helyi környezeti identitá -
sok ból fakadó változatos jegyek vannak túlsúlyban: a
homlokzati ritmusokra jelelô évelô-, és rózsaágyak, a
fôutcán szokatlan nagy gyepek, címeres és klinker tég-
la. A terv az eklektikus-szecessziós utcakép rész let -
gazdagságát ültette át, amely a sétálás során környe ze ti
élményekkel bôvül (pl. Bojti András letisztult üveg szob-
raival, a Korsós lány szobránál vízporlasztó-teresedés -
sel), de mindezek mellett megôrzi koherensségét.
Hosszanti téglány növénytestek és lépôkövek tûnnek
fel a Capital Square Irodaház (Bp. XIII. – 2009) ud -
varán és négyzetes-dombos ütemek a MOM Park
(Bp. XII. – 2002) tetôteraszain mindig tökéletesen rá -
hangolódva az épületek ritmusára, anyagaira. 

Az ÚjIRÁNY csoport (Tihanyi Dominika, Kovács
Árpád, Lendvai Gábor) munkáit áthatja a land art
szabadtéri installációk konceptualista, kissé meg hök -
kentô jellege, amely mindig a hely inspirációiból hoz
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Zrínyi utca, Hódmezô -
vásárhely. Terv: Andor
Anikó (LAND-A Kft.) /
Zrínyi Street,
Hódmezôvásárhely.
Design: Anikó Andor
(LAND-A Co.)
[2010]

Eiffel tér, Budapest VI.
Terv: Karádi Gábor 
(Táj-Consult Bt.) / 

Eiffel Square,
Budapest, VI. 

Design: Gábor Karádi
(Táj-Consult Co.)

[2009]
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létre érzékeny egyszerû gesztusokat. A Paulay kert
(Bp. V.) társasházának belsô udvarán a mûvészien
meg komponált, felnagyított eozinos türkizkék kavics -
szobrok a japán kerámiák eleganciáját idézik (Szabó
Edit). Az udvar térstruktúrája letisztult; központi ele-
me a bambuszok közt felfedezendô téglalap alakú dísz -
medence. Hasonlóan izgalmas vegetációs hatást fog
kelteni a Kelenföldi állomás elôtere, száraz mikro tá ja,
amikor a hullámzó terepfelszín díszfüvei között meg -
erôsödik az ortogonális nyírfaliget. 

A Graphisoft Park (Bp. III.), egykori gázgyári re ha-
bilitáció központi pihenôparkjában (Garten Studio:

Szloszjár György, 2011) az architektonikusságára a
merev vonalú burkolati elemek és a metál penge-via -
dukt utal; de az onnan lezúduló víz elemi ereje, a lép -
csôsen mélyülô nagy felületû tó, a környezô gyepes
tereplépcsôk és intenzív növénytelepítés kisebb táj -
részletté változtatja a telket. Közösségi szerepe mel lett
rekreációs céljait is eléri, miközben mikroklímájával
fontos lépôköve a Duna menti ártéri zöldfolyosónak. 

Az Eiffel tér (Bp. VI.) zöld váróterme (Karádi Gá -
bor, 2009) sokféle anyagból kialakult formai játék,
amely mégsem torkollik kaotikusságba. Örök érvé -
nyû titka a süllyesztett teátrális térmorfológiai jelleg,
amely összegyûjti a várakozókat, akik a cortenacél-
gyepteraszok és sínes szervezôdésû fadekkek peri féri -
áján egymást vizsgálgatják a vonatindulások között.
Igényes kivitele, a körúti zajtól való védettsége azon -
nal békés szigetté tette a zöldfelületben szegény bel -
városban. 

A TELEPÜLÉSKÉP TÁJÉPÍTÉSZETE

A településarculatok újrahangolására a kampány-tér -
kövezéseken túl több különösen szép példa született
az elmúlt években. Balatonfüred reformkori köz pont -
jában (Pagony Táj- és Kertépítész Iroda: Herczeg Ág-
nes, 2008) világos mészkôlapok, zúzottkô és ruszti kus
lépcsôszegélyek tükrözik a napsugarakat, és egyben ki -
emelik a hársligetet, az igényes cserjecsoportokat és a
párnás évelôkiültetéseket, amelyek az egyedi öntött -
vas bútorokkal együtt magyaros arts & crafts jelleget
adnak. Szintén ebbôl a szemléletbôl újult meg a Ti ha -
nyi Legenda Projekt keretében a félsziget törté nelmi
településmagja. A hömpölygô látogatók az egykori
parkolók helyett fekete bazaltburkolaton sétálhatnak,
amelyet világos csiszolt mészkô ellenpontoz kedves
részletekkel (halrajzok, latin–magyar idézetek); a sok -
féle kôanyagot honos-falusias növénytelepítés és egye-
di tervezésû bútorcsalád egységesíti.

Az építész vaskorlátjai ihlették a Wekerletelep (Bp.
XIX.) szívében átépült Kós Károly tér köztéri bú to ra it
(Vár-Kert Mûszaki Tervezési Kft.: Dékány Margit,
bútorok: Eplényi Anna, 2009), amelyek segítségével
az elaprózott térrészek és tucatnyi elmozdíthatatlan
emlékmû között egységes arculat alakult ki. Örömteli,
hogy az önkormányzat belátta az egyedi formater ve -
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Eiffel tér, Budapest VI.
Terv: Karádi Gábor 
(Táj-Consult Bt.) / 

Eiffel Square,
Budapest, VI. 

Design: Gábor Karádi
(Táj-Consult Co.)

[2009]
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zés településképi szerepét (padok, kerítés, óra, hirde -
tô, szemetes), hiszen éppen e mindennapos hasz ná la ti
tárgyak képesek a helyi fiatalok ízlés- és értékfor má -
lására.

A KÖZÖSSÉG TÁJÉPÍTÉSZETE

Szakmánk feladata abban is áll, hogy kapcsolatot tud-
jon teremteni hely és ember között. A közösséggel va-
ló együtt gondolkodás emberközpontúbb, helye sebb
válaszokat eredményezhet, miközben a tervezések
célja nem maga a terv, hanem egy olyan közösség ki -
alakítása, amelynek tagjai felismerik, hogy saját kör -
nyezetük formálódásáért sokat tehetnek.

A Herczeg Ágnes (Pagony – Ars Topia Alapítvány,
2001-tôl) által szervezett székelyföldi fürdôépítô ka -
lákák szép példái annak, hogy miként képes a helyi
közösség megújulva kapcsolódni elveszôfélben lévô
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Reformkori városrész,
Balatonfüred. Terv:
Herczeg Ágnes (Pagony
Táj- és Kertépítész Kft.)
/ 19th-century (Reform
Era) city centre,
Balatonfüred. Design:
Ágnes Herczeg (Pagony
Landscape and Garden
Architecture Co.)
[2008] 

Pisky sétány, Tihany.
Terv: Herczeg Ágnes

(Pagony Táj- és
Kertépítész Kft.) /

Pisky Avenue, Tihany.
Design: Ágnes Herczeg

(Pagony Landscape 
and Garden

Architecture Co.)  
[2013] 
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táji értékeihez. A betemetôdött fürdôket, mofettákat
a helyi közösségekkel együtt munkálkodva újítják fel,
valamint rendezik annak környezetét is. A fürdôház,
öltözô, szaletli, kilátó, padok formatervezése a ha gyo-
mányos faszerkezeti megoldásból, népi díszítômo tí -
vumokból táplálkozik, de felfrissíti azt. A keresztek,
meditatív ima-feliratok túlmutatnak a fizikai rekreá -
ción és szakrális minôséget nyújtanak a zarándoknak.
Ez a közös munka nem csupán értékvédelem és táj -
fejlesztés, hanem közösségépítés, ahol az önkéntesek
és a helybéliek együtt alakítják, formálják külsô és
belsô lelki tájaikat (Lázárfalva, Csíkkozmás, Borszék,
Csíksomlyó, Csíkszenttamás).

Magyarországon elsôként szintén közösségi terve -
zés eredményeként született meg a fôváros XIII. ke -
rületének zöldhálózat-fejlesztési és -fenntartási stra -
tégiája, az AngyalZöld, amely azután bevonta a la ko -
sokat is az Országbíró sétány kialakításába (Gábor
Péter és Kert- Szín-Vonal Kft., 2013). A lakótelep ut -
cájából, ha egyszerûbb és szerényebb megoldá sok kal
is, de élhetô, pezsgô lakópark lett a VPI Beton ma nu -
faktúra által készített egyedi elemekkel. A lakó kö zös -
séget bevonó tervezés aktuális példája az ÚjIRÁNY
csoportnak a Teleki László tér (Bp. VIII.) átalakí tá -
sáról való egyeztetése, ahol intenzív mûhelymunka,
beszélgetés, mûvészeti performance keretében lelkes,
a világhálón is értekezô közösség jött létre, akik az
eredeti átlós-térstruktúrába illesztették zöldvágyai -
kat.

A fenti példák ellenére, a közparkok és a történeti
kastélykertek helyzete rosszabb, hiszen „restoratív,
közérzet-javító” hatásuk nem fordítható le közvetlen
bevételekké. Így lehet, hogy a Népliget (Bp. X.) vagy
a Városmajor (Bp. XII.) ma is az 1970-es évek arcu -
latát mutatja a piros padjaival. Reméljük a jövôtôl,
hogy a városok végre felismerik a vízfolyások, rozsda -
mezôk ökológia értékét; hogy komplex zöldfolyosó-
zöldhálózati fejlesztéseket terveznek; hogy kedvesen
fásítva, ergonomikus megoldásokkal újulnak meg a
közterek, és a lakosok közérzete-környezetkultúrája
is javul a szabadterek, parkok által.

EPLÉNYI ANNA
tájépítész-mérnök

Jegyzet
1. www.landezine.com: Landhausplatz (Innsbruck), Fountain

Square (Milánó), Tessiner Platz (Zürich), Town Hall Square
(Solingen), Place Flagey (Brüsszel).

Felhasznált források
2010: Tájodüsszeia – katalógus a magyar tájépítész szakma
2000–2010 közötti legfontosabb alkotásaiból. Szerk. Bardóczi
Sándor és Dér Andrea. MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat,
Budapest, 2010, és www.tajepiteszek.hu

Kós Károly tér, Wekerle      telep, Budapest XVIII. Terv: Dékány
Margit (Vár-Kert Mûszaki Tervezési Kft.), bútor terv: Eplényi
Anna / Kós Károly Square, Wekerle Estate, Budapest, XVIII.

Design: Margit Dékány (Vár-Kert Technical Design Kft.),
furniture design: Anna Eplényi

[2009] 

Kós Károly tér, Wekerle-
telep, Budapest XVIII.
Terv: Dékány Margit
(Vár-Kert Mûszaki

Tervezési Kft.), bútor -
terv: Eplényi Anna / Kós
Károly Square, Wekerle
Estate, Budapest, XVIII.
Design: Margit Dékány

(Vár-Kert Technical
Design Kft.), furniture
design: Anna Eplényi

[2009] 
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� Az Andrássy úti lakásgaléria elôszobája nosztal gi ku -
san idézi a MAOE (Magyar Alkotómûvészek Orszá -
gos Egyesülete) hajdani Báthory utcai fôhadiszál lá sát.
Félhomály, raktárhangulat, csak az álló cigarettafüst
hiányzik. Bentebb a tér azért rendezettebb, a kivé te -
les épségben megmaradt polgári szobasorban ott a
kiállítás, amirôl nagyon hamar kiderül, hogy nem tar-
togat nagy izgalmakat. Mindjárt föl is merül a kérdés:
miért? Hogy lehet ennyire érdektelen húsz nagy for -
mátumú, jelentôs munkákat maga mögött tudó, ma
is dolgozó belsôépítész kiállítása, miért nincs itt sem -
mi feszültség, semmi kaland? Kezdjük az elején: mi ért
volt fontos ez a kiállítás, miért kellett megrendez ni?
Közérdekûségrôl, közérdeklôdésrôl szó sincs: az utca
embere ide soha nem téved be, a szakmának meg nem
hír, amit lát. Viszonylag szûk létszámú szakmai kö -
zösségrôl beszélünk, egyre fogyatkozó munkáról. Itt
mindenki tud róla, ha az országban valaki húz egy
vo nalat, és ezeket a vonalakat itt nem tegnap húzták.
Ez a kiállítás voltaképpen nem ez a kiállítás, hanem
sok másik korábbi. A résztvevôk pontosan tudják egy-
más tablóiról, hogy ki melyiket mikor, milyen alka -
lomra rakta össze. Koncepciónak nyoma sincs: bel sô -
építészet, ennyi a jelszó. A húsz kiállító személyének
esetlegessége mellett egyáltalán nem mellékes egy
belsôépítészeti tárlat közömbössége az ôt körülvevô
térrel kapcsolatban. Nem vesz tudomást róla, nem lép
vele semmilyen viszonyba, nem keres kapcsolatot. A
kiállításnak sem koncepciója, sem önálló grafikai ar -
culata nincs. Nyugodtan lehetne az is az alcíme: „20
alkotó, akik épp erre jártak mostanában, és éppen volt
náluk egy tabló”.

A kiállítás nem állít, nem kérdez, voltaképpen nem
mond semmit. Kérdések azért fölmerülnek bennünk.
A belsôépítészet szó egyre kevesebbek számára jelent
egyértelmû kategóriát. Lassan egy szûk szakmai ré teg
belsô nyelvének szava, zsargon, szleng. Annak mond
a szó valamit, aki ebben dolgozik, annak viszont az
egész életét jelenti, ezért különös figyelemmel kelle -
ne kezelni egy-egy ilyen alkalmat. A belsôépítészet

mint önálló szakma kezd eltûnni, aminek sok oka van.
Az egyik alapvetôen technológiai és kereskedelmi: a
termékek Magyarországon is részben kiváltották a
tervezést, ami átformálta a korábbi belsôépítészeti
praxist. Egy másik ok, hogy a mûfajhatárok elmo sód -
tak, nagy az átjárás a szakmák között, ez a forgalom a
korábbi tiszta profilokat lassan kikezdi, átformálja. A
belsôépítészet egyik legnagyobb riválisa nálunk ép pen
a potenciálisan legfontosabb szövetségese – az épí té -
szet. Belsôépítészet és építészet viszonya ma tisztá zat  -
lan, feszült, talán mindig is az volt. Ez részben szak -
mai hiúság, részben nyilvánvalóan pénzkérdés. Az
egyik alapdilemma ôsidôk óta az, hogy ki adja a meg -
bízást, ki koncepcionál, hiszen ez sok mindent meg -
határoz. Nehéz lenne építészrôl és belsôépítészrôl
beszélni általában, mert minden munka, minden iro -
da, minden tervezô más, másképp praktizál, másképp
látja és éli meg ezt a kérdést akár egy munkán belül
is. Senkit sem csak a pénz mozgat, tudjuk, hogy egy
folyamatosan újraosztódó piacról van szó egy kis or -
szágban, ami megszabja a gondolkodás irányát is. Ma -
gyarországon a belsôépítész úgy érzi, hogy egyfelôl
az építészek nyomultak be az ô területére, másfelôl a
lakberendezôk. A hivatalosan is többször megfo gal -
ma zott építész-hitvallás szerint az építészeti és belsô -
építészeti tér nem választható el egymástól, az építé -
szet-belsôépítészet-bútor megbonthatatlan hármas
egységet képez. Ezt a gyakran elhangzó mondatot
aligha lehet másképp értelmezni, mint hogy nem lé -
tezik külön belsôépítészet, csak a mindenható építé -
szet van. A lakberendezôt ma még nem kérdezi sen ki,
ami nagyon nagy hiba, mert véleménye van, és nö -
vekvô szakmai súlya.

A kortárs kiállításon a legfiatalabb tervezô egyedü -
li ként éppenhogy alulról súrolja az ötvenet, ôt követi
a sorban néhány ötvenes évei elején járó kiállító. A
többség a hatvanas éveit tapossa, a rangidôs hetven két
éves. Mindez nem mond ellent a kortárs fogalom nak,
de azért mégiscsak fölmerül a kérdés, hogy ugyan
akad-e még ötven év alatti kortárs belsôépítész eben
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az országban. Ha van, akkor hol van, miért nincs itt?
Ha nincs, akkor miért nincs? Ezek olyan izgalmas
kérdések lennének, amelyeket kiállítás formájában is
ragyogóan meg lehetne fogalmazni. 

Fontos, hogy az MKISZ (Magyar Képzômûvészek
és Iparmûvészek Szövetsége), a Képzômûvészeti Alap
egyik utódszervezete rendez kiállítást, kérdés, hogy
ki rendez majd kiállításokat, ha fogyatkozó taglét szá -
mú egyesületek és szövetségek végleg széthullanak,
hiszen látható, hogy ezeknek a típusú szervezeteknek
az ideje lejárt. Az egyesületi lét, ami valaha szakmá -
kat, iparágakat, mûvészeti ágazatokat tartott egyben
és szervezett egyfajta országos céhvé, végleg kifutot -
ta magát. Nem korszerû, nem versenyképes, ha eddig
nem tudott megújulni, ezután már aligha fog. A vala -
ha országos gigavállalatként üzemelô Képzô mûvé sze-
ti Alap szétforgácsolódott, vagyona, tagsága, céljai,
szakmai súlya lassan eltûnt az elmúlt pár évtizedben.
A kor fölszívta, mint sivatagi homok a folyó vizét,
lassanként, cseppenként, szinte észrevétlenül, de drá -
mai végkifejlettel és visszavonhatatlanul. Mára már
az utódszervezetek kiürültek. Az a közös érdek, ami
valaha a tagságot egybetartotta, megszûnt, a legerô -
sebb szál talán a megszokás, kérdés, hogy az mire
elég. Egy szakmai – és közösségi – létforma búcsúzik
lassan, talán errôl kellene kiállítást rendezni, egy jót.

Nincs szerencsénk a kísérô katalógussal sem. Egy
katalógus megszületéséhez sem elég indok az, hogy

legyen még egy leltár másképp rendszerezve, mint
ed dig. Minthogy sem a címoldal, sem a kolofon nem
kényeztet bennünket információval – a felelôs kia dón
kívül senki nem szerepel a könyvet összeállítók közül
–, így most nem tudjuk, kit sértünk meg, de itt van
rögtön az ár-érték arány. Ér-e ez a katalógus annyit,
amennyibe került? Egy láthatóan drága, kemény kö -
tésû könyvrôl beszélünk, amelynek ISBN száma van,
szerzôje, szerkesztôje viszont nincs, miképp koncep ci-
ója sem. Egy könyvrôl beszélünk, amelynek címé ben
ott a „kortárs” szó, miközben a könyvben az égvilá -
gon semmi kortárs nincs. Ha a lapjait szétfújná a szél,
és az utókor csak az önálló lapokat találná meg, senki
nem tudná megmondani, hogy egy 2014-ben nyom -
tatott könyvbôl valók. Nem azért, mert a designja
kortalan, hanem éppen mert nagyon is koros. Egy
té ves hiedelemmel szemben a trend egyáltalán nem
trendiséget jelent, hanem egy határozott jelenlétet a
saját korunkban. Ez a fáradt anyag nem a kortalanság
zsinórmértéke, hanem a fáradtság jele. Az összes öt let
nagyjából annyi, hogy a borítón és minden oldalon
szisztematikusan megjelenik egy üres kótaháló a szö -
veg és a képek tördelését követve. A fotóanyag na -
gyon vegyes, ôszinte tisztelettel adózunk a névtelen
grafikusnak: nem lehetett egyszerû feladat a szélsô -
ségesen változó minôségû fotókból összerakni egy
valamennyire is koherens anyagot. Egyúttal megje -
gyezzük, hogy valami mély igazságtalanság lehet ott,
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Ottlik György: 
KoWerk közösségi

iroda, Advance Offices
(DBH Group),

Greenpoint7 irodaház,
Budapest VII.,

Wesselényi utca /
György Ottlik: 

‘KoWerk’ coworking
space. Advance Offices, 

DBH Group,
Greenpoint7 Centre,
Wesselényi Street,

Budapest VII 
[2012]
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ahol egy milliárdok fölött felelôsséggel diszponáló
szakmának nincs tôkéje minôségi módon dokumen -
tál ni a saját munkáját, végsô soron a saját létét.

Ok-e egy kiállításra a puszta lét? Igen, mindenkép -
pen: fontos lenne, hogy beszéljen valaki egy szakmá -
ról, ami lassan feledésbe merül az összes fogásával,
fortélyával, méltóságával és izgalmával együtt, de nem
így, nem ilyen ötlettelenül, éppen adódó lehetôségek
mentén hánykolódva. Már-már filozófiai kérdés a bel -
sôépítész-lét: tervezek, tehát vagyok. A belsôépí tész -
nek az identitásán kívül alig maradt valamije. Kama -
rai tagsága, társadalmi rangja nincs, korábbi tervezôi
jogosultsága csorbult. A nagyobb közösségnek – a tár-
sadalomnak – éppenséggel mindegy, hogy a belsô -
épí tészetet egy pontos kategóriába tudja-e sorolni,
azok számára, akik ebben a szakmában dolgoznak, a
pontos definíció létkérdés, hiszen egy leélt élet iden -
tifikációját jelenti. Errôl valóban szólhatna egy kiál -
lítás, amelyik valóban szeretne valamit. A katalógus

ugyan tesz egy erôtlen kísérletet arra, hogy egy ön -
vallomást, önmeghatározást kicsikarjon a kiállítók -
ból, de az eredmény nagyon hullámzó, és az egészbôl
semmi nem jelenik meg a kiállítótérben, sem arculat -
ban, sem gondolatban. Pedig ez lenne az igazán fon -
tos, nem a négyzetméterszám. Az a picike hely az agy-
ban, és a szívben, az a szakma. TÓTA JÓZSEF

belsôépítész

(Kortárs belsôépítészet közösségi terekben. MKISZ And -
rássy Kiállítóterem, Budapest, 2014. február 14–március
6. Katalógus: Kortárs belsôépítészet – 20 alkotó. Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetsége, Budapest,
2014)

A szenvedélyes hangú cikket vitaindítónak szánjuk. 
Várjuk a rendezôk-szervezôk, az építész-belsôépítész szakma 

és az elméleti szakemberek hozzászólásait, 
melyeket következô számainkban közzéteszünk. (A szerk.)

� Definíciók megfogalmazása helyett az alábbi rövid
elemzésben arra keresem a választ, hogy az iparmû -
vészet milyen nagyobb kontextusoknak a része, s mi -

lyen igények, feltételek és kényszerek teremtik meg,
s biztosítják folyamatos létét ezekben a különféle kö -
zegekben. Továbbá, milyen funkciókat, törekvéseket,
elvárásokat kell kielégíteni, amelyek igazolják aktu á -
lis létét és jövôbeni fennmaradását?  

Egy mégoly elnagyolt meghatározását is az ipar -
mû vészetnek csak akkor érdemes megfogalmazni, mi-
után ezeket az egyszerû, de nagyon fontos beágya -
zott ságokat és jellemzôiket megválaszoljuk. 

Hipotézisem az, hogy biztosan találunk több olyan,
széles körben elfogadható kontextust is, amelyekben
elhelyezhetô az iparmûvészet, s amelyeken kívül nem
létezhet sem fizikai, sem elméleti nézôpontból. A mód-
szerem a következô: diskurzív módon visszafelé ha -
ladva jelezni szeretném a határokat, amelyeket meg -
haladva már nem beszélhetünk egyértelmû, sark pon -
toknak tekinthetô konszenzusokról – általános érvé -
nyû, elemi ténybeli megállapításokról. Remélhetôleg
azonban, a határok inneni oldalán a kontúrok olyan
terjedelmeket jelölnek ki, amelyekben érdemes és
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hasznos a diskurzus, egyben rávilágítanak azokra a
helyzetekre is, amelyekben a vita csak meddô eszme -
futtatás.

Az iparmûvészet, sok más emberi alkotói terület -
hez hasonlóan, része múltbeli és jelenlegi környezeti,
tárgyi és vizuális kultúránk kontextusának. A terjede -
lemnek ezen az átfogó horizontján közös nagy szöve -
tet alkot olyan tevékenységekkel, mint a képzômû vé -
szet, design, építészet, hagyományos kézmûvesmes -
terségek különféle válfajai (szövés-fonás, kerámia,
fémmûvesség stb.). Ennek a nagyon sokszínû világ nak
több fontos közös jellemzôje van. Többek között az,
hogy anyagi-fizikai (materiális) meghatározott sá gú ak;
létrejöttük – létük – mûködésük szorosan össze fo -
nód nak érzékeléseinkkel (látás, tapintás, szaglás stb.).
Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy iparmûvészeti al -
kotásnak tekinthetünk-e olyan produktumot, amely -
nek nincs materiális kiterjedése és nem rendelkezik
érzékelhetô tulajdonságokkal? Az iparmûvészet eb -

ben az értelemben mindig konkrét, s e tulajdonsága
nélkül nem az, ami. Mert mindig kell rendelkeznie
fizikai minôségekkel, még ha az alig érzékelhetô mó -
don van is jelen; különben nem nevezhetjük a pro -
duktumot iparmûvészeti alkotásnak. Hívjuk valami
másnak. A design többek között abban közös az ipar -
mûvészettel, hogy mindkettôben kitüntetett szerepe
van a materiális jellegnek és az érzékelésnek, ugyan -
akkor jelentôs eltérés mutatkozik abban, ahogyan az
anyaghoz és a percepcióhoz viszonyulnak. (Ezek pél -
dául már olyan kérdések, melyekben jelentôsen el tér -
hetnek a vélemények, álláspontok). A 20–21. századi
design történetének létezik egy olyan interpretációja,
amely anyagkutatások és -fejlesztések kronológiá já nak
feleltethetô meg. Az iparmûvészet területén is ter -
mészetesen megfigyelhetô az anyagokkal való kí sér -
letezés, azonban annak komplexitása, dinamiz mu sa,
tudományos megalapozottsága, felhasznált mennyi -
sége meg sem közelíti a designban alkalmazottét.

Ettôl elválaszthatatlan a másik fontos közös kon -
textuális tulajdonság, az, hogy környezetkultúránk ban
a produktumok létrejöttében a technológiák (eljárá -
sok, módszerek, eszközök, anyagok, tudástartalmak
stb. használata) alapvetô szerepet játszanak, s ezek
nem nélkülözhetik a racionalitás-tudatosság bizo nyos
szintjét, még ha azt hajlamosak vagyunk is (nem kel -
lôen értékelt) magától értetôdô elemként kezelni. Az
iparmûvészet területén a technológiának, a különféle
tapasztalati úton, sok-sok próbálkozás és kitartás út -
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ján elsajátított, Polányi Mihály szavait idézve „gya -
korlati tudásnak” kulcsszerepe van. Az alkotónak köz -
vetlen, fizikai aktív kapcsolata van a technológiával –
anyaggal; célja, hogy minél magasabb szinten birto -
kolja azt, s rendelkezzék olyan specialitással, amely
csak az övé és megkülönbözteti ôt másoktól. A design
szintén megbonthatatlan szimbiózisban él a techno -
ló giával, azonban viszonyának természete és jelleg ze -
tességei többnyire radikálisan eltérnek az iparmû vé -
szettôl. A technológia birtoklása számára nem kizá -
ró lagosságra való törekvést, hanem megosztottságot,
kooperatív teammunkát jelent. Célja, hogy a mér nö -
kök, tudósok, mesteremberek által kifejlesztett tech -
nológiákat megismerje, azokat felhasználva tervezzen
termékeket. Az adaptált eljárások gyakran olyan bo -
nyolultak, hogy „intenzív mélységi” elsajátításuk még
egy nagyon felkészült designer képességeit és tudását
is bôven meghaladja. Azonban ez nem jelenti azt,
hogy a designban – hasonlóan az iparmûvészethez –
ne lenne fontos a technológiák minél alaposabb és
sok rétûbb ismerete, azonban itt már olyan összetett
és dinamikusan fejlôdô, különbözô intenzitással, de
fo lyamatosan változó technológiai szintekrôl és ered -
ményeikrôl van szó, amelyek permanens adaptív in -
novációt követelnek meg a designerektôl, alkotói tea  -
mektôl. 

Az iparmûvészetnek az anyagokhoz és technológi -
ákhoz fûzôdô kapcsolatrendszerét alapvetôen hatá -
rozza meg az idôhöz való viszonyulás, hasonlóan a
környezet- és tárgykultúra további nagy területeihez,
így a design világához. Az alkotói intenció szerint az
iparmûvészeti produktum célja az, hogy hosszú ideig
fennmaradjon, a lehetô leghosszabban teljesítse a ve -
le szembeni elsôdleges elvárásokat. Az iparmûvészeti
alkotásokat a legtöbb esetben demonstratívan nem
azzal a szándékkal hozzák létre vagy kerülnek vala -
kik nek a tulajdonába, hogy néhány éves használat és
gyönyörködés (szemlélôdés) után lomtárban landol -
janak. Az iparmûvészeti alkotások funkcionalitáson,
divaton túli idôvel vannak felruházva. Az iparmûvé -
szet órája másképpen ketyeg, mint a designé; alap ve -
tôen „lassú” járásra van kalibrálva. A design területén
azonban a mechanizmusok másképp mûködnek. Az
intenzív mindennapi használatból adódó valós fizikai

amortizáció, a rohamos technológiai fejlôdés miatti
mûszaki és „okossági” elavulás, a fejlett indusztriális
és posztindusztriális társadalmak immanens fogyasz -
tói logikája mind-mind kikényszeríti, vagy inkább a
divat mechanizmusain keresztül arra ösztönzi az em -
bereket, hogy környezetüket többnyire apránként, de
rendszeresen, változó idôintervallumok mentén, le he-
tôség szerint minél gyakrabban megújítsák. A fo lya -
mat kialakításában, fenntartásában, kiterjeszté sé ben
és továbbfejlesztésében a designnak fontos szerepe
van. A design órája a dinamikus technológiai fejlôdés
idejéhez igazodik, nemcsak gyorsan, hanem egyre
gyorsabban jár. 

Victor Papanek osztrák származású amerikai de -
sig ner és teoretikus 1963 és 1970 között dolgozta ki
nagy hatású koncepcióját, amely a designökológia
egyik legfontosabb korai alapvetésének tekinthetô.1

A Design for the Real World címû könyvben adta szé -
les körben elfogadott és a mai napig vitákat generáló
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híres univerzális definícióját: „Minden ember designer
(tervezô) […]. A design tudatos törekvés értelmes rend
lét rehozására.”2 Papanek szerint a designnak ez a meg-
közelítése felöleli a környezet- és tárgykultúránk egé-
szét, benne többek között az iparmûvészetet. A de -
signnak ezt az univerzalizmusát az „összetett funk ció”
(function complex) kategóriában fejtette ki rész le te -
seb ben,3 amely a definíciójához hasonlóan nagy és
bonyolult pályát futott be, azonban ötven év után is
elevenen hat, jól alkalmazható teóriának bizonyult a
környezet- és tárgykultúránk megértésében, s alakí -
tásában. Az összetett egészként felfogott funkciónak-
szerepnek hat szükségszerû elemét különböztette meg.
Módszer: eszközök, anyagok, eljárások kölcsönha tá -
sa; Használat: produktumok használata eszközként,
kommunikációként, szimbólumként; Telesis: termé -
szeti, társadalmi, technológiai folyamatok szándékos
és céltudatos alkalmazása bizonyos célok elérése ér -
de kében a produktumok létrehozása során; Szükség -
let: gazdasági, pszichológiai, spirituális, technológiai,
in tellektuális, fennmaradási és másodlagos; Esztéti -
ka: forma, érzékelés, velünk született és bioszociális
adott ságok, a designer egyik legfontosabb eszköze a
produktumok tervezése és létrehozása során; Asszo ci-
áció: az ember pszichológiai (érzelmi-mentális) ál la -
pota-kondicionáltsága, amelyet figyelembe kell ven ni
a produktumok létrehozása során. 

Az univerzális érvényesség papaneki elôfeltevé sé bôl
következôen ez a hat elem nemcsak a design, ha nem
az iparmûvészet és további környezetalakító-létre ho -
zó tevékenységek jellemzôi is. A kérdés az, hogy az
elemek a különféle alkotói területeken hogyan szer -
vezôdnek, mûködnek rendszerként, mik a fôbb jel leg-
zetességeik egyenként és összefüggéseikben az adott
tevékenységi területre vonatkoztatva? Hasonlóan iz -
galmas és érdekes kérdéseket vet fel annak elemzése,
hogy az így értelmezett egyes területek hogyan vi -
szonyulnak egymáshoz mint egy átfogóbb rendszer
egymással kölcsönhatásban levô egyes tagjai? Bár me -
lyik elemet is ragadjuk ki az iparmûvészet és a forma-
tervezés területén külön-külön és egymásra is vonat -
koztatva, s vizsgáljuk meg azokat történetiségükben,
a hasonlóságok és különbözôségek ellenére az arány
problémája megkerülhetetlen kérdésként jelenik meg.

A formatervezésben és az iparmûvészetben egyaránt
fontos elem az esztétikum, azonban szerepe bizo nyá ra
eltérô hangsúllyal jelenik meg egy vasúti teher va gon
és egy porcelán teáskészlet létrehozása során. Ezzel
nem akarom lekicsinyíteni az esztétikum szerepét a
vasúti tehervagon tervezése során, azonban jelentô -
sé ge oly mértékben tér el a két produktumban, hogy
az már lényegi, fogalmi-kategoriális különbözôséget
jelent. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teherva gon
saját összetett funkcionalitásában az utóbbi évtize -
dekben nem történhettek változások, így például a
korábbinál ténylegesen nagyobb mértékben játszik
szerepet az esztétikum, azonban ennek foka a saját
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rendszerén, a formatervezésen belül, s különös kép pen
más alkotói területekkel összehasonlítva, még mindig
olyan (kicsi) arányú, hogy lényegi, fogalmi megíté lé -
sén nem változtat. Bármennyire is kis szériában, szin-
te egyedi gyártásban, rengeteg kézi munkával – ezek
a vonások mind-mind jól ismertek az iparmûvészet -
ben – készül egy speciális vagon, továbbra sem jut
eszünkbe iparmûvészeti produktumnak tekinteni.  

Az utóbbi évtizedekben a környezet- és tárgy kul -
tú ra egyes területein a funkcionális komplex egyes
elemeinek szerepe jelentôsen átértékelôdött; az arány-
változások ezeken belül és a nagy rendszerek között
is jól érzékelhetô, ezzel az eddig sem könnyû fogalmi
tisztánlátást még jobban megnehezítve. Csak az el -
múlt húsz évrôl elmondható, hogy elképesztô inten -
zitással fejlôdtek az anyagkutatások az egész világon.
Rengeteg teljesen új vagy a tradicionális és a high-

tech ötvözetére épülô anyag jelent meg, ami óriási ki -
hívás mind a design, mind az iparmûvészet szá má ra,
egyben a lehetôségek gazdag tárházát jelenti. Ez a
matériadömping ma már olyan volumenû, hogy je -
lentôsen módosítja a módszer elem szerepét, s nem -
különben arányát a komplex funkció struktúrában, ez
különösen jól kitapintható a design világát illetôen.
Az anyagkutatások felpörgésébôl, felhasználóként és
aktív résztvevôként az iparmûvészet egyes ágai sem
maradtak ki. Azonban ennek mértéke, szerepe és mó-
dosító hatása, különösen egyes ágainak saját funkcio -
nális komplexén belül már jelentôsen eltér a design
területén tapasztaltakétól. Így például, ha a módszer
elemen belül az innovatív anyag teljesen új készítési
technológiával párosul, akkor még mindig az ipar mû-
vészet területén mozgunk vagy már a design világába
csöppentünk? A kérdés egzaktabb megválaszolását
nagymértékben elôsegíti, amennyiben a vizsgálatba
bevonódnak az egyes területek funkcionális komp -
lexé nek további elemei és kapcsolódó arányaik. Ele -
mezhetjük azt, hogy az új anyag és technológia meny -
nyire segíti elô a tárgy használatát eszközként (hasz -
nálat elem) vagy milyen gazdasági, pszichológiai,
elsôdleges vagy másodlagos szükségletet elégít ki, s
ezeket milyen hangsúly-megoszlásokkal (szükséglet
elem). Sok esetben e finomszerkezet (struktúra) fel -
tárása adja meg a választ, hogy tulajdonképpen mi -
nek, designként vagy (és) iparmûvészeti alkotásként
értelmezhetjük a produktumot. SLÉZIA JÓZSEF

mûvészettörténész
Jegyzetek
1. Victor Papanek: Design for the Real World. Human Ecology and

Social Change. Academy Chicago Publishers, 1985 (elsô meg -
jelenés: 1971).

2. Uo. 3–4.
3. Uo. 7.

A fotókat a szerzô bocsátotta rendelkezésünkre.

A vitában eddig megjelent cikkek:
Simon Károly: Tisztázatlan fogalmak az iparmûvészet
területén (2014/1. sz. 42–43. o.), Wehner Tibor: A tisz-
tázatlan fogalmak tisztázása – az elsô bizonytalan lé pés
(2014/2. sz. 44. o.) és Mezei Gábor: Az ipar mûvé szet
fogalmáról (2014/3. sz. 44. o.).
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� Örök erôk szövedéke címmel Péreli Zsuzsa
textilmûvész gyûjteményes kiállítása lát -
ha  tó 2014. április 13. és július 6. között a
Kogart Kiállítások Tihany (Kossuth u. 10.)
idei elsô idôszaki tárlatán, amely az alkotó
negyvenéves mûvészi pályájáról nyújt át -
fogó képet.

� A Cserny József Symposion Díjat 2014. április
15-én adták át a Fészek Mûvészklubban. A
kuratórium Váray Ibolya Anna formater -
vezônek, mûvésztanárnak, a gyôri Kocka
Mûvészeti Egyesület elnökének, a MOKKA
alkotócsoport alapító tagjának ítélte oda a
kitüntetést.

� Kilôtték, de nem robbant fel. – Asztalos Zsolt
kiállítása nagy sikerrel mutatkozott be 2013-
ban a Velencei Biennálén. A tárlat anyagát
meghívta a londoni Tate Modern és a Gug-
genheim Alapítvány is, de elôbb Zala eger -
szegen mutatják be a Göcseji Múzeumban
(Batthyány u. 2.) 2014. május 16. és június
29. között.

� Red Dot díjat nyert a Nosiboo, a hazai ter ve -
zésû orrszívó. – Két pécsi mérnök, belsô -
építész, Streitmann Walter és Mátrabérci
Zsolt, dr. Hárságyi Erzsébet fül-orr-gé -
gész szakorvos segítségével és a CO&CO

Designcommunication csapatával együtt
kifejlesztette a gyermekbarát, és az egész -
ségügyi elvárásoknak is megfelelô, pré mi -
um minôségû orrszívót, a Nosiboo-t. Mun-
kájuk orvosi eszköz kategóriában el nyerte
a 2014-es Red Dot Design Award-ot. A jó
design mellett a termék minô sé gét, az in -
novációt és a funkcionális mûködést is dí -
jazták. A díjat júliusban adják át Essen ben.

� Vadászati múzeum nyílt Hatvanban. – 2014.
március 29-én adták át a felújított hatvani
Grassalkovich-kastélyt, és megnyílt a ben ne
kialakított Széchenyi Zsigmond Va dá szati
Múzeum. (Kossuth tér 11.) A vadászati, ha-
lászati, erdészeti tudományok legfonto sabb
elemeivel ismerkedhet meg a látogató, élô -
halas akváriumok, kotorékpálya, íjászat, lé -
zeres lövészet, trófeabemutató, barokk ven-
dégkonyha és vadászírók mûveibôl ren de -
zett kiállítás is várja a közönséget.

� A Malom. – Szombathelyen, a volt 11-es
huszárok laktanyájának területén építik fel
újra a 2015-ös milánói világkiállítás Gettó
Tamás és Hutter Ákos által tervezett ma -
gyar pavilonját. A 6,4 milliárd forintos be -
ruházás alapkövét 2014. április 4-én rakták
le. A nagyszabású projekt digitális oktatási
és innovációs központot, nemzeti törté -
nel mi és ökológiai élményparkot és láto -
gatóközpontot, valamint egy nyugat-ma -
gyarországi kulturális logisztikai és digi ta -
lizációs centrumot is magába foglal majd.
2016 júniusáig kell felépülnie.

� Magyarok–alánok–jászok címmel 2014. áp -
ri lis 15-én kiállítás nyílt Vlagyikavkazban,
az M. Tuganov Mûvészeti Múzeumban. A
Forrás Galéria által rendezett tárlaton B.
Jánosi Gyöngyi, Decsi Ilona luca, Farkas

Edit, Jankovics Marcell, Koncz Gábor, Kô
Pál, Mara Kinga, Molnár János, Nagyné
Koncz Éva, Orosz István, Rényi Krisztina
és Szemadám György mûvei szerepelnek.

� A szépség és a reklám – A nôi ideál ala ku -
lása a 20. század elsô felében címmel nyílt
kiállítás 2014. március 20-án a Magyar Ke-

reskedelmi és Vendéglátóipari Múze um -
ban. (Bp. III., Korona tér 1.) Az augusz tus
17-ig látogatható tárlat 1900-tól a negy ve -
nes évek végéig tekinti át a divatirány za to -
kat, és nyomon követi a nôi szépségideál
változásait. 

� Az edelényi L’Huillier–Coburg kastély és park -
ja ismét látogatható 2014. április 5-tôl. A
2,4 milliárd forintból felújított épület a
Bódva holtágának szigetén áll, és Magyar -
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ország hetedik legnagyobb kastélya. Ko vá-
csoltvas fôkapuja a Borsod-Abaúj-Zemp -
lén megyei város szimbóluma.

� Kölcsönhatások címmel Jándi Zsuzsanna
festômûvész, Götz János (1941–1971) szob-
rász és Götz Johanna szobrász munkáiból
nyílik kiállítás 2014. május 29-én a Mûvész-
családok a II. kerületben rendezvény soro -
zat legújabb eseményeként a Vízivárosi
Ga lériában. (Bp. II., Kapás u. 55.) A tárlat
június 24-ig tekinthetô meg.

� A Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület
(FISE) Galériájában 2014. május 27-tôl jú -
nius 13-ig Csala Sándor grafikus és tanít vá-
nyai, a 2013. évi FISE Design Párbaj gyôz-
tes csapata: Kisbajcsi Fanny, Glócz Vendel
és Turzó Kristóf, június 17-tôl július 4-ig
pedig Végh Sarolta ötvös és Szombat Éva
fotós mutatja be legújabb munkáit. (Bp. V.,
Kálmán Imre u. 16.)

� Beyond Rubik’s Cube – Túl a Rubik-kockán
címmel nagyszabású interaktív kiállítással
köszönti az idén negyvenéves Rubik-koc -
kát a New Jersey állambeli Jersey Cityben
a Liberty Science Center (LSC). A ren dez-
vény tudatosan kapcsolja össze a techno ló -
gia, a számítástechnika, a mérnöki tudo -
mány, a mûvészet, a design és a matema ti ka
területét. Az épület elôtt tíz méter él hosz -
szúságú, világító kocka áll, amely távirá -
nyí tással forgatható.  A számtalan érde kes-
séget felvonultató, gazdag programról a
brc.lsc.org oldalon lehet tájékozódni. A 2014.
április 26-tól látogatható kiállítás kilenc
hónapig lesz nyitva, majd 2015-tôl világ
körüli útra indul, és hét év alatt járja kör -
be a Földet. – Itthon Rubik 40 – A magyar
kreativitás napja elnevezéssel április 27-én
egész napos mûsorfolyammal jelentkezett
a közmédia, a Design Terminálban zajló
eseményekrôl is rendszeresen be szá mol tak.

� Vágod? – Metszéspontban letûnt korok
ollói és a kortárs design. A felújított Sem -
melweis Orvostörténeti Múzeum (Bp. I.,
Apród u. 1–3.) nyitó kiállítását a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetem Formatervezô
Tanszékének elsô- és másodéves hallgatói -
val és Koós Pál témavezetô tanárral közö -
sen rendezte meg. A tárlat nyolc témára
tagolva mesél az ollóról és evolúciójáról:
Élet – Halál, Akkor & Most, Családfa, Bó-
bita, Humor, Interakció, MOME-vágta és
Tanulás. A kiállítás 2014. november 2-ig lá-
togatható.

� Formes d’Hongria – A Fiatal Iparmûvészek
Stúdiója Egyesület (FISE) formaterve zôi -
nek munkáiból kiállítás nyílt a Disseny Hub
Barcelonában 2014. április 24-én. A tárlat
megnyitása elôtt Új utakon a magyar design
– Ismerd meg e közép-európai ország kreatív
arcát címmel konferenciát rendeztek, ahol
többek között a Szellemi Tulajdon Nem -
zeti Hivatala – Magyar Formatervezési Ta -
nács munkájáról, a Design Hét Buda pest
rendezvényeirôl, magyar formatervezési
sikertörténetekrôl, a budapesti Iparmûvé -
szeti Múzeum Kortárs Gyûjteményérôl, a
WAMP designpiacról, valamint a FISE te -
vékenységérôl hangzott el ismertetô elô -
adás.

� Megújult a Kinnarps bemutatóterem és kon-
ferenciaközpont Budapesten. (XIII. Váci út
92.) A Kinnarps negyven országban érté -
kesít termékeket, és teljes körû belsôépí té -
szeti megoldásokat kínál elsôsorban iro -
dák ba és közösségi terekbe. A technológia
fejlôdése ma már nem köti helyhez a dol -
gozót, a mobilitás hatással van a munka vég-
zési módszerekre, ezért szükséges a mun-
kakörnyezet átalakítása is. A Kinnarps Next
Office címmel bemutatott kiállításán már
Magyarországon is tesztelhetjük a jö vô iro-
dáit.

� Sárospatakon átadták a kollégiumi nagy -
könyvtár felújított dísztermét. A kétszin -
tes, impozáns 242 négyzetméteres termet
Pollack Mihály (1773–1855) tervezte. A dór
oszlopok, a mennyezeti festés, az intarziás
padló, a karzati festmények restaurálása
után most régi fényében pompázik a dísz -
terem, melynek átadásával egyide jû leg rep-

rezentatív kiállítás is nyílt a Sáros pa taki
Református Kollégium Tudomá nyos Gyûj-
teményének anyagából, és bemutat ják azo-
kat a könyveket is, amelyek 2006-ban tér -
tek haza több évtized múltán Orosz or szág-
ból.
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