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� Még hátravan néhány hónap az évbôl, de így is meg-
állapítható, hogy 2017-ben szép számmal rendeztek
kerámiamûvészeti eseményeket hazánkban. Mégsem
nevezhetjük 2017-et a „kerámia évének”, ugyanis ezek-
rôl a rendezvényekrôl – sajnálatos módon – roppant
kevés híradás, visszhang és még kevesebb értékelô,
kritikai reflexió látott napvilágot. Hová tûntek a szak-
ma értô képviselôi, hová lettek a teoretikusai, és va -
jon, miért hallgatnak?

Tavasszal új, négyévente megrendezésre kerülô
quadriennálé formájában tért vissza a nagy hagyomá -
nyokra visszatekintô pécsi Országos Kerámia Bien -
ná lé. Számos alkotó válaszolt a Janus Pannonius
Múzeum felhívására; a közel 150 mûvet felvonultató
ki állításnak a Modern Magyar Képtár adott helyet,
ha sonlóan a Magyar Kerámia 2012 címû seregszem -
léhez.1

A kortárs magyar kerámiamûvészet másik kiemel -
kedôen fontos helyszíne, a kecskeméti Nemzetközi
Kerámia Stúdió az alapításának negyvenéves jubile u -
mát ünnepli az idén. Az évfordulót már február ele -

jétôl kiemelt hangsúllyal kommunikálták a stúdió on-
line felületein és rendezvényein. Ennek részeként az
intézmény budapesti kiállítóhelyén, a Museion No. 1
Galériában, négy részbôl álló tematikus tárlatso ro zat-
tal adtak ízelítôt a stúdió gazdag és Európában egye -
dülálló értéket képviselô gyûjteményébôl.2

Augusztusban a Pesti Vigadóban nyílt meg egy jó val
nagyobb, reprezentatív tárlat Az elsô 40 év cím mel.3

A kiállításhoz katalógus is készült, benne a Nemzet -
közi Kerámia Stúdió történetében meghatározó al -
kotók személyes visszaemlékezéseivel.4 A kiállítással
párhuzamosan Kecskeméten Ünnep/Celebration cím -
mel rendeztek szimpóziumot a szakma olyan neves
hazai és nemzetközi képviselôivel, akik már „vissza já -
rók” a stúdió életében. A közös munkát nyílt na pok -
kal, a szûkebb és a szélesebb közönséghez egy aránt
szóló, változatos programokkal színesítették. A há -
romhetes szimpóziumon született munkákat pedig
Kecskeméten, a Kápolna Galériában lehetett meg te -
kinteni.

A kecskeméti kerámiaünnepet a 2017. szeptember
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V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé
Kecskeméten
Törékeny egyensúly

Ömür Tokgöz
(Törökország): 

Primitív és technológiai
/ Ömür Tokgöz (Turkey):

Primitive and
Technologic 

[2017] öntött porcelán,
a legnagyobb méret:

14x13,5x6,5 cm / cast
porcelain, biggest size:

14x13,5x6,5 cm
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3-án nyílt V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Trien ná lé
koronázta meg, amelyre az idén 160 alkotó je lent -
kezett.5 A tárlatra 20 ország, majd’ 70 mûvészé nek
alkotásait válogatta be a héttagú nemzetközi zsûri.6

E mûvekkel szerepelt egy térben a 2014. évi elsô díjas
Irina Razumovskaya (Razumovszkaja) posztszovjet
építészetbôl és épületelemekbôl merítô kamarakiál lí -
tása. Repesztett (kraklé) mázakkal fedett és neon szí -
nekkel élezett munkái az elôzô rendszer ma már pusz-
tuló, széttöredezô metropoliszainak képét villantot ták
fel.

Az idei triennálé témájaként az Egyensúly/Balance fo-
galmát jelölték meg a szervezôk, amely számos ér tel -
mezési síkot kínált fel a pályázóknak. Interpre tál hat -
ták elvont, konceptuális megközelítésben, a léte zés,
az élet vagy az idô vonatkozásában. De akár ak tuális
társadalmi, politikai, gazdasági, környezeti problé -
mákra reflektálva; elég, ha Európa és a migráció vagy

Földünk végzetes, vissza nem fordítható kimerítésé -
nek súlyos kérdéseire gondolunk. Fôként a hazai al -
kotók számára kínálkozott kapcsolódási pontként a
stúdió negyvenéves jubileuma is, illetve az a nemze -
dékváltás – a régi és új generációk egyensúlya –, ami
az utóbbi években egyre erôsebben jelentkezik a ma -
gyar kerámiamûvészetben. Mégis, a legtöbb alkotó a
változatos megjelenésû és sokféle felhasználást meg -
engedô szilikátmatériákból és -technikákból inspirá -
lódva dolgozta fel a kiírt témát, így megállapítható,
hogy tendenciaként jelentek meg a tárlaton a rend -
kívül dekoratív, olykor meghökkentô, az anyagokban
rejlô lehetôségek határait kutató és feszegetô, egyen -
súlyi helyzetet teremtô munkák, amelyekben ugyan -
akkor a látvány sok esetben elnyomta a mondani va lót.
Az elôbbi megállapítás maga után von egy másikat is:
számos mûvész mintha egyáltalán nem vette volna
figyelembe a témamegjelölést, inkább csak alkotó -
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Háber Szilvia
(Magyarország):

Concretum / 
Szilvia Háber

(Hungary): Concrete 
[2016] 3D nyomtatott

zsaluba öntött beton,
egyenként: 

19x17x17 cm / 
3D printed, 
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munkájának aktuális állásáról küldött helyzetjelentést
a felhívásra. Többek között ezt a tényt hangsúlyozta
megnyitóbeszédében Fusz György keramikusmûvész
is, hozzátéve, hogy az immár ötödik Nemzetközi Szi-
likátmûvészeti Triennálé, amely a kerámia, porcelán,
üveg és beton anyagú alkotások versenye, 2005 óta
van jelen, és nem csupán a hazai, hanem a nemzet kö zi
porondon is unikális.7

Az idei elsô helyezett a 2011-ben és 2014-ben is dí -
jazott török Ömür Tokgöz lett. Primitív és technoló giai
címû, leheletfinom, öntött porcelánból készült edény-
plasztikái a létezés határán egyensúlyoznak, ugyan -
akkor címük arra a kettôsségre is utalhat, amely nap -

jainkban a tárgyalkotást és a kerámiamûvészetet jel -
lemzi. Hasonló gondolat, vagyis a hagyományos kézi
formálás és a digitális technológiák egymásmelletti sé-
ge tûnik fel Haber Szilvia 3D nyomtatóval elôál lí tott
formákba öntött beton munkáinál.

Az egyén külsô és belsô, testi és lelki harmóniáját,
avagy az elme gondolatainak kötéltáncát, balanszí ro -
zását dolgozta fel a horvát Danijela Pičuljan emberi
agyra emlékeztetô Egyensúlyban – Kívül és belül címû
alkotása. A létezés és az élet egyensúlya, az egyén fo -
lyamatos egyensúlykeresése több munka témájaként
is megjelent a tárlaton. A díjazottak közül Husz Ág -
nes Örvények címû installációja több különbözô di -
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Danijela Pičuljan
(Horvátország):
Egyensúlyban – 
Kívül és belül /
Danijela Pičuljan
(Croatia): 
In the Balance – 
Inside and Outside
[2017] kézzel épített
samott, porcelán,
üveggyapot / 
hand-built chamotte,
porcelain, fiberglass
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Husz Ágnes
(Magyarország/Japán):
Örvények / Ágnes Husz

(Hungary/Japan):
Vortexes

[2017] kézzel épített,
mázazott kerámia,

edény: 10x49x39 cm /
hand-built, glazed

ceramics, dish:
10x49x39 cm

Fo
tó

: K
ov

ác
s D

áv
id



menzióban is ábrázolta az élet állandó körforgását. A
létezés egyensúlyi helyzetének egyik feltételeként de-
finiált biztos alapok nélkülözhetetlenségére kérde zett
rá frappáns módon két fiatal alkotó munkája. Kontor
Enikô súlyos, robusztus, roppant stabilnak tûnô, a

teljességet egyetemes jelképként hirdetô háromszög
formáját – egy triviális, véletlenszerûnek ható talált
tárggyal – egy bottal ékelte, billentette ki, és tette
ezáltal végtelenül sebezhetôvé. Kijózanító gesztusa
egy csapásra megkérdôjelezi a mindennapok meg -
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Kontor Enikô
(Magyarország): 
3 x 4 / 
Enikô Kontor
(Hungary): 
3 x 4
[2016] kézzel épített
kôcserép, fa / hand-
built stoneware, wood
[55x55x6 cm]Fo
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szokott, biztonságos és természetes folyásába vetett
hitünket. Boleman Bence anyagában kobaltkékre szí -
nezett négyzete mintha egy ház vagy építmény vas -
beton alapozását jelenítené meg, ám itt nem beton,
hanem vékony és törékeny papírporcelán rétegek pré-
selôdnek egymáshoz.

A Kelet és a Nyugat találkozása, illetve kettôssége
jellemzi a zsûri elismerô oklevelét kiérdemlô Fülöp
György Pagoda címû munkáját, aki egy útszélen ta -
lált téglát fosztott meg vágással és polírozással egyik
részétôl, ezzel egyensúlyi helyzetétôl. A rész-egész, 
a teljesség-üresség filozófiai kérdései Szabó Ádám
Csa ba korongolt képein is kitûntek, míg Lantos Tí -
mea Japánban készült, akár képként és háromdi men -
ziós csendéletként is értelmezhetô munkája az élô és
élettelen egyensúlyát állította középpontba.

A szilikátanyagok feldolgozás, alkotás közben vég be-
menô átalakulásának kimerevített, egyensúlyi pil la  na ta
erôs látványként öltött testet két díjazott al ko tás ban:
Ulla Harju Csavar és Tomay Katalin Meta mor fózis II.
címû munkáiban. Az átváltozás, a transzfi gu ráció

mo tívuma Simon Zsolt József organikus, anya gában
színezett plasztikáiban is megjelent. Szárny-ma gok cí -
mû, különdíjjal jutalmazott munkái – az egyéni ön té si
technikával létrehozott, megcsavart formáikkal – egy-
ben a végtelen körforgást is magukban hordozzák.

Bolygónk törékeny stabilitásának mindannyiunkat
felelôsen érintô kérdéseire hívta fel a figyelmet két,
üvegbôl készült pályamû. Az egyik Varga Dóra Szmog
folt címû plasztikája, amelyben a légszennyezés sú lyos
problémáját kristályosította ki – szó szerint – drámai
hatású színátmenettel játszva. A másik alkotás, a len -
gyel Weronika Lucińska Tájkép címû mûve Földünk
rohamos ütemû felmelegedésére reflektált: olvadó
jégtáblák és jéghegyek fölé emelt áttetszô üvegbúrát,
amelynek mélyedését vízzel töltötte fel, érzékel hetô vé
téve a környezeti katasztrófa bekövetkezésének egyre
fenyegetô jeleit.

A triennálé talán legérzékenyebb és legmélyebb al -
kotása Néma Júlia Dobozember 4 címû reliefje. A ja pán
Abe Kóbó azonos címû kísérleti regényébôl merítô
mû az egyén és a társadalom egyenlôtlen helyzetét,
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Boleman Bence Zoltán
(Magyarország): 

Szépen kék az élet /
Bence Zoltán Boleman

(Hungary): 
Life is Nicely Blue

[2017] kézzel épített,
masszájában színezett
papírporcelán / hand-

built, mass-coloured
paper porcelain
[8x18x18 cm]
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Fülöp György
(Magyarország):
Pagoda / György Fülöp
(Hungary): Pagoda
[2017] talált tégla
(feltehetôleg magas -
tüzû kôcserép), vágott,
polírozott / found
brick (presumably
high-fired stoneware),
cut, polished 
[13x26x6 cm]

Szabó Ádám Csaba
(Magyarország): 

r2 = a2 / 
Ádám Csaba Szabó
(Hungary): r2 = a2
[2016] korongozott

agyag, papír / wheel-
thrown clay, paper
[50x150x4 cm]
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elidegenedését mutatja be. A regény fôszereplôje egy
kiégett riportfotós, aki a rázúduló hírözöntôl való
függôségét és iszonyát a társadalomból történô kivo -
nulásával, önmaga elszigetelésével próbálja orvo sol ni.
Addigi életét hátrahagyva kartondobozt ölt magára,
amely látszólag páncélként szûri meg a külvilágból
érkezô ingereket. Néma Júlia ezt a törékeny páncélt,
pontosabban annak „szabásmintáját” idézte meg hó -
fehér papírporcelánból.

A jubileumi triennáléról kétségek nélkül meg álla -
pít ható, hogy nagy és széles teret biztosított az új,
feltörekvô generációk képviselôinek, amint ez már a
2014. évi kiállításon is megmutatkozott.8 Az új nem ze-
dék alkotásai adhatnak választ a bevezetôben fel tett
kérdésekre, valamint bennük láthatjuk a jövô kerá mia -
mûvészetének és -mûvességének zálogát: „Kijelent het-
jük, és bízunk abban, hogy elôbb-utóbb a föld kerámia mû -
vészete is egyensúlyba kerül, a szakmaiság és az elméleti
összhang létrejön egyes magas minôségû alkotásokban.”9

NOVÁK PIROSKA
muzeológus

(V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé. Hírös Agó ra
Kulturális és Ifjúsági Központ, Kecskemét, 2017. szeptem-
ber 3–30.)
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Szakmaiság és elméleti összhang

A SZILIKÁTMÛVÉSZETI TRIENNÁLÉ
MEGNYITÓBESZÉDE

� Immár 12 éve annak, hogy Probstner János kezde -
ményezésére elindult a Nemzetközi Szilikátmûvé sze ti
Triennálé sorozata, és talán az alapítók sem tudhat -
ták, hogy ilyen sok éven keresztül él ez a gondolat.

Szerte a világon vannak – és egyre több helyen – ha -
sonló, de csak hasonló versenyek, azonban láthatjuk,
sokszor elmarad a folytatás. A hasonlót azért mon -
dom, mert itt a szilikátanyagok, a kerámia, a porce -
lán, az üveg, a beton, széles köre együtt versenyezhet
egymással. Ilyen nincs sehol a világon!

Ebben az évben az Egyensúly címmel hívtuk a föld -



kerekség alkotóit, hogy mutassák meg, mit is gon dol-
nak e kifejezés kapcsán, hogyan fejezik ki azt plaszti -
kus anyagban. Érdemes egy-két mondatot szánni er re

a nagyon komplex kifejezésre, mert, és ez látszik a be-
küldött munkákon, nagyon sok értelmezése létezik a
megmunkált anyagban. Vannak, akik teljesen el tud -
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Lantos Tímea
(Magyarország):
Vonzalom (sorozat
része) / Tímea Lantos
(Hungary): Attraction
(part of a series)
[2017] kézzel épített
masikói agyag és
porcelán, uszadék fa,
mákgubó / hand-built
Mashiko clay and
porcelain, driftwood,
poppy seedpod
[34x32x35 cm]Fo
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nak vonatkoztatni, és a mûvészi kifejezésmódjuk, mû-
vészi átírásuk a plasztika nyelvén érzékelteti a ki írás
alapgondolatát. A végsô válogatásnál önök inkább
ezeket a munkákat láthatják, mert a zsûri igyekezett
ezt figyelembe venni.

Egyensúly, balansz – a kiállítás címe. Szigorú meg -
közelítésben: általában egy rendszer azon állapota,
amelyben az egymásra ható erôk összege zéró. Ha
megengedik, kicsit járjuk körül ezt a kifejezést.

Beszélhetünk tágabban a politikai vagy hatalmi
egyensúlyról. Ebben harcokról és békérôl, veszélyrôl
és biztonságról hallunk.

Gazdasági egyensúly, társadalmi egyensúly, kör -
nye zeti vagy ökológiai egyensúly – ezek is gyakran el-
hangzanak. Ma már globális egyensúlyról beszé lünk,
de az biztos, hogy ebben a világi játszmában mind  -
egyik területen ezt patikusmérlegen mérik, és általá -
ban kijelenthetjük, ha nincs egyensúly, abból baj szár-
mazik.

Hajlamosak vagyunk azt is gondolni, hogy mai vi -
lágunkban felborult az egyensúly. A világpolitikai
események érthetetlenek és kiszámíthatatlanok. Az

energiaforrásokat feléljük, fogytán a javak. Éghajla -
tunk miattunk (is) változik, ennek következ ménye ként
környezeti katasztrófákat élünk meg. Az emberiség
felbolydult, szorongunk, és valamilyen baj bekövet -
kez tét vizionáljuk. Egész országok élnek szegény ség -
ben, vízhiányban. Nagyvárosok nyögik lakóik kielé -
gíthetetlen igényeit, s Földünk távoli pontjai soha sem
voltak ilyen közel egymáshoz az internet és a gyors
kommunikáció jóvoltából. És sorolhatjuk a negatív
dolgokat és eseményeket a végtelenségig.

Mondhatjuk persze, hogy bennünket, alkotókat

AZ V. NEMZETKÖZI SZILIKÁTMÛVÉSZETI
TRIENNÁLÉ DÍJAZOTTJAI

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma által
felajánlott I. díj

Ömür Tokgöz (Törökország)

A Kecskemét Megyei Jogú Város által felajánlott 
II. díj

Ulla Harju (Finnország)

A Magyar Kerámia Szövetség által felajánlott 
III. díj

Háber Szilvia (Magyarország)

A Magyar Mûvészeti Akadémia Iparmûvészeti 
és Tervezômûvészeti Tagozatának Különdíja

Andrási Edina (Magyarország)

A Kortárs Kerámiamûvészetért Alapítvány 
és a Kecskeméti Kortárs Mûvészeti Mûhelyek
Nonprofit Kft. – Nemzetközi Kerámia Stúdió

Különdíja
Danijela Pičuljan (Horvátország)

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Különdíja
Simon Zsolt József (Magyarország)

A zsûri elismerô oklevelét kapta
Aki Toshiro (Japán)

Fülöp György (Magyarország)
Husz Ágnes (Magyarország/Japán)

Tomay Katalin (Magyarország)

Ulla Harju (Finnország):
Csavar / Ulla Harju

(Finland): Twist
[2016] kézzel épített,
mázazott kerámia /

hand-built, 
glazed ceramics 
[20x21x50 cm]
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ezek a dolgok nem érdekelnek, távol állnak tôlünk.
Azonban tudjuk, hogy átszövik napjainkat, alatto mo -
san jelen vannak a háttérben. Mi inkább a mûalko tá -
sokkal, a plasztikával, a jó alkotás törvényei mellett a
kifejezéssel, a belsô egyensúllyal, a lelki egyensúllyal
szoktunk és akarunk foglalkozni. Amelyben az egyen-
súly ugyancsak szerepet játszik, akár a tömegek, az
anyagok, a pozitív és negatív formák, a fény és árnyék,
a felületek, a mázak esetében. Ez egyben jelentheti az
alkotásra történô motivációt is.

Megvizsgálhatjuk más oldalról is a témát, például
Platón írja a lelki egyensúlyról: „Minden rossz is, jó
is a lélekbôl árad ki a testre és az egész emberre [...].
Elôször és legfôképpen tehát a lelket kell ápolni, ha
azt akarjuk, hogy a fej is, meg az egész test is egész -
séges legyen.”

Ezért nagyon sokat kell dolgozni, és mondhatjuk,
aki képes együttmûködni a világgal, annak a belsô
egyensúlya is kialakul, mert meg tud szabadulni az
érzelmi és mentális terheitôl. Azonban ehhez a böl -
csességhez a mûvésznek is több lépést kell megten nie,
például legyen tudatában érzéseinek, amelyek benne
vannak, nem szabad azonosulnia velük, de tudjon
raj tuk változtatni. Akár úgy is mondhatjuk, legyen az
alkotásainak ura, tudjon objektíven tekinteni azokra.

Popper Péter írja: „Az emberi élet teljességéhez
hozzátartoznak a mélyen átélt érzelmek és indula -
tok.”

Ott, ahol rossz van, jónak is kell lennie. E két pó -
lus nélkül nem létezne egyensúly. Nem az a dolguk,
hogy kioltsák egymást, ugyanis összetartoznak, mi -
ként a tûz és a víz, a föld és az ég, a hideg és a meleg.
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Tomay Katalin
(Magyarország):

Metamorfózis II. /
Katalin Tomay

(Hungary):
Metamorphosis, II
[2017] kerámia,

oxidáció, egyenként:
55x25x35 cm /

oxidised ceramics,
55x25x35 cm each
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Ma a szürke dolgokat fekete-fehérnek láttatjuk, a
valóban fekete és fehér dolgok közötti választás vi -
szont elmaszatolódik. Bizonyos esetekben el kell dön-
teni, hogy melyik állítás a helyes, hiszen kizárják egy-
mást. Más esetekben viszont az egyensúly, a középen
állás, a kompromisszum a fontos.

A zen kômûvészet titka, hogy egyszerre meditáció
és alkotás is egyben: megtalálni a belsô egyensúlyt és

a lehetséges kapcsolódási pontot, mely által létrejö het
a bizonytalannak tûnô építmény, a kaotikusnak tûnô
formák ellenére.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok vezéreltek ben -
nünket, amikor gondolkodtunk a kiírás címén, és nagy
izgalommal vártuk, hogy milyen válaszokat adnak rá
a pályázók. Elmondhatjuk, hogy csak részben sike -
rült elérni ezt, és ez elgondolkodtató. Véleményem
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Simon Zsolt József (Magyarország): Szárny-magok / Zsolt József Simon (Hungary): Winged Seeds
[2017] masszájában színezett porcelán, egyéni öntési technika, a legnagyobb méret: 90x45x35 cm / cast, mass-coloured porcelain, 

individual technique, biggest size: 90x45x35 cm
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szerint a jelentkezôk nem használták ki a remek le -
hetôséget, és többségben alkotói munkásságuk jelen
állomását mutatták be.

Az világosan látható, hogy ma sokfajta kerámia mû -
vészet van, de a globalizáció itt is tetten érhetô. Nincs
keleti vagy nyugati, távol-keleti vagy amerikai: a szak-
mai párbeszédek, a szimpóziumok, a versenyek, a
kommunikáció sebessége jól érzékelhetôen felol dot ta
a társadalmi és kulturális különbségeket. Korábban
már messzirôl fel lehetett ismerni egy-egy földrajzi
egység képviselôit munkáikról. Ma ez másként van,
de szerencsére a sokszínûség megmaradt. Nem szük -
séges ugyanazokat vallani a mûvészetrôl, viszont el
kell fogadnunk, hogy sokféle gyakorlat és megkö ze lí -
tés létezik. Azonban az anyagon keresztül közvetített
gondolatok is globalizálódtak, és a mesterségek alap -
tételei is megismerhetôk mindenki számára.

Kijelenthetjük, és bízunk abban, hogy elôbb-utóbb
a föld kerámiamûvészete is egyensúlyba kerül, a szak -
maiság és az elméleti összhang létrejön egyes magas
minôségû alkotásokban.

Komolyabb kritikai megjegyzés nélkül tolmácso lom
a szakmai zsûri véleményét is: a mostani triennálét jó
szakmai fórumnak tartja, és a további folytatást szor -
galmazza. Már csak azért is, mert egy lassan tradíció -
vá váló intézményrôl beszélhetünk, és ez kötelezett -
ség is. Minden verseny más, és annak ellenére, hogy
minimális csökkenést láthattunk a jelentkezôk szá -
mában (ebben az évben mintegy 160 jelentkezô volt,
és kiállításra 69 alkotást szavazott a zsûri), ez nem ad
okot az elkeseredésre. Nagyon jó minôségi átlagát
láthatjuk a kiállításon 20 ország szilikátmûvészeti al -
kotásainak. A zsûri nagy többségben, vita nélkül dön-
tött a díjazottak személyérôl.
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Weronika Lucińska
(Lengyelország): Tájkép

/ Weronika Lucińska
(Poland): Landscape

[2017] kézzel épített
porcelán, fúvott üveg /
hand-built porcelain,

blown glass
[12,5x28x28 cm]
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Egy kellemes feladatomnak is eleget kell tennem,
mert a triennálé hagyományai szerint a korábbi dí ja -
zott kamarakiállítása is része a programnak. Egy fia tal
orosz tehetség, Irina Razumovskaya mûveit láthatják.

Nem kis vita volt a zsûriben három évvel ezelôtt az ô
munkáiról, de úgy érzem, nagyon jó döntés született
akkor. Talán az a döntés is segítette azóta a pályáján,
mert bizonyítva láthatjuk munkáiban, és sikereiben.
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A 2014. évi elsô díjas Irina Razumovskaya
kamarakiállítása az V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti
Triennálén / Solo exhibition of Irina Razumovskaya,

winner of the first prize in 2014, 
at the 5th International Triennial of Silicate Arts 

Hírös Agóra Kulturális Központ, Kecskemét, 2017
/ Hírös Agóra Cultural Centre, Kecskemét, 2017
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Néma Júlia
(Magyarország):
Dobozember 4 / 
Júlia Néma (Hungary):
Box Man 4
[2014] papírporcelán,
acél dobozkeretben /
paper porcelain, 
steel boxframe
[49,5x41,5x6 cm]
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Ebben az évben végezte tanulmányait egy londoni
egyetemen, de már szerte a világon ismert a neve,
amit több elismerés is bizonyít. Visszafogott, tiszta,
multikulturális jelekre épített alkotásai nagy szakmai
érettséget tükröznek. Jól felfedezhetôk alkotásaiban
a konstruktivista, minimalista építészeti alapok, min -
dennapi életünk rituális tárgyai, és ezek elrendezése
egy új jelentéstartalom létrehozásának érdekében.
Hagyományos keramikusmûvészeti technikákat hasz -
nál, azokat újraértelmezi, és személyes tartalommal
ruházza fel mindenféle erôltetett narratívák nélkül.
Finom részletek és aprólékosan átgondolt komponá -
lás jellemzi munkáit. Sok sikert és szép mûvészi pá lyát
kívánok, Irina, és köszönjük a kiállítást!

És a végén köszönjük meg az alapítóknak, az Inter -
kerám Kft.-nek, a Nemzetközi Kerámia Stúdiónak,
és abban Probstner Jánosnak, munkatársainak, a fe -
ledhetetlen Kormos Emesének, hogy idáig jutott ez
a sorozat. És a mostani szervezôknek, a Kecskeméti
Kortárs Mûvészeti Mûhelyeknek, ebben a Nemzet -

közi Kerámia Stúdiónak és munkatársainak az áldo -
zatkész munkát.

A Kortárs Kerámiamûvészetért Alapítványról is kell
pár szót mondani, mert a kezdetektôl ez a szervezet
vállalta a háttérben a triennálé szervezését, a pályá za -
ti támogatások, a díjak megteremtését, amit ezúton is
köszönünk mindenkinek. Egyre tisztábban látszik az
alapítvány nélkülözhetetlen szerepe ma már, mivel a
jelen kiállítás mellett már húsz éve szimpóziumi és
eszközpályázataival segíti a stúdiót, és ezen keresztül
a világ keramikusmûvészeit az alkotásban. Szegedi
Zsoltnak, az alapítvány titkárának, a stúdió korábbi
vezetôjének ezúton köszönöm a munkáját.

Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt az alkalmat
arra, hogy felhívjam mindenki figyelmét, hogy itt
Kecskeméten van a világ egyik legnagyobb kortárs -
kerámia-gyûjteménye, a negyvenéves stúdió ered mé -
nyeként. Óriási szakmai potenciál ez, de akár turisz -
tikai is. Világszenzáció lehetne! Feltétlenül szükséges
egy korszerû múzeum és egy raktárbázis felépítése,
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Varga Dóra
(Magyarország): 

Szmog folt / 
Dóra Varga (Hungary):

Smog Spot
[2017] öntött üveg,

pâte-de-verre technika
/ glass, pâte-de-verre

casting 
[13x41x28,5 cm]
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mert jelenleg méltatlan körülmények között van a
mintegy 5000 alkotás.

Végül csak az kívánhatjuk, hogy három év múlva
újra itt találkozhassunk gyönyörködve a világ sok szí nû
szilikátmûvészeti alkotásaiban. FUSZ GYÖRGY

keramikusmûvész

Az V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé megnyitóján
elhangzott beszéd nyomtatott változata.
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Andrási Edina (Magyarország): Laposra taposva/Fénylepény
No. 7 / Edina Andrási (Hungary): Stamping Flat/Lightpie, No 7

[2017] öntött papírporcelán / slip-cast paper porcelain
[35x70x40 cm]

Aki Toshiro (Japán): Kompozíció No. 1 / 
Toshiro Aki (Japan): Composition No. 1

[2016] lapból épített, akrillal festett porcelán / 
slab built, acrylic painted porcelain [18x34x14 cm]
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� Két évvel ezelôtt a Magyar Iparmûvészet hasábjain a
tizedik biennáléról írt beszámolóban áttekintettem a
kiállítássorozat történetét (lásd: 2015/7, 11–16.), saj -
nálattal megállapítva, hogy minden korábbinál keve -
sebb, mindössze negyven mûvész adott be munkát.
Az okot a romló külsô körülményekben láttam, a Ma-

gyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete szak em -
bereinek hiányából fakadó szervezési és rendezési
ne hézségekben, a katalógus vagy legalább leporelló
pénzhiány miatti elmaradásában. Az idei biennálé be-
bizonyította, hogy a mûvészet él és a mûvészek él ni
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Pelso 2017
XI. Országos Kerámia és Gobelin Biennálé a Balatoni Múzeumban

Málik Irén: Más idôk, más utazók / 
Irén Málik: Different Times, Different Travellers
[2017] pamut, gyapjú, len, szövött / cotton, wool, linen,
woven [138x118 cm]

Kun Éva: Római út / Éva Kun: Roman Road
[2017] samott, színtest, aranylüszter / 

chamotte, pigment, golden lustre [58x50x10 cm]
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akarnak, bár a kedvezôtlen külsô körülmények mit
sem változtak, sôt romlottak, hiszen a Pelsóra pályá -
zott támogatás e cikk megírása napjáig sem érkezett
meg, a szervezôk és rendezôk lelkesedésbôl, a szállí -
tó- és egyéb külsô cégek hitelbe dolgoztak.

Az idei biennáléra 68 mûvész mintegy száz mûvet
adott be, s a kiállítás a megszokott magas színvona lá -
val várta egész nyáron a látogatókat. A témája Róma
útjai volt, amelyhez a kiállítók többsége szorosan, né-
hányan – ahogy az tematikus kiállításokon lenni szo -
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Krajtsovits Margit: 
Per aspera ad astra /
Margit Krajtsovits: 
Per Aspera ad Astra
[2017] szaniterlapok,
oxidokkal színezett,
mázazott / sanitary
tiles, oxidised, glazed
[100x100 cm]

�

Tóth Lívia:
Borostyánkôút / 

Lívia Tóth: Amber Road
[2017] nemez / felt

[120x80 cm]
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kott – távolabbi asszociációkkal kapcsolódtak. Maga a
szabálytalan kövekbôl kirakott, sok helyen részletei -
ben fennmaradt római útfelület hálás téma, sokan fel
is használták mûveiken. 

Málik Irén – aki a következô biennálé temati kájá nak
meghirdetését követô két évben mindig talál idôt egy
új kárpit megszövésére – Más idôk, más utazók cí mû
gobelinjén zöld gyíkocskát ültetett az útra. Köze lé ben
volt Jáger Margit kerámiája, amelyen az út kö ve in
csiga araszol. Berzy Katalin rakuzott, samot tos por ce -
lán kövekbôl rakta össze Falmaradványát; ugyancsak
samottból és porcelánból készült F. Orosz Sára fe hér-
fekete S. P. Q. R.-útrészlete. Tóth Lívia nemezbôl
formálta meg a Borostyánkôút köveit. Schéffer Anna
vörös samott-töredékekbôl, M. Kiss Katalin pedig
máz alatt festett, töredékes lapokból állított össze út -
felületet. Szép munkák, csak Schéffer töredékein a
római téglabélyegek, M. Kiss Katalinén pedig az an -
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Csemán Ilona: Utak mentén I. / Ilona Csemán: Along Roads, I
[2016] samott, agyag / chamotte, clay [40x35 cm]
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tik edénydíszítések festett motívumai ellentételezik
az út fogalmát, cserépút sosem létezett.

Nagyon szép Szabó Verona Minden út Rómába vezet
címû, finom rajzú textilgrafikája, amely különbözô
épségû útfelületeket ábrázol. Ugyanez a címe Antal
András samott faliképének, és Tóth Magdolna Sára
egyik plasztikájának, amelyik egy tálba karcolt tér ké -
pet ábrázol. Sajnos, a nézô számára nem volt nyil ván-

való, magam is csak a mûvész magyarázatából tud tam
meg, hogy a tál által félig takart alaplapon a szög nyo-
mok egy legionárius sarujának ásatáson feltárt lenyo -
matát ábrázolják.

Tápai Nóra nagy méretû számítógépes grafikája −
egymásba áttûnô köves út és padlómozaik-felületek a
háttérben álló antik épülettel − remekül él a technika
lehetôségeivel. Hôgye Katalin Úton címû mûvén az
antik köveken már a plasztikusan megformált Jó Pász-
tor lépdel. Marsai Ágnes is creaton-kavicsokból rakta
ki útfelületeit.

Néhány plasztika kapcsolódik még közvetlenül az
utakhoz. Szemereki Teréz két oszlopa, amelyeket
címüknek – Jelek, jelvények a Római Birodalom útjain
I–II. – megfelelôen antik forma- és díszítôelemekbôl,
a birodalmat jelölô S. P. Q. R. feliratból épített fel a
mûvész. Kerezsi Gyöngyi mûve, az attribútumát, a kí-
gyós hírnökpálcát tartó Hermész szobra pedig a ró mai
utak keresztezôdéseinél birodalomszerte felállí tott
hermákra (Hermész-fejjel díszített oszlopokra) utal.

Borsódy Eszter munkája, A Gromaticus poggyászából
– Aebutius Faustus emlékére a római földmérôk eszkö -
zét, kötélre fûzött négy, lüszteres kerámiából gon do -
san megformált függôónt ábrázol. Az eszközt Aebu -
tius Faustus mensor (azaz földmérô) 1. századi itáliai
sírkövére faragták rá, a közeli kortárs Gromaticusnak
pedig a földmérésrôl írott munkája maradt ránk.

A kiállított mûvek másik része elszakadt az utak
konkrét köveitôl, távolabbról mutatja azt, amit az egy-
kori utazó láthatott. Sövegjártó Mária Borostyánpart
címû, nagyon szép falitálja a Baltikum viharos ten -
ger partját idézi, ahonnan évszázadokon át Rómába
szállították a nagyra értékelt követ a Pannónián is át -
vezetô borostyánúton. A Borostyánút címet több mû
is viseli, Makkai Márta borostyánszínû lenvászonra
applikált, ikattechnikával szôtt zászlója, Orient Enikô
három festett faliképe, Takács-Szencz Lívia gobelinje
és Miklós János vörös mázas samottkorongja.

Szintén nagyon szép Balogh Edit vászonra nyo -
mott, az antik térképek lineáris ábrázolásmódját kö -
vetô munkája is, és üde, kedves látvány Szomolányi
Karola rátétes, hímzett térképe. Erre a Rómától a
Dunáig terjedô, az utakat és fôbb állomásaikat is fel -
tüntetô térképre egy antik batárt is ráhímzett alkotó -
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Magyar Márta: Úton /
Márta Magyar: 
On the Road
[2017] samottos
agyag, rakutechnika /
clay with chamotte,
raku technique
[60x30x10 cm]
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ja. Ruttka Andrea gombostûvel és fonallal alkotott,
Iránytû/Égtájak szellemes címû faliképe az úton já rók -
nak nélkülözhetetlen tájékozódási pontokat jelöli.

G. Heller Zsuzsa alkotása madártávlatból ábrázolja
a tájat, hasonlóképpen Ferenczi Zsuzsa Rétegek címû
gobelinje. Az utazó szemmagasságából ábrázolt táj
több faliképen is megjelenik, Pannonhalmi Zsuzsa
három porcelánmûvén kívül Baksa-Soós Krisztina
terrakottamunkáin. Csemán Ilona Utak mentén I–II.
címû samott, Csókás Emese fémfonalakkal készült,
Erdôs  Júlia Hajdani ösvények és Kapolyi Márta Mel lék -

utak címû textil faliképei absztrakt módon adják vissza
az utak élményét. Ugyancsak elvont utakat ábrázol -
nak Pázmány Judit fém- és mûanyag szálas, Horváth
Ildikó szôtt, Lôrincz V. Gabi gyapjú és Kis Iringó
Márta nyomott és festett vászon kárpitjai. Szabán
György Ismeretlen útitárs címû, arc nélküli porcelán -
büsztjeivel és úti talizmánjaival pedig magukat az uta -
zókat idézi.

Különleges utak a római katonai táborok tengelyé -
ben futó cardo és decumanus, ez a két szó a címe Nyí -
ri Katalin egyik kis textilképének. Ugyancsak antik

Szabó Verona: Minden
út Rómába vezet /

Verona Szabó: 
All Roads Lead to Rome
[2017] pamutvászon,

ezüstfonal, toll,
szabadkézi rajz /

cotton, silver thread,
pen, free-hand

drawing [64x95 cm]

Fo
tó

: G
ál

 Is
tvá

n



K I Á L L Í T Á S 2 017 / 6 2 4 . o l d a l

Fo
tó

: G
ál

 Is
tvá

n



találmány a labirintus, az önmagába vezetô út, ezt
ábrázolja Vásárhelyi Kata Soha ne add fel kárpitja és
Somodi Ildikó egyéni ikatszövésû munkája.

Az út fogalmának átvitt értelmezése jelenik meg
Krajtsovits Margit Per aspera ad astra, E. Szabó Mar -
git Az idô elmúlása bearanyozta a cézárok útját és Bo ros -
tyánnal körülövezve címû nagy méretû, aranyló, deko -
ratív mûvein. Nagyon megkapó munkák születtek
ebben az elvont, de az antik világ konkrétumait is
magukba foglaló felfogásban. Ilyen Kun Éva hegyen
álló antik épülete, Debreczeni Zsóka – Pelcz Zoltán
Anzixa, amely bronzszínû mázas samottból készült,
kissé romos diadalív alatt álló, magános lovat ábrá -
zol. Sziráki Katalin A diadalút víziója címû, szövött és
festett faliképe rendkívül finom, elgondolkodtató mû.
Pusztai Ágoston samott Via Appiáján magukba zár -
kó zott magányos lelkek járnak, Magyar Márta pedig a
Pelso-tál egyik lófiguráját állította rakuzott kerá mia -
gömbjére.

Egyes mûvészekben az antikvitás az elmúlás, a tö re -
dékesség gondolatát keltette fel. Lencsés Ida Özön víz
címû festett vászonképein épületrészek süllyednek el,
Tamás Ákos Folyamat – Pannónia arcai címû soroza tán
fehér porcelánból mintázta meg a töredékekbôl ki -
ala kuló, majd fokozatosan öregedô, elmúló arcokat.
Kiszely Mária porcelánhálóból készítette el az Ókor
asszonya portréját. B. Csernyánszky Katalin Konzer vált
örökség címmel egyenesen konzervdobozba zárta kis
varrott textiljét. Jászberényi Matild Üzenet a múltba

címû nemez faliképének borítékszerûen tagolt felü -
letét füvek és növények borítják, jobb felsô sarkában
színes gobelinbélyeggel. Kiss Katalin is fûvel díszí tet-
te egyéni technikájú kárpitját. Bényi Eszter két éve
nagyon szép, klasszikus franciagobelint hozott a ki ál -
lításra, idén azonban lazított, és Utak Rómába egy kor
és ma címû tablójára fényképekbôl, vasúti és be lépô -
jegyekbôl, pénzekbôl és bankkártyákból álló mon-
tázst ragasztott.

Végezetül, vannak olyan mûvek is, amelyek nem,
vagy csak nagyon távolról, áttételesen kapcsolódnak a
biennálé témájához, de bemutatásuk nagy nyeresé ge
volt a kiállításnak. Elsôként P. Benkô Ilona gyönyörû
rakuzott samottplasztikáit – Út-jelzô-tér-kép I–II. –
kell említeni. Németh János két hatalmas kôcserép
edényét sem római utakkal díszítette, de az ô mûvei
sohasem hiányozhatnak a Pelsóról! Nagyon szép Kó-
kay Krisztina Fohász címû gobelinje, dekoratív rán -
cokat vetô leplében a nôalak végül is idôtlen téma.
Rabie M. Hadie csillogó mázas plasztikái itt is emel -
ték a kiállítás fényét. Radics Márta fehér-fekete koc -
kái, Lipovics János edényszobrai, Farkas Gabriella sa -
mott- és porcelánelemekbôl épített plasztikája, Kus -
tár Zsuzsa szövött kárpitja, sôt Formanek Zsu zsanna
anyagok sokaságát felhasználó oszlopai is beleillettek
a kiállításba. Lôrincz Gyôzô újonnan készült porce -
lánfeje mellett Kultúrák címmel egy érdekes munkát
is kiállított, kettôs, hullámos samottoszlopra épített
finom, fehér porcelánépületekkel.

Balogh Edit: Utak / 
Edit Balogh: Roads

[2017] vászon, nyomat
/ linen, print 
[55x198 cm]

�

Tápai Nóra: Róma útjai
/ Nóra Tápai: 
Roads of Rome
[2017] digitális
technika, print /
digital technique,
print [110x110 cm]
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P. Benkô Ilona: 
Út-jelzô-tér-kép I. / 
Ilona P. Benkô: 
Road-sign Map, I
[2017] samott, rakutechnika,
magasság: 40 cm / 
chamotte, raku technique, 
height: 40 cm

�

Sziráki Katalin: 
A diadalút víziója / 

Katalin Sziráki: Vision
of the Triumphal Road

[2017] szövött pamut,
mûselyem, kézzel

festett / woven cotton,
artificial silk, hand-

painted [110x77 cm]
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Az Emberi Erôforrások Minisztériuma, a Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetsége, Keszt -
hely városa és a Balaton Fejlesztési Tanács díjait Má lik
Irén, Kun Éva, Tóth Lívia, Krajtsovits Margit, Magyar
Márta és Csemán Ilona kapták.

A kiállítást az elôzôekhez hasonlóan nagy hozzá -
értéssel Gopcsa Katalin mûvészettörténész rendezte.

A megnyitóünnepség elôtt mutatták be a tavaly el -

hunyt Szekeres Károly keramikusmûvészrôl megje -
lent kötetet, amelyet ugyancsak Gopcsa Katalin szer -
kesztett. Az egész életében a Balaton vidékéhez kö -
tôdô, sokoldalú mûvészt, a Pelso á llandó résztvevôjét
több pályatárs és mûvészettörténész méltatta.

A hagyománynak megfelelôen a szervezôk kihir det-
ték a következô biennálé témáját: Navigare necesse
est. LOVAG ZSUZSA

régész-muzeológus

(Pelso 2017 – XI. Országos Kerámia és Gobelin Biennálé.
Róma útjai. Balatoni Múzeum, Keszthely, 2017. július 8.
– szeptember 3.

Borsódy Eszter: A Gromaticus poggyászából / 
Eszter Borsódy: From the Luggage of Gromaticus 
[2017] samott, lüszterezett, mázazott; kötél; 

egyenként: 30x20x20 cm / chamotte, lustred, glazed;
rope; 30x20x20 cm each
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� A Magyar Iparmûvészet már beszámolt róla, hogy
Róth Miksa születésének 150. évfordulójára a Balassi
Intézet kiállítást rendezett, melyen az életmû külön -
bözô fejezeteit fotók segítségével és néhány ólmozott
üvegablak, valamint vázlatok, tervek bemutatásával

ismerhette meg a közönség.1 A tárlat anyagát azóta
több külföldi helyszínen is megtekinthették az érdek -
lôdôk. Ez év augusztusában Erdély „fôvárosában”
volt látható a kolozsvári mûvekkel kiegészített kiállí -
tás.2

K I Á L L Í T Á S 2 017 / 6 2 8 . o l d a l

Róth Miksa (1865–1944) üvegfestô- 
és mozaikmûvész munkái Kolozsvárott
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Róth Miksa: Üveg -
mennyezet, Takarék -
pénztár és Hitelbank
(ma: Román Nemzeti
Bank), Kolozsvár /
Miksa Róth: Glass
ceiling. Savings and
Credit Bank (now:
National Bank of
Romania), Kolozsvár/
Cluj-Napoca  
1910 után / 
after 1910 

Róth Miksa:
Üvegtetôzet (részlet),

Takarékpénztár és
Hitelbank (ma: Román

Nemzeti Bank),
Kolozsvár / Miksa Róth:

Glass roofing (detail).
Savings and Credit

Bank (now: National
Bank of Romania),

Kolozsvár/Cluj-Napoca  
1910 után / 

after 1910 
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Erdély a 19–20. század fordulóján kiemelkedô sze -
repet játszott a magyar mûvészetben: inspiráló forrás,
a megújulás helyszíne és befogadója egyaránt volt. A
kalotaszegi népmûvészet a magyaros szecesszió alko -
tóinak, a fiatal magyar építészek egész generáció já nak
– Thoroczkai Wigand Edétôl Kós Károlyig –, vala -
mint festôknek és iparmûvészeknek szolgált példa ké -
pül. A nagybányai mûvésztelep mûködése a magyar
mûvészet legszélesebb körû és hatású festészeti meg -
újulását hozta magával. A sok szállal Kolozsvárhoz kö -
tôdô Körösfôi-Kriesch Aladár által létrehozott dió di
mûvészközösség pedig a gödöllôi szecessziós mûvész-
telep elôdjeként ismert.3 Körösfôi tervezte a magyar
szecesszió egyik legkiemelkedôbb együttesének, a ma-
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Róth Miksa: Mozaikdísz, Takarékpénztár és Hitelbank (ma: Román Nemzeti Bank),
Kolozsvár / Miksa Róth: Mosaic ornamentation. Savings and Credit Bank 
(now: National Bank of Romania), Kolozsvár/Cluj-Napoca 
1910 után / after 1910 

Róth Miksa:
Üvegmennyezet

(részlet),
Takarékpénztár és

Hitelbank (ma: Román
Nemzeti Bank),

Kolozsvár / Miksa Róth:
Glass ceiling (detail).
Savings and Credit

Bank (now: National
Bank of Romania),

Kolozsvár/Cluj-Napoca  
1910 után / 
after 1910 
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rosvásárhelyi Városháza és a Kultúrpalota fôhom lok -
zatának mozaikját, Nagy Sándor és Thoroczkai Wi -
gand pedig üvegablakait. Kivitelezésük Róth Mik sa
mûhelyében történt.

Róth kevésbé ismert kolozsvári mûködése az élet -
mû két oldalát is reprezentálja. Az egyik annak a kí sér-
letezô, korával szinkronban álló mesternek munkái,
aki az elsôk közt használta az amerikai, favril vagy
opalizáló üvegként ismert új üvegfajtát, melyet John

La Farge és Louis Comfort Tiffany kísérletezett ki, 
s számos szecessziós mûvész alkalmazott. A másik a
középületeket, világi és egyházi épületeket díszítô
mûhely alkotásai, amelyek a századforduló nagy épít -
kezéseinek köszönhetôen jöttek létre.

Az egykori Karolina kórház ravatalozójába (ma:
ortodox kápolna) került az elôször 1899-ben kiállí -
tott, s az 1900-as párizsi világkiállításon ezüstérmet
nyert Párka címû ablaka. A nagy méretû, majd’ két

Róth Miksa: Figurális mozaikdísz, Takarékpénztár és Hitelbank (ma: Román Nemzeti Bank), Kolozsvár. Vajda Zsigmond kartonja alapján / 
Miksa Róth: Figural mosaic ornamentation. Savings and Credit Bank (now: National Bank of Romania), Kolozsvár/Cluj-Napoca. Cartoon by Zsigmond Vajda

1910 után / after 1910 
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méter átmérôjû, a legújabb üvegfajtát, a Tiffany-féle
üveget felhasználó alkotás kompozíciója szigorú szim-
metriára épül. A földgömbön álló nôi figura a kép -
teret teljesen betölti, csukott szemmel, szertartásos
mozdulattal tartja kezében az „élet fonalát”. Szárnyai
plasztikusan formáltak, míg fehér ruhájának gazdag
díszítése és a vállairól kétoldalt lefutó mintás szalag
síkszerû. Haja dekoratív hullámokba rendezett. Vele
szemben látható az Áldozati oltár, melyen a kompozí -
ció közepét egy tripusz foglalja el. A háromlábú áll vá-
nyon égô áldozati tûz füstje dekoratív S vonalat ír le
a tál körül. Fölötte stilizált narancsfák félköre. A hát -

térben tájat látunk, az elôtérben a fák törzseit, ágait
és tûzvörös körvonalú bokrokat. A színek erôteljes -
sége, a Tiffany-féle üveg pompája ünnepélyessé teszi
a teret, jóllehet ma a Párkát megjelenítô üvegablak
nagy részét elfedi a keleti szertartású templommá ala-
kított egykori ravatalozó ikonosztáza. 

A középületeket Kolozsvárott is az új irányzatnak
megfelelôen mozaikokkal és üvegfestményekkel dí -
szítették, így a kolozsvári egykori Takarékpénztár és
Hitelbank (ma: Román Nemzeti Bank) épülete, ahogy
a Róth által kivitelezett más budapesti bankoké is, a
pénzintézet gazdagságát reprezentáló díszt kapott.

Fo
tó

: V
ak

ar
cs

 Lo
rá

nd



2 017 / 6 3 3 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

�

Róth Miksa: 
Figurális mozaikdísz
(részlet), Takarék -
pénztár és Hitelbank
(ma: Román Nemzeti
Bank), Kolozsvár. 
Vajda Zsigmond
kartonja alapján /
Miksa Róth: Figural
mosaic ornamentation
(detail). Savings and
Credit Bank (now:
National Bank of
Romania), Kolozsvár/
Cluj-Napoca. Cartoon by
Zsigmond Vajda
1910 után / 
after 1910

Róth Miksa: Üveg -
betétes ajtó (részlet),

Takarékpénztár és
Hitelbank (ma: Román

Nemzeti Bank),
Kolozsvár / Miksa Róth:

Door with glass insert
(detail). Savings and

Credit Bank (now:
National Bank of

Romania), Kolozsvár/
Cluj-Napoca  

1910 után / 
after 1910 
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Felülvilágítója, üvegmennyezete finom ornamenti ká -
val díszített, az ajtók üvegbetétei és a falak mozaikjai
is a Róth-mûhelybôl kerültek ki. A teret mozaikfrí -
zek kel körülvett kandalló, s két, finom színharmó ni -
ákra épülô, arany motívumokkal is gazdagított figu -
rális mozaik díszíti. Kartonjait a budapesti Széchenyi
gyógyfürdô mozaikjait is tervezô Vajda Zsigmond
rajzolta, az építész a fürdô tervezésében részt vevô
Dvorák Ede volt. 

A mûhely még néhány más megbízatást is telje sí -
tett Kolozsvárott. Napjainkban egymás után fedezik
fel Róth Miksának és mûhelyének erdélyi munkáit,
mint például az oly sokáig feledésbe merült dettai és
gyergyóditrói templomok ólmozott üvegablakait.4

GELLÉR KATALIN
mûvészettörténész

(Róth Miksa – Megszínesített napfény. 8. Kolozsvári Ma -
gyar Napok. Sétatéri Kaszinó, Kolozsvár, 2017. augusz tus
15–20.)
Jegyzetek
1. Gellér Katalin: „Felkelô nap”. Róth Miksa új anyagokkal

kísérletezô szecessziós korszaka. Magyar Iparmûvészet,
2015/10, 12.

2. A kiállítás a budapesti Balassi Intézet és a bukaresti Magyar
Intézet vezetôjének, Kósa András Lászlónak a támogatásával
jött létre. Kurátorok: Bodnár Zita és Gellér Katalin.

3. Murádin Jenô: Körösfôi-Kriesch Aladár: „Engem
Kolozsvárhoz annyi személyes, drága szál fûz…” In: Körösfôi-
Kriesch Aladár (1863–1920) festô- és iparmûvész monográfiája és
oeuvre katalógusa. A kötet koncepciója és szerkesztése: Ôriné
Nagy Cecília. Gödöllôi Városi Múzeum, Gödöllô, 2016,
33–43.

4. Néhány, eddig ismeretlen munkájának fotóját 2015-ben már
Budapesten is láthattuk a Róth Miksa Emlékház kiállításán.

Róth Miksa: 
Áldozati oltár, Karolina
kórház ravatalozója
(ma: ortodox kápolna),
Kolozsvár / 
Miksa Róth: Sacrificial
altar. Lych house,
Karolina Hospital 
(now: Orthodox chapel),
Kolozsvár/Cluj-Napoca 
[1899] 
ólmozott üveg,
Tiffany-féle
opaleszcens üveg /
stained glass,
opalescent 
Tiffany glassFo
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� All In címmel nyílt meg Fábián Veronika elsô egyé-
ni tárlata Szentendre patinás, egyik legrangosabb mû-
vészeti galériájában ez év augusztus 25-én. A ki állítás
egyben a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál,
a város hagyományos nyár végi forgatagának prog -
ramsorába tagozódott. A tavalyi Ékszerek Éjszakája
keretében kiírt Közelebb/Closer címû ékszerpályázat
gyôztese – Fábián Veronika – nyereményének része -
ként egyéni kiállítási lehetôséget kapott az Erdész
Galériában. E megtisztelô ajánlat beváltására került
sor, ami kivételes alkalom egy pályakezdô mûvész
számára. A kiállítást Grecsó Krisztián író, költô nyi -
totta meg mûvészi szövegével.

Fábián Veronika mûvészszülôk gyermeke, kit „ko -
molyabb” pályára szántak: közgazdász lett, majd mint
banki kockázatkezelô éveken át a bankszakma közka -
tonájaként dolgozott. „Jó néhány éve a régi Fábián Ve -

ronika bebábozódott, és miközben életet adott másnak,
saját magát is újraszülte” – fogalmazott a megnyitón
Grecsó Krisztián. Az „újraszülés” radikális pályavál -
tást jelentett. Elsôként ötvösséget tanult a Kiskép zôn,
majd a világhírû londoni Central Saint Martins (Uni -
versity of the Arts of London) mûvészeti és design -
egyetemre iratkozott be, ahol ékszertervezést tanul,
most harmadéves. Mentorának, Vági Flórának a kar -
rierje is ékesen bizonyítja, hogy mennyire fontos a
megfelelô képzôhelyek megválasztása a nemzetközi
karrier építésének szempontjából, melynek útján Fá -
bián ígéretesen indul. Idén a világhírû Cartier ék szer-
cég ösztöndíjasa lett. Dacára annak, hogy mûvészi pá-
lyájának még igencsak az elején tart, már München,
Lille, London, Madrid és most Szentendre fogadta
be kiállított mûveit.

Rendkívül találó a több jelentéssel bíró All In cím.
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Új csillag születôben
Fábián Veronika ékszertervezô kiállítása az Erdész Galériában

Fábián Veronika All In
címû kiállítása (részlet)

/ Veronika Fábián’s
exhibition All In
(exhibition view)

Erdész Galéria &
Design, Szentendre,

2017 / Erdész Gallery
& Design,

Szentendre, 2017
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„Élete elsô önálló tárlatán ezért van itt minden, ezért
hoz ta el már elsôre a mindenséget, mert így lát” – álla -
pította meg a mûvészrôl Grecsó. A teljességet célzó
bemutatás mellett a vakmerôen minden tétet egy
lap ra feltevô pókeres gesztust is jelöli e szókapcsolat,
amely Fábián esetében különösen találó. A kiállított
mûvek jelentôs hányada egyetemi projektmunka. Ez
felettébb izgalmas és unikális vállalkozás, mert ilye ne-
ket nemigen láthat a hazai közönség. A londoni kép -
zésben egy-másfél havonta követik egymást a külön -
féle anyagokat, technikákat, metódusokat indukáló
projektfeladatok, melyek az alkotói gondolkodás el -
sajátított képességei mellé új inspirációkat is adnak
az irántuk szenzibilis mûvészpalántáknak. Ez a leg -
több mûvészképzés esetén hasonló, de akadnak kü -
lönbségek. Érdekes az efféle mûhelymunkába bete -
kinteni, hiszen ritkán van lehetôség egy tárgy mellett
annak gondolati és vizuális fejlôdését, születésének
fázisait is szemlélni. A mûvek értelmezését a legtöbb
vitrin felett elhelyezett mûvészi fotók segítették, nagy -
mértékben növelve a tárlat vizuális élményét.

A háromosztatú vitrinsorok közül a középsô a kis -
képzôs évek (2013–2015) alatt készült munkákat mu -
tatta be változatos, invenciózus darabokkal. Hússzí nû
belsejét feltáró kaulgyûrû; pop-artos, rózsaszín match-
box-kitûzô: szélvédôbe csapódott, abból kiálló nôi
lábakkal; QR-kódot térbe formázó gyûrû; „felcsapó
rézlángos”, Blow Up the Diamond Ring! (Robbantsd
fel a gyémántot!) címû kubista-futurista gyûrû; egy
archetípusos lánc-nyakék; és egy különleges tárgy -
sorozat együttese. Utóbbi a gyûrû és az ékszerdoboz
történetét meséli el, a dobozét, amelynek minden vá -
gya, hogy maga is ékszer lehessen. A sorozat a gyûrû
és doboz viszonyának tárgyiasult átalakulását zseniá li-
san mutatja be öt lépésben, az alaphelyzettôl a kü lön-
féle formájú, fekete bársonydoboz-gyûrûkig eljutva.

Az egyetemi munkákat felvonultató sor bal elsô
vitrinjében a Bankers (Bankárok) karék – „az emberi
sziluettek, gyerekjátékokat idézô karkötô-kerítése”, fogal -
mazott Grecsó – Fábián korábbi, a bankszektorból
is  mert közegére reflektál. A karkötô figuráit háló sze -
rûen beborító piktogramok különféle karaktereket
szimbolizálnak. A prezentálás részeként a fekete-fe hér
grafikai mintázatok szolgáltatták a kifektetett karkö -
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Fábián Veronika: 
QR-ring – gyûrû /
Veronika Fábián: 
QR-ring. Ring
[2016] ezüst, 
vörösréz, forrasztott,
montírozott / silver,
copper, soldered,
mounted
[4,2x2,2x2,2 cm]

�

Fábián Veronika: 
QR-ring – gyûrû
(felülnézet) / 
Veronika Fábián: 
QR-ring. Ring 
(top view)Fo
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tô vizuális közegét. Az idevágó képen ezt a karkötôt
viselô nôi kéz távolságtartó intéssel hárítja a háttér
elmosódó öltönyös bankárainak közeledését. A tárgy,
a fotó és a háttérsztori együttesen a narratívát köz ve -
títi.

 Színek, anyagok és felületek játékát példázták a kö -
vetkezô vitrin Paint Peeiling (Festéklepattogzás) címû

kitûzôi és a róluk készült fotó. Tradicionális japán
kézmûvestechnikával készült fémötvözet lapok (sa ku -
do, sibuicsi) és ezüstlemezek rejtetten egymáshoz sze-
gecselt rétegei adják a brossok alapját, melyen színes,
lepattogzó festékrétegek fokozzák a látványt.

A papír mint matéria vonatkozásában a könyv is
szerephez jutott a következô tárlóban. A Shakespeare
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Fábián Veronika All In
címû kiállítása (részlet)

/ Veronika Fábián’s
exhibition All In
(exhibition view)

Erdész Galéria &
Design, Szentendre,

2017 / Erdész Gallery
& Design,

Szentendre, 2017

Fábián Veronika:
Transgressive Chains 
– Lázadó láncok III. /

Veronika Fábián:
Transgressive Chains 
– Lázadó láncok, III
[2017] sárgaréz,

forrasztott, hengerelt /
copper, soldered, flatted

[53x4,5x1 cm]
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Collars kollekció darabjain Shakespeare-kötetek lé nye-
gültek át preparált, formára vágott, ragasztott gallér-
nyakékekké, melyek viselési lehetôségeit a drámaíró
közismert portréábrázolásainak adaptált változatain
mutatja be a mûvész.

Egy másik vitrin kitûzôinek anyaga a bôr, illuszt rál -
va, hogy mennyire változatos a kortárs ékszerterve zés
anyaghasználata. A fémkeretre feszített kis méretû
„bôrképek” színezett, formázott, nyomott, préselt és
más módszerekkel alakított változatainak könnyed
formai és színjátéka a szerzô széles körû technikai tu -
dásáról, kutatásairól, kísérletezéseirôl és ezek ered -
ményeirôl árulkodik. Ezek a brossok inspirálták a tár-
lat azon ékszereit, melyeken a préselt bôr szemekbôl
alakított nyakékekig ível a tervezôi virtuozitás. Ilyen
Leather Chain (Bôrlánc) nyakékekre csodálkozhat -
tunk rá a terem zöld falán. E darabok bôrfüggelékein
– bravúros tervezôi gegként – „képként” folytatódik
a lánc dombormûves motívuma. Az alapötlet még 
a kisképzôs korszak említett láncának készítésekor
született meg.

Egy tárló a CAD technikának (Computer-aided
Design) is helyet adott, jelezve, hogy korunkban a
„nyomtatott” ékszerek is hétköznapi realitássá váltak,

így ez az eljárás ma már az egyetemi tananyag szer ves
részét képezi. A megvalósított mû, a Digital Capita lism
nem funkcionális ékszer, inkább egy lepelben levitáló
nyakék mûvészi formatanulmánya a háromdimenziós
nyomtatási technológia jegyében.

A terem végébe kiemelkedô mûvek kerültek. Az
egyik a tavalyi Ékszerek Éjszakájának díjnyertes pá -
lya mûve: a Jewellery Is My Best Friend (Az ékszer a leg-
jobb barátom) ékszerobjekt1, melynek címe Mari lyn
Monroe elhíresült szlogenjére reflektál. Az ékszer vi -
selôjét – miként azt a közismert fotó is mutatja – két
oldalról csókolja a színésznô profiljának egy-egy szi -
luettje. A hitelesség kedvéért Monroe rúzsos ajkait a
rézbôl készült arcprofilba foglalt, száj-motívumot
rajzoló, vörös cirkóniasorok idézik. Egy mûvészi geg
tökéletes kivitelû megfogalmazása az ékszer, amely
debütálása óta osztatlan sikert arat. Mellette láthat -
tuk a Trapped (Csapdában) elnevezésû „táblaképet”,
azazhogy ékszer-kalodát. A balsafa deszkákból konst -
ruált kaloda kerek nyílásait nyakékbôl és két karék -
bôl álló garnitúra övezi ízig-vérig hagyományos és
kortalan – gyémánt és zafír drágakövekkel díszített –
mestermûvek színes papírképeinek formájában. A mû
értelmezô fotóján szereplô márkanév tetszés szerint

K I Á L L Í T Á S 2 017 / 6 3 8 . o l d a l

�

Fábián Veronika: 
Blow Up the Diamond
Ring! – gyûrû /
Veronika Fábián: 
Blow Up the Diamond
Ring! Ring
[2014] ezüst, vörösréz,
hajtogatott,
montírozott / 
silver, copper, folded,
mounted 
[6,5x5,5x2 cm]

Fábián Veronika: 
Blow Up the Diamond

Ring! – gyûrû /
Veronika Fábián: 

Blow Up the Diamond
Ring! Ring
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behelyettesíthetô, üzenete egyértelmû: míg a tehetôs
vásárlói réteg túlnyomó része a hagyományos éksze -
rek bûvöletében él, szûk terep jut a mûvészi ékszerek
piacának. E mûvek közös sajátossága rendkívüli foto -
genitásuk. Korunk képcentrikus világában a kiállítá sok
nyilvánosságán túl az internet válik a mû elsôdle ges
terjesztô médiumává, így kulcsfontosságú a fi gye lem -
felkeltô kép, amely nem csupán sokszorosan széle -
sebb nyilvánosságot érhet el, de kitûnik az általános
képáradatból.

Az említett zöld fal legprovokatívabb darabja a 600
köbcentiméter címû, melltartó-nyakék. Az egyetemi
feladat szerint egy – a kiállításon szemléltetés céljá -
ból mellékelt – rézlemez-négyzetbôl kellett ékszert
alkotni. A mûvész oly sikeresen teljesítette a kihívást
– hengerelt, darabolt, szegecselt –, hogy létrehozott
egy címlapra kívánkozó opust.

A nemzetközi szcénában jártas szemlélô számára
igazi érdekesség a Success (Siker) címû nyakék. A vi lág-
hírû müncheni Schmuck fesztivál kiállítói által áhí tott
kimagasló szakmai elismerés a Herbert Hof mann-díj,
melyet minden évben három kategóriában ítél oda a
kuratórium egy-egy jeles mûvésznek. Ennek vonat -
kozásában több ponton is beszédes reflexió a Success
nyakék, hiszen ékszerelemei az utóbbi évek díjnyer tes
tárgyait idézik, és a formai-képi hivatkozás mellett
azok jellemzô technikáit is megjelenítik.

Egy erre nyitott alkotó számára a lánc – mint ék -
szer típus – a formai és technológiai lehetôségek ki -
me ríthetetlen tárháza. A zöld fal Transgressive Chains
– Lázadó láncok címmel jelzett izgalmas lánctanulmá -
nyai komoly technikai felkészültségrôl árulkodnak,
melynek hátterében szintén kísérletek és invenciók
sora áll. A mûvek értékei avatott szemlélônek evi den-
ciák.

A konzervatívabb ízlésû hazai közönség számára 
a nehezebben befogadható munkák mellett All In –
Light címmel Fábián külön kínálattal készült. Az ebbe
a csoportba sorolható nyakékek függelékeit dombo -
rított, csavart és csomózott, fém lyukszalagok adják.
Mellettük hengerelt lánckarkötôk és „szerelmi gyû -
rûk” mutatták, hogy a megfizethetô, könnyen befo -
gadható ékszereknek is lehet egyedi, különleges meg-
jelenése.
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Fábián Veronika:
Bankers karék /

Veronika Fábián:
Bankers. Bracelet
[2015] sárgaréz,

festett, patinázott /
copper, painted,

patinated 
[8x17x4 cm]

�

Fábián Veronika:
Bankers karék 

(részlet) / 
Veronika Fábián:

Bankers. Bracelet
(detail) Fo
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Fábián Veronika személyében kiváló tehetséget ka -
pott a mûvészi ékszerek területe, akire oda kell fi -
gyel  ni! Így summázható a szentendrei All In kiállí tás
leg fôbb tanulsága. SIMONYI ISTVÁN

mûvészettörténész
(Fábián Veronika All In címû kiállítása. Erdész Galéria
& Design, Szentendre, 2017. augusztus 25. – szeptember
15.)
Jegyzet
1. Korábban közölve fotóval: Magyar Iparmûvészet, 2017/1, 30–34.
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Fábián Veronika:
Success nyakék 
(elöl- és hátulnézet) /
Veronika Fábián:
Success. Bracelet 
(front and rear views)
[2017] acél, papír, 
fa, bôr, mûanyag,
rágógumi, vegyes
technika / steel, paper,
wood, leather, plastic,
chewing gum,
miscellaneous
techniques
[45x20x0,8 cm]

Fábián Veronika: Trapped ékszer-kaloda / 
Veronika Fábián: Trapped. Jewel stock

[2016] balsafa, papír, vegyes technika / balsa wood, paper,
miscellaneous techniques [41x92x2,5 cm] 
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� A Magyar Iparmûvészet folyóirat története tulaj don-
képpen az iparmûvészet szó jelentéseinek alakulását
kíséri végig. Ez a szó a reformkorban meghonoso -
dott mûvészi ipar, mûipar elnevezéseket váltotta fel kö-
rülbelül a 19. század végén; a változást illusztrálja az

is, hogy a szakterület elsô folyóirata, a Mûvészi Ipar
helyére a Magyar Iparmûvészet lépett, erôteljesen ki -
bôvítve elôdjének feladatkörét. Persze meg kell je -
gyezni, hogy maga az iparmûvészet is jellegzetesen 19.
századi szóösszetételnek számít, amelyet a legtöbb
nyelvben a 20. század elejére felváltott az alkalmazott
vagy dekoratív mûvészet. Nálunk viszont az iparmû -
vé szet szó maradt használatban, és ez a tény érezhetô
hatást gyakorolt nemcsak a téma megközelítésére, ha-
nem egyetlen hazai szakfolyóiratának történetére is.

Ha csak a legfontosabb eseményeket és neveket
akarjuk felidézni a Magyar Iparmûvészet folyóirat tör -
ténetébôl, akkor ott kell kezdenünk, hogy az elsô
szá ma 1897 júliusában jelent meg, tehát élvonalbeli
kül földi iparmûvészeti folyóiratokkal egy idôben.
1897 januárjában indult Párizsban az Émile Lévy ala -
pítot ta Art et Décoration, októberben pedig a darm s -
tad ti Deu tsche Kunst und Dekoration – Alexander Koch
jóvoltából. A magyar folyóirat elsô szerkesztôje az
építészi és mûvészettörténészi végzettséggel rendel -
kezô Fittler Kamill volt, az Iparmûvészeti Múzeum
ôre, mai szóval kurátora. Az ô fômunkatársa, Györ gyi
Kálmán tanár és mûvészeti író a mai Képzô- és Ipar -
mûvészeti Szakgimnázium elôdje, a Fôvárosi Ipar rajz-
iskola tanáraként dolgozott. A kiadóhivatal az Ipar -
mûvészeti Társulat helyiségeiben kapott irodát. 

Ha a folyóirat-alapítás történeti hátterét vizsgál juk,
egészen a 150 évvel ezelôtti magyar–osztrák kiegye zé-
sig kell visszatekintenünk, hiszen ezt követôen, 1872-
ben kerülhetett sor a céhrendszer eltörlésére, amivel
út nyílhatott az ipar szabad fejlôdése elôtt. Ekkortájt
a történeti korok mûvészete jelentette a kö vetendô
példát az iparmûvészetben is; a historiz mus korának
mûvészeti értéket hordozó tárgyai nem jöhettek vol -
na létre tervezôik és kivitelezôik iparmûvészet-tör -

Százhúsz év
1897-ben indult a Magyar Iparmûvészet folyóirat

A Magyar Iparmûvészet elsô évfolyamának (1897–1898)
kiadói vászonkötése / Volume 1 (1897–1898) 
of Magyar Iparmûvészet in publisher’s cloth bindingFo
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A Magyar Iparmûvészet XVII. évfolyama
(1914) 4. füzetének címlapja / 
Cover of Issue 4 of Volume 17 (1914) 
of Magyar Iparmûvészet
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téneti ismeretei nélkül. A kor egyik kulcsfogalma az
ízlésnevelés volt, s többek között ezzel a didaktikus
céllal jött létre Magyarországon az 1872-ben (a vilá -
gon nyolcadikként)1 alapított Iparmûvészeti Múze -
um, valamint a Mintarajztanodából kivált és fokoza -
tosan önállósuló Iparmûvészeti Iskola, a mai MOME
(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem) elôdje, ahol 1880-
ban indult meg a képzés.

Az 1885-ös év meghatározó jelentôségû volt a ma -
gyar iparmûvészet történetében, mindenekelôtt a
Vá rosligetben rendezett Országos Általános Kiállítás
révén, amelyen hatszáz kiállító vett részt. Ugyancsak
1885-ben jött létre az Iparmûvészeti Társulat, amely -
nek egyik tevékenysége éppen a folyóirat-kiadás volt:
az Iparmûvészeti Múzeummal közösen jelentette meg
a Mûvészi Ipart. Alapító szerkesztôje Pasteiner Gyula
volt, az elsô magyar nyelvû mûvészettörténet szer zô -
je és az Iparmûvészeti Társulat titkára. Az elsô szám
1885 októberében látott napvilágot a Franklin Tár su -
lat gondozásában. Érdemes itt is külföldi párhuza mo-
kat keresni: ugyanezen évben indult – a Zeitschrift für
Bildende Kunst mellékleteként – Arthur Pabst szer -
kesztésében a Kunstgewerbeblatt, német iparmûvészeti
társulatok közös kiadványaként. A Mûvészi Ipar fi nan-
szírozásával többször is problémák adódtak, a folyó -
irat utolsó számai 1894-ben jelentek meg Pasteiner
gondozásában. A következô két évben az Iparmûvé -
szeti Társulat egy-egy évkönyvet adott ki Az iparmû -
vészet 1895-ben és Az iparmûvészet 1896-ban címmel
– ezek a kiadványok tekinthetôk átmenetnek a két fo-
lyóirat között. 

Az 1897-ben indult Magyar Iparmûvészet, noha szo-
ros szálak kapcsolták a múzeumhoz, az Iparmûvé sze ti
Társulat kiadványa volt megjelenésétôl egészen meg -
szûntéig. Az alapító szerkesztô Fittler Kamill és fô -
munkatársa, Györgyi Kálmán közösen jegyezték a
folyóiratot – egészen Fittler 1910-ben bekövetkezett
haláláig. Ekkortól Györgyi Kálmán egy személyben
lett a Magyar Iparmûvészet szerkesztôje; ô is élete vé -
géig látta el ezt a feladatot. 1930-ban Szablya-Fri -
schauf Ferenc, az Iparmûvészeti Társulat alelnöke
lett a fôszerkesztô, és a lap 1944-es megszûnéséig töl-
tötte be ezt a pozíciót. A festôként indult iparmûvész
és tanár neve többek között a KÉVE mûvészegye sü -
let alapítójaként és az Árpád sínautó egyik tervezôje -
ként ismert. Szablya-Frischauf 1913-tól tanított az
Ipar mû vészeti Iskolában, 1936 és 1944 között pedig
an nak igazgatói tisztét is ellátta.2

A Magyar Iparmûvészet szerzôi a kor legjelesebb
szakértôi voltak; az ô kritikáik, valamint történeti is -
meretterjesztô írásaik mellett rengeteg rövidhír tar -
totta naprakészen az olvasókat az ország különféle
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szakmai eseményeirôl. Az elsô években a kiadó Ipar -
mûvészeti Társulat tagnévsora is rendszeresen meg -
jelent a lapban, az Iparmûvészeti Múzeum éves láto -
gatottsági adataival együtt. Feltétlenül meg kell em lí -
teni a képi reprodukciók kiemelkedôen nagy szá mát,
ami újdonság volt a közönség számára, és persze meg -
határozó jelentôségû a téma megismertetése szem -
pontjából. A fekete-fehér képtáblák mellett évfolya -
monként több színes is megjelent, a szövegoldalakon
pedig kortárs magyar mûvészek grafikái szerepeltek

könyvdíszként. Érdemes kiemelni, hogy Kós Károly
mûve, az Atila királról ének elôször a Magyar Ipar mû -
vészet mellékleteként jelent meg 1909-ben.

 A folyóirat a szakmai információk közlése és az is -
meretterjesztés mellett az igényes amatôrmunka ösz -
tönzésével is kibôvítette profilját 1935-tôl. Az otthon
végezhetô, annak idején háziiparnak nevezett kéz mû-
ves-textiltechnikák mûvelôi számára vállalt pro fesz -
szionális iránymutatást azzal, hogy 1935-ben mel lék -
letként a Muskátli magyar kézimunkaújsággal bôvült.
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A Muskátli 1932-ben indult a Magyar Királyi Állami
Nôipariskola3 Spolarich László4 szerkesztette kiad -
vá nyaként, majd mellékletként egészen 1944-es meg -
szûnéséig kísérte a Magyar Iparmûvészetet.

Ahogyan a folyóirat múltjához hozzátartozik az
1885 és 1897 közötti bô évtized is, úgy hiányzik is
be lôle csaknem fél évszázad, az 1945 és 1993 közötti,
Magyar Iparmûvészet nélküli periódus. Igaz, az elsô -
sorban képzômûvészeti érdeklôdésû olvasói körnek
szóló Mûvészet 1960-tól idôrôl idôre megjelentetett
iparmûvészeti és design témájú cikkeket is. Ezek for -
rásértékû dokumentumok az utókor számára, hiszen
másutt nemigen lehetett olvasni például az Ötvös
Stúdióról vagy a Házgyári Konyha Programról.5

A csaknem fél évszázad alatt azért létezett olyan fo-
lyóirat, amely számontartotta a tárgyalkotás esztéti kai
vonatkozásait is – ha nem kívánt is a Magyar Iparmû -
vészet örökébe lépni. A lap címe is, kiadója is több ször
változott az évtizedek során; a száraz adatok ön ma -
gukban is sokatmondóan írják le a tervezômûvé szet
helyzetét az adott idôszakban. A folyóirat elôször
Ipari Mûvészet névre hallgatott, és az Iparmûvészeti
Tanács jelentette meg 1958 és 1975 között. Sajátos
segítô körülménynek bizonyult ekkoriban, hogy a ma-
gyar szóhasználat sem a díszítô, sem az alkalmazott
jelleget nem tartotta meghatározónak, s így megma -
radt a 19. század végének szakkifejezésénél, az ipar mû-
vészetnél. Az ipari tervezés irányából közelítve még
az uralkodó ideológia szempontjából sem lehe tett ig -
norálni sem a kor kvalitásos tárgyait, sem pedig azok
tervezôit és kivitelezôit. Az Ipari Formát már a Ma -
gyar Kereskedelmi Kamara adta ki 1976 és 1989 kö -
zött, míg a Design címû, 1992 és 1994 között megje -
lent folyóiratot az Országos Mûszaki Fejlesztési Bi -
zottság Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanácsa
jelentette meg. 

A Magyar Iparmûvészet újraalapítása az 1993. de -
cemberi elsô mutatványszámmal kezdôdött, melynek
ablakos borítója a folyóirat különös ismertetôjegye
azóta is. Amíg a régi folyam egy szakmai szervezet,
az Iparmûvészeti Társulat kiadványa volt, addig az
újrainduláskor elsôsorban az oktatáshoz kötôdött: a
felelôs kiadó a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola rek -
tora volt, a szerkesztôség székhelye pedig a fôiskola

épülete. A szerkesztôbizottság elnöke Fekete György
volt, tagjai pedig különféle területek neves szakem -
be rei lettek: Dávid Katalin, N. Dvorszky Hedvig, Er-
nyey Gyula, Lovag Zsuzsa, Mezei Gábor, Schram mel
Imre, Selmeczi Kovács Attila. A kiadvány koncepció -
jához tartozott, hogy a szerkesztôbizottságban le gye -
nek mind elméleti szakemberek, mind pedig gya kor ló
tervezômûvészek. A kiállításokról és más szakmai
rendezvényekrôl legtöbbször azok szervezôi, illetve
maguk a kiállító alkotók tudósítottak, így az olvasók
elsô kézbôl értesülhettek az eseményekrôl.

1994-tôl a szerkesztôség a Magyar Iparmûvészeti
Fôiskola Tölgyfa Galériájába tette át a székhelyét,

Az újraindult Magyar
Iparmûvészet 

elsô évfolyamának 
elsô száma (1994/1) /
Issue 1 of Volume 1

(1994) of the 
re-launched Magyar

Iparmûvészet/
Hungarian Applied Arts
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N. Dvorszky Hedvig lett a fôszerkesztô, a szerkesz tô-
bizottság tagjai pedig a következô területeket kép vi -
selték: információ: Bodor Ferenc, egyházmûvészet:
Dávid Katalin, mûvészetoktatás: Schrammel Imre,
muzeológia: Lovag Zsuzsa, kortárs terület: Mezei
Gábor, néprajz: Selmeczi Kovács Attila. 

Az újraindulást követô elsô két évben tematikus
számok jelentek meg kéthavonta, majd 1996-tól évi
négy szám látott napvilágot. A folyóirat elnyerte a
Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat Szakkollégiuma
és Iparmûvészeti Szakkollégiuma támogatását, a fe -
lelôs kiadó pedig Kováts Flórián lett a Magyar Mû -
vészeti Akadémia Alapítvány részérôl.

1996-tól a címlap ablaka körül tárgyszavakként je -
lentek meg mindazon mûvészeti területek és mû vé -
szeti vonatkozású témák, amelyek felé a folyóirat ki -
tekintést kíván nyújtani. Ide tartoztak az egyetemi
szintû tervezômûvész-képzés szakterületei (fémmû -
ves ség, belsôépítészet és bútortervezés, textil- és szi li-
káttervezés, ipari formatervezés, alkalmazott gra fi ka),
valamint olyan speciális területek, mint a restaurálás,
a játék- vagy a díszlet- és jelmeztervezés. A szerkesz -
tôség portréinterjúk közlését is célul tûzte ki, hogy a
közönség megismerhesse a szakma jelentôs mûvelôit,
a gyûjtôket és a kiemelkedô teljesítményt nyújtott
diplomázókat. Múzeumok és kiállítások, szakirodal -
mi recenziók mellett kritikai és mûvészetelméleti írá -
sok közlése bôvítette tovább a folyóirat profilját.

Az 1996. évbôl ki kell emelni a 3., millecentená riu -
mi számot, amely nem kisebb feladatra vállalkozott,
mint hogy keresztmetszetet adjon a magyar iparmû -
vészet-történet 1100 évérôl, a 10.-tôl a 20. századig,
kiegészítve azt egy népmûvészeti válogatással is.

Az ezredforduló körüli évek szimbolikus értékû vál-
tozása volt, hogy a folyóirat székhelye 2002 januárjá -
tól az Iparmûvészeti Múzeum fôépülete lett, ahová
Simon Károly fôigazgató, szerkesztôbizottsági tag
hívta meg a szerkesztôséget, újra összekötve az ipar -
mû vészet múzeumát és szakfolyóiratát. 

2003-ban, az újraindítás 10. évében a folyóirat ju -
bileumi kötetet jelentetett meg N. Dvorszky Hedvig
szerkesztésében, A Magyar Iparmûvészet az ezredfor -
dulón címmel. Ez az összefoglalás a lap új folyamának
tükrében, az egyes szakterületeket fejezetekbe foglal -

va mutatta be az ezredforduló éveinek magyar ipar -
mûvészetét.6

2003-tól 2012-ig évi négy szám jelent meg Fekete
György fôszerkesztésében; a lap megjelenésében
annyi változás történt, hogy 2005-tôl A4 méretû lett
a folyóirat, de az ablakos címlap megmaradt. Ekkor a
cikkek már angol rezümét is kaptak. 

2013-tól, Kiss Éva fôszerkesztôségétôl kezdôdôen
évi tíz szám látott napvilágot egészen 2016 végéig, és
2013-tól a print-megjelenést követôen fél évvel teljes
egészükben felkerülnek a folyóirat honlapjára, és on -
nan ingyenesen letölthetôk. Ez minden korábbinál
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N. Dvorszky Hedvig (szerk.) / Hedvig N. Dvorszky (ed.): 
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szélesebb körû olvasóközönséghez juttatja el a folyó -
iratot. 2017-tôl évi nyolc szám jelenik meg, azonban
egy-egy szám bôvebb terjedelemben, a korábbi 48 ol -
dal helyett 60 oldalon. A kiadó a Nemzeti Mûvészeti
és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa, a szerkesztô bi-
zottság pedig kibôvült a Fiatal Iparmûvészek Stú dió ja
Egyesület (FISE) elnöke, Mascher Róbert, va la mint
a Magyar Építészeti Múzeum munkatársa, Ritoók
Pál személyével. Simon Károly designer he lyét pedig
Scherer József foglalta el.

Közel negyedszázad van már az újraindított folyó -

irat mögött; a közönség tudja, melyek azok a témák,
amelyeket a Magyar Iparmûvészetben – és sokszor
csak itt – talál meg. Tudja, hogy a folyóirat a jelen -
kori magyar craft és design legszélesebb értelemben
vett területeinek bemutatása mellett történeti témák -
kal is foglalkozik, beleértve a régi mûtárgyak restau -
rálását. Hogy tájékoztatást nyújt a magyar ipar mûvé -
szet intézményeirôl és szervezeteirôl, eseményeirôl,
pályázatairól, kiállításairól (biennálékat és trienná lé -
kat beleértve). Hogy hírt ad a frissen megjelent szak -
könyvekrôl, és tudósít a közép- és felsôfokú szakkép -
zés helyzetérôl. Egyszóval hogy a Magyar Iparmûvé -
szet most is hiánypótló tevékenységet lát el. Az elsô
alapítás idején a magyar ipar felvirágoztatása céljából
folytatott szakmai tájékoztatást és ismeretterjesztést,
most pedig az információáradatból emel ki, mutat be
és archivál olyan mûveket és eseményeket, amelyeket
a jövô számára jelentôsnek és megôrzendônek tart.

PRÉKOPA ÁGNES
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. Az a téves információ él évtizedek óta a köztudatban, hogy

alapítását tekintve a budapesti volt a harmadik iparmûvészeti
múzeum a világon. Az elsô iparmûvészeti múzeumok
székhelye és alapítási éve a következô: London (1852),
Edinburgh (1854), Bécs (1864), Dundee (1867), Berlin (1868),
Nürnberg (1869), New York (1870) Budapest (1872), Bombay
(ma: Mumbai, 1872).

2. Bôvebben lásd Ernyey Gyula: Szablya-Frischauf 140. 
Magyar Iparmûvészet, 2016/6, 30–34.

3. A Nôiparegylet 1873-ban alapította a Nôi ipar- és
kereskedelmi Tanodát, amelynek neve 1893-tól Magyar
Királyi Állami Nôipariskola, amely 1922-ban lett középfokú
szakiskola. 1949-tôl textilipari szakközépiskolaként több
átszervezést is megért, 1993-tól Jelky András Iparmûvészeti
Szakgimnázium.

4. Az Országos Magyar Királyi Képzômûvészeti Fôiskolán
végzett Spolarich László (1889–1968) festô és illusztrátor 
a Magyar Királyi Állami Nôipariskola tanára volt, emellett 
az intézmény számos kiadványát szerkesztette.

5. Koczogh Ákos: Ötvös stúdió. Mûvészet, II. évf. 6. sz. (1961.
június) 31–33.; Vámossy Ferenc: A házgyári konyha program
bemutatása. Mûvészet, XVIII. évf. 8. sz. (1977. augusztus) 2.;
Pohárnok Mihály: Egy tervezési kísérlet dokumentumaiból, 
a házgyári konyha program 4 éve. Uo., 2–12.

6. N. Dvorszky Hedvig (szerk.): A Magyar Iparmûvészet 
az ezred fordulón. Hungarian Applied Arts at the Turn of the
Millennium. Budapest, 2003. 

A Magyar Iparmûvészet 2005/1. számának címlapja
(formátummódosítás 2005 és 2012 között) / Cover of Issue
1/2005 of Magyar Iparmûvészet/Hungarian Applied Arts

(format modified between 2005 and 2012)
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� Egy legendától búcsúzom Simon Károly személyé -
ben, aki az én szememben háromszorosan is legen dás
alakja a formatervezôk közösségének.

Mikor beléptem annak idején a Magyar Iparmûvé -
szeti Fôiskola formatervezô tanszékére, elsô és meg -
határozó élményem volt Simon Károly diploma mun-
kája, amely ki volt állítva az egyik teremben, s mi úgy
néztük, mint valami csodát. Akkor számomra hihe -
tet len volt, hogy majd öt év múlva mi is képesek le -
szünk hasonló teljesítményre.

Második legendás tette, hogy ötven évvel ezelôtt ô
írta és szerkesztette az elsô olyan magyar nyelvû szak-
könyvet Ipari esztétika címmel, amely az ipari forma -
tervezéssel részletekbe menôen, tanulmányokon ke -
resztül foglalkozott, és a Kohó- és Gépipari Minisz -
térium támogatásával jelent meg 1968-ban.

A harmadik ilyen nagy csoda, hogy a magyar de -
signerek között Simon Károly volt az egyetlen, aki
gyári tervezôként tíz évig volt státusban a Ganz Vil -
lamossági Mûvek formatervezôjeként, majd utána két
cégnél egészen megszûnésükig – azaz hosszú év tize -
dekig kitartott –, és közben sikeres termékek sorát
alkotta meg ezekben az együttmûködésekben.

Mióta láttam a diplomamunkáját, nagyon megfo -
gott a formavilága, a hozzáállása és az a letisztult, szi -
gorú formarend, ami ôt jellemezte, s amihez mindig

nagyon alapos, megbízható technológiai háttértudás
tartozott. Ez a ma már klasszikusnak mondható fel -
fogás az alapja, hogy lelki rokonságba is kerültünk.

A következô, immár személyes találkozásunk szin -
tén az iparmûvészeti fôiskolán történt, amikor is kol -
légák lettünk, és Simon Károly volt az, akire mindig
lehetett számítani, akivel szakmai véd- és dacszövet -
ségben voltunk a fôiskolai-egyetemi élet kacskarin -
góiban – nem kell talán magyarázni, hogy ilyenek
vannak –, és a gyorsan épülô és felbomló szövetsé gek-
ben ô volt a biztos pont. Akár siker, akár kudarc volt
az eredmény, számunkra fontos volt a tudat, hogy
számíthatunk egymásra.

Késôbb az Iparmûvészeti Múzeum fôigazgatója lett.
Ezen a poszton ô is kísérletet tett a kortárs iparmû -
vé szeti gyûjtemény létrehozására, de ennek a fontos
feladatnak a megvalósítása utódaira maradt. Ettôl
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Szubjektív emlékezés Simon Károly (1941–2017)
formatervezô iparmûvészre

Simon Károly: VM15
villamos mozdony /

Károly Simon: VM15
electric locomotive

[1975] gyártó: 
Ganz Villamossági
Mûvek, Budapest /

Manufacturer: 
Ganz Electric Works,

Budapest

Scherer József: Simon Károly / József Scherer: Károly Simon
[2005] grafika / graphic work
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függetlenül vagy talán éppen emiatt számos kortárs -
mû vészeti kiállítás és rendezvény létrejöttét támo -
gatta.

Nagy kérdés és visszatérô beszédtéma volt számá ra:
miért kell ennyi formatervezôt képezni, ennyi helyen,
ennyiféle képzési formában? Mi lesz ezeknek a fiata -
loknak a sorsa? 

Szintén izgatta az iparmûvészet és a formatervezés
önmeghatározásának kérdése, a designeri tevékeny -
ség mûvészeti összetevôjének fontossága a képzésben
és a tervezôi gyakorlatban.

A közéleti szerepvállalás végigkísérte pályáját. Az
elmúlt években, mint a Magyar Mûvészeti Akadémia
Iparmûvészeti és Tervezômûvészeti Tagozatának ve -
zetôje, nagy beleérzéssel irányította a szerteágazó
munkát.

Vágyott arra, hogy elkezdôdjön egy új korszak, ami-

kor nem úgy megy tovább az élet, hogy az elôdeinket
meg kell tagadni, hanem végre lehet úgy építkezni,
hogy az általuk lerakott alapokra építsük az iparmû -
vészet és benne a formatervezés ügyét. Most már az ô
életmûve is a pillérek egyike, melyen ez az építke zés
nyugodhat.

Emlékezésemet azzal fejezném be, hogy megemlí -
tem egyik legjobb tulajdonságát, a derût és humor -
érzéket, amit látszólag zárkózott viselkedése mögött
rejtegetett. Ez számtalan helyzetben nagy segítsé -
günk re volt, amikor valami nem sikerült, vagy nem
úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ilyenkor jót ne -
vettünk saját magunkon is, meg (fôleg) másokon is.

Kedves Károly, búcsúzom Tôled azzal az ígérettel,
hogy folytatjuk, amit elkezdtél!

SCHERER JÓZSEF
formatervezô mûvész
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A Simon Károly által
formatervezett 5000
LE-s villamos mozdony
modellje a tervezô 
A mû és ami mögötte
van címû életmû-
kiállításán / Mock-up 
of a 5000 HP electric
locomotive designed 
by Károly Simon at the
oeuvre exhibition of the
artist The Work and
What Lies Beyond 
Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest,
2012 / Museum 
of Applied Arts,
Budapest, 2012
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� Lezárult egy életmû, s lezárulni látszik egy korszak
a kortárs magyar ötvösmûvészet történetében, mert
ismét egy kivételes szaktudású ötvösmûvésztôl bú -
csúzunk. Kevesen vannak már, akiknek a klasszikus
ötvösmûvészeti technikák mûvelôiként és értékôr zôi -
ként, az ötvösség csaknem minden ágazatában, ma gas
szintû szakmai ismeretekre alapozott, évtizedeket át -
ölelô a munkássága.

Ilyen életmû Rékasy Leventéé, aki a Pécsi Ta nár -
képzô Fôiskolán szerzett diploma (1968) után mes ter -
ségbeli tudását egy zuglói aranymûvesmestertôl ta -
nulta titokban, amikor erre nem volt más lehetô ség.
Évtizedeken át szakgyakorlatot és szaktörténetet ok -
tatott az egykori pécsi Mûvészeti Gimnázium, majd
a budapesti Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépisko -
la, valamint a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola ötvös -
mûhelyeiben. 1972 óta számos épületkülsôhöz, illet ve
-belsôhöz készített funkcionális és díszítô, az adott
tér reprezentációját emelô fémplasztikai alkotást, me-
lyekkel az ország különbözô pontjain, végleges he lyü -
kön beépítve, illetve felszerelve találkozhatunk. Más
mûveivel 1976 óta számos egyéni és csoportos orszá -
gos szakmai bemutatkozáson – például a miskolci
Öt vös- és Fémmûves Quadriennálén, a ráckevei, majd
budapesti Ötvösmûvészeti Biennálén –, valamint kül -
föl di kiállításokon szerepelt. 1978-ban tûzzomán co -
zott ékszerfiguráival a limoges-i L’Art de L’Email Bi -
ennale Internationale-on Limoges díját, 1980-ban por -
celángolyós vas ékszereivel a pforzheimi Armschmuck
kiállításon Pforzheim díját nyerte el. Munkásságát

Az óra nem jár
Emlékezés Rékasy Levente (1943–2017) ötvösmûvészre

�

Rékasy Levente: 
Nyakék / 

Levente Rékasy:
Necklet

[1978] ezüst, korall /
silver, coral

Rékasy Levente: 
Nyakék (részlet) /

Levente Rékasy:
Necklet (detail) Fo
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2005-ben Ferenczy Noémi-díjjal, utolsó kisplaszti ká-
ját (Az óra nem jár, 2013) a Magyar Alkotómû  vé szek
Országos Egyesületének díjával ismerték el.

Rékasyt a mûvészi pályán termékenyítô szellemi
közeg indította, majd ösztönözte: az épületgépész

édesapa, a grafikus báty, az építész nôvér, majd a tex -
tilmûvész feleség. A család, ami oly fontos volt szá -
má ra, ahonnan annyi inspirációt merített.

Az életmû a klasszikus fémmegmunkálási techni kák
tárháza: nyújtás és fémhajlítás, felhúzás, domborítás,
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Rékasy Levente: 
Az óra nem jár /
Levente Rékasy: 
The Clock Does 
Not Work
[2013] 
vörösréz / copper
[50x50x20 cm]Fo
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palástolás, dobozolás, fúrás, forrasztás, különbözô
foglalási módok, festett, sodrony- és körzománcozás.
Öntést, öntvényeket Rékasy ritkán alkalmazott, több -
nyire lemezbôl formázott. Mûveinek anyagát tekint ve
elsôdleges a vörös- és sárgaréz, az ezüst, kisebb szám -
ban az alumínium és a vas. 

Egyedi vagy kis szériában elôállított, igényes kézi
fémmegmunkálású murális alkotásai – a hetvenes
évektôl kezdve – elsôsorban pénzintézeti, kereske -
del mi, vendéglátóipari és egyházi beruházások során
valósultak meg. Mûvésztársai között találjuk Finta
József, Horváth János, Király József, Pintér Béla építé -
szeket és belsôépítészeket, akikkel együttmûködve
a társmûvészetek harmonikus egységét teremtették
meg. Ezek az alkalmazkodó és alkalmazott mûvek –
portálok, cégérek, feliratok, információs és emlék -
táb lák, pavilonok, világítótestek, pultok, ajtók, fém -
bútorok, homlokzati és kupoladíszek – a klasszikus és
modern formavilágot sajátos módon ötvözô, mûvészi
környezetalakításról tesznek tanúbizonyságot.

Rékasy elsô beruházási munkája a Mezôgazdasági
Minisztérium elôadótermébe készült 12 négyzet mé -

ter méretû vörösréz plasztika (1972), melyet minden
évben követett hasonló volumenû megbízás. A korai
muráliák motívuma, a rézlemezbôl préselt plasztikai
elemekbôl építkezô geometrikus mustra (fûtôtest- és
oszlopburkolat, Irodaház, Bicske, 1972) késôbbi mû -
vein is visszaköszön. Így van ez legismertebb mûve, a
budavári Hilton Szálloda fôbejáratához készült, klasz-
szikus formákat mutató vörösréz elôtetô (1983) ese -
té ben: az ablakok timpanonmotívumát monumen tá lis
méretben ismétlô, impozáns mûtárgy mennyezetén
hatszor húsz azonos kialakítású világítóegység geo -
metrikus eleme srukturált, plasztikus hálót képez. A
timpanonban a dobozolt betûkbôl álló HILTON
felirat felett kis formai változtatással megismétlôdik a
fôhomlokzati attikát és emeleti ablakok szemöldök -
gerendáit díszítô dombormû: a karikákon átfûzött
drapéria motívuma. Rékasy az épület reprezentatív
megjelenéséhez harmonikusan hozzájáruló elôtetô
mellett a hotel presszójához cégért, álmennyezetet és
világítótesteket, a Vadászterembe lámpákat készített
(1988).

Díszesebb, neoantikizáló formavilágot kívánt a Gu -
szev (ma: Sas) utca 20–22. szám alatti mûemlék épü let
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Rékasy Levente:
Elôtetô, Hilton

Szálloda, Budapest /
Levente Rékasy:

Canopy. Hotel Hilton,
Budapest
[1983] 

vörösréz / copper

�

Rékasy Levente: 
Ezüst emlék, függô /

Levente Rékasy: 
Silver Memory.

Pendant
[1985]
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homlokzata, melynek párkányát négy darab gaz dag
plasztikájú – maszk-, levél- és gyöngysor-domborí tást
felvonultató –, vázát formázó akroté rion koronázza
(1989).

Az építészethez kapcsolódó megbízásoknál az ez -
redforduló óta Rékasy szerzô-, illetve kivi te le zôtárs -
ként együtt dolgozott fiával, Bálinttal, aki a Magyar
Iparmûvészeti Fôiskola fémmû ves–bútor szakán dip -
lomázott (MA-diploma, 1997). A csa ládi mûhelyben
készült, Rékasy és Fia fémjelzésû mûvek – csillárok,
falikarok, lámpák – öltöztetik például a röjtökmuzsaji
Szidónia Kastélyszálló (1997), a hôgyészi Gróf Ap po -
nyi Kastélyszálló (2001), a Fasori Evangélikus Gim ná-
zium (Buda pest, 2003), a paksi Erzsébet Szál ló (2008–
2009) szobáit, folyosóit, dísztermeit.

Az egyházi megrendelésre készített alkotások –
pél dául Tabernákulum és keresztelômedence (katoli kus
templom, Keszthely, 1978); Feszület, gyertya tartók,
lámpák (kat. temp., Sümeg, 1980); Gizella-ereklyetar tó-
fülke fémplasztikái (1996, Veszprém); Tetôcsúcs és kereszt
(kat. temp., Budapest-Teréz vá ros, 1998) – sorát gaz -
dagítják a közös mûvek: például a zuglói és a rákos -

B Ú C S Ú 2 017 / 6 5 4 . o l d a l

Rékasy Levente: Porcelángolyós vas karkötôk / 
Levente Rékasy: Iron bracelets with porcelain balls

[1976]

Rékasy Levente: Homlokzatdísz, mûemlék
épület, Budapest, Guszev utca 

(ma: Sas utca) / Levente Rékasy:
Facade ornamentation. Listed building 

in Guszev Street (now Sas Street),
Budapest
[1989] vörösréz, magasság: 
180 cm / copper, height: 180 cm

Rékasy Levente: Tetôcsúcs és kereszt,
katolikus templom, Budapest-
Terézváros / Levente Rékasy: 

Roof spire and cross. Catholic Church,
Budapest-Terézváros  

[1998] vörösréz / copper
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keresztúri evangélikus templom díszvilágítása (1999,
2002); valamint a cserkúti Árpád-kori templom li -
turgiát segítô tárgyai (Korpusz, ambo, tabernákulum,
2004). 

A murális munkák mellett Rékasy életmûvének je -
lentôs hányadát a funkcionális és autonóm ötvöstár -
gyak: bútorok, lámpák, képkeretek, serlegek, kis plasz -
tikák, díjak, valamint ékszerek ölelik fel. Kiemelkedô
jelentôségû a hetvenes évek végén készült Golyós gyû -
rû-sorozat, amelynél Rékasy a „kötés nélküli” kôfog -
la lás lehetôségeit kutatta és nyújtott rá számos meg -
oldást. Az ezüstlemezbôl hajlított gyûrûk különbözô
foglalási formákat mutatnak az achátgolyók átfúrás
nélküli rögzítésére. Az ékszerben szabadon mozogó
golyók alkalmazása késôbb általánossá vált a kortárs
ékszerkészítésben. Rékasy kíváncsiságáról árulkod nak
azok az ékszerek is, melyek anyaghasználatára nem
csupán az akkori nemesfémhiány ad magyarázatot. 
A Porcelángolyós öntött és kovácsoltvas ékszerek (1976)
izgalmas formai megoldásokat szemléltetnek. Az egy-,

két- és négyosztású karperecek pántjainak kapcsoló -
dási pontjait vasszegecsre ültetett porcelángolyók –
mint díszítô- és átkötôelemek – ritmikusan tagolják,
egyúttal hangsúlyozzák. A mûfaj tekintetében jelen -
tôs plasztikai értéket képviselô karkötôk és függôk
szín- és formai ellentétekre épülnek: fehér és fekete,
fényes és matt, finom és robusztus, rideg és rugal mas.
Rékasy úgynevezett Kékköves gyûrûin (1978) a lapis
lazuli és a türkiz kövek foglalásmódja hasonlóan nyers
fémmegmunkálást mutat, ami archaikus jelleget köl -
csönöz a tárgyaknak. Az ékszerek körében említen -
dôk az aprólékos kidolgozású tûzzománcos ékszerek
(1982) és „emlékkép”-medálok (Ezüst emlékek, 1985),
illetve a személyes relikviák és parfümök ôrzésének
lehetôségét nyújtó ékszer-tégelyek (Emlékek I–II.,
2000–2001), valamint a különféle állatalakokat, de
fôként madarat formázó függôk, melyek mindegyike
minden ponton precizitásról árulkodik. 

Sajátos Rékasy-mûvek azok a 7-8 cm magas, figu -
rális ezüst kisplasztikák (1985), melyek különbözô
foglalkozások – Vadász, Huszár, Kertész, Ôr, Repülôs –
emblematikus karakterét ragadják meg. A részletesen
kidolgozott plasztikák cégértervnek is tekinthetôk,
melyek hasonló, megvalósult példái a Fényképezôgépet
és bôröndöt cipelô turista cégér (Savaria utazási iroda,
Kôszeg, 1981), vagy a Szélkakas-ábrázolás (vendéglô,
Gödöllô, 1980). Ahogy a teljes életmûben, úgy a cé -
gérek sorában is megfigyelhetô a kettôsség, Rékasy
részletezô kedve és formai egyszerûségre törekvése,
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Rékasy Levente: Csillár,
Evangélikus Püspöki
Hivatal, Budapest /

Levente Rékasy: Lustre.
Office of the

Evangelical-Lutheran
Bishop, Budapest

[2002] vörösréz /
copper

Rékasy Levente:
Madarak / 

Levente Rékasy: Birds
[2007] ezüst,

magasság: 3–5 cm /
silver, height: 3–5 cm 
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de egyik sem öncélúan, hanem csak ha a feladat azt
kívánta (MNB-fiók, Gyôr, 1983; Koller Galéria, bu -
dai Várnegyed, 1990). 

A maga nemében példa nélküli alkotás a budapesti
Radnóti Színház részére, Móricz Zsigmond Rokonok
címû mûvéhez készített, hét darabból álló vörösréz vá-
rosmakett (2000), melyhez hasonlóan megfogal ma zott
épületábrázolás a mûvész már említett utolsó mûvén
jelenik meg. Az óra nem jár címû faliplasztika idôtlen
és elhagyatott térbe vezet, a torony órája nem számol -
ja a perceket. A mutatók hiánya – mementó ként – az
idôvel nem mérhetô dolgokra hívja fel a fi gyelmet.

Az életmûvet személve megállapíthatjuk, hogy Ré -
kasy minden feladatot szellemi kihívásként, nagy ér -
deklôdéssel a probléma mélyére hatolva, magas szín -
vonalon oldott meg. Már a tervezés során is szívesen
fogalmazott térbe, tervezôi-alkotói közege a tér nyúj -
totta lehetôség volt, ahol precízen kidolgozott ma -
ket tek, egyedi fémnyomóformák készültek, segítve a
végleges mûig való eljutást. E teremtô úton Rékasy
Levente szellemi örökségével fia immár egyedül ha -
lad tovább.

SIMONFFY SZILVIA
mûvészettörténész
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�

Rékasy Levente: 
Madár dobozon /
Levente Rékasy: 
Bird on a Box
[2011] ezüst / silver
[7 x Ø 10 cm]

Rékasy Levente:
Városmakett színpadi
díszlethez (Móricz
Zsigmond – Babarczy
László: Rokonok.
Radnóti Színház,
Budapest, 2000.
Rendezte: 
Jordán Tamás, 
a díszletet tervezte:
Horesnyi Balázs) /
Levente Rékasy: 
Town mock up for a
stage set (Zsigmond
Móricz – László
Babarczy: Relatives.
Radnóti Theatre,
Budapest, 2000.
Directed 
by Tamás Jordán, 
stage set designed 
by Balázs Horesnyi)
[2000] 
vörösréz, 
magasság: 50 cm /
copper, height: 50 cm
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� A miniatûr könyvek gyûjtése az 1970-es, 1980-as
években aranykorát élte hazánkban. Bizton állíthat -
juk, hogy akkoriban nagyhatalom voltunk a könyv ki -
adás és -mûvészet e sajátos területén. A minikönyvek
nemzeti bibliográfiáját Janka Gyula, az egykori Egye-
temi Nyomda igazgatója állította össze öt – termé -

sze tesen az ilyen kiadványoknak megfelelô méretû –
kötetben, 3000–3500 példányban. Vagyis ennyi ko -
moly gyûjtô létezett az általában egy-egy nyomda
kö ré szervezôdô mintegy tucatnyi klubban.

A kisgrafika és a miniatûrkönyv-kiadás egymásra
találása spontán módon, személyes kapcsolatok útján
ment végbe ugyanezen években. Andruskó Károly
zentai fametszô többtucatnyi kötettel jelentkezett,
többek között a kétévente tartott Nemzetközi Ex

Néhány gondolat a miniatûr könyvek múltjáról
és jelenérôl újabb kötetek megjelenése kapcsán

�

Sassy Attila (Aiglon):
Harsányi Kálmán

könyve (ex libris) /
Attila Sassy (Aiglon):

Bookplate 
of Kálmán Harsányi 
[Budapest, 1910]

papír, klisé
(Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) /
paper, cliché (Museum

of Applied Arts,
Budapest) 

[18,8x11,8 cm]

Fortuné Bovard: Ex libris Otto Bertschi / 
Fortuné Bovard: Ex libris Otto Bertschi

Bázel, 1904, papír, klisé (Iparmûvészeti Múzeum,
Budapest) / Basel, 1904, paper, cliché 

(Museum of Applied Arts, Budapest) [14,2x10,2 cm]
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libris Kongresszusok kapcsán, de dolgozott magyar
önkormányzatok, intézmények megrendelésére is.
Ugyancsak meg kell említenünk a híres szegedi fa -
metszô, Buday György, vagy a nemzetközileg elis mert
mûvész, Kopasz Márta kis kötetét (Szeged, 1983; Sze -
ged, é. n.); sajnos, nincs terünk a többi rangos kiad -
vány felsorolására.

A gyûjtôi divatok gyakran változnak, s ez a minia tûr
könyvekre is igaz. „Gyûjtôi piacuk” az ezredfordu ló ra
gyakorlatilag összeomlott. Ebben nem kis szerep ju -
tott annak a kiadói dömpingnek, amely a helyi párt-

és szakszervezetek, az állami intézmények politikai
tárgyú kiadványai megjelentetésének volt köszön he -
tô. A rendszerváltás körüli években sorra szûntek meg
a gyûjtôi klubok, s mára lényegében csak egyetlen egy
maradt talpon: Békéscsabán, a Tevan- és Kner-ha -
gyo mányokat ápoló MMBKT, azaz a Magyar Mi nia -
tûr és Bibliofil Könyvészek Társasága.

Vezetôjük Barabás Ferenc könyvtervezô tipográ fus,
grafikusmûvész, aki a lipcsei Hochschule für Grafik
und Buchkunst aspiránsaként tökéletesítette szakmai
tudását. Elsô találkozásom több mint 5 éve, pontosan
2011-ben esett vele, amikor is egy idôs „amerikás”
magyar, egy par excellence gyûjtô kollekciójáról ké -
szülendô kétnyelvû (angol–magyar) miniatûr kiad -
vány tervével kerestem meg, melynek kedvezô fo gad -
tatása megalapozta kettônk – a könyvtervezô és sze -
mélyem, a kiadó-szerkesztô – mindmáig tartó együtt -
mûködését, s bátran mondhatom, barátságát.

Kétnyelvû (angol–magyar, esetenként német–ma -
gyar) minikönyveink számozott példányban jelentek s
jelennek meg, 65 x 80, illetve 67 x 96 milliméteres
formátumban. Ez a két méret biztosítja ugyanis leg -
jobban a finom grafikai vonalak, részletek hû vissza -
adását és a kísérôszöveg olvashatóságát.

Szinte magától adódott, hogy ezek a tematikus kis
kötetek az ex librishez, a kisgrafika legszemélyesebb –
s véleményünk szerint egyik legnehezebb, ugyan -
akkor legtalányosabb – mûfajához kötôdjenek. Így
látott napvilágot összesen hét ex librises minikönyv,
melyek közül minden bizonnyal a 2016-ban megje len-
tek a legizgalmasabbak. A magyar szecessziós ex lib risek
/ Art Nouveau Bookplates from Hungary és a Külföldi
szecessziós ex librisek / Art Nouveau Bookplates All over
Europe címû kötetek anyaga egyaránt az Iparmû vé -
szeti Múzeum gyûjteményébôl származik, és Hor -
váth Hilda fôosztályvezetô válogatása, a kísérôszöveg
is az ô tollát dicséri. A két kötet megjelenése kapcso -
lódott a szecesszió világnapjának programjaihoz is.

A legújabb ex libris minikönyv: egy, az Iparmû vé -
szeti Múzeumnak ajándékozott magángyûjtemény
legkiválóbb lapjaiból összeállított válogatás, Erdélyi
ex librisek címmel.

BALÁZS KÁROLY
kiadó-szerkesztô

Az Erdélyi ex librisek könyv borítója / 
Cover of the volume Bookplates from Transylvania

[Cellmed Invest Bt. – Magyar Miniatûr és Bibliofil
Könyvészek Társasága, Budapest–Békéscsaba, 

2017, 10x7 cm]
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� „Apja lánya” – Gál András fotómûvész és
Gál Angéla festô szakos növendék képei
láthatók 2017. szeptember 11. és novem ber
10. között a Debreceni Csokonai Vitéz Mi -
hály Gimnázium Csokonai Vizuális Mû -
hely Galériájában. (Békessy Béla u. 12.)

� Palotakárpitok címmel Nagy Judit alko tá -
sait mutatják be a De la Motte–Beer-palo -
tában 2017. szeptember 14. és november
30. között. (Budapest I. ker., Dísz tér 15.)

� 85 + 85 címmel Fekete György belsô -
építész, iparmûvész famozaik-kollázsaiból
nyílt kiállítás 2017. szeptember 28-án a
Vigadó Galéria földszinti kiállítóterében.
(Budapest V. ker., Vigadó tér 2.) A 85 esz -
tendôs mûvész 85 alkotása november 26-ig
látható. A képen a Föld alatt, föld felett cí -
mû famozaik.

� Jel-kép, tûzzel-vassal címmel Hernádi Pau-
la grafikus, zománcmûvész munkáit mu -
tat ják be a Kispesti Munkásotthon Mûve -
lôdési Ház Nagy Balogh János Kiállító ter -
mében 2017. szeptember 28. és november
2. között. (Budapest XIX. ker., Ady Endre
út 57.)

� Budapest Angyala – Képregény 1956-ról –
„Ahol a hôsöket nem felejtik, mindig lesz -
nek újak” – Futaki Attila rajzoló és Tallai
Gábor író, tanár, mûfordító könyvét, mely
Angyal János életútját mutatja be, a Kö -
zép- és Kelet-európai Történelem és Tár -
sadalom Kutatásáért Közalapítvány adta ki.
A 60 oldalas könyvet a 2017. szeptember 1.
és 3. között rendezett brüsszeli rajzfilm- és
képregényfesztiválon is bemutatták.

� Metamorfózis címmel a XXVI. Salgótar já -
ni Zománcmûvészeti Alkotótelep munkáit
állították ki a Bolyai János Gimnázium
Derkovits Gyula Iskolagalériájában 2017.
szeptember 26-tól október 24-ig. (Salgó -
tarján, Kissomlyó út 1.) A tárlaton a tûz -
helygyárban hat napig vendégeskedô 13
mûvész ott készült alkotásai kaptak helyet.

� Spot címmel Pápai Lívia és Nagy Diána
kárpitjaiból rendeznek tárlatot a Magyar
Kárpitmûvészek Egyesülete Mûhely Ga -
lériájában (Budapest XI. ker., Hamzsabégi
út 8.) 2017. szeptember 29-tôl november
közepéig.

� Pixeleken innen és túl – A 3. MEGA-PIXEL
országos tárlat díjazott munkáit mutatja
be a Magyar Elektrográfiai Társaság a Ví -
zivárosi Galériában. (Budapest II. ker., Ka-
pás u. 55.) Gábor Enikô, Gábor Éva Mária,
Hernádi Paula, Koroknai Zsolt, Krnács
Ágota, Pataki Tibor, Pál Csaba, Pézman
Andrea és Regôs Imre elektrográfiái és ob-
jektjei 2017. november 7. és 25. között lát -
hatók.

� Borges – képzelt lények címmel M. Nagy
Szilvia grafikáit állítják ki a Magyar Ter -
mészettudományi Múzeumban. (Budapest
VIII. ker., Ludovika tér 2–6.) A 2017. ok -
tó ber 4-én nyíló tárlat november 8-ig tart
nyitva.
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� A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont
2017. szeptember 17-én nyílt meg. Buda -
pest XII. kerületi önkormányzata régóta
tervezte a Zugligeti úti, országos mûem -
léki védelem alatt álló, svájci villa stílusú
egykori lóvasút-végállomás felújítását. A
több mint egymilliárd forintos beruházást
a magyar állam 600 millió, az Európai Gaz-
dasági Térség (EGT) 300 millió forintos
támogatással segítette. A nagy mûgonddal
helyreállított épületbe (kép) költözik a
Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény,
idôszaki kiállításokat is rendeznek majd,
és vendéglátóhely is létesül benne. A hegy -
oldalba vájt új épületrészt multimédiás ok-
tatóközpontként, tudományos kutatóhely -
ként, filmvetítések és konferenciák hely -
szí neként lehet majd használni.

� Vérképeim címmel Szabán György képei,
kerámiái, szobrai, porcelánjai és installá -
ciói láthatók az E-Galériában 2017. szep -
tember 19-tôl október 30-ig. (Budapest V.
ker., Falk Miksa u. 8.)

� 2017 Interior Winner címet nyert a Ger -
man Design Council által rendezett Ico nic
Awards-on a Pannonhalmi Bencés Gim -
názium új díszterme. A régi tornatermet
Gutowski Robert tervei alapján multi funk -

cionális elôadótérré alakították, s ezt a szín-
vonalas munkát ismerték el a rangos bel sô-
építészeti díjjal.

� Római kori kocsisír Csillaghegyen. – A Buda -
pesti Történeti Múzeum régészei a Csil -
lag hegyi strandfürdô bôvítésének munká -
latai elôtt végeztek kutatásokat a terüle ten.
A domb aljában egy négykerekû római ko -
csi és két igásló maradványaira bukkantak.
Az 1700 évvel ezelôtti temetkezésbôl meg-
maradtak az utazókocsi vas és bronz al -
katrészei, valamint a kocsit díszítô, finom
ki vitelû bronzszobrocskák is (kép), melyek
kö zül hármat már láthatott a közönség.
Va  la mennyi kocsidíszt a restaurálás után

mu tatja be az Aquincumi Múzeum. (Buda -
pest III. ker., Szentendrei út 135.)

� Világújdonságnak épül repülôgépgyár Pécsen.
– A magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt.
5,16 milliárd forintos beruházással felépü -
lô repülôgépgyárának alapkövét tették le a
pécs-pogányi repülôtéren 2017. augusztus
26-án. A vállalat a világon elôször fejlesz -
tett ki kompozitanyagokból készülô, két -
üléses repülôgépet, amely mûrepülésre is
alkalmas (kép), valamint egy olyan gépet
is, amely nem kerozinnal, hanem benzin -
nel mûködik, továbbá a Siemens inno vá -
ciójának köszönhetôen hamarosan elké -
szül a repülôgép elektromos változata is.
A jövô év végére felépülô 2000 négyzet -
méter alapterületû összeszerelô-csarnok ban
és a kompozitüzemben évente 200 ultra -
könnyû, kis fogyasztású repülôt gyártanak
majd.
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