
� Szávoszt Katalinról, a Magyar Iparmûvészeti Fôis -
kolán 1968-ban diplomázott porcelántervezô mû -
vész rôl több jelentôs szerzô írt jelentôs méltatásokat,
amelyek méltó külsejû kiadványokban jelentek meg.

Mindazok, akik mûvésztársként vagy a kortárs mû -
vészettörténet iránti érdeklôdésbôl figyelemmel kí -
sérik pályáját, ismerik szakmai felkészültségét, s így
nyilván azt a tényt is, hogy hosszabb ideig vállalta
egykori fôiskolájában a sok összetevôjû porcelánter -
vezés egyik szakterületének, a díszítésnek és – az Ala -
pozó Képzési Intézet megalakulásától – a síkformá -

lás nak, a tervezési alapismereteknek és a kreatív szín -
tannak oktatását is.

Szávoszt Katalin jó érzéssel tudhatja magáénak,
hogy több jeles kortársa próbálta szavakkal megkö ze-
líteni mûveinek jelenségeit. Például egykori fôis ko -
lai-egyetemi tanára, Vámossy Ferenc a következôket
írta egyik méltatásában: „Húsz éve kísérem figyelemmel
munkáit: valóban, az elsô geometrikus formákban, a por ce-
lántervezôi diplomamunka falburkolat témájában is jelen
volt már ez a sajátos érzékenység, amelyet a hetvenes évek
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Szimbolikus és valóságos kapuk
Szávoszt Katalin keramikusmûvész kiállítása a Museion No. 1-ben

Szávoszt Katalin:
Virágplasztika / 

Katalin Szávoszt:
Flower Sculpture

[1980] porcelán,
szabad lángban

égetett, magasság: 
70 cm / porcelain,

open-fired, 
height: 70 cm

�

Szávoszt Katalin: 
Váza (részlet) / 

Katalin Szávoszt: 
Vase (detail)

[1980] porcelán,
szabad lángban
égetett, a teljes

magasság: 80 cm /
porcelain, open-fired,

full height: 80 cm
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végén az organikus formákból, szirmokból-levelekbôl épít -
kezô, meghökkentôen lírai mûvek, vázák, edények sora
[…] bizonyít. Azokhoz az értékekhez ragaszkodik, ame -
lyekben a dologi formákban is érzékletessé, átélhetôvé vá lik
a belsô világ költészete, az a »költészet«, amely a felnôtt -
korra is megôrzött eszményeket jelenti.” (Szávoszt Ka ta -
lin porcelán faliképei. Magyar Építômûvészet, 1990/1)
És mit mond az író-költô Gyurkovics Tibor a már
porcelánleplekkel dolgozó mûvész munkáiról az 1981-
es budapesti, Helikon galériabeli kiállítás megnyi tó -
ján? „Vagy tizenöt évvel ezelôtt megismertem egy fiatal -
asszonyt, akit rögvest madonnának láttam. Küllemében,
belsô rezdüléseiben olyannak éreztem, mint aki leszállt a
kôpárkányokról, a leonardói angyalmosolyokról – és úgy
ült be a társaságba.” Gyurkovics egy igazi költôi meg -
határozással megadta azt az alaphangot, amit aztán
mások is szívesen tekintettek kiindulópontnak: „»Lé -
lek kô« – így nevezem magamban ezeket a munkákat.”
Késôbb is tett jelentôs megállapításokat: „Olyan vi -
lágba visznek, melyben én is éltem gyermekkoromban. És

minden felnôtt ott él. Szávoszt Katalin olyan finom kéz zel
alakítja anyagát, hogy érzô tárgyak születnek keze nyo -
mán.” (Angyal szállt át a szobán. Szávoszt Katalin por -
celánképei. Új Idô, 1990/12)

Mondhatnánk, ez a lelkesedés szólhat a porcelán -
anyag amúgy is sejtelmes csábításainak, de ne feled -
jük, Szávoszt Katalin akkor éppen a redôk és leplek
viselkedését modellezte ebben az anyagban. Amikor
2001-ben, addigi munkásságát legátfogóbban bemu -
tató, szép katalógusában a mûvészeti terület egyik
legismertebb teoretikusa, Wehner Tibor elôszót írt,
Szávoszt már megalkotta azokat a finoman erotikus,
nôi figurákból formált kompozícióit, amelyekkel – a
porcelán- és plasztikai hagyományok folytatójaként
is – merész témaújítóvá vált. Wehner megállapításai
közül emelem ki a következôt: „Ám a formai eltérések -
tôl függetlenül a munkák gondolatisága, érzelmi tartal -
ma, kisugárzása egységes: a mitológiai témák (Eurüdiké,
Niké, Ariadné) interpretációja, a motívumok és megfor -
má lásmódok klasszikus szobrászattal való kapcsolódása, az

Szávoszt Katalin:
Hajtogatás / 
Katalin Szávoszt:
Folding
[1978] porcelán,
magasság: 12 cm, 
10 cm, 18 cm /
porcelain, heights: 
12 cm, 10 cm, 18 cm

�

Szávoszt Katalin: 
Niké (részlet) / 

Katalin Szávoszt: 
Nike (detail)

[1992] porcelán, fém-
oxiddal színezett, 

a teljes méret: 30x35
cm (Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) /
porcelain, metal-oxide

coloured, full size:
30x35 cm (Museum

of Applied Arts,
Budapest)
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álomszerû láttatás, a dekadenciába hajló szépségeszmény
azonos jellege, egységesítô jelenléte révén.” (Szávoszt Ka -
talin. Masszi Kiadó, 2001)

Valóban, Szávoszt Katalin a finom, lebegô, árnyalt

rezdülések kifejezése felé fordult akkor is, amikor fe -
kete, vékony vonalas, illetve színes ceruzarajzaival
lepte meg a közönséget. Ezekben azonban már sokkal
több az irónia, sôt az állatfejes figurák álcázásai által
új meséket fogalmazhatott meg. Ezekrôl egy másik
jeles méltatója, Feledy Balázs azt írta: „A mûvésznô
mintha meghallotta volna Picasso megjegyzését, mely állí -
tólag így hangzott: »Régen rossz, ha egy mûvész megta -
lál ja önmagát!«” Majd Feledy nemes egyszerûséggel
kijelentette, hogy „[a] mûvésznô gyönyörûen rajzol. Tisz-
tán, vonal- és motívumgazdagon. […] Különösek a figu -
rák közötti kapcsolatok és kapcsolódások, melyek har móni át
sugároznak […].” (Szávoszt. Masszi Kiadó, 2007)

De még folytathatnám a megszívlelendô mélta tá -
sok idézését Szávoszt Katalinról, amelyekbôl bôven
kitetszik, hogy hazája jelentôs kiállítóhelyein kívül
Prágában, Moszkvában, Helsinkiben, Bécsben, Valen-
ciában, Vallaurisban, Faenzában, Varsóban, majd a
tengerentúli nagyvárosok közül Ottawában, azután
New York-i galériákban elsôsorban a már említett,
finomságokra érzékeny kifejezésmódja miatt fogad ták
szívesen.

Ám egyszer csak újra visszafordult – bár egészen
más térbeliséget megcélozva –  a geometrikus ala po -
kon épített, nagy méretû formák felé. És egy egészen
más, meditatív sugallatú témakört választott alkotási
területül. Ô maga ezt a kapuk világának nevezte, s a
Budapest Galériában, 2013-ban rendezett nagy gyûj -
te ményes kiállításán mutatta be nagyobb mennyiség -
ben. Az ez alkalommal készült katalógusban olvas ha tó
Szávoszt Katalin egyik fontos elemzôjének, Laczkó
Ibolya mûvészettörténésznek az a néhány sora, ame -
lyet idézek: „Az épített kerámia elnevezés nála nem pusz -
tán arra a sajátos technikára utal, amellyel a nagy mére tû
alkotások készülnek, hanem magukra a mûvek tárgyára,
a várost alkotó, színes, áttört téglákból álló épületekre, a
kapukra, amelyek összekötnek két különbözô világot, át ve  -
zetnek egy új, ismeretlen helyre, nyitottak, de finom, játé -
kos könnyedségükkel mégis határozottan jelölnek ki irányt
és határvonalat.” (Az anyag vonzásában. Szávoszt Ka -
talin keramikusmûvész. Az én városom. 2013)

Ezekhez az épített alkotásokhoz fûznék néhány gon -
dolatot.

Jól tudjuk, hogy az építészet története elsôsorban a

2 016 / 3 9 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Fo
tó

: S
ul

yo
k 

M
ikl

ós



térformáló ember története. Ugyanakkor az építé -
szet mégsem kizárólag térbeli, hiszen minden építész
tömeget mintáz és felületet tervez. Ezért nem elég,
ha az építésznek csak térbeli elképzelései vannak, ha -
nem szüksége van a festôi és a szobrászi látásmódra

is. Azokban a korokban, amikor magát az építményt
is eszmei, kifejezô alkotásnak tartották, ezek fontos
szempontok voltak. Magát a tevékenységet is ter ve -
zôk és megrendelôik megkülönböztették éppen azál -
tal, hogy nem tekintették csak funkcionális konstruk -
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Szávoszt Katalin Az én városom címû kiállítása / My Town. Katalin Szávoszt’s exhibition
Gaál Imre Galéria, Budapest, 2016 / Gaál Imre Gallery, Budapest, 2016
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ciónak, sôt. Valamely mûvészeti stílus a szellem vilá -
gának a része, nem az anyagi világé – jelentette ki a
20. század egyik meghatározó építészeti teoretikusa,
Nikolaus Pevsner, aki tulajdonképpen az elsôk kö zött
fogalmazta meg az európai tervezési kultúra megha -
tározó értékeit.

Éppen ezért ragadta meg figyelmemet Szávoszt Ka -
talin megjegyzése a saját választásáról, amely szerint
ô városi ember. Említett nagy kiállításának azt a cí -
met adta: Kapuk, házak, emberek. „Szeretem ezt a vá -
rost – fogalmazza meg a kiállítás alkalmából készült,
Az én városom címû kötetben rövid ars poeticáját. –
Az épületek mint természeti képzôdmények vesznek kö -
rül.” Majd így folytatja: „A kapuk pedig […] szim boli ku -
san és valóságosan is változást hoznak az éle tünkbe.”

Az ember akkor vágyik átmenni egy kapun – amely -

nek, ugye, két oldala van –, ha egyúttal maga mögött
hagy is valamit. A kapu mindig vezet valahonnan va la-
hová, egy lehetséges felfedeznivaló irányába, amely re
kíváncsi az ember. Megjegyzem, Szávoszt Katalin ka -
puin nincs is ajtó… A monumentálisnak ható, magas-
ba törô épületformák rengeteg egyforma lyukablaka
kizárja ezt a kíváncsiskodó embert. A mûvész meg -
próbálja ezeket a rá korábban is jellemzô oldottság gal
elfogadhatóvá tenni, azaz külsejükre festett ábrákkal,
színekkel, játékos motívumokkal enyhíteni a mére -
tük bôl is fakadó idegenségüket.

Fel van adva a kérdés: bevehetô várak-e ezek az épít -
mények? Hívogató tereket sejtetnek-e belülrôl? Vagy
csak álcák, látványosságok, amelyek között óvatos
távolságtartással célszerû létezni? Egyáltalán lehet-e
ezekkel a lényszerûvé maszkírozott építményekkel
együtt élni?

Nos, a városi nagy építkezések betonklocnijaira
emlékeztetô, ez esetben samottoskerámia hal mazok -
ból egymásra rótt épületbálványokkal nem könnyû…
Sôt. Az egyes, talán kevéssé szilárdan álló tömböket
látványosan színes drótokkal össze is köti a mûvész –
ez az összekötés jelezhet vágyat és bizonytalanságot
éppen úgy, mint az ideiglenesség ingatag állapotát.

És mégis. Már-már én is elhiszem a mûvész szán -
dékát, hogy ha egymásra épít, ha egymással összeköt,
ha megvidámítja a riasztó árnyékokat, akkor sike rül…

Ha igaz, amit a klasszikus építészettörténetbôl idéz-
tem – azaz a kor szellemi élményeinek is kifejezôje
minden építmény és minden alkotás –, akkor igaznak
kell lennie annak a mûvészi szándéknak is, amit a ko -
rábban lágy és selymes porcelánban álmodozó alkotó
most éppen egy kemény anyag megszelídítésével, tán
példaként is, optimistán tár elénk.

DVORSZKY HEDVIG
mûvészettörténész

(Szávoszt Katalin Kapuk – Kerámiák és grafikák címû
kiállítása. Museion No. 1, Budapest, 2015. november 4–
27.)

A kiállításon elhangzott megnyitóbeszéd nyomtatott változata.
Az idézetek többségének forrása Szávoszt Katalin 

2001-ben megjelent katalógusa.
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Szávoszt Katalin:
Eurüdiké / 

Katalin Szávoszt:
Eurydice

[1990] porcelán /
porcelain [34x34 cm]
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