
� Vannak olyan évfordulók, amelyeket még a legsze -
rényebb, legcsendesebb mûvészek esetében is meg ün-
nepel a szakma, ilyenhez érkezett el ebben az év ben
Minya Mária. Az összes magyar keramikus adatait
tartalmazó kötet megjelenése (A magyar kerámia mû -
vészet I. Alkotók, adatok 1945–1998, 1999) óta min -
denki számára nyilvános, hogy ki mikor éri el ezt az
évfordulót. A hatvanadik születésnapról nem szokás
megemlékezni, hiszen az ma már fiatal kornak szá -
mít, a nyolcvanadik pedig még bizonytalan messze -
ség ben van. A hetvenedik szép, kerek szám, s addigra
már pontosan lehet tudni, mit ért el a mûvész a mun-
kássága során, melyek a jellemzô alkotói területei,
merre tart és milyen lesz az életmûve. 

Minya Mária pályája kivételesen gazdag, hosszú
idôn keresztül volt sikeres gyári tervezô, a nagy szé ri ás
edényeken kívül falborításokat és különféle burkolati
elemeket tervezett. Egyéni mûvészként különleges
technikájú plasztikákat és falképeket készített, és csak-
nem másfél évtizeden át tanított a Magyar Iparmû -
vé szeti Fôiskolán.

Már kisgyerekként megismerkedett az agyaggal,
abból gyúrt állatfiguráit a nagyszülôk nyári kony há -
jában a tûzhely parazsában égette ki. Jó szemû rajz -
tanára a Szegeden akkor induló Tömörkény István
Mûvészeti Szakközépiskola grafikai szakára irányí tot -
ta, ahol már a második évben átment a kerámia szak -

ra. A középiskolában alakította ki szellemes, azóta is
használt szignóját, és kötötte életre szóló, közös mun-
kákban is megnyilvánuló barátságait. Az Iparmûvé -
szeti Fôiskolán 1970-ben kapott porcelántervezôi
diplomájával a kispesti Gránit Csiszolókorong- és
Kôedénygyárban kezdte 16 éven át tartó tervezô ipar -
mûvészi – az utolsó négy évben a gyár mûvészeti ve -
zetôjeként végzett – munkásságát. Jó találkozás volt,
a gyár valóban igényelte a tervezô munkáját, Minya
Mária pedig nagyon komolyan vette a feladatát, ter -
vei az esztétikumon kívül maximálisan figyelemmel
voltak a kôedény anyagára, a gyártási technológiára
és a felhasználás szempontjaira, beleértve a tárolás
helytakarékos megoldását, az egymásba rakhatósá got.
Röviden, együttmûködésükben megvalósult mindaz,
ami a modern, színvonalas design jellemzôje. A Fé -
szek Klubban bemutatott Magyar design – 10 kísérlet
címû csoportos kiállítás (1972) is bizonyította, hogy
megfelelô fogadókészség esetén még a hiánygaz dál -
kodás keretei közt is lett volna tere a nívós formater -
vezésnek. A nyolcvanas évek elején a gyár kikísér le -
tezett egy hô- és fagyálló alapanyagot is, amelybôl
Minya egyszerû, letisztult formavilágú, finoman szí -
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Minya Mária keramikusmûvész 
születésnapjára

�

Minya Mária: Étkészlet.
Gyártó: Gránit Csiszoló -
korong- és Kôedénygyár
/ Mária Minya: Dinner
service. Manufacturer:
Granite Polishing Disc
and Stoneware Factory,
Budapest
[1980] egyszer égetett,
hôálló kôedény / 
once fired waterproof
stoneware

Minya Mária:
Mázaskerámia fal -
burkolat, megyei

kórház, Kecskemét /
Mária Minya: Glazed

ceramics wall covering.
County Hospital,

Kecskemét 
[1979–1980, 90 m²]
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Minya Mária:
Mázaskerámia falikép,
Visegrádi utcai óvoda,

Budapest (részlet) /
Mária Minya: 

Glazed ceramics relief
(detail). Kindergarten,

Visegrádi Street,
Budapest 

[1973–1974] vegyes
technika, a teljes

méret: 2x25 m² /
miscellaneous

techniques, 
full size: 2x25 m²
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nezett, nagy szériában – exportra is – gyártott asztali
edényeket tervezett. Mellettük ugyancsak sikeres ter -
mékek voltak a piperetégelyek, a különbözô méret -
ben és színben készült, virág formájú vázák, és azok a
fûszertartó-sorozatok, amelyek ötletesen kialakított,
egymáshoz szorosan illeszkedô formájukkal össze füg -

gô „edényfalat” alkottak. Reggeltôl estig fantázianevû,
többdarabos edénykészlete szériagyártásra ugyan nem
került, de Faenzában, a nemzetközi kerámiaver se -
nyen 1973-ban diplomát nyert vele. Itthon elsô díjas
lett az 1975-ben kiírt óvodai edénypályázatra be adott,
a gyerekkezekhez formált és méretezett készlete. A
nyolcvanas években fôként tervezôi munkásságát is -
merték el a Munkácsy Mihály-díjjal (1980), a két íz -
ben odaítélt Formatervezési Nívódíjjal (1980, 1983)
és az orosházi csomagolási és a Terítéskultúra pályá -
zatokon nyert elsô díjakkal (1983, 1987).

Még gyári tervezô idejében, 1984-ben tért vissza
docensként az Iparmûvészeti Fôiskola Szilikát Tan -
székére, ahol 1986-tól fôállásban tanított, elôbb a Szi-
likátipari Formatervezô Stúdió, majd 1993-tól a por -
celán szak vezetôjeként. Pályáját és szemléletét is -
mer  ve biztosan kiváló formatervezôk kerülhettek vol -
na ki tanítványai közül, ha addigra a privatizáció nem
so dorja el a hazai design alapját jelentô üzemek több-
ségét.

Minya Mária:
„Szörnyike”,
Chemolimpex
Vendégház, Verseg
(vázlat) / Mária Minya:
’Little Monster’.
Chemolimpex Guest
House, Verseg (sketch)
[1989] 
sómázas kerámia,
magasság: 12 cm /
salt-glazed ceramics,
height: 12 cm

�

Minya Mária: Lenyomat
/ Mária Minya: Mould
[1998] fémsókkal
színezett samott,
vegyes technika,
magasság: 63 cm /
metal salt-coloured
chamotte, miscellaneous
techniques, 
height: 63 cm

�

Minya Mária:
Csorgókút, 

Sugár Áruház, Budapest
/ Mária Minya:

Fountain. 
Sugár Department

Store, Budapest
[1980–1981]

magasság: 300 cm /
height: 300 cm
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Minya Mária munkásságának igen jelentôs részét
képezik az építészeti kerámiák: az elsô még a „Grá -
nit ban” készült 1974-ben, egy Visegrádi utcai óvoda
falképeire szóló meghívásos pályázatra. A kôedény -
gyártáshoz használt anyagból módosított csempe la -
pokra különbözô mázakkal rétegesen festett, szita nyo-
mással is gazdagított falképeken különbözô mese fi -
gurák elragadó, színes világa jelenik meg, tanúsítva
alkotójuk különleges rajztudását. (A falképek ma már
nincsenek meg az óvodában, jelenleg a kerületi ön -
kor mányzat nyomoz hollétük után.) Ebben az idô ben
készültek a szegedi Tisza Szálló és a gyulai Várfürdô
(1975, 1977) színes, nonfiguratív falburkolatai, az
elôbbi Szilágyi Andrással közösen készített üveg mo -
zaik, de a késôbbi munkákat már elsôsorban a plasz ti-
kus felületek jellemzik. Egyik legkorábbi ezek közül a
kecskeméti megyei kórház 90 négyzetméteres, fe hér
mázas kerámiából készült falburkolata, az épülethez
szervesen illeszkedô, de markáns mûvészi alkotás,
amely hullámos, az élô sejtek szerkezetét idézô fe lü -
leteivel valamiképpen a helyszín funkciójára is utal
(1980). Érdekes módon fogalmazta át a mûvész a fal -
borítás elemeinek koncepcióját a Sugár üzletház csor -
gókútjának különbözôképpen megbontott henger ele-
mekbôl álló 3 méter magas oszlopára (1981). (A ku tat
az üzletház privatizációja és átépítése során min den -
fajta értesítés nélkül megsemmisítették.) A Chemol -
impex versegi vendégházában (1989) valódi mûvészi
alázattal alakította ki a lámparozettákat, falszegély-
és vezetéktakarásokat, de a burkolatok tetején elhe -
lyezte az elôször itt megjelenô fantáziadús, groteszk
plasztikáit, máig is kedvelt „szörnyecskéit”. 

A kilencvenes évek falborításainak többsége fém -
sókkal színezett, samottos agyagból készült relief,
amelyek felületét gazdagon borítják a természetes és
a mûvész képzelete által létrejött formák, mindenkor
utalva az épület rendeltetésére is. A gyulai Mogyo -
róssy János Könyvtár falborításán és az ugyanott fel -
állított A tudás oszlopán (1996) az írás elemei, a deb re -
ceni Diákklub falán a város deákságának nagy múlt ját
idézô címerek, pecsétek jelennek meg (2001).

Az épületkerámiától – ideiglenesen – elszakadva
kezdte készíteni Minya Mária a kilencvenes években
az önálló fali reliefeket, amelyek felülete és színezése

2 016 / 9 2 7 . o l d a l K Ö S Z Ö N T É S

Fo
tó

: M
oln

ár
 G

éz
a



hasonló a murális plasztikákhoz. Samott falképeit egy
csak rá jellemzô, titokzatos és nehezen kivitelezhetô
technikával készíti, az összességében nonfiguratív al -
kotásokon rengeteg, a természetbôl kölcsönzött for -
maelemet felhasznál. A falképek közt sok az egyér tel -
mûen tematikus mû, mint a kapukat vagy az alföldi
tájat idézô sorozatok, a New York-i ikertornyok pusz-
tulásáról megemlékezô, vagy a több változatban, szi -
tanyomással, sómázas kerámiából, illetve samottból
is elkészített Petôfi-reliefek. Külön kell említeni a
homokszerû, szemcsés kordieritbôl préselt, a samott -
nál lágyabb plasztikájú falképeket, egyik igen szép
pá ros darabja a Rétegek, amelyik pozitív és negatív vál -
tozatban készült. A hódmezôvásárhelyi kerámia szim -
pózium és mûvésztelep keretében, az Alföldi Porce -
lángyárban tért vissza Minya Mária fôiskolai tanul -
mányainak anyagához, a porcelánhoz. Ebbôl készí tett

a samottreliefekhez hasonló mûvészi felfogású, de
anyaguk miatt finomabb, törékenyebb falképeket, és
Radnóti Miklós emlékére létrejött reliefeket és pi ra -
mis alakú, valamint törékeny „üzenettekercseket”
mintázó plasztikákat. Gazdagon kialakított, papír -
töredékekre emlékeztetô felületük fô alkotóelemét
Radnóti verseibôl vett idézetek adják, utalva a tragi kus
halált halt költô zsebében megtalált „bori no tesz ra”. 

Hasonlóan a reliefekhez, Minya Mária másik, év -
tizedek óta kimeríthetetlen változatosságban készülô
szabadkézi alkotásai a madarak. Nagyok és kicsik, lé -
giesen kecsesek és humorosan groteszkek, szárnya -
lóak és gubbasztóak, szeretnivalóan kedvesek és néha
fenyegetôek. Samottos agyagból készültek nagy kút -
figurái a budapesti Gyöngyösi úton (2003) és fém -
osz lopokra állított madarai a Kassák parkban (2015),
de már 1996-ban bontogatta szárnyait egy gyönyörû

K Ö S Z Ö N T É S 2 016 / 9 2 8 . o l d a l

Minya Mária: 
Rétegek, relief,

Hódmezôvásárhely /
Mária Minya: 
Layers. Relief.

Hódmezôvásárhely
[1999] préselt

kordierit, egyéni
technika / pressed

cordierite, individual
technique 

[2 / 38,5x44,5 cm]
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madár a gyulai könyvtárbeli A tudás oszlopának tete -
jén. Az agyagból, de különösen a porcelánból készült
kis madarak pedig híven ôrzik a mûvész kézmoz du la -
tának lendületét, amellyel megformálta ôket. 

Egy születésnapi megemlékezésnek nem tiszte, hogy
felsorolja az életrajzi adatokat, egyesületi tagságokat,
szimpóziumi részvételeket, kitüntetéseket és kiállí -
tásokat, a mûvészrôl közölt írásokat, ezek az adatok
mind megtalálhatók a magyar keramikusokról ki adott
kézikönyvben és Szilágyi B. András Minya Máriáról
írt szép kis katalógusában.

Ez a köszöntés csak felvillantja a sokoldalú mûvész
sokfelé ágazó életmûvének eddigi eredményeit, min -
den területen újat keresô, önálló alkotó egyéniségét.
Csupán emlékeztetni akar arra, hogy kit ünneplünk
és miért ünnepeljük. S még sok sikeres, munkás évet
kíván szárnyaló madarakkal és gondolatokat ébresz tô,
fantáziát mozgató, szemet gyönyörködtetô falképek -
kel! LOVAG ZSUZSA

régész-muzeológus
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Minya Mária: 
Köztéri kút, Fiastyúk

utca, Budapest / 
Mária Minya: 

Public fountain.
Fiastyúk Street,

Budapest
[2004] medence:

fémsókkal színezett
kerámia; süttôi

mészkô / basin: metal
salt-coloured ceramics;

Süttô limestone 
[300 x Ø 400 cm]

Minya Mária:
Madárplasztika / 

Mária Minya: 
Bird. Sculptural work

[2015] fémsókkal
színezett samott,
vegyes technika,

magasság: 44 cm /
metal salt-coloured

chamotte,
miscellaneous

techniques, 
height: 44 cm Fo
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