
� A magyarországi mûvésztelep-mozgalom kezdete
Nagybányához kötôdik, ahol a Münchenben magán -
iskolát mûködtetô Hollósy Simon 1896-ban növen dé -
 kei nyári gyakorlatának rendszeresítéséhez festô te le -
pet nyitott. Az ideiglenes mûvésztelepi alkotó mun ka
a képzett mûvészek tömeges érdeklôdése miatt 1902-
tôl szabadiskolaként folytatta tevékenységét. Nagy -
bányán, és Hollóssy kiválását követôen, 1902-tôl Té -
csôn is, mester és növendékei s a hozzájuk csatlakozó
festôk dolgoztak együtt a plein air festés elsajátítása
érdekében.

A 20. század elsô évtizedében az Alföld és a Felvi dék
szellemi és mûvészeti központjaiban (Szolnok, 1901;
Hódmezôvásárhely, 1904; Kassa, 1909), az 1910-es
években Budapesten (Százados úti mûvésztelep, 1911)
és Kecskeméten (1911), az 1920-as években pedig
Szentendrén (1928) építettek a városok állandó mû -
vésztelepet. A két világháború közötti idôszakban a
Magyar Képzômûvészeti Fôiskola tanárai az ország

számos településén szerveztek mûvésztelepet hall ga -
tóik nyári gyakorlatához (Miskolc, Makó, Szeged,
Hódmezôvásárhely, Kecskemét, Nagymaros, Mo hács,
Pécs, Szombathely, Balatonfüred, Sopron, Tata). 

Velük párhuzamosan néhány mûvész mûterme is
kollektív alkotóhellyé vált (Nagybecskerek, 1897;
Nyergesújfalu, 1912; Palics, 1914), Gödöllôn (1901)
és Hódmezôvásárhelyen (1912) pedig megalakult egy
új típusú mûvészkolónia, melyet azonos érdeklôdésû
mûvészek kisebb csoportja közös célok megvalósítá -
sára hozott létre, és tartott fenn tervszerû és rend sze -
res alkotómunkával. Mindkét alkotótelepen hagyo -
mánymentô és hagyományújító kézmûves-iparmûvé -
szeti tevékenységet folytattak az alkotóközösség tag jai
a képzômûvészet különbözô területeinek mûvelése
mellett.

A hódmezôvásárhelyi Mûvészek Majolika- és Agyag -
ipari Telepe a város több ezer éves kerámiakultúrája
folytonosságának és tárgyi örökségének a megôrzését
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tûzte ki célul. A még élô, de már eltûnôben lévô he lyi
népi fazekasság tárgytípusainak, forma- és motívum -
kincsének, díszítésének modernizálásával a fazekas -
tárgyak polgári világba való átmentésére vállalkozott.
A majolikatelep 1912-ben kezdte meg munkáját, s túl -
élve az elsô világháborút, 1924-ben részvénytársaság gá
alakult. A részvénytársaságot 1949-ben számolták fel. 

Az 1900-as évek elején alakult gödöllôi és hódme zô -
vásárhelyi iparmûvészeti alkotótelep a maga célkitû -
zéseivel és munkásságával új hagyományt teremtett,
mely az utókort is megérintette, és folytatásra ösztö -
nözte. 

A gödöllôi mûvésztelep nyomdokába az 1997-ben
alapított Farkaskô Noszvaji Barlang Mûvésztelep lé -
pett, mely a Noszvajra jellemzô ôsi, föld alatti építé -
szet emlékezetben tartását és a táj új életre keltését
tûzte ki alkotói célul. Az itt dolgozó mûvészek a kö -
zösségi terek tudatformáló erejére építik mûvész tele -
püket, melyet – a telep természeti-táji környezetét is
beleértve – összmûvészeti alkotásként maguk hoznak
létre, a közös alkotómûhelyen kívül közösségi tere ket
is teremtve az ökotudatos szemlélet és életmód ter -
jesztésére.

1998-ban Gödöllôn új mûvésztelepet alapítottak. A
Gödöllôi Iparmûvészeti Mûhely a századfordulón lét -

rejött gödöllôi mûvésztelep szellemi és tárgyi örök sé -
gét gondozza, és népszerûsíti. Az elôdjéhez hasonló an
a mûhely számára is fontos a közös esztétikai és mû -
vészeti elvekre alapozott alkotótevékenység, a ha gyo -
mányokat éltetô oktatás (gobelinszövés, textiltech ni -
kák, kerámia, rajz, festészet), a mûvészetek egyen ran -
gú kezelése és együttes jelenléte. Az összmûvészeti
jelleget Gödöllôn ma a társmûvészek mûvésztelepre
való meghívása és a mûvésztelepet fenntartó intéz -
mény kulturális programja biztosítja. 

Ugyancsak 1998-ban Hódmezôvásárhelyen meg -
ala pították a Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumot.

E két új, a század eleji mûvésztelepi hagyományt a
mával összekötô iparmûvészeti alkotótelep között az
évek során szoros kiállítási együttmûködés alakult ki,
emellett tevékenységükben több közös vonás is van.
Ilyen a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, beleértve
csereprogramok lebonyolítását is, a színvonalas ki ál lí -
tó- és ismeretterjesztô tevékenység, a többgenerációs
oktatás, a szakmai konferenciák rendszeresítése és az
egyetemi mûvészképzésbe való bekapcsolódás.

A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium a városban mû -
ködô kerámiagyárak megnyerésével nyaranta 5-6 hét -
re professzionális alkotói körülményeket biztosít új
mûvek születéséhez. Mûködése a legjobb hazai mû -
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vésztelepeken kikristályosodott gyakorlatot követi,
szakmai programja azonban eltér tôlük, és eltér az
1968-ban alapított, mára megszûnt Siklósi Kerámia
Alkotótelepétôl, valamint az 1975-ben alapított, ma

is virágzó kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió é -
tól is. A szimpóziumot a kezdetektôl saját útkeresés
jellemzi, melyben fontos szerepe van a helyi kerá mia -
hagyományoknak, az egykori majolika-mûvésztelep -
nek, a francia testvérvárosi kapcsolatnak (Vallauris), a
két említett hazai kerámia-mûvésztelep mûködési
tapasztalatainak és néhány külföldi kerámiaközpont
mintaértékû mûködésének.

A nemzetközi Siklósi Kerámia Alkotótelep mun -
kája az 1969-es próbaszimpózium után Schrammel
Imre szakmai programjára épült. Mivel az induláskor
csak szerény alkotói eszközökkel rendelkeztek (pél -
dául egyetlen alacsony tüzû kemencével és az alig is -
mert samott anyaggal), a mûvészeknek számtalan kí -
sérletet kellett végezniük, hogy korszerû mûvek szü -
lessenek. Ôsi máz- és égetési technikákat vettek elô,
és a samott mûvészi alkalmazásának lehetôségeit ku -
tatták. Késôbb speciális magas tüzû kemencéket is
építettek, és a pécsi Zsolnay-gyárban a porcelán is
elérhetôvé vált számukra. 

Hódmezôvásárhelyen a kezdetektôl rendelkezésre
állt mindaz, aminek a hiánya Siklóson az anyag elemi
kutatását és a legkülönfélébb technikai, technológiai
kísérleteket követelte meg szakmai programként. Sik -
lóson a külföldi mûvészek formaképzése az újdonság
erejével hatott a kortárs egyetemes mûvészet ered -
ményeitôl elzárt magyar résztvevôkre, így a felismert
lemaradás ledolgozása is kiemelt fontosságú szakmai
feladat lett. A szerényebb adottságok mûvek javára
való fordítására irányuló kísérletek, a szisztematikus
kutató- és alkotómunka, az egymástól való tanulás
meghozta gyümölcsét: a magyar porcelán- és kerá -
mia mûvészet gyökeres megújulását. A siklósi alko tá -
sok és mûvészi erôfeszítések eredményei és tanulsá -
gai ma az egyetemi keramikusképzés fontos elméleti
és gyakorlati részét képezik. 

A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium az alapításkor
nem a siklósi, hanem a kecskeméti kerámia-mûvész -
te lepet tekintette mintának. Emellett Hódmezô vá sár -
helyen a kezdetektôl fontos volt a helyi és egyetemes
kerámiai tradíciók aktualizálhatósági kérdése, ami
Siklóson csak a máztechnikákkal való kísérletezések kel
kapcsolatban merült fel, Kecskeméten pedig a részt
vevô mûvészek egyéni alkotói törekvéseiben. 
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A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió – Probst -
ner János életmûve – az alapításkor, Siklós hatására,
kísérleti alkotómûhelyként indult. Tevékenységét a
mûfaji, esztétikai, technikai és technológiai kutatá sok -
ra, magas színvonalú oktatásra és nemzetközi szim -
pó ziumok, kiállítások szervezésére alapozta. Mind -
ezek Hódmezôvásárhely programjában is alapvetôek.
Mindkét mûvésztelep közös vonása, hogy kiválóak az
alkotási feltételek. 

Kecskeméten ezeket maga a mûvésztelep terem tet -
te meg céltudatos és fáradságos munkával, és si ke rült
elérnie, hogy a mûvésztelep, kerámiastúdió al kal mas
legyen a legmagasabb szintû alkotómunkán túl saját
eredményeinek honi és határon túli megismerteté -
sére, nemzetközi mester- és DLA-képzésre, speciális
továbbképzésekre, rezidenciaprogramra, kerámia mû -
vészeti eseményekbe való közvetlen bekapcsolódásra,
az egyetemes kerámiamûvészet eredményeinek hazai
megismertetésére, nemzetközi szakmai viták és kon fe -
renciák szervezésére. Emellett úttörô szerepet vál lalt
a hazai kerámia-alapanyagok felhasználásának ki kí -
sér letezésében is. 1987-tôl saját massza- és mázüze met
hozott létre (Interkerám Kft). Mindezek az egész évi,
folyamatos mûködés anyagi hátterét is megalapozták.  
Hódmezôvásárhely kivételes adottsága, hogy a mû -
vésztelep keramikusai a helyi kerámiagyárakban dol -
gozhatnak, ahol az alkotáshoz a másutt elérhetetlen,

legkorszerûbb ipari kerámiaanyagokat és technoló gi át
használhatják. Kecskeméten, mint Siklóson is, a kor -
szerûség a fô alkotói cél, míg Hódmezôvásárhelyen 
a kerámiahagyomány korszerûsítése. Nem véletlen,
hogy szükségessé vált a mûvésztelep mellé a Hód me -
zôvásárhelyi Mûvészeti Kutatási és Oktatási Központ
létrehozása. 

Siklóson az 1971-tôl bevezetett tematikus program
hatékonyan segítette a kísérletezésekre való koncent -
rálást. A témaadást alapvetôen az motiválhatta, hogy
frissen végzett fiatal mûvészek és Schrammel Imre
mûvésztelep-vezetô tanítványai alkották a hazai részt -
vevôk törzsét, s a külföldiek között is ez a korosztály
dominált. 

Kecskeméten tematikus programok csak az MA-
oktatáshoz, a DLA-programhoz, a kiállításokhoz,
szakmai szimpóziumokhoz és konferenciákhoz kap -
cso lódnak. 

E két kerámia-mûvészteleptôl eltérôen, Hódme zô -
vásárhelyen a kezdetektôl konkrét téma határozza
meg az adott évi mûvésztelepi alkotómunka szakmai
programját. Minden egyes téma a vertikálisan szûkí -
tett tárgyi, kulturális, mûvészeti stb. örökség egészé re
és teljes mélységére – tartalom, jelentés, forma, ere -
det, kor, nyelv, eszközhasználat, technológia, újítások
stb. – vonatkozik, és elmélyült kutatást, önálló értel -
mezést, (újra)értékelést s továbbgondolást igényel a
mûvészektôl. 

Elôre meghatározott tematika szerint dolgoznak a
Ceredi Nemzetközi Kortárs Mûvésztelepen is, amit
1996-ban alapítottak. Közös a ceredi és hódmezô vá -
sárhelyi mûvésztelepben, hogy elemi fontosságúnak
tartják, hogy az alkotók megismerjék a mûvésztelep
komplex „környezetét” és a „hely szellemét” – Hód -
mezôvásárhelyen a helyi kerámia szerepét, jelentô sé -
gét a város életében és a múzeumi, mûvésztelepi, gyá -
ri kerámiagyûjtemények kiemelkedô értékeit –, s sze -
mélyes élményeiket, megfigyeléseiket és reflexiói kat
beledolgozzák a mûveikbe. Az olyan téma mûvész -
telepi feldolgozásához, mint az In memoriam Tornyai
János, Az idol, A totem, A motívum útja, A plasztika
útja, A kert, a Díszítô kerámia, a Tiszta forrás és a Vé -
nuszok, a hazai és külföldi mûvészek számára egyfor -
mán nélkülözhetetlen, hasznos és gondolatindító a
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Hódmezôvásárhelyen szerzett új ismeret, közvetlen
benyomás, kerámiamûvészeti élmény. Mindezek és a
gyári adottságok alkotói hasznosítása önmagában kü -

lönleges helyet biztosít a vásárhelyi mûvésztelep nek
a magyar kerámiamûvészetben és a hazai, vala mint
nem zetközi kerámia-alkotótelepek körében. 

Hódmezôvásárhelyen a részt vevô mûvészek a leg -
finomabb porcelántól a legdurvább samottig bármely
kerámiaanyagot és -technológiát használhatnak, amely a
gyárakban a termelés alapját képezi. Új technoló giai,
anyag- és formakísérleteket is végezhetnek. Al kal maz -
hatják az egyedi mintázást, s felhasználhatják alko tá -
saikhoz az üzemekben található, sorozatban gyártott
termékeket. Egyedi és kis szériás kerámia tár gyakat,
beltéri és köztéri szobrokat, kerámiaplasz ti kákat, en -
vironment-munkákat, objekteket és objekt soroza to kat,
csempe- és kerámiaképeket is készít het nek – nincs
semmilyen mûfaji kötöttség. Ennek következtében az
itt alkotott mûvek a kerámiamûvészet teljes ská lá ját
átfoghatják, az alkotásra a médiumszemlélet, az anyag
elmélyült vizsgálata jellemzô, nem pedig a kis mére tû
autonóm kerámiamûvekben való gondolkodás.

Az itt készült alkotások között gyakori a térbe való
kilépés, a közepes és nagyobb formátum, a kisebb mé -
retek esetében is a monumentalitás igénye (Daniel
Branchard, Simone Duthoy, Formanek Zsuzsa, Lud -
milla Kovářiková, Kondor Edit, Pannonhalmi Zsu -
zsa, Pázmándi Antal, Eva Pelaková, Szekeres Károly,
Zsibrita Katalin). A humor itt ritka jelenség, és fôleg
a közép-európai résztvevôk és a határon túli magya -
rok kifejezésformája (Gabriela Luptáková, Helena
Hlušičková, Kerezsi Gyöngyi, Nurdan Arslan, Szôcs
Éva Andrea). 

Közös jellemzô a plasztikai formálás dominanciája
(Kondor Edit, Kovács Katalin, Ludmilla Kovářiková,
Lublóy Zoltán, L. Molnár Zsuzsanna, Pannonhalmi
Zsuzsa), mely az ipari kerámiaanyagok fizikai tulaj -
don ságaiból is következhet. 

Sajátosan jellemzôek az anyag mozgásának (Joseph
Kamm, Tomomi Kitazawa, Kompár Györgyi, La -
borcz Monika, Marosi Katalin, Nemes Tímea) és
alakíthatóságának a végsô határait kutató hajlítások
(Mészáros Gábor, Rejka Erika, Simon Zsolt József,
Szávoszt Katalin), áttörések (Babos Pálma, Barka
Melinda, Krawczun Halina, Lantos Tímea, Nemes
Tímea), szerkezeti kontrasztok (Babos Pálma, Csá nyi
Petra, Feketû Boglárka, Haber Szilvia, Mészáros
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Anna, Serge Dos Santos, Szöllôssy Enikô, Tóth Anita,
Vásárhelyi Emese), a szokatlan és meglepô forma tár -
sítások (Ada Bertha, Khaled Sirag, Guive Kostla vie,
Kutak Adrienn, Várbíró Kinga Evelin), a tömegbôl
kiinduló gondolkodás mellett (Kerezsi Gyöngyi, Sza -
nyi Péter, Zsibrita Katalin) a tömeg és anyag elimi ná -
 lására irányuló megoldások sokasága (Tomoko Fuji -
saki, Motoko Katsuta, Pattantyús Orsolya, Szôcs Éva
Andrea), az anyag természetét és eredetét ki emelô,

asszociatív gazdag formaalakítás (Barka Melinda, Fe -
ketû Boglárka, Minya Mária, Schrammel Imre, Sze -
mereki Teréz). A geometrikus absztrakció erôtel je -
sebb jelenléte (Haber Szilvia, Kecskeméti Sándor, 
L. Molnár Zsuzsa) és az absztrahálás magas foka el -
le nére (Rabie M. Hadie, N. Csehi Edit, Szemereki
Teréz) jellemzôbb a tárgyias és konkrét megjelenés
túlsúlya (Éles-Varga Erika, Kecskeméti Sándor, To -
momi Kitazawa, Kutak Adrienn, Néma Júlia, Ócsai
Károly, Pázmándi Antal, Ruzicska Tünde, Szvet Ta -
más). Ugyancsak közös jegy az anyag természetes
színére hagyatkozás vagy a visszafogott színkezelés,
szemben a sokszínû mázhasználattal, ami szintén a
helyi gyári adottságok következménye.

A mûvésztelepi alkotással szorosan összefüggô szak -
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mai programot nyílt nap, elôadások és zárókiállítás
egészíti ki, az új alkotásokat a helyi múzeumhoz tar -
tozó Alföldi Galérián kívül Budapesten, bezárásáig,
az Árkád Galériában is bemutatták.

A hazai mûvésztelepekhez hasonlóan, a szimpó zi -
um végén minden alkotótól kiválasztanak egy mûal -
kotást a mûvésztelepi gyûjtemény – Városi Kerámia -
gyûjtemény – számára, mely közgyûjteményként
funk cionál. Az ötszáz darabos kerámiagyûjtemény
nyilvántartása, feldolgozása és a városban, az ország -
ban, valamint külföldön történô bemutatása, továbbá
a kapcsolódó szakmai konferenciák, szimpóziumok és
ismeretterjesztô programok szervezése és lebonyo lí -
tása egész évre kiterjeszti a Vásárhelyi Kerámia Szim -
pózium, 2012-tôl Hódmezôvásárhelyi Nemzetközi
Kerámia Központ tevékenységét. A mûvésztelepi
gyûjtemény egyedisége nemcsak az itt folyó alko tó -
munka eredményeibôl és az alkotói háttér különle ges -
ségébôl adódik, hanem abból is, hogy a mûvésztelep
a helyi hagyományokat és kerámiaörökséget is ápol ja,
így nem csak ezen a mûvésztelepen készült alkotáso -
kat foglal magába.

A Nemzetközi Kerámia Központ a helyi lakosság
számára elsôsorban a kortárs helyi, országos és nem -
zetközi kerámiaalkotások, a mûvésztelepi alkotók és
a kerámiamûvészet területeinek, hazai és nemzetközi
eredményeinek, továbbá a kerámiakészítés gyakorla -
tának a megismerésére szolgáló hely. Az itt folyó is -
meretterjesztô és értékközvetítô munka, és az ide
szervezett közösségmegtartó, közösségépítô, vala -
mint kreatív programok jól mutatják azt a missziót,
amit a kerámiaközpont a helyi értékek tudatosítása, a
hagyományôrzés, a helyi identitás erôsítése, valamint
a kerámiamûvészet iránti érzékenység kimûvelése és
el mélyítése érdekében a szakmai és alkotótevékeny ség
mellett végez. 

A hódmezôvásárhelyi Kerámia Központ a szakma
és a mûvésztelepi résztvevôk számára nemzetközi
kutatási együttmûködésekbe való bekapcsolódást, a
hazai mûvészeti egyetemek DLA-programjában és a
hallgatók oktatásában való aktív részvételt, a vásár he -
lyi kerámiamûvészet gazdag múltjának és a kerámia-
mûvésztelep húszéves történetének a kutatóhelyét,
az egykori Majolikatelep alkotásainak, valamint a vá -
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Nurdan Arslan: 
Kint és bent / 

Nurdan Arslan: 
Outside and Inside

2007, samott,
porcelán, applikáció,
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70x20x15cm Fo

tó
: G
ál
 Is
tvá

n 
Já
no
s



rosban fennmaradt legrégebbi kerámiaemlékeknek a
bemutatását, köztudatba vitelét, speciális szakmai
programokat, tehát mûvészeti, oktatási és kutatási
központot jelent. 

A Hódmezôvásárhelyi Nemzetközi Kerámia Köz -
pont tevékenysége kiterjed az ország területére és

nemzetközi szakmai színterekre. A Szegedi Tudo -
mány egyetem egyik fakultatív oktatási helye, emel lett
szakmai kurzusok, doktori képzés helyszíne. Kerámia
Stúdiót üzemeltet minden korosztály részére, ezen
kívül több európai uniós oktatási programban vesz
részt.

A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és annak Hód -
mezôvásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központtá fej -
lesztése – beleértve a Mûvészeti Kutatási és Oktatási
Központ létrehozását, továbbá a munkáját segítô
Wartha Vince Kerámiamûvészeti Alapítvány életre
hívását is –, valamint mindezek mûködtetése Pan non -
 halmi Zsuzsa keramikusmûvész áldozatos tevékeny -
ségének eredménye.

N. MÉSZÁROS JÚLIA
mûvészettörténész

A kökénydombi Vénusztól a NASA-ig – Hódmezôvásárhely
kerámiamûvészete és kerámiaipara címû kiállításhoz kapcsolódó
konferencián (Vigadó Galéria, Budapest, 2018. március 6.)

elhangzott elôadás szerkesztett változata.
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Szanyi Péter: 
Légvár / 
Péter Szanyi: 
Air Castle
2007, samott, 
1250 °C, 
45x12x12 cm

Helena Hlušičková:
Téglaemberek / 

Helena Hlušičková:
Brick Men

2009, pirolit, épített,
1200 °C, figurák:
70x40x25 cm
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