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Az elmúlt hetekben költöztettük és archiváltuk a Magyar Ipar-
mûvészeti Egyetem formatan-raktárát. Ez a raktár az elmúlt
negyven év legjobb hallgatói munkáinak gyûjteménye, létre-
jöttét Józsa Bálint szobrászmûvész, egyetemi tanár odaadó
munkájának köszönheti.

Az összegyûjtött anyag pontos lenyomata az iparmûvész
képzés ezen szeletének; olyan kultúrtörténeti érték amelyet
meg kell õriznünk a jövõ számára. A polcokon körülbelül 700
tárgyat találtunk, ezekbõl 550 db-ot tudtunk fényképezhetõ
állapotba hozni és terveink szerint 300-350 darab megõrzésére
lesz lehetõségünk.

A száraz technikai adatok után térjünk át a lényegre. A
kisebb-nagyobb munkákat forgatva, tisztogatva, itt-ott javítgatva
óhatatlanul elkalandoztak gondolataim.

Mi a forma?  Mitõl szép, arányos és kiegyensúlyozott?
Hogyan csatlakozik az egyik tömeg a másikhoz? Mit jelent

a szerves vagy szervetlen formakapcsolat? Hogyan származ-
tathatóak a matematikailag leírható felületek és formák? Mitõl
válik az egyszerû formaelem szerkezetté?

Hogyan fejleszthetõ a térlátás és az arányérzék? Hogyan
szolgálja a természet utáni rajz a formateremtést? És a színek,
a megvilágítási módok miképpen módosítják a formákat? Ho-
gyan teremthetünk rendet a formák világában?

És végül: mit gondoltak, hogy oktattak és alkottak elõdeink?

Szinte teljes ismeretlenség és feledés borítja azokat a taná-
rokat akik az elmúlt százhúsz évben hasonló kérésekre keresték
a választ. Egy rövid történeti kitérõ nemcsak tiszteletadás az
elõdöknek, de a formatan, e vonzó és érdekes mûvészeti-tu-
dományos terület jobb megértését is szolgálja. Nem titkolt célom
az is, hogy fölkeltsem az érdeklõdést a „szépség” és ezen belül
a tárgyi- (design) és építészeti szépség megragadásának kü-
lönbözõ útjai iránt.

Sajnálattal jegyzem meg, hogy a Makovecz Imre és Csete
György által korábban képviselt építészeti- és általános for-

matani érdeklõdésnek nyoma sincs a fiatalabb nemzedék mun-
káiban. Ennek oka valószínûleg az örvendetesen fellendült
tervezõi tevékenység virágzása, mégis jó lenne találkozni az
Országépítõ oldalain a gyakorló építészek idevágó gondola-
taival.

A formatan tudásanyaga a tervezõmûvészet, a tudomány
és a képzõmûvészet elemeit tartalmazza. Mivel oktatása alap -
kutatás jelleggel a mûvészeti- és design-iskolák zárt falain belül
folyik, a nagyközönségtõl kevés figyelmet kap.  Igen erôs ha-
tást gyakorol azonban egy-egy korszak építészetére, tárgykul-
túrájára és képzõmûvészetére, egyszóval egész vizuális kör-
nyezetünkre.

Az emberi alkotások a forma, a funkció és a technikai,
technológiai lehetõségek egységében jelennek meg. Egy adott
funkció és annak legalaposabb elemzése sem határozza meg
teljesen és minden részletében a formát.

 A mûvészek a tervezõk, az építészek mindenkor formai
szabályokat, kánonokat alkottak, - és azokat többé-kevésbé -
tudatosan alkalmazták mûveikben.

A szabályok, sokszor titkos tudományokkal, vagy vallási
elõírásokkal, hiedelmekkel együtt jelnetek meg, gondoljunk
az egyiptomi-, görög-, vagy középkori építõmesterekre , az
iszlám ornamentika alkotóira, a szerzetesek ikonfestõ iskoláira.

 A kánon alkotásának célja minden korban azonos volt; a
felhalmozott tudás, tapasztalat rögzítése és átadása, átörökítése
a következõ nemzedékekre. A múlt üzenete világos: aki tudás-
sal és kultúrával rendelkezik a formák, a színek és a szimbólumok
világában, az biztosabban tudja megformálni szakmai feladatait
és mondanivalóját, legyen szó akár építészetrõl, elektronikus
képalkotásról, vagy tárgytervezésrõl.

A magyar mûvészetben és iparmûvészetben a XIX. század
végén a mûvészeti és iparrajz iskolák megalakításával szor-
galmazták mintakönyvek kiadását, hogy a kor kifejezésével
élve, „ízlésképzõ, nevelészeti” feladatokat dolgozzanak ki, a
felnövekvõ mûvész- és iparos-nemzedék részére.

Scherer József

VISSZATEKINTÉS
A FORMATAN OKTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉRE
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Az 1880-ban alapított Magyar Királyi Iparmûvészeti és
Mûfaragászati Tanmûhely órarendjében az 1880-as tanévben
már szerepelt, az Ékítményes rajz, melyet Schickedanz Albert
(1846-1915) tanított. Az ékítményes rajz az elmúlt kor klasszi-
kus díszítményeit másolva a különbözõ rajzmodort igyekszik
elsajátíttatni… olvashatjuk  az ismertetõben. 1891-ben Gróh
István (1867-1936) tanár így írt: A régi mûalkotások mellett
immáron a természet is csak oly figyelemben részesül, s
érdemesnek tartatik a tanulmányozásra, mint azok. A régitõl
elütõ mûvészi ötletek tetszésre találnak és kezdik megbecsülni
a primitívebb népies stílusokat, mint olyanokat, melyek alkal-
masak a tovafejlesztésre.

Azon kell lenni, hogy az iparmûvészeti iskolák növendéke
a természetet gondolkodva szemlélje. Szeretettel mélyedjen el
formáinak beláthatatlan változatosságában és tanulja azok
szépségét és törvényszerûségét megismerni.

A formatant az Építészeti rajz keretében tanulták a hall-
gatók, mely az építészet formanyelvét volt hívatva a növen-
dékekkel megismertetni, bemutatva a kiváló építészeti alkotá-
sokat stílusok szerint, majd a megismert tagozatoknak egysze-
rûbb kompozíciókban való felhasználásával.

Ezzel, a századfordulóra kialakult az ékítményes rajz, orna-
mentika, mintatervezés három forrása: a történeti elõképek, az
élõ természet és a népmûvészet, mely hármasból rövidesen az
utóbbi vált meghatározóvá évtizedekre az új évszázad kezde -
tétõl. A negyedik lehetõség a szerkezeti, statikai formakeresés
és fejlesztés leginkább az építészetben érhetõ tetten.

1897-ben jelent meg Benczúr Bélának (1854-1941) , az
iskola tanárának átfogó mûve A mûvészi ipar és dekoratív

mûvészetek stíltana, melyben a síkornamentika, a tárgyformálás
és építészet formai kérdéseit taglalja. A korszak másik irány -
mutató mûve a Huszka József (1854-1934) által írt Magyar
Turáni Ornamentika (1898.) a történelmi gyökereket kutatta.

 A századforduló nagy mûvészi változást hozott, amely az
új szemlélet, a szecesszió diadala volt. Magyarországon a korszak
legkorábbi érett alkotása az Iparmûvészeti Múzeum  Lechner
Ödön által tervezett épülete, amely az Iparmûvészeti Iskolának
is otthont adott. A kor mûvészi-formai irányultságát Fittler Kamill
(1853-1910) igazgató fogalmazta meg: …most mindazokban
a centrumokban, amelyeknek legvirágzóbb mûvészi iparuk
van, magának a természetnek a tanulmányozására vetik a
fõsúlyt (…) A virágokat, állatokat, az emberi testet a termé-
szetben tanulmányozzák, szerkezetüket keresik. Újra stili-
zálják a formákat, egyszerûsítik a körvonalakat, takarékos-
kodnak a színek számában, annál elevenebben alkalmazván
a keveset, melyet használnak.

A korszak két legfontosabb szellemi forrása az angol Arts
and Crafts Movement, és a magyar népmûvészet fokozatos
felfedezése volt. Ezekkel párhuzamosan fogalmazódott meg a
jövõ magyar stílusának megalkotási igénye a szecesszió kere-
tén belül. Ehhez nyújtott segítséget Malonyay Dezsõ (1866-
1916) nagyhatású, összefoglaló néprajzi mûve A magyar nép
mûvészete amely 1912-ben jelent meg ; szemléltetõ anyagát
fiatal mûvészek, építészek kutatták fel és gyûjtötték össze.

A két háború közötti korszakban a tervezõk (mûvészek)
két nagy csoportba voltak sorolhatók. Az egyik csoport tagjai
minden lehetséges felületet elborítottak új stílusú, erõsen stilizált
díszítõ motívumokkal, a másik csoport, a forradalmárok, akik a
gépek esztétikumát a dekoráció elutasítását és az egyszerû
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formák tisztaságát hirdették. Az elõbbi tervezõk és a mozgalom
Art Deco néven foglalható össze. Stílusa ornamentális és geo-
metrikus, kedvelték az erõs színeket, és a dekoratív hatást. Az
Art Deco formanyelve számos történeti forrásból merített. A
krétai, asszír, maya és azték ásatások hatása kimutatható

A másik csoport a funkcionalizmus elveit követte. A két
tábor ellentétes nézeteket vallott, de ugyanakkor hatott is egy-
másra. Figyelemreméltó Aldous Huxley, angol esztéta észre-
vétele (The Studio, 1930.), melyet a forradalmároknak címzett:

A jelenkori formai egyszerûség erõs kontrasztban van
az alkalmazott anyagok gazdagságával és az új megmun-
kálási eljárásokkal. A modern egyszerûség valójában gazdag
és fényûzõ, olyan kvékerek vagyunk, akik szigorúan szabott
ruháinkat damasztból és ezüstszövetbõl készítjük.

A hazai mûvészek egy része szorosan kapcsolódott az Art
Deco törekvéseihez, amelyek továbbvitték a szecesszió díszítõ
mûvészetét. Simai Imre (1874-1955) és Leszkovszky György
munkássága tartoznak ebbe a vonulatba motívumviláguk és
stilizációs technikájuk révén. Az Art Deco a 20-as és 30-as évek-
ben az ipari termékek formálásában is megjelent, átmenetet
alkotva a Bauhaus dísztelensége és a historizáló stílustörekvések
között. Ekkoriban számos mûvész fordult újra a népmûvészet
és a népi díszítmények felé. A vezéregyéniség Gróh István
mellett egykori tanítványai, Leszkovszky György  és Muhits
Sándor (1882-1956)  is behatóan foglalkoztak a díszítések
tervezésével és alkalmazásával.

1926-ban Gróh István távozásával az iskola eltávolodott a
népmûvészettõl, bár szavakban fontosságát továbbra is hang-
súlyozták. 1930-ban készült a Magyar Ízlés címû iparmûvészeti
példatár, mely a „nemzeti stílus” megalkotására és népszerû-

sítésére tett kísérletek egyike volt. A magyar mûvészeti és ipar-
mûvészeti közélet is élénken reagált az új törekvésekre.

A 20-as évek végén a Magyar Iparmûvészet folyóirat a
mérnökesztétikát, a formák puritán tisztaságát meg annak
kultuszát egy késõbbi nemzedék szolgálatára tartotta alkal-
masnak. Fenntartással fogadták a radikális úttörõket, akik egy-
forma típusú házakat, kényelmes, de sajátszerû lakásokat,
lapos tetõket, szabványbútorokat, gépileg  elõállítható alkatré-
szeket kívánnak. Kaesz Gyula növendékei ezidõtájt, az anyag-,
szín-, forma-, és térhatások megfigyelésére végeztek kísérlete-
ket, az új szellemiség jegyében.

Magyarországon a harmincas-negyvenes éveket a mûhe-
lyen át a mûvészetig  jelszó, a Bauhaus-hatások, a falfestészet
fontosságát hangsúlyozó nézetek és a magyar szellemû  for-
málást képviselõk állandó vitája jellemezte.

1938-ban Szablya Frischauf Ferenc (1876-1962) festõ-
mûvész és formatervezõ, az Iparmûvészeti Iskola tanára, majd
igazgatója így írt: A hangsúlyt a szerkezeti fõformák megérez-
tetésére helyezzük, a használati és esztétikai szempontok
egyidejû szemmel tartása mellett. A rendeltetéssel ellenkezõ
mindennemû szerkezet és díszítés elvetendõ.

1941-ben jelent meg Fáy Aladár (1898-1963) (1944-tõl
az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola igazgatója)
könyve A magyarság díszítõ ösztöne, melyben  a népi díszítõ-
mûvészet alaktanából megteremtette a nagymûvészetben is
hasznosítható magyar díszítõmûvészeti alaktant, amelynek
alkalmazása ‘a legszebb eredményeket a mûvészi iparban és
iparmûvészetben gyümölcsöztetheti, de sok, egyébként ne-
hezen leküzdhetõ idegen hatástól s üres, felszínes magyarko-
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dástól óvhatja meg építészeinket, szobrászainkat és festõinket
is’ – hangoztatta az elõszó írója. Az inkább pedagógiai, mint
tudományos mû az angol Walter Crane vagy a német Paul Klee
módszeréhez hasonlóan a mûvészet elemeibõl kiindulva a
népmûvészet belsõ összefüggéseit, sajátos grammatikáját
igyekezett megfejteni. Rendszere egy hazai-népi jellegû kon-
struktív mûvészet megteremtésének csíráit hordozta magában.
Hasonló törekvések jelennek meg egy-egy jelentõs képzõmû-
vészünk akkori vagy késõbbi munkásságában. A mû értéke
ebben áll, s nem a vitatható mûvészetelméleti vagy tudomá-
nyos megállapításaiban. Végsõ fokon egy régóta érlelõdõ,
gyakran mellékvágányra futó alaktani kérdés záródott le vele.

A második világháború után új korszak kezdõdött az ipar-
mûvészet és design, ezeken belül a formatan történetében is.
1946-ban Kozma Lajos (1884-1948) építész, iparmûvész lett
az Iparmûvészeti Iskola új igazgatója. Ekkor új, ismert mû-
vésztanárok kerültek az iskolához (köztük: Borsos Miklós), akik
új szemléletet hoztak az oktatásba. Az 1947/48-as tanévben
megindul a díszítõfestõ és szobrász szak.

Az 1949-es új Tanulmányi, Felvételi és Fegyelmi Szabályzat
nyelvezetében és célkitûzésében jól tükrözi a korszak eszmei-
ségét: Az iparmûvészetben a szocialista realizmus azt a fel-
adatot adja a mûvésznek, hogy hasznos, jó és szép tárgyakat
tervezzen a szocializmust építõ dolgozók számára. A dolgo-
zók anyagi és kulturális jólétének emelése fokozott követel-
ményeket ró az iparmûvészre, a mûvész-technológusra. A
mûvésztechnológus a minõségi termelés cselekvõ részese. E
feladatok megoldására nevel új típusú szakembereket, szo-
cialista tervezõ mûvészeket, mûvésztechnológusokat az
Iparmûvészeti Fõiskola…

1952áben Kaesz Gyula (1897-1967) lett a már fõiskolai
rangú intézmény vezetõje. A diplomamunka követelményét a
korabeli szabályzat határozottan körvonalazta: Diplomamunká-
jával a végzõ hallgató beszámol a megelõzõ 9 szemeszter
alatt szerzett szakmai tudásáról, önálló mûvészi- alakítóké-
pességének elért fokáról, arról, hogy milyen mértékben sajátí-
totta el Pártunk politikai tanítását, ismerte meg gazdasági,
kulturális és mûvészeti elméletét és milyen módszerrel tudja
azt alkalmazni gyakorlati munkájában, népmûvészetünk és
haladó hagyományaink felhasználásával, arról, hogy lesz képes
az emberi környezetet alakító munkájával részt venni az új
szocialista ember kialakításában és nevelésében.

Ezek után talán nem is túl meglepõ módon a Magyar Ipar-
mûvészeti Fõiskolán az 1950-es évek végéig létezett az Orna-
mentika tantárgy, ezen belül a népi ornamentika is, mint köte-
lezõ tananyag a történeti stílusok mellett.

Kitekintve a nemzetközi színtérre egy több évtizedes kor-
szak teoretikusan és a gyakorlatban is fontos kérdését említem
meg. A Modul – vagyis az elemi egységekbõl való tervezés és
építés gondolata – a 20-as, 30-as évektõl jelent meg az építé-
szetben. Késõbb a tipizálás, szabványosítás és panel-építkezés
kifejlõdésével, egészen a 60-as, 70-es évekig az építészet és
terméktervezés központi kérdésévé vált. Az egységekbõl,
típuselemekbõl való építkezés természetesen Európában és a
Távol-Keleten is a messzi múltba nyúlik vissza, ebben a korszak-
ban azonban különös jelentõséget kapott újrafelfedezése és
újraalkotása a korszerû nagyipari technológiák segítségével.

A félreértett és túlegyszerûsített dobozforma, kockarend-
szerekké silányítva jelent meg szerte a világon, miközben –
avatott kezekben – hagyománnyá szelídült és kifinomodott.
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Az 1960-as években Magyarországon is új eszmék, új el-
képzelések formálták az oktatást. A Plasztika és Tervezés tan-
tárgy keretében két meghatározó egyéniség tanított a fõiskolán:
Borsos Miklós és Dózsa Farkas András. Az általuk képviselt
formatani oktatás és metodika szinkronban volt a korabeli
elképzelésekkel, bár azt egyikük sem formálta önálló tan-
anyaggá vagy könyvvé, hanem a tervezés tantárgyba beépülõ
stúdiumnak tekintették. Pogány Frigyes (1908-1976) építész
1964-es rektori kinevezése az Iparmûvészeti Fõiskola élére és
korszerû elképzelései adtak újabb lendületet a formatan további
átalakulásának és tantárggyá válásának. Ezt a fejlõdést több
tanszék tanárainak együttes munkája eredményezte.

Az 1970-es évek, a formatan és a konstruktivista geomet-
rikus mûvészet évtizede volt, amit még az analitikus-struktu-
ralista tudományos nézetek és a rendszerelvû tervezés nemzet-
közi térhódítása is támogatott. Világszerte elterjedt és tovább-
fejlõdött a Bauhaus Alapkurzusának (Grundkurs) hatása, melyet
az Ulm-i fõiskola és több más design iskola fejlesztett tovább.

1971-ben Az Ernst Múzeumban a nyilvánosság elé lépett a
Magyar Iparmûvészeti Fõiskola, a kiállítás jelképe a belsõépítész
hallgatók formatani munkái közül került ki.

…törekszünk elérni, hogy a hallgatók a mesterségbeli
tudás elemeinek, az anyagokban rejlõ szerkezeti és formai
lehetõségek ismeretének birtokában  legyenek képesek az em-
beri környezet megtervezésére és a kivitelezés irányítására.
Arra törekszünk, hogy az esztétikai oktatás, a mûvészi alkotó-
képesség fejlesztése és a mûvészi szemléletnevelés egységes
szempontok szerint történjék és a képzés egész folyamatát
átszõje. E témakör fõbb tantárgyai: általános mûvészettörténet,
rajz, festés, mintázás, forma- és színtanulmányok, ábrázoló

geometria, anatómiai tanulmányok és a több fázisban okta-
tott esztétikai ismeretek  – olvashatjuk a kiállítás katalógusában.

A hatvanas évek közepétõl kezdõdõen minden tanszék
kialakította, vagy legalábbis kereste a maga számára szakmailag
legmegfelelõbb formatant, formanyelvet és az ennek átadását
biztosító módszereket. Ennek kulcsa természetesen a megfele-
lõ tanár személyiség megtalálása volt.

A tantárgy célja a tárgy- és környezetformálásban szere-
pet játszó téri, plasztikai kompozíciós alapismeretek elsajá-
títása, ezeknek az ismereteknek a kibõvítése és gyakorlása.
Az anyag, a szerkezet, a funkció, és a forma összefüggéseinek
tudatosítása. A szaktervezés formakészségének megalapozása
és továbbfejlesztése. A konkrét szaktervezési munkák formá-
lási problematikájának elemzése és segítése.  (Idézet a Szer-
szám- és Gépipari Formatervezõ Tanszék részére 1971-ben
összeállított programból.)

A 80-as években az Új érzékenység (New Sensibility)
irányzat megjelenése hozta az eltávolodást a Bauhaus megkö-
vesülni látszó hagyományaitól. Az építészetben jól jellemzi a
helyzetet, ahogy Robert Venturi parodizálta Mies van der Rohe
sokat idézett mondását: Less is more. (A kevesebb több.) Less
is bore (a kevesebb érdektelen) – mondja Venturi, aki szerint
az alkotó képzeletet nem lehet tovább elnyomni.

E cikkben bemutatott példák a konstruktivista,geometrikus
mûvészet legjobb hagyományaihoz kapcsolhatók, melyeket
legtisztábban Max Bill svájci szobrászmûvész életmûve kép-
visel.Bennük megtestesül a letisztult, végsõ formák keresése, a
harmonikus arányokra és formakapcsolatokra való törekvés,
egyszóval a geometria lenyûgözõ szépsége. A képeken látható
munkák 1963 és 2000 között készültek.
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A korábban különbözõ tematikák szerint folyó formatan
oktatás 1983 és 2000 között összevonásra került az akkor léte-
sített Alapképzõ Intézetben. Ebben az idõszakban minden elsõ-
éves hallgató számára a rajzi képzés és a tervezési feladatok
mellett kötelezõ tananyag volt a formatan, amely a Formaterve-
zõ és Szilikát tanszéken folytatódott a 2. és 3. évben is. A tantárgy
oktatása heti 2 - 4 órában történt és szoros kapcsolatot épített ki
a természetelvû, figurális mintázási tanulmányokkal.

1. Egydimenziós, vonalkarakterû anyagok térbeli összeépí-
téssel az ún. rács feladat. A gyakorlatokat Józsa Bálint szobrász-
mûvész, a Plasztikai Osztály vezetõje irányította. Célja a tér-
geometriai alapfogalmak tisztázása, a szabályos és félszabályos
testek rendszereinek megismerése. Téri szimmetriák és aszim-
metriák fölfedezése, az egyszerû csomópontok kitalálása és
alapszintû statikai fogalmak (állékonyság) megértése. Beveze-
tésképpen Dr. Tarnai Tibor,  a mûszaki tudományok kandidá-
tusa, aki a poliéder vizsgálatával, az ezzel kapcsolatos geometriai
fölfedezéseivel, (pl. csavart ikozaéderes rendszerek) nemzet-
közi hírnévre tett szert, elõadást tart. Ismerteti a természetben
és épített környezetben meglévõ ilyenfajta szerkezeteket. Ezek
a szerkezetek, illetve az ezekkel szerzett tapasztalatok felhasz-
nálhatóak késõbb a tervezõi és mûvészi munkában egyaránt.

2. A felületi tanulmányokat Pázmándi Antal és Kovács
Gyula kerámikus mûvészek vezették. Használatos anyagok: a
papír, a fémlemez, a mûanyag. A síklemezbõl való tér-teremtés
a feladatok célja. A különbözõ lehetõségek más és más három-
dimenziós alakzatokat eredményeznek. A jól megválasztott
hajtogatási rendszer lehetõvé teszi, hogy akár egyszerû írógép-
lapból önhordó szerkezetek alakuljanak ki. A  lapformálással a
hallgató megismeri a különbözõ térformák fölszíni hálóját,

szerkezetét és végül képes lesz a legbonyolultabb téri rend-
szerek megépítésére. Évrõl-évre készülnek olyan meglepeté-
sek,  melyektõl  feléled a hallgatók alkotó kedve, és váratlan
egyéni megoldások születnek. Ezek az ismeretek késõbb jól
kamatoznak, amikor találkoznak a választott szak anyagával.

3. Tömegkompozíciós föladatok. Gaál Endre üvegtervezõ
mûvész 1984-tõl 2000-ig tanította ezt a témát. 1993-ban csatla-
kozott hozzá friss ötleteivel Kereszthúry Gábor ötvösmûvész.
Az õ munkájuk nyomán bontakozott ki ez a plasztikai mûfajra
talán legjellemzõbb téri építkezés, ahol maguk az összeépítendõ
alapformák is eleve háromdimenziós karakterûek. A feladat
lényege: az optimális téri egység létrehozása, ahol az elemek
egymáshoz viszonyított helyzetén kívül a proporcionális
kérdések is elõtérbe kerülnek.  Mivel a feladatok jelentõs hánya-
da forgástestek szeleteibõl, cikkeibõl kerül kiadásra, részint a
gipszformázás, részint pedig a faesztergálás kerül szóba. Ezeknek
a forgástestekbõl származó alapformáknak az összeépítése –
történjenek bár csonka kúp szeleteibõl, vagy negyed, nyolcad,
tizenhatod gömbcikkekbõl – nem egyszerû kérdés, ugyanis
csupán azok a megoldások jöhetnek számításba, amelyek a
szerves formaadás lehetõségével kecsegtetnek, vagyis használ-
ható kompozíciók, nem pedig elemek rendszertelen halmaza.

Ezeknek a testeknek és belõlük eredeztethetõ részformák-
nak a megértése vezet a valóság mértani természetének megis-
meréséhez, és az alkotás, a formaadás megalapozásához.

4. A lágy anyag-formálás különleges színfoltja az alap-
képzésnek, mivel a különbözõ, nem merev anyagok tulajdon-
ságai, viselkedés módjai, a formálásban más és más tapasztala-
tokat kínálnak. Ezeket a tanulmányokat az Alapképzõ Intézet
1987-tõl indította el és a témakört 1993-tól Bráda Judit bõr- és
textiltervezõ mûvész oktatta, aki a saját alkotótevékenységébõl,
tapasztalataiból meríti a napra kész instrukciókat. Ennél a
feladatnál puha anyagokból (textil, papír, növényi részek, tollak,
fólia, bõr, lágy huzalok, stb.) származtatható formákkal végeznek
téri, kompozíciós gyakorlatokat. Hangsúly a választott anyag
tulajdonságainak megismerésén és az ebbõl adódó formálási
lehetõségek, technikák kikísérletezésén van. (hajtogatás, réte-
gezés, szövés, ráncolás, fûzés, kötegelés) A hallgatók foglalkoz-
hatnak a technikákhoz és anyagokhoz kötõdõ érzetek, fogalmak
vizsgálatával. (puha, meleg, taszító, instabil, légies, stb.)

A felsõbb évfolyamok témái: Az összetett téri feladatok
leggyakoribb példái a következõk. A különbözõ alakú (metsze-
tû) testek közötti átmeneti formák tervezése és elkészítése a
konkrét tervekben gyakran elõforduló feladatokra készít fel. A
nagyszámú, azonos formaelem kapcsolatainak, elemek sorolásá-
nak szabályait tárja fel a következõ feladat, mely az elemek
dekoratív és strukturális szervezésével is foglalkozik. Végül a
tervezéshez közvetlenül kapcsolódik a szerkezeti csomópon-
tok tervezése, konkrét anyag és technológia alkalmazásával.

Az elmúlt évtized tanúsítja, hogy a formatannak, amely
Borsos Miklós idejében még improvizatív gesztusokból táplál-
kozott, a Józsa-mûhely kikristályosította rendszerét, melynek
alapja  a tudatos, gyakorlati, tapasztalati érzékelés.

Az alapozó oktatás   a  rajzi-plasztikai-tervezési képzés elsza-
kíthatatlan egységére épült, melybõl most a formatan oktatást
igyekeztem bemutatni.

A téma iránt mélyebben érdeklõdõ olvasók számára a 100
év formatan címû kötetet ajánlom (Magyar Iparmûvészeti
Egyetem kiadása); ebben tanulmányok sora található.


