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Wehner Tibor       

GÁDOR  I STVÁN ,  A  MESTER

– Gádor István 1945 és 1957 között tanított 
a Magyar Iparművészeti Főiskolán, de 1945-ben
még nem főiskola volt ez az iskola. A két világháború
közötti Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola
a II. világháború lezárulása után Iparművészeti Iskola
néven folytatta működését, amely 1946-ban Ipar-
művészeti Akadémiává, majd 1948-ban Országos
Magyar Iparművészeti Főiskolává alakult.
– Majoros János: Én 1947-ben kezdtem meg 
a tanulmányaimat, a későbbi főiskola akkor még
akadémia volt, ahol középfokú képzés folyt, és
érettségivel lehetett lezárni a stúdiumokat. Kozma
Lajos volt ekkoriban az igazgató, és Gádor István
ekkor már két éve ott tanított. 
– Majoros Hedvig: Amikor én elsőéves voltam,
1948-ban, akkor alakult az intézmény főiskolává.
Gádor Istvánt mi magunk között Öregnek hívtuk.  
– Majoros János: Nagyon öregnek tűnt, pedig akkor
még hatvan éves sem volt. Ősz hajú, szemüveges
ember volt, idősebbnek nézett ki a koránál, ráillett
az Öreg megnevezés.
– Majoros Hedvig: Gádor István volt a Kerámia
Szakosztály vezetője, vagyis a tanára, és a későbbi
felesége, Csabai Mária volt a szakoktató.
– Majoros János: És volt egy Obrotka nevezetű 
korongos, aki az égetéseket is csinálta – ekkoriban
még fatüzelésű kemence volt –, ő tanította meg
korongozni a növendékeket. A terveket is ő kivite-
lezte tulajdonképpen. Gádor István, az Öreg a ke rá -
miatervezést tanította. Akkor még nem volt külön
technológiai oktatás, az pár évvel később indult be.
Fontos tantárgy volt még az alakrajz és a mintázás,
az alakrajzot kezdetben Miháltz Pál tanította, majd
utána érkezett Borsos Miklós.
– Kezdetben a kerámia és a porcelán szak össze-
vontan működött. 

– Majoros János: Igen, csak később vált el egymás-
tól ez a két szakirány. 1947 körül Gádor István ösz-
szeszedett mindenkit, akit jónak látott a felvételi
vizsgák alapján. Eredetileg én is belsőépítésznek
készültem, de aztán kiderült, hogy nincs asztalos
gyakorlatom, és végül a Gádor döntése értelmében,
kiválasztása révén kezdtem meg a keramikusi 
tanulmányaimat. Aztán már egymás után jöttek az
évfolyamok. Általában nagyon sokan indultunk, mi
is több mint húszan voltunk, persze aztán a végén
ennek csak a fele végzett. Előttünk egy évfolyam
volt, amelyen ugyancsak páran végeztek, köztük
Steiner László, Simó József, Molnár László…
– Majoros Hedvig: Az a Molnár László, aki később
az ELTE művészettörténet tanszékén tanított ipar-
művészet-történetet.
– Majoros János: És aztán már a Schubert Ernő
igazgatása idején, az 1950-es évek első felében
vált szét a kerámia és a porcelán szak. Ennek két
indítóoka volt: az egyik, hogy a porcelángyárak szá-
mára meginduljon a tervezőképzés, és a másik,
hogy a Gádor Istvánt lehetetlenné tegyék, háttérbe
szorítsák. 
– Miért szerették volna mellőzni Gádor Istvánt?  
– Majoros János: Mert nem állt be a sorba énekelni.
Ő már 1919-ben is emigrációba vonult a Tanács -
köztársaság után, baloldali ember volt, de nem volt
elvakult. 
– Majoros Hedvig: Tulajdonképpen ő volt az egyet-
len nem kommunista tanár ebben az időszakban
a főiskolán. A kívülállása feltűnő volt.
– Majoros János: A növendékek közül mindenkit
arra presszionáltak ekkoriban, hogy menjen át
a porcelán szakra, és akkor így megszüntethető lett
volna a Gádor-osztály, de szerencsére erre nem 
került sor. A tanítványok kitartottak mellette.  
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– Majoros Hedvig: És a porcelán szak mindemel-
lett meglehetősen gyengén működött. A diákok 
átláttak a szitán. 
– Majoros János: A porcelán szakot ekkoriban
az tartotta életben tulajdonképpen, hogy ott tanult
Rákosi Mátyás felesége.
– Gádor István hogy viselte el ezeket a támadá-
sokat?
– Majoros Hedvig: Nehezen. De ő egy nagyon
csendes, nagyon rendes, okos ember volt, aki 
tökéletesen tudta, hogy mi zajlik körülötte. 
– Majoros János: A tanítványai is maximálisan
mellette álltak. A főiskola egyébként a Gádor István
anyagaival dolgozott, mert jóformán semmi nem volt,
az Öreg hozott be minden nyersanyagot. Gyakran az
ő műtermében dolgoztunk. Én 1952-ben végeztem,
és ő még 1957-ig számos nagyon jó növendéket
indított el a pályán. Jött a Csekovszky Árpádék
osztálya, jöttek a Németh Jánosék, a kerámia-szak
mindig magas színvo na lon működött. Ekkoriban
jelentkeztek az első épület kerámia-munkák, voltak
olyan növen dékek, akiknek nem is engedte, hogy
edényeket, vázákat csináljanak, hanem arra
ösztönözte a hallgatókat, hogy elsősorban
a nagyobb léptékű feladatokkal foglalkozzanak.
– Érdekes, pedig az ő munkásságában az edény,
a tárgyformálás volt a hangsúlyos.
– Majoros Hedvig: Gádor István eredetileg szob-
rásznak készült. Csodálatosan rajzolt és csodálato-
san mintázott. Ő ezekből a kis tárgyakból élt.
Ezeknek a munkáknak nagy sikere volt. De a lelke
mélyén Gádor mindig szobrász maradt. Ebben
a korszakban nagyon sok jó szobrász dolgozott
Magyarországon. Borsos Miklós is szobrász volt, aki
minket mintázni tanított. Gádornak és Borsosnak is
nagyon fontos volt, hogy a növendékek minél töb-
bet mintázzanak és rajzoljanak. Aki jól mintázott és
jól rajzolt, annál már nem is volt szükség tulajdon-
képpen a kerámiára. Az Öreg nem tartotta jónak
a még ekkoriban is divatos nippgyártást, ő valami
újat akart. Amit Bécsben is csináltak. De hát jött
Zsdanov elvtárs, jött a szocialista realizmus, és ez
meglehetősen összekuszálta a dolgokat.
– Mennyiben lehetett érezni a szocreál vonalat
a főiskolán? 

– Majoros János: Nagyon. Először is volt egy min-
dent túllihegő igazgató, a Schubert Ernő, akinek
utasítására nekünk is mindenféle, erre az alkalomra
készült munkával meg kellett ünnepelnünk Sztálin
elvtárs születésnapját. Elég komoly pártélet, moz-
galmi élet volt a mindennapokban is, a diploma-
munkák terén is súlyos, aktuálpolitikai tematikai
követelmények voltak. Pedig Schubert Ernő az in-
dulásnál összeszedte a legjobb tanáro kat, a volt
római iskolásokat, a szent endrei eket, Borsos Mik-
lóst és Kaesz Gyulát. 
– Majoros Hedvig: De akkor váratlanul a Magyar-
országon dolgozó, akkor baloldalinak számító
konstruktív művészek ellenségekké váltak, mert
idegen ideológiát közvetítettek, absztraktok voltak,
és nem szocialista realisták. Az ő tragédiájuk az
volt, hogy korábban, a háború előtt azért üldözték
őket, mert baloldaliak voltak, és most meg azért,
mert ugyancsak baloldaliakként hirtelen ellensé-
geivé váltak a rendszernek, illetve a rendszer mű-
vészetének. 
– Majoros János: Így hát a Schubert Ernő által
meghívott tanárok abszurd módon a Schubert
Ernő ellenségeivé váltak. De a Gádoron nem ta-
láltak fogást, mert szakmailag sem tudták lehe-
tetlenné tenni. 
– Majoros Hedvig: De aztán elérkezett az a pillanat
is, amikor az Iparművészeti Főiskola portása, a Pali
bácsi Gádor István érkezésekor kiugrott az üveg-
kasznijából, és közölte, hogy tanár úr kérem, ne
tessék bemenni, mert a tanár úr már nem tanár úr.
Erre 1957-ben került sor. Ugyanúgy, ahogy elbántak
Gadányi Jenővel vagy Borsos Miklóssal, elbántak
Gádor Istvánnal is.
– Majoros János: Igen, ekkoriban a portán intézték,
a portásokkal intéztették el ezeket a dolgokat. 
– Gádor István kizárólag a szakmával foglalkozott
a főiskolán? 
– Majoros János: Csak a szakma foglalkoztatta. De
természetesen nem volt ez olyan egyszerű. Ő egy
önálló művész volt, akinek nem volt pedagógiai és
pedagógusi előképe, neki kellett megteremteni az
oktatási körülményeket, a munkafeltételeket, kidol-
goznia a metódusokat. Tudni kell azt is, hogy az
Öreg elég zárkózott ember volt. Ő nem magyarázta
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el, hogy mit hogyan kell csinálni, hanem feladato-
kat adott, és ezek alapján vezetett rá a megoldásra.
– Majoros Hedvig: Minden héten egyszer volt ki-
értékelés. Mindenki kitette a munkáját, ő végig-
ment, és elmondta, mi a jó, mi a rossz, mit kell
kijavítani. Ez komoly, szigorú eljárás volt. 
– Majoros János: A munkákat egyszerre vizsgálta
esztétikai és funkcionális, technikai szempontból.
A félévi kiértékelések során már osztályzatokat is
adott, és év végén, aki nem teljesített megfele-
lően, annak nem írta alá az indexét. Volt, aki 
kimaradt ezért, és volt, aki évet ismételt. Az én
osztályomon volt eredetileg a Gálócsy Edit, a Hor-
váth Éva, a Staindl Katalin, a Simó Ágoston. 
Huszonnégyből ennyien maradtunk. Vagy eny-
nyien se, mert az egyiket kitelepítették, a másikat
elvitte az ÁVO, a harmadik átment a porcelán
szakra, úgyhogy ebből a társaságból Gádor-nö-
vendékként végül én diplomáztam egyedül.
– Majoros Hedvig: Mi meg az ötödik év végén ket-
ten diplomáztunk. 
– És minden évfolyamot ő vezetett, ő korrigált?
– Majoros Hedvig: Igen, mindenkire ő figyelt. Min-
dig az alsó évfolyamokon voltak sokan, de aztán
a felsősök már mindig elég kevesen voltak.
– Majoros János: Gádor István minden nap reggel-
től délutánig bent volt a főiskolán. Minden reggel
nyolc órakor ott volt. Ez a Kinizsi utcában, az Ipar-
művészeti Múzeum épületében zajlott, ahol volt
egy szobája, és ő ott dolgozott. A kerámia szak az
állandóan nyitva volt, oda bármikor be lehetett
menni. Nyolctól tizenkettőig volt szakmai foglalko-
zás, akkor volt egy kis ebédszünet, és kettőtől vagy
alakrajz és mintázás volt hatig, vagy technológia,
népművészet óra. És akinek még kedve volt, hat
óra után visszament a műhelybe, és tovább dol-
gozott, egészen addig, amíg Pali bácsi, a portás
haza nem zavart mindenkit. 
– Majoros Hedvig: A háború utáni években min-
denki nagyon boldog volt, hogy tanulhatott. Olyan
nem volt, hogy valaki nem ment be egy órára. 
Na persze, azért az üzemszervezés órákat mi is el-
lógtuk, de a szakmai foglalkozásokon mindig min-
denki ott volt. A tanárok is. Borsos Miklós is reggel
nyolc órára megérkezett, és ott volt egész délelőtt. 

– Majoros János: Gádor István ott dolgozott a szo-
bájában, és ha bármi problémád volt, akkor beko-
poghattál hozzá, és megkérdezhetted. Egyébként
állandóan ki-be járt, és ha valami nagy gondot ész-
lelt, akkor figyelmeztette a társaságot. De nem szólt
bele mindenbe, de mégis nagyon sokat foglalko-
zott a növendékekkel.
– Majoros Hedvig: Egészen addig, amíg az egyik
igazgató ki nem találta, hogy a tanárok ne dol-
gozzanak a főiskolán, mert a főiskola anyagát és
energiáját használják, és ez ráfizetés. De ennek
ellenére Borsos Miklós és Gádor István továbbra
is ott dolgozott. 
– Majoros János: A nagyobb munkákat termé-
szetesen Gádor István sem a Kinizsi utcában csi-
nálta meg. 
– Majoros Hedvig: Amikor már mi is gyakorló mű-
vészek voltunk, és nagyobb munkákat kaptunk,
a főiskoláról Csekovszky Árpád küldött hozzánk nö-
vendékeket segíteni. Itt dolgoztak nálunk, kaptak 
fizetést és tanulhattak is. Amikor beszélgettünk
velük, kiderült, hogy a Csekovszky egy héten két-
szer megy be a főiskolára korrigálni, a Schrammel
Imre meg hetente egyszer van bent, és van olyan
tanár, a formatervező Németh Aladár, aki havonta
egyszer jelent meg a növendékek között. Így aztán
azt se tudták, hogy kicsoda. Ez a mi időnkben 
elképzelhetetlen lett volna.  
– Akkor ezekben az időkben egy nagyon szemé-
lyes kapcsolat is kialakulhatott a mester és a tanít-
vány között. 
– Majoros János: Mi reggeltől estig Gádor Istvánnal
és Borsos Miklóssal együtt voltunk. 
– Majoros Hédi: Elmesélem a János diplomamun-
káját. Olyan feladatot kapott János, hogy fessen egy
faliképet a főiskola növendékeiről. Az osztályról. Ez
egy elég nagy kép volt.
– Majoros János: A Gádor István találta ki a tech-
nikát, hogy ez egy olyan kerámia-lehetőség, mint
egy freskó: az alaplapra felvisz az ember egy
fehér agyagréteget, és erre vörös agyaggal lehe-
tett szárazon festeni. És még színeket is fel 
lehetett vinni a felületre. Ez nagyon tetszett a Gá-
dornak, és tetszett nekem is. Festés után kiéget-
tük a kerámiaképet. 
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– Majoros Hédi: Egy jelenet volt, ahogy állunk, dol-
gozunk a műteremben, és rá is lehetett ismerni
a hallgatókra. János több mint fél évig ezen a mun-
kán dolgozott. Mielőtt a diplomázásra sor került, ki-
derítették, hogy ez egy impresszionista kép, és nem
szocreál kompozíció, és így nem lehet elfogadni,
nem lehet kiállítani sem. Aztán mégis kiállították
a diplomamunkák között, és a Rákosi Mátyás itt ta-
nuló felesége elhozta a férjét, hogy megmutassa,
min dolgoznak a fiatal művészek a főiskolán. Előtte
persze lezárták a főiskolát, minden ajtót bezártak,
előbb jött egy sereg ÁVO-s, és utána megérkezett
Rákosi Mátyás is. Felmentek a kiállítóterembe, ahol
a feleség bemutatta a pártvezérnek János kerámi-
aképét, és felsorolta, kik láthatók a munkán. Rákosi
azt mondta, hogy ez nagyon tetszik nekem. Erről
persze mi semmit sem tudtunk. Pár nappal ezután
került sor a diplomavédésre, és akkor a Gádor Ist-
ván azt mondta, hogy Majoros, maga nem mond
semmit, ha támadják, akkor nem védekezik, majd
mi elintézzük a dolgot. A Borsos Miklós is csak any-
nyit mondott, hogy Majoros, maga csak hallgasson.
Felállt a grémium, jött a párttitkár, a minisztériumból
valaki, és amikor a Majoros munkájára került sor,
valaki odament a bizottság egyik tagjához és a fü-
lébe súgott valamit. Ez az üzenet végigfutott az
egész bizottságon és impresszionizmus ide, szoc-
reál oda, a Rákosi Mátyásnak tetsző munkának
ötöst kellett kapnia.
– És milyen volt a kapcsolat Gádor István és Bor-
sos Miklós között?
– Majoros Hédi: Ambivalens volt a kapcsolatuk.
Borsos Miklós nem becsülte túlságosan nagyra a
kerámiát, illetve nem olyan nagyra, mint ameny-
nyire Gádor István a szobrászatot tartotta. Ezért
rivalizáltak is egymással egy kicsit, de azt minde-
nesetre lehetett látni, hogy nem barátkoztak egy-
mással. Egymás munkáját azonban mindig
tiszteletben tartották. 
– Gádor István érvényesítette a stíluseszményeit
az oktatásban, vagy nyitott volt mindenre?
– Majoros János: A tanítványok bármit megcsinál-
hattak, csak szakmailag kellett megfelelni a köve-
telményeknek. De ez magától értetődő volt:
a stilisztikai aspektusokat vizsgálva elmondható,

hogy munkássága során Gádor István elég nagy
utat tett meg. De az oktatásban mindig a mester-
ségre koncentrált, a stilisztikai vonzódások nem
voltak fontosak számára. 
– És a főiskolai tanulmányok lezárulása után mi-
lyen kapcsolatot tartott egykori tanítványaival? 
– Majoros János: Amikor befejeztük a főiskolát,
sem Hedvig nem talált, sem én nem találtam állást.
Jeleztük a gondunkat Gádor Istvánnak, aki mondta,
hogy jöjjenek vissza ősszel. Ősszel elmentünk
hozzá, és kiderült, hogy vett nekünk egy műtermet
a Cházár András utcában. Elküldte a kemenceépí-
tőjét, felépíttetett nekünk egy kemencét, és így el
tudtunk indulni a pályán. Ez nagyon nagy szó volt
1952-ben. És ezzel nem voltunk kivételek: általá-
ban mindenkit segített valamilyen módon. Gálócsy
Editnek, akit a családjával együtt kitelepítettek
a Hortobágyra, csomagot küldött, mindenféle anya-
gokat és eszközöket, hogy ott is tudjon tovább dol-
gozni. A tanítványok persze ezt később viszonozták,
ahogy tudták: többen segítettek a nagy Gádor-
munkák kivitelezésében. De Gádor István számos
háttérbe szorított festőt, szobrászt is támogatott:
Gadányi Jenőt, Damkó Józsefet, Csorba Gézát.
– Mit jelentett a tanítványoknak Gádor István mű-
vészete? 
– Majoros János: Nekem azt jelentette a Gádor-
munkásság, hogy ezzel a mesterséggel, a kerámi-
ával mindent meg lehet csinálni. Ha kaptam egy
feladatot, akkor mindig volt egy olyan előképem,
hogy ezt a Gádor hogyan csinálta meg, vagy ho-
gyan csinálta volna meg? És mindezen túl hihetet-
len szorgalom, hallatlan akarás volt az Öregben:
fantasztikus, hogy mennyit dolgozott, és mindig
meg tudott újulni.
– Majoros Hedvig: Amikor Siklóson elindult a ke-
rámia-szimpozion, oda is elment, de aztán in-
kább a pécsi Zsolnay-gyárban nézett körül. Ott
meglátta, hogy hatalmas kerámia elektromos szi-
getelőket csinálnak. Ezeknek az ipari jellegű ele-
mek selejtjeiből aztán plasztikai kompozíciókat
állított össze. És ez Magyarországon akkor még
teljesen ismeretlen, elvont, geometrikus-konstruk-
tív plasztikai nyelv volt. Pedig ekkor már nem volt
fiatal művész. 
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Kakas, 1968-69 Két figura, 1969

Állatvilág-tál, 1961
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– Majoros János: A selejtek létrejötte nagyon ér-
dekes volt a pécsi Zsolnay-gyárban. Miután meg-
formálták a szigetelő elemeket, feltették egy
kocsira, és áthúzták a másik műhelybe, az égető-
térbe, azonban a küszöbnél volt keresztben egy
vízvezetékcső, és ezen a kocsi mindig döccent egy
nagyot. A többmázsás formák nagy része ezért

még égetés előtt tönkrement. Gádor István be-
ment az üzemvezetőhöz, és szólt, hogy azt a csö-
vet le kéne süllyeszteni, vagy leburkolni, és nem
lenne több baj. De az igazgatóságon azt mondták,
hogy mit ugrál itt ez az öreg, ötven éve itt van ez
a cső, és senkit sem zavar. 
– Köszönöm a beszélgetést.

Majoros Hedvig: Falikép, 1970 Majoros János: Kompozíció, 1972



H A GYO M Á N Y  É S  M Ű VÉ S Z E T14

Paulikovics Pál az üvegkalappal, 1995 után

Paulikovics Pál (1926–2006) Kék angyal
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Őrzök egy színes fotográfiát: a kép bal oldalán, 
oldalnézetben Paulikovics Pál két kézzel maga elé
tartva a fény felé fordít egy üvegtárgyat. Egy üveg-
kalapot. Háttérben Nádas című zöld üvegplaszti-
kája, és egy íves ablak. A szintén íves záródású
ajtórészlet udvarra utal. A kép Akaliban készült, ahol
1987 óta élt a művész. A kép hátoldalán Szalay
Etelka gyöngybetűivel: MARINETTI ÜVEGKALAPJÁVAL.
Mi is ez az üvegkalap? Marinetti részéről – a Kál-
noky-vers szerint ivóedénynek és éjjelinek egyaránt
használható edény – egy figyelem-felkeltő geg volt.
És Paulikovics Pál részéről?
Hommage Marinettinek és annak a Kálnokynak is,
akinél ez a kalap – Szekér Endre szerint –, „fiatalo-
san hetyke költői kiteljesedés, groteszk hangon 
elmondott lírai álhamis rekviem…”, tiszteletadás az
utazásai, tanulmányútjai során megismert kreatív
üvegművészet előtt. 
Paulikovics Pál üvegművészi tevékenysége több 
alkotói korszakra osztható: az első korszakban első-
sorban használati üvegtárgyakat, vékonyfalú vázákat,
üvegpoharakat készített.

Átmenetet képviselnek korábbi használati tárgyai
és későbbi figurális plasztikái között az antik remi-
niszcenciákat ébresztő fej alakú edények. Ezek 
között is különösen igényesek a kék színű fúvott
vázák és a „Janus-arcú”, vagyis kétarcú, többféle
színű vázái.
Már 1975-ben az esztergomi várban, majd 1979-ben
egy, a Magyar Nemzeti Galéria kísérleteknek is he-
lyet adó Műhely-sorozatának tárlatán is bemutatta
újfajta alkotásait, melyeknek kereste műfaji meg-
határozását, és végül is az üvegplasztika elneve-
zéssel illette a fénytelen felületű, vastag üvegből
készült műveket. Akkor a hazai fórumokon az új-
fajta üveg-használat első lépéséit figyelhettük meg
Vilt Tibor, Schaár Erzsébet szobrainak létrejöttével,
Z. Gács munkásságának változásával. A Műhely-
kiállítás kapcsán Paulikovics ars poeticája is az
üveg mibenlétével foglalkozik: „Az üveg cseppfo-
lyós, majd megdermedő anyag. Talán a jéghez
hasonlíthatnám, fizikai állapotuk hasonló, majd-
nem megegyezik. Tulajdonképpen nem szakmai
megfogalmazás, inkább lírai, mikor megdermedt

Gopcsa Katalin

MŰVÉSZ  ÜVEGKALAPPAL

P A U L I K O V I C S  P Á L   ( 1 9 2 6 – 2 0 0 6 )  Ü V E G M Ű V É S Z

„Filippo Marinetti, olasz futurista (késôbb fasiszta) költô

a század húszas éveiben divatba szerette volna hozni

az üvegkalapot. Hogy jó példával járjon elöl,

fúvatott is magának egyet a muranói

üveghutában, és viselte egy ideig.

Sem az olasz irodalom történetében, sem az üvegipari

szakkönyvekben, sem a divatlapoknak

a férfikalapokkal foglalkozó oldalain nem sikerült

nyomára bukkannom, miért nem terjedt el az újszerû

kalapdivat. Azt sem sikerült megtudnom,

vajon az volt-e Filippo Marinetti szándéka, hogy a költôk

különböztessék meg magukat a közönséges

halandóktól, avagy netalán az üvegkalap

általános viseletté válását remélte-e?....”

Kálnoky László: Az üvegkalap – (részlet)
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A művész alkotásai a Laczkó Dezső Múzeum üveg-kiállításán, 2010

Figura, 1995 körül Janus-fej, 1970-es évek (Fotók: Borsos Mihály)
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folyadékként, megdermedt mozgásként említem
e két anyagot… Az üveg fizikai lényege is külön-
leges, s mint ilyennel érdemes vele foglalkozni.
A fényközvetítő jelleg az üveg éltető eleme és esz-
tétikai lényegének elsőrendű tényezője. …Az üveg
átengedi a fényt – ez ellentmondás. Ellent mondás
rejlik abban, hogy az üveg tömeg, s mégis fény-
közvetítő.” – vallja. Üvegszobrászi tevékenységére
nagy hatással volt az itáliai tanulmányútja során
megismert Fucina degli Angeli – Angyalok Kovács-
műhelye-mozgalom tevékenysége.1 A korábban
a prágai Iparművészeti Főiskolán elsajátított üveg-
művesség és üvegművészet mellett a tanulmány -
utak élményei formálták szemléletét. Eleinte
a lágy mányosi lakótelepi pincében kialakított mű-
helyben, majd a Balatonakalin megteremtett azi-
lumában a felélesztett pâte de verre technikával
készítette nádas, mocsár többelemes plasztikáit,
és a különböző figurákat: a Madonnát, az Angyalt,
a Gitárost, a Neptunt, a Faunt síppal.2

Művészetszervezői tevékenysége kiegészítette
a Magyar Iparművészeti Főiskolán, a hallei Iparmű-
vészeti Főiskolán, majd az Iparművészeti Főiskola
Továbbképző Intézetében végzett oktatói munkáját.
A Művelődési Minisztériumban a művészetoktatás-
sal foglalkozott, részben nevéhez fűződik a főiskola
szilikátipari szakán az Üvegipari Tanszék létreho-
zása, a program és tanterv elkészítésével. Szakírói
tevékenysége is ehhez kapcsolódott.3

Személyiségére, emberségére példa, hogy Balato-
nakaliban karácsonyra először bölcsőt készített,
majd életnagyságú szent családot. Kéry Árpád,
a falu alpolgármestere így búcsúzott tőle, a  telepü-
lés első „tiszteleti polgárától”: „A szó legnemesebb
értelmében közösségi gondolkodást és cselekvést
tanulhattunk tőle. Azt az életszemléletet, amely saj-
nos nagyon ritka és éppen ezért kincset ér.”

1 A Fucina degli Angeli egy 1950-ben indult társulás volt, amely a velencei üvegesek tudományát kapcsolta össze a 20.
századi művészetszemlélettel. Edigio Constantini szervezte. Ő hívott meg a nagyvilágból negyven művészt, köztük Jean
Cocteau-t, Max Ernst-et, Le Corbusiert, Jean Lurçat, Yves Kleint, Hans Arpot, Pablo Picassot, akik leadták terveiket és az
egyik legjobb muranói üvegfúvó, Loredano Rosin elkészítette őket a művészek felügyelete mellett. Ezeket a műveket
aztán nagy múzeumokban állították ki, Peggy Guggenheim támogatásával. Fucina degli Angeli, Velence, 1967.

2 Az utóbbi közgyűjteményben, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum tulajdona. (Ü.90.63.1)
3 P. P.: Üvegtervezés a szocialista országokban. In: Üveg, kerámia és porcelán 1966–67. Ankét a Magyar Iparművészeti 

Főiskolán. Ismerjük meg az üveget! Kézirat.

Faun síppal, 1990
(Fotó: Oszkó Zsuzsa) 

– Laczkó Dezső Múzeum,
Veszprém
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Böhönye halott, 1971 (egy filmforgatás után összetörve)

Thury Levente a műtermében (Fotók: Kalmár Lajos) Böhönye, 1969



Ha még itt lehetne
közöttünk, akkor mint
a múlt század nyolc-
vanas-kilencvenes
éveiben oly sokszor,
ma is rend szeresen
beugranék Német-
völgyi úti lakás-mű-

termébe egy kávéra. Thury Levente a konyha felé
indulva tűnődve megállna az ajtóban, szívna még
egy slukkot a finom, vékony és hosszú, a megbíz-
hatón kedves csempészektől viszonylag olcsón be-
szerezhető cigarettájából, kicsit összehúzná
a szemét, és a szája sarkában mindig ott bujkáló,
megértéssel és szomorúsággal vegyített mosollyal
az új munkák felé intve megkérdezné: jó kis holmik,
nem? Mint korábban sohasem, most sem hasz-
nálná a mű, az alkotás, a műalkotás szavakat, saját
munkáira és a kollégák általa elismeréssel fogadott
műveire a kitüntető meghatározás általában
a holmi-szó volt, vagy esetleg az izé: semmi fenn-
költség, semmi rendkívüli, semmi elrugaszkodás az
ún. valóságtól. A sáros valóságtól. A sáros valóság
kapcsán máris feltolulnak az emlékek: a fotó, ame-
lyen agyaggal bekent, már töredezett, kiszáradt sár-
ral vastagon borított arccal, mintegy az istenáldotta
matériájával eggyé váló agyag-emberként néz a ka-
merába és a katalógust lapozgatóra valahonnan az
1980-as évekből. És a holmik mellett felmerülnek
a történetekké nemesedő dolgok és az ügyek:
a családi indíttatások, a művészeti vonzódások, a ke-
serves és boldogságos tanulmányi időszak termékeny
konfliktusai, aztán a hatvanas évek mű helyteremtési
és agyagbeszerzési nehézségei, a hetvenes évek
munka-nélküliségei, a nyolcvanasok kiállítás-szerve-
zései és szerveződései, a furcsa részvételek és ki-
maradások, esetenként kirekesztettségek, a szakmai
és a hétköznapi, soha fel nem adott küzdelmek. 

És újra és újra a holmik, amelyek rendkívül élesen
és rendkívül mélyen megrögződhettek valahol
azon a befogadói síkon, amelyet művészeti
élmény nek, vagy vizuális emlékezetnek neveznek
a szakemberek.
Egy nagyon nehéz korszak – mert hát minden korszak
nehéz –, de valamiképpen mégis szerencsét hozó
korszak művésze volt Thury Levente keramikus- és
szobrászművész, mert megélhette, tevékeny és aktív
résztvevőként alakíthatta alkotóterülete, mestersége
kibontakozását, és a művészeti közfigyelem által 
kísérve dolgozhatott – amely figyelem kezdetben ma-
gára a hallatlan izgalmas jelenségek között újjászülető
kerámiaművészetre, majd később már a Thury-mun-
kák által fémjelzett különös művészeti teljesítményre
irányult. Szerencsés volt, mert korántsem könnyen és
veszteségektől mentesen, de felépíthette életművét.
Életművét a hatvanas évek „panelházak panelkái”-tól,
a hatvanas-hetvenes évek emblematikussá váló ke-
rámia-szobrától, a korszellemet oly könnyedén meg-
ragadó, viszontagságos sorsú Böhönyétől – amely az
összetört darabokat rögzítő fotón a Böhönye halott-
címet kapta 1971-ben –, a parányi, majd a nyolcvanas
években emberléptékűvé váló Gólem-szobrokig és az
Arizonából 2009-ben hazaérkezett, szélesebb körben
csak halála után nyilvánosság elé került plasztikákig.
E műsorozat szám  bavétele során pontosan körvona-
lazódhat a figyelmes szemlélő előtt, hogy a Thury-
munkásság hallatlanul változatos és ugyanakkor
mérhetetlenül egységes: már az első, jelentéktelennek
tűnő hamutartók és edények is rendhagyó munkák
voltak – egyrészt mert fantasztikus szakmai igénnyel
kivitelezettek, másrészt mert a szokványosnak tűnő
formarendet átírják, és csaknem mindig valamilyen
plasztikai megoldással, szobrászati elemmel, majd
vissza-visszatérőn megmintázott figurával gazdagítot-
tak –, majd a mindent átható plasztikai Gólem-kitel-
jesedésben a téma, a gondolati tartam komolyságán
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Wehner Tibor

HOLM IK
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Vázák, 1984

Kerámia-falkép
(részlet), 1973
Százhalombatta, Óvoda

Faliplasztika
(részlet), 1975

Miskolc, Árvaház
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túl is e művész megőrizte eredendő játékosságát,
könnyedségét, fantázia-gazdagságát. Ez a véletlen-
szerűségeket és esetlegességeket is mérlegelő és
kompozícióba-építő, új és új eszközöket kereső, és
ezért aztán a megszokott mű-státust is gyökeresen
átalakító, rendhagyó-formabontó játékos szemlélet
végigkíséri a több mint négy évtizedet felölelő élet-
művet. Érdekes módon ez a független, autonóm szel-
lemiség a megbízásra készült, általában épületekhez,
épületbelsőkhöz kapcsolódó monumentális munkáit
is élteti. Ennek átéléséhez el kell menni Százhalom-
battára, Miskolcra, Kecskemétre, Hajdúböszörménybe
és Marcaliba, bár a privatizáció dúlásai közepette –
amelynek hatékonysága az esztétikai szférában csak
a tatárjáráshoz vagy a török uralomhoz mérhető –
egyáltalán nem biztos, hogy megvannak még ezek
a domborművek és térplasztikák. Ezen fennálló vagy
feltehetően eltűnt munkák mellett természetesen a
teljes, a csorbítatlan alkotói szabadság az autonóm
kerámia-plasztikák, a domborművek, a tárgykollázsok
készítése közben ragadhatta magával: az 1980-as
évek második har  ma dá tól Thury Levente mindent
a Gólem-legendárium, a misztika szűrőjén át szem-
lélt és fogalmazott meg. Az alkotói termést általában
ironikus hangvételű szöveges kommentárokkal kí-
sérte, így az 1996-ban bemutatott Gólem-kerámiákkal
kapcsolatban többek között a következőket rögzítette:
„A kiállításon régebben készült gólemek szerepelnek
csak, de itt és most rájuk van rakva, ami eddig sze-
mérmesen, a szokásokhoz igazodva a készítőjük fe-
jében és emléktároló zugaiban maradt. …
A gólem  készítő továbbá közli, hogy még szándéká-
ban áll több gólemet készíteni, amik személyiségé-
nek óriási részét kitöltő, féltve őrzött emléktárgyhalom
elhelyezésére szolgálhatnak, vagy életre keltőivé vál-
hatnak. Majd.” E szemlélet ösztönözhette, hogy min-
den elementáris plasztikai, tér-meghódítási,
tér-bekebelezési igyekezettel áthatott, falra illesztett,
a szabad térbe állított, vagy a légtérbe függesztett, rit-
kábban a síkba visszahúzódó domborműfelületre
applikált műve bátran, vagy még inkább: magától ér-
tetődő természetességgel ötvözi a kerámiát, a textilt,
a fát, a fémeket, a különböző talált tárgyakat és esz-
közöket. Talán nincs is absztrakt kompozíciója: min-
den munkában felbukkan egy-egy arc vagy kéz,

test-töredék-lenyomat, amelyek a mindennapokat,
és az idő múlását, az időrétegek egymásra rakódását
sugalló kollázselemekhez kapcsolódva fantasztiku-
san gazdag hatásvilágot bontakoztatnak ki. Minden
bizonnyal ezt a furcsa matéria- és antropomorf-tárgy-
kavalkádot ellenpontozza a viszonylagos színtelen-
ség, a barnás, a szürkés, a rozsdaszínű árnyalatokba
visszahúzódó, tartózkodón meg-megcsillanó máza-
iba záródó kerámia-világ: talán az önfeledt játékos-
ságot beárnyékoló súlyos szomorúság, a felszabadult
létet átitató eredendő tragikum tükröztetése ez.  
Az alkotóterület, a mesterség határait állandóan
feszegető-tágító alkotók sorába emelkedő teljesít-
mény Thury Leventéé: elődei, Gádor István, Garányi
József és a kitűnő főiskolai mester Csekovszky
Árpád, s a kortárs Schrammel Imre, Kovács Gyula,
Kecskeméti Sándor és Pázmándi Antal törekvése-
ivel együtthangzó, egyéni arculatot öltő, szenve-
délyes művészet, amely a magyar művészeti
szcéna szűk közegéből kitörve a nemzetközi fóru-
mokon is élénk szakmai figyelmet keltett és elis-
meréseket aratott. E fizikai valójában megannyi
részletből felépülő, sérülésekre, törésekre, töredé-
kességekre, és mindezekből valaminek a rekonst-
rukciójára, valami új konstrukciójára alapozott
mű-világ meg köze líté sé hez és megértéséhez a mű-
vész 1999-ben megfogalmazott gondolatai adnak
kulcsot. „A tö  re     dé kességgel kapcsolatban van va-
lami gyanúm. Volt egy Luria nevű kabbalista, aki
különös alak volt, nem írta le soha egyetlen elmé-
letét sem. Négy tanítványának maradtak fenn fel-
jegyzései a tanításokról, eléggé különbözően. Van
egy elmé lete, amely szerint a világ-uni verzum-
isten valamilyen tágulás-össze húzódás folyama-
taként mű kö dik, amiben lassulások és gyor sulások
is előfordulnak. Az isten megje lené si formáinak
tartó edényei a gyorsuláskor össze tör tek, s ezeket
a cserepeket össze kell gyűjteni, hogy újra meg-
jelenhessen isten. A törést a lét fon tos jellem -
zőjének érzem, ami felmutatandó. A dara bokból
összeállítható valami tudás a világ ról, vagy va-
lami tudás bennem.” A darabokból összeállít-
ható, a világról tudósító tudás izzó misztikummal
áthatott műveit hagyományozta ránk Thury Le-
vente keramikusművész.
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Rövid történet az ideától a koleszterinen át a szénhidrátig, 2003. (KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény)

A szabadság góleme, 1992 Gólemkészítő emlékei, 1996
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Thury Levente emlékkiállítása, 2009. Bp., Art Factory Stúdió (Indafotó) Kerti plasztika, 1983, Hajdúböszörmény, Óvónőképző Intézet

Thury Levente emlékkiállítása, 2009. Bp., Art Factory Stúdió (Indafotó)
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A Nemzetközi Kerámia Stúdió
Galériája & Múzeuma, 2012

Kecskemét, Kápolna utca

A Stúdió Losonczy 
utcai bejárata

A Stúdió udvara, 2010



Ez a kiállítás* egy különleges, immár világhírű
kortárs mű helyben, a kecskeméti Nemzetközi
Kerámia Stúdióban született eredményeket mutatja
be a gyűjteményéből vá logatott művekkel. Felidézi
az induló évek emlékeit is, de elsősorban az
egyedi munkákra koncentráló, a nemzetközi
kerámiaművészettel programszerűen is össze -
kapcsolódó periódust foglalja össze. A „jövőt író
közelmúlt” művészeti eredményeinek áttekintése
a bőséges tárgyválogatással is csupán jelzésszerű
tud lenni. Még számos alkotó és al kotás gazda -
gíthatná az áradó, szédítő sokféleséget. Re mél he -
tő leg az individuális művek jelen panorámaképe is
segíti a közös vonások, a kerámiaművészetben
megjelenő korképünk vizsgálatát, a kortárs
művészet és a társadalom párbeszédét.
Az Iparművészeti Múzeumban már korábban,
1995-ben rendezett Múzeumalapító című kiállí -
táshoz hasonlóan a stúdióban létrejött értékek
megismertetése és elismerése a gyűjtemény együtt
tartását, közgyűjteménnyé nyilvánítá sát is szor -
galmazza. Nagyra értékelve az eddigi lépé seket, az
1978-tól folyamatosan működő stúdió prog -
ramjának folytatását és a „múzeum alapítás” vég -
hez vitelét támogatja ezen kiállítás is, amely a tulaj -
 donossal, Kecskemét Város Önkor mányzatával és
a működtető Kecskeméti Kortárs Művészeti
Műhelyek Nonprofit Kft-vel való együttműkö désben

valósult meg. A kiállítás anyagát Probstner János
állította össze, aki a stúdiót élete főművének
tekintheti, hiszen a kísérletező, szabad alkotó -
munka műhelyének létesítését 1970-ben
ő kezdeményezte, és a fokozatosan kiépített,
alakított intézményt 2011 végéig gondozta,
igazgatta.

I. A MŰHELY
A fennállásának negyedszázados évfordulóját
2002-ben ün neplő stúdió kiadványa részletesen
ismerteti a létesítés és fej lesztés addigi állomásait,
dokumentumokkal, archív fotókkal idézve fel
a közreműködő szervezetek, személyek szerepét,
átte kintést ad a szakmai programokról.1 Remél -
hetőleg a következő évek ugyancsak eseménydús
története is megjelenik majd egy kötetben – hiszen
a folyamatosság fenntartása érdekében be követ -
kezett változások nyomon követése igencsak
tanulságos. Most csupán röviden emlékezhetünk
a legfontosabb forduló pontokra, dátumokra.2

1970-ben a kulturális értékeire, egykori művész -
telepére is büszke Kecskeméten a Bács-Kiskun
Megyei Tanács VB. am biciózus elnöke, dr. Gajdócsi
István, valamint a könnyűipari fejlesztéseket
szorgalmazó Finomkerámia-ipari Művek3 vezér -
igazgatója, Habuda Ádám elfogadta Probstner
János javasla tát, és őt bízták meg a „Kerámia

Csenkey Éva

A KERÁMIA ÚJ VILÁGA A KECSKEMÉTI STÚDIÓ

MŰHELYÉBEN ÉS NEMZETKÖZI GYŰJTEMÉNYÉBEN
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* Megjelent a Művészet az agyag kolostorából című kiállítás bevezetőjeként. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek –
Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének kiállítása. Bp., Iparművészeti Múzeum, 2013. május 16 – szeptember 2.

1 Wehner Tibor (szerk.): Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét. International Ceramics Studio, Kecskemét, Hungary.
1977–2002. Kecskemét, é. n.

2 i. m. 15–49. old.
3 Továbbiakban FIM. 1963-ban hozták létre, indulásakor Finomkerámia-ipari Országos Vállalat néven. 1982. évi megszün-

tetéséig az állami tulajdonban lévő magyarországi finomkerámia-ipar valamennyi gyárát irányította, koordinálta. Műszaki
vezetőik, mint pl. Habuda Ádám, Grofcsik János, Richter Vladimir sokat tettek a magyar finomkerámia-ipar európai szintre
emelése érdekében.
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A gyűjteményi raktár

Az állandó
kiállítás

Tűzvarázs-szimpózium,
2001. július 7–29.
Fotó: Antal András
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Kísérleti Stúdió koncepciójá nak, céljainak,
felépítésének és működésének” kidolgozásával.
1973-ban az alapítást támogatta a népművészeti
hagyomá nyok megújítását segítő Népművelési
Intézet is. 1975–1977 között Kerényi József megyei
főépítész tervei szerint kialakí tották a stúdió első
épületeit a belváros védett, „népi-műem léki”
területén.
A Kerámia Kísérleti Stúdió alapító okiratát 1977.
szeptember 1-én írta alá a FIM, a megye és
a stúdió vezetője. A technoló gia, az alapanyagok,
mázak kipróbálása, a géppark beüzemelé se után
a folyamatos működés első, induló éve: 1978.
A meghí vott művészek ösztöndíját Bács-Kiskun
megye biztosította. A hazai ipari formatervezés
fejlesztését szolgáló, szakszerűen előkészített
tervezetek megvalósításában vállalt részt a kecske -
méti műhely. Amint a jubileumi kiadványban
olvasható: „... az óvodai edényprogram keretében
több prototípust ajánl a stúdió nagyüzemi
gyártásra, valós piacgazdálkodás hiányában
eredménytelenül”.4 Tény, hogy az 1979-ben, majd
még két al kalommal Kecskeméten megrendezett,
nagyreményű Orszá gos Szilikátipari Formatervezési
Triennále számos díjnyertes alkotása is a stúdióban
született meg. Azonban a programok és a gyári
tervezők változatos szellemi, technikai javaslatai
önma gukban nem tudták gazdaságossá tenni
a hazai ipart. A stúdió az egyéni és a kézműves
alkotómunka felé fordult, a nemzet közi horizontot
fürkészve. A használati edények formaterve zése és
– történelmi előzményként – a népművészet
fazekas hagyományai irányába nyitott műhely -
munka kezdeti koncep ciója szükség sze rűen,
fokozatosan módosult. Az igények és a változtatás
lehetőségeinek felmérésével új periódus kezdődött
a műhely történetében.
A művészek részéről – mint mindig – valóságos
igény mu tatkozott a szellemi és technikai
fejlődésre, inspiráló kapcso latokra, elképzeléseik
megvalósítására ösztönző feladatokra. Akár
gyárakban, akár saját kis műhelyükben, akár
iskolákban dolgoztak, itthon és a nagyvilágban

egyaránt képességeik társadalmi hasznosítására
vágytak. Művészcsoportokat, mű vésztelepeket már
korábban is létesítettek, de az alkotók és a befo -
gadók összefogásának, együttműködésének újabb,
haté konyabb, közvetlenebb formáit keresték. Így
születtek meg az úgynevezett szimpóziumok
a művészeti mecenatúra sajátosan kétoldalú, új
formájaként. A görög szó csupán a lakomák utá ni
kötetlen csevegésre utal, de Platón Szümposzion
(közismert magyar fordításában A lakoma) című
művében azt a tartalmas beszélgetést örökítette
meg, amelynek alkalmával Szókratész a szerelem
természetéről szólt. A művészet szerelmeseinek
közös műhelyeibe hívott vendégművészek saját
elképzeléseik szerint, helyben elkészített műveiket
a közösségnek adták át minden további anyagi
ellenszolgáltatás nélkül. A társadalmi művé -
szetpártolás szereplői mecénások lettek maguk is.
Így egyen rangúvá váltak az elképzeléseik
megvalósítását lehetővé tevő szervezetekkel és
képviselőikkel, akik a műhelyt, az anyagot és
a művek nyilvánosságát biztosították.
Az Ausztriából induló nemzetközi szimpózium-
mozgalom az országhatárokat is átjárhatóvá tette,
a „keleti blokk” művé szei számára különösen
vonzó módon. Az ausztriai St . Mar garethen
kőbányájában Karl Prantl által 1956-ban kezde -
ményezett, majd 1959-től megvalósult szobrászati
és a Gmundenben Kurt Ohnsorg által 1963-tól
szervezett kerámia szimpózium magyar résztvevői
– Rétfalvi Sándor, Schrammel Imre – kollégáikkal
együtt Magyarországon is meghono sították ezt az
új művésztelep-formát. A képző- és iparművé szet
több ágában követték a példát, itthon éppúgy, mint
Csehszlovákiában, Lengyelországban, Jugo szlá -
viában. Siklóson a fiatal képzőművészek 1967. évi
kezdeményezését követően, 1969-ben rendez tek
először Kerámia Szimpoziont, 1970-től már nemzet -
közi jelleggel. Az egykori ferences kolos tor álla mo sí -
tott, elhanyagolt épületét ajánlotta fel a Baranya
Megyei Tanács kulturális vezetése a kezdetben csak
nyaran ta, majd a teljes körű műemléki felújítást
követően, 1984-től folya ma to san működő kerámia

4 i. m. 19. old.
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alkotótelep céljára. Siklós és Kecskemét között
a kezdetektől jó kapcsolat alakult ki. 1981- ben közös
nemzetközi szimpóziumot is rendeztek, melynek
tematikája: Égetés a szabad ban. Az első magas tüzű,
fatüzelésű, nyíltlángú kemence megépítése a mázak
skáláját bővítette, a hordoz ható raku kemence az
„amerikai raku” technika alkal mazását tette lehetővé.
1982-ben a Nemzetközi Kerámia Aka démia (AIC)
Magyar orszá gon, Siklóson rendezett közgyűlése,
kong resszu sa alkalmával a siklósi és a kecskeméti
szervezetet is felvette tagjai sorába.
Kecskeméten az egész éves munkában a hazai
meghívottak mellett 1980-tól külföldi ösztöndíjasok
is részt vettek. Az itt készült munkák nemzetközi
kiállításokon arattak sikereket: el sőként Itáliában,
1981-ben Faenzában Pagony Rita nyert díjat, majd
1983-ban a Szabadkai Kerámia Triennálén Ulla 
Viotti svéd művészt tüntették ki. 1985-ben Geszler
Mária Mün chenben kapott Állami Díjat, majd
1993-ban Koblenzben, a sómázas technika Rajna
menti hazájában nyertek I. díjat a kecskeméti
kemencében kiégetett művei. 
A gyárakkal való együttműködés a központi irányító
szervezet, a FIM 1982-ben bekövetkezett megszű -
nése után is megma radt. A stúdió a nyers anyag -
ellátás, a technológiai fejlesztések terén is követ -
kezetesen építette ki saját szakmai kapcsolatait,
támogatói körét, a megyei tanács fenntartásában
működő műhelyként őrizve függetlenségét .
Folyamatosan bővültek te rületei a főépülettel
szerencsésen összekapcsolható szomszédos
épületekkel, hangulatos udvarokkal, kiállítóhelyet,
műhelye ket létesítve. A stúdiónak szüksége volt
saját alapanyag-ellá tó bázisra, ennek kiépítését el
is kezdte. 1987-től Interkerám néven termelni
kezdett a massza- és mázüzeme, amely 1990-ben
önálló Kft-vé alakult .5 A kecskeméti műhely
a kísérletezés helyszíne maradt továbbra is, de már
nem kellett erre a szóra hivatkoznia, mint
a művészettel szemben korábban támasztott
ideológiai, kultúrpolitikai elvárások idején. 1985-től

a Műve lődésügyi Minisztérium jóváhagyásával
Nemzetközi Kerámia Stúdió lett a hivatalos
elnevezése. Valóban az egész keramikus világ
találkozóhelye lett.
1991-ben az East & West, 1993-ban az East &
West & South, 1996-ban az . szim póziumok neve,
a külföldi és hazai szakmai rendezvényeken tartott
kölcsönös előadások, kiállítások a rendszerváltás
utá ni kapcsolatbővülés optimizmusát sugározták.
Ugyanakkor minden akció, de még a külföldiek
fizetős kurzusainak bevéte le is, a műhelyek
folyamatos fejlesztését, a technológiai lehető ségek
bővítését szolgálta. Míg 1978-ban az első raku-
kísérletek – szabadtéri égetőműhely hiányában –
még a vízmű telepén zajlottak, a rákövetkező
három évtized során a 8 elektromos kemence
mellett mintegy 12 fajta (magastüzű, gáz, fatüzes,
sómázas stb.) speciális kemencét állítottak fel,
bontottak le és építettek újjá külföldi és hazai
szakemberek, támogatók köz reműködésével.
Az alkotómunkának szentelt stúdióban a pályá zatok
útján kiválasztott vagy személyesen felkért
keramikusok lehetőséget kaptak (és kapnak) saját
elképzeléseik megvalósítására, szabad kísérlete -
zésre, egyéni és közös munkával egyaránt. Az éven -
ként meghirdetett, gondosan előkészített, változatos
szakmai programok, többhetes nemzetközi
szimpóziumok, néhány napos work shopok vagy
hosszabb ösztöndíjas időszakok keretében
a művészek tudásuk, tehetségük legjavát adhatták,
egymást is inspirálták. Megúju lásra, felfedezésre,
képességeik kibontakoztatására, továbblépésre,
tökéletesítésre ösztönözték önma gukat, kollégáikat
és a vendéglátó intézményt. Kecske méti munkájuk
tapasztalatait későbbi pályafutásuk során is
kamatoztatták. A helyben készült és a stúdió
gyűjteményének ajándékozott műtárgyaik pedig
hatást gyakorolhattak az utá nuk érkezőkre is. Ezek
a művek egyúttal dokumentálják mind az egyének,
mind a műhely teljesítményét, történetét. 
1982-ben létesült a stúdió területén az első

5 Mindmáig Interkerám Kft. néven működik, központja változatlanul Kecskeméten van. Import anyagok, felszerelések köz-
vetítése mellett saját massza- és mázgyártással foglalkozik, a Nemzetközi Kerámia Stúdió művészeti programjait is tá-
mogatja a közösen létrehozott Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány révén.
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A kezdetek, 1978: 
Tóth Ágnes, Probstner János, 

Patona Teréz, Mittelholcz Mihály,
Geszler Mária

A művészek bontják a régi épületeket.
Hátul baráti segítő.
Balról Csertő Lajos, Lőrincz Győző, 
Probstner János, Szalai László, 
Pannonhalmi Zsuzsa, Szolláth Mihály, 
Turi Anna, baráti segítő 1980

A Women in Clay-kiállítás megnyitója,
Tölgyfa Galéria, 1999.

Középen Droppa Judit és Probstner János
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Kemenceépítés a W.C.C. Nemzetközi Szimpóziumon, 1980.
Fotó: Nádor Katalin

Probstner János és Miroslav Paral (CZ), 1996 Hiromu Okuda (J), 2000

Az East & West & South Nemzetközi Szimpózium csoportképe:
Probstner János, Zamorska Anna-Malicka, Isupov Szergej, Polgár Ildikó,
Matsumoto Hideo, Winokur Paula, Mestre Enrique, Nagy Márta, Watt
Alan,  Winokur Robert M., Martinsons Peteris, Pázmándi Antal, 1993
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kiállítóterem. A megyei önkormányzat támo ga -
tásával az egyetemi oktatás és a Kortárs Kerámia
Múzeum céljára kialakított új épület szárnyban
2002-től fogad látogatókat a Museion, a görög
múzsák kertjének költői elnevezésével. 2006-ban
a ferencváro si önkormányzat segítségével
Budapesten is megnyílt a stúdió – Museion
No. 1 néven azóta is működő – Üllői úti galériá ja.
A kecskeméti és a hazai bemutatókon kívül (pl.
Gödöllői Kastély, 2000; Budapest Galéria, 2005)
a műhely jó néhány alkalommal állította ki „saját
regimentjét”, gyűjteményét kül földön is: többek
közt Walesben (1997), Stuttgartban (1998),
Dániában (1999), Tallinban, Vilniusban, Helsinkiben
(2005), Párizsban (2010). A stúdióról, az itt alkotó
művészekről, va lamint műveikről számos hazai és
külföldi szaklapban jelent meg publikáció.
Felsorolásuk szerepel a 25 esztendős fennállást
megünneplő kiadványban, folytatásuk meg talál -
ható interne tes honlapjukon (www.icshu.org).
Nem csak a térbeli, hanem az időbeli távolságokat
is áthidalta a stúdió, amikor megnyílt a kera miku -
sok jövendő nemzedé ke előtt . Már 1984-ben
együttműködési szerződést kötött a Magyar
Iparművészeti Főiskolával, a Mesterképző Intézet IV.
sz. műterme kapott itt helyet Probstner János
egyetemi docens vezetésével. 1996-ban az immár
Magyar Iparművészeti Egye tem őt bízta meg
a Szilikát Tanszék vezetésével, elhatározva annak
Kecskemétre költöztetését . Ez a terv ugyan
meghiúsult a rektorváltáskor, de a stúdió kibővített
területén időközben épült az oktatást és
a múzeumi működést szolgáló újabb épü let -
együttes. A soproni Nyugat-magyarországi Egyetem
Alkal mazott Művészeti Intézete hallgatóinak
2000-től mindmáig a kecskeméti stúdió lett az
oktatási műhelybázisa. Vezetésükkel Probstner

Jánost c. egyetemi tanárként bízták meg, Szilikát
Művészetek Tanszéket tervezve. Külföldi diákokat is
fogad tak, az 1990-es évektől izlandi, skóciai,
valenciai, angol, török, amerikai, svéd és dán, izraeli
művész növendékek időszakos oktatása, műhely -
munkája egyetemeikkel együttműködésben
valósulhatott meg. A gazdasági fenntarthatóság
problémájával való folyamatos küzdelem forduló -
pontjának is tekinthető a 2001. év, melynek
márciusában a Nemzetközi Kerámia Stúdió
intézményének közhasznú társasággá alakításáról
határozott a megyei önkor mányzat . Ez évtől
a város is hozzájárul a helyi kulturális élet ér -
dekében a stúdió állandó kiállítása, múzeuma
fenntar tásához. A közintézményből gazdasági
társasággá alakulás a stúdió tör ténetének
harmadik periódusát hozta magával, mindazokkal
a gondokkal, amelyekkel a kulturális élet szervezői
országszerte szembe sültek. Az 1992-ben Kecske -
méten létre hozott Kortárs Kerámia-művészetért
Alapít vánnyal együtt működve pályáza ti forrásokra
támasz kodott a műhely. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatása nélkülöz hetetlen lett . A művészek
technikai tovább képzését és a magánoktatást is
beépítették a munká ba, workshop programok,
mesterkurzusok formájában. Sőt, a Kecskeméten
rendezett Szili kátipari Triennálék kiállítás-soro zatát
is újraindították, immár nemzetközi jelleggel.6

Újabb szervezeti változásként 2009-től Nonprofit
Kft. formá ban működött a stúdió, majd az alapító
Bács-Kiskun megye 2011. december 1-től
megszün  tette önállóságát. A megye ha tásköréből
2012. január 1-vel vette át Kecskemét város önkor -
mányzata a Forrás Kiadó, a Zománcművészeti 
Alkotóműhely és a Nemzetközi Kerámia Stúdió
összevonásából létrehozott új társaságot, amely ez
időtől a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek

6 Az I. Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálé 1979 decemberében nyílt meg Kecskeméten. A II. Triennálé éve: 1982,
a III. kiállítás éve: 1985, a IV. kiállítás éve: 1988. Rendező szervek: Művelődési Minisztérium, Magyar Képzőművészek és
Iparművészek Szövetsége, Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Ipari Formater vezési Tájékoztató Központ. Finomkerámia-
ipari Művek, Üvegipari Művek, Bács-Kiskun Megyei Tanács, valamint az Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ, amely
a helyszínt biztosította, és a Bánszkyné Kiss Éva által szerkesztett katalógusok kiadója volt. Az I. Nemzetközi Szilikátmű-
vészeti Triennálé 2005-ben nyílt meg, a második 2008-ban, a harmadik 201l-ben. Helyszíne először az Erdei Ferenc Mű-
velődési Központ és Művészeti Iskola, majd a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetéhez tartozó
Cifra-palota lett. Rendező szervek: a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány és a Nemzetközi Kerámia Stúdió. A katalógusok
kiadója a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány. 
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Nonprofit Kft . nevet viseli. A stúdió új, eddig 
is meretlen feladatok előtt áll. A masszaüzem
kialakításán kívül üzleti célokat is szolgáló
tevékenységgel korábban sem kísér letezett, nem
veszélyeztette hírét, nevét, harmonikus szakmai
kapcsolatait. 
Elfogadta a műhelyt igénybe vevő, kiállításra 
ké szülő művészek önköltséges térítését, de
nyereségvággyal nem tette lehetetlenné munká -
jukat. Az új, 2012. évi alapító okirat is leszö gezi,
hogy „A társaság gazdasági-vállalkozási tevékeny -
séget csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azo kat nem veszélyez tetve végez”.7

A stúdiónak az alapvető, kulturális küldetésétől el
nem térő, a változásokra figyelő saját útját ismét –
mint annyiszor – új formációkkal kell megtalálnia.
A kezdetekben már sikerült. Bánszky Pál művé -
szettörténész, néprajzkutató, múzeumigaz gató 
visszaemlékező gondolatát idézve: „a politikai és
a szak mai vezetés találkozása volt a motor”, az
egész polisz javára.8 Reméljük, hogy a kecskeméti
műhely immár négy évtizedes története, sokoldalú
tevékenysége a nemzetközi műhelymun ka,
az eredmények megismertetése, megőrzése és az
oktatás, a köznevelés terén egyaránt sikeresen
folytatódik. Valóban alko tás, korszerű és a maga
nemében egyedülálló módon komplett mű lett
maga a stúdió is. Az eszmei lényeg és a színvonal
meg tartása jellemezte a szükséges változások
több évtizedes kreatív játéka során. Laudációt
érdemel érte Probstner János. Speciális tulaj -
donságok ritka együttese kellett a negyven éven
keresz tül formálódó koncepció megvalósí tásához,
a létrejött stúdió életének alakításához, igaz gatásá -
hoz. Nem parancs szóban, ha nem a kívánatos út
önkéntes követésére ösztönözve, biztatva.
A nyilvánossá tett célok érdekében sok ember
érdeklődésének felkeltése, részvételi szándékának
elfogadása, a domináns sze rep csendes megtar -

tásával. A csalódottság, kudarc bekövetkez te előtt
a továbblépés képessége jellemezte ezt a munkát.
Pár huzamos lehetőségek felismerése, fogékonyság
a változásra, az egyre szerteágazóbb tevékenység
meg szervezése munkatársak segítségével –
mindez szükséges volt! A szólások bölcsességével:
több lábon állva, több vasat tartva a tűzben. 
Mind emel lett a stúdió vezetése megkívánta
a művész személyiség-mechaniz musának belső
ismeretét és a születő kvalitás érzékelésének
képességét. Szakértelmet a kerámiaművesség
terén, ugyanak kor a tartóz ko dást attól, hogy a saját
(kerámia-) művészetének követését várja el
a meghívott művészektől. Probstner János ennek
lehetőségét is kikerülte, amikor művészként
médiumot váltott. Már az 1980-as évektől a grafika
lett legszemélyesebb gondolatainak meg tes te -
sítője. A kecskeméti műhelyről készült képei közül
az Iparművészeti Múzeum jelenlegi kiállítását
A stúdió védangyala című művével zárjuk – bízva
annak szim bolikus erejében.

II. A GYŰJTEMÉNY
A stúdió a kezdetektől következetesen gyűjtötte
a műhelyében készült minőségi műveket,
a programokban részt vevő mű vészektől kapott
vagy megvásárolt alkotásokat . A mindmáig
köztulajdont képező gyűjtemény az Országos,
majd a Nemzetközi Szilikátipari Triennálék
alkalmával választott, díjazott művekkel is
gyarapodott. A helyben őrzött, a közös helyisé -
gekben, a kertekben, a modern kiállítótérben és a
meseszerű padlástérben elhelyezett, valamint a
pincék labirintusában raktárpolcokra rendezett
kollekció az évek során egyre bővült. 1978 és 2012
között az öt kontinens 44 országából 499 kera -
mikus alkotott a műhelyben, és 2728 mű került
a gyűjtemény törzsleltárába! Az utóbbi évtized
során készült munkák közül még további 1165

7 Lásd: A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 17/2012. (11.16.) KH. sz. hatá rozatával elfogadott I. sz. módo sításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt Alapító Okirata. A teljes szöveg elérhető az interneten is.

8 Bánszky Pál: A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor. In: Forrás, Társ/a/dalom. 23 beszélgetés Kecskemét
kulturális életéről 1969–1989. 2012. július, 91–97. old.
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műtárgy várakozik arra, hogy szakmai zsű rizéssel
muzeális értékükről végső döntés szülessen, és
ezek is a gyűjteménybe kerülhessenek.
Az immár három és fél évtized kortárs kerámiáit
magába fog laló nemzetközi anyag nem csak
különleges élményeket kínál, hanem tanulságokkal
is szolgál. A kiállításokon felsorakozó, áradóan
sokféle, meglepően kü lönböző művek láttán
felvetődik a kérdés: mi a közös vonásuk e tárgyak -
nak? Miféle hasonló szándékok vezérel hették alko -
tóikat? Az anyag és technika közösségén
túlmenően felfedezhetők-e funkcio nális, stiláris
jellegzetességek, vagy talán más szempontok
szerint kellene elemeznünk az itt látható tárgya kat?
Miről tanúskodik ez a gyűjtemény? A kérdés -
felvetések és a válaszok bizonyára formálódni
fognak még a jövőben. A kol lekció valamennyi
tárgyát jellemző néhány fontos tulajdonság
azonban már ma is megfogalmazható. Elsősorban
azt kell kimondanunk: minden itt készült tárgy az
alkotója saját ideáit testesíti meg. Belső művészi
program szülöttei, a művész személyes képességei
és a műhely technikai adottságai hatá rozták meg
a művek milyenségét . Meg rendelők és külső

programadók elvárásaihoz, kívánságaihoz nem
kellett igazodniuk e műtárgyak készítőinek.
A keramikusok is tudják, hogy a mindennapi
valóságban mindig szükség volt, és nekik is
szükségük van megbízatásokra, feladatokra. Nem
tagadják „a megrendelő, a programadó és
a megvalósító” együttműkö dését. A stúdióban
azonban az elvárások „kiszolgálása”, teljesí tése
helyett a saját elképzeléseiket kínálják fel,
mesterségük és személyes képességeik határait
ostromolva. Általuk a jövőbéli elvárásokat is
befolyásolni akarják. A modern művészet koráb bi
úttörőinek küzdelmeiből, késedelmes sikereikből
erőt merít ve, bízva bíznak értékeik – legalább
jövőbéli – elfogadásában. Nagy értéke a kecske -
méti gyűjteménynek, hogy ilyesféle „ja vaslat-
tengert” szemléltet, kínál a jelennek és a jövőnek. 
A gyűjtemény tárgyainak másik fontos, közös
jellegzetessége az egyediségük. Igaz, a stúdió
kezdeti éveiben itt készült ipari prototípusok vagy
az országos triennálékon bemutatott, nagy üzemi
módszerekkel sokszorosítható használati tárgyak
csak kényszerűségből maradtak egyedi kivitelezésű
mintadarabok. Ipari formatervezésünk akkori

Hot Off the Press résztvevői, 1998. Fotó: Sylvia Henze
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szándékairól és magas színvo naláról ily módon is
tanúskodnak. Arra is figyelmeztetnek, hogy
a mindenkinek egyaránt szépet és jót, kor sze rű sé -
get kí vánó eszmék önmagukban nem elegendők,
utó  piák maradnak a megvalósításhoz szükséges
gazdasági, politikai körülmények hiányában.
A gyűjtemény döntő többségét nem az ipari, ha -
nem a kézműves kerámiaművészet körébe tartozó
tárgyak alkotják. Ezek az Arts and Crafts hagyo -
mányait és újításait kombináló művek eleve csak
egyetlen példányban készültek. A szobrok,
domborművek, festmények, mini-installációk,
a használati és dísztárgyak valamennyien,
alkotójuk eredeti szándéka szerint is egyedi, pièce
unique tárgyak. Köztudott, hogy az ipari
tömegtermelés és a kézművesség útjai már a 20.
század elején elváltak egymástól. Ezek a művek
azonban egy újabb útelágazásról tanúskodnak,
amely e gyűj temény születé sének időszakában
(világ szerte) átalakította a kerámia kortárs
művészetét. Alkotóik szándékosan mellőznek
minden olyan munka módszert, amely lehetővé
tenné a mű pontos másodpél dányának
elkészítését . A formák és a színek, a faktúrák
megis mételhetetlen módon olvadnak egységbe e
művekben. Egyedi ségre, eredeti hatásokra törekvő
készítőik a szilikát anyagok és a tűz spontán
egymásra hatását tették alkotótársukká. Játszani is
engedik anyagukat, mesterségük fizikai, kémiai
törvényei nek bravúros ismeretében. Valamennyi
tárgy a kerámia sajátos nyelvén szól hozzánk,
csakis általa rögzíthető élményeket kí nál, közvetít.
Igen, a kerámia önálló művészeti médium lett.
A nemzetközi alkotógárda kecskeméti sereg -
szemléjén azon is elcsodálkozhatunk, mennyire
„poliglott” lett a kortárs kerá mia. Nem csupán
egyetlen anyagféleséget, technikai típust alkal -
maznak, tökéletesítenek a mai mester-művészek,
hanem szabadon válogatnak a különféle kultúrák
örökségéből és az újítások köréből. Szubjektív
módon alkalmazzák a technikai lehetőségeket,
sajátos változatokat fejlesztenek – és szívesen
osztják meg tapasztalataikat érdeklődő művész -
társaikkal is. Nem féltékenyek a technikákra, mint
történelmi elődeik, ha nem arra büszkék, hogy mire

és miért alkalmazzák azokat. A személyiségük által
formált, „védett” témakörben, a csak rájuk jellemző
művek sorozatával saját értékrendjüket, világ -
szemlé  letüket közvetítik.
Igen, a kecskeméti gyűjtemény valamennyi
tárgyára az is jellemző, hogy jelentésük van, sőt
talán ez a legfontosabb tu lajdonságuk. Az óriás
virágtartók, a vázák és falitálak vagy kínálóedények
éppúgy képzettársításokat keltenek, üzene teket is
közvetítenek, mint az ún. autonóm kerámiák
körébe sorolható művek – a szobrok, dombor -
művek és fest mények, akár mindezek sajátos
kombinációjaként. Alkotóik a környe zetet ékesítő,
díszítő, valamint a gyakorlati célokat is szolgáló
használati tárgyakkal egyaránt a mindennapi életet
kívánják szolgálni, de a tárgyi világ összetett
funkciói közül elsősorban az eszmei, esztétikai,
pszichológiai feladatokra koncentrálnak. Nem
a sokaságnak nyújtanak egyforma, szép és jó
formációkat, hanem az egyénnek kínálnak
sokféleséget. A humor, az irónia eszközét is alkal -
mazzák, a populáris és a megrázó, drámai ef -
fektusokat sem kerülik el. Hiszen mai, ellent   -
mondásokkal teli világunkban nem „csak”
gyönyörködtetni akarnak a kerámia művészei,
hanem a sokféleségben eligazodni, élni segítenek.
A rokon gondolkodásmódot, ízlést, gondolatvilágot
kereső, ön jellemzésre törekvő embertársak
számára készültek e komoly, igényes vagy
meghökkentő, extrém tárgyak. Sajnos tény, hogy
többnyire csak kiállításokon találkozhatnak az ilyen
műveket alkotó és az őket befogadó „rokon lelkek”.
Bármennyire tetszik egy-egy szívet-szemet elbűvölő
tárgy, kevesen engedhetik meg maguknak azt,
hogy otthonukban is birtokolhassák. Sok műértő 
manapság csak élményeket gyűjt. Számukra is
különleges találkozásokat, tapasztalatokat kínál ez
a „köztulajdonban” élvezhető, attraktív gyűjtemény
az állandó és időszaki kiállí tások alkalmával.
A kollekció egésze azért is figyelemre méltó, mert az
eddigi három és fél évtizedes gyarapodása a kerámia
művészetének olyan időszakát mutatja be, amely
kiteljesíti, szinte megko ronázza az előző periódusok,
(történelmi) stíluskorszakok kezde mé nye it. Az 1970-es
évektől – világszerte – a kézműves kerámiaművészet
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új fénykora formá lódott. Éppen azon a területen,
amelyen a kecskeméti stúdió lehetőségeket kínált
a világ minden sarkából hívott művészek számára.
Amint erről egyik, 1982. évi pályázati lapja is
tanúskodik, „a funkcionális kerá mia, az autonóm
kerámia és a műfaji kutatás” terén.9

A stúdiót alapító Probstner János is ezt vallja
Művészet az agyag kolostorából című tanul -
mányában. Az intézmény létrejöttekor, nevének
választásakor még nem ismerhették a jövőt, de
valóban az ún. stúdiókerámia nem zetközi bázisa
lett a kecskeméti műhely. Köztudott, hogy az
agyagművesség és a művészet programszerű
összekapcsolása, a gyáripari feladatoktól eltérő
hivatása már a 19. század második felétől
formálódik. William Morris tanait követve az
1880-as években az angol Doulton cég azokat
a különleges tárgyait je lezte a studio szóval is,
amelyeket egy-egy művész nem csak eltervezett,
nem csak megformázott vagy megfestett, hanem
a megvalósítás minden fázisában részt vett .
Személyes, egyedi mű született ily módon, még
akkor is, ha a márkajelzés mellett (még) nem
szerepelt neve.
A kézművességet művészetté formáló hosszú
folyamat végén ma már nyilvánvaló, hogy a
festőkkel, szobrászokkal azonos „rangot” vívtak ki
maguknak a keramikusok, pontosabban fogal -
mazva a művészetek történetében játszott
szerepük lett rangosabb. Az idők sodrában
radikálisan változtak a stílusok, de a leváltott
periódusok lényegi öröksége mégsem veszett el,
sőt furcsa, kavargó módon egyesült a kerámia új
világában. A historizmus kultúrákat és techni -
kákat felfedező tapasztalatai, a szecesszió
igényes individualizmusa, az art deco és a
moder nizmus művészeinek öntudatos elhiva -
tottsága, a neo avantgárd újító médiaéhsége és
a lázadó társadalomkritika popularizmusa mind-
mind hozzájárult a kerámiaművészet mai

fénykorához. A multi kulturális, globális nyitott -
ságban az egyéni-egyedi mű vek új „műfaja”
született meg, amelynek elnevezése angolul
artist’s ceramics, franciául céramique d’artiste,
németül Künstler keramik lett a legújabb
kritikákban, szak irodalom ban. Ma gyarul furcsán
hangzik ennek az új terminus technicusnak szó
szerinti (művész kerámia) fordítása – marad -
hatunk tehát a stúdió kerámia változatlanul
használatos és a kecs ke méti mű hely által
ténylegesen, itthon is meg hono sított fogalmánál.
Alkotóik is különböző személyiségek, akiknek
minden egyes műve valóban egyetlen a maga
nemében – one of a kind – amint a stúdió ke rá -
miá kat jellemzik angol szakkifejezéssel. Ideát és
anyagot, testet-lelket igényesen társító sok -
féleségük nem növeli a káoszt, nem is csupán
„tükrözi”, hanem azt legyőzni segít. Ez „műfajuk”
legfontosabb közös tulajdonsága. Eredményeiket
elismerve mit is kívánhatunk e művek alko -
tóinak? Talán még egyedül azt, hogy a valós élet
keretei közt is érvényesüljenek ebben az
„inkubátorban” felnevelt eredményeik!
A hibák elkerülése, az eredmények elérése
érdekében a kecske méti stúdió a gyűjtemé -
nyezés terén is mindig figyelemmel kí sérte a
rokon feladatokat ellátó szervezeteket. A jogi
biztonsá got, szakszerű kezelést jelentő múzeumi
szervezethez tartozás, ugyanakkor a létrehozó,
kortárs műhellyel való folyamatos, élő kapcsolat
fenntartása igen összetett , speciális feladat .
Kortárs alkotóműhelyek és gyűjteményeik
mértékadó együttélésére, egymásra hatására
számtalan példát szolgáltat a művészetek
története. Sajnos a kapcsolatok felbomlására, a
múlt és jelen szétválására, sőt az értékek
elkallódására is. Európa legjelen tősebb kerá -
miamúzeumai mögött is alkotóműhelyek, manu -
faktúrák, gyárak állnak, mint például Sévres vagy
Westerwald esetében, de Vallauris, Faenza és

9 Wehner Tibor (szerk.): Nem zetközi Kerámia Stúdió, Kecs kemét. International Ceramics Studio, Kecskemét, Hungary. 
1977–2002. Kecskemét, é. n., 23. old.
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itthon Pécs is kerámiaköz pontként hozta létre,
tartja fenn közgyűjteményeit.10 

A hazai finomkerámia-ipar gyárai, manufaktúrái
is törekedtek mintaraktáraik múzeummá
alakítására. Így nyílt meg például Pécsett 1928-
ban az első Zsolnay Múzeum a gyár területén,
még a család munkájával, tulajdonában.
Herenden is százez rek látogatják a gyár
múzeumát, állandó kiállítását; eddig még
Hollóházán is fennmaradt a gyűjtemény. De a
budapesti Aquincumi (egykori Hüttl) porcelángyár,
a Gránit gyár, az Öv utcai gyár (egykori Budapesti
Zsolnay Rt .) háborúkat, válsá gokat átvészelő
anyagát a védettség sem védte meg. 
Arra is érdemes emlékeznünk, hogy a nemzetközi
szimpózi um-mozgalom hazai úttörő bázisain
a szervezők és a részt vevő művészek is mind együtt
kívánták tartani a helyben született és a közösségnek
felajánlott műtárgyakat, Gmunden, Bechyné pél dá -
jára.11 A siklós-villányi képzőművészeti, kerámia és kő -
szobrász, a nagyatádi faszobrász, a velemi textil, a
dunaújvárosi acélszobrász, a bárdi bükki üveg -
művészeti alkotótelepek, akár csak a későbbi hasonló
kezdeményezések mind szembesültek, szembe -
sülnek a gyűjtemény további sorsának kérdéseivel.
Azok az alkotótelepek és szimpóziumok, amelyeket –
a ma guk korában újszerű módon – nem a Magyar
Népköztársaság Művészeti Alapja, hanem a megyei
(városi) tanácsok tartot tak fenn, és a Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetségével
együttműködésben irányítottak, az 1973. évi siklósi
tanácsko zásukon megvitatták és jóváhagyatták a
működési szabályza tukat. Ennek alapján „jogi személy
tulajdonában lévő köztu lajdonú gyűjtemények”
jöhettek létre. Sorsuk azonban nem követte az akkori,
idealista terveket. Ma már ugyancsak ne héz, szinte

lehetetlen rekonstruálni az egykori tárgyak (és do -
kumen tációjuk) teljességét. A változó szervezeti,
finan szírozási körülményeket csak részlegesen élték
túl. A műhely és a gyűj temény szimbiózisa is
felbomlott, ha a műveket a helyszínről a műhellyel
további munkakapcsolatot nem ápoló múzeumok
raktárába szállították.
Kecskemét számára tanulságos volt és az maradhat
a siklósi kerámia alkotótelepen készült művek sorsa.
Az 1969–1973 kö zötti anyagból a területileg illetékes
Janus Pannonius Múzeum válogatta ki az általa
beleltározásra méltónak ítélt tárgyakat. 1974-től a
gyarapodó gyűjtemény a Siklósi Alkotótelepek ke -
zelésében, leltárában maradhatott. A koncepcionális
és szerve zeti változások következtében közgyűj -
teményi védelmet csak a pécsi múzeumi raktárakba
került, megmaradt kerámiák kaptak. 20. századi
kerámiatörténetünk emlékeinek meg őrzése
szempontjából tanulságokat kínál, és figyelmet,
segít séget kíván a hajdani kezdeményező, Hód -
mezővásárhely is, az 1912-ben létesített „Agyagipari
Telepének” emlékeivel12 ugyanúgy, mint a Magyar
Keramikusok Társasága 1998-tól itt működő
alkotóházának gyarapodó gyűjteménye. 
A kecskeméti stúdió mindeddig sikeresen együtt
tartotta a gyűjteményét, és megőrizte szerves
kapcsolatát a műhellyel. A múzeumalapítás
folyamata még befejezetlen, az 1996-tól Kortárs
Nemzetközi Kerámia Múzeum elnevezést viselő,
kez detektől köztulajdonban lévő gyűjtemény még
nem rendelke zik közgyűjteményi státussal. Ez az
időszerű feladat szerepel a Kecskeméti Kortárs
Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi alapító
okiratában: „A Társaság alapítója [...] a gyűj temény
zsűrizett, védett törzsanyagából állandó múzeumot
hoz létre és működtet.”13 Igen, csak emlékeztetőül:

10 Elsőként az 1740-től működő Manufacture nationale de Sèvres inspirálta a Musée national de la céramique létrejöttét
1824-ben.Az említett helyszíneken működő kerámia közgyűjtemények: Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen;
Musée Magnelli, Musée de la Céramique, Vallauris, Golfe-Juan: Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza; a Janus
Pannonius Múzeum Zsolnay Múzeuma és a Zsolnay aranykora – Gyugyi gyűjtemény, Pécs.

11 Az ausztriai Gmunden manufaktúrájában szervezett szimpóziumok részleges anyagát a K-Hof Kammerhof városi mú-
zeumban őrzik, a csehországi Bechynében rendezett szimpóziumok műveit az Alšova jihočeská galerie – múzeum ke-
ramiky gyűjteményben.

12 Lásd. Nagy Vera: A hódme zővásárhelyi Majolikatelep. Hódmezővásárhely, 2012. 
13 Lásd 7. jegyzet.
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Akio Takamori (USA/J), 2007 Ilona Romule (LV), 2007

Frank Steyaert (B), 2008 Catrin Howell (GB), 2008

(Archív fotók: KKMM – Nemzetközi Kerámia Stúdió
Pálinkás Szilvia közreműködésével)
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a beleltá rozott 2728 művön túl még 1165 alkotás
várja, hogy a törzs anyagba kerüljön.
A szellemi és technikai tekintetben egyaránt
különleges mű vek maguk érvelnek amellett, hogy
méltók a valóságos múze umi, közgyűjteményi
védelemre. Helyben maradva, a kortárs műhellyel
fennmaradó folyamatos, eleven kapcsolatban.
Meg érdemelnék, hogy a stúdió országos, nemzet -
közi jelentőségű múzeumának jövője, a jogi,
szervezeti és finanszírozási kérdé sek megoldása ne
csupán lokális feladat legyen, hanem nem zeti
közügy, közös teherviseléssel – és közös sikerekkel.
Hiszen egyetemes jellegű, értékes és hiteles
összképet adnak az újabb és újabb törekvésekről,
a művészi kerámia mai világáról. Figyelembe véve
a gyűjtemény egészének terjedelmét és kvalitá sát,
nem utolsósorban a világ minden tájáról
ideérkezett alkotók egyre fényesedő hírnevét, ma
már tényszerűen kimondható: a Nemzetközi
Kerámia Stúdió műtárgy együttesének országos és

nemzetközi művészettörténeti jelentősége
vitathatatlan. Részeiben és egészében a 20–21.
század fordulójára jellemző kulturális és művészeti
átalakulásról ad hiteles és érzékletes képet .
A gyűjte mény a kortárs művészet törté netének
megtestesülése, a maga sajátos műne mében
általános esztétikai következtetésekre ad lehető -
séget, és társadalomtörténeti forrás is.
A kollekció által képviselt globális kép helyben
alakult, helyi kötődésű. Büszke lehet rá Kecskemét
városa, ahol Kodály Zol tán született, a „zene -
szerző, aki a magyar népdalt az egész világ által
csodált kincsünkké tette és munkásságával az
egyetemes emberi kultúrát gazdagította” – amint
a vasútállomáson elhe lyezett emléktábláján
olvashatjuk. A stúdió létrejöttéről meg emlékező
táblára is felírják majd, hogy amit az egész
világból hoztak, a saját kincsünkké tette – nem
csak az egyetemes kul túrát, hanem a hazait is
gazdagította.

Kiállítás megnyitó után…, 2009. 07. 29.
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Művészet az agyag kolostorából-kiállítás, Iparművészeti Múzeum, 2013. május 16. Fotók: Miglinczi Éva

Művészet az agyag kolostorából-kiállítás, Iparművészeti Múzeum, 2013. május 16. Fotó: Pálinkás Szilvia
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Antal András: A hősök fala, részlet (a művész önportréja), 2000 Antal András: A hősök fala, részlet (Probstner János), 2000

Antal András: Tájtörténet, 2000 Probstner János: Sziklás Madonna, 1991
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Az emberiség ismert történelmében az évszá -
zadfordulók mindig nagy szellemi és tudományos-
technikai változást hoztak az élet minden területén.
Nem volt ez másképp most sem. A kerámia művé -
szet is – az általam kortársként és aktív részt vevő -
ként megélt években – egy kezdetben elképzel he -
tet len változáson, átalakuláson ment át, újjá szü le -
tett . Lényegében ez a „reneszánsz” az ebben
az időben létrejött szimpózium-mozgalomhoz és
a jött létre.
Az 1956-os szabadságharcnak köszönthetően
a hatvanas–hetvenes években – a szovjetek
szellemi és fizikai terrorja ellenére – a megszállt
kelet-európai országok közül a viszonylag
legszabadabb ország helyzetébe kerülhettünk.
Magyarországon létezhettek háztáji földek és
gazdaságok, „maszek” kisboltok, műhelyek.
Korlátozott lehetőség volt mindez, de volt, és mint
a szabadság gyakorolható formája, az egyéni
kezdeményezés bizonyos elfogadása kihatással
volt a művészeti és a nemzetközi kapcsolatok
újbóli megteremtődésére. Kétségtelen, hogy 1956
után a művészetben, ha eleinte leplezetten is, de
szükség szerint és várhatóan kezdetét vette –
a szovjet mintájú hamis szocialista realizmus és az
ostoba ipari kultúra giccsei ellenében – egyfajta
útkeresés a korszerű szellemi megújulásra.
Meg kell említeni, hogy az 1960-as évektől
a beruházások költségéből kötelezően művészeti
alkotásokra fordított „két ezrelék” a központi
létesítmények megvalósításán keresztül sok köztéri,
murális mű megalkotásának lehetőségét
teremtette meg a szakma nemcsak elismert vagy
jól helyezkedő, de a tehetségesebb pályakezdő
művészeinek is. A Művészeti Alap állami boltjai
a „maszek alapon” saját műhelyekben (kezdetben
garázs, pince, cselédszoba-helyiségekben stb.)
dolgozó fiatal művészeknek – a kötelező

zsűriztetés által bizonyos fokig minőségi versenyre
is kötelezve őket – adtak munkát. A művészeti
főiskolákra a meglehetősen korlátozott számú
férőhelyek miatt ugyan nehéz volt bejutni, de az ott
végzettek remélhették, hogy jövőjük, megélhetésük
biztosított. A Finomkerámia-ipari Művek gyáraiba
felvettek tervezőket, s a díszműtárgyakat gyártó
kézműipari szövetkezetek szintén alkalmaztak
diplomásokat. Így a felsőfokon végzett kerami -
kusok, más művészeti ágak képviselőihez
hasonlóan, sokszor szinte privilegizált helyzetben
éltek, műterem-kiutalásokat is kaphattak, bár ezért
bizonyos politikai öncenzúrát vártak el tőlük
a művészetirányítás berkeiben, a boltokban és
a kiállítótermekben. Ezt az iparművész kera miku -
sok nak a tevékenységi területükön nem volt nehéz
betartani, de a kontrolláltságból való kilépés,
a művészethez szükséges szabad alkotói légkör,
az autenticitás vágya bennük is egyre erősödött. 
A 19. század közepén az angol John Paget
magyarországi és erdélyi útjáról kiadott könyvében
nemzetünk jellemző karaktereként „e nép
szabadságszeretetéről, nemzeti zenéjének
a magyar jellemmel összeforró szépségéről és
erejéről” írt. Nem véletlen tehát, hogy a nemzeti
kulturális függetlenségre való törekvés az 1970-es
években indult táncház-mozgalomban testesült
meg a leglátványosabban, ami egyértelműen
a nemzeti kultúra megbecsülésének újjáéledését
és annak nemzetközi megismertetését szolgálta.
A fiatal nemzedék Bartókot, Kodályt követve
felújította a hagyományos etnikai-zenei értékek
gyűjtését a történelmi Nagy-Magyarország
területéről. Ehhez kapcsolódóan a néprajzi tárgyak
gyűjtésének addig nem látott, virágzó korszaka
köszöntött be. Megnőtt a népi mesterek, fazekasok
régi munkái iránti kereslet, és azok ára is magasba
szökött. Ezzel párhuzamosan kialakult a gyűjtők új

Probstner János

A  KORTÁRS  MAGYAR  KERÁM IAMŰVÉSZET

RENESZÁNSZA  1968–2012
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tábora (a művészek között is), ami egyben a kortárs
magyar és a nemzetközi kerámiaművészet iránti
érdeklődést is megsokszorozta. Ebben az időben
a táncház-mozgalomhoz kapcsolódva a Magyar
Iparművészeti Főiskola több, a magyar kerámia
történelmi és néprajzi gyökereit, értékeit mélyebben
megismerni kívánó diákja járt összehasonlító
nemzetközi szakmai ismeretekért, tanácsokért
a nagy tudású néprajztudós Kresz Máriához, tőle
tanulva azt, ami nem szerepelt a főiskolai
tananyagban. Az így szerzett tapasztalatokat
beépítették későbbi munkásságukba és
tevékenységükbe, mint például Antal András, Kun
Éva és jómagam.
Az egyre nagyobb számban engedélyezett külföldre
történő ki-, illetve az onnan történő beutazások
a magyarokat – főleg a fiatalokat – a szocialista
politika által kreált torzképpel szemben a nyugati
civilizáció szellemi szabadságával és kulturális
értékmegőrző gazdagságával szembesítette.
A viszonylagos nyitottság által a szocialista országok
közül Magyarország vált kelet és nyugat polgá -
rainak, művészeinek találkozási pontjává. 
Bár az 1970-es években még létezett az Aczél
György-féle kultúrpolitika három T-jének (tiltjuk, tűrjük,
támogatjuk) kontrollja, de a század második felétől,
majd annak utolsó harmadában a szovjet katonai
és kulturális megszállás kötelékei a politika terén is
hihetetlen gyorsasággal s váratlanul lazulni kezdtek.
A tudományos vívmányok térnyerése, különösen
a kommunikáció eszközeinek elké pesztő fejlődése
semmivé tette a politikai határok „vasfüggönyeit”.
A kultúra képviselőinek eszmei, eszté tikai gondo -
latcseréjét, a nyugat-európai kortárs művészet
megismerését már nem voltak képesek megállítani
a szögesdróttal és fegyverrel őrzött határok.
A láthatatlan elektromos hullámok megállíthatatlanul
szállították hangban, képben és a gépek által
kinyomtatható formában az információkat az egész
világból. A globalizáció elkezdődött és megállít -
hatatlanná vált. Bár elképzelhetetlennek tűnt – és
egyértelműen a nagyhatalmak befolyásának
átrendeződése és megegyezése kellett hozzá –, de
mégis érezhető volt a kelet-európai elszigetelődés
megszűnése és egy lehetséges rendszerváltás

eljövetele. Ha kevesen is voltak, de léteztek már az
akkor általunk „vörös báróknak” hívott, a kultúra
szabadságát támogató megyei elnökök, politikai
vezetők. A művészet területén ez azt jelentette, hogy
politikai megfelelés nélkül, a kvalitás alapján egyre
többen kaptak lehetőséget elképzeléseik meg való -
sítá sához. A relatíve gyorsan kiépült nemzetközi
kapcsolatok eredményeként lehetőségünk lett
felmérni hiányosságainkat, de az összehasonlítás
révén felismerhettük értékeinket is.  Ez idő tájt még
tartott az irodalom és a képzőművészet szigorú
állami irányítása, cenzúrázása, elvágása a nyugat-
európai trendektől, azonban – a kerámiaművészet
új reneszánsz korszakának kezdetét meghatározó
módon – az iparművészet kevésbé fontosnak tartott
és kevésbé kontrollált területein szinte a semmiből
jelentek meg és nyertek teret a legkorszerűbb
avantgárd útkeresések és megújító törekvések,
összhangban a világ más tájain zajló képző mű vé -
szeti kezdeményezésekkel, sőt, bizonyos terü le teken
és esetekben útmutatóan. Ha különböző szinten is,
de egész Kelet-Európában az ipar művészet vette át
a képzőművészet „kultúrát megújító” szerepét.
A műfajok addig merev határait villámgyorsan
elmosták a kézműves alkotók új törekvései.
Megszűnt az Art és Craft szembenállása egy -
mással. A kvalitás, a kor szellemének megfelelő
megjelenítés lett mérvadó, és nem az, hogy valami
ecsettel vagy vésővel készült, használati funkciót
tölt-e be, vagy „csak” esztétikait. Ebben különösen
nagy szerephez jutott a szobrászat és a festészet
ágazati és technikai sajátosságait magába foglaló
kerámia. Beköszöntött a kerámia reneszánsza:
a keramikusok szobrászati pályázatokon jelentek
meg, a szobrászok kerámiatechnikával készült
alkotásokkal törtek be új területekre. Pécsett az
Országos Kisplasztikai Biennále (1967) után
azonnal létrejött az Országos Kerámia Biennále
(1968) is – Romváry Ferenc, majd Sárkány József
művészettörténész szervezésében –, mely
évtizedeken keresztül szolgálta a kortárs magyar
kerámiaművészet fejlődését.
A magyar kerámia- és porcelánművészet meg -
újításában, korszerűvé tételében, a nemzetközi
kapcsolatok elindításában, mint azt előzőleg már
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jeleztem, meghatározó szerepe lett a szimpózium-
mozgalomnak és a szakmai alkotótelepeknek.
A kerámiaszimpóziumokat és ezáltal a nemzetközi
kapcsolatokat a  hatvanas évek végén a nem -
zetközi tapasztalatokkal rendelkező Schrammel
Imre keramikusművész indította be Siklóson.
A siklósi szimpózium hamarosan a Baranya Megyei
Tanács önálló intézményeként, majd évekkel
később a felújított kolostorban Siklósi Kerámia
Alkotótelepként működött az év nagy részében.
Első vezetője Csenkey Éva művészettörténész volt,
később, 1984-től hosszabb távon Komor István,
majd Váczy Réka voltak a vezetői. A szakmai
megújulásban útmutató szerepe Schrammel
Imrének és munkásságának volt, aki a szilikát
anyagok szabad, addig nem elfogadott, ter mé sze -
tes, anyagszerű használatának nemzedékekre ható
inspiratív, nemzetközi hírű mesterévé vált. A kezdeti
siklósi szimpóziumok tapasztalatait felhasználva, az
átalakulást, a megújítást szolgálva, a külföldi
kapcsolatok, a szakmai infrastruktúra  kiépítésében,
a sokirányú fejlődés lehetővé tételében azonban
meghatározó szerepe az 1973-ban kezde mé nye -
zésemre, speciális szakmai céllal alapított és
kiépített, akkor világviszonylatban is egyedülálló,
egész évben működő kecskeméti Nemzetközi
Kerámia Stúdiónak lett . A kezdetektől, 1976.
szeptember 1-től vezetésem alatt álló független
intézmény szakirányú eszközeit folyamatosan
bővítette, technológiai színvonalát állandóan
fejlesztette, a tapasztalatok eredményeit közös sé -
gi vé tette, a gyakorlati kísérleteket, a szakmai
demonstrációkat, az egyéni útkereséseket támo -
gatta – ezáltal a mindenkori fejlődés leté te mé -
nyese volt. Mindez a Bács-Kiskun Megyei Tanács
önálló intézményeként, a Finomkerámia-ipari
Művek és a Népművelési Intézet összefogásával
jöhetett létre.
A szimpóziumokon, alkotótelepeken dolgozhattak
először közösen az úgynevezett „szabadúszó”
keramikusok és a gyári tervezők. Itt alkottak együtt
élőben, a külvilág zavaró hatásaitól elszigetelő,
magas falakkal körülvéve a keletről és a nyugatról
meghívott művészek, itt cserélhettek szabadon
eszmét, gondolatot, tapasztalatot, technikai

ismeretet, kolostori védettségű körülmények között.
Itt használhattak először olyan gyári alapanyagokat
a gyárak keretein kívül alkotók, mint a kőedény
massza, a porcelán, a samottos agyag stb. Itt
égethettek először „magas hőfokon”, gyári
technológiát elérő szinten. Itt ismerkedhettek meg
a gyakorlatban az addig csak könyvekben olvasott
vagy hallott égetési eljárásokkal, a nyíltlángú
fatüzelésű, a redukciós, a gázpalackos-szigetelő
paplanos, a fáradt olajos és a kokszos égetéssel
stb. Itt, Kecskeméten nyertek kivitelezést és ezáltal
esztétikai létjogosultságot a legkülönbözőbb, addig
nem ismert anyagkeverések, kezelések, technikai
kombinációk, égetési effektek. A közösségben
alkotás törvényszerű velejárója az eredetiségre való
törekvés, az ismert ellenében a kontraszt felállítása,
az egyéni felhasználás és megformálás volt.
Szobrok, domborművek születtek: agyagban
hagyott emberi lábnyomról, samottba préselt és
kiégetett madártetemből, vágott, átlőtt nyers
porcelán oszlopokból (Schrammel Imre), kevert
anyagokból összevert, átmetszett kőcserép
hasábból (Benkő Ilona), homokba szúrt lyukakba
folyatott fajansz öntőmasszából (Tuza László),
különlegesen, írókából, rétegenként egymásra
csurgatott hígmasszából (Fekete László), emberi
testrészekről öntött, negatívokba préselt, torzított,
koksszal összeégetett formákból (Fusz György),
vízsugárral alakított, mosott porcelán tömbökből
(Probstner János), égető lapok közt eggyé olvasztott
kerámia porból (Pagony Rita), színezett porcelánból
szürreális valóságban megjelenített csendéletekből
(Polgár Ildikó), az öntőmasszákra alkalmassá tett
szitázással, szabad grafikai elemekkel gazdagított,
épített felületekből (Geszler Mária), hűtő -
szekrényben részben szétfagyasztott agyag
darabokból (Vásárhelyi Emese), a kéz és
a legegyszerűbb eszközök gesztus nyomaival
formált agyag testekből (Kecskeméti Sándor), az
újjáélesztett egyiptomi pasztából készített
oszlopplasztikákból (Nagy Márta), különböző
anyagok, bambusz, üvegkristály stb. agyagba
épített kombinációjából létrehozott formákból (Jóna
Gud-vard-ardóttir). Képek jöttek létre: fából kifűrészelt
és linóba metszett rajzokra préselt agyaglapokból
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(Antal András), és megismételhetetlen, egyedi,
olvadáspontig hevített, oxidokkal színezett
agyagokból (Orbán Katalin), stb. Új égetőkemencék
létesültek: az űrtechnikához kifejlesztett, Ameri -
kából hozott kaowool szigetelő anyagból épített,
palackos gáz égőkkel működtetve (Kendra és David
Davidson /USA/); az előhevítetten, víz és fáradt olaj
keverékével tüzelt kemence (Denis Parks /USA/,
Szalai László, Probstner János); a fatüzelésű, első
közös „raku” kemence (Szalai László); Magyar -
ország ez időben első sómázas kemencéje (Harth -
mut Schantal /NDK/, Korompai Péter); a Lauren
Terryre/F/, Kis Jakab és Király Klára munkatársaink
segítsé gével megépített fatüzelésű kétkamrás
kemence; és a szintén mindenki számára, nyugati
segítséggel megvalósított láncboltívű magas tüzű
kocsis kemence (Axel M. Günter /D/, Korompai
Péter), mely Fusz György vezetésével Siklóson is
megé pült . A kemenceépítő könyveivel a szak -
mában világhírűvé vált Fred Olsen /USA/ veze -
tésével is megépülnek kemencék: a japán típusú
anagama, majd később, a gyakorlati tapasztalatok
alapján korszerűsítve nyitható ajtóval, magasabb
tűztérrel (Probstner János elgon do lá sá ban, Kis
Jakab, Király Klára) újjáépülnek gyors ége tésű, mai
napig használt kemencéi is stb. Mivel a kemencék
megépítésében mindig sokan segédkeztek, azok
közösségi ötletekkel gazdagí tot tan készültek.
A felsoroltak a folyamatos kísér letezés példái és
eszközei lettek, voltak. A közös alkotás egymást
egyediségre késztető szelleme, az eltanult szakmai
fogások, az összeadott tudással felfedezett égetési
eljárások lettek elfogadottan részei, meghatározó
karakterei az új szemléletű alkotásoknak. Az itt
létrejött művek a kiállításokon, bemutatókon,
demonstrációkon hatottak azokra is, akik valamely
okból nem jártak hosszabb távra alkotni e helyekre.
A kelet-európaiaknak szerencséjük volt a kerámia
területén. A csehszlovákiai Bechynét kivéve
kezdetben még nem léteztek hasonló telepek a
világban. A japánok is meglátogattak bennünket
tapasztalatokért, mielőtt kiépítették többszörös
nagyságban és technikai színvonalon Sigarakit. Így,
amíg a máshol élő művészek hosszú évek egyéni
kísérleteivel jutottak új formai, technikai meg -

oldásokhoz, azok, akik meghívást kaptak e helyek -
re, készen tanulhatták meg és alkalmazhatták
azokat. A kölcsönös tiszteletadás, a másság iránti
nyitottság a szellemiségre is jellemző volt:
kimondatlanul is tabu volt bármely faji, nemi vagy
nemzeti hovatartozás megvitatása ezeken az
alkotótelepeken, melyek a művészet szabad
alkotói szentélyei voltak. A kultúrák minden
képviselőjének megbecsülése mellett minden és
mindenki az új alkotások megszületését, a műfaj
továbbfejlődését szolgálta. Az ismertté válás, a világ
szakmai elismerése is hamar megérkezett:
a Schrammel Imre kezdeményezésére 1982-ben,
Magyarországon tartott konferenciáján a Nemzet -
közi Kerámia Akadémia /AIC/ tagjává választotta
a Siklósi Kerámia Alkotótelepet és a kecskeméti
Nemzetközi Kerámia Stúdiót.
Az alkotótelepeken, különösen a kecskeméti
stúdióban összegyűlt információ, tudás és
technológiai háttér adta meg annak a lehetőségét,
hogy az itt készült alkotásokkal a magyar
keramikusok nemcsak hazai, hanem nemzetközi
díjakat is nyerjenek. A teljesség és részletesség
igénye nélkül, de fontosnak tartom megemlíteni
a kollégák általam ismert jelentősebb külföldi díjait
(közülük többen többször, több helyen is nyertek):    
Faenza (I): Schrammel Imre 1971, 1974, 1984;
Benkő Ilona 1972, 1978, 1980; Ortutay Tamás 1972;
Polgár Ildikó 1977, 1985; Orosz Mária 1978; Bődy
Oszkár-Várdeák Ildikó 1979; Pagony Rita 1981;
Orbán Katalin 1983; Vásárhelyi Emese 1983;
Szekeres Károly 1984; Lammel Ilona 1985; Vallauris
(F): Csekovszky Árpád 1970; Majoros János 1972;
Benkő Ilona 1976; Szekeres Károly 1980; Fekete
László 1982; Geszler Mária 1982; Vásárhelyi Emese
1984; München (D): Schrammel Imre 1983; Geszler
Mária 1985; Kecskeméti Sándor 1986; Nagy Márta
1988; Calgary (CDN): Ortutay Tamás 1973;
Schrammel Imre 1973; Benkő Ilona 1979; Gualdo
Tadino (I): Benkő Ilona 1979; Krajtsovits Margit
1983, 1986; Schrammel Imre 1988; Erfurt (D):
Geszler Mária 1974; Orbán Katalin 1982; Zágráb
(HR): Kun Éva 1984, 1990; Geszler Mária 1990;
Freiburg (D): Fusz György 1986; Ankara (TR):
Szekeres Károly 1986; Koblenz (D): Geszler Mária
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Szergej Isupov (EST): Mr. Holy Day, 2007 Jason Walker (USA): Dália halála, 2011

1992; Belgrád (SRB): Gerle Margit 1996; Kairó (ET):
Borza Teréz 1996; Mino (J): Jáger Margit 1992;
Geszler Mária 2002; Babos Pálma 2002; Tajvan
(TW): Geszler Mária 2004. 
A magyar biennálékon és triennálékon nyertes
művészek nevét is hosszan lehetne, kellene
sorolni. Sajnos erre nincsenek terjedelmi kereteink,
ez önálló méltatást érdemelne. A nemzetközi
együttműködés és megmérettetések során
azonban kiderült, hogy csak technológiailag
voltunk elmaradva. A keleten még élő szellemi
hagyományok gazdagsága, a közösségivé lett
tudás, az anyagok elementáris, eredeti megújítása,
melyre részben a kezdeti technikai elmaradottság
is kényszerített bennünket, a tartalmi mélység,
a tudatosan vagy ösztönösen megjelenített
mondanivaló termékenyítően hatott, elismerést
vívott ki a technikailag magasabb szinten alkotó
nyugat művészei között. Ezt 1991-ben a stúdió
felkérésére hazánkba látogató Mme Coullery,
a svájci központú Nemzetközi Kerámia Akadémia

főtitkára, mint az East and West szimpózium
védnöke a Magyar Iparművészeti Főiskolán tartott
előadásában is elismerte és méltatta. Ellent -
mondásosan hangzik, de ő is utalt arra, hogy
a politikai elnyomás ösztönzően hatott az alkotói
kreativitásra.
Az itt szerzett információk, kapcsolatok nem egy szer
életreszólóak lettek, teremtették meg a nemzetközi
tagságokra, kiállításokra, bemu tatókra, nemzetközi
konferenciákon tartandó előadásokra szóló felkérések
alapját, és vendégprofesszori meghívásokra is sor
került. Ismereteim szerint innen eredeztethető – de
természetesen egyéni kapcsolataiknak is köszönhető
– hogy Kecskeméti Sándor Hollandiában, Angliában,
Svájcban stb., Geszler Mária Németországban,
Amerikában, Japánban stb., Polgár Ildikó Német -
országban, Probstner János Izlandon, Fekete László
Ameriká ban, Dobány Sándor Skóciában tanított. Ezen
időszak alatt lettek magyar művészek a Nemzetközi
Kerámia Akadémia (Genf) tagjai: Schrammel Imre
1970-ben (majd 1986-ban alelnöke is lett), Szekeres



Károly 1974-ben, Benkő Ilona, Geszler Mária, Janáky
Viktor, Orosz Mária, Pagony Rita, Polgár Ildikó 1982-ben,
Fekete László, aki később vezetőségi tag is volt
1984-ben, Kádasi Éva 1996-ban, Probstner János
2004-ben (aki a vezetőség felkért tanácsadója, majd
2010-től a vezetőség tagja), Jóna Gud-vard-ardóttir, a
kecskeméti stúdió művészeti tanácsadója, majd
hosszú évekig munkatársa 2005-ben, Karsai Zsófia
2010-ben, Babos Pálma, Dobány Sándor és Néma
Júlia pedig 2012-ben.
Színvonalas, említésre méltó egyesülések jöttek
létre, olyan művészeti csoportosulások, amelyek
már a kezdetektől elismerésnek örvendtek. A rövid
életű Nemzetközi Kecskemét Group 1980-ban
a WCC munkaszemináriumán alakult a stúdióban
és több kiállítást rendezett Nyugat-Európában.
Fekete László kezdeményezésére 1992-ben létrejött
a Terra Csoport, mely a magyar kerámiaművészet
meg ha tá rozó szereplőit is magába foglalta, és
jelentős kiállításokkal szerepelt itthon és külföldön.
Tagjai közül többen jelentős egyéni nemzetközi
karriert is befutottak, mint Geszler Mária, Fekete
László, Nagy Márta. 1993-ban Siklóson, az auto di -
dak taként nemzetközileg elismert művésszé lett
Dobány Sándor kezdeményezésére megalakult a
DeForma elnevezésű művésztársaság. A Sárkány
József művészettörténész összefogásában működő
csoport a porcelán dizájnra épülő irányzatot vallotta
magáénak. A művészeti akadémia tanáraiból és
gyári tervezőkből, illetve ilyen tapasztalatokkal,
képességekkel rendelkező, kiváló művészekből álló
egyesülés számos hazai és nemzetközi szim pó ziu -
mot rendezett sikerrel, tagjai közül többen európai
galériákkal építettek ki kapcsolatokat. Sajnos
minden pozitív szereplésük ellenére sem tudták
bevenni a magyar gyárak konzervatív termékeinek
bástyáit. Voltak, akik csoportosuláshoz nem kötődve
szereztek nemzetközi hírnevet, köztük Kecskeméti
Sándor, akinek mind a hazai, mind a külföldi
szobrászati munkássága jelentős, és az itthon stílust
teremtő Kun Éva.
A szakma e korszakra tehető kiváló hazai
alkotóinak megbecsülését bizonyítja, hogy a
keramikusok közül mintegy negyvenen kaptak
Munkácsy- és Ferenczy-díjat, sőt ketten Kossuth-

díjat is átvehettek (Gádor István és Schrammel Imre,
utóbbi a Prima Primissima Díjat is megkapta). A 20.
század utolsó évtizedében a magyar kerámia -
művészet legjobbjai már nemcsak a magyar
kerámia-szimpóziumok és alkotótelepek szűkebb
szakmai berkeiben, hanem a nemzetközi színtéren
is hírnévnek és elismerésnek örvendhettek.
Dokumentálva mindezt számos külföldön kiadott,
kortárs művészettel foglalkozó albumban,
könyvben, és olyan vezető szakmai világ ma ga zi -
nok ban, mint a Ceramic Monthly (USA), a Neue
Keramik (D), az Art and Perception & Ceramics
Technical (AUS), a Ceramic Review (GB), a La Revue
de la Ceramique (I) stb. szerepeltek a magyar
szakmabeliek alkotásai és írásai. Ennek köszön -
hető, hogy a Magyarországra szóló meghívásokat
szerte a világból a rendszerváltás és az ezred -
forduló után is neves művészek fogadták el, így az
ekkor már önrész befizetésével járó szim -
póziumokra és a már költségtérítéses mester -
kurzusokra is, továbbra is lehetővé téve ezzel
a magyar keramikusoknak a világ más részein
létrejövő művészeti törekvések közvetlen
megismerését.
Az ajándékként a művésztelepen hagyott műtár -
gyakból – a rendszerváltás kezdeti káoszában
szétszóródott és elveszett művek sorsával
ellentétben – világhírű, tanulmányozható és
megismerhető gyűjtemény jött létre a kecskeméti
Nemzetközi Kerámia Stúdióban. A történelmi
szituációk és az emberi kitartás egybeesésének
köszönhetően ez mindmáig érintetlenül egyben is
maradt. Világhíres mesterek munkái mellett olyan
művészek itt készült alkotásait is őrzi ez
a gyűjtemény, mint Paul Soldnerét, akit a nem zet -
közi kerámiaművészet Picassójának, Szergej
Isupovét, akit Salvador Dalíjának tartok, vagy Yasuo
Hayashiét, akinek munkásságát Japánban már
életében a nemzeti örökség részének tekintik, és
sok, hazájukban is kiemelkedőként számon tartott
művészét, mint John Glick, Enrique Mestre, Steven
Montgomery, Akio Takamori, Nina Hole, Janet
Mansfield, Gustavo Pérez, Philippe Barde, Ilona
Romule, Vladimir Tsivin, Paul Mathieu, Frank
Steyaert, Peteris Martinsons, és még számos,
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Dorothy Feibleman (GB):
Spiráledények I–II., 1987

Babos Pálma:
Kígyótánc, 1996

Vida Judit: Tál, 1995
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a nemzetközi kerámiaművészet történetének már
ma is számon tartott  alkotója. A díjnyertesek és
a már külön említettek mellett jelentős munkáit
birtokolja a gyűjtemény Pázmándi Antalnak, Kovács
Gyulának, Kungl Györgynek, Babos Pálmának, Antal
Andrásnak, Jóna Gud-vard-ardóttirnak, Fusz György -
nek, Kádasi Évának, az őket követő gene ráció közül
Karsai Zsófiának, Simon Zsoltnak, Néma Júliának
stb., a DeForma, a Terra csoport tagjainak művein
túl a MAOE kerámia szakosztálya számos
kiemelkedő művészének. Itt őrződnek meg a
kecskeméti triennálék győzteseinek művei is.
A rendszerváltásig az egyénileg szerzett tudás
közösségi értékké vált . A Nemzetközi Kerámia
Stúdió iparművészek számára 1986-ban létre -
hozott massza- és mázüzeme a szakma egé szé re
óriási hatással volt . A művészek anyag- és
mázrecepteket adtak térítés nélkül az üzemnek,
amely a rendszerváltáskor kikényszerített, a stúdió
számára igazságtalan privatizáció után is
megőrizve szellemiséget, a tisztán piaci körül -
mények között is betölti eredetileg vállalt szerepét,
s Interkerám néven ma is a kerámiából alkotó
művészek legfontosabb alapanyag- és eszköz -
szállítója maradt.
A korszak kezdetének művészettámogató szoci -
alista reformpolitikusai közül néhányat minden -
képpen meg kell említenünk: Bács-Kiskun
megyében Gajdócsi Istvánt és Romány Pált,
Baranya megyében Takács Gyulát, de rajtuk kívül a
rendszerváltás utáni megyei, városi vezetők és
politikusok közül is többen támogatták a kerámia -
szimpóziumok, művésztelepek létrejöttét, létét.
Az 1980-as évek végén a kecskeméti stúdióba
látogató, azt a későbbiekben is sokszor méltató és
segítő Hans Beck, aki hosszú ideig az Európai Unió
magyarországi delegációjának vezetője volt,
politikai szempontból is jelentősnek tartotta egy
ilyen nemzetközi alkotótelep létét, azt az európai
integrációhoz való kapcsolódás szellemi és
művészeti katalizátorának ítélte. A rendszer váltást
megelőző néhány évtizedben a nemzetközi
szimpóziumok, biennálék, triennálék, tárlatok és
alkotótelepek az iparművészeti ágazatok szinte
minden területén országszerte létjogosultságot,

támogatást és elismerést kaptak. A kerámiát
illetően 1978-ban Kecskeméten létrejött a Szilikát -
ipari For matervezési Triennálé, főleg a gyári
tervezők számára, 1978-ban Thury Levente
keramikusművész kezdeményezésére a Csók
István Galériában az Őszi kerámia tárlat, melyet
1997 óta az Olof  Palme Házban rendeztek meg.  
1987-ben az egyetemi rangú Magyar Iparművészeti
Főiskola Gergely István rektorsága alatt a kecske -
méti stúdióval oktatási szerződést kötött, amelyet
1996-ban Schrammel Imre rektorként megerősített,
s ide szándékozta telepíteni a Szilikát Tanszéket.
Ennek érdekében a Bács-Kiskun Megyei Tanács
jelentős beruházást végzett . A pécsi Janus
Pannonius Egyetem a Siklósi Kerámia Alkotóházzal
kötött szerződést, így kitűzték az irányát egy
lehetséges jövőbeni oktatási reformnak, mely az
akadémiai művészképzés alig két évszázados
elefántcsonttornyából a való élet művész kép zé sé -
hez, a hajdan létező mester és tanítvány együtt-
alkotásának magasabb szintű gyakorlatához való
részbeni visszatérést jelentette volna. Sajnos Siklóst
leépítették, majd bezárták. Kecskemét esetében ez
a törekvés a rektorváltással, a hatalomba került új
rektor ellentétes koncepcióján bukott el. Ezért
a stúdió a megyei beruházás védelmében
a Nyugat-magyarországi Egyetemmel kötött együtt -
működési megállapodást, megteremtve ezzel
a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Szilikát Tanszékének versenytársát.
Az ezredfordulót megelőző években, a rend -
szerváltás után még reményt adott a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) 1992-es létrejötte az egyéni
pályázatok elnyerésének lehetőségével az
alkotótelepeken és nemzetközi szimpóziumokon
való részvételre. 1996-ban megvalósult Rapcsák
András, majd Lázár János polgármesterek támo ga -
tásával, Pannonhalmi Zsuzsa keramikus művész
szervezésében a hód me ző vá sár helyi kerámia
szimpózium, és a művész kezdemé nyezésére
megjelent egy hiánypótló mű, A magyar kerámia -
művészet I. Alkotók, adatok 1945–1998 című,
a Magyar Keramikusok Társasága és a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus gondozásában közreadott
kiadvány. Elindult 2000-ben a keszthelyi Pelso-
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kiállítássorozat, ami részben kerámia biennále is
lett . 2006-ban Budapest-Ferencváros kultúrát
pártoló polgármesterének, Gegesy Ferencnek a
támogatásával, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
városa, a Nyugat-magyarországi Egyetem össze -
fogásában, magánszponzorok, a Bertrans, a Ver-
Bau, a Szimikron és az Islandia segítségével –
szervezésemben – 10 évre galériát kapott és
indított a kecskeméti stúdió az Iparművészeti
Múzeum közelében, az Üllői úton Museion No. 1
néven. Szándékunk szerint ez a galéria a kortárs
kerámia-, porcelán-, üveg- és betonművészet
bemutatóhelyeként illeszkedik a főváros
kiállítóhelyeinek rendszerébe.
A kerámia-szakma e reneszánsz korának utolsó
nagy tetteként – mivel szükség volt itthon is
a nemzetközi megmérettetésre – kezde mé nyezé -
sem re 2005-ben a Kulturális Minisztérium, Bács-
Kiskun megye, Kecskemét városa és az NKA
támogatásával, az Interkerám által alapított Kortárs
Kerámiaművészetért Alapítvány szervezésében
létrejött Kecskeméten a Nemzetközi Szilikát -
művészeti Triennále. Ez a szilikátművészet teljes
skálájának teremt megmérettetési és elismerési
lehetőséget . Nagy sikerrel és számos ország
művészeinek részvételével három triennálét
rendezhettünk eddig, az utolsót 2011-ben.
A politikai és közigazgatási struktúra átalakulása,
valamint a gazdasági változások miatt a támogatók
egy része az utolsó rendezvényen, a díjak
kiadhatóságát kockáztatva kivonult a szpon -
zorációból. A következő triennále megrendezésére
jelenleg nem látszik esély.
Ebben a korszakban a számítógépek vezérelte
fegyverkezési versenyben gazdaságilag is szétesett
a Szovjetunió, és vele romba dőlt a „szocialista”
társadalmi modell. A jogállamiság intézményeinek
gyengesége miatt a meglévő és szükséges szociális
és kulturális védőháló is széthullott. Elenyészett –
reméljük, hogy csak átmenetileg – a magas szintű
kulturális értékek védelme, tisztelete. Szinte a kezdeti
vadkapitalizmus embertelen szelleme szabadult az
országra. Az erőforrásokat, a jól működő gyárakat,

gazda ságokat kiárusították. A kerámia területén
a nemzetközileg is versenyképes minőséget
produkáló finomkerámiaipari gyárakat leállították, vagy
azok percek alatt a nyugat-európai cégek tulajdonába
mentek át, monopolhelyzetbe juttatva őket.
A művészek az utcára kerültek, mivel a továbbiakban
tervezők nem, csak kivitelezők kellenek.
A hazai és a nemzetközi bemutatkozási lehe -
tőségek lassan megszűnnek, a művész telepeket
bezárják vagy olyan önfenntartásra kényszerítik,
mely ilyen irányú pályázatok, illetve tőke hiányában
megvalósíthatatlan. Emiatt kiszolgáltatott a hely ze -
tük, lényegében úgy tűnik, napjaik meg vannak
számlálva, hacsak nem születik egy más, politikai
és gazdasági hatalommal rendelkező és a szín -
vonalas művészetet tisztelő, azt támogató új
mecenatúra. Van rá példa: a príma-díjak létre -
hozása. A rend szerváltás utáni évtized alkotói
szellemét az egyéni érvényesülés és a fenn -
maradás érdekében a „bármi áron” való törekvés
jellemzi. Híres művészek kényszerülnek amerikai
min tára – szinte egy show keretében – hobbi -
keramikusokat oktatni. Ez még nem lenne baj, ha
kulturális missziónak tekintenénk, de e téren nem
az értelmes, államilag is támogatott fejlesztő

Lóránt János Demeter: Utolsó vacsora, 2006
Mûtárgyfotók: Áment Gellért
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továbbképzés, hanem a pénzerős, erőszakos
fizetőképes amatőrizmus kiszolgálása zajlik.
A kapitalizmus körülményei között ez lehet
természetes, de nekem továbbra is a kvalitás
kiszolgáltatottságának tűnik. A legtragikusabb
ebben az, hogy ez a szemlélet a néhány
világhírűvé lett magyar, a minőségi továbbképzést
biztosító művésztelepet és szimpóziumot is
magával rántotta, ha nem is az azonnali fizikai, de
a szellemi ellehetetlenülésbe. 
A számítógépek a bármely információ, kapcsolat,
produktum elérésének lehetőségével kecsegtetnek,
vagyis a gép az elsajátítandó valós tudás és ismeret
délibábja lett. A 3D-ben megjeleníthető elképzelések
az alkotó munka kézzelfogható és kiteljesítő
valóságától távolítják el a művészt. Lassan gép tervez
gépnek. A művész, mint fogalom is megkér -
dőjelezhetővé vált. Inkább számítógép-programo zó -
nak kell lennie annak, aki alkotni jogosult, illetve
alkotni tud. A minden megvaló sítható, megismerhető
– már a 20. században kiteljesedő – életfilozófia-elvét
azonban a gondol kodók ma már megkérdőjelezik.

A percek alatt milliárdszámra gyártható ún. dizájn
plasztikpohár mintha nem tudná kiváltani teljesen
a kézműves által vagy annak részvételével gyártott
üvegpoharak és kerámia kávéscsészék esztétikai és
életfilozófiai értékeit. De a hihetetlenül felgyorsult,
zsugorodó, globalizált világ manipulált, celeb értékei”
is mintha egyre nagyobb tartalmi, lényegi hiányt
hagynának maguk után. Lassan a komputerével él
társas életet a világ, és nem veszi észre – talán csak
az áramszünet alkalmával –, hogy valójában izolált és
társtalan. Csupán olcsó, pillanatok alatt szemétté váló,
vegyész kreálta anyagok veszik körül az emberek
életterének nagy részét, hosszú ideig tartó
lebomlásukkal mérgezve, szennyezve a földet.
A személyes, valós míves dolgok komplex értékeinek
vágyához egyre többen már el sem jutnak. Lassan az
emberek legtöbbje az emberi élet legértékesebbje, az
alkotó művészet – és annak eredeti alkotásai – nélkül
él, esetleg csupán iparilag gyártott, nyomtatott, formált,
műanyag kópiáival. Illetve csak virtuálisan fér hozzájuk. 
Egy néhány éve készült felmérés szerint
Németországban a növekvő számú „szinglik”, az

Fotográfiák a Művészet az agyag kolostorából-kiállításról. Iparművészeti Múzeum, 2013
Bal képen elől: Jóna Gud-vard-ardóttir, hátul Antal András alkotása; jobb képen elől: Heidi Guthmann Brick műve (DK)
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egyedül élők legtöbbje maximum hat fajta edényt
használ, tart lakásában a kész vagy félkész ételek
elfogyasztásához. A partikon eldobható termé -
kekből táplálkozik. Az örökölt, sokdarabos, értékes
családi készleteket, melyek megtartására is egyre
kevesebb a feláldozható hely, jó ha évente egy-
egy alkalommal használja az eltűnőben lévő
nagycsalád. Az ördögi, a fogyasztói piac érdekeit
szolgáló manipulálás mindenre kiterjed, percenként
változtatott koncepció szerint, a mindig újnak és
természetesen nélkülözhetetlennek hirdetett,
felesleges termék, „kütyü” megvásárlására buzdít.
A bóvli barkácsolását a „mágikus” hatású tévékben
„tanítják”, a valóban szükséges, a természeti
erőforrások végességet figyelembe vevő és időtálló
művészi alkotások helyett. Ha így haladunk tovább,
az alkotó emberi értékek semmibevételével hamar
elérjük R. Bradbury Fahrenheit 451-világát.
Visszatérve a szilikátok területére, a jelenlegi
helyzetből három kitörési, továbbélési, alkotási
módot, lehetőséget látok a keramikusok számára. 
Az egyik irány: a Craft, vagyis a kézművesség vonalán
az egyéni, alapvetően manufakturális eszközökkel
felszerelt műtermekben, műhelyekben teljesedhet ki:
visszatérés a globalizációból is fakadó ismeretek
magasabb szintjén a művész iparosok, fazekas -
mesterek világához. A fazekas-, illetve kerami -
kusműhely egy kézműves technikákkal dolgozó,
limitált számú egyedi termékeket létrehozó kis
manufaktúrának fogható fel. Már a rendszerváltást
megelőzően létrejöttek, de azt követően és
technológiai színvonalon megújulva fenn is
maradhattak az egyedi használati tárgyat, edényt,
burkolatot, kályhát, dísztárgyat stb. gyártó egyéni, ipari
jellegű műhelyek. Az ezekből kikerülő egyedi vagy
rövidszériás tárgyak az állami és privát galériák,
ajándékbutikok fontos és keresett alkotásai lehetnek.
Besorolásuk – művészet-e vagy nem – színvonaluk
szerint lehetséges. Számos olyan keramikus van a
művészeti akadémiát végzettek között is, aki ilyen
módon alkot. A magyar tárgyi néprajz művészeti
értékeit, formai és ornamentális hagyományait irányt
mutatóan, korszerű funkciókkal, technikákkal ötvöző
Kun Éva munkássága mintaértékű az említett
területen. Az effajta tevékenységgel egyedi igényeket

elégíthet ki az alkotó, egyéni módon, művészként
egymaga, mint a régi kiváló fazekasmesterek.
A szakmai visszarendeződés a klasszikus értelemben
vett fazekasmesterek szintjére és alkotómódjára
tehát nem jelent színvonalcsökkenést vagy
értékítéletet. Az ipari forradalom Angliájában a 18.
század óta a szűkebb közösséget szolgáló iparos- és
fazekasmesterekből lettek a legjobb, előítéletes
társadalmi gátak nélkül, a szélesebb társadalmi
rétegek számára is ismert és elismert kerami -
kusművészek.
A másik a dizájn kitörési lehetőségére módot adó
irány, amelyet a művészeti akadémiákon végzettek
számára olyan egyesülésekben látom, ahol
kollaboráció keretében több diszciplína működik
együtt. Tervezőművész, fejlesztő mérnök, kutató -
vegyész, illetve az adott feladathoz szük séges
szakterület értője alkot egy teamet. Ez nagyfokú
ego-mentességet feltételez, követel meg. (A jövő
felsőfokú tervezői oktatásának fókuszában is
ennek a szemléletnek kell állnia.) Ez a fajta
egyesülés – tervezői szinten – bármely feladatot,
funkcionális termék prototípus, építészeti, köztéri
burkolati, környezeti műtárgy stb. megalkotását
magas szinten képes  megoldani. Mindez ma már
a komputerek által meg va lósít ható, nem kell hozzá
közös tervezőhely sem. Ez azonban a dizájn-
tervezés és a kézműves alkotás nagymérvű
szétválását fogja eredményezni. 
A harmadik irány a számítógépek hihetetlen
sebességgel fejlődő, alakuló mai világában
„a komputer és lézer-generáció” dizájnjának
részbeni jelene és közeljövője. Ahol a számítógép
általi megformálásban és modellezésében
komplex-szé tett 3D-s design-koncepció, prototípus
stb. interneten keresztüli bemutatása, eladása is
megtörténhet az azt fogadni, illetve kivitelezni
képes, a világhálón felkutatott nemzetközi
termékgyártó cégek felé. Egyéni vagy szűkkörű
közös vállalkozásban. Ehhez azonban elen -
gedhetetlen a komputerekkel való magas szintű
tervezői ismeretek és képességek mellett
a szükséges információk lehetséges csatornáinak
megfelelő ismerete. Az összefogó szervezői és
menedzseri gondolkodási képesség. Világnyelvek
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tudása és az ezáltal szerzett nemzetközi
tájékozottság. Kivételes képességek összessége.
Ez a komplexitás teljesen új alkotói gondol -
kodásmódot, számítógépekkel való természetes
együttszületést és iskolázottságot, valószínűleg új
generációt igényel. Kiemelkedő fantáziával és
számítógépes ismerettel már ma is rendkívüli
tervezői eredményeket lehet elérni e területen.
Világhíressé is lehet válni vele, mint a Kecskeméten
vendégdiákként járt skót Geoff Mann, aki többek
között a hanghullámok hatására torzuló –
létezhetetlen –, de virtuálisan megtervezhető
porcelán kávéskészletet alkotott meg, és vízióját
3D-s programja alapján az ilyenek modellálásának
technikájával rendelkező porcelán termékgyártóval
le is gyártatta. Új világ, új látomások, új valóságok.      
Mindezek mellett a világhálón a kerámia terén is
létezik már, főleg Amerikában és Nyugat-Európában
egy egyre szélesedő és terjedő alkotói mód és
terület. Az általam önkényesen „ötlet” craft és artnak
hívott – a „mindenki lehet művész”, nem kell az
iskola, csak a számítógép használatának ismerete
–, annak szellemében művelt alkotás. Az interneten
feltárt, a felvevő piacot érdeklő témák diktálására
„ötletekkel” reagálva, virtuális galériában közzétéve.
Mint az etsy.com, amelyen keresztül a kézműves
tárgyat vagy a dizájn ötletet el lehet adni. 
Az ismert vagy ismerni engedett nyersanyagok,
energiahordozók beláthatóan egyre fogyó és véges
időszakában, ahol a technológiai beruházás és
energia igényessége miatt a kerámia-alkotások
megvalósítása is egyre költségesebb lesz, és ezért
természetesen az áruk is, így a jövőt a Craft és Design
párhuzamos létében, fejlődésében látom. Ehhez
továbbra is szükség lenne a lehetséges új területek,
a takarékos előállítási módok gyakorlati felkutatására,
a nemzetközi továbbképzést, a közös kísérletezést
lehetővé tevő, államilag is támogatott stúdiókra,
felszerelt szakmai alkotótelepekre. Ahol a létrehozott,
válogatott útmutató gyűjtemény a megőrzött készítési
módokkal együtt az alkotások közvetlen tanulmá -
nyozására is lehetőséget ad.  Ma azonban az egész
évben működő, világszerte elismert kecskeméti
Nemzetközi Kerámia Stúdiót az addigi gyakorlattal és
törvénnyel ellentétben, az internetes tiltakozás

ellenére, a valós teljesítmények mérlegelése nélkül,
hatalmi döntéssel egy össze nem illő közös
„valamibe” olvasztották, vezetői pályáztatás nélkül.
Megpecsételve területi, szakmai és gazdasági
függetlenségéből is adódó, a felmerülő szakmai
kihívásokra azonnal reagálni tudó fejlődési
lehetőségét. A maga nemében egyedülálló kortárs
nemzetközi kerámia gyűjte ménye, melynek minden
darabja az elmúlt közel négy évtizedben a stúdióban
készült, az Ipar mű vészeti Múzeum igazgatójának,
Takács Imrének és néhány szakértő művészet -
történész, elsősorban Csenkey Éva és Balla Gabriella
kiállásának köszönhetően, az országos múzeum
védelme mellett remélhetőleg egyben marad. Ezt
a szán dékukat azzal kívánták alátámasztani, hogy
a stúdió reprezentatív 1995-ös  kiállítása után ismét
meghívást kapott az eddig ki nem állított, illetve azóta
született kerámiagyűjteménye válogatott, de így is
többszáz darabos anyaga  2013. májusától szeptem -
berig tartó bemutatására a budapesti Iparművészeti
Múzeumba. 
Míg élet van, a remény is megmarad sokszínű
flórájában az emberi nemnek. Akkor is, ha
lejátszódik az emberi környezet teljes automa -
tizálása, s ha rájövünk, hogy az automaták által
gyártott termékekből hiányzik valami emberi. Ha
rájövünk, hogy a komputerek végtelen információi
a gondolkodó emberi lét lényeges kérdéseire nem
tudnak választ adni. Ha tudomásul vesszük, hogy
egyedül a gépek segítségével nem tudunk
megoldani mindent, teljessé tenni emberi életünket,
akkor visszatérünk majd a virtuális világból sok más
dolog mellett a kézben olvasott könyv egyéni
aurájához és a művészek által létrehozott egyedi
dolgok birtoklásának vágyához is, és így talán
a műves kerámiák új reneszánsza is beköszönt.
De addig is kérdés, mivé lesz az emberi élet,
a tudás valódi értelme, az ember alkotta művészet
megváltó katarzisa, a kultúrák változatossága
a profit és a számítógépek által vezérelt, alakított,
globalizált világ kontrollálhatatlan szorításában.
A válasz meghozatala és felelőssége a jövő
nemzedéké.
Csonka-tanya, 2012. augusztus
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A Művészet az agyag kolostorából-kiállítás bemutatása a konferencia résztvevőinek. Iparművészeti Múzeum, 2013
(Fenn: Probstner János és Csenkey Éva, jobbra lenn: Szemereki Teréz és Pázmándi Antal). Fotók: Miglinczi Éva
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Pillanatképek a Művészet az agyag kolostorából-kiállítás záró napján rendezett konferenciáról
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Pázmándi Antal – Kovács Gyula: Ürömi úti épületplasztika. 1998. Bp.
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Szakolczay Lajos

PÁZMÁND I  ANTAL ,  A  KERAM IKUS -SZOBRÁSZ

Nincs új a Nap alatt:
a plasztikai bravúr, mert
az Isten tehetséggel aján-
dékozta meg az alkotót,
a keramikusművésznek is
kijár. Annak főképp, aki
„csak” szobrokat készít, s
noha elkanyarodhatnék
az ipar művészet (az „al -
kal  mazott” művészet) felé,

de makacsul kitart a mintázásban és színezésben
új tárnákat nyitó, a forgó szobrot forgó alkalmatos-
ságnak is képzelő (mi több, a szerint megépítő) al-
kotásmód mellett.
Bár véletlenek is alakították ezt a pályát – a jól raj-
zoló kisfiú korán lelkiismeretes tanár kezébe került,
az Iparművészeti Főiskola szilikát szakán jókor hir-
dettek pótfelvételit, stb. –, mindinkább a tudatos-
ság, az önkifejezői vágy minél erősebb megélése
a jellemzője. Pázmándi az évtizedek alatt nem is
akármilyen mesterré avanzsált. Formakészsége,
anyagszeretete, plasztikai invencióinak halmaza –
alighanem mindhárom – röpítette előre.  Kerámia-
szobraiban, egy kis megengedéssel, a gépvilág za-
katol, tekeri magára a huzalok, kerekek, csövek,
különféle billenőszerkezetek tonnáit, ám a mítoszi
alapozású terepen (alapon!) ott lélegzik egy orga-
nikus világ dombszerű kilátóival és modern virág-
költeményeivel, régmúltból jövő és ki tudja milyen
jövőkép csillagtérképeinek útmutatását követő ha-
jóival, görög-római testek szépségélményével és
a groteszk humorrá emelt avantgárd sokszor meg-
hökkentő torzításaival. 
Zikkurátjai pedig – akár fűrész-lépcsőemelkedő visz
a magasba, akár templomtoronyként konduló dór
oszlop – az égig érnek. Széttörheti a formát, konst-
ruktív vagy annak tetsző formába szoríthatja a vég-
telent – kerámiai-illúzió szobrai mindig ebből
a mérhetetlen valóságból fakadnak –, az anyag
keze nyomán kivirágzik. Talán, mert a természet

minden egyes egyede meglátja magát ezekben a
tükör-szobrokban? Talán mert az anyagban meg-
búvó – belé sulykolt és formáját teljesen kitöltő –
szeretet, az önfeledtség és boldog élés apoteózisa
hatással van a befogadóra, a nézőre? 
Mindkettő igaz. Pázmándi kerámiaszobra egyide-
jűleg támad és védekezik. Ha köztéri elem, fölsze-
leteli magának a teret, ha épületplasztika, szinte
vérévé válik az épp általa kiemelt – élővé tett –
tömbnek, ha zárt térben is ható kisplasztika (a mű-
vész jobbára a nagyobb formákat kedveli), bera-
gyogja a termet, hogy evvel a belőle fakadó
szépség-nyíllal csaknem agresszív feltűnést keltsen
az őt bámulóban. S paradox, ez a „támadás” egy-
ben védekezése is. Mintha csak azért született
volna, hogy minden percben meghaljon; mintha
csak azért fogant volna, hogy átlépvén az összes
időgrádicsot öröktől fogva éljen.
Ám ebben a „billegő” életmodellben erős tartás
van. A ki tudja hány felől érkező, s némelykor
csaknem fojtogató hiány – még ha néha fáj is,
még ha néha kedvetlenné tesz is – ebben a ke-
rámia-paradicsomban sosem lesz konstans elem.
Nem, mert az alkotót a tehetségnek s az alakítás
örömének olyan erős bástyája támasztja meg,
amely sosem engedi a gonoszt a Tengert szétzi-
láló hajóra ültetni. 
Ha elolvassuk a hetvenéves művész vallomását,
fölöttébb észlelni fogjuk a keserűen is vidám ön-
védelem – minden támadás elleni életelixír – ha-
tékony eszközét. „Nem érzem, milyen művésznek
lenni, színes, autonóm plasztikákat készítek samott-
ból, fából, fémből. Felelőtlenül alakítom a formákat
saját ízlésemre és örömömre (kiemelés – Sz. L.), s
így nem csodálom, hogy a kutyának sem kellenek.
Műgyűjtő vagyok: a munkáimat gyűjtöm kényszer-
ből. Ars poetica: munka közben magamra vagyok
kíváncsi, mit tudok kihozni egy kósza ötletből.”
Jó, ha észleljük, Pázmándinál a „kósza ötlet” sosem
ihletből eredő töméntelen, vége nincs burjánzás,
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amely megfojtja a formát. Sokkal inkább tág variá-
ciós lehetőség, amely a művész fantáziáját
– s nem utolsósorban az anyagot fölöttébb uraló
kezét – föl is szabadítja. Ám az épített szerkezet di-
namizmusát – ki a térbe, s onnan (ha egyáltalán
lehetséges ez) ki a kozmoszba! – nemcsak a szinte
mértani módon „megszerkesztett” motívumok
s elemek (elemek mint részegységek) egymáshoz
viszonyított helyzete adja, hanem a mögöttük, ben-
nük leledző tudásmennyiség is. 
Műveltségélménynek is nevezhetjük ezt a rejtve
rejtező, ám az anyag mögött megbújván is némi-
képp kisugárzó folyót. Nem kanálisról van szó,
amelyben a műveltségtörmelékek épphogy csak
lebegnek, hanem erős sodrású folyamról, melynek
az ősiséget követően az egyik ága a reneszánszból
ered, másik ága – minő ellentét! – a pop-art és az
op-art fövenyébe gyökerezik. A mítoszi környezetet
(nemegyszer a bibliai motívumokat) vagy a köznapi
„sportos” legendáriumot olyan, a helyi színt egye-

temessé emelő kultúr-kincsek teszik teljessé – lásd
a kálvinista Róma szökőkútjáról a politika szaksze-
rűtlen késével levágott, 2000-es Debreceni virágos
sellőt (amely magában is remekmű), illetve a teto-
válásaival irritáló Magyar sumóbajnokot (2004) –,
mint a Csokonai Vitéz rokokós lelkére utaló virágos
könyv, valamint a sporthős testét elborító József 
Attila-remekek, az Eszmélet, a Reménytelenül, az
Ars poetica, stb. megannyi sora.
Ehhez hasonló összeütközést mutat a szecessziós
Léda a hattyúval (2004) vagy a vérbő humorral teli
Szent Györgyi és a fiúsárkány (2003) és a gázálarc-
ban tündöklő Három grácia (1982 –1998), s az
atomkori rettenetet ugyancsak védőmaszkkal elűzni
igyekvő Vidám duó, 1982–1998). Kétségkívül,
a szob rokban, akár egy-egy művön belül is, egy-
mástól nagyon is távol álló motívumok kerülnek
egymás mellé (például a csodaszarvas és az atom-
felhőt szemlélő II. világháborús katonák), de tagad-
hatatlan, plasztikailag azonos érték-javak rajzolják

Mindennapi kenyerünk, 1982 Vidám duó, 1982–1988
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az ellentétet. A kontraszt mint megvilágosító gúny
akkor működik leginkább, ha minél nagyobb a való
és a vélt, netán áhítatos világ közötti ellentét (Min-
dennapi kenyerünk – 1982 ). 
A rácsszerkezetek robbanó passzivitása mögött
azonban a lyukakban (negatív terekben) tobzódó
organikus élményvilág egy-egy darabja az igazi tar-
tóoszlop. Mindenikben ott az „ablak a világra” és
a krisztusi „az út én vagyok” (kapu) értelmezésar-
zenált nyitó szimbolikája.  A formátlan forma mint
klasszikus szépségeszmény szinte zenei felhango-
kat ad a struktúrának – lásd az Ablak a hegyen
(1995) „földpánton” nyugvó „szaggatott katedrálisá-
nak” stabilitását –, s még olyan humorral teli áll-
ványzat is a magas cé felé törekszik (ha egyáltalán
nem maga az!), mint a Szürke UFO rózsaszín mar-
cipánról álmodik (1994) című plasztika.
Az A kecskeméti nagy plasztika (1993) zűrös, ám
a „találomra” fölrakott részegységek ellenére is
megingathatatlan oszlopával szemben – az amorf
pásztor meghallja-e a zöldben a juhnyáj bégeté-
sét? – egy klasszikus mű, a Kéktől fehérig (1996)
konstruktivizmuson és organikus „hittételen” nyug vó
szerkezeti világa maga a szép áhítatában megva-
lósult rendezettség. Ám ez a rend, akárcsak Kassák
verse, a csend robbanását alig elviselni tudó za-
katoló gépvilág megfegyelmezett zajával van fű-
szerezve. Befelé nyújtózhatunk, de kifelé – az
ember akkor is ki akar törni a veremből, ha nincs
is verem – aligha. 
Hát persze, hogy a Szerelmi háromszög (1994) fal-
likus, tenyeret formázó ujjgyökerei sajátságos para-
dicsomi állapotot sugallnak, és az A vágy titok  zatos
kapuja (1994) is – az utóbbiban több a színházi kel-
lék – a szexualitással áldott-vert létünk nyugvó (?)
sarkpontjairól regél. És a Fény és árnyék, valamint
az A csavaros hümhüm (1994) bárkájának (csónak-
jának, ladikjának) – a bibliai jelképszerűség tagad-
hatatlan – ugyancsak megvan az értelmezési
arzenálja. Még az alföldi pusztaság is vízi járművet
ringat (Bugaci homokhajó – 2003).
Ám a valódi csoda – a humorból evezzünk a meg-
feszítettség hámorába! – az A kapu sajátja. Meg
a szintén ebben a témakörben mozgó, de modern
korunk furcsaságait szétszálazó Jeruzsálem kövei

és a gázpalackmadár (1996) című kiterjedt sík- és
térplasztikáé. Az előbbi hitünk tartóoszlopairól be-
szél – az aranybarna szín hozzásegít a mű indí-
totta confiteor megkezdéséhez –, az utóbbi
szétszaggatott köveivel s épületmaradványaival
a megtámadott város, végső soron a jászol mo-
dern élet érzésünket is átjáró – nyugvó pontra he-
lyező – fenségéről. 
Az A kapu (2003) rendíthetetlen statikája, biblikus
mélysége mögött – legalább formavilágában, váz-
latosan – nem nehéz észrevenni a MADI-s kerá-
miaszobrok (Ritmus; Két billegő félkör – mindkettő
1996) végtelen tisztaságát, egyszerűségét. S a
Jeru zsálem kövei és a gázpalackmadár is olyan
szobrokkal alapozott, mint a Háromnegyed (2003),
vagy még inkább a Nagy, színes perforált kör
(2001) című kompozíció. Az invenciós gyűrűk tehát
– más, más módon, a plasztikai kifejezés variációja
szerint – egymást „folytatják”. Az új és új módon,
más dinamikai helyzetben lévő részegységek (a
nincstelen „paláston” belüli motívumok) akkor is
friss – szemléletében tágas – műalkotást eredmé-
nyeznek, ha valamelyikük (urambocsá’, netán az
összes) már így-úgy tartópillére volt más kom po -
zícióknak. Erre, ha csupán egyetlen példát hozok
is föl – Ünnepi asztal (1996, festett fa, fém, üveg,
kerámiai) –, azonnal látni a Pázmándi-kerámia-
szobor szerves építkezését.
Végső soron erről van szó: az egyedi látásmódról
és az egyedi – senki mással össze nem téveszt-
hető – művészi arculatról. Amíg Schrammel Imre
a foszlánytestek archaikus-modern régiójában, Né-
meth János pedig a népművészeti elemeket is hor-
dozó korongolt rusztikus felületben találja meg
önkifejezésének csúcspontját – hogy csak a kerá-
mia-szobrászat két, ellentéteiben is karakteres al-
kotóját említsem –, addig Pázmándi expresszív
anyagkezelésű klasszikus avantgárdjára a „mindent
habzsolás” a jellemző. 
Tárgykultusza, tárgyszeretete, a történelmi idő mint
lépték, mint újra és újra fölfakadó forrás ott van
a kerámiáiban. Kitűnő, pontosabban bravúros rajzi
tudását, precíz alakrajzát szemlélvén nem véletlen,
hogy műveinek „összetört” plasztika felületeiben,
lyukacsos, rácsos, redőnyös, ablakos, lépcsős
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Szűkített aranykor, 2005

Éjszakai égetés, 2005 Siklósi torony, 2005
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szobraiban a modulok olyan pontosan illeszked-
nek egymásba, mintha valaminő eszményi világ-
kerék alakját formáznák. 
Wehner Tibor az életmű-album bevezető tanulmá-
nyában a Pázmándi oeuvre-ről „legegzaktabban fo-
galmazó” Kovács Orsolyát idézi: „(Pázmándi) az
autonóm plasztikát következetesen autonóm
plasztikaként értelmezi, olyasvalamiként, amelynek
térbeli kiterjedése, épített jellege, szerkezete van.
Tudatosan használ teret formáló sémákat, amelyek-
nek együttese éppen a sematikusság ellenében
a különböző léptékek, faktúrák, minőségek dinami-
kus egyensúlyára épül.” 
„Dinamikus egyensúly”, ez a kulcsszó. Persze más
ez az egyensúly, ha oszlopok tartják az eget – lásd
a Benczúr utcai (1992, samott, üveg), de még in-
kább az Ürömi úti épületplasztikát (1998, mázas
kerámia) megtört rózsaablakával, reneszánsz, ám
hivalkodó egészalakos hölgyeivel (angyalaival) –,
és más, ha a billenő szerkezet – létünk metaforája
– megállapodik egy-egy ponton. Hogy – más pon-
tot keresve a földön – tovább billegjen? Ebben az
öröműző, de boldogságkereső játékban a szobor
valósággal megittasul. Természetesen az alkotónak
(akár a nézőnek is) kell meghatároznia az épp
„esedékes” nyugvópontot, amely helyszínről hely-

színre, időről időre változhatik is, ám sosem változik
a több darabból összerakott (illesztett) kerámiaszo-
bor esztétikuma. Hogyan is változnék, amikor a be-
léje „táplált” szépség épp a biztos bizonytalan
billegéssel mutathatja meg több arcát. 
A Nemzeti Kulturális Alap 2012-es pályázatára készí-
tett, csaknem húsz darabból álló szoborcsoport
egyedei természetesen nem előzmény nélküliek –
az új variációkat előhívó korábbi motívumlánc szinte
föllelhető bennük –, de a helyváltoztatással létrejövő
„statikai” nóvum – egy kis megengedéssel, a „sza-
bad szárnyalás” – az, amely az örökké kísérletező
mestert bizonyos továbbgondolásra ösztönözte. Itt
is a különféle „gépszerkezetek”, zajló mechanikai
alapelemek és „csodák” ötvöződnek bizonyos míto-
szi motívumokkal – az NKA II,-t és az NKA III.-at néz-
vén a bibliai csónakkal, s az NKA IX.-et és az NKA
XII.-t szemlélvén a gömbbel (körrel) –, ám a művek
formáját összegző variációs táblázat nőttön-nő.
Pázmándi Antal nem is akármilyen életműve –
annak ellenére, hogy a művésznek hosszú évek
óta nem volt köztéri megrendelése – fokozatosan
gyarapszik, s ha ezek a zseniális kerámia-szobrok
közgyűjteményeinket nem gyarapítják, az a „bűnös”
kor mulasztása, s akarjuk, nem akarjuk, mindnyá-
junk szégyene.

Kerámiaszobrok 
a művész kertjében
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Szent Györgyi és a fiúsárkány, 2003
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Peres I., 2005

Örömteli gondolatok, 1995 Színes gaz a hátsó kertből. 2005
Fotók: Prutkay Péter, Dömötör Mihály



K E RÁ M I A M Ű VÉ S Z E T76

Tükröződés, 2004

Bánat (részlet), 1997 Fata Morgana, 2008
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A mai magyar kerámiaművészet kiváló képviselője
Szemereki Teréz (Tata, 1947.), Ferenczy Noémi-díjas
keramikusművész agyagból, finom porcelánból
vagy durva szemcséjű samottból készült munkák
alkotója. Számos nemzetközi és hazai kiállításon
szerepelt, sok szimpóziumon vett részt, köztéri
művei állnak, illetve alkotásai találhatóak közgyűj -
teményekben, magyar városokban, vala mint
Indiában, Japánban, Új-Zélandon, Egyip tomban,
Hollan  diában, Finnországban. 1972-ben diploma -
munkaként sokszorosítható falburkoló csempét,
használati és díszedényeket tervezett, ma kerámia -
szobraiban sajátos, a magyar őstörténethez és a
míto szok egyetemes világához, valamint a termé -
szet alapformáihoz egyaránt kötődő mondandót
fogalmaz meg.
– Van-e szerepe pályájának indulásában, alakulá-
sában annak, hogy olyan, fazekashagyományok-
ban gazdag városban született, nőtt fel, mint Tata?
– Abban, hogy keramikus lettem, Tatának is nagy
szerepe volt. Most is nosztalgikus köröket írok le,
ha erre gondolok. Az idős Csiszár Józsi bácsi akkor
még élt, harmadik generációs fazekasmestere volt
családjának. Nekem még elmagyarázhatta, hogy
a fazekasok titkokat őriznek, amiket apáról fiúra
adnak tovább. Egy kicsit aggódott is az én tudo-
mányos iskolai előmenetelem miatt. Nyaranta
rendszeresen beszámoltam neki fejlődésemről.
A kisképzőben egy mezőtúri fazekas mester, Lénárt
Mihály tanított meg korongolni. Később ez nagyon
jól jött, amikor éjszakánként olyan keramikusoknak
korongoltam, akik ehhez nem értettek. De kaptam
valami indíttatást a családból is: egyik apai nagy-
bátyám kőszobrász volt, anyai nagymamám pedig
mestervarrónő. Sokat tanultam a művészeti kiskép-
zőbe felkészítő felvidéki rajztanáraimtól is, Nagy
Márton és Angyal Kálmán festőművészektől.
A mesterség megismerésében pedig újabb segít-
séget jelentettek a Török Pál utcai évek nyári szü-

netei, amikor Mezőtúron, Kaposvárott és Pécsett,
a Zsolnay gyárban voltam gyakorlaton. A hódme-
zővásárhelyi majolikagyárban a főiskolai évek alatt
többször is dolgoztam. Ott megismertem a vidéki
emberek gondolkodását, tartását. Nagyszerű dolog
az agyagművesség, a teremtés anyagával dolgozni.
Mindezt továbbadva öt-hat évig foglalkoztam sérült
gyerekek tanításával a Gyermekek Háza program
keretében, nehéz volt, de kölcsönösen sokat tanul-
tunk egymástól, alig várták a következő alkalmat,
ez az alkotás csodája.
– Mit tettek hozzá az akkorra már alapos anyag-
és technikai ismeretekhez a főiskolai mesterek,
Csekovszky Árpád keramikusművész, Jánossy
György építész, Kovács Ferenc szobrászművész és
Litkey József festőművész?
– Csekovszky Árpád  volt a mesterem, Litkey József
rajzot, festést, Kovács Ferenc mintázást, szobrásza-
tot tanított. Nagyon kemény, határozott irányt adtak.
Csekovszky az első két évben hagyta az embereket
dolgozni, csendben figyelt, kivárta a dolgok kifejlő-
désének menetét, figyelte saját belső küzdelmein-
ket, nem akart a saját ötleteivel megzavarni. Amikor
pedig építészeti feladatokat kaptunk, akkor meg-
hívta Jánossy Györgyöt, az építészt, aki gazdag épí-
tészettörténeti tudásával képessé tette tanítványai
merész szárnypróbálgatását. Ez a két látszólag el-
lentétes „tanítási módszer” tökéletesen működött.
Az azonban nagyon hiányzott, hogy – mivel akkor
már tilos volt tanárainknak a főiskolán dolgozni –
nem láthattuk mestereinket munka közben. Hihe-
tetlen sok építészeti kerámia-pályázat volt akkori-
ban, a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években.
A nálunk idősebb generáció építészeti keramikus
mesterei (Majoros János, Garányi József) és a fiú év-
folyamtársak (Kecskeméti Sanyi és Kovács Gyula)
belefolytak ezekbe a nehéz fizikai munkálatokba.
Pázmándi Antal – aki pár évvel idősebb nálam –
az első építészeti munkámat technikai, praktikus

P. Szabó Ernô

A  TERMÉSZET  ÉS  A  M Í TOSZOK  V I LÁGA
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tanácsaival segítette. Ő ismertetett meg olyan trük-
kökkel, amelyeket a mesterektől  nem tanulhattunk
meg. Később is ő ösztönzött a nagyobb méretű
munkákban való gondolkodásra.
– A főiskola után több pályázaton is sikeresen sze-
repelt, díjakat kapott. Úgy tűnt, alaposan kiveheti a
részét a magyar kerámiagyártás megújításából. Alig
két évtized után azonban minden megváltozott. Mi
is történt 1990 körül?
– Az Iparművészeti Vállalat a ’70-es években több
pályázatot írt ki,  részt vettünk rajtuk, díjakat is kap-
tunk, azután minden abbamaradt, nem gyártották
le a terveket. De a hetvenes-nyolcvanas években,
amikor még hiánygazdaság volt Magyarországon,
mi a kis stúdióműtermekben dolgozva gyorsabban
tudtunk formákat váltani, mint a gyárak, kis  széri-
ákban dolgoztunk vagy egyedi műveket készítet-
tünk.  Ezeket az Iparművészeti Vállalat adta el, az
IDEA galériáiban. Akkor tudtuk ezt igazán értékelni,
amikor a helyzet megváltozott a ’80-as évek
végén. Jött egy hír, hogy az ólommázak károsak az
egészségre, akkor bezúzták az összes készletet.
A háttér? Egy kis nyitás volt akkor, bejött a külföldi
áru, amit el kellett adni, és ezért valamit föl kellett
áldozni. Ez már a rendszerváltozás utáni években
volt. Vártuk, hogy jó lehetőségeink lesznek, hogy
a szabadság és a demokrácia itt is pozitív válto-
zásokat hoz. De nem így történt. A korábbi meg-
rendelések anyagi biztonságot jelentettek, kiállítás
kiállítást követett, születtek a gyerekek, építkez-
tünk – egyféle anyagi biztonságot jelentett ez.
Mindez megszűnt 1990 után. Megszűntek a ga-
lériák, a művészek magukra maradtak. Eddig csak
kívülről láttam az alkotóházakat, a vásárhelyit ki-
véve, ahol  rendszeresek voltak a komoly, több-
hetes szimpoziumok.
– Hogyan sikerült talpon maradni?
– Azt is mondhatnám, mára úri huncutsággá vált
a kerámia készítése. De nem panaszkodom, mindig
több feladatom volt, mint amennyinek eleget tud-
tam tenni. Régen öt segítővel, korongossal, tanuló-
val dolgoztunk együtt. Hét végén egy vásárhelyi
korongos kezem alá készítette az alapformákat,
majd a hét további részében eltartott az összeállí-
tás, a bögrefülezés, stb., a formák befejezése.

– Pályakezdése óta foglalkoztatják a különböző
anyagok tulajdonságai, a hasonlóságok és az el-
térő lehetőségek. Kezdetben ipari háttérrel, majd
a művésztelepeken önállóan kísérletezett. Az utób-
biak a ’80-as évektől egyre jelentősebb szerepet
játszanak az életében… 
– Kezdetben nem volt más, mint a hagyományos,
vörösre égő fazekas agyag, amelyet alacsony tűzön
lehetett kiégetni, viszont ezen a hőfokon gazda-
gabb színskálát lehet elérni. Később, a ’60-as évek-
ben, Városlődön magas vasoxid tartalmú vörös
agyagot találtak, ami magas hőfokon, 1200 C˚-on
bírta az égetést. Diplomamunkám építészeti részét,
a falburkoló, erősen plasztikus csempéket ebből az
agyagból készítettem. Akkoriban itt, Városlődön
a finn Arábia gyár design termékeit próbálták „átül-
tetni” hazai lehetőségek szerint, manufakturális, ill.
stúdióműtermi körülmények szintjén. Ezidőtájt,
1978-ban alakult meg a siklósi kerámia alkotótelep
Schrammel Imre vezetésével, amiben én is részt
vehettem. Ez az első nemzetközi szimpózium-le-
hetőség azután egy életre meghatározó lett a szá-
momra.  Akkor jelent meg a japán Issei Amemiya
a betonszobraival, de erősen hatott rám Kígyós
Sándor művészete is. Talán itt kezdődött érdeklő-
désem a japán művészet iránt. A siklósi kapcsola-
tok meghozták a lehetőségét a faenzai, vallauris-i
biennálékra való pályázásra, részvételre.  Kecske-
méten először 1980-ban, majd több alkalommal is
dolgoztam, ahol jelentős művészekkel találkoztam,
kialakult egy nemzetközi kapcsolatrendszer, amely
nagyon sokat segített a pályámon. 1994-ben Indi-
ában vettem részt egy három hetes nemzetközi
szimpóziumon. Még ebben az évben beválasztot-
ták Madárkapus munkámat az Új-Zélandon meg-
rendezett Fletcher Challenge Award-ra, amit meg is
vásároltak. 1995-ben 6 hetet töltöttem Japánban,
Tokoname-ban, egy nemzetközi workshopon, ahol
japán körülmények között, helyi családoknál lak-
tunk.  Itt a tradicionális technikával dolgozó meste-
rektől tanulhattunk. Az itt kialakult belga kapcsolat
révén meghívást kaptam a belga és hollandiai ke-
rámia biennálékra is. Később Koblenz sómázas pá-
lyázatán, majd a varasdi Ceramica Multiplex 3.
(2009), és most a 4. Postmodern Kerámia Fesztiválra
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Várakozás, 2003 Bölcs gondolatok, 2005

Kézzelfogható művészet mindenkinek-kiállítás. Bp., Szépművészeti Múzeum, 2013. május 2.
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(2012) beválasztották a Smart Clouds installációs,
kilenc felhőből álló munkámat.
– A rusztikus formák, az erőteljes mázak mögött
nyilván újra csak a népi fazekasság kínálta hagyo-
mányokat kell keresnünk. De mi vezette a termé-
szeti alapformák megidézése felé?
– A fazekassággal való megismerkedésem nagyon
fontos volt, a forma kialakítása mindig elsődleges
számomra, a szín szerepe másodlagos maradt.
Tanultságom a kisképzőben a Bauhaustól indult,
annak geometriájából. Főiskolai mestereim is
a nagy formák felé vezettek. Érdekes, hogy később
mégis visszamentem a részletekben megjelenő
természeti formákhoz. Azután történt ez, hogy
kikerültem ide, Máriaremetére, falura, ahol a fű, a fa,
a virág, a bogarak, a természetközelség hihetetlen
varázserőt jelentettek és jelentenek számomra.
Egyre jobban beleástam magam ebbe a világba.
Eleinte jó képlékeny, vörös agyaggal dolgoztam,
majd samottal lesoványítottam, rájöttem, gyorsan,
könnyen lehet vele nagy formákat kialakítani, s
nem reped. Faliképeket és lapokból épített dísz -
edényeket csináltam a hetvenes évek végétől.
1979-ben Avignonban már egy nagy anyaggal
jelent  keztem, növénylenyomatos edényekkel,
plasztikákkal.   Később bemutattam ezeket
a dolgokat itthon, Győrben és Tatán is, önálló
kiállításon. Azután a jó szerencsém összehozott
Németh Jánossal. Számomra az ő formavilága,
a munkához való viszonya, habitusa, humora, mély
embersége sokat jelentett . Amikor 2008-ban
megkaptam a Ferenczy Noémi-díjat, ő is rangos
elismerést kapott, Tiszti keresztet.  Együtt vettük át,
örülök, hogy a város, ahol él, segíti a munkáját.
(Zalaegerszegen saját múzeumot kapott.) Igaz,
meg is érdemli, mert ő is mindig mindenkinek
segített, adott. Nagy lélek.
– Szinte emblematikus motívum művészetében
a madár. Honnan eredeztethető?
– Egyiptomban, 1985-ben  nagyon megragadott a
sivatag világa. Eljutottunk Asszuánból Abu Simbelbe
is, akkor még békésebb volt az ország, s a végtelen
sivatag, a tevekaraván, a délibáb, a Fata Morgana,
a tükröződés láttán a minden mindennel össze-
függ érzése fogott el. Tíz év múlva is szerepeltem

Egyiptomban a 3. Nemzetközi Biennálén, s ekkor
elvittek bennünket északra, Alexandriába, de a ka-
irói Nemzeti Múzeum ismét óriási élmény volt
a számomra. Tömegével álltak egymás mellett
a kanopus edények, az állat- és macskamúmiák,
s ezek a motívumok azután egyre gyakrabban fel-
bukkantak a  műveimben. Szerettem volna folytatni
a kísérletezést más motívumokkal is, de úgy lát-
szik,  itt egy kicsit letapadtam. De valójában végte-
len jelentéstartalommal töltik meg ugyanazt
a motívumot, anyagot a különböző kultúrák. Pél-
dául a japán kultúra! Kyotóban, a régi császári pa-
lotában is durva, samottos anyagból készítették
a teaszertartás edényeit, de a Zen kert felgereblyé-
zett sok apró kövecskéje is a samottra emlékezte-
tett, nyugalmat árasztott. A pagodák tapétáinak
mozgalmas paradicsommadarai, a kényes tollazatú
pávák is megragadtak.  Érdekelt, hogyan tudom
mind ezt átültetni a mi nyugati, más szemléletű kul-
túránkba.
– Nemcsak a kultúrák közötti kapcsolatok foglal-
koztatják, hanem az is, hogy különböző anyagokba,
formaegyüttesekbe hogyan lehet transzponálni egy-
egy kompozíciót. A madárból felhőforma lesz vagy
női alak, a statikus  formákat megmozgatja, hogy
több nézetből is jelentésük legyen.
– Igen, jó példa erre ez a Budapestet és Varasdot
összekötő figura, amely nemrégiben készült.
2009-ben  volt a III. Ceramica Multiplex nemzetközi
kerámia kiállítás a horvátországi városban. Jó kap-
csolat alakult ki akkor az ottani és a magyarországi
keramikusok között. Meseszerű kis barokk város ez,
éppen túl a történelmi határon. A németek támo-
gatják művészeti rendezvényeiket, igen színvonalas
katalógussal, nyári programmal, szimpóziummal
rukkolnak elő. A város temetője egyébként építé-
szetileg egészen különleges, a párizsi Père la Cha-
ise-ről mintázta a város főkertésze, száz évvel
ezelőtt. Most a Herzer Palotában rendezik a 4.
Nemzetközi Kerámia Fesztivált,  amelynek temati-
kus pályázatára a My Clouds are in your Clouds ins-
tallációval pályáztam és nyertem.
Vagy itt van ez a két félforma madár, amelyek akkor
születtek, amikor tavaly pályáztam  Kecskemétre
egy porcelános workshopra. A rusztikus, kemény
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felületek után időnként nagyon vágyom rá, hogy
foglalkozzam ezzel a nagyon kényes, finom anyag-
gal is. Mindig nagy kaland egy ilyen vállalkozás, hi-
szen 1400 C˚ fokon égnek ki ezek a művek.  De
előbb-utóbb megtalálják a helyüket a többi munka,
a régiek között. Próbálom őket egymás mellé he-
lyezni,   csoportosítani, létrehozni belőlük egy
„mozgatható csapatot”, ugyanúgy, mint ezt a páros
női-férfi formát. Egyébként 2004-ben nyertem egy
hasonló, de samottos női idol csoporttal – Vénu-
szokkal – Galyasi Miklós-díjat a hódmezővásárhelyi
Őszi Tárlaton. Most újra foglalkoztat egy hasonló
forma, ahol a különböző égetési eljárásokat sze-
retném kipróbálni. 
– Műtermében szemlélődve munkásságának
szinte mindegyik rétegével találkozhatunk. Közöttük
áttört formákkal is, amelyek közül több az ablak
előtt áll, mintha csak erre a nézetre tervezte volna
őket. Hogyan, mikor születtek?
– Ez a munka egy kecskeméti pályázatra készült,
amelyet 2007-ben rendeztek Kodály Zoltán
születésének 125. évfordulójára, díjat is kaptam rá
(Tulipános ládika; Hej, páva). Fonott-hálós motí -
vumokkal oldottam a nagyon zárt, statikus felületet,
ezzel a megoldással körülbelül tíz éve kezdtem
kísérletezni. Kaleidoszkópszerűen mindig mást
mutat, ahogyan a néző a helyét változtatja. (2005.
Keszthely: Pelso-díj, Kapcsolat-Network) Azt hiszem,
engem Isten a tenyerén hordott, amikor ezzel
foglalkozni kezdtem. Éppen kikerültem Hollandiába,
ahol szinte egyetlen lakás ablakán sincs függöny,
talán vallási, talán morális okok miatt. Viszont ott
kiállított műveimnek nagyon megörültek, hiszen
éppen illettek az ablakokba, át is látszottak, takartak
is. Az életfából indítottam, később készültek
geometrikus változatok is (Dinamikus formák). Több
művön megjelenik a futó kutyák motívuma,
amelyeket Kecs keméten égettem ki fatüzes
kemencében, ezek a munkák hamumázasok.
1995-ben kifejezetten azért mentem ki Japánba,
hogy ezt a fatüzes égetési módot tanulmányozzam.
Ez a piros madár éppen most jött vissza kiállításról.
Japán rakutechnikával készült, azután megcsináltam
fehér porcelánban is, homokkal beszórva. Kint volt
az Iparművészeti Múzeumban a néhány évvel

ezelőtt rendezett Art and Crafts kiállításon, benne
van a katalógusban is. Ez a madár pedig a párizsi
Magyar Intézetben szerepelt, kint maradt, megvették.
– A jellegzetes madármotívum mintha a turulma-
dár alakjává lényegülne át. Az utóbbi évtizedben
egyébként is egyre gyakrabban bukkannak fel mű-
veiben a magyar történelem mítoszainak sajátos
jelei. Honnan eredeztethetőek?
– Az ezredfordulón egy különös élmény hatására
fontosak lettek számomra bizonyos motívumok.
Az érdeklődésem felkeltésében nagy szerepe volt
1995-ös japán utamnak, ahol egy workshopon
vettem részt, 18 nemzet tagjaival együtt. Korábban
nem is igazán foglalkoztam azzal, hogy mi a magyar,
mi a magyarság, itt éltem, tehát ez volt természetes
számomra. Akkor szembesültem a kér déssel, amikor
távolra szakadva be kellett mutatnom hazámat.
A japánok rokonszenvesnek tartották nemzetünket,
a rokonság gondolatát, bizonyos hasonlóságokat,
s tulajdonképpen ezután kezdtem egyre behatóbban
foglalkozni a jurta, a süveg csúcsdísz, az oromcsúcs
formákkal, tanulmányoztam a tápió szentmártoni és
szkíta szarvas motívumot, a női hajfonatkorongokat,
a főnixmadarat, az örök újjászületés jelképét, azaz a
halhatatlanság szimbólumát. Vagy tíz évig ezt
kutattam,   sokat köszönhetek László Gyula régész
professzornak, aki akkor még élt, illetve a könyveinek,
amelyekből merítettem. Nagy hatással volt rám
Schmidt Éva is, aki még a kisképzőben volt
osztálytársam, s aki később kiváló ismerője lett
nyelvrokonaink kultúrájának. Később Finnországban is
találkoztam az Uralból, mari földről jött művészettel, ez
is hatott rám. (Vígadó Galéria, 1999; Győr, Esterházy
Palota; párizsi Magyar Intézet, 2000)
– Az utóbbi hónapokban egyrészt a Klebelsberg
Kultúrkúriában nyíló tárlatára készült, másrészt egy
hódmezővásárhelyi programon dolgozott, amely-
nek Tapintható láthatatlan a neve. Vakok számára
készít várostérképet. Mi az izgalmas ebben a fel-
adatban? 
– Sok évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a Rotary
egyesülettel, ők kértek fel az ezredforduló táján, hogy
a szentendrei skanzen számára készítsek egy-egy
tájegységet megjelenítő térképeket. Ez a jótékony-
kodás sem újkeletű dolog nálunk a családban, ha
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az ember sokat kap, előbb-utóbb arra gondol, ho-
gyan tudna valamit adni azok számára, akik erre rá-
szorulnak. Az ötletet egyrészt az adta, hogy öcsém
a Központi Fizikai Kutatóintézetnél dolgozott, s egyik
munkatársa saját, nem látó felesége számára készí-
tett vakok által használható beszélő számítógépet.
Beugrott egy hetvenes évekbeli élmény is, egy vakok
számára készült lengyel textil emléke. Mindegyik
munka nagy kihívás és egy kérdés, vajon tudok-e
ezzel segíteni? Nem könnyű feladat különböző sé-
rültségi fokú emberek részére segítséget és élményt
adni, akik más-más látó emlékkel rendelkeztek. Ki
kell találni, hogyan tudom jelezni, milyen faktúrát al-
kalmazzak egy zsupptetős házon vagy egy nádfo-
natos kerítésen. A szentendrei munkákat követte
Hódmezővásárhely megbízása a főtérre, a Kossuth
térre készítendő tapintható térképre. A város tele van
jellegzetes századfordulós és szecessziós épülettel,
(Városháza, Kaszinó, Fekete Sas szálló, Postabank),
utóbbit két évvel ezelőtt avatták fel (2010), ugyanab-
ban az évben, amikor átadták a Ginkgo Hotelt is,
amelynek homlokzatát hét nagyméretű „japán kép-
tekercsem” díszíti. Most egy újabb térkép készül,
mégpedig a dr. Rapcsák András utcáról. A tervek sze-
rint bizonyos kiemelt épületek is megjelennek majd,
például a Tornyai János Múzeum, a szerb ortodox
templom, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ,
kerékpárút, parkok, fák, úttest vonalai, szoborhelyek,
de hogy a tervekből mi valósul meg, az egyelőre a
jövő titka.  A Klebelsberg Kultúrkúriában rendezett ki-
állításon plasztikus kerámiákat, tapintható munkákat
fogok elhelyezni, „tapintható látásra”.
– Újra és újra felbukkan mondataiban Hódmező-
vásárhely neve. Honnan ez a szoros kapcsolat? 
– Vásárhelynek nagyon sokat köszönhetek, munka
és tanulási lehetőséget, szimpóziumokat, ismeretlen
emberek barátságát, önzetlen segítségét, szeretetét,
a művészetet befogadó és értékelő várost. Például
ezt a 150 centiméter magas plasztikát (Madárringató),
vagy azt a madarat (Délibábos madártükröződés),
amely ma is ott van az égetési segéd anyagokat ké-
szítő gyár bejáratánál.  Ezek a berakólapok is Vásár-
helyről valók, ugyan kicsit mérethibásak, de lehetett

őket használni.  Japánban egyszer gyerekekkel raj-
zoltunk. Ezeken a lapokon hasonló, kalligrafikus mű-
veket hoztam létre. Sok minden foglalkoztat, sok
mindenre készülök, de szomorúan kell megállapítani,
hogy most minden nehéz helyzetben van, Vásárhe-
lyen is félgőzzel megy a gyár, a munkások egy részét
elküldték, de egy alagútkemencét nem lehet leállí-
tani. Mindenesetre nagy ajándék az ember számára,
ha egy ilyen fokú gépesített üzemben dolgozhat.
Gyakran egy fillért sem keres, de teletöltekezik. Az itt
készült alkotások már gyűjteménnyé szaporodtak,
ami egykor majd komoly érték lesz a mecénás, mű-
pártoló város számára. 2007-ben és 2009-ben úgy
éreztem – Tatáról, a dunántúli fazekas központból el-
indulva és egy másik, dél-alföldi fazekas központba
„bedolgozódva” –, hogy a Hódmezővásárhelyen ké-
szített szimpóziumi kerámiákat, kollégáim munkáit
bemutatom szűkebb pátriámban. Így került sor előbb
a komáromi Monostori Erődben, majd most,
2012-ben Pesthidegkúton, a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban egy-egy kortárs kerámiakiállítás megrendezésére.

Pajzs, 2000
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Csekovszky Árpád: Relief (részlet), 1964-65, Miskolc. Fotók: Csekovszky Balázs

Csekovszky Árpád: Mesefigurák (részlet), 1966, Szombathely Csekovszky Árpád: Térplasztika, 1978, Bp., XVII. kerület



8 5

Az állandó nyilvánosságra szánt, közösségi célzatú,
köztéri elhelyezésű, monumentális alkotások
jelenkori megvalósulási esélyeit, lehetőségeit
vizsgálva leszögezhető: a helyzet rendkívül aggasztó
és bizonyos bizakodásra, reményekre is okot adó.
Aggasztó, mert ez a művészeti szféra napjainkban
jutott el mindenkori mélypontjára: a terület ezekben
az években már csak alig-alig, vagy egyáltalán nem
kap központi, állami támogatást, és így egy több
mint ötvenesztendős folyamat szakad meg.
Az 1950-es évektől a 2000-es évek kezdetéig az
állam – hol viszonylagosan bőkezűen, hol
szűkmarkúan – de mindig a kulturális-művészeti
költségvetésbe foglaltan biztosított forrást
a közösségi rendeltetésű műalkotások megvaló -
sítására, illetve 1990 óta arra a pályázati alapra,
amelynek segítségével, a kuratóriumi döntés
értelmében elnyert összegeket a pályázók saját
forrásaikkal kiegészítve teremthették meg a művek
létrehozásának anyagi alapjait . A korábban, az
1950-es évektől 1989-ig munkaelosztó bizottságok,
kijelölések, közvetlen megbízások keretei között,
a rendszerváltás óta pályázati formában elnyert
megrendelések és támogatások természetesen
elsősorban – a köztéri emlékállítás abszurd
sajátosságaiból eredőn – az emlék műszobrászat, az
emlékőrző alkotások, illetve objektumok létrehozását
szolgálta, de ez a rendszer hol nagyobb, hol kisebb
forrásokat nyitott meg az autonóm művészet, illetve
a funkcionális jellegű művészeti ágazatok
műalkotásai előtt is. Nos, úgy tűnik, napjainkra ez
a forrás – a körülmények, az összetevők bonyolult,
szerencsétlen összejátszása eredményeként –
az ún. iparművészeti ágazatok előtt lezárult. Ugyan -
akkor némi bizakodásra adhat okot az a tény, hogy
kormányzati körökben megkezdődtek – majd ahogy
megkezdődtek, aztán félbe is szakadtak –
a korábban ugyancsak a múlt század ötvenes
éveiben bevezetett, majd a hatvanas években
lassan elhalt 2 ezrelékes beru házási keretösszeg

felhasználásának mintájára az 1 százalékos
művészeti beruházási törvény előkészítésének
munkálatai. Jól ismerjük a magyar reformok
természetét, a jó elképzelések, a tervek zűrzavaros
viszonyok közötti kifutását, illetve elbukását.
Mindenesetre ne adjuk fel a reményt: a tervek
szerint minden állami beruházás költségvetésének
1 százalékos költséghányadát az adott beru -
házáshoz kapcsolódó művészeti alkotás
megvalósítására kell majd fordítani. Ez az anyagi
forrás rendkívül fontos és a jelenkori művészetnek
életet adó, művek létrehozását inspiráló, folya mato -
san működtethető támogatásként funkcionálhatna,
még akkor is, ha számos probléma merül fel
a törvény feltételrendszereinek kidolgo zásával, illetve
a majdani törvénybe foglaltak megfogalmazásával
és reali zálásával kapcsolatban. Így például igencsak
problematikus maga az állami beruházás fogalma,
illetve mértékének hallatlan nagy visszaesése, már-
már e beruházási forma eltűnése, valamint az, hogy
az európai uniós források nem vonhatók be ebbe
a körbe. Persze problémát jelent az egy-egy
beruházáshoz rendelhető műalkotás mibenlétének
pontos determinálása is – gondoljunk csak
a desing-ra, az architektúra és a szobrászat, az
iparművészeti ágazatok átmeneti, egymásba fonódó
műformáira, a belsőépítészetre –, illetve nehezen
osztható meg a megvalósítással kapcsolatos,
a beruházó, a tulajdonos, a művész, a művészeti
ügyintézés közötti döntési jogkörök megítélése is.
Reményeket csillant fel viszont az elképzelés
megvalósítása esetén az, hogy az elsősorban
épületekhez, valamint a más jellegű – például az út-
és csatornaépítéshez kapcsolódó – alkotások
körében szükségszerűen visszaszorulnak majd
a politikai indíttatású, emlékeztető jellegű, a magyar
köztereken már-már túltermelési válságba sodródó
objektumok, és egyre nagyobb teret kapnak
a tradicionális szobrászat mellett más ágazatok,
technikák, mű-objektivizációs módszerek és

Wehner Tibor 

A  NAGY  MAGYAR  KERÁM IA  MANAPSÁG
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eljárások, így többek között kerámiaművészeti
alkotások is.
Ezekre az ösztönzésekre igen nagy szüksége lenne
a jelenkori ún. iparművészeti ágazatoknak, és így
hangsúlyosan a kerámiaművészetnek is. A hat va -
nas években megnyílt, majd a hetvenes években
kibontakozott, utórezgéseiben még a nyolcvanas
években is érezhető, erős hullám veréseket keltő
modern magyar kerámia mű vé szetben – mind a
tárgyformáló ágazatban, mind a monumentális,
plasztikai igényű, illetve az architektúrához
kapcsolódó területeken – cáfolhatatlan jelentőségű
értékteremtés zajlott, új művészeti felismerések és
vívmányok artikulálá sának tanúi lehettünk. Aztán az
ezredfordulóhoz közeledve ez a művészeti terület
is fokozatosan légüres térbe került – az okok között
a gazdasági aktól a szemléletiig és a korszellem
meg válto zásáig minden bizonnyal számosat
felsorolhatnánk –, és e sorsában osztozott a
textilművészettel, és érdekes módon éles
ellentétben állt az ekkor virágzó korszakát
megnyitó üvegművészettel. A korábbi megbízás-
dömping ekkorra lecsengett, az ún. építészeti
kerámia – a homlokzatokra, a belső falakra és
terekbe tervezett és megvalósított, valamint az
épületek téri vonzáskörében elhelyezett kom -
pozíciók – száma drámaian visszaesett. A koráb -
ban dinamikusan működő, a tárgyformálást és a
monumentális műalakítást is ösztönző és segítő
szimpoziumok ereje és szakmai rangja meg -
csappant, az alkotótelepek (Siklós és Kecs kemét)
válságból válságba kényszerült bukdácsolni, vagy
története (Siklós) a teljes megszűnésbe torkollt.
A kerámia művészet válságjelenségeit is áttekintő,
az eredményeket számba vevő ezredfordulós
szakmai mérleget megvonva Sárkány József
művészet történész már csupán egy rövid
bekezdést szentelt eszmefuttatásában a kerámia -
művészet monu mentális ágazatának: „A külön -
leges publicitást biztosító köztéri alkotások közül az
elmúlt évtizedben igen kevés készült kerámiából.
A reményekkel ellentétben szerény hozadéka volt
a millenniumi ünnepségsorozatnak is: az ezres
nagyságrendű megbízásokból elenyésző számú
megvalósítás jutott keramikusoknak (Probstner

János, Pannonhalmi Zsuzsa) és csekély a száma az
elkészült murális munkáknak is (Dobány Sándor,
Kungl György, Pannonhalmi Zsuzsa, Pázmándi
Antal–-Kovács Gyula, Schrammel Imre.)” 
A szomorú végkicsengésű összegzéshez hozzá -
járulhatott az új munkák megszületésének
visszaszorulása mellett a régiek sorsának drámai
alakulása is: számos művet bontottak le – élénk
média-visszhangot vagy csendes együttérzést
keltve – önkényes beavatkozással, illetve nagyon
sok alkotás tűnt el az épületek, illetve az
épületeket övező hajdani közterek funkció- és
tulajdonosváltásaival, a privatizációval kapcsolat -
ban. Ezek az anyagi valójukban, de még inkább
szellemi-művészeti értékeikben egyértelműen
közösségi tulajdont képző művek teljesen
védtelenek a rendezetlen tulajdonjog-érvényesí -
téssel szemben: a szobrászati alkotások százai
mellett kerámiafalak, domborműegyüttesek,
kerámiaplasztikák tűntek el a rendszerváltást
követő privatizációs süllyesztőben, és a műveket
csak az alkotók, esetleg az alkotók hozzátartozói
reklamálták, többnyire eredménytelenül. Ki tudja, mi
lett a sorsa a szállodaként régen bezárt, hajdani
emblematikus épület, a salgótarjáni Karancs Hotel
létesítésekor oly nagy és heves beruházói-építészi
viták közepette megvalósult épületdíszítő
alkotásoknak, mi a sorsa az Inotai Erőmű műve -
lődési házában elhelyezett – szobrok, dombor -
művek és pannók társaságában meg való sított –
nagyszabású Kovács Margit-domborműnek, hol
lelhető meg ma a modern magyar kerámia -
művészet eme klasszikusának egykori sziget szent -
miklósi, 16 figurás Színház-kompozíciója, amelyet
a BÁV árvereztetett el, hol vannak a parkokban
felállított kerámia-plasztikák és az ivókutak, vagy az
egy-nyári – mert az elhelyezést követő második
szezonban általában már nem működnek – dísz-
és szökőkutak? A művészéletrajzokban egyre
gyakoribbak a köztéri és középületben elhelyezett
alkotások jegyzékeiben az ismeretlen-, vagy
megsemmisült-megjegyzések: mint Csekovszky
Árpád szakmai életrajzában, akinek 1958-as, a
budapesti Mezőgazdasági Kiállításon állított
díszkútjai, 1961-es debreceni áruház-oszlop bur -
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kolata, 1963-as szentesi Termálfürdő-díszburkolata
és 1971-es beremendi Cementgyár-domborműve
tűnt el az elmúlt évtizedekben. Súlyos, pótol -
hatatlan, egy korszak művészetét elszegényítő
veszteségek ezek. E művek, és a fennállók törvényi
keretek között biztosított védelmét, a közösségi
rendeltetés biztosítását mielőbb foganatosítani
kellene: kimondani a művek közösségi tulaj -
donosára vonatkozó, a művek eredeti formában
való fenntartásának, gondozásának, rendben
tartásának kötelezettségét . (A sok-sok eltűnt,
megsemmisült mű mellett az elmúlt évben
felfedeztünk egy teljesen elfeledett, illetve
ismeretlen alkotást is: egy tatabányai óvoda belső
terének falán egy 1955-ben elhelyezett, de
a művész életművében, művei között nem jegyzett
kerámia-domborművet. A mű azért különleges,
mert alkotója a 20. századi magyar szobrászat
meghatározó jelentőségű mestere, a kerami -
kusként is fontos műveket alkotó Ferenczy Béni.
A 80x220 centiméteres méretű, kék, fehér és sárga
mázas, álló- és ülő gyermekfigurákat megjelenítő
tatabányai alkotás minden bizonnyal Ferenczy Béni
1953-tól megnyílt hódmezővásárhelyi működé -
séhez kapcsolható.) 
Amiként a régen keletkezettekkel, a rendszerváltás
előtt születettekkel – valamint a meg semmi -
sültekkel, a közösségi szférákból eltűntekkel –,
a napjainkban létrehozott művekkel kapcsolatban
sem lehetnek pontosak nyilvántartásaink. Nem
tudhatjuk, mit jelent az, amikor a korábban idézett
megállapításban Sárkány József azt mondja, hogy
„a köztéri alkotások közül az elmúlt években igen
kevés készült kerámiából.” Nem tudható, hogy
mihez viszonyítva kevés, és hogy milyen kevés a
kevés. Mert 1990 óta végleg összeomlott a pontos
központi nyilvántartás: a jelenlegi törvényi
szabályozás szerint ugyanis bárki, bárhol, bármilyen
közösségi rendeltetésű műalkotást megvalósíthat,
végső soron csupán a szakvéleményezési
kötelezettségnek kell eleget tennie. A szak -
vélemény akár kollegiális körökből is beszerezhető
önkor mányzati szinten, vagyis a vidéki települé -
seken önerőből állított művek a szélesebb szakmai
közvélemény, az országos művészeti, köztéri

dokumentáció körein kívül jönnek létre. Ezért
csupán egyetlen, korántsem objektív mérő számunk
van: azt mérlegelhetjük, hogy a központi, az
államilag finanszírozott köztéri pályázaton évente
hány közösségi célzatú, állandó nyil vá nosságra
szánt kerámia-mű valósult meg. Nos, ez a
mérőszám azt tanúsítja, hogy az évi, központi
támogatásban is részesülő 100-120 mű közül
átlagban évi 10-12, tehát az egytized kerámia.
2000-ben 17, 2001-ben 17, 2002-ben 10, 2003-ban
6, 2004-ben 11, 2005-ben 11, 2006-ban 10, míg
2007-ben 0 mű készült e keretek között, és
a közelmúlt éveiben ez a 0 statisztikai nyil -
vántartási szám kezd állandósulni. Azonban
e számok sem minősíthetők cáfolhatatlan muta -
tók nak: kétségeket okoznak a keramikusművészek
más anyagban, így például kimondottan bronzban
vagy kőben kivitelezett alkotásai, a szobrászok
terrakotta-kompozíciói, vagy a vegyes anyag -
használattal készült munkák besorolásai. Az egzakt,
pontos statisztikai kimutatás lehetőségeit
szétzilálják a művészi szabadságból eredő alkotói
szándékok, a múlt század utolsó harmadában
lezajlott művészeti-műfaji-technikai összeo l va dá -
sok, megzavarja az iparművészeti és a képző -
művészeti határok eltűnése. Számolva ezekkel
a zavarokkal is, vizsgálódásaink során a műveket
két, egymástól viszonylag jól elkülönülő, de
bizonyos esetekben mégiscsak összemosódó
csoportra oszthatjuk: a funkcionális és az autonóm
munkák ra. A funkcionális kompozíciók együtte -
sében a közelmúlt periódusában városcímerek,
feliratok, tájékozódó plasztikák, a szakralitáshoz
kapcsolódó oltárok, oltárasztalok, stációképek,
valamint ivókutak, emléktáblák, illetve az autonóm
művek kategóriájába is sorolható dísz- és
szökőkutak vehetők számba. Az autonóm művek
körében elsősorban a szobrászati, plasztikai
feladat vállalással készült, sőt, emlékműállítási
szándékokat reprezentáló műveket fedezhetünk fel
(amelyek bizonyos fokig a funkcionális objek -
tumokhoz is besorolhatók): portrékat, egészalakos
emlékszobrokat, millenniumi emlékműveket,
holocaust-mementókat, illetve elvétve olyan,
kizárólagos alkotói programot tanúsító alkotásokat,
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Németh János: Szent Kozma és Damján, 1986. Zalaegerszeg, Kígyópatika. Fotók: Lukács Zoltán

Németh János: Gyógyítás (részletek), 1975. Zalaegerszeg, Megyei Kórház
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amelyek messze rugaszkodva a funkcionális
szempontoktól kizárólagosan esztétikai kérdés -
felvetésekkel foglalatoskodnak. Természetesen az
autonóm kategória tárgyalásánál is meg kell
emlékeznünk az előszeretettel alkotott és
a települések által oly szívesen befogadott dísz- és
szökőkutakról, amelyek tág teret nyitnak a kerá -
miaművészeti és a plasztikai indíttatásoknak is.
E felsorolásokból leszűrhető, hogy a napjainkban
(elvétve) megvalósuló művek között ugyanúgy
jelen vannak a térbe helyezett kerámia-plasztikák,
mint ahogy megjelennek a domborművek is, de
ugyanakkor eltűntek a korábban széleskörűen
kultivált sík kerámia faliképek, és ugyancsak
visszaszorultak a plasztikus falburkolatok, illetve a
tértagoló kerámia-falak. És egyre kevesebb az
esélye az olyan nagyszabású, mérete által is
lenyűgöző kerámia-kompozíció megvalósulásának,
mint amilyent korábban, 1976-ban Schrammel Imre
készíthetett a váci művelődési házban vagy 1986-
ban a pécsi Nemzeti Színház épületén, vagy mint
amilyen Csekovszky Árpád 1969-es hódmező -
vásárhelyi figurális dísze, 1974-es kazincbarcikai
kórház-domborműve, 1976-os veszprémi városkép-
domborműve. E téren talán csak a Pázmándi Antal
és Kovács Gyula magánmegrendelésre tervezett és
kivitelezett, budapesti, Ürömi úti 1998-as épület -
plasztikai együttese, illetve az alkotópáros Gaál
Endrével kiegészült alkotóközösségének 2001-es
debreceni díszkútja és Schrammel Imre budapesti,
2001-es Nemzeti Színház-domborműsorozata
említhető kivételként. 
Elmondható az is, hogy a nagy, köztéri alkotá -
sokból, illetve ezekből is épülő-szerveződő
keramikusi életművek – bár az alkotók közül
számosan még szerencsére napjainkban is aktívan
dolgoznak – lezáródtak: mert új művek manapság
már nem születhetnek. A Gádor István, Kovács
Margit, Schrammel Imre, Csekovszky Árpád, Garányi
József, Majoros János, Németh János, Thury Levente
nevéhez fűződő és munkásságára oly jellemző,
monumentális műegyütteseikhez hasonló köztéri
kollekciók kialakulására a rendszerváltás óta –
számos mélyben húzódó és a zavaros felszínre
bukkanó megannyi ok miatt indukáltan és

motiváltan – nem kerülhetett és nem kerülhet sor:
talán a reményeink szerint csak-csak megszülető
1 százalékos beruházási törvény oldja fel majd ezt
a feszültséget . Természetesen azért vannak
alkotók, akiknek munkásságában elsődleges
szerepű a monumentális alkotások létrehozása,
akiknek aspirációit ebbéli beteljesített vagy
beteljesítetlen művészi igyekezet hatja át
napjainkban is. Az ezredforduló óta eltelt időszak
köztéren megvalósított, a nyilvántartások által
jegyzett monumentális művek alkotói között
Ambrus Éva neve tűnik fel a leggyakrabban, mint
megvalósult dísz- és szökőkutak alkotója.
Pannonhalmi Zsuzsa monumentális műformákhoz
való vonzódását regisztrálhatjuk a különböző,
funkcionális és autonóm, a más és más célzattal és
indíttatással állított művei kapcsán, de jelentős
megbízásokat teljesített Kun Éva, Németh János és F.
Orosz Sára is. Mellettük egy-egy, vagy esetleg több
alkotással is fel-feltünedezik a nagy generáció
képviselői közül Schrammel Imre, Garányi József,
valamint őket követve Probstner János, Pázmándi Antal
és a közelmúltban elhunyt Kovács Gyula és Thury
Levente, valamint Szalay László, Szekeres Károly, Polgár
Ildikó. Fontos műveket jegyez mások mellett Albrecht
Júlia, Fodor Ilda, Jáger Margit, Minya Mária, Móra Ágota
és Kungl György is. De ha teljes névsorolvasást
tartanánk, akkor is gyorsan véget érne a lista.  
A monumentális kerámiaművészet kulcsa – és ez
nem csak a kerámiaművészetre, hanem minden
köztéren, közösségi térben megvalósított alkotásra
is érvényes – az építészet, az építészek kezében
van. A művek mindenkor építészeti keretben,
épületben, vagy épületekkel szegélyezett
természeti környezetben lelnek otthonra. Szűcs
Zsuzsa keramikus munkáit elemezve állapította
meg Fekete György: „Csakhogy az építészet
manapság, s nem csak idehaza, éppen magával
van elfoglalva. Vagy kilúgozott prakticizmussal, vagy
éppen monumentálisra nagyított kisplasztikai
ötleteivel bombázza a megrendelőket. Vagyis alig-
alig keres társakat a helyhez kötött örökléthez.
Csupa-csupa szólista akkor, amikor a kórusok
hangzása indíthatná meg a szíveket . Látható
aszinkron van tehát az átlagépítészet irányultsága
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Pázmándi Antal: Benczúr utcai épületplasztika, 1992, Bp. Pázmándi Antal: Léda hattyúval virágos gömbön. 2004
(Kovács Gyulával)

Dévényi Sándor pécsi épületei. Bal oldal: A „Római Udvar” homlokzatának részlete, 1991; jobb oldal: Munkácsy Udvar, 1991. Fotók: Kovács Dániel
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Kungl György: Topolya-kút, 2001. Oroszlány

Schrammel Imre: Nemzeti Színház épületdíszítő szobra, 2002

és azoknak a művészeteknek, művészeknek
a szándékai között, akik együttdolgozása a leintett
humanizmus erejét újra felfokozhatná.” Valóban,
a modern kor építészete, a magyar, ijesztő és
mélységesen elszomorító építészeti példák sora –
nézzünk csak körül a budapesti Kálvin téren, vagy
vessünk egy pillantást Budáról a pesti Duna-partra,
tegyünk egy sétát a Nemzeti Színházzal „meg -
koronázott” új, Soroksári úti városnegyedben –,
a pragmatizmusra törő szemléletek és techno -
lógiák térnyerése és kizárólagos alkalmazása
minden optimizmusunkat szertefoszlathatja, de
azért szerencsére akad egy-egy ellenpélda is.
Pécsett, Dévényi Sándor építészeti alkotó -
műhelyében a közelmúlt évtizedeiben sorozatban
készültek azok a tervek, és e tervek alapján meg is
valósultak azok a házak, amelyeken az építésszel
egyenrangú képző- és ún. iparművészi alkotótársak
dolgozhattak elképzeléseik megvalósításán.
Az építészet és a kerámiaművészet kivételes
összhangját, együttes, harmonikus megszólalását
vélhetjük felfedezni a Dévényi Sándor építész és
Dobány Sándor keramikus pécsi épületein:
üzletházakon, lakóházakon, irodaépületeken,
vendéglátó-helység-belsőkben: burkolatok, hom -
lokzati díszek, oszlopok, reliefek, plasztikus
tagozatok, párkányok mázas kerámiaelemei
gazdagítják, emelik dekoratívvá, szolgálják funk -
cionalitásukkal az architektúrát. És az építé szeti-
kerámiaművészeti együtthangzás, a függelékszerű
díszalkalmazás csapda-elkerülésé nek garanciája:
az együttes tervezés, az építészi-alkotóművészi
együttgondolkodás. 
Könnyen lehet, hogy mindehhez a pécsi, oly
gazdag kulturális örökség, a mélységesen mély
művészeti hagyomány, a mediterrán atmoszféra
által ösztönzött szellemiség és a jelenkori alkotók
különleges tehetségének együttjátszása szüksé -
geltetik. (Szegény, szegény Budapest.)
Egy közelmúltban közreadott keramikusi önvallo -
másban, Jakobovits Mártáéban olvashatók
a következő gondolatok: „Számomra a kerámia
sajátos közvetítő közege a létezésnek, időrétegeket
összekötő különös varázslat, mely ötvözni képes
régmúlt idők üzenetét napjaink életérzésével.
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Az önkifejezés különleges eszköze, s a természetes
egyszerűségre vágyó magatartás megnyilatkozási
lehetősége.” E páratlan lehetőségek meg raga dá sára
nyílhat, nyílhatna tér a nagy, a monumentális,
a rendeltetésében közösségi kerámia-művek
alkotói számára is, ha újra megteremtődnének
Magyar országon az alkotómunka, a monumentális
művek létrejöttének feltételei. Nem szakíthatunk
meg szerves folyamatokat, nem hagyhatunk veszni
értékes tradíciókat, nem nézhetjük a műalko -

tásokból szerveződő örökség fokozatos pusztu lását,
művészeti területek és ágazatok elsorvadását vagy
elsorvasztását, nem nézhetjük az idő nyomtalan
elfolyását: ezért a régóta várt, egységes művészeti
fellépésre van szükség, oly sok más probléma
megoldásának sürgető szándékával egyetemben.

(A tanulmány a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány felkérésére íródott.)

Ferenczy Béni: Falikép, 1955. Tatabánya, Mici-Mackó Óvoda
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2003/1. szám – BÁBOK ÉS BÁBUK (elfogyott)                                          –
2003/2. szám – A PASZTELL                                                         495 Ft
2004/1-2. szám – dIKTATúRA ÉS MŰVÉSZET I–II.                             990 Ft
2004/3-4. szám – A GYERMEKKöNYV-ILLUSZTRÁCIÓ I–II.                  990 Ft
2006/1. szám – BÁB-TÁR I. (elfogyott)                                                    –
2006/2-3. szám – BÁB-TÁR II–III.                                                   990 Ft
2006/4 – 2007/1. szám – Magyar illusztráció Bolognában              850 Ft
2007/2. szám – BÁB-TÁR IV.                                                         650 Ft
2007/3. szám – Ki he lye zett ta go zat                                              850 Ft
2007/4. szám – BÁB-TÁR V.                                                          850 Ft
2008/1. szám – A gyermekkönyv-illusztráció IV.                              850 Ft
2008/2. szám – Képzőművészek Esztergomban a 20. században     850 Ft
2008/3. szám – BÁB-TÁR VI.                                                         850 Ft
2008/4. szám – ÜVEGSZOBRÁSZAT                                                850 Ft
2008/5. szám – BÁB-TÁR VII.                                                        850 Ft
2009/1. szám – Gyermekkönyv-illusztráció V.                                 850 Ft
2009/2. szám – Gyermekkönyv-illusztráció VI.                                850 Ft
2009/3. szám – Wehner-Vernissage                                               850 Ft
2009/4. szám – BÁB-TÁR VIII.                                                       850 Ft
2009/5. szám – Fémszobrászok Tatabányán                                  850 Ft
2009/6. szám – BÁB-TÁR IX.                                                         850 Ft
2010/1. szám – BÁB-TÁR X.                                                          850 Ft
2010/2. szám – BÁB-TÁR XI.                                                         850 Ft
2010/3. szám – Gyermekkönyv-illusztráció VII.                               850 Ft
2010/4. szám – Gyermekkönyv-illusztráció VIII.                               850 Ft
2011/1. szám – BÁB-TÁR XII.                                                        850 Ft
2011/2. szám – Képzőművészek Tatabányán a 20. században         850 Ft
2011/3. szám – Gyermekkönyv-illusztráció IX. 

A képíró: Kass János, 1. rész                                  850 Ft
2011/4. szám – Gyermekkönyv-illusztráció X.                                 850 Ft
2012/1. szám – BÁB-TÁR XIII.                                                        850 Ft 
2012/2. szám – IPARMŰVESSÉG I.                                                1000 Ft 
2012/3. szám – A KÉPÍRÓ, KASS JÁNOS                                         1000 Ft 
2012/4. szám – BÁB-TÁR XIV.                                                      1000 Ft 
2013/1. szám – IPARMŰVESSÉG II.                                               1000 Ft
2013/2. szám – IPARMŰVESSÉG III.                                              1000 Ft
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