
991

A N g H y  A N D R á s

láTHATATlAN váROsOK
Zománcművek a magyar művészetben (1967–1972)

„A formák katalógusa végeérhetetlen: míg valamennyi 
forma meg nem találja a maga városát, egyre újabb

városok születnek. Ahol kimerül és szétbomlik a 
formák változatossága, közeledik a város vége.” 

Italo Calvino: láthatatlan városok1

A pécsi Modern Magyar Képtárban rendezett kiállítás, a Variációk a Színes városhoz címe2 
victor vasarely koncepcióját idézve a várost nemcsak a láthatóság nyilvános tereként, 
hanem műalkotásformaként értelmezi, mely a kiállított zománcképek egykori megjele-
nésének helyszínein túl létrejöttük művészi karakterét is meghatározta. A végsőkig le-
egyszerűsített formák zománcai voltaképpen annak esztétikai kereteiben variálódtak, 
ami ellen létrejöttek.3 A 20. század semleges vagy jelleg nélküli városainak építészeti mo-
dernizmusa önmagához hasonítva megteremtette a képzőművészeti struktúrák minima-
lizmusát, azonban ezek színes változatossága mégis ellene mondott saját egysíkú feltét-
eleiknek. Mert az elemi geometrikus formák itt már nem a Bauhaus utópiái voltak, 
melyek a jövő városait akarták megteremteni építészet és képzőművészet összhangjai-
val, hanem az 1970-es évek jelenének iparművészetként megtűrt esztétizálásai, hogy az 
adott házgyári elemekből konstruált sivár városrészeket akarják megszépíteni. A Bau-
hausra és annak pécsi hagyományára hivatkozó formák4 – a társadalmi elkötelezettség 
csupán látszólagos hasonlóságával – olyan kontextusból kiemelt idézetek, melyek a más 
társadalmi közegben szükségképpen mást jelentenek. A zománcművek városai másféle 
városok. Míg a Bauhaus funkcionalizmusa a historizmus és a szecesszió időben és térben 
távolit igéző ornamentikái ellenében az itt és most történések modern városa áhított len-

1 Ford. Karsai lucia, Budapest, Kozmosz, 1980, 76.
2 variációk a színes városhoz / zománcművészeti kísérletek Bonyhádon, 1967–1972. 1967 és 1972 

között nyaranta a bonyhádi zománcgyárban dolgozó művészek – Bak Imre (1939), Fajó János 
(1937–2018), Ficzek Ferenc (1947–1987), gyarmathy Tihamér (1915–2005), Hopp-Halász Károly 
(1946–2016), Jegenyés János (1946–2008), Kismányoky Károly (1943–2018), lantos Ferenc (1929–
2014), Major Kamill (1948), Pauer gyula (1941–2012), Pinczehelyi sándor (1946), szelényi lajos 
(1944), szijártó Kálmán (1946) és victor vasarely alkotásait bemutató időszaki kiállítás a pécsi 
Modern Magyar Képtárban (Pécs, Papnövelde utca 5.), a Janus Pannonius Múzeum Képző- és 
iparművészeti osztálya és a budapesti acb galéria közreműködésével, 2020. november 4. – 2021. 
október 3. A kiállításról két recenzió jelent meg: gálosi Adrienne: vándorzománc, Jelenkor, 2021/2, 
204–209.; Doboviczki Attila: zománcok egy színes városban. zománcművészeti kísérletek Bony-
hádon, Új Művészet, 2021/1, 38–40.

3 A Bonyhádon készült zománcművekről megjelent legfontosabb írások: Aknai Tamás: A Pécsi Mű-
hely, Pécs, Jelenkor, 1995, 43–51.; Égetett geometria / Zománcművészeti kísérletek Bonyhádon (1968–
1972), szerk. Kopeczky Róna, Budapest, acb Reserarchlab, 2019; Keserü Katalin: Lantos, Pécs, 
Pécsi galéria és vizuális Művészeti Műhely, 2010; ifj. gyergyádesz lászló: Félbeszakadt prófécia. 
Lantos Ferenc zománcművészeti alkotásai (1967–1976), Kecskemét, 2006.

4 vö. A művészettől az életig. Magyarok a Bauhausban, szerkesztette: Bajkay éva, Pécs, Janus Pannoni-
us Múzeum, 2010. 
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ni, a múlt helyett a jelen helyszíneit megalkotva, addig a zománcművek díszítőművésze-
ti vágya csak az lehetett, hogy egyáltalán helyszíneket teremtsen a vigasztalanul unal-
mas szocialista építészeti egyformaságban. Hogy a társadalmi és egzisztenciális létezés 
pillanatai valahol megtörténhessenek. Mert a modern város lakótelepeivel, ipartelepeivel 
a karakter nélküli helyek világa, ahol az elhelyezkedésnek hiányzik a jellegzetes megha-
tározása, ahol – Richard sennettet idézve5 – nem vagyunk képesek úgy gondolni bizo-
nyos eseményekre, mint amiknek feltétlenül egy bizonyos helyen kellett megtörténniük. 
A non lieu, a nem hely esztétizálása az egyhangú nyilvános terekben ars memoriae zo-
máncképként rögzíthette szerelmespárok csókjait vagy baráti beszélgetéseket, éppen ott, 
egy lantos-mű közelében. Így kell érteni lantos és a Pécsi Műhely, Halász Károly, Ficzek 
Ferenc, Kismányoky Károly, Pinczehelyi sándor és szijártó Kálmán „mindenkihez szóló” 
közösségi célzatú környezetművészetét, mely a zománcban találta meg elkötelezettségének 
technikáját, hogy a kép a belső terek állagmegóvó védettségéből a városi köztereken hely-
színné váljon, orientációs ponttá, a geometrikus motívumok révén univerzális, de mégis 
jellegzetesen pécsi couleur locale megjelenítésévé. 

város, művészet és társadalom összefüggéseit vázolva vasarely az utópia homályos és 
a művészi manifesztumok öntudatos nyelvén fogalmaz: „A színes város az egyetlen olyan 
építészeti szintézist valósítja meg, amely természeténél fogva egyesíteni tudja a fizikai tér 
plasztikai értékét azzal a valóságos pszichikai dimenzióval, amely ezt a színforma teret 
később az egész egyetemes tudatban meghonosítja. Napjaink szintézise, a színes város úgy 
is fölfogható, mint a lényegi kiterjedés konkrét felépítése: általa mutatkozik meg a legjob-
ban a jelenlegi társadalmi struktúrához megfelelően kapcsolódó anyagi világ pszichikai 
dimenziója.”6 A színes város a Plasti-Cité, melyben a plasztika, a plasztikusság a művészet 
közvetlen társadalmi dimenziójának ígéretét leíró esztétikai kulcsfogalom. Ahogy vasarely 
alkotásain a síkkompozíciók optikai illúziója kilép a térbe, úgy léphet ki a modern művé-
szet a közösség nyílt városi környezetébe. Mert a hagyományos táblaképet jellemző síksze-
rűség a zárt terek, s azok exkluzív műértő közönsége ellenében a plasztikusság elvét színek és 
formák tiszta absztrakciójával valló műalkotás egy univerzális közösségnek elkötelezett, 
mely a múlt művészetével szembeni forradalmi állásfoglalás akar lenni. A geometrikus 
motívumok térillúziói úgy értelmeződnek a társadalmi illúziók emblémáiként, hogy az 
esztétikai formákhoz szociológiai ekvivalens rendelődik, s a térbeliség látszata a közösség-
teremtés vágyképévé válik a művészet szerepét újraértelmezve. A térillúziók mellett ezt a 
kifelé irányuló tendenciát, a keretek felbontását tükrözi a képkompozíciók ismételhetőségé-
nek, folyamatszerű geometrikus ornamentikájának immanens lehetősége is. 

A zománc – lantos Ferenc leleménye folytán – ennek az esztétikai-társadalmi elvnek 
lehetett az egyik megfelelő technológiája, melybe halványan beépülhetett a Bauhausnak 
és leszármazottjának, vasarely színes városának pécsi hagyománya.7 Az anyag ezért nem 
véletlenszerű médiuma a zománcképeknek, hanem az a jelentéshordozó, melynek épüle-
tek és közterek művészeteként az időjárás viszontagságainak ellenálló világnézete támad, 

5 vö. Richard sennett: A semleges város, ford. gázsity Mila, Café Bábel, 1997/2, 11–25.
6 victor vasarely: Színes város. A művészet hétköznapi életünkben, ford. vígh árpád, Budapest, 

gondolat, 1983, 144.
7 A gyári szimpóziumok mintájára – Major Kamill inspirációjára lantos Ferenc kezdeményezésé-

vel – jött létre 1968 augusztusában a Baranya Megyei Tanács által finanszírozott bonyhádi épü-
letzománc Alkotótábor. Az első szimpóziumon lantos mellett dolgozott gyarmathy Tihamér, 
Major Kamill, Papp Oszkár és Pauer gyula is. Később elsősorban a Pécsi Műhely és előzménye, 
a Pécsi Képzőművészeti stúdió alkotói (Hopp-Halász Károly, Ficzek Ferenc, Kismányoky Károly, 
Pinczehelyi sándor, szelényi lajos, szijártó Kálmán) vettek részt a munkában 1972-ig. Hozzájuk 
társult alkalmanként Bak Imre, Bokros lászló, Fajó János, Jegenyés János, Hézső Ferenc, ifj. 
Koffán Károly és Móker zsuzsa.
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s színes geometrikus ragyogásain át akar tűnni a világ művészet általi megváltoztatásá-
nak a felvilágosodás optimizmusából örökölt gondolata, egy esztétikai megváltástan, 
amely azonban a szűkös lehetőségek realitásában maradva csupán a szocialista architek-
túra unalmának ellensúlyaként hirdetheti önmagát. 

Ugyanakkor a zománc anyagának láthatósága a modern képzőművészet jellemzőjeként 
válik a forma viszonylatává. Mert már nem az anyagot megszüntető formálás a hangsúlyos, 
az anyag eltüntetése a megjelenítésben, ahol a kép a valóságra nyílón anyagtalanított tiszta 
láthatóság ablaka, hanem forma és anyag láthatóvá tett összefüggése az alkotásmódok cse-
lekvésnyomaival a szabadon hagyott felületrészeken. A zománc is forma és anyag hangsú-
lyos viszonya, az anyag itt sem eltűnésre ítélt technikai feltétel, hanem esztétikai kategória. 
Így jelenik meg már lantos első, 1968-as bonyhádi zománckísérleteinél is, ahol még a grafi-
kai vagy festői alkotásmód keresgéli a zománcban materiális lehetőségeit. A fémlapokra 
felvitt színek égetés utáni véletlen árnyalatait az eljárás kiszámíthatatlanságának poétikája 
hozza létre. „elkészült a táblakép – a rávitt és megszárított zománcrétegbe tűhegy-véko-
nyan karcolt rajz bontakozik ki, a foltokat ecsetvéggel, ujjheggyel alakította ki a festő, itt 
tehát előtűnik az előzőleg már ráégetett kék alapszín. Az égetetlen réteg rózsaszínű. el-
visszük az égetőbe, az emelőszerkezet kinyitja a 800 fokos kemence ajtaját, besiklik a lemez. 
Öt perc és ismét előbukkan, de a rózsaszín borvörössé változott. Ahol a rávitt réteg véko-
nyabb volt, ott a kék és a vörös festői hatású egybejátszása látható. lantos kedvtelve nézi a 
hatást. – ez az, ami hallatlanul izgalmas a zománcban, ezek a színhatások, amiket előre nem 
is mindig sejt az ember.”8 Itt még a tűheggyel karcolt rajzvonalak, az ujjheggyel vagy ecset-
véggel ejtett foltok, az egyéni kézírás formálja az anyag ellenállását. Ugyanezt a forma- és 
anyagfeszültséget, a technológia irányított véletlenjeinek színeváltozásait láthatjuk Major 
Kamill és gyarmathy Tihamér zománcképein, annak ellenére, hogy úgy tűnik, mintha csak 
más képzőművészeti médiumokban, vásznon és papíron már rutinosan alkalmazott forma-
törekvéseiket imitálva vinnék át a zománclemezre. A kép itt is az anyag jellemzője lesz, 
ahogy Kismányoky piros-kék egymásra rétegezett vonalainak dinamikus zománcgrafikáján 
vagy szijártó Kálmán szándékoltan égetési hibás, a művészi beavatkozás kicsiny foltját ott-
felejtő geometrikus kompozícióján. 

A zománc „láthatóságai” a talált tárgyak kompozíciói is, a zománcgyár selejtjeiből alko-
tott kollázsok. Major Kamill edényfülekből és fogantyúkból komponált művének párda-
rabja Pauer gyula csonkolt merőkanalak gömbjeinek reliefje. A két párhuzamos, hiszen 
kék-piros színkontrasztjában hasonló alkotás nemcsak létrejöttük helyszíne, a bonyhádi 
zománcgyár ironikus emblémája, hanem – a konyhai használati edények fragmentumai-
ból összeeszkábálva – egy korszak nem kevésbé ironikusan vázlatos riporteri rajza, mi-
közben bennük közvetlenül megjelenik mindennapi tárgyaknak (és anyaguknak, a zo-
máncnak) művészetté alakulása, a közhely színeváltozása. ezek a tárgyak a zománcművek 
alapító gesztusai, ahol még, 1968-ban, ez a hagyományosan modern képzőművészeti eljá-
rás, a kollázs, ahogy minden tárgytöredékben és hulladék matériában, úgy a zománcban 
is anyagára találhat. 

A későbbi, lantos elvei alapján készült egyszerű formákból építkező absztrakt geo-
metrikus zománcképek viszonya a hasonló matériájú használati tárgyakhoz már közve-
tetté válik. A távolság kiengesztelésére az épület- és környezetdíszítő közösségi elkötele-
zettség teóriája próbálja a zománcot a geometrikus motívumok általános közérthető- 
ségével visszailleszteni a mindennapokba. „Ha értelmes formákkal és tiszta színekkel 
vesszük körül magunkat, környezetünk is értelmet és tisztaságot sugároz vissza ránk” – 
mondja lantos.9 Anyag és forma összefüggése itt, úgy tűnik, nem szükségszerű. A mérta-
ni alakzatok mérnöki intelligenciája leválna mindenről, ami az érzéki világhoz, a termé-

8 lásd H. e.: zománckísérletek a bonyhádi gyárban, Tolna Megyei Népújság, 1968. szeptember 1., 7.
9 lásd Halász Ferenc: A zománc demokratizálása, Petőfi Népe, 1976. szeptember 2., 5.
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szethez kapcsolná, hiszen a geometrikus absztrakció modern irányzatainak hátterében a 
történelmi korokon és különböző kulturális helyszíneken átívelő abszolút objektív érvé-
nyesség gondolata nemcsak a tárgyiasság, a jelentés kiiktatását, hanem az anyagtól való 
függetlenedést is jelenti, s a motívumok egy időtlen szellemi szférában lebegnének hordo-
zóikat, megjelenésük anyagait és hangulatait maguk mögött hagyva.10 A tiszta formák 
egzakt, matematikai mértékviszonyai – miként a geometria alapelemeinek, a pontnak és 
a vonalnak a kiterjedés nélkülisége – a geometrikus absztrakció művészetét világnélküli-
vé formálják. ennek ellenére lantos és a Pécsi Műhely zománcképeinél forma és anyag 
sajátos illeszkedése, kiélezett nem-azonossága – a modernitás belső antinómiáját jelezve 
– válik különleges alkotássá. geometria és zománc illősége, dekóruma itt úgy értelmezhe-
tő – gottfried semper elméletét pontosan ideolvasva11 –, hogy a műalkotás részeként, bel-
ső problematikájaként, konstruktív technikai mozzanatként jelenik meg a zománc a hozzá 
alkalmazott motívumformákban. A zománcozott fémlapok a fa-, vászon-, papíralapú és a 
digitális képekhez viszonyítva olyan erőteljes anyagiságot képviselnek, hogy a rájuk ége-
tett zománcfesték színeit nagyon nagy intenzitással sugározzák.12 A mű színeinek magas 
hőfoka energiakonzervként őrzi és tükrözi a kiégetés hőmérsékletét. ezért is tűnnek úgy 
ezek a zománcképek, mintha nem ötven évvel ezelőtt, hanem tegnap készültek volna.  
A vonalak hard edge élessége, a színek kontrasztjainak ragyogása felfokozza a motívumok 
precízen kiszámított kapcsolódásait, a kép geometriáját a zománc egyedülálló fényessége 
hangsúlyozza. De ugyanígy konstitutív, az invenciót és a motívumkészletet befolyásoló 
szerepe van az alapformának, a különböző méretű, négyzet alakú, felhajló peremén perfo-
rált, s így összeszerelésre alkalmas vaslemezeknek. A négyzet – Malevics után – vasarelynél 
és lantosnál is a variálható vizuális nyelv szintaxisának legfőbb mértani egysége.13 A mo-
tívumok ezeknek a négyzeteknek a területéhez alkalmazkodnak, s ez a zárt felület, első-
sorban a nagyobb méretű lapoknál, lehet a kép egész kompozíciójának a kerete, és lehet 
egy több részből álló nagyobb kompozíció egy-egy eleme. A négyzetmodulok összeillesz-
téséből, a modulok kereteiből kilépő, átnyúló motívumok geometriája is szükségképpen 
alkalmazkodik az alaphoz, alak és alap, forma és anyag, kép és test dialektikus összjátéka 

10 Nem véletlen, hogy vasarelynél a művészettörténeti hagyománnyal való szembehelyezkedés 
programszerűen a művészet konvencionális anyagaival való leszámolást is jelenti. Az érzéki ma-
tériák poétikus mulandóságával szemben az anyagtól függetlenedő, időtlen geometrikus formák 
jelentik számára az ideális művészetet: „Formátlan forma. A környezet, ahol nevelkedtünk, a 
szoba, a ház, az eldugott szögletek, a padlás, a pince… Faholmik, öreg kövek, szövetek, bőrök, 
pergamentek, szelíd, tapintható, meghitt anyagok, mindennapi tárgyak, melyeket örökül hagy-
tak ránk, melyekhez úgy ragaszkodunk, áhítattal körülvett töredékek, emléknyomok, zománcok, 
patinák. A környék, a kert, a kavicsok, a pillantás a kerítés falára, mely a látóhatárt lezárja, a 
moha a fatörzsön, apró külvárosi tájak, emlékek, utánérzések… Megnyugtató mozdulatok, me-
lyeket újra meg újra ott látunk a képeken, szellemek és tündérek, mítoszok és csodák, titkok, hi-
edelmek, jelek, tanítóink festészete… A festék varázsa… lavírozások, foltmaratások, lazúrozá-
sok, tubusolások, vonások, foltok… A modellhű s az áttételes… Transzcendencia… Táblaképfes-
tészet, ez a bennünket csordultig töltő hagyományos festészet, hogy megöregedett!” vasarely, i. 
m., 30–31.

11 vö. Alois Riegl: Az ornamentika története, in: Uő.: Művészettörténeti tanulmányok, ford. Adamik 
lajos, Budapest, Balassi, 1998, 121–140.

12 Anyag és forma illőségéhez járul, hogy mivel a zománcfesték nem keverhető, a tiszta edényszí-
nek alkalmazása a geometrikus motívumokkal érvényesülhet leginkább. A festékszínek predesz-
tinálják a geometrikus formákat.

13 „A négyszög az építészet legjellemzőbb eleme. Ha négyszöget mondok, azzal négyzetlapot vagy 
előre gyártott fallapot is mondok, vagyis kijelenthetem a következő tételt. Ha lehet esztétikailag 
semleges, középszerű és csúf épületelemeket gyártani (márpedig a világ valamennyi olcsó épü-
lete ezt bizonyítja), nyilván lehet érdekeset és szépet is gyártani.” vasarely, i. m., 14. 
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teremti meg az ábrázolást. Az anyag technológiájának láthatósága megakasztja a formák 
spirituális mozgását. Az antik görög, plótinoszi elv, hogy „végtére is azt értjük formán, 
hogy mindent átfog és uralkodik a matérián, de csak akkor uralkodik rajta, ha semmit 
nem hagy belőle megformálatlanul”14 – itt nem érvényesül. Az egymáshoz illesztett vas-
lemezek illesztési vonalainak rácsszerkezete (koordináta-rendszere) és a motívumok geo-
metriájának összefüggése, egymást átható variábilis kapcsolati hálója a zománckép, ahol 
az időtlenbe vágyó ábrázolás mégis történeti indexet kap. 

A sterilen geometrikus motívumú alkotások látens célja, hogy felszámolják azt a törté-
neti folyamatot, mely őket létrehozta, s ezért minden történelmi visszautalás a hasonló 
archaikus formákra, szőttesek és épületek ornamentikáira, nem a történetiségnek, hanem 
a korokon áthúzódó időtlenségnek a teóriáit szeretné igazolni. Így szerette volna érteni 
vasarely is saját művészi törekvéseit: „Olyan festészetet kell létrehozni, amelyhez a nagy 
mágus, az Idő semmit nem tehet, de nem is vehet el belőle.”15 Az idő leküzdése egyszerre 
vonatkoztatható a művészettörténeti hagyomány felszámolására és az anyagtalanság 
örökkévalóság-eszméjére, a műalkotásra mint ideára. A zománcnál a geometria időtlensé-
gének látszatát – és ezzel a konvencionális táblaképpel való formai és materiális szakítást 
– éppen ez a fénynek és az időjárás viszontagságainak ellenálló, vitalitást sugárzó anyag 
sugallja, melynek öregedése sokkal lassabb, mint a képzőművészet más hordozóinak.  
A bonyhádi zománckísérletekről mit sem tudó vagy tudomást sem vevő vasarely16 1970-
ben megjelent könyvében – lantos és a Pécsi Műhely alkotóinak szándékolatlan igazolá-
saként – a művészet anyagai kapcsán így ír: „leonardo, megirigyelvén a szobrászok 
anyagának tartósságát, fémlapokra akart festeni égetett zománccal, hogy műve örök életű 
legyen.”17 A zománckép a kortalanság nagyon is korhoz kötött vágyképét jeleníti meg. 
Alak és alap, forma és anyag, kép és test viszonylataival itt vagyunk az 1960-as évek vé-
gén és az 1970-es évek elején, Bonyhádon és Pécsett. Mert vasarely és lantos közérthető, 
időket és tereket egybegyűjtő egyetemes vizuális vágynyelve ellenében a geometria alap-
elemei a kontextusoktól nyerik jelentésüket (ahogy modern képzőművészeti jelentéste-
lenségük jelentéseit is), érvényességük és szerepük mindig lokális. Mást jelent egy kaduveo 
vagy bororo18 motívum négyzete, mást egy joruba fafaragóé,19 és mást egy vasarely-négyzet. 
Hiszen, ha feltételezzük, hogy létezik olyasmi, mint a tiszta geometrikus formák világa, 
akkor nem teremtődhetne kapcsolat e formák és saját létrejöttük korszaka között, mert 
akkor ezek mind ugyanabból a forrásból erednének: a maga végletes szubjektivitásában 
értett emberi szellemből, amely állandóan tulajdon képeivel játszik, amelyet nem érint a 
tapasztalat, és amelynek nincs kapcsolata az akár természetként, akár történelemként fel-
fogott világgal. De míg az európai művészet geometrikus stílusai reflektálják a geometri-
ától elvezető utakat, s az ellentétes pólusok – absztrakció és realizmus – tekintetében jön-
nek létre, addig az időben és térben távoli kultúrák geometriái mindig visszakapcsolódnak 

14 Idézi lukács györgy: A szépségeszme transzcendentális dialektikája, in: Uő.: A heidelbergi művé-
szetfilozófia és esztétika, ford. Tandori Dezső, Budapest, Magvető, 1975, 381.

15 vasarely, i. m., 24.
16 Az első vasarely-szerigráfiákat, melyek a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményébe kerültek 1969-

ben, a múzeum dolgozójaként Pinczehelyi sándor hozta le vonattal Pécsre. ezekből a művekből 
egy válogatás szerepelt analógiaként a Variációk a Színes városhoz című kiállításon, hiszen meghatá-
rozó, inspiráló hatásuk volt a Pécsi Műhely alkotóira, akik közül Halász Károly, Pinczehelyi  
sándor és szijártó Kálmán is a múzeumban dolgozott. vasarely több alkalommal is járt Pécsett, 
állandó kiállítása 1976-ban nyílt meg szülővárosában, de a pécsi művészeti életre nem figyelt, így 
a zománcmunkákról sem vett tudomást.

17 vasarely, i. m., 93.
18 vö. Claude lévi-strauss: Szomorú trópusok, ford. Örvös lajos, Budapest, európa, 1973.
19 vö. Clifford geertz: A művészet mint kulturális rendszer, in: Uő.: Az értelmezés hatalma, ford. sajó 

Tamás, Budapest, századvég, 1994, 239–267.
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a hozzájuk vezető utakhoz, s a hagyományuk kereteiben maradnak. Nem váltják valóra a 
kombinációk és variációk végtelen lehetőségeit, hanem saját eredetüket, a motívumokban 
lerakódott jelentéstartalmakat szemlélik. Az európai absztrakt geometrikus művek auto-
nómiájának feltétele az, hogy a művek formai eseményei nem rituális történések lenyo-
matai, hanem saját konstrukciójukba zárják a történések princípiumát. s így aztán nem is 
kötődnek társadalmi alkalmakhoz, lehetnek házak és szobák díszítményei és önálló alko-
tások egyaránt.20 A funkció – akárcsak a zománcképek esetében – mindig utólagos, s levá-
lik az alkotási folyamatról, nem része annak. 

lantosnál és a Pécsi Műhely tagjainál is az elkészült mű, a kép autonóm formatörek-
vése keresgéli létezésének közösségi funkcióit és társadalmi világnézetét. s ebből erednek 
befogadásának ellentmondásai. A közterekre kihelyezett műalkotás, így a zománckép is, 
a múzeumi művészet, a hagyományos magányos műélvezeti szertartások elleni provoká-
ció, mely ily módon a nézők közösségének aktivitására, illetve magára a közösség megte-
remtésére apellál. Mert „a művész igényéhez az is hozzátartozik, hogy az új művészi ér-
zületet, melyből alkotása táplálkozik, egyúttal újfajta szolidaritásként, a mindenkit 
mindenkivel egyesítő kommunikáció új formájaként léptesse működésbe”.21 A geometri-
kus absztrakció képzőművészete – a Bauhaus, a konstruktivizmus, az op-art vagy a mini-
malizmus – az a közösségi nyelv akart lenni, melyet egy széles közönség megért, mely így 
majd közösséggé válik. A szándék azonban, hogy az egyszerű, moduláris elemek vissza-
téréseinek sűrűsége széles körben befogadhatóbbá teszi ezt a nyelvet, ellentétébe fordult, 
mert bármennyire is számított a tömegek spontán észlelésére, az egyértelműen azonosít-
ható, s az ismétlés slágerlogikájára építő variációk ahistorikus erejére, értő befogadásának 
feltétele a művészettörténeti műveltség, mely a motívumredukciókat a hagyomány kon-
textusában elfoglalt helye alapján értette meg. A tömegek képzőművészeti formavilága a 
realizmus maradt, a valóság mindenki számára jól felismerhető tárgyi vonatkozásaival, s 
közvetlenül agitatív, tematikus politikai tartalmaival.22 ebben a szocialista kultúrpolitika 
realizmuseszménye és -normája meghatározta történeti, művészeti közegben kell értel-
mezni az 1960-as és 1970-es évek absztrakt geometrikus zománcműveit, ez az a kontextus, 
mely az univerzálisnak gondolt formák vizuális világnyelvét időben és térben behatárol-
ja, és jellegzetes nyelvjárásként interpretálja. 

A korszak kedvelt kritikai alapfogalma, az absztrakció elleni vádbeszédek kulcsszava, 
a formalizmus úgy volt kivédhető az említett közösségi funkció deklarálásával, hogy 
lantos nem képzőművészetként, hanem némileg félszegen inkább iparművészetként ér-
telmezte a zománcművek kulturális szerepét. ennek az alkalmazkodó félszegségnek a 
része az is, hogy a művek nem az autonóm, lezárt alkotás ténylegességével lépnek a nyil-
vánosság elé, hanem a kísérlet bizonytalankodásával.23 Ugyanígy az alkalmazkodás része 

20 Az újságíró lantost idézi: „Mi az adottságokból indulunk ki. Az anyag, a technológia olyan 
lehetőségeit próbáljuk megkeresni, amelyek sok ember számára teszik hozzáférhetővé, sőt aktív 
részesévé az alkotást. Ha ilyen lapok sorozatgyártása megvalósul, például ki-ki vásárolhat 
különböző zománcot, s utána a lakásban eljátszhat vele. átcsoportosíthatja kedve szerint, míg ha 
egy tájképet vesz, sokkal drágábban, az aktivitása abban merül ki, hogy valahová kiakasztja.” 
Marafkó lászló: Művészek – éjjeli műszakban, Dunántúli Napló, 1971. augusztus 14., 5.

21 Hans-georg gadamer: A szép aktualitása, in: Uő.: A szép aktualitása, ford. Bonyhai gábor, Buda-
pest, T-Twins, 1994, 20–21.

22 Így aztán vasarely baloldali elkötelezettségű művészetének sem sikerült a világ proletárjait vizuá-
lisan sem egyesíteni, legfeljebb a széles közönség körében szerezhetett ismertséget és népszerűsé-
get, miközben a kapitalista piac révén vagyonát gyarapíthatta. A művek – szerigráfiák, multiplikák 
– sokszorosításának közösségteremtő ideológiája, a mindenkihez eljutó művészet szép eszméje 
minden eredeti jó szándék, nemes idea ellenére sem lehetett más, mint az üzlet mimikrije. 

23 A műalkotás megítélésének kritériumait a szocreál kritikában egy olyan, minden egyes létrejött 
műalkotással éppen el nem ért cél alapozta meg, mely a szocializmus befejezetlenségének elvét a 
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volt az épületdíszítő falképfunkció, hiszen a murális műfajok építészet és képzőművészet 
találkozásának kívánalmával kitüntetett szerepet kaptak a szocializmus művészetében, s 
itt az absztrakció is valamennyire megengedett volt, azzal, hogy a naturalista, impresszi-
onista ábrázolás kevésbé képes illeszkedni az architektúrához, fontos a tektonikus kom-
pozíció, tér és sík viszonylatainak egyértelműsége.24 A beszédmód kereteit, melyben a 
zománcművek megjelenhettek, a vizuális kultúra fogalmi tágassága jelölte ki, ahol az 
absztrakció díszítőművészeti ártalmatlansága nem jelenthetett kihívást a realizmus kép-
zőművészeti normája számára. Ha mégis, akkor viszont az absztraktba hajló képet a cím-
adás volt kénytelen visszatéríteni a szocializmus eszmeköréhez. lantos pécsi festőtársá-
nál, Bizse Jánosnál a konstruktivizmus formaszerkezeteinek legitimációjaként a Kokszmű, 
Bányavidék, Üzemben, Gépek között képcímek hivatottak az elvont képeket a valóság inspi-
rációjából születettként elfogadtatni, akárcsak lantos ugyanekkor készült Komlói szénosz-
tályozója. De ugyanígy az absztrakció apológiájaként érthetjük lantos központi – pedagó-
giai munkásságát meghatározó – teóriáját is, mely az elemi, geometrikus motívumokat a 
természetből, a természet alakzataiból absztraháltként értelmezi. A Természet–Látás–Alkotás 
programja és kiállítássorozata a modern képzőművészetnek akar érvényt szerezni egy el-
lenséges közegben.25 ez az apologetikus inspirációjú vizuális kódrendszer az elméleti alapja 
a zománcképeknek is, hogy a valóságos világból kilépő, lebegően időtlen formákat vissza-
kösse az organikus természethez. ennek a didaktikának közvetlen emblémájaként a Tettyei 
térelemek zománcainak absztrakt tulipánmotívuma a természeti környezetbe kihelyezve 
próbálja organikus és geometrikus oppozícióját, melyet a zománclemez művi ragyogása 
még jobban felerősít, feloldani. A tulipán, túl a Korniss Dezső szűrmotívumai inspirálta, 
magyar népművészet és avantgárd viszonyát kiélező képzőművészeti hagyományán, 
amúgy is ennek a szűkös kultúrpolitikai mozgástérnek a legfőbb jelképévé, szignáljává vált. 
Az 1975-ben indult „tulipánvita” építészet és ornamentika kapcsolatán polemizálva a zo-
máncképek szituációját is megjelenítette.26 

geometrikus absztrakció és természeti motívum fejlődéselvű összefüggése határozza 
meg az ornamentika elméletét, melyet Alois Riegl – szakítva a geometrikus stílus időtlensé-
gének és közvetlen technikai-materiális eredetének előítéleteivel – az akantuszlevél motívu-
mának kapcsán fejt ki a történetiség, az eredet szempontjából a növénymotívum természeti 
hasonlóságát későbbi formaeszményként értelmezve.27 Tehát az akantusz nem a növény 
másolásából, a természeti forma absztrahálásából született ornamens, hanem egy stilizált 
geometrikus motívum későbbi átalakításából, érzékileg szemléletessé, hasonlóvá tételéből. 
Riegl alapján lukács györgy Az esztétikum sajátossága című, először 1965-ben megjelent mű-
vében már egy erősen ideológiai motivációjú fejlődéselv alapján, melynek végpontja a nagy 
realizmus, mintegy látensen az absztrakt művészettel polemizálva, s érvényességét a jelen 
művészetében vitatva a geometrikus stílust a művészet primitívnek titulált kezdeti idősza-
kára helyezi. ez a kimondatlan kritika érvel a modern absztrakt geometrikus művészet 

művészetre is alkalmazta. A műalkotás ugyanúgy nincs, nem lehet a célnál, akárcsak a nagy mű, 
a szocializmus. A szocreál művész számára az „ismeretlen remekmű” egy olyan hiábavaló jelen-
beli próbálkozás jegyében áll, mely mindig csak a jövőben lehetséges.

24 vö. Németh lajos: Architektúra és képzőművészet, in: A vizuális kultúráról, szerk.: s. Nagy Kata-
lin, Budapest, Kossuth, 1982, 211–220. Az 1977-ben rendezett Murális Konferencia előadása.

25 lásd a Természet–Látás–Alkotás című didaktikai kiállítássorozatot. Az öt kiállításból álló anyag 
1972–1976 között a pécsi múzeum szervezésében beutazta az országot. A kiállításhoz kapcsolódó 
kiadványok a Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványainak sorozatában jelentek meg: 
Természet–Látás–Alkotás I–IV. (1972, 1973, 1975, 1976).

26 vö. simon Katalin: A tulipán-vita. lakótelep – humánum – organikus építészet. Iskolakultúra, 
2006/6, 13–27.

27 vö. Riegl: Az ornamentika története, i. m.
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irányzatai ellen a szimmetria és az arány kapcsán, melyek „a művészi gyakorlatban soha-
sem léphetnek fel ugyanazzal a – viszonylagos önállósággal, mint amilyennel a ritmus fel-
lépett. Mindig egy olyan komplexum puszta mozzanatai maradnak, amelynek döntő szer-
kezeti elvei nem elvont jellegűek”.28 lukács szerint a szimmetria – ahogy a zománcképeken 
is – nem jelenhet meg tiszta tárgyiatlansággal csak a realista művészetben jellemző „módo-
sító megközelítésben”: „A megközelítés ugyanis itt nem azt kísérli meg, mint a tudomány-
ban, hogy egyre közelebb kerüljön a tárgyhoz, hanem művészi szándékkal megáll egy bizo-
nyos fokon, amely a szimmetriát mint olyat a néző számára láthatóvá és átélhetővé teszi, de 
nyomós módosításokat, eltéréseket iktat be oly módon, hogy a szimmetria valódi és követ-
kezetesen kifejezett lényege sohase juthasson érvényre, hanem csak a kép konkrét totalitá-
sának – természetesen fontos – összetevője legyen.”29 ezzel szemben lantos – anélkül, hogy 
ismerte volna lukács teóriáját – a korszak avantgárdellenes légkörében az elvont ábrázolás 
igazolására a művészettörténet végére helyezi az absztrakciót azzal, hogy a valóságelemek 
elvont lényegének, a természeti formák szerkezeti és színrelációinak tudományos, ismeret-
elméleti eszközeként értelmezi. (A műalkotás mint egy tanulási folyamat állomása, a sok-
szor a címben is jelzett „tanulmány”, szintén az apológia része.) A naturális elemeket kör és 
négyzet alapegységeire redukálta, ahol a geometrikus formák természeti formákkal társít-
hatók, s egy kimeríthetetlenül kombinálható vizuális rendszer nyelvtanát képezik, rend-
szerelvűségük szerint vasarely planetáris folklórjához hasonlóan. A Bonyhádon készült 
lantos-zománcoknak – jelentős főműként az 1969-es DéDász-frízzel – ez a szisztéma jelen-
ti apologetikus művészetelméleti hátterét, miközben a Pécsi Műhely alkotóinak zománc-
munkáit ezen a konokul merev rendszeren való lazítással, a geometriai elemek önelvű, 
egyéni variációival jellemezhetjük. Mert a geometrikus absztrakció alkotásairól közvetlenül 
semmilyen elmélet nem olvasható le, a képhez vezető történeti és teoretikus utakat a mű 
felszámolja, a motívumok visszautalásai a tárgyi világra kívül kerülnek a mű zárt kompozí-
cióján, s értelmezésüknek nem lehetnek külső esztétikai normái. Az alkotások immanens 
viszonylatai, a kompozíció és a színek váltakozó kapcsolatainak belső játékai a zománc vi-
tális fényeiben a meghatározók. ez teremti meg – minden elmélet ellenében – lantos jelen-
tős művészetének is az értékét. 

A variációk minden külső tényezőről leváló végtelen mozgása annak a nyelvjátéknak a 
kifejezése, melyben – modernizmus és nyelvelmélet összefüggését ábrázolva, az 1967-ben 
magyarul megjelent saussure alapján – a jelek, a geometrikus elemek és színeik egymás 
közti különbségei teremtik meg a jelentést, s ezeknek a fonémáknak az oppozíciói alkotják 
a műalkotás szintaxisát. A formasorozatok optimista világnézete, hogy egy-egy képi szituá-
ció sohasem mutatkozik olyannak, amilyen, egyetlen megoldás sem jelenti ki, hogy „így és 
nem másként”, hogy minden zománckép egy másik zománckép új konstellációjának lehet-
séges helyszíne, melyben a „másként is lehetne” elve lesz hangsúlyos. semmi sem véglege-
sen rögzített, hanem önmagához vagy a többi képhez való viszonylataiban lebegő felhang-
jai vannak, ahol a geometrikus motívumok sokszínű váltakozásukkal saját önmagukba 
záródó, történettelen eredetükre emlékeznek. A zománcok variációinak Színes városa a le-
hetséges világok sokféleségét csillantja meg, s olyan fiktív, Láthatatlan városokat idéz, me-
lyeknek – ahogy Italo Calvino éppígy variációkra építő könyvében a sokféle város egyetlen 
mintája velence – voltaképpen egyetlen helyszíne Pécs városa. „Kublai kán észrevette, hogy 
Marco Polo városai hasonlítanak egymáshoz, mintha az egyikből a másikba nem utazással, 
hanem bizonyos alapelemek felcserélésével lehetne átjutni.”30 

A zománcok geometriájának variációs lehetőségei a világ számos lehetséges értelme-

28 lukács györgy: Az esztétikum sajátossága, ford. eörsi István, Budapest, Magvető, 1978 (Harmadik 
kiadás), I. kötet, 286.

29 Uo., 290.
30 Calvino, i. m., 25.



Pauer Gyula (1941–2012): Murális kompozíció, 1968
acb Galéria

Major Kamill (1948): Cím nélkül, 1968
acb Galéria

Lantos Ferenc (1929–2014): Zománckép, 1968
Janus Pannonius Múzeum



Kismányoky Károly (1943–2018): Viszonylat, 1971
acb Galéria

Hopp-Halász Károly: Sugaras struktúra, 1968
acb Galéria

Hopp-Halász Károly (1946–2016): 
Zománckép, 1969

acb Galéria

Szijártó Kálmán (1946): Zománckép, 1970
acb Galéria

Pinczehelyi Sándor (1946): Zománckép, 1970
acb Galéria



Lantos Ferenc: DÉDÁSZ-fríz (részlet), 1970
acb Galéria

Lantos Ferenc: Térelem-tanulmányok, 1968
acb Galéria

Lantos Ferenc: Tettyei térelem, 1969
acb Galéria



Szijártó Kálmán: Zománcfal, 1972
Janus Pannonius Múzeum



999

zésének a sémáit mutatják, ami a modernség lényegeként megkérdőjelezheti az éppen 
adottat, modellezni képes a változtatások kiszámíthatatlan történéseit, ezért magának a 
szabadságnak a művészi szabadságban kifejeződő potenciáit jelenítheti meg.31 A geomet-
rikus sorozatművek tárgytalan, önmagukat ábrázoló lezáratlan fázismintáinak és sokszí-
nű konstellációinak ez a történelemtől és a politikától függetlenedő mozgása politikai 
erőket rejtett magában, ezt érte a formalizmus esztétikainak álcázott ideológiai vádja. 
Hiszen a zománcokat leíró esztétikai kategóriák – az autonómia, az egyéni tevékenységek 
jogai, az értékek és értelmezések pluralitása, a változtatható normák és választható ha-
gyományok – egyúttal a politikai demokrácia mindig aktuális kategóriái, melyeket öntu-
datlanul a zománcvariációk is jelképeznek. ezért a formák minden apologetikus vissza-
csatolása a természeti és társadalmi valósághoz, a képnek funkciót, közösségi ritmikát 
teremtő szándék ellenére lantos és a Pécsi Műhely tagjai folyamatosan támadásoknak 
voltak kitéve.32 A közvetlen tárgyi és verbalizálható jelentések kiiktatása, a geometrikus 
absztrakció művészeteinek némasága itt, a formailag hasonló nyugati tendenciákhoz ké-
pest szándéktalanul is politikai jelentésekkel telítődik. A más kontextusban a tiszta for-
mák variációs játékai itt mást jelentettek, mint a vasfüggönyön túl, s minden, a művészet 
egyetemes történetébe illeszkedő esztétizáló látszatuk háttereként egy korszak bennszü-
lött, szocialista kultúrájának valóban szomorú trópusaiként értelmezhetők. 

Nem véletlen, hogy a korabeli művészeti diskurzus a zománcképeket – a hivatalos 
képzőművészeti normarendszert védve – az iparművészet vakvágányára tolta, ahol a hi-
erarchikus besorolás alapján alsóbbrendűnek számító – bár a murális jelzővel azért némi-
leg elismert – alkalmazott művészetükkel az épület- és lakásdíszítés szerény, ártalmatlan 
alkotói ambícióit képviselhették. lantos ezt a besorolást elkerülendő, univerzális, 
összművészeti vizuális rendszerével számolná fel a határokat: „Ami nem alkalmazott, az 
nem is művészet. Az fölösleges. szerintem tehát nincs Nagy művészet és alkalmazott mű-
vészet, ellenben van egy vizuális rendszer, ami általánosan érvényes.”33 A korabeli sajtó 
azonban hangsúlyosan nem a művészettörténet fogalomrendszerével s nem a képzőmű-
vészeti kritika nyelvén, hanem az iparművészet, az alkalmazhatóság érvelésmódjával ír 
többnyire a zománcokról. Az építészet szépészeti kiegészítéseként kiemelik a társadalmi 
hasznosságot, a szocialista öntudat boldogságának értékeit. A művek jellemzője „a tiszta, 
határozott, nagy gesztusú, mértanilag is pontos vonalak, égő, árnyalatok nélküli alapszí-
nek és a könnyen áttekinthető egyértelmű formák biztonságot, önbizalmat adó ereje”.34 
Ugyanez a lakberendezésnél: „Úgy érezzük, hogy a mai lakásokban az ilyen mély tüzű, 
derűt és optimizmust sugárzó pontokra – mint amilyenek ezek a zománcok – feltétlenül 

31 A „variációt” ezekben az összefüggésekben olyan általánosított fogalomként használom, mely 
magába foglalja az összes, az absztrakt geometrikus zománcoknál jellemző műveletet (permutá-
ció, horizontális és vertikális sorokba rendezés stb.), ugyanakkor a modern művészet forma-so-
rozatok meghatározta alapelveként esztétikai-világnézeti jelentőséget nyer. 

32 Még úgy is, hogy a pécsi képzőművészeti élet más vidéki városokhoz képest különleges helyzet-
ben volt, hiszen a modern magyar absztrakt művészet elismert alakjának, Martyn Ferencnek a 
tekintélye és inspiráló hatása, illetve a pécsi születésű victor vasarely 1976-ban megnyílt állandó 
kiállításának létrejötte valamennyire védelmet jelentett az absztrakt képzőművészeti törekvések 
számára. ennek ellenére lantost titkos megfigyelés alá vonták, tevékenységéről jelentések íród-
tak a pártbizottság számára. erről lásd: Doboviczki Attila T.: eltűnés és nyomhagyás, Jelenkor, 
2018/3, 331–336.; Doboviczki Attila T.: Az eszéki vonat, Jelenkor Online, „Itt vidéken” sorozat, 
2019. július 10. (http://www.jelenkor.net/pecs/1405/az-eszeki-vonat) 

33 H. é.: egy vizuális rendszer sikere. lantos Ferenc kiállítása elé, Dunántúli Napló, 1976. október 
13., 3.

34 Tóth zoltán: Napjaink architektúrája és a képzőművészet, Dunántúli Napló, 1971. április 25., 5.
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szükség van.”35 Fontos az is, hogy ezek a művek nehéz fizikai munkával készültek,36 és 
fontosak a praktikumok: „szerelhetők, lemoshatók, esőben öntisztulók, sorozatban gyárt-
hatók”. A tulajdonképpeniségnek ez a zsargonja jelöli ki azt a határt, melynek az autonóm 
képzőművészet felé átléphetetlennek kell lennie. ennek ellenére ez a határpont, az ipar-
művészet és a képzőművészet közti billegés nagyon is érzékelhető, hiszen már a zománc-
művek létrejöttének intézményi keretet adó, néhol Pécsi Iparművészeti stúdió, máshol – a 
művészek bátor öntudatát jelző – Pécsi Képzőművészeti stúdió megnevezések is ezt a 
zavarba ejtő, indokolt félszegséget jelzik.37 A korai, 1968-as lantos-zománckísérletek kap-
csán még megfogalmazódott ez a kettős státusz: „Az új technika önálló kép és több lapból 
álló dekoratív igényű kompozíció kialakítására egyaránt alkalmas. Ilyen értelemben tehát 
határeset a hagyományos táblakép és a nagyobb falfelületeket díszítő iparművészeti alko-
tások között.”38 A későbbiekben ennek a műfaji határpontnak a hangsúlyozása háttérbe 
szorult, mert míg az iparművészet kontextusa megtűrt lehetett a kultúrpolitika számára, 
addig az autonóm képzőművészeti alkotás nyilvános, kiállítási kontextusai nem. A határ-
átlépés tilalmát szimbolikusan jelzi a magyar–jugoszláv határon megállított eszéki vonat, 
melyről leszállították az absztrakt képeket,39 de jelzi az 1970-ben Pécsett bezárásra ítélt 
Mozgás című kiállítás is, mely az első, múzeumban rendezett, magyar neoavantgárd se-
regszemle volt, a művek között a hard edge és az op art újkonstruktivista alkotásaival. 
Ugyanígy betiltották az Iparterv-kiállításokat (1968 és 1969), az Iparterv-székház neve és 
intézményi kontextusa nem tudta kellően álcázni az elrendezés, a megjelenés alapján 
nyilvánvalóan képzőművészeti kiállításokat. Az egymástól szigorúan elválasztott repre-
zentatív társadalmi nyilvánosságszférák átlépésének tilalma a korszak naturalista képző-
művészeti eszményét képviselte. Mert tárgyi vonatkozások nélküli, bizonytalan ideológi-
ájú absztrakt mű, nyugati mintákat követve zavaróan átrajzolja a „matt KIsz-es szürkében 
tartott” kelet-európai helyszínt, s meghatározhatatlan önelégült vitalitásával az a látszat 
keletkezik, hogy a művészet célnál van, de a szocializmus építésének célja helyett – élénk 
színekkel tarkázott, zárt kompozíciója révén – önmagánál mint művészetnél. A zománcok 
absztrakt geometriáját az iparművészet felé, a hasznosság irányába hajlított kettős státusz 
védte a tilalmaktól.40 ebben az iparművészet és képzőművészet kijelölte kétpólusú moz-
gástérben helyezkedtek el, a tűréshatáron, s így nyerhettek a művészek, elsősorban lantos, 
hivatalos megrendeléseket. 

Persze számos alkotás nyitott, ismételhető motívumkapcsolatainak lezáratlan struktú-
rájában ez a lehetőség, az ornamentika-jelleg benne rejlett, s ennek volt szempontja a lét-
rehozás technológiája is, a gyári sokszorosíthatóság, mely a könnyen reprodukálható, a 
keverés nélküli alapszínek használatával kialakított elemi formák egyszerű karakterét 
meghatározta. „Az egyediséget nélkülöző alapformákat kísérletezzük ki, amelyeknek so-
rozatgyártása könnyen megvalósítható, s amelyek felhasználásával viszont egyedi objek-
tumok hozhatók létre.”41 A szerialitás mint a művek kompozícióinak ismétlésekre alapuló 
belső szervezőelve és megvalósításuk technológiája analogikusan így találkozhatott. ám 

35 Dömölki János: A zománckép mint dísz, Lakáskultúra, 1970/1, 25.
36 Marafkó, i. m.
37 Az Épület-Zománc 1970 – A pécsi Képzőművészeti Stúdió épületzománc munkái kiadványban közölt 

bibliográfia számos cikke a Pécsi Iparművészeti stúdió megnevezést használja.
38 H. e.: zománckísérletek a bonyhádi gyárban, i. k.
39 lásd Doboviczki: Az eszéki vonat, i. k.
40 Hiszen míg a megengedett dekorációként, ipari vásárokon és köztereken bemutatva színességük 

optimizmusa a fennálló politikai rendszer affirmációja lehetett, addig képzőművészetként bemu-
tatva a formalizmus káros kapitalista tendenciáit követve a rendszerellenes szabadságvágy gesz-
tusaként funkcionáltak volna.

41 Marafkó, i. m.
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az alkotások a sokszorosíthatóságot legfeljebb irányultságként tartalmazzák, hiszen az 
ismert, a megmaradt zománcképek között nincs két egyforma. Mivel egy mintakollekció 
részei voltak, tömeges megrendelések hiányában nem készült belőlük több, a sokszorosít-
hatóság ezért az 1970-es évekbe zárult lehetőség maradt, mely magas tüzű anyagiságuk 
auráját nem gyengítheti. 

A sokszorosíthatóság lényegi jegyének – valamint a befogadók közösségének aktivitá-
sára számító geometrikus, mértanilag szerkesztett variálhatóságnak – a függeléke a mű-
vészi személyiség megkérdőjelezése. Az iparművészeti karantén, a művészet funkcioná-
lis, alkalmazott szerepének velejárója, hogy háttérbe szorítja az alkotó egyéniséget. lantos 
mindenki által elsajátítható, szűkszavú formákból álló, sűrű ismétlésekre épülő vizuális 
nyelvrendszerének is ez a személytelenség, az egyéni kézjegy kiiktatásának hangsúlyozá-
sa a mellékzöngéje. Az általánosított alakzatok harmonikus, jól áttekinthető rendje kikap-
csolja a differenciált érzelmeket és gondolatokat, a variációk másként is lehetséges össze-
függései elbizonytalanítják a művészi szándék individuális erejét. Az egyén csak az a 
pillanatnyi, szükséges hely lehet, ahol ez az univerzális nyelv átmenetileg megjelenhet, 
amíg a tárgyakban megtestesül. A korabeli sajtó lelkesen üdvözli a zománcokban ezt a 
közösség igényeinek alárendelődő, szerény „mesteremberi” szubjektivitást: „Meggyőző-
désem, hogy napjaink igazi, a társadalom által igényelt szocialista művészetét az ilyen 
»mesteremberek« csinálják. Az ilyen munkák nem az egyes egyéneknek, hanem egy kö-
zösség szubjektumának készülnek.”42 Az individuális eredetiség itt nem közösségi aktus-
nak, hanem a zseni társadalomból kilépő gesztusának minősül. 

A korszak kelet-európai kultúrpolitikai felhangjain túl azonban minden konstruktivis-
ta inspirációjú, monolit eszmeiségű művészi törekvésre jellemző az egyéni stílus kidolgo-
zásának szűkösebb mozgástere. „Azt mondhatjuk tehát, hogy míg az egyes konstruktivis-
ta áramlatoknak – a kubizmusnak, a Bauhausnak, az orosz konstruktivizmusnak, a hard 
edge-nek stb. – van stílusuk, de a hozzájuk tartozóknál csak egyéni eltéréseket figyelhe-
tünk meg, mert az egyéni stílus megteremtéséhez ezeknek az irányzatoknak a szemléleti 
keretei túlságosan szűkek, egyelvűek, addig a pop, a szürrealizmus vagy az expresszio-
nizmus esetében a szokásos eljárással: az egyéni alkotók stílusától, illetve modorából 
szűrhető le az egész áramlatra érvényes stíluselv.”43 Az egyén így a konstruktivizmus 
áramlataiban csak egy példája az általánosnak, egy dedukció kétséges végeredménye.  
A szubjektivitás ez alapján csak fuvallat, mely átsuhan a formák játékán, létezése idézetek 
és művészi hagyományok intertextuális összefüggésébe kapcsolódik, hogy individuális 
érzések és gondolatok helyett magát a művészetet megjelenítse.44

 A csoporttá alakulás, az Iparművészeti vagy Képzőművészeti stúdió és a Pécsi 
Műhely – egymás ösztönzésén és az eszmék cseréjén túl – védelmet, a felelősség megosz-
tását jelenthette a művészetpolitikai konfliktusok ellenében, s így a művészi törekvéseket 
egy közösség alkotásaként individualizálta.45 Mégis a Pécsi Műhely alkotóinak zománc-

42 Tóth, i. m.
43 Újlaki gabriella: stílus és történelem. A progresszió mint a modern művészet funkciómeghatáro-

zása, Valóság, 1984/7, 76.
44 „A stílus sohasem az ember, hanem mindig a lényeg sajátja.” gilles Deleuze: Proust, ford. John 

éva, Budapest, Atlantisz, 2002, 167.
45 ez az egykori önvédelmi és társalkotói csoportosulás ma, a Pécsi Műhely iránti jelentős műkeres-

kedelmi kereslet idején egészen más összefüggésbe kerül. A művek manapság egy csoport alko-
tásaiként, „kelet-európai neoavantgárd” vagy „az 1970-es évek magyar absztrakt művészete” 
címkével egybecsomagolva – a tárgyak heterogén jellege ellenére – könnyebben és nagyobb 
mennyiségben eladhatók. A csoportidentitás megváltozott kontextusában a műkereskedelem ér-
tékteremtő ereje nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy egy vidéki művészcsoport, a Pécsi 
Műhely lokális bezártságából megérdemelten léphessen ki a nemzetközi művészettörténetbe. 
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műveken túli, sokirányú, a neoavantgárd számos irányzatára nyitott művészi tevékeny-
sége, az újítások és kísérletezések folytonos mozgása, a művészi szubjektivitás felszámo-
lása helyett az egyéniség megsokszorozódásaként értelmezhető.46 s ezt a művészi 
pluralizmust az alkotók egyéni karakterének különbözése még sokszínűbbé tette. Így az 
egyéniség felszámolását sugalló zománcgeometriák is a felszámolás gesztusainak más-
más erőteljes művészi egyéniségét hangsúlyozzák, a képzőművészeti ambíciók személyes 
ereje folyamatosan túllépni látszik a technológia és formarend iparművészetén.

A zománcok egyedisége ma, a művészek személyes törekvéseibe és életművébe illesz-
kedőn immár képzőművészeti kiállítások kontextusaiban megjelenítve, táblaképként be-
keretezetten installálva is megőrzi iparművészet és képzőművészet, ornamentika és kom-
pozíció, nyitott és zárt mű feszültségét, de mindez már az egykori politikai felhangok 
helyett, az alkotások nem fakuló frissessége révén esztétikai problémaként jelenik meg.47 
Most, amikor ezeket a zománcokat látjuk, az időbeli távolság, a művészettörténeti tekintet 
az élénken ragyogó jelenlét technikája által nem a múltjukba réved, nem az 1970-es évek 
Pécsére érkezik, hanem abba a jövőbe, melyet éppen ezzel a ragyogással már létrejöttük 
idején is tartalmaztak: a mi jelenlegi pillantásunkhoz. Különös színerősséggel mutatják a 
zománcok önmaguk kommentárjaként azt a próféciát, mely építészeti, dekoratív iparmű-
vészetükben képzőművészetként rejlett. „A képek historikus indexe ugyanis nemcsak azt 
mondja, hogy egy bizonyos időhöz tartoznak, mindenekelőtt azt mondja, hogy a képek 
csak egy bizonyos időben válnak először olvashatóvá.”48 A város színessége, ennek a mű-
vészetnek az ígérete nem egy valóságos színes város születésének reményére, hanem a 
remény eljövendő interpretációjának megvalósulására irányult, s így nem csalatkozott.

46 A Pécsi Műhely alkotói már néhány zománctechnikával létrehozott művel is kiléptek a lantos 
előirányozta geometrikus sémákból. Halász Károly pop-art jellegű, figurális motívumú zománcai, 
Ficzek Ferenc egymásra vetített, egymást átható alakzatokból építkező művei, Kismányoky grafi-
kai hatásokat megjelenítő alkotásai elhagyják a zománcgeometria szigorú kereteit. Az alkotás 
szándékoltan egyediséget teremtő véletlenjét, a „hiba” humanizáló szerepét hangsúlyozó emble-
matikus műve, szijártó Kálmán egy 1970-ben készült zománcképe, melyen a függőleges vonalak 
geometriáját színfoltok, elmosódások, porózus benyomású felszínformák hatják át. A művészi 
munka esetlegessége, az alkotás történetének láthatása a geometria tökéletes precizitásának sze-
mélytelensége ellen érvel.

47 2020-ban e kontextusváltás eseménye volt Ficzek Ferenc, Kismányoky Károly, Pinczehelyi sán-
dor és szijártó Kálmán nagyméretű zománcképeinek átszállítása a Baranya Megyei Fiúnevelő 
Otthonból és a Modern Magyar Képtár állandó kiállításában való elhelyezése. Mind a négy zo-
mánckép olyan belső falakon kapott helyet, melyek az épület üvegfalán keresztül kívülről is lát-
hatók, a leglátványosabban napnyugtakor a műveket megvilágító lámpafényben. Így, itt is ebben 
a kettős státuszban láthatók, kívülről épületornamentikaként, belül a magyar képzőművészet 
történetét bemutató állandó tárlat részeként pedig autonóm, absztrakt geometrikus táblakép-
ként. lásd erről: Anghy András: Négy bagatell négy nagyméretű zománcképhez, Art Magazin, 
2021/3, 50–56.

48 Walter Benjamin: N [ismeretelméleti jegyzetek; a haladás elmélete], in: Uő.: „A szirének hallgatá-
sa”, ford. szabó Csaba, Budapest, Osiris, 2001, 226.


