
TAN Dl LAJOS 

Iparművészek a gyárban 

Az iparművészetről, vagy néhány éve használatos varázsszóval, dising-ról, 
izgalmas vita folyt több újságban, folyóiratban, többek között több hónapon át a 
Művészet 1973-as számaiban. S folyt a vita, a fogalomtisztázás az ipari formaterve-
zésről, az ipari tervezőművészetről, annak tartalmáról, lényegéről is. 

Ismert és nemzetközileg elfogadott definíció szerint: Az ipari formaterve-
zés alkotó tevékenység, melynek célja az ipar által előállított termékek formai 
tulajdonságainak meghatározása. Ezek a formai sajátosságok nem csupán külső 
jellegzetességek, hanem főleg azok a strukturális és funkcionális kapcsolatok, me-
lyek a rendszert összefüggő egységgé alakítják át, mind a gyártó, mind a felhasz-
náló szempontjából. . ." Az iparművész feladata tehát az élet által felvetett ú j igé-
nyeknek művészi-emocionális tükrözése, illetve tükröztetése ipari keretek között 
(praktikusság, célszerűség, szépségigény, mobilitás stb.); másrészt az ipar, az ipari 
termékek, s raj tuk keresztül a tervezőművészek közvetve-közvetlenül hatnak az 
emberi környezetre, formálják az ember ízlését, ú j társadalmi igényeket támaszta-
nak. A mai ember tárgyi világát iparcikkek sokasága uralja. Legfőbb jellemzőjük az 
egységesítés, a tökéletes megmunkálás, a tömegméretek. Ezek a tárgyak beépülnek 
az ember mindennapi életébe, annak elmaradhatatlan kísérői. Az öltözködéskultúra, 
a használati tárgyak értéke és minősége befolyásolja az emberi környezet esztétikai 
értékét, formálja magát a használót, s alakítja nemzeti kultúránkat. 

Hódmezővásárhelyen három, illetve néhány éve két helyen dolgoznak iparművé-
szek. A Hódmezővásárhelyi Divatkötöttáru-gyárban, a Finomkerámiai Ipari Művek 
Alföldi Porcelángyárában és a Majolikagyárban, mely néhány éve a porcelángyár 

B. Kovács Ferencné Gerle Margit Fábri. Judit 

üzemeként dolgozik. Ezeken a helyeken tíz tervező iparművész tevékenykedik, közü-
lük héttel beszélgettem. Eredményeik, örömeik és gondjaik jellemző és árnyalt ké-
pet nyújtanak e művészeti ág helyzetéről. Fekete Jánosné, Sándor Eszter és B. Ko-
vács Ferencné a HÓDIKÖT anyag- és modelltervezői, Ambrus Éva a porcelángyár 
tervező kollektívájának vezető formatervezője, Tuza László porcelántervező ipar-
művész elsősorban szaniteráruk tervezésével foglalkozik, Gerle Margit és Fábri 
Judit a Majolikagyár keramikusai. 

Legrégebbi hagyományai a Majolikagyárnak vannak. 1972-ben nagyszabású 
kiállítással ünnepelte megalapításának hatvanadik évfordulóját. A képzőművészek 
által létrehozott Majolika Telep az 1788-ig visszavezethető cserepeshagyományok, 
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és az 1898-ban alapított Állami Agyagipari Gyakorló Műhely egyenesági folytatója 
kívánt lenni, s kacsingatott az ipari sorozatgyártás felé is, különösen a kezdeti 
időkben. A Majolikagyár virágkora a vásárhelyi kerámia történetének sajátos feje-
zete. Olyan kiváló mesterek tervei alapján gyúrták az agyagot, rúgták a koron-
got, törték a festéket, égették az edényt hosszabb-rövidebb ideig, mint Endre 
Béla, Tornyai János, Rubleczky Géza, Kallós Ede, Pásztor János, Medgyessy Ferenc. 
Következett mindebből, hogy a szecesszió szelét is vitorlájukba fogva, fölhasználva 
a helyi cserepeshagyományok forma- és díszítőelemeit, megfűszerezték és speciális 
képzőművész-szemlélettel át is formálták termékeiket. így születtek azok a kerá-
miaszobrok, dísztárgyak, egykor funkcionáló túldíszített edények, melyekkel a pol-
gári élet zsúfolt környezetében is képviselték a tiszta paraszti művészet iránti ideát 
és nosztalgiát. Mi lehet a mai tervező feladata ebben a meglehetősen manufaktu-
rális eszközökkel dolgozó gyárban? Mindenekelőtt folytatni és újjáéleszteni egy 
magasabb fokon, a mai kor követelményeihez igazodva a sajátos majolikahagyo-
mányokat és a vásárhelyi fazekas-népművészet szellemiségét, az évszázadok koptató 
viharaiban letisztult formakultúrát és dekorációhagyományt. Itt, ahol régen kizáró-
lag dísztárgyak készültek, különösen nehezen fogadták az ú j törekvéseket, a kísér-
letező szándékot, mert a hagyományos, inkább népieskedő, mint népi tárgyaknak 

Fekete Jánosné T u z a László Ambrus Éva 

nemcsak itthon, de külföldön is nagy a keletje, s ráadásul minden újító törekvés 
megméretik az elmaradott technológia szűkös mérlegén. Mégis egyre többet próbál-
koznak például használati tárgyakkal, készletekkel, jól hasznosítható és szép edé-
nyekkel. S a gyári vezetés megbízásából három izgalmas területen is kísérleteznek. 
Harmincdarabos festett csempekollekció tervei készülnek. Ezek a népi ihletésű 
motívumokkal, kézifestéssel készülő csempék akár frízként, akár szinte dekoratív 
faliképpé szervezve, díszei lehetnek az egyhangú fürdőszobáknak. Évek óta óriási 
igény van padlóvázákra. Bár sok szép padlóváza, sőt vázacsalád sorakozik a Ma-
jolikagyár tervező műhelyében, a konkrét eredmény kevés. Nincs megfelelő ipari-
technológiai bázis a nagy szériában való gyártásra. Kísérletek folynak a szaniter-
üzemben e gond megoldására, igazán nagyüzemi módon előállítható, nagy sorozatban 
gyártható hasonló termékek megteremtésére. Ugyancsak kísérleti stádiumban van a 
sorozatban gyártható samott-tárgyak ügye. 

A FIM Alföldi Porcelángyára merőben ellentéte az előbbinek. A tíz éve dol-
gozó üzem a legkorszerűbb hazai gyár, mely elsősorban edénygyártásra és szaniter-
termékek nagy szériájú előállítására specializálódott. Az edénygyárban az NDK-beli 
félautomata gépsorok szinte ontják a négy fazon kétszázhúsz-féle darabját. A sza-
niterüzemben pedig egyre szebb és mind korszerűbb fürdőszoba-berendezések hagy-
ják el az olasz gépsorokat. Az azonban már az első esztendőkben kiderült, hogy a 
kereskedelmet és a vásárlókat nem a licencekkel megvásárolt NDK, illetve olasz 
fazonok érdeklik, hanem az ezeken a gépsorokon megszületett, sajátosan egyedi és 
egyéni magyar termékek. Nem véletlenül települt ez a gyár éppen Vásárhelyre, 
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hiszen a szabad munkaerő és segítő szándék mellett alapoztak a tá j nagymúltú cse-
repeskultúrájára is. 

A HÖDIKÖT az elmúlt húsz év alatt lett a magyar kötött divatipar egyik kül-
földön is elismert gyára. Leginkább nekik létérdekük a holnappal, az idővel, a kon-
kurrenciával való lépéstartás. A lépéshátrány itt a többi üzemnél, gyárnál is na-
gyobb veszély. 

Ez az a közeg, amelyikben élni, alkotni kell azoknak, akik azt vállalták, hogy 
művészi tehetségüket, felkészültségüket az ipar szolgálatába állítják. Alávetve fan-
táziájuk szárnyalását a pontosan meghatározott ipari rendszer törvényeinek. S mégis 
többségükben szívesen csinálják, ahogyan egyikük fogalmazott: „A művészetet a 
kötöttségekkel együtt kell vállalni. S az ipari formatervezésben éppen az szép, hogy 
ilyen kötöttségek között kell művészi munkát végezni." 

* 

Az iparművészek helyzete ma sem tisztázott. Nincs meg a helyük az ipar és 
egy-egy gyár, üzem sajátos szerkezetében. Iparművész besorolás, státusz nincs. 
Ennek következményeként fizetésük nem éri el a rendelkezésekben megszabott alsó 
határt sem. Mivel ez országos gond, egyre sürgetőbb központi határozatokkal ren-
dezni helyzetüket. Manapság bekerülnek valamilyen éppen üres státuszskatulyába, 
ezzel együtt meghatározott helyre a vállalati hierarchiába, s a véletlenszerű be-
sorolás nemcsak szakmailag, de esztétikailag is függőséget jelent. Az iparban dol-
gozó tervezőművészeknek nincs jogvédelmük. Nemcsak ellophatják, felhasználhatják 
terveiket büntetlenül, de ami talán ennél is kellemetlenebb, olykor meghamisítva 
kerülnek a kirakatba. Ennek a helyzetnek sok olyan visszássága is van, melyeket 
jól illusztrálnak a tervezőművészek elbeszélései: „Iparművész? Igen? A jogon vég-
zett?"; vagy: az Alföldi Porcelángyár első kiállítására készülődve a két fiatal ipar-
művésznek az volt a feladata, hogy a készletekhez illő térítőkét vásároljon; vagy: 
az egyik művésznő pályája első éveiben takarítói órabérben dolgozott; vágy: „Mi-
nek a WC-t tervezni"? stb. A helyzet és a megítélés, legalábbis a gyárkapukon 
belül, megváltozott, bár a tervező, iparművész még mindig nem találta meg helyét 
művészeti közéletükben. 

* 

Ha iparművészekkel beszélgetünk, vissza-visszatérő téma, hogy nem működik 
kellő rugalmassággal, mobilitással a tervező—gyár—kereskedelem—vásárló kapcso-
latának mechanizmusa. Kevés és esetleges a visszajelzés, nehezen követhető egy-egy 
termék útja, fogadtatása, közönségértékelése. Néhány példa a kereskedelmi fázis-
késésre. Nemrégiben a házgyári konyhaprogramhoz kapcsolódva nagyszabású fel-
mérés készült. A szociológiai, pszichológiai, építészeti felmérés a legapróbb részle-
tekig megvizsgálta többek között a megváltozott főzési és étkezési szokásokat, a 
családi együttlét módozatait, a terítés gyakoriságát, a különböző edények előfordu-
lási arányait, a háztartások nagyfokú gépesítését, az ú j konyhai szokásokat, a nép-
szerűsödő kész- és félkész ételek elkészítése és felhasználása következtében jelent-
kező változásokat. E felmérés kapcsán javaslatokat készítettek, elképzeléseket fo-
galmaztak meg, ösztönzőket dolgoztak ki. A kereskedelem nem vett tudomást ezek-
ről az ajánlásokról. 

Más! Ambrus Éva, felismerve nemzeti szokásunk, a kávézás új formáit, az 
elektromos főzök elterjedését, olyan készletet tervezett, ahol kanna helyett kávé-
gyűjtőt javasolt, ami része a készletnek, összegyűjti a kávét, s önteni, adagolni is 
lehet belőle. A kereskedelem ennek ellenére makacs következetességgel kannákkal 
rendeli a kávéskészleteket, s ezek ott porosodnak ezerszámra a konyhakredencek-
ben. Ellenpélda: a porcelángyár részlegeként néhány éve több kalocsai asszony pin-
gálja a hófehér tányérokra, edényekre, a „fehér agyagra" a hímzésekről átmentett 
dús virágburjánzásokat. Ezt elsősorban exportigények követelik, olyan helyzetet 
teremtve, hogy az esztétika és a jó ízlés engedményekre kényszerül a kereskedelmi 
szempontokkal szemben. Az előrelépés ez ügyben se hagyja nyugodni a gyár ter-
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vezőkollektíváját. Igyekeznek ezt a merev és ellentmondásos helyzetet megoldani, 
vagy legalábbis oldani. Űj motívumaik lényege a kézifestés eredendő szépsége és 
a visszafogottabb színek alkalmazása. A gyár egyetlen belföldi partnere az AM-
FORA. Hogy ez a kereskedelmi vállalat felismerte inspiráló-serkentő szerepét és 
feladatát, arra bizonyíték az ez év elején megnyílt budapesti AMFORA-Stúdió, ahol 
a hazai és a külföldi iparművészek egyedi darabjai és kis szériái kerülnek a vásár-
lók elé. Ez ú j és komoly lehetősége az iparban dolgozó tervezőművészeknek. Márcsak 

GERLE M A R G I T : BÖGRÉK, B U T E L L A K 

ezért is, mert egy maliciózus megjegyzés szerint az egyik legfontosabb előrelendítő 
erő a tőkés export. Ez sarkallja az egész magyar iparművészet ügyét?! 

A divatok korát éljük. Egyre gyakrabban vált juk ruháinkat, cseréljük bútorain-
kat, használati és dísztárgyainkat, sőt, tartós fogyasztási cikkeinket is. A divattal 
lépést tartani, sőt lépéselőnyhöz jutni, alapvető feladat különösen az úgynevezett 
divatiparágakban. Az szinte természetes, hogy a divat köpönyegforgatásait az öltöz-
ködésünkben követjük legkövetkezetesebben, itt a legfontosabb a gyorsaság, a mo-
bilitás, a reagálás képessége. Vagy másképp: a holnapi igényeket be kell célozni, 
elébe kell menni, hogy az átfutási időt is beszámítva, időben piacon legyen a ter-
mék. Az, hogy mi kis ország vagyunk ahhoz, hogy divatot csináljunk, divatot i rá-
nyítsunk, már szinte közhely. Jól követni, alkotó módon alkalmazni a divat legfőbb, 
legkarakteresebb követelményeit — ez a mi, illetve iparművészeink dolga. A vásár-
helyi tervező iparművészek jól végzik dolgukat, erre számos bizonyíték van. Hogyan 
lehet elébemenni a divatnak? A legfrissebbeknek a HÓDIKÖT tervezőinek kell 
lenniök, s az edény is gyorsabban, rugalmasabban követi a divatváltozásokat, mint 
a fürdőszoba-berendezések. A HÓDIKÖT tervezői gyakorta megfordulnak a hazai és 
külföldi vásárokon, bemutatókon, forgatják a legnevesebb külföldi divatlapokat s 
hasznos információkkal szolgálnak a külföldi cégek magyarországi bemutatói is. 
Ezeknek ismeretében jól, szépen, gyorsan, ötletekkel teli, fantáziadúsan követik a 
legújabb divatváltozásokat. Hasznosnak tartanák még néhány tervezőművész bekap-
csolódását és a művészeti irányítást. Ennek csíráit önmaguktól már megteremtették. 
A nemrégiben lezajlott IWS (Nemzetközi Gyapjútitkárság) budapesti bemutatójára 
a kollekció tervezésekor a három tervező megállapodott a színek közös alkalmazá-
sán. Így nemcsak a tervezők egyénisége jelentkezett, de a tervezőkollektíva közös 
alapállása, kollektív egyénisége is. 

* 

A jó tervről, az iparművészet lényegéről így vélekedtek maguk a tervező-
művészek. 

Ambrus Éva: Az iparművészek feladata a technikai lehetőségek között a funk-
cióhoz kötődő forma kifejezése. Szépség és használhatóság harmóniájának megterem-
tése úgy, hogy az elképzelések a meglevő ipari háttérben sorozatgyártásra alkal-
masak legyenek. 

Tuza László: A formatervező kifejezi a funkciót. Ezenkívül még sok mindent 
tehet, de sohasem szoríthatja háttérbe a funkciót. Az már alkati sajátosság, hogy a 
funkcióból indul-e ki a tervező, s úgy szervezi meg a formát, vagy emocionális 

102 



alapállásból közelít a feladathoz. Az edény héjszerkezet, a funkció, a förma és az 
anyag, a porcelán nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. A fürdőszoba tárgyai-
nál olyan tényezők is belépnek, mint a súlyos szerkezet, a statikai kérdések, tehát 
a tervezés feladata bonyolultabb, összetettebb. Aláhúzom az anyagismeret fontossá-
gát, hiszen mindig anyagban kell gondolkodnia. 

Gerle Margit: Igyekszünk a primér formákra való építést megvalósítani a 
Ma jolikagyár elmaradott technikai körülményei között. A főiskola egymagában nem 
képes felkészíteni a gyári tervezésre. Itt művészvoltunk mellett egy kicsit közgaz-
dásznak, kereskedőnek és vásárlónak is kell lennünk. Egy iparművésznek feltét-
lenül „el kell tudni adnia termékét!" Hiszem, hogy az ipari termelésben foglalkoz-
tatott tervezők munkájában olyan óriási lehetőség rejlik,- amelyet még fel sem 
mértünk. 

Fábri Judit: Az iparművész legszebb feladata, hogy munkáival képes megvál-
toztatni az emberek környezetét; alakítani, formálni, megszépíteni tudja azt. Tudom, 
hogy nagy szükség van jól hasznosítható és szép edényekre. 

GERLE M A R G I T : F A L I T A N Y É R O K 

Fekete Jánosné: Porcelánfestőként kezdtem, diplomával a zsebemben. Meg-
tanultam egy számomra új technológiát. Majd az ország első cipőtervezője lettem a 
Szigetvári Cipőgyárban. Ismét megtanultam egy másfajta technológiát. Aztán Vá-
sárhelyre kerültem, a HÓDIKÖT-be, megtaláltam igazi helyemet, s elsajátítottam 
egy újabb technológiát. Űgy vélem, az iparban dolgozó tervező sikerének 50 száza-
léka a technológia alapos ismerete. A másik fontos, alapvető és eldöntendő kérdés: 
kinek, milyen célra tervezek anyagot, ruhát?! 

Sándor Eszter: A jó terv korszerű, egyensúlyt teremt funkció és esztétikum 
között. Rugalmasan és eredeti módon követi a divatot. Nagyon fontosnak tartom a 
tervezői érzékenységet. 

B. Kovács Ferencné: A fonal, az anyag és a modell komplex együttesét kell 
megterveznünk. Fő feladat, hogy tervünk gyártható legyen, ne legyen túl munka-
igényes, tükrözze a tervező egyéniségét. A sok kötöttség között is van mód az egyé-
niség, a kollektíva alapállásának, a divatról alkotott véleményének kifejezésére. 

* 

Mai iparművészetről szólva megkerülhetetlen a népművészethez fonódó viszony, 
a termékenyítő kapcsolat. Ennek a kapcsolatnak jó néhány megközelítési szintje 
van a motívumkincs másolati alkalmazásától, a megfogható, kopírozható tárgyias-
ságtól a szellemiség minőségileg magasabb elsajátításáig. Talán mondani is feles-
leges, hogy az alkotóművészek jelentős hányada tisztában van ezekkel a lehetősé-
gekkel, de azt is látni kell, hogy a megvalósítás nem mindig egyértelműen követ-
kezetes, nem mindig fejezi ki maradéktalanul a szándékot. Azért is érdemes szólni 
ezekről a kérdésekről, mert a népi művészetek reneszánszát éljük. A felszínes divat-
hullámok mellett ú j gyűjtések, felkészült dolgozatok, eredeti megközelítések, ki-
magasló eredmények segítik az ú j szintézis megteremtését. A motívumkincs alkal-
mazása különösen szembetűnik az öltözködéskultúra terén. Ez pedig borotvaélen 
való táncolás, fogalmazta meg Fekete Jánosné. Attól még nem demonstrálja a 
folklór éltető hatását senki, hogy farmernadrágja szárára virágmintákat hímez. 
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Csak az avatott kéz és a pallérozott szellem képes különválasztani a felszínes és 
olcsó megoldásokat a népművészet szellemiségéből ihletet merítő alkotásoktól. Szép 
bizonyítéka ennek a szemléletnek a Woolmark-bemutatóra készített gyapjúkollekció-
juk, ahol az anyagok, a minták és a modellek együttes hatása sugallja, közvetíti a 
népművészet évszázadok alatt kikristályosodott funkció-forma-szépség harmóniáját . 

A Majolikagyárban dolgozó fiatal keramikusok a többieknél is közelebb vannak 
ehhez a világhoz, hiszen a gyár profilja elsősorban népművészeti tárgyak készítése. 
Munkájukban igyekeznek is ú j módon felhasználni a valóban letisztult néphagyo-
mányt. Nem primér voltában, hanem korszerűen, úgy, hogy megtanulják nyelvét, s 
anyanyelvi fokon igyekeznek megszólaltatni a kezükbe került agyagot, kiteljesíteni 
a szín- és formakultúrát. Nem a túldíszített, túldekorált tárgyak olcsóbb hatásait 
keresik, azt az utat tapossák, melyen eljuthatnak a népművészet forrásvidékéről 
táplálkozó, egyszerre jól használható és szép tárgyak világába. 

A M B R U S É V A : „ B E L L A " É T K É S Z L E T 

Áttételesebb a kapcsolat az edénygyárban, a porcelán anyagával, erőteljesebben 
funkcióhoz kötődő tárgyaival. Ambrus Éva úgy fogalmazott, hogy a hagyományok 
beépülnek a termékekbe, nem látványosan, nem tolakodó módon, s ezt az utat 
szívesebben járják, mint a porcelántányéron pompázó kalocsai virágoskertet. 

* 

„Egy tanyát lefesteni egyszerűbb, mint megtervezni egy készletet." 
„A Vásárhelyi öszi Tárlatokra menetrendszerűen érkeznek a meghívók, azzal 

a kikötéssel, hogy figurális alkotásokat kérnek tőlünk, ipari formatervezőktől." 
„Egy festő hamarabb kap megbízást egy kerámiakompozícióra, mint egy kera-

mikus. Nem visszás ez egy kicsit?!" 
„Az egyéni megbízások olyan ritkák, mint a fehér holló." 
„Egy-egy véletlenül kapott megbízás megoldása sem egyszerű dolog, nem lehet 

pusztán kellemes kirándulás. Egy nagyobb kompozíció elkészítése egész embert 
kíván." 

„Ellentmondásos a helyzet a zsűrizés terén is. A FIM megszervezte saját belső 
zsürirendszerét, mechanizmusát. S éppen ettől váltak a FIM tervezői hátrányos 
helyzetűekké, a többi, erre a kérdésre kevesebb gondot fordító üzem, vállalat ter-
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vezőivel szemben. Azok munkáit ugyanis a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
zsűrizi, a mi helyi zsűrinknél jóval magasabb összegekért." 

Ebből a néhány megjegyzésből is fény derül arra a kissé visszás helyzetre, ami 
az iparban dolgozó tervezőművészek és a képzőművészek kapcsolatát jellemzi, illetve 
ami a művészeti közéletben, a megbízások mechanizmusában tapasztalható. Figye-
lemre érdemes Sándor Eszter egyik megjegyzése is. „Képzőművészek között nem 
múlik el beszélgetés anélkül, hogy szóba ne kerüljön az amatőrizmus kérdése, a 
dilettantizmus veszélye. De elgondolkodott-e már valaki azon, hogy XY amatőr festő 
tíz vagy húsz képével szemben mekkora lehet a romboló hatása az iparban dolgozó 
dilettánsok több százezres szériában gyártott termékeinek?!" 

Az említett művészek azon túl, hogy ellátják az ipari kötelmek között vállalt 

F A B R I JUDIT: F Ü S Z E R T A R T Ö 

feladataikat, szabad idejükben, felszabadulva a kötöttségek alól, kiteljesítik tehet-
ségüket. Szinte valamennyien készítenek egyedi tárgyakat, egyedi műalkotásokat. 

Fábri Judit elsősorban edényeket és funkcionális dísztárgyakat. Alkotásainak 
jellemzője az „oroszos" stílus. Nem véletlen, máig élnek benne a Kárpátok hegy-
vonulatai között kiteljesedett, letisztult népművészet, és a tanulmányai és tanul-
mányútjai alatt megismert orosz népművészet emlékei. Azt vallja, hogy olyan edé-
nyekre van szükség, amelyikből jól esik enni, amit jó megfogni, amiből könnyen 
lehet önteni s amelyek nemcsak elférnek a kis lakásokban, de esztétikai élményt 
is nyújtanak, színes díszítő elemei is a legközvetlenebb emberi környezetnek. Mind-
inkább a visszafogott, letisztult forma- és díszítőelemeket keresi. Ebben az évben 
Miskolcon mutatja be munkáit. 

Gerle Margitról a VII. Siklósi Kerámia Szimpozion zárókiállítása kapcsán a 
következőket írta egyik kritikusa: „A művek többsége — kiválóan, korrektül vagy 
technikailag hibásan — megidézett egy természeti alakzatot, vagy egy természeti 
mozgásfolyamat valamely fázisát. Kiváló művek is születtek ennek a felismerésnek 
a jegyében. Gerle Margit Nagyapám ujjai címet viselő kompozíciója például min-
den bizonnyal iskolát fog teremteni, mert a ritmikusan behorpasztott, szinte mo-
zogni látszó hengerformáknál, a hófehér, fénytelen máznál aligha lehetett volna 
hatásosabban kifejezni a vegetációval együttműködni kész emberi jelenlétet." Gerle 
Margitot a gyakorlati és esztétikai funkciójú tárgyak széles skálája érdekli, a kávés-
készlettől az épületkerámiáig, az építészet által meghatározott szobrászatig gondol-
kodik. Még főiskolás korában kezdett foglalkozni azzal a kérdéssel: mit tud egy 
primér forma? Mire képes például egy henger, ha ráülünk, ha benyomjuk, ha jelet 
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hagyunk rajta, ha falhoz vágjuk, ha megsimítjuk. Ezek a kísérletek eredményei 
élnek tovább a fent említett plasztikában is. Jelenleg a repedés problematikája 
foglalkoztatja. Eredményeiről, elképzeléseiről így nyilatkozik: „Tudom, hogy egy 
adott forma mire képes, ismerem a kifejező erejét. Tudom, megfogalmaztam, mit 
akarok mondani, s azt is, ehhez milyen eszközökre van szükségem. Most több mo-
tívum egymás mellé helyezésével a komplexebb, az összetettebb hatásokat keresem." 
Munkáival még ez évben kiállításon találkozhatnak az érdeklődők a budapesti 
Fényes Adolf Teremben. 

Ambrus Éva „Bella"-készletével robbant be a magyar porcelánipar és hazai 
ipari tervezőművészet élvonalába. 1972-ben készített díjnyertes kollekciója a meg-
levő NDK félautomata gépsor kötöttségei között szinte a maximumot nyújt ja . Jó 
példája a körültekintő munkának, a minden, aprónak tűnő mozzanat és momentum 
figyelembe vételének. Ez éppúgy jellemző a fogás kiképzésére, mint a kiöntésre, a 
tisztántarthatóságra, a biztos statikai követelményeinek szem előtt tartására. Most 
egy vendéglátóipari együttest mutat. Valóban együttes, egymáshoz szerkezetileg és 

F Á B R I J U D I T : V A Z A K 

funkcionálisan is kapcsolódó étkészlet szükség szerint fejleszthető, építhető. Egy-
színű fehér máza tartózkodóan elegáns, visszafogottan szép. Több darabját szívesen 
látnánk a családok háztartásaiban is. Amikor speciális területen, az épületdeko-
ráció körében készített terveket, inspirálta a természeti környezet éppúgy, mint a 
népművészet sajátos alakzatai. Falak, kerítések, régi parasztházak részletei, fal-
díszek, alakzatok és metszetek felhasználásával tervezte épületburkoló csempedíszeit. 

Tuza László szabad idejében szobrokat készít. Az Alföldi Porcelángyár bejárata 
mellett amorf, s mégis szigorúan szerkesztett, sorozatban gyártható kertplasztikája 
látható. A plasztika világában az oldottabb, szabadabb formavilág izgatja. 

* 

Több mint tíz esztendővel ezelőtt Hódmezővásárhelyen, szinte úttörő kezdemé-
nyezésként nagyszabású kiállítást rendeztek a város iparművészei a Tornyai János 
Múzeumban. Azóta csönd. Ez év végén ismét kollektív tárlatra készülnek. Ez mód-
felett fontos lenne. Mert nemcsak önmaguk képességeit mérnék fel, de a gyári kör-
nyezet rugalmasságát, a megméretés izgalmát, a közönséggel való közvetlen talál-
kozás tanulságait is ígéri egy ilyen bemutató. Fontos, „hogy minél hamarabb reali-
zálódjanak azok az elképzelések, amelyek ezeknek a felelősséggel gondolkodó és 
tehetséggel alkotó iparművészeknek az agyában és kezében rejlenek". 
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