
MŰVÉSZET
Az üveg új iehetőségei
A karcagi üveggyár szolnoki kiállítása

A karcagi üveggyár formatervezett díszmű-termékeinek kiállítása önkéntelenül
is az üvegnek, ennek az ősi és rejtelmes anyagnak a méltatására csábítana. Az
üveg díszítő- vagy használati tárgyként évezredek óta jelen van az életünkben,
és a teremtő emberi képzelet a koronként változó igények, szépség-eszmények
és divatok szerint alakítja.

Az üveg valóban megérdemli csodálatunkat, azonban itt és most célszerűbb-
nek tetszik, hogy ne a tűz, és az emberi invenció varázsát idéző anyagról, hanem
hozzáfűződő viszonyunkról , alkalmazásának és használhatóságának néhány
időszerű kérdéséről essék szó.

Az emberi környezet otthonossá tételére irányuló igyekezet a világ legtöbb
országában újra fölfedezte a célszerűen alakított tárgyak szépségét; a funkció
és az esztétikai érték összefüggését. Ez a felfedezés a közvetve, vagy közvetlenül
feladott társadalmi megrendelés ösztönzésével együtt, élénkítő hatással volt a
környezetkialakításban igen fontos iparművészetre is. A mind teljesebb emberi
élet megteremtésének programja hazánkban is új lendületet adott az iparművé-
szet fejlődésének és művekkel igazolva mondhatjuk: iparművészetünk — s benne
az üvegmívesség — a felszabadulás óta eltelt évtizedekben reneszánszát éli.

Üj tendenciák bontakoztak ki e művészeti ágban. így például az a divergen-
cia, amely talán a nagyipar kialakulásával összefüggésben még a múlt század-
ban szétválasztotta a valaha egységes művészeti ágként funkcionáló képző- és
iparművészetet, napjainkra oldódóban van.
Mindenesetre, a mesterkélt vagy természetes határok közé rendelődött ágazatok
közeledésének, a műfajhatárok elmosódásának lehetünk tanúi. A hagyományos
értelemben felfogott képzőművészet; akár a plasztika is; egyre természeteseb-
ben merít az iparművészet anyagformáló leleményeiből, az iparművészet pedig
a szín, a forma stb. megválasztásában nem egyszer a piktúra ősi eszközeihez
nyúl, annak törvényeit követi. Nem biztos, hogy ennek a közeledésnek minden
esetben időtálló esztétikai hozama van. Például magam is kételkedve nézem a
díszítőművészet egyik-másik olyan törekvését, amely bevallottan vagy bevallat-
lanul, a grand art babérjaira pályázik. Mégis, úgy gondolom, a közeledés általá-
ban jóirányú és biztosan megtermi majd korszerű eredményeit.

Egy másik, elsősorban az iparművészet fejlődésében feltárható tendenciára
is fel kell figyelnünk. Az imént említett 19. századi gépesítés, különösen a kez-
detek idején, az esztétikai alakítás tekintetében szembeállította egymással a
nagyipart és a kézműipart. Az utóbbinak, vagyis a Kunsthandwerknek jutott
az esztétikai igény képviselete, míg a nagyipar az esztétikailag kisebb gonddal
formált, nagy tömegben gyártott használati tárgyak előállításának feladatát lát-
ta el. Ez a munkamegosztás aligha fog teljesen megszűnni, egyvalami azonban
máris változott ezen a téren is. Nevezetesen, örömmel konstatálhatjuk, hogy a
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gépi termelés mára éppúgy megtalálja magasrendű esztétikus formáit, mint
ahogy a manufaktúra is saját feladatait.

Az említett folyamatok — nem ellentmondások nélkül — nálunk a 60-as
évek végén, a 70-es évek elején gyorsultak fel érezhetően. Ügy hiszem, két alap-
okra visszavezethetően. Egyfelől annak következtében, hogy a gazdaságban
megerősödtek, versenyképessé fejlődtek és piaci szempontból érdekeltté váltak
a könnyűipari ágazatok; pénzügyi alapjaik felhasználásában előtérbe került a
gyártmányfejlesztés. Másfelől: az életszínvonal társadalmi méretű emelkedése,
ezen belül a lakáshelyzet javulása okán, tömeges igénnyel kellett számolni a
könnyűipar majd minden terméke iránt.

Ez a kettős meghatározottság alapozta és mozgatta az üvegipar, illetve az
üvegmívesség sorsát is. Az üveg újra felfedezett sokoldalúsága és a növekvő
szükségletek nyomán hazánkban is újjászerveződött az iparnak ez az ága. Ter-
mészetesen elsősorban a használati tárgyak köre volt a meghatározó: az építé-
szet és más ipari ágazatok, mint például a vegyipar, élelmiszeripar igényei és
a környezeti higiénia, valamint a praktikusság: a konyhai, a gyermek edények
stb., szüksége megváltoztatta az üvegipari termelés mennyiségi és minőségi
mutatóit.

Ilyen hajtóerők sodrában szerveződött jelentős üzemmé a karcagi üveggyár
is, amelynek termékei ismert és keresett cikkek a piacon. Azonban az is termé-
szetes, hogy a használati tárgyak célszerű szépsége mellett a figyelem kiterjedt
a dísztárgyakra — az emberi környezetet esztétikai értelemben dekoráló tár-
gyakra is. Szerencse, hogy ezt az igényt Karcagon az anyagot és technológiát
tudományos szinten ismerő, annak rejtelmeibe a tudás birtokával beavatkozni
is merő szakemberek értették meg. Munkájuk során született meg a fátyolüveg,
dicsérve Veress Zoltán és Suha Zoltán munkáját; lettek formatervezettek a
használati tárgyak, dokumentálva Suháné Somkúti Katalin tervezői munkáját.
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Minderről tudósít a kiállítás — de ad még valami többletet is: azt tanúsítja,
hogy a karcagiak, közöttük a vegyész-igazgató-formatervező-kísérletező — Suha
Zoltán; és a formákat, színeket álmodó Somkúti Katalin az első sikerek után
sem lettek elégedettek. Állandó vallatói a matériának, újabb és újabb anyag-
és formamegoldásokkal gazdagítják az üveg megjelenésének lehetőségeit, kere-
sik a kapcsolatot a sorozatgyártás technológiája és a dísztárgy egyedisége között.
Közben „új munkára" fogják a formázó centrifugát; színhordozóvá az atomo-
kat és a molekulákat — egyszóval ,,kezükhöz igazítják" az anyagot, hogy aztán
a tervezői invenció nyomán új formát nyerve legyen az üveg dísztál, gyertya-
tartó, váza vagy pohár. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a karcagi üveg-
gyárból kikerülő dísztárgyaknak ma már jól körülírható, s egyre szélesebb kör-
ben ismert karaktere van. Az anyagból következő ragyogó színek, a környezet
szerint változó opál-dekoráció; a technológiából eredő egyszerű formák, s a fá-
tyolüveg belső ragyogása felismerhetővé és sajátos helyhez, üzemhez, tervezőhöz
köthetővé teszi a karcagi üveget. Nagyon jó, hogy a minden bizonnyal nagyobb
szükséglethez kapcsolódó, s nagyobb volumenű ipari célt szolgáló üvegek gyár-
tása mellett az üzemnek, s az üzem vezetőinek, tervezőinek marad erejük és
akaratuk az embert közvetlenebbül szolgáló használati és dísztárgyak tervezésére,
kivitelezésére.

Azt hiszem, természetes, hogy a teljesebb emberi élet megteremtését segítő
új művelődési központ avatásán jelen van az üvegművészet. A tárlat ugyanis
nemcsak az épületavatást teszi gazdagabbá, hanem az itteni munka egyik fajtá-
jának — a vizuális kultúra jelentkezésének — első állomása is. Az pedig, hogy
a megye és a város életében minden bizonnyal nagy szerepet játszó művelődési
intézmény — ha szabad így mondanom: hazaiakat hívott elsőként bemutatkozni
— egy remélhetően jó közönség és üzem kapcsolathoz rakja le a fundamen-
tumot.
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