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Egy élet cserepei
Gácser Katalin  

(Veszprém, 1901. november 1. – Veszprém, 1986. február 10.)  
keramikus, iparművész

HERTH VIKTÓRIA

1963. február 6-án Kovácsi Miklós tollából megjelent egy írás a Naplóban, Ház 
a bástyák tövében címmel. Így kezdődik: „Találomra felütöm a telefonkönyvet. 
Gácser Katalin kerámikus iparművész… Talán az egész városban nem tudnak 
róla többet, mint ami a telefonkönyvben van. Érdeklődöm. Nem ismerik…”1

Ez az állapot az elmúlt évtizedekben nem változott. Kevesen emlékeznek 
arra, hogy egy tehetséges, csendes művésznő élt köztünk. A szerkesztő kérésére 
kezdtem foglalkozni a témával, nyomozás lett belőle. Nem túl sikeres nyomo-
zás. Néhány cserepet sikerült összeszedegetnem a korabeli sajtóból, szaklapok-
ból és veszprémi ismerősöktől, de e darabkákból nem áll össze a figura – hogy 
keramikushoz méltó metaforát alkalmazzak.

Műterem a Jókai utcában

„A sárga épület megbúvik a Jókai Mór utcában. A kapuajtó nyitva. Lép-
csők.” − folytatódik a cikk, amelyből többször idézek ebben az írásban.2

Valami lehet abban a házban, mert most is művész lakja, Lugossy László 
szobrászművész feleségével, Lugossy Edit textilművésszel. Náluk vendéges-
kedve egy társasággal, kérdezgetni kezdtem: régi veszprémiek, művészetked-
velők között ismeri-e valaki Gácser Katalint? Senki nem ismerte, nevét sem 
hallották, de Lugossy László tudta, hogy műtermének előző használója az elfe-
ledett keramikusnő volt.

Később kiderült, hogy a Jókai utca 36. szám alatti ház a Gácser családé volt, 
a háború után kisajátították, úgy kellett visszabérelniük. Ma a műterem a föld-

1 Napló, 1963. febr. 6. Kovácsi Miklós: Ház a bástyák tövében. 2. o.
2 A továbbiakban a Napló 1963. február 6-i idézetei félkövér betűvel szedve.
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szinten van, hátsó fala maga a vár sziklatömbje. A művésznő idejében a felső 
szinten volt a műterem, a lakószoba, konyha. A hátsó fal itt is a szikla volt, de 
nem girbe-gurbán, mint a földszinten, s ahogy ő szerette volna. Az emeleten 
visszafaragták.

Ezt Őrsi Ágnes újságíró mesélte nekem, aki általános iskolás korában Gá-
cser Katóhoz járt „műterem-illatot” szívni, az agyaggal ismerkedni. Próbálkozott 
a mintázással is, mégsem lett művész, ám a műteremben töltött két évnek kö-
szönhető, hogy az egyetemen a szilikát szakot választotta.

„A baloldalon polcok. Rajtuk kiégetlen agyagfigurák. Egy férfi a gipszmin-
tákat tisztítja. A műhely kicsi. Három-négy segéderő dolgozik még rajta kívül, 
hogy az export-rendeléseket kielégítsék.

− Valamikor a szomszéd szoba is a műhelyhez tartozott. Aztán kiigényelték. 
Kértem a tanácsot, hogy segítsen, hiszen… Aztán hirtelen másról kezd beszélni. 
A művészetről, a kerámiáról.”

A három pont az újságcikkben sejteti, hogy igaz a történet, valójában a saját-
ját bérelte. A művésznő családjáról nem sokat tudunk. A Petőfi Színház Óvári 
utcai homlokzatán két emléktábla található. A jobb oldalin szerepelnek a szín-
ház építésében résztvevő iparosok nevei, itt olvasható Gácser Kálmán neve. A 
művésznő megtalált anyakönyvi kivonatából kiderül, asztalos mester volt.

Egy másik információmorzsa, hogy húgát, Gácser Ilonát 1940-ben vette nőül 
a városlődi Grófcsik Andor Vilmos.3

Herend: Búsuló juhász

„Szeretem a zenét. Meg a könyveket. De mindennél jobban a kerámiát… Hu-
szonöt éve, hogy az első figura kikerült a kezem alól.”

A cikk 1963-ban íródott, s az első kritika Gácser Kata keramikus munkájáról 
24 évvel korábban, 1939-ben jelent meg.

„A gyár (a Herendi Porcelángyár) felismerve azt a sok lehetőséget, melyet egyes ré-
gebbi mesterek művei, vagy vázlatai jelentenek a porcellánban való megjelenítés számára, 
Izsó Miklósnak és Huszár Adolfnak néhány alkalmas művét a gyártás számára újramin-
táztatta. Különösen sikerültek e nemben Izsó Miklósnak, jelenleg a Szépművészeti Múze-
umban levő kisméretű vázlatai után készült táncoló parasztfigurák, a híres Búsuló juhász 
porcellánváltozata. Úgy a táncolókat, mint a Búsuló juhászt Gácser Kata mintázta újra.”4

3 Molnár László: A városlődi kőedénygyár (1866–1950). Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei 10/1971. Veszprém.

4 Magyar Iparművészet, 1939. Kampis Antal: „Herend száz éves” 206. o.
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Más forrásból is tudjuk, hogy az Izsó Miklós szobrok porcelánba-alakítása 
1938-ban történt: „A szoborról Izsó számos gipszöntvényt készített, melyek nála és a 
Heckenast-féle könyvesboltban 20 forintért voltak kaphatók. A művész halála után az 
özvegy támogatására alakult bizottság Szász Gyula szobrász felügyelete alatt újabb má-
solatokat öntetett a szoborról.5 Továbbá a Herendi Porcellángyár 1938-ban a Kultuszmi-
nisztérium és a Szépművészeti Múzeum beleegyezésével Gácser Kata iparművésznővel 
kisméretű mintát készíttetett a Búsuló juhászról, melynek alapján megkezdték a napja-
inkban is gyakran látható színes mázas példányok gyártását.”6

Izsó Miklóst a magyar szobrászat legnagyobb alakjai között tartja számon a 
művészettörténet. A búsuló juhász az első, antik kompozíciót, ugyanakkor népi 
motívumokat alkalmazó magyar szobor, ennek porcelánba fordítása nem kis 
feladat volt. Izsó táncoló juhászai nem kész alkotások, agyagvázlatokból dolgo-
zott a keramikus.7

Első sikerek

Nem ez volt az első porcelánmunkája Gácser Katának. Mielőtt ezt a fajsúlyos 
megbízást 34 évesen megkapta, valószínűleg bizonyítania kellett.

A Kerámia és Design című honlapon8 Molnár Kálmán keramikussal foglal-
koznak, itt szerepel egy fotó a művész alkotásairól. Az Elektronikus Periodika 
Adatbázis Archívumából egy kiadvány teljes oldalát emelték ki. A felső fotón 
Molnár Kálmán alkotásai láthatók, alatta Gácser Kata művei. Ezekkel szerepelt 
a Magyar Iparművészeti Társulat 1930-as kiállításán. Meglepő művek. Sem por-
celánból, sem agyagból később ilyeneket nem készített.9 

A Pécsi Napló 1926-ban egy iparművészeti pályázat eredményéről tudósí-
tott: „Az Országos Iparművészeti Társulat a Zsolnai gyár megbízásából pályázatot hir-
detett majolika edények díszítésére. A bíráló bizottság most döntötte el a pályázatot úgy, 
hogy másfél milliót kaptak Trábert Péter és Bruder László. Ezenkívül megvásárolták 
félmillió koronáért Gácsér Kata, Mórán Irma és Trábert Péter pályaműveit. Az összes 

5 Izsó Miklós főöntvényeinek árjegyzéke az Országos Levéltár letéte az OSzM adattárá-
ban. XIV. 1015. sz. Idézi Soós Gyula a 26. sz. jegyzetében.

6 Művészettörténeti Értesítő, 1957/4. Soós Gyula: Új adatok Izsó Miklós búsuló juhászának 
készülési körülményeiről. 309. o.

7 Mellékleten: Búsuló juhász és Táncoló juhász. Herendi Porcelánmanufaktúra engedé-
lyével.

8 https://keramiadesign.wordpress.com/category/molnar-kalman/ és Magyar Iparművé-
szet, 1930/7–8. 18. o.

9 Magyar Iparművészet, 1930/7–8. Naményi Ernő: Az iparművészeti társulat kiállítása. 
Melléklet, 18. o.  
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pályázatok láthatók az Iparművészeti Társulatnak az Andrássy úton, a régi Műcsarnok-
ban levő kiállításán.”10

Tehát már 22 évesen kiemelkedőt alkotott, bár nem tudjuk, milyen díszítést 
álmodott meg a Zsolnay-edényekre. A pécsi gyárral nem került közeli kapcso-
latba, de a Herendi Porcelángyárral igen.

A leghíresebb: Toporci Madonna

A másik porcelánba-álmodott, talán az Izsó szobroknál is sikeresebb alkotása 
a Toporci Madonna11 mintázása volt.

„Merész vállalkozása volt Herendnek a Szépművészeti Múzeum 1420 körül készült 
’Toporci Madonnájának’ porcellánba való átképzése, amivel Gácser Kata végzett jó mun-
kát” – írta a Magyar Iparművészet című folyóirat az Országos Magyar Kerá-
mia Kiállításról szóló tudósításában, 1942-ben. – „Az eredeti gótikus faszobornak 
szigorúsága természetesen sokat enyhült a megvesztegetően fehér máz s a káprázatos 
porcellán-színek alatt. Áldozatos kísérlet volt, de megérte. Ugyancsak Gácser Kata vitte 
át porcellánba Lionardo da Vinci budapesti lovasszobrát.”12

10 Pécsi Napló, 1926. febr. 16. Iparművészeti pályázat. 4. o.
11 Lásd a borító 2. oldalán. Herendi Porcelánmanufaktúra engedélyével.
12 Magyar Iparművészet, 1942. Siklóssy László: Országos magyar kerámikai kiállítás. 114. o.

Művei a Magyar Iparművészeti Társulat 1930-as kiállításán
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A Toporci Madonna mai napig exkluzív darabja a herendi porcelánfigurák 
többszázas kínálatának. Pár éve a Pápa ezt kapta ajándékba magyar vendége-
itől, az esztergomi érsek komódján is ott látható. Nem véletlen, hiszen elegan-
ciája, a szobor eredeti kecsességének tovább lágyított változata lenyűgözi nem 
csak hívő nézőit. „Olyan, mintha drágakőből készült volna” – írta a Pesti Napló13 
1942-ben, amikor a plasztika a nagy országos kiállításon bemutatásra került.

Egy létező szobor átfogalmazása nem másolás, sokkal több annál. Az eredeti 
mű formájának, lelkületének megőrzése mellett más anyagba és méretbe kell 
átfordítani. Tisztelni kell az eredeti művet, alkotójának szándékát s épp csak 
annyit hozzáadni, amennyit az új anyag, az új cél elvár. Dobrovits Aladár, az 
Iparművészeti Múzeum akkori főigazgatója az Élet és Tudomány 1954. 27. szá-
mában, a 115 éves Herendi porcelángyárról írt cikkében Gácser Katát az „átfo-
galmazások nagymesterének” nevezte.

Herenden – ahogy megtudható – „1924-től bevezetnek egy addig csak elvétve 
érintett területet: a kisplasztikák készítését. Állatszobrok, zsáner figurák mellett magya-
ros és vallásos tárgyú kisplasztikák sokaságát tervezik a gyár alkalmazottai és a szer-
ződtetett iparművészek, szobrászok. A Herendi kisplasztikák két világháború közötti 
jelentősebb tervezőiként Lux Eleket, Vastagh Györgyöt és Gácser Katát emelhetjük ki”14 
– írják.

Hány évet töltött Herenden?

Az 1963-as cikkben ez olvasható: „Hét évig hűtlen lett az agyaghoz. A Heren-
di Porcelángyárban dolgozott, mint tervező. Aztán vissza a Jókai utcai mű-
helybe…”

A Herend Herald, a Herendi Porcelánmanufaktúra Magazinja 2007/I számá-
ban így mutatja be Gácser Katát:

„… tanulmányait az Iparművészeti Főiskolán végezte. A nagyközönség az 1920-as 
évek végén figyelt fel modern, egyedi kerámiáira, melyek egy új stílus ígéretét hordozták. 
Jellemző rá, hogy egyéni és nemzeti karakterű stílusa megtartásával, kimagasló színvo-
nalon foglalkozott a kisplasztikákkal.

Herenden abban az időszakban járt, amikor a kisplasztikák térhódítása volt megfi-
gyelhető, és a korszak jelentős tervezői szinte kivétel nélkül kipróbálták magukat a ma-

13 Pesti Napló, 1942. nov. 7. Siklóssy László: Hatalmas fejlődésről tanúskodik az országos 
kerámiai kiállítás. 6. o.

14 Herendi Porcelánmanufaktúra http://brunerszky.hu/muvesz/herendi-porcelanmanu-
faktura (Letöltés ideje: 2022. 02. 09.)



63

Egy élet cserepei – Gácser KatalinHerth Viktória

nufaktúránál. Gácser Kata is, a harmincas évektől a herendi porcelán alkotója, Lőrincz 
Istvánnal hosszú évekig dolgoztak együtt.

Gácser Kata több mint 50 figurát tervezett Herend számára... A második világégés 
után távozott Herendről, és saját veszprémi műtermében alkotott.”15

Ha a ’63-as cikkben szereplő hét évet – amit minden bizonnyal maga a mű-
vésznő mondott az újságírónak – komolyan vesszük, 1938 és 1945 között dolgo-
zott herendi tervezőként. Ugyanakkor a Délmagyarország című lapban, 1936-ban 
ez olvasható: „1935-ben a termelés 27 százalékát vásárolta meg külföld. […] Gácser 
Kató iparművésznő személyében külön tervezője van a gyárnak, s az ő szentélyébe sen-
kinek sem szabad belépnie.”16

Tehát a hét év nem azt jelenti, hogy ennyi ideig dolgozott Herenden. Csupán 
annyit, hogy a herendi éveken belül hét évig hanyagolta az agyagot, csak por-
celánnal foglalkozott.

A Magyar Iparművészet 1939-ben így folytatta a művésznő értékelését:
„Gácser Kata eredeti műveinek révén is sok kapcsolatot tart Herenddel. Állatszobrai, 

halai, tengeri állatai és madarai igen kedvelt mintái a gyárnak. Sokat kísérletezik s itt-ott 
(mint például anyagszerűtlen ezüsttestű delfinjével) álutakra is téved, de nem kétséges, 
hogy művei fontos emlékeivé lesznek a magyar porcellánmintázásnak.”17 Ez is bizo-
nyítja, hogy a művésznő és Herend kapcsolata korábbról ered.

15 Herend Herald, 2007/1. No. 28. Kata Gácser Applied artist, ceramist and sculptor. 12. o. A 
cikkben hibásan szerepel (1904) a születési éve.

16 Délmagyarország, 1936. szept. 6. Lapu Lajos: Helyszíni szemle a porcellán születéséről. 
10. o.

17 Magyar Iparművészet, 1939. Kampis Antal: „Herend száz éves” 206. o.

Az ezüsttestű delfin. Herendi Porcelánmanufaktúra engedélyével.
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S hogy meddig dolgozott Herenden? Ezzel kapcsolatban is van egy bökkenő: 
a Középdunántúli Napló-ban 1957. május 25-én megjelent egy cikk „A herendi 
iparművészek hétköznapjai” címmel, (Kerekes) aláírással. A porcelángyárban 
akkor dolgozó öt tervező iparművész gondjairól, terveiről szól az írás, többek 
közt arról, hogy nehezményezik, nem utazhatnak külföldre, sőt Budapestre is 
egyre ritkábban. Ebben a cikkben olvasható: „Gácsér Katalin nagy fába vágta a 
fejszéjét. A népművészetet tanulmányozza, és szeretné megjelentetni a népművészet 
hangját a herendi porcelánon.”

A vele készült interjúban így fogalmaz a szerző: „Aztán vissza a Jókai ut-
cai műhelybe…” Ebből arra következtethetünk, hogy mielőtt Herendre ment, 
ugyanitt, a Jókai utcai műteremben alkotott. De hogy 1957-ben hol volt, hogy 
volt – azt végképp nem tudhatjuk.

Sajnos nem őrzi egyértelműen a herendi emlékezet, hogy melyik porcelánfi-
gurát ki készítette, így nehéz beazonosítani Gácser Kata műveit. Az is meglepő, 
hogy honlapjukon a Toporci Madonna készítőjének neve nem szerepel a mű 
fotója mellett, csak hosszas keresgélés után bukkanunk rá a már idézett Herend 
Herald egyik oldalán.

Ennek ellenére a mai herendi utódok nagyra értékelik a művésznő szakmai 
tudását. A Herend Herald így minősíti: „A gótikus faszobor alapján készült Toporci 
Madonna porcelán átdolgozása is remekül példázza milyen tisztelettel, alázattal, ugyan-
akkor kimagasló szakmai tudással munkálkodott Herenden. A stílusok között is remekül 

Turul. Herendi Porcelánmanufaktúra engedélyével.
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igazodott el, képes volt azokat egységesen, a kialakuló herendi formakincsnek megfelelően 
átformálni, hiszen a reneszánsz nagyság, Leonardo da Vinci: Lovas harcos, Sas és Turul 
című műveit is neki köszönhetjük herendi porcelánból.”18 

Visszatérés az agyaghoz

Nem tudjuk, hogy pontosan mikor kezdődött, mint kiderült, azt sem tudjuk, 
mikor ért véget kapcsolata Herenddel, de az biztos, hogy a ’60-as években már 
visszatért az agyaghoz és a saját útját járta.

„Figurái is mesélnek helyette. Olvasó parasztlány, Parasztasszony gyerme-
kével, Hegedülés közben. Csak néhány munkája. Kisplasztikák. Anya gyerme-
kével, Ülő nő. Öblös hasú vázát vesz elő.

Lassan előkerülnek a féltve őrzött anyagok. Érdekes, újszerű vonalvezetés, 
színösszetétel. Karcsú, oldalán ki-kidomborodó kerámia-vázák.

− Nagyon egyedül vagyok ebben a házban. Minek éljek, ha nem a művészetnek.
Kisgyermek figurák. Régiek és újak. Vázlatok.
− Ezekben is próbálom a művész mellett az embert adni… Magamat.
− Mi a véleménye a nyugaton már meglehetősen elterjedt absztrahálásról a 

kerámiában?
− Vitatkoztam néhány pesti kollégámmal, hogy a közönség próbálja-e meg-

érteni a mi képzeletvilágunkat, vagy a művész alkalmazkodjon a közönség íz-
léséhez… Szerintem a legcélravezetőbb megoldás, a kompromisszum.”

A Jókai utcai műteremben új szakasz kezdődött. Bár készített edényeket is, 
elsősorban bájos figurák kerültek ki a keze alól. A népművészet motívumkincsét 
használta a leegyszerűsített formájú alakok díszítésre.19

− „Nagyon szeretem a népi figurákat. Természetesen feldolgozásuknál már a 
modern vonalak érvényesülnek.” A porcelángyárban megtanult precízség, pon-
tosság ezeken az agyagfigurákon is tetten érhető.

Külföldre dolgozott a szerény művésznő
Az 1960-as évek elején szinte hihetetlen módon, Gácser Kata elsősorban kül-

földre dolgozott. „A cserépkályha tetején, de még a szekrényeken is kerámia, 
porcelán figurák. Gorka Géza és más művészek ajándékai, saját munkák.

Az egyik asztalon barna gyurma.
− Néha olvasás, rádió-hallgatás közben eszembe jut egy-egy érdekes megol-

dás. Azért van itt…

18 Herend Herald, 2007/1. No. 28. Kata Gácser Applied artist, ceramist and sculptor. 12–13. o.
19 Lásd a mellékleten. Herendi Porcelánmanufaktúra engedélyével.
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Kidolgozott munkákat vesz elő.
− Többek között Svédországba, a Szovjetunióba, az USA-ba szállítják. Mint 

az utóbbi években nálunk, kint is keresettek a lakásokat díszítő agyagkészít-
mények.”

Nálunk politikai tartalma is volt ennek az ízlésváltozásnak, a porcelán „pol-
gári csökevény”, elítélendő, lenézendő műfajjá vált. Pótolni kellett valamivel a hi-
ányt, agyag edényekkel, dísztárgyakkal teltek meg az akkoriban egyre nagyobb 
számban épülő új lakások. Voltak köztük magas színvonalú, egyedi alkotások 
– Gorka Géza, Gorka Lívia, Kovács Margit a legnagyobbak – és voltak ismert 
művészek által tervezett, de tömegtermelés során készült tárgyak. Nagyot fejlő-
dött ekkoriban a magyar kerámia.

Gácser Kata nem itthon vált ismertté, 
külföldön lett keresett művész. Szinte hi-
hetetlen, hogyan történhetett, hogy – az 
újságcikk tanúsága szerint – a ’60-as évek-
ben egyaránt szállították műveit Ameriká-
ba és a Szovjetunióba. Itthon alig lehetett 
kapni ezekből. Vajda Kálmánné Rupert 
Ilona, aki „majdnem” rokona volt a mű-
vésznőnek, azt mesélte, hogy még nekik 
sem sikerült vásárolniuk, minden darab 
ment külföldre.

Ez a majdnem-rokonság szintén érde-
kes adalék. A Rupert-ház tervezője, Ágos-
ton Antal beleszeretett a gyönyörű Rupert 
Annába. Már az esküvőt tervezték, amikor 
közbeszólt a háború. Ágoston Antal bevo-
nult, hadifogságba esett, s onnan soha nem 
tért haza. Ágoston Antal rokonságban állt 
Gácser Kata édesanyjával, s a Rupert csa-
lád a jegyesség okán rokonnak tekintette 
Antal rokonait.

− Nem jártunk össze, nem volt mindennapos a kapcsolat, de ha találkoztunk, 
bensőséges, kedves hangulatú volt a beszélgetés – emlékszik vissza Vajda Kál-
mánné Rupert Ilona. – Rengeteg porcelán és kerámia figura volt a műtermében, 
most is magam előtt látom, hogy a Toporci Madonna ott állt az előszobában.

Szintén ő mesélte, hogy a művésznőnek mintha lett volna egy újítása, a csip-
keszerű porcelán. Igazolni látszik ezt az emléket a Szabadalmi Közlöny-ben ta-
lált bejegyzés: „Gácser Katalin kerámikus, Budapest. — Eljárás és készülék porcellán 

Gácser Kata szignója
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masszából, vagy más kerámiai nyersanyagból készült csipketárgyak előállítására. 1941. 
okt.14.”20

Gácser Kata egyszerű, puritán nő volt – folytatja Vajda Kálmánné Rupert Ilo-
na. Apukám, aki szabó volt, többször alakítgatott ruhákat Kató néninek. A haját 
is egyszerűen hátul összefogta, talán kontyba.

Őrsi Ágnes is úgy emlékszik vissza rá, hogy kedves, türelmes ember volt. 
Nem ment férjhez, gyerekeinek a figuráit tekintette. Tamás Ákos a Herendi Por-
celánmanufaktúra jelenlegi művész-tervezője is úgy hallotta, magának való volt, 
nem szerette a nyilvánosságot. Őrsi Ágnes már felnőttként, újságíróként meglá-
togatta régi mesterét. Beszélgettek, s amikor elővette a jegyzetfüzetet, Kató néni 
haragra gerjedt és szigorúan megtiltotta, hogy cikket írjon róla. Vajon miért?

− Tervei?
− Egy kiállítás Veszprémben. Talán a jövő év elején megrendezhetem a mú-

zeumban.
A Laczkó Dezső Múzeum nyilvántartása, adatai szerint ez a kiállítás nem 

valósult meg.
„Veszprémről beszélgetünk. Szülővárosa. Itt élt mindig. És dolgozott.
− Szeretem ezt a kis várost. Megpróbáltam már másutt is dolgozni, de ro-

mantikája, dimbes-dombos utcái visszahoztak.”
A város azonban elfeledte. Ő maga is tett érte, visszahúzódva, egyedül, 

csendben élt. 1986-ban hunyt el. Gyászjelentése a Naplóban: „Fájó szívvel tudat-
juk, hogy Gácsér Katalin keramikusművész február 10-én elhunyt. Gyászolják igaz ba-

20 Szabadalmi Közlöny, 1943. máj. 15. Találmányi bejelentések közzététele. 133. o. A bejelen-
tés napja 1941. október 14. volt.

Gácser Katalin sírja az Alsóvárosi temetőben. Fotó: Földesi F.
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rátai, a Horváth család.” Sírja az Alsóvárosi temetőben elhanyagolt. Méltó lenne 
a rendbetételre.

35 évvel halála után Gácser Kata neve előkerült a városi emlékezetből, az 
apró cserépdarabokból formálódik egy alak. Töredezett, hiányos, nem olyan ke-
rek, letisztult, mint a művésznő figurái. Bízom benne, hogy jelen írás hatására 
előkerülnek még töredékek, emlékek e tehetséges, csendes és szerény művésznő 
életéből, munkásságából.21

A Veszprémi Szemle megjelenését támogatták

Bálint Károly Sándor Budapest
Dr. Benedek és Társa Bt. Veszprém
Debreczenyi János György Veszprém
Dr. Kovács Gyula Székesfehérvár
Kuny Domokos Múzeum Tata - Öregvár
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár Pétfürdő
Dr. Próder József Veszprém
Szurmay László Veszprém
Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár

Honoráriumról lemondottak:

Dr. Ács Anna
Dr. Csiszár Miklós
Dr. Földesi Ferenc
Dr. Próder István

Rainer Pál
Sebő József

Dr. Tölgyesi József

21 A szerkesztő köszönettel tartozik Vajda Kálmánné Rupert Ilonának, hogy felhívta fi-
gyelmemet Gácser Katára és Herth Viktóriának, hogy nyomozásba kezdett, és a Heren-
di Porcelánmanufaktúra Zrt-nek, hogy hozzájárult Gácser Kata porcelánfiguráinak köz-
léséhez.
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Búsuló juhász − porcelán (Herendi  
Porcelánmanufaktúra honlapjáról)

Edényeket ritkábban készített, mint figurákat (Magántulajdonban)

Táncoló juhász – porcelán (Herendi  
Porcelánmanufaktúra honlapjáról)
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Anya gyermekkel − kerámia  
(Magántulajdonban)

Éneklő − kerámia (Vajda Kálmánné  
Rupert Ilona tulajdona)

Anya kisgyermekével − kerámia (Vajda 
Kálmánné Rupert Ilona tulajdona)

Lányka − kerámia  
(Őrsi Ágnes tulajdona)


