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Átmeneti zóna
A Rudas fürdô kerámiabútorairól

MAGYARORSZÁGON az építészetben használt ke-

rámia elsôsorban dekoratív szerepet tölt be: a 19. 

század utolsó negyedében, illetve az azt követô szá-

zadfordulón volt a legkedveltebb – ekkoriban az épü-

letkerámia sajátosan hazai változatai is kialakultak. A 

kerámia a historizmus és a szecesszió idôszakában 

gyakran az építészeti kompozíció elszakíthatatlan 

részét képezte – noha elsôsorban mint applikáció, 

mint kiegészítô elem jelent meg a kor épületeinek 

összképében. A mûfaj soha nem látott fénykora az 

építészet minden területét áthatotta, a fürdôépítészet-

ben is jelentôs szerepet kapott: a 20. század elejérôl 

származó két nagy budapesti fürdô, a Gellért és a 

Széchenyi különösen gazdag Zsolnay-díszítményei 

révén is kiemelkedô.

A kerámiamûvészet e speciális szegmense terén 

azonban azóta szinte semmi sem történt, csak olyan, 

egymástól mind térben, mind idôben teljesen elszige-

telt kísérletekkel találkozunk, melyek a mûfaj megújí-

tását, vagy csak puszta feltámasztását célozták. Így 

lehetséges, hogy az építészeti kerámia hallatán még 

mindig a száz-százhúsz évvel ezelôtti virágzás emlékei 

jutnak eszünkbe, s szinte reflex-szerûen azt tartjuk kö-

vetendô tradíciónak. 

Ebbôl a szempontból is figyelemre méltóak Néma Jú-

lia Rudas-fürdôbeli kerámiabútorai. Ezek ugyanis olyan 

tervezôi szemléletet tükröznek, mely a kerámiához mint 

anyaghoz kapcsolódó építészeti hagyományokat egé-

szen újszerûen értelmezi. Néma Júlia építészeti kerámia-

rendszere kidolgozása során – az említett mesterségbeli 

hagyományok folytatása mellett – merôben új lehetôsé-

geket keresett: a dekoratív szerep helyett az anyagban 
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rejlô funkcionalitást tárta fel. Az épületek szerves részét 

képezô nagy méretû használati tárgyak, építészeti ele-

mek formájában talált rá újra a kerámia elemi tulajdon-

ságaira, s alapozott rájuk újfajta – azaz új közegben, új 

léptékben érvényesülô – dekorativitást. A kis méretû, 

mozgatható kerámiatárgyak esztétikumát úgy emeli át 

az építészet világába, hogy közben nem keveredik lép-

tékzavarba: a kerámia-rendszer az alkotó biztos arányér-

zékérôl tanúskodva hidalja át az eltérô méretbeli-statikai 

viszonyokat. Az extrudált, egyszálban húzott elemek a 

kerámia eredendô állapotát mutatják: az alapvetô geo-

metriai alakzatokra épülô formavilág engedi, hogy a ke-

rámia nyers, matt felülete, kissé pasztelles, tompa, mégis 

életteli vöröse határozza meg a látványt. Ez a formálás-

mód az anyag vizuálisan érzékelhetô tulajdonságain túli, 

elsôsorban taktilis jellemzôit sem zárja el a használótól; 

érezhetjük a kerámia meleg, érdes tapintását, sajátos 

ásványillatát. Az építôkocka-játékok egyszerû logikájára 

emlékeztetô módszer szerint összeállított bútorok tehát 

mindig emlékeztetnek bennünket az anyag természeti 

eredetére, illetve sokoldalú ôsi kulturális szerepére.

Néma Júlia kerámia-rendszere éppen e sajátossá-

gai miatt ideális fürdôk beépített bútorai számára. Az 

emberi test fürdôzés közben mintegy visszalép ere-

dendô közegébe – a termálvízzel érintkezve közvetlen 

kapcsolatba kerül a természet tiszta, érintetlen eleme-

ivel. A kerámiabútorok kezeletlen, „puszta” valójukban 

ehhez illeszkednek, ugyanakkor – mivel ember által 

módosított, ám alapvetôen természetes anyagot kép-

viselnek – egyfajta „átmeneti zónát” alkotnak a fürdôn 

túli, lényegesen mesterségebbnek tekinthetô közeg 

felé. A helyiség, melyben e bútorok elhelyezkednek, 

éppen ezt az átmeneti zónát képviseli téri-funkcionális 

értelemben. A medencetér és az öltözô, illetve az orvo-

si szobák között kialakított szárítkozó a fürdôzés utáni 

akklimatizálódás tere – kialakítása során tehát az anya-

gok, színek megválasztásának alapvetô jelentôsége 

volt. A nyugodt, kellemes rekreációt, illetve a szárítko-

zást segíti a pad üreges elemeiben vezetett fûtôszál-

rendszer is (bár a tervezô eredetileg a belsô járatokban 

keringô forró levegôvel vagy vízzel számolt). 

Ez a bútorrendszer azonban – mivel víz- és fagyálló 

– kültéri használatra is alkalmas. Anyaga, finom formái 

révén fôként a kertek, parkok hangulatához illeszkedik. 

Az elemek nyitott struktúrát képeznek, hogy a rend-

kívül sok variációs lehetôség révén a lehetô legtöbb 

funkcióhoz igazodhassanak. 

Néma Júlia e kerámia-rendszerhez hasonló elvek 

alapján kidolgozott egy homlokzati árnyékolóként 

funkcionáló lamellarendszert is, melyet a Czita Építész-

iroda tervei szerint Gyôr-Szentivánban épülô kulturális 

és közösségi épület csarnokának nyílászárói elé fog-

nak beépíteni. 

Haba Péter

Néma Júlia a kerámia-rendszer prototípusáért 

2003-ban Magyar Formatervezési Díjat kapott. A 

mû az Iparmûvészeti Múzeumban a harmadéves 

Moholy-Nagy Ösztöndíjasok munkáiból rendezett 

kiállításon is szerepelt. A tervezô többi munkája a 

webdesign szempontjából is figyelemre méltó hon-

lapon tekinthetô meg: http://nema.spavia.com
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COMPLETED LAST YEAR, the reconstruc-

tion of Rudas Baths has enriched the com-

plex with extraordinary ceramic furnishing. 

Fitting in an organic way into the architec-

tural rendering of the building, such as the 

heatable bench and sheet storer, the mod-

ular system of ceramics designed by Júlia 

Néma has been applied here. All through 

the project the designer has had co-op-

erated with the architects of the project, 

Ákos Kaszab and Csaba Jakab.

Ceramics used in Hungarian architec-

ture had a primarily decorative function: it 

was most popular in the last quarter of the 

19th century as well as at the turn of the 

19th and 20th centuries – this is the period 

when the typically Hungarian variations of 

architectural ceramics were developed. Ce-

ramics more often than not had formed an 

integral part of architectural compositions in 

the era of Historicism and Secession – even 

though it mainly appeared as an applica-

tion, as a complementary component in the 

overall image of contemporary buildings.

Almost nothing has happened since 

then in the field of this specific segment of 

the art of ceramics besides a few experi-

ments separated from one another both in 

space and time aimed to renew or simply 

revive the genre. This is why when hearing 

the word architectural ceramics we still tend 

to think of the renaissance of the art some 

100-120 years ago, and in a reflex-like way 

regard it the tradition to be followed. 

The ceramic furniture now installed in 

the baths designed by Júlia Néma are re-

markable also from this viewpoint as they 

reflect an attitude of designer which is a 

brand new interpretation of architectural 

traditions related to ceramic as a material. 

When elaborating her system of architec-

tural ceramics Júlia Néma was looking for 

the traditions of the craft, revealing strikingly 

new opportunities: instead of its decorative 

role she discovered the functionality innate 

in the material itself. She has found the el-

ementary features of ceramics in the forms 

of architectural components and large-size 

objects for personal use forming organic 

parts of the buildings and based a new 

kind of decorativity on them which prevails 

in the new medium and in the new scale. 

She transfers the aesthetics of smaller and 

mobile ceramic objects into the sphere of 

architecture without getting entangled in 

issues of scales and dimensions: the sys-

tem of ceramics testifies the self-confident 

sense of proportions bridging over the 

various relations of size and statics. The 

extruded components reflect the original 

conditions of ceramics: the forms based 

on rudimentary geometrical configurations 

allow for the raw matte surface of ceramics 

to dominate the spectacle with its slightly 

pastel yet vivid red hues and tints. This 

kind of formation does not hinder the user 

from the visually perceptible, primarily tac-

tile characteristics of the material; one can 

feel the warm and rough touch as well as 

the typically mineral scent of ceramics.

The system of ceramics designed by 

Júlia Néma has proved ideal for built-in 

furnishing in baths. When bathing, the hu-

man body kind of steps back into its origi-

nal medium: touching thermal water it gets 

into contact with the clean intact compo-

nents of nature. The untreated „pure” enti-

ties of ceramic furniture have adjusted to 

it, whereas – being modified by human 

beings yet representing basically natural 

materials – they make up a kind of „tran-

sitional zone” toward the medium reach-

ing beyond the bath which is a lot more 

artificial. The room in which the furniture 

is installed represents this transition in the 

spatial-functional sense. The pool sec-

tion and the changing rooms as well as 

the drying room in between the doctor’s 

rooms are reserved for acclimatization 

after bathing – the selection of materials 

and palette was a primary concern. Dry-

ing as well as calm and pleasant recrea-

tion is promoted by the system of heating 

installed in the cavernous components of 

the bench (even though their designer had 

originally counted on the circulation of hot 

air in the inner passages).

Péter Haba

For further information:  

http://nema.spavia.com.
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A Zone of Transition
On the Ceramic Furniture of Rudas Baths

A KERÁMIABÚTOROK PROTOTÍPUSA.  
PROTOTYPE OF THE CERAMIC FURNITURES


