
A Mezőtúron rendezett országos népi kerámiai tanácskozás
megnyitója

Igen Tisztelt Tanácskozás!
Kedves Korsós és Fazekas Mesterek!

Ünnepi alkalomra gyűltünk össze, amikor a Szolnok megyeiek az Országos Mú-
zeumi és Műemlékvédelmi Hónap keretében, - amit ráadásuk a szolnokiak kiegészí-
tettek és gazdagítottak az idén első ízben Megyei Honismereti Napokkal is, - arra
vállalkoztak, hogy a magyar fazekasipar egyik ősi szülőhelyén, Mezőtúron és Karca-
gon népi kerámiai tanácskozást tartsanak.

E kétnapos tanácskozás alkalom arra, hogy szakmailag megvitassák az arra il-
letékes szakemberek a Nagykunság agyagiparának múltját, hagyományait, s jelenlegi
helyét és szerepét az ország többi fazekasműhelyéhez viszonyítva. Alapos szót ejthet-
nek történeti, esztétikai, technikai kérdésekről, többek között a máztechnika alkal-
mazásáról is. A vita résztvevői ás az érdeklődő laikusok ellátogatnak az Agyagipari
Háziipari Szövetkezetbe, s olyan neves népi mesterek műhelyébe, mint a fél évszá-
zadnál már több időt fazekaskorong mellett töltő karcagi Kántor Sándor és kedves
tanítványa, F. Szabó Mihály.

Igen Tisztelt Tanácskozás!

Azért köszöntöttem az imént külön a mesterembereket, mert hiszen ők azok,
korsósok, fazekasok és íróasszonyok, akik nemzedékeken és évszázadokon keresztül
nemcsak átvették, s átmentették az ősi agyagipar helyi hagyományait, hanem foly-
tatták is eleik munkáját, és folyton-folyvást gazdagították is azt.

Aki csak egy kicsit is ismeri a magyar népi kerámia múltját - s engedjék meg,
hogy én itt azt vallj am meg, hogy kicsit ismerem, inkább annak szépségét, hasznos-
ságát, esztétikumát csodálom, mintsem valaha is elmentem volna akár keramikusnak,
akár műtörténésznek -, egyszóval még mi laikusok is tudjuk, hogy sok évszázaddal
ezelőtt egyáltalán nem beszélhettünk magyar népi kerámiáról. Tudjuk mennyire hosz-
szú utat tettek meg a nép alkotóerejét, színkultúráját, technikai rátermettségét méltán
képviselő régi korsósok, fazekasok, hogy oly sokszínű, s mégis oly összetéveszthetet-
lenül egyéni nemzeti érték a mai népi kerámiánk.

Vegyük csak a helybeli, a mezőtúri példát.

Már 1824-től, a céhgyűlési határozat értelmében, a korsósok minden edény fülére,
vagy oldalára rányomták ezt a három betűt: M. T. V. - ami annyit jelentett, hogy
„Mező Túr Város". A már akkor nemes intézkedésekre törekvő céh ezzel azt akarta
elérni, amint az 1824-ből ránk maradt jegyzőkönyv tanúsítja, hogy „a Túri edény,
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amely az ilyenfajta edények között első Betsíí, országszerint megesmértessen." De még
a korsós nevének kezdőbetűjét is rányomták, hogy saját munkáját minden mester fel-
ismerhesse, s a vcVő is, a cserépedény használója is jó szívvel tudja, kinek műve ke-
rült- otthonába.

S micsoda remekek készültek itt Mezőtúron! Remélhetőleg a mai fazekasok tud-
ják és számontartják, hogy ugyanebben az esztendőben, 1824-ben annak a legénynek,
aki mester akart lenni a korsósok között, milyen remeklést kellett művelnie! Így szól
a régi jegyzőkönyv: „A korsósoknak 2 drb 25 iccés kantát, 2 abálótálat, 2 korsót,
2 fedőt, 2 köcsögöt, 2 mozsarat kellett remekbe mívelni..."

S hogy védekeztek a kontárok ellen! Akiket nagy megvetéssel hímpelléreknek,
Stőhrereknek, fusermunkásoknak neveztek - már akkor!

Van hagyománya, értéke, szépsége és becsülete a mezőtúri és karcagi korsósok-
nak, - lesz tehát miről beszélgetni, vitatkozni ezen a kétnapos tanácskozáson.

Mindezekért kötelezte el magát a Hazafias Népfront, annak honismereti-hely-
történeti mozgalma arra, hogy minden erejével, lehetőségével segíti, támogatja a nép
hagyományainak, művészetének minden ma is élő és ható értékét. Az emberek ebben
a rohanó és nagytempójú világban, áhítják és igénylik a szépet. Sokszor úgy, hogy
nem tudnak róla, nem is törődnek vele. Leikük mélyén azonban ott él a vágy az em-
beri életben megteremtendő harmónia iránt.

A mi kötelességünk állandóan azon munkálkodni, hogy senki ne menjen el ész-
revétlenül e szépségek mellett. A honismereti-helytörténeti mozgalom immáron tizen-
egy esztendeje bizonyítja, hány fajta lehetősége van még most is, - sőt csak most
igazán! - a huszadik század utolsó harmadában, az atom és űrrepülés korszakában,
régi értékeinkre felfigyelve, azokat nemcsak megmenteni, de a mi számunkra hasz-
nosítani és a jövő számára megmenteni.

Ennek a hagyományőrző célnak szolgálatában áll a Népi Kerámiai Tanácskozás
is. Az itt jelenlévő szakemberek, keramikusok, és művészettörténészek, a háziipari
szövetkezetek kiváló képviselői a hagyományokat megőrző szépség és a modern kor-
szakra, a mi korunkra jellemző célszerűség keretei között mondják el mindazt, amire
a rendező szervek: a Hazafias Népfront Szolnok megyei Bizottsága, a Szolnok Me-
gyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya, a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövet-
kezetek Országos Szövetsége, a Szolnok megyei Múzeumi Szervezet, a Mezőtúri Fa-
zekasok Népművészeti Háziipari Szövetkezete és a Karcagi Népművészeti Agyagipari
Háziipari Szövetkezet oly nagy szeretettel és várakozással meghívta őket.

Mielőtt megnyitnám ezt a gyümölcsözőnek ígérkező tanácskozást, nem mehetünk
el szó nélkül a mezőtúri korsósok atyamesterének, idősebb Badar Balázs nevének
említése nélkül, aki nyolcvannégy esztendős koráig itt dolgozott, s ahogy a nekroló-
gok írták: „Agg keze reszketett, írni már alig tudott, de még mindig korongolt és még
mindig rajzolta az írókával és a drótbelű ceruzával új díszeit, virágait és álmait..."

Badar Balázs az alföldi, mezőtúri szegénység legmélyéből érkezett. Anyja, Perei
Rebeka tizenöt gyermeket szült. Hetediknek, táltosnak, a kis Balázst. Aki eljutott
a világhírig, az antwerpeni, brüsszeli, párizsi nagydíjakig, az 1896-os Milleneumi ez-
redéves kiállítás ezüst érméig. Csodálatos művész volt, vérbeli őstehetség, akitől, ha
megkérdezték az iskolai végzettségét, így szokott válaszolni: - Összes egyetemem
két elemi.
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Hagy a legmélyből a legmagasabbra befutó pálya ízlésben, mértékben olykor
megbicsaklott, s szépségben néha engedett a nála hitványabb, olcsóbb közízlésnek?
Ezt megítélni szintúgy ennek a tanácskozásnak joga, szinte kötelessége. A mi dol-
gunk: tisztelegni a legnagyobb mezőtúri korsósmester, Badar Balázs áldott emléke
előtt, ahogyan Móricz Zsigmond is tette, amikor eljött ide Mezőtúrra a nagy népi
mester halálának évfordulójára, s maga is megemlékezett a magyar nép kitűnő fiá-
ról, Badar Balázsról.

Tisztelt Konferencia!

Jó munkát kívánok hasznos tanácskozásukhoz, mind a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa, mind a magam nevében. Vigyék előbbre a magyar népi kerámia oly
érdemes ügyét, segítsék, istápolják továbbra is a népi mesterek, háziipari szövetke-
zetek hasznos tennivalóit. Tanácskozásukat ezennel megnyitom.

Bugár János/ni
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