
A NAGYKUNSÁG FAZEKASSÁGA

Emlékezéssel szeretném kezdeni szavaimat. Emlékezéssel Gorka Gézáról, akinek
neve még ott szerepelt e találkozó első meghívóján. Gorka Gézáról, akinek temetése
nemcsak nagy magyar művésznek a temetése volt, hanem a magyar keramikusok, fa-
zekasok „királyának" a temetése. A búcsúztatóknál többen elmondották, hogy Gorka
érdeklődése, mezőtúri korsós műhelyben indult meg, a világhírű Badar Balázs műhe-
lyében. Emlékezni kell nekem Gorka Gézáról azért is, mert körülbelül húsz éve ővele
jöttem először Mezőtúrra, ő mutatta meg nekem városát, ő vitt el először műhelyük-
be (ifjú Badar Balázsokhoz, Badar Erzsikéhez, Török Lászlóékhoz), az ő társaságá-
ban ismertem meg K. Sebestyén Jánost, Jakucs Imrét, a kiváló korongos Borsos Gé-
zát és más mestereket, akik aztán megalapították ezt a szövetkezetet, amely húsz év
múltán ilyen hatalmas üzemmé fejlődött.

De emlékezni kell másokról is, akiknek neve szorosan összefonódik Mezőtúr fa-
zekasságának történetével: Győrffy Istvánról és Móricz Zsigmondról.

A mezőtúri „korsós" mesterség múltja: a nagykunsági fekete kerámia.
Győrffy Istvánról szólva indokolni kell az előadás szokatlan címét: a „Nagy-

kunság" fazekassága. Amikor Győrffy István fiatal emberként a század elején a bu-
dapesti Néprajzi Múzeumba került, alföldi gyűjtőútra indult, hogy helyszínen vásá-
rolt tárgyakkal gyarapítsa a múzeum gyűjteményét. Amint „A Nagykunság és környé-
kének népies építkezése" 1908-ban megjelent értekezésében kifejtette, nemcsak a szo-
rosan vett Nagykunság helységeit tárgyalja e cím alatt (tehát szülővárosát Karcagot,
Kunmadarast, Kunhegyest, Kisújszállást és Túrkevét), hanem a környező városokat,
falvakat is, többek közt Mezőtúrt, Tiszafüredet. Mivel jelen megbeszélés tárgya
a jelenlegi Szolnok-megye területére eső fazekasság; Mezőtúr, Karcag és a mai kar-
cagi fazekasság őse Tiszafüred, - azért úgy vélem indokolt, hogy Győrffy István meg-
határozásával e vidék fazekasságát közös szóval „Nagykunsági Fazekasságnak" ne-
vezem. (Igaz, hogy Mezőtúr nem a Nagykunsághoz tartozik, nem kun város és ugyan-
ez igaz Tiszafüredre is, ezért a „Nagykunsági Kerámia" elnevezés tágabb értelmében
értendő.)

Győrffy István e nevezetes gyűjtőútja volt az alföldi fazekas művészet felfede-
zése. Gazdag zsákmánnyal tért vissza a Néprajzi Múzeumba. Több mint 400 tárgyat
hozott. Túrkeve, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred, Kunmadaras szerepel lelőhelyei között.
Ekkor került múzeumunkba az első Miska-kancsó, szép sorozat fekete edény, sok ti-
szafüredi tárgy, de legszebbek a Mezőtúron készült darabok, az 1870-es, 80-as évek
virágozott remekei. Eddig ilyen anyag alig volt a múzeumban. A múlt század végén
meginduló néprajzi érdeklődés elhanyagolta az Alföldet, elsősorban a Felföld és Er-
dély művészetére figyelt, az ország szíve kimaradt érdeklődéséből. Jellemző, hogy
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Malonyai öt-kötetes „A magyar nép művészete" című sorozatból éppen az Alföldet
tárgyaló kötet kiadása maradt cl. Az Alföld művészetének felfedezését elsősorban
Győrffy Istvánnak köszönhetjük, és ezen belül az alföldi - különösen a mezőtúri fa-
zekasság felfedezését is, bár sajnos Győrffy megfigyeléseiből kerámiai vonatkozású
tanulmány nem született.

Egyetlen kis cikkével azonban Győrffy István messze visszavilágít a Nagykunság-
környéki fazekasság múltjába, ezért érdemes e kis cikkre külön reflektorfényt vetni.
Ismeretes, hogy Győrffy milyen remekül tudta hasznosítani a levéltárakban fekvő régi
íratok tanulságait a néprajzi kutatásnál. Ilyen levéltári adat az, hogy 1458-ban egy
Pest-megyei községben határjelként elá"-tak egy nagy korsót a földbe. „Magna am-
phora comanicalis" írja az oklevél, azaz „nagy kun korsó".

Milyen lehetett a „nagy kun korsó"? A néprajzi anyag ismertetésében feltételez-
zük, hogy bizonyára mázatlan volt és minden valószínűség szerint fekete, hiszen fe-
kete edényt égettek a Nagykunság környékén minden fazekas központban a közel-
múltig, Szentesen, Mezőtúron, ilyent éget máig Nádudvaron a Fazekas-család és Fa-
zekas István. Ami a korsó formáját illeti, ha nagy volt, bizonyára kétfülű volt: a
„nagy kun korsó" kétfülű nagy fekete korsó, azaz kanta lehetett. A Nagykunság-
környéki fekete-edény hagyomány beleilleszkedett a feketeedény országos tradíció-
jába, amelynek 33 központját mutatta ki Szabadfalvi Józsefi, a dunántúli Dőr-től a
székelyföldi Csikmadarasig. Hogy meddig megy vissza ez a tradíció, ez további ku-
tatás kérdése, de tény, hogy a Nagykunság-környéki kantaforma történeti előzményei

A „nagy kun korsó" utódja: jekete kanta 1828-ból
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a középkorból kerültek elő és megdöbbentő azonosságot mutatnak a hunkori edé-
nyekkel. Mivel a mai alföldi korsó, a rostélyos szájú „csörgős korsó", vagy „csecses
korsó", csak a hódoltság korában török hatásra fejlődött ki, a török idők előtt „kor-
sónak" a kanta formát nevezhették, amely, ha kisebb, egyfülű, ha nagyméretű, kétfülű.
Ez volt a Nagykunság környéki „korsós" mesterség alaptípusa. Lehetségesnek tartjuk,
hogy ebben az alapvető edénytípusban népvándorláskon forma él tovább.

Két évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában rendezett kiállításon felsorakoztattuk e
nagy fekete kantákat és velük párhuzamosan a mezőtúri Református Egyház remek
gyűjteményét: a zöldmázas, kétfülű, nagy kanták sorozatát.

A máz meghonosodása Mezőtúron.
A zöldmázas edények domborműves díszítménnyel és apró agyaggombokkal a

mngyar királyi vár ásatásának gazdag anyagát, a domborműves kályhacsempék és a
hasonló stílusú edények Zsigmond, majd Mátyás uralkodásának emlékét idézik. A me-
zőtúri református egyház boros edényei úgy értékelhetők, mint a régi kunsági fekete-
edény korsó formája és a reneszánsz királyi udvarból szétsugárzó művészet találko-
zása. E sorozat szimbolizálja az Alföld református népének mélyrenyúló tradícióit
és ezeknek művelődésbeír újjáélését. Ha hozzátesszük), hogy e tárgyak díszéhez szer-
vesen hozzátartozik a felirat, a betű művészete, ez az írásbeliség általános volta mel-
lett tanúskodik az alföldi mezővárosokban.

Hogy Mezőtúron mikor és hogyan honosodott meg a mázasedény készítése, az
egyelőre még kutatás tárgya. A mezőtúri úrasztali borosedény sorozat első darabja
1760-ban készült, de kérdés: hol? Ugyanis a második darab 1803-ból való és nem
Mezőtúron készült, hanem Nagyváradon, de túri ember, Sőrés Mihály költségén. Már-
pedig, ha helyben tudtak volna mázas korsót csinálni, akkor miért rendelték volna
Nagyváradon? A nagyváradi korsó pedig valószínűvé teszi, hogy az 1760-as korsó
sem Túron készült. Ezt a feltevést erősíti meg az is, hogy - miután a mezőtúri mes-
terek 1818-ban céhet alakítottak - két mázas céh-kancsójuk sem helyben készült, hanem
hódmezővásárhelyi kollegák (K. Juhász István) csinálták nekik ajándékba, 1836-ban,
amint a két kancsón olvasható felírat hitelesen megörökítette. A céh 1836-os fekete
tintatartója azonban bizonyára helyi munka. Csak 1854-ben rendelt 52 mester közösen
100 mázsa mázat, hogy ezután már jórészt mázasán dolgozzanak. A hagyomány sze-
rint két testvér: Tokody János és Sándor nevéhez fűződik a mázas edény (valamint
a tálas edény) elterjesztése Mezőtúron, tudniillik Tokody Sándor (1861-1905), aki vá-
sárhelyi származású volt és először ott állt be a céhbe, 1876-ban Mezőtúrra jőve, ma-
gával hozta a mázas munka tudását. 1882-ben Tokody Sándor visszament Vásárhelyre
és olvan híre lett díszítő készségének, hogy Kiss Lajos, mint „az utolsó cserepes mű-
vész"-ről emlékezik meg róla, a legdíszesebb vásárhelyi edények írójáról. (E két test-
vér néhány fontos tárgyát őrzi a Néprajzi Múzeum: c tárgyak Mezőtúr és Vásárhely
kapcsolatának tanulságos emlékei).

Ha későn fejlődött is ki Mezőtúron a mázas munka és ezzel együtt a virágozás
művészete, az íróka kezelése, az nem jelenti azt, hogy e hagyományt csak a XIX. szá-
zad közepétől kell számítanunk. Mert a Nagykunság mellett a „középtiszai kerámia"
(hogy Domanovs'̂ ky György kifejezésével éljünk) Tiszafüred, Debrecen, Mezőcsát szí-
nes mázas tálainak régebbi múltat tételezünk fel. Igaz, hogy Tiszafüredről és Mező-
csátról a legkorábbi évszámos tárgyak csak a XIX. század elejéről származnak, de
Debrecenből ismerünk XVIII. századi edényeket, az évszámnélküli írókás, virágozott
anyag pedig a hódoltsáig éveibe nyúlik vissza. E korai debreceni kerámiára elsőnek
Lükő Gábor hívta fel a figyelmet, majd Soproni Olivér évekig tartó munkával több
múzeum anyaga alapján kimutatta a XVI.-XVII. század régi magyar ólommázas ke-
rámia stílusát. Hasonló művészet ez, mint a templomi mennyezetek festett tábláinak
virágozása, vagy a régi úrihímzések. Mezőcsáton nemrég fazekas telek-selejtgödréből
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félkész áru került elő, virágozott tálak töredéke mázsaszámra. Mázas virágos edények
a Nagykunság területén is előkerültek, a török időkben elpusztult falvakból, például
a móriczi ásatásokból. A régi túri korsósok ismerhették a mázas, virágos munkát, még
ha nem is mívelték azt. Lehetséges, hogy egy-egy mester a mázatlan edény mellett
mázasat is csinált. Visszatérve az 1760-as úrasztali kantára, lehetséges, hogy mégis hely-
ben készült. K. Sebestyén Jánosi, a mezőtúri korsósmesterségről írt kis dolgozatában
megemlékezik róla, hogy a régi mezőtúri határban a túrtői dűlő végén, a templom
romjai mellett 1948-49-ben traktorszántás mentén három korsós katlan alapját látta,
megolvadt mázfolyás nyomaival. Figyelemreméltó ez az állítás, ha nem is régész, ha-
nem fazekas mondja.

A mezőtúri korsós cih két kancsója 1836-ból

Ha tehát úgy tekintjük, hogy a mezőtúri-írókás-viragos művészet nem helyi fej-
lődés eredménye, hanem szerves kapcsolatban van az ország hasonló kerámiájával,
főleg a tálas munkával, akkor mindjárt jobban 'helyére áll' ennek értékelése. Hiszen
a „túri vásár" országos hírű volt. Egymás mellett sorakozhattak a debreceni, a tisza-
füredi, a vásárhelyi mesterek, Mezőtúr nem lehetett és nem volt elszigetelve ezek mű-
vészetétől. Érthető, hogy a XIX. század közepi túri mázas kerámia színezése és vi-
rágai sok rokonságot mutatnak ezekkel: fehéres alapon sötétbarna körvonal („feketé-
zés", amit a férfiak „írtak"), vörös, zöld, majd kék „töltés" (ezt pedig az asszonyok
„írták"), - illetve zöld máz alatti fekete díszítés. Olykor mangán „rugtatás" vagy
zöld „spongyázás". E színezésből a legtöbb emlék az 1860-70-es évekből maradt fenn.
Amióta a Néprajzi Múzeumban tudatosan törekedünk arra, hogy e 'korai'-nak szá-
mító túri tárgyakat gyűjtsük, számuk egyre gyarapodik. E színskálát váltja fel majd
a sajátos mezőtúri színezés: „dudi" alapon, az 1880-as 90-es évek fénykora, bár c kor-
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szakban is van más színösszeállítás, például fekete alapon való virágozás. A Néprajzi
Múzeumban őrzött régi mezői-úri edény száma ma legalább 500, sok régi mester da-
rabját meg tudjuk különböztetni, hála az évszámnak, felíratnak. Ezenkívül jelentős
anyag van a túrkevei, a szolnoki, a karcagi, a debreceni múzeumban, nem szólva a
magángyűjtőknél lévő mezőtúri tárgyakról.

A századforduló és Badar Balázs.
E korszakot váltja a századforduló, az az időszak, amely Mezőtúron Badar Balázs

nevéhez fűződik, majd a tanfolyamok, agyagipari szakiskolák hatása.
Újra Győrffy Istvánt idézzük: Győrffy István: A néphagyomány és nemzeti mű-

velődés, Bp. 1949.
„A díszítőművészetek közül utolsó helyen említem a népi fazekas mesterséget.

Ezt a múlt század 90-es éveiben maga a kereskedelmi minisztérium tette tönkre, ugya-
nis vándor „tanárok"-at küldött ki a vidékre, akik új formákat, díi'zítő elemeket,
színeket és festésmódot honosítottak meg a fazekasok között.

A szarajevói kincstári fémipariskolában gyártott bosnyák rézvázákat vettek edény-
mintának, erre a Huszka-féle magyar szűcshímzésmintákat festették fel díszül. Megta-
nították a fazekasokat új színeket keverni. A festéket a szaporátlan íróka (csorgató)
helyett a széles foltokkal dolgozó ecsettel kenték fel.

A néphagyomány értékét nem ismerő „tanárok" tudatlansága így csaknem min-
denütt tönkretette a hagyományos fazekasművészetet.

A híres mezőtúri Badar Balázs fazekas a legutóbbi időkig is csinálta a bosnyák
rézvázákat cserépből, melyre szűcs- vagy egyéb hímzésmotívumot festett. A festékkeve-
rést, meg az ecsettel való festést ma már minden fazekas űzi. A széles ecsettel per-
sze nem lehet a régi csorgatott ornamentikát kihozni, ezért aztán a fazekasok min-
denütt áttértek a természetes virágelcmek festésére.

Ez példa lehet arra is, hogy milyen pusztítást tud véghezvinni egy dilettáns,
aki tudatlanul nyúl a népművészetekhez. Mennyire szükséges volna, ha a minisz-
tériumokban is a népművészeti kérdésekben a néprajzban jól képzett szakemberek
irányítanának!

Az iparművészek kerámiai munkásságáról a népművészet keretében nem be-
szélhetünk. A régi paraszti kismesteremberek díszítésmódját nem utánozzák, mert
a csorgatót sem tudják kezelni. A hagyományos formákat nem tartják művészinek.
Stílusuk nem hagyományos, hanem egyéni vagy idegen. A fazekasok nagyrésze még
őrzi a hagyományos formákat, de a hivatalos támogatással maghonosított idegen
színek és díszítmények miatt gyártmányaik a hagyományi szempontból, teljesen
értéktelenek."

Bár Győrffy István alig írt a fazekasságról, minden mondata megszívlelendő.
Végrendeletszerű művében', „A nephagyomány és a nemzeti művelődés" programot
adott a múlt értékét szerető magyar népnek és magyar értelmiségnek. Győrffy
Tstván csak félévig volt mesterem, professzorom, de halála után mi, tanítványni
mind elevenen érezzük tanításait. Amikor e szövetkezet megalakításánál sor került
régi hagyományok felújítására, Győrffy István szellemében arra törekedtünk, hogy
a fazekasművészet sajátos szerszámának, a szaporátlan irókának becsületét vissza-
állítsuk, a Győrffy által kcvCebbrc értékelt ecset helyett.

Győrffy István saját szülővárosában, Karcagon Kántor Sándort a régi ha-
gyományokra biztatta és a kihalófélben lévő tiszafüredi és mezőcsáti kerámiára
hívta fel figyelmét, ugyancsak az irókás virágozás művelésére buzdította. Kántor
Sándor munkásságának eredményét Győrffy István még életében megélte: Kántor
Sándor példája azután a felszabadulás után hatott a többi fazekasra is, akik akkor
hallották először annak fontosságát, hogy lehet úgy előre menni, hogy a múltra
támaszkodunk.
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Mezőtúri butella 1909-ből, Badar Balázs munkája

Cserepes szövetkezet Mezőtúron

A népművészeti szövetkezetek megalakulása egészen új korszak kezdetét jelentette,
különösen Mezőtúron. A XX. században a magyar fazekasság mindenképpen haladás-
nak indult. Idéztük Győrffy István szavait és értékelését a két háború közének idő-
szakában. Nemcsak művészetében hanyatlott a fazekassági, hanem számszerűleg is.
Míg a század elején az országban 2297 fazekasmester, néhány évtized múlva, 1955-beu
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már csak 112 dolgozott. Fiatalok nem mentek e sáros pályára, úgy tűnt, hogy hova-
tovább nem lesz, aki a korongot forgatni tudja. Utolsó mesterekről beszéltünk, kihaló
mesterségről.

Ilyen körülmények között alakultak meg a szövetkezetek. Mezőtúron akkor még
élt a régi korsós céh utódja, az ipartársulat, illetőleg ipartestület. 1818-ban 87 mester
alakította meg a céhet, igen nagy anyagi áldozat árán váltották ki a kiváltságokat,
szerezték meg a kiváltságok pontjait tartalmazó „vaskönyvet", rendelték meg Egerben
a céhládát. A szövetkezet alakulása idején, 1950-ben, még élt Mezőtúron a táblajárás
szokása: a réztábla házról-házra járt, hogy gyűlésre hívja a mestereket, akik ünnepé-
lyes alkalomkor, amikor a láda nyitva volt, levett kalappal hallgatták a közösség
ügyeit. Mezőtúron tehát a feudális eredetű céh és az alakuló szocialista szövetkezet
hagyományai találkoztak, társadalmi rendszereken át biztosítva a folytonosságot, amint-
hogy a mesterség is firól-fira szállt.

A szövetkezet megalapítása nem volt könnyű feladat, az egyéni műhelyek átala-
kulása közös műhelyekké sok megrázkódtatással járt, olykor tragédiával. A művészeti
kérdések sem voltak könnyűek. Az egyik legkorábbi megrendelés így szólt: a Virágért-
nek szüksége volna „Gorka"-szerű vázákra, de olcsóbb legyen. Szükség volna - értel-
meztük tovább - a régi használati edények olyan átformálására, amely vázaszerűvé
teszi őket. Kanta, köcsög, bődön, fazék - fül nélkül, egyszerű dísszel bizonyára meg-
felelne a célra. így született a köcsögváza. Népszerű lett a metszett díszű zöldmázas
edény. Már-már annyi zöldmázas készült, hogy a mesterek megunták, megutálták a
zöldet. Majd a dudi alapú írókás edény került sorra. Sárospatak fazekassága kihalt,
a sárospataki hagyományt próbálták átplántálni. És ahogy nőtt a szövetkezet, meg-

A mezőtúri szövetkezet mai munkái, Kun Éva terve
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épült az új üzem, növekedett a tagság és a termelés (ennek számadatait helyben job-
ban ismerik, mint én), a választék is bővült. Régi múzeumi darabok keltek új életre.
Terrakotta vörös edény csiszolt mintával, szépformájú gyertyamártók, betyárok és pász-
torok stilizált alakjaival. Az 1960-as évek színskálája: fehér alapon barna-vörös-zöld.
Mázatlan és mázas munka együttesen. És fiatalok az üzemben egyre többen. Ma már
megvallom, nem tudok lépést tartani a mezőtúri szövetkezet fejlődésével. Csak az
eredményt látom. Az eredmény pedig: vegyes. Van a nagyon jó, szívderítő, a régi
hagyományok olyan újjáéledése, mely túlszárnyalja a régit. Irókás virágozás me/ptúri
színezésben, csakhogy melegebben, lágyabban: a sárgabaracklekvár, sárga máz alatti
dudi színe. Sárgák és zöldek laza összefolyása. Mesebeli korongolt figurák tálacskák-
ban. Egymásra állítható tálacskák sora. Kosárfülű ikerszilke - öröm ilyenben ebédet
vinni. Bütykösök és butellák, kancsók és kulacsok. Azután van a közömbös, a meg-
ismert és már megunt: a metszett díszű zöldmázas edények, rendszerint a forma nem
is jó, nem is rossz, pedig kevés változatossággal igazán jóvá, ízessé volna tehető.
És végül van a nagyon rossz, az elszomoríót: a legízléstelenebb vásárhelyi majolikás
minták átvétele, de nem a Majolika Gyár korai szakaszából, amikor még kitűnő mű-
vészek kezében volt a telep vezetése, hanem a későbbi korszakból, amikor félreértve
a gyár korai célkitűzését, minél tarkább és minél cifrább szecesszió-epigonok exportá-
lását sürgették.

Jó - közömbös - rossz: nem lehetne-e úgy irányítani a termelést és a kereskedel-
met, hogy a rosszat elhagyják, a közömböst megjavítsák és a jó diadalmaskodjék?
Hagy a mezőtúri szövetkezet arról legyen nevezetes, hogy minden darabja szép, mű-
vészi, modern, a népi hagyományokba gyökerező, Gorka Géza és Györffy István szel-
lemének megfelelő? Hogy Mezőtúrról rossz művészet nem is kerülne ki, csak szép
és jó?

Móricz Zsigmond és a mezőtúri múzeum ügye.

És emlékezzünk végül Móricz Zsigmondra. Két riportját idézzük. Az első 1927-ben
Íródott a Badar Balázsnál vett látogatásáról emlékezik meg. Míg a mester dolgozik,
Móricz szeme megpillant valamit: „A sarokban szép régi céhláda.

- Éz a baj, hogy itt nincs múzeum, elvesznek a régi, szép dolgok.
- Miért nem csinálnak?
Már mikor kimondom1, meghalt a gondolat. Csinálni? Itt? Mezőtúron? (Riportok,

1920-1929, Bp. 1958. 363."
1940-ben Móricz visszalátogat Mezőtúrra, újra meglátja a céhládát és újra fel-

merül benne a mezőtúri múzeum gondolata. A riportnak is az a címe: „Céhláda".
Idézzük Móricz szavait: ,;Mezőtúrnak az ezredéves kiállítás óta legnagyobb népszerű-
sítője volt Badar Balázs fazekasmester. Már az maga gondolkodóba ejt, hogy olyan
hosszú időn át, több mint negyven éven keresztül változatlanul új s népszerű tudott
lenni egy egyitgyü kisiparos neve. Okának kell lenni. Tizenöt éve föl is kerestem, s
mikor evvel a hosszú, sovány, aggódóan kedélyes, sároskezű s tiszta gondolkodású
emberrel beszélgettem, folyton az volt az érzésem, hogy költővel beszélek. Ö maga
még nagyobb hatást tett rám, mint a művészete... Engem nem a művészettörténeti
eredmények érdekeltek, hanem az ember. Hogy vergődik, küzd és diadalmaskodik az
ember a helyzetén, a gátló körülményeken. A szavait hallgattam s mérlegeltem. Egy
korai Veres Péter volt, sokkal kevesebb tanulsággal, de ugyanaz a viaskodó s rögtön
abszolút tiszta kifejezés.

A műhely sarkában állott egy régi szép láda. Nyers agyag volt rárakva. Kérdem,
mi az? Mondja, a régi céhláda.

- Mért tart rajta nyers agyagot. Miért nem küldi be a múzeumba?
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A mezőtúri korsós céh ládája 1818-ból

Meggondoltan tolta fel a szemüveget magas, domború homlokára:
- Nincs itt múzeum! Semmi! Bevittem a városházára a polgármester úrhoz, s

mondtam neki, adjon ennek a régi céhládának egy kis zugot, azt mondta rá, nem
kell neki, vigyem vissza, nem tartozik a városra.

- Na jó - mondtam. - Azért nem kell rajta nyers agyagot tartani. Magának az
a kötelessége, hogy őrizze meg. Ne féljen, eljön az idő, s Mezőtúron is lesz múzeum.

Az öreg úr mosolygott s legyintett, mint aki jobban tudja.
Néhány nappal ezelőtt telefonált valaki, hogy Mezőtúron Badar Balázs nevére

Városi Múzeumot akarnak létesíteni, s meghívtak egy előadásra, melynek jövedelme
már erre a célra lesz szánva. Azonnal a legnagyobb örömmel válaszoltam, hogy ínagyek."

Móricz beszámolt az előadásról és a Badár-múzeum előkészületeiről. Összekerül
egy fiatal társasággal, „s ezzel megenyhült minden érzésem Mezőtúrral szemben -
írja.

„Kiosztották maguk közt a munkakört, s azt hiszem ezzel már meg is valósult
a mezőtúri múzeum. Jelképesen már áll. Most már csak az kell, hogy az öregek gon-
dolják meg, hogy a városnak e büszkeségét hol állítsák fel.

Igen: valaki azt mondhatja, hogy egy néprajzi múzeummal nem menthetjük meg
a hazát. De ez a Valaki téved. Mert egy akció mindig új akciót szül. Ez a múzeum
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egész sor életproblémára vezette rá az első kis értekezletet is. S egyszerre csak úgy
tűnt fel, hogy a mtóőtúri sorsproblémák között a múzeum igazán c?ak alkalom a
meglátásra, az új kezdésekre, az életrendezésre."

Sajnos Mezőtúron máig sincs múzeum. És nemcsak múzeum nincsen, hanem a
mezőtúri kerámiának még nem volt összefoglaló kiállítása és ami ezzel cgyüttjárna:
katalógus, illetve olyan könyv, amelyből az érdeklődő a legszebb túri edényeket meg-
találja. Igaz, hogy Mezőtúron ma is élő-eleven gyakorlata van a korongozás tudomá-
nyának, az írókázás művészetének.

De ahogyan Kántor Sándor művészetének használt, hogy Viski Károly könyve
a Tiszafüredi cserépedényekről, és Domanovszky György műve a mezőcsáti kerámiá-
tól mindig kéznél volt. Mezőtúron is hasznos lenne egy hasonló kötet. Hogy Mezőtúr
egy időben nem a saját hagyományait követte, hanem Sárospatakét, az is elsősorban
annak tulajdonítható, hogy a sárospataki kerámiáról kéznél volt Román János kötete.
Nem cél ugyan a hagyomány megmerevítése, de azért nem árt, ha emlékeztetőül kéznél
van a „tiszta forrás" emlékeit őrző múzeum és c tárgyakat tartalmazó illusztrált kötet,
hogy azután az alkotó kéz abból új variációkat szüljön.

Móricz, Györffy és Gorka: együttesen programot adnak a holnap dolgozó mező-
túri agyagmívességnek. Belemélyedni a múltba Györffy kutató szenvedélyével és fel-
vértezett tudásával, életrekelteni a múzeumok kincseit és ezek eredményeként előre-
nézni a legmodernebb, legújabb és egyre megújuló iparművészet irányába. Új európai
színt jelenteni az Alföld és a Nagykunság fazekasságában, korsósmesterségében. Vala-
hogy így képzelem a jövőt és ehhez kívánok sok szerencsét.

Kresz Mária
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