
KÉPZŐMŰVÉSZET

Merre tart Mezőtűr fazekassága?
Ha Mezőtúrról beszélünk, fazekasságát csupa szuperlativusszal illetjük: első he-
lyen áll az országban a forma tisztasága szempontjából, korongosai országosan
legjobbak, íróasszonyai legbiztosabb kezűek. Szövetkezete erőteljes, nagyarányú
exportot bonyolít le. Tanműhelye van, a műhely tele tanulni vágyó fiatalokkal.
A túri fazekasok évek óta elsők az országos pályázaton, a Gerencsér Sebestyén
pályázaton. Nem egynek az útja az Iparművészeti Főiskolára vezetett. Mindez
olyan eredmény, amelynek alapján úgy véltük: érdemes Mezőtúrra külföldieket
is meghívni, érdemes ezt a szövetkezetet példaként mutatni.

Milyen múlt áll e mögött a szép jelen mögött és milyen jövő állhat előtte?
A mezőtúri fazekasság történetének egy szakaszát, kerek száz évet a Nép-

rajzi Múzeumban rendezett kiállítással szemléltettük. Ez a száz év 1813-mal kez-
dődik, az első írásos dokumentációk korával, amikor 88 „korsós" céh alapítását
kezdeményezte; ebből az évből származik az első évszámos edény is. A nagy-
számú korsósmester jelenléte bizonyság, hogy már régóta fejlett fazekasság volt
a városban, máztalan fekete korsóra specializált munka; ezeket az előzményeket
azonban majd csak a régészeti kutatás tárhatja fel. 1813-tól kezdve szinte min-
den áldott évből maradt fenn évszámos edény, ennek alapján évtizedről évtized-
re be tudtuk mutatni a változást, az 1850-es évek korai mázas edényein át a szá-
zadvégi virágozott darabokig, majd a híres Badar Balázs díszedényeiig. A kerá-
mia pentaton-korszakától az újstílusú népművészet korszakáig, sőt immár a mű-
fazekasság koráig.

Az első világháború után megtörik ez a fejlődésmenet, ez az oka annak,
hogy a kiállítást egy világháborús fazekas fényképével fejeztük be. Már a század
végén vetélytársként fenyegette a cserépedényt a gyári termék. Ez a krízis az
oka annak, hogy a nagytehetségű Badar Balázs más közönséget keresett, nem
parasztoknak dolgozott, hanem mezővárosi értelmiségnek. A krízis volt az oka,
hogy hivatalos részről agyagipari tanfolyamokat szerveztek, többet ártva az ügy-
nek, mint használva. Győrffy István ezt így értékelte: „A népi fazekasmestersé-
get. .. a múlt század 90-es éveiben maga a kereskedelmi minisztérium tette
tönkre, ugyanis vándor „tanárok"-at küldött ki a vidékre, akik új formákat, dí-
szítő elemeket, színeket és festésmódot honosítottak meg a fazekasok között...
Megtanították a fazekasokat új színeket keverni. A festéket a szaporátlan íróka
(csorgató) helyett a széles foltokkal dolgozó ecsettel kenték fel. A néphagyo-
mány értékét nem ismerő „tanárok" tudatlansága így csaknem mindenütt tönk-
retette a hagyományos fazekasművészetet... A festékkeverést, meg az ecsettel
való festést ma már minden fazekas űzi. A széles ecsettel persze nem lehet a ré-
gi csorgatott ornamentikát kihozni, ezért aztán a fazekasok mindenütt áttértek a
természetes virágelemek festésére."

Az 1910-es években tartott tanfolyamnak hatása pontosan lemérhető a két
háború között készült edényeken. Elsősorban a színezésben: az ólommázas ke-
rámiára világszerte élénk zöld máz helyett (az ún. „rézzöld", amelyet maguk ál-
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lítottak elő) készen vásárolt „krómzö"ld"-re tértek rá, elterjedt a „pink"-nek ne-
vezett rózsaszín, egy világoskék árnyalat, a kemény fehér. A széles foltokkal
dolgozó ecsetre ez a színskála jellemző. A formakincs azonban nagyjából a régi
maradt. A két háború közötti korszakban a parasztság újra kívánta a cserép-
edényt, sőt még díszesebben kérte, mint korábban. A tejesköcsögök virágozása
például e korszakban következett be, régebben virágozatlan volt a köcsög, több-
nyire mázatlan. Az 1920-as évektől kezdve messzebbre vitték az edényt, a Nyír-
ségbe, Szatmárba. fel a palócokig, oda ahová azelőtt Rimaszombatról jöttek fa-
zekasok. A két háború között megnőtt a túri edény vásárkörzete, bár a mesterek
száma leapadt, egyre díszesebb lett az áru, de ez a díszítés, főleg pedig a színek
választéka elvesztette hagyományosságát és elvesztette művészi voltát. Vélemé-
nyünk szerint: ízléstelen lett.

Lényegileg ez az ízlésbeli hanyatlás az oka, hogy óvakodtunk ennek a kor-
szaknak edényeit a kiállításban bemutatni.

Badar Balázsnak a hatása másirányú volt. A fenti színezés nem jellemző
reá, az ecsetet alig használta; jellegzetes mintáit vagy írókával írta, vagy bravú-
rosan kezelt szerszámmal metszette az edény bőrkemény falára. Ő kezdte a dísz-
vázák, hosszúnyakú díszkorsók készítését, a bonyolult füleket gipszformából
préselte. Bár stílusa még a XIX. század végén fejlődött ki, népszerű maradt a
két háború közötti időszakban, stílusát hűségesen követte Erzsi lánya, valamint
fia, Balázs. Az öreg Badar Balázs munkásságának hatása elsősorban abban mu-
tatkozott, hogy több mester vázák készítésére tért rá, „vázas" lett; ezek a vázák
a Badár-féle formák leegyszerűsített vulgarizált változatai.

Érdekes, hogy a mezőtúri vázáknak soha nagyobb divatja nem volt, mint
közvetlenül a felszabadulás után. A földhöz jutott, új házat építő parasztság kö-
rében a legnépszerűbb dísztárgy a fényes sötétbarna mázú díszváza lett (helybe-
li „vázas cigányok" árulták), és gipszformában préselt és barnára mázolt kutya-,
macska alak, különféle figura. Ezeknek a „szobrok"-nak előállítása könnyen
ment, korongolni sem kellett, a szomszéd is préselhette. 1950-ben még közel 40
fazekas élt Mezőtúron, és csupán néhány mester foglalkozott használati edények
égetésével, („köcsögös") leginkább az öregebbek, és több mint 15 mester dísz-
edények készítésére tért át, „vázas" lett.

1951-ben 11 mester szövetkezetet alapított, a Mezőtúri Fazekasok Népművé-
szeti és Háziipari Szövetkezetét, amelynek ma közel 200 tagja van. Ekkoriban
kezdődött el a népművészeti szövetkezetek szervezése országosan. Mezőtúron,
ahol annyi a fazekas, indokolt volt, hogy közös szövetkezet létesüljön. Eleinte a
nagyobb műhelyekben folyt a közös munka, először Badar Balázsnál és idős Si-
pos Antal műhelyében. A saját műhelyben folyó munka abbahagyása nagy meg-
rázkódtatásokkal járt, nem egyszer tragédiával. Akkor történt ez, amikor „meg-
mozdult a föld", amikor a tanyáktól el kellett búcsúzni. Nem mindenki hitt a
jövőben, a mesterek közötti régi konfliktusok kiéleződtek. Felmerült, hogy új,
közös műhelyt kellene építeni. A telket megszerezték és az üzemház építésére
1955-ben került sor. Akkorra már nagy mértékben folyt a munka.

A termelést arról a holtpontról kellett elindítani, amelyet a „cigányváza" és
Győrffy István által megbírált stílus jelentett. A karcagi Kántor Sándor példa
arra, hogy vissza lehet térni a régebbi hagyományokhoz. Művészi segítséget
nyújtott az induláskor Gorka Géza, aki az idősebbik Badar Balázs műhelyében
szerette meg az agyagot és sohasem felejtette el, hogy Mezőtúrról indult. Gorka
Gézával és a népművészeti szövetkezeteket szervező dr. Zöld Sándorral mentem
először Mezőtúrra 1950-ben, mint a budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa, a
kerámia gyűjtemény kezelője. A mesterek körében feltűnt egy szerény ember,
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— tiszta stílusa szinte érintetlen maradt a tanfolyamok hatásától — az 1958-ban
54 éves korában elhunyt K. Sebestyén János, „Kocsi Jani", aki akkor idős édes-
apjával együtt dolgozott. Ö lett a szövetkezet egyik erőssége, amikor a század-
eleji írókás hagyományhoz való visszatérést szorgalmaztuk. Megértette szavun-
kat Badar Balázs fia, aki már korábban is készített régi stílusú darabokat (pél-
dául erdélyi bokályokat), megértette Badar Erzsiké is, bár ő kívül maradt a szö-
vetkezeten. Támogatta a régi stílus felújítását id. Jakucs Imre elnök, maga is
példás szép darabokat készítve. A szövetkezet első tagjai közé tartozott a kiváló
korongos, Borsos Géza, özvegye ma is a díszítők sorában dolgozik. A mesterek
egy része előtt azonban érthetetlen volt: „miért kell visszafelé forgatni az óra
kerekét? Még sokáig készült a szövetkezetben a „cigányváza", ez biztosította a
megélhetést. A korongolt edényekre azonban sikerült visszahozni a rézzöld színt,
és a zöldszínű edény metszett díszítéssel rövidesen hallatlan népszerű lett. Óri-
ási mennyiségben került üzletekbe metszett díszű köcsögváza, bokály, kancsó,
pohár. Még ma is a metszett munka a szövetkezet termelésének jelentős száza-
léka, sokan ezt érzik leginkább .,túri"-nak.

A nagyarányú termelés hátránya, hogy mintegy önmagát meghatározza, a
bevált cikket újra és újra megrendeli a kereskedelem. Már-már megunták a
szövetkezeti tagok az örökös zöldet. Abbamaradt a figura préselés és egy ideig
kályhacsempe készítéssel kísérletezett a szövetkezet, — de tapasztalat híján ez
abbamaradt. Többen kiléptek akkoriban, iparengedélyt váltottak. Színesebbé
kellett tenni újra a korongolt edény díszítését, felújítani a régi túri mintákat, az
írókázást. De nem volt élő már a hagyomány, múzeum nincs, sem könyv a túri
kerámiáról. Megjelent viszont Román János könyve Sárospatakról. így ezt ele-
venítették fel sajátosan, egymásba oltva a túri és pataki stílust. Voltak próbál-
kozások régi minták irányába is, több-kevesebb sikerrel. A döntő változást a
hagyományok felelevenítése terén az hozta, hogy Gorka Géza egyik tanítványát,
Szabó Kinga keramikust bízták meg, hogy patronálja a szövetkezetet, minden
hónapban egy hetet töltsön Mezőtúron. Szabó Kinga ezt a munkát nyolc eszten-
dőn keresztül végezte, 1962-től 1970-ig. Eleinte állt a Néprajzi Múzeum ötter-
mes kiállítása, „Népi cserépedények," ott és a Múzeum kerámia gyűjteményé-
ben végzett tanulmányok alapján Szabó Kinga hónapról hónapra friss mintákat,
színezéseket, ötleteket vitt Mezőtúrra. A formaadás, a korongozás terén sohasem
következett be hanyatlás, az egykori korsósok utódai kiváló korongosok marad-
tak, így a formabeli kivitelezés mindig mesteri kezekre talált. A sok jó koron-
gos közül különösen Borsos Géza, Jakucs János, id. Varga Gábor, Busi Lajos,
Lévai Albert nevét kell kiemelni. A díszítőkészség is töretlen maradt bármilyen
szerszámmal készült. így csak némi irányítás kellett ahhoz, hogy a mezőtúri
szövetkezet munkája újra hagyományossá és művésziessé váljon. Főleg a színe-
ket kellett javítani, s ez olyannyira sikerült, hogy a régifajta sárgamáz beveze-
tése által melegebb, szebb színezés jött létre, mint a kemény ,.dudi"-sárga. A
lágyan elfolyó sárgamáz (tréfásan ,,baracklekvár"-szín) és az elfolyó zöldmáz
együttesen művésziesebb hatású, mint a túri színezés a múlt század végén. Az
új túlszárnyalta a régit!

Változás állott be a szövetkezet társadalmi összetételében. A szövetkezet
törzsgárdája régi korsós családból származott, többsége nem volt fiatal, mivel
kisiparoshoz nem igen ment segéd. Míg 1900-ban 114 mesternek volt iparenge-
délye, 1950-ben még 40 mestert tudtunk összeszámolni, egy részük azonban mái-
öreg volt. Ügy tűnt. a mesterség kihalófélben van. Most, hogy gyárszerű üzem
keletkezett, szívesen mentek fiatalok a szakmába társadalmi származásra való
tekintet nélkül. Az 1960-as évektől több érettségizett fiatalból lett tanuló, és
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nemcsak fiúk jöttek, leányok is. Az id. Jakucs Imre által vezetett tanműhelyben
új gárda keletkezett. Nem egy fiatalt a népművészet szeretete hozta a szövet-
kezetbe. A kecskeméti Kosa Klára erdélyi származású tanárnőjétől kedvelte
meg a népi hímzést, majd ennek ismeretében tanulta meg a fazekasságot és
megmaradt benne az erdélyi minták előszeretete. Kun Éva mezőtúri, de nem
fazekascsalából származik, ő különösen mélyen átérezte a helyi hagyományokat
és annyira fejlett ízléssel formálta, hogy a szövetkezetből elsőnek vették fel az
Iparművészeti Főiskolára. Kun Éva az első fecske, aki a népi hagyományokból
indult ki és a főiskolai tudást magáévá tette. Azóta más leányok követték az
útját, néhány év szövetkezeti tagság után főiskolás lett Veress Borbála és Ká-
dasi Éva. A fiúk közül több erőteljes egyéniség kötelezte le magát a régi művé-
szet mellett, elsősorban Gonda István, a tanműhely vezetője. A tanműhely ko-
rábbi vezetői: Borsos Géza, majd idősebb Jakucs Imre és utána Varga Gábor
mindnyájan régi korsóscsaládból származó tapasztalt mesterek. Ifjabbik Jakucs
Imre ma a szövetkezet vezetője, személyében a fazekasság problémáinak mély
megértése és a fiatalsággal való együttérzés biztosított.

A tanműhelyben valóban a tanulás szelleme alakult ki: rendszeres koron-
gozás, gyakorlati ismeretek, közös olvasás, megbeszélés, múzeumlátogatás, azon-
kívül iskolai tanulmányok. Sok fiatalnak kialakul saját érdeklődési köre, egy-
egy fazekasközpont stílusa, a formaadás lehetőségei, töpreng azon, hogyan lehet
mai funkcióknak megfelelően átalakítani régi edényformákat. Sokan készül-
nek pályázatokra, kiállításokra. Amióta a Gerencsér Sebestyénről elnevezett or-
szágos fazekaspályázat megindult. 1966 óta. a mezőtúriak mindig sikerrel szere-
pelnek. Nem említve a patronáló Szabó Kinga számos díját, sikerrel szerepelt
az első pályázattól kezdve Kosa Klára, 1967-től id. Jakucs Imre és Busi Lajos,
1968-tól Kun Éva. 1972-től Gonda István, 1975-ben Veress Borbála és Varga
Gábor. 1978-ban Mezőtúrról tizenketten pályáztak, többek között Kőműves La-
jos, Chuletzky Ildikó, Sándor Gabriella, többen értek el kiváló helyezést, még
egészen fiatalok is. a 20 éves fazekaslány, Kozák Éva, aki csak két éve tanulja a
mesterséget. És míg az első évek Gerencsér Sebestyén pályázatok anyaga mű-
tárgymásolásnak hatott, most a népművészet szellemének megértése, tudatos el-
sajátítása sugárzik a monumentális tárgyakról. Más pályázatokon, kiállításo-
kon is részt vettek a túri fiatalok. Különösen a 70-es évek eleje óta, amióta a
KISZ támogatja a fiatal népművészek munkáját közös alkotótáborokkal, kiállí-
tásokkal, pályázatokkal. A faddi táborban az országos vérkeringésbe kerültek
bele a túriak is, barátságok születtek, országos egymásra-hatás kezdődött el.

A fiatalok alkotókedve indokolta, hogy 1970-ben a „Magyar fazekasok"
film forgatásánál (rendezte Moldován Domokos) a film végének helyszíne a me-
zőtúri szövetkezet lett. Egy évre rá, 1971-ben a HISZÖV és a Hazafias Népfront
ankétot rendezett a szövetkezetben és Bugár Jánosné meleg szavakkal beszélt a
mesterekről, a híres Badar Balázsról. Ha múzeumot nem is sikerült akkor Me-
zőtúron létesíteni, de a városi tanács meg tudta vásárolni Badar Erzsi, Népmű-
vészet Mestere sokat látogatott házát, műhelyét, magját a jövendő múzeum-
nak. Ez évben pedig a város híres szülötte, a Móricz Zsigmond által is nagyra
tartott Badar Balázs (18 —1939) díszpolgárságot nyert és az erről szóló ok-
levelet leánya, Erzsi vette át.

E sorok írója az 1950-es évek óta foglalkozik a túri fazekasság múltjával, a
„korsós" mesterség emlékeivel. A Néprajzi Múzeumban több száz régi edény
gyűlt össze, gyarapítva azt az anyagot, amit még Győrffy István gyűjtött 1909-
ben A város 600 éves fennállásának ünneplése jó alkalom volt arra, hogy a
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Néprajzi Múzeumban kiállítás készüljön „Mezőtúr fazekassága" címmel. A kiál-
lítás több száz tárgyat tartalmaz, ezek közül igen sok az évszámos, mesternévvel
jelzett, mesterhez köthető. A történeti kutatásban jelentős segítséget nyúj-
tott Csibi Ferenc, kézirattal, régi fényképek megszerzésével, azonosításával. Im-
már nemcsak azt tudjuk, milyen edényeket készítettek a régiek, hanem egye-
seknek arcvonásait is megismerhetjük. Emberközelivé tudtuk tenni a kiállítást.
Több tanulmány foglalkozik a túri fazekasság múltjával: Vörös István 1911-ben
megjelent könyve a túri céhekről, Győrffy Lajos kitűnő írása a feliratos edé-

nyekről, Kiss István alapos kézirata.
A túri szövetkezet tehát nemcsak termelő üzem, tanműhelyével valóságos

iskolává vált. Elő-főiskola. A tanulók száma megközelíti a húszat. Amikor az
idén a sárospataki Comenius Tanárképző Főiskola kérte, hogy kísérletképpen
nemzetközi fazekastanfolyamot szerveznének Mezőtúron, úgy véltük, a helyzet
megérett arra, hogy Mezőtúr külföldi érdeklődőket fogadjon. Mindössze hár-
man jelentkeztek az augusztusi tanfolyamra, de két világrészt képviseltek, há-
rom országot, mindegyik résztvevő tapasztalt keramikus-iparművész, pedagógus.
A vizuális élmény érdekelte őket és elméleti probléma: hogyan él a kerámia a
néphagyomány kötöttségében, hogyan viszonylik egymáshoz az egyéni alkotás
lehetősége és a hagyomány kötelező volta? A szövetkezetben láttak díjnyertes
darabokat, látták az átlag termelés eredményét, láttak olyan tárgyakat, amelye-
ket néprajzos szemmel megbíráltunk. A művelődési ház kiállítócsarnokában a
helyi amatőrök és kisiparosok népművészeti kiállítása állt. Mezőtúron mintegy
tíz fazekas dolgozik iparengedéllyel, némelyik régi fazekascsalád tagja, néme-
lyik volt szövetkezeti dolgozó. Stílusuk másirányú, mint a szövetkezeti munka, a
20-as, 30-as évek stílusának folytatása. A kisiparos fazekasok, mint Borzi János,
Cs. Kiss Imre, Csibi Ferenc. Kliment Mihály, Szabó József, Szabó Lajos, Stein-
bach Sándor kitűnő szakemberek, mesteri korongosok, mind a régifajta fatüze-
íésü katlanban való égetést jól értik, mind a modern villanykemencében való
égetést, — munkakészségük, szakmai felkészültségük kiváló. A kisiparosok köz-
vetlenebb kapcsolatban vannak a nagyközönséggel, mint a szövetkezet, kiskeres-
kedőknek adják el árujukat, búcsúkra, vásárokra dolgoznak. És ahogyan a hím-
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zés terén is a sokszínű kalocsai hímzés a legnépszerűbb ma, ugyanúgy a kerá-
mia terén is agyondekorált, sokszínű, naturális virágú edény kell, a „csicsás".
Tudna a mester egyszerűbbet, ízlésesebbet is csinálni, de — úgymond — nem
tudná olyan jól eladni. Ha az ilyesfajta edényt nem néprajzos szemmel nézem,
hanem „naív-díszítőművészet"-ként fogom fel, a népies stílus elnépiesedésének,
folklórrá vált folklórizmusnak, elgondolkoztató jelenséggé válik. ,.Miért volna
ez rossz?" — kérdezte a kisiparosok kiállítását látogató külföldi vendégünk, —
„nem látok benne nagy különbséget ahhoz képest, amit a szövetkezet termel."
Valóban, néprajzos szaktudás kell ahhoz, hogy valaki finom különbséget tudjon
tenni a népdal és a műdal között, a régistílusú dal és az újbb stílusú között.

A kisiparosok között természetesen különbségek vannak a termelés meny-
nyisége, szervezettsége terén is, nemcsak a stílus terén. Legjobban Szabó Lajos
edényei tetszettek, tisztaformájú edényformák, a díszítés Badar Balázs modorá-
ban, igen kultúrált színezés. És miért ne dolgozzon valaki Mezőtúron Badar Ba-
lázs stílusában? A nagyközönség előtt jogos sikere van edényeinek, amelyek
művészi színvonala is kifogástalan. A formaadás a többi mesternél is magas
színvonalú, de a művészi minőséget sajnos lerontja a szín, a dísz. Amíg nyers az
edény, a forma elragadó, pici apró túri korsók sorát láttuk száradni a polcon,
nagyméretű edényeket, melyek készítése valóságos bravúr. Némelyik mesternél
a bedolgozók egész csapata dolgozik.

A kisiparos fazekasok kiállításának nagy közönségsikere volt. De a húsz-
éves értelmiségi fiataloknak más az ízlése, ök azok, akik főiskolára fognak
menni, ledöntve a „népművészet" — „iparművészet" ma már elévült határát.
Az első fecske Kun Éva tavaly rendezett kiállítása ugyanabban a helyiségben
érdekes ellentéte volt a fenti bemutatónak: a népi hagyományokban gyökered-
ző modern művészet magasiskolája. Nagy hőfokon égetett egyszerű formájú edé-
nyek, alig díszített készletek; a textíliák és a virág elrendezés is hozzáillő han-
gulatú volt. Űgy éreztük: ez a jövő egyik útja. Az edénykultúra formaszépsége,
a forma tisztasága, a használhatóság, funkcionalitás felé vezet a jövő művészete,
felhasználva a színkultúra és a díszítés hagyományait. Áttörve a népművészet
korlátait, belekapcsolódva a hazai és a külföldi iparművészet lehetőségeibe, szé-
lesebbre tárva a szemlélet határait.

A mezőtúri vendégek két este vetítettképes előadást tartottak a szövetke-
zetben. A legmodernebb kaliforniai és kanadai kerámiát mutatva, mintegy ki-
tárva az ablakot a nagyvilág felé. Döbbent csend fogadta az élményt. Szürrea-
lista kerámia — érthetetlen és olykor komikusnak tűnő tárgyféleségek. De ami-
kor az alkotók saját művészi fejlődésükről szóltak, arról, hogy bánat, egyéni
tragédia hogyan oldódott fel anyaggal való foglalkozás közben, hogyan keletke-
zett egy sor cserépmaszk elmúlást és újjászületést szimbolizálva, megérintette a
hallgatóságot az a művészi szándék, amely egy más jellegű agyagművesség mö-
gött van. Magyarországon a népművészet és az iparművészet szinte mestersé-
ges elzárkódásának következtében a népművészettel foglalkozók alig-alig tud-
ják, hogy mire törekszik az iparművész-keramikus, a legtöbb iparművész pedig
vajmi keveset ért a népművészethez.

Ügy véljük, hogy a jövőben ennek a távolságnak kell csökkenni, a népi ha-
gyományok megismerése egyfelől, az iparművészeti törekvések megismerése
másfelől, a szemlélet kitárulása országosan majd világviszonylatban, — ki látja
ennek végét! Egy biztos: megállás nem lesz, erre garancia a mai húszéves faze-
kasnemzedék!
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