
Ha valaki tisztán akarja a vizet kapni,
a forráshoz kell annak menni
Nagyon régen történt — még egészen kicsi gyerek voltam, mikor egyszer édes-
apám magával vitt agyagot bányászni. Kis, lőcsös szekéren ültünk, s ahogyan
haladtunk kifelé a városból, nézegettem a sok —számomra ismeretlen kis háza-
kat. Mikor az utolsókat is elhagytuk, előttünk egy nagy pusztaság állott. Szót-
lanul, csodálkozva néztem ezt a hatalmas, beláthatatlanul nagy területet, ahol
még fát sem igen lehetett látni, csak távol fehérlett egy-egy tanya. Csendesen
ballagtak a lovak a tűző nap hevében. Míg egyszercsak egy gödrös szakadék tá-
rult elénk. Megtorpantak az állatok, jelezvén, hogy megérkeztünk utunk céljá-
hoz. Én, az apróság, az ülésről néztem apám verejtékes birkózását a gödörben az
agyaggal: megfeszült izmokkal ragadott ki egy-egy darab szép, friss sárgaföldet.

Mint kisgyerek, eltűnődtem magamban — milyen engedetlen az agyag.
Majd az otthoni műhely jutott eszembe, mikor a papa a gyúrópadon munkálja
tovább az agyagot. Itt a rögök már szépen simulnak, mintha valami csoda tör-
tént volna velük. A formátlan agyagból egyre szebb edények bontakoztak ki a
keze nyomán a korongon.

Sokat gondolkoztam már azon, hogy vajon minek is köszönhetem az agyag-
gal való jó kapcsolatomat, mert emlékezetem óta csak agyagban tudok gondol-
kozni. Emlékeimben mindig ezek az első képek jelennek meg. Négy-ötéves le-
hettem, amikor még apám idehaza dolgozott, mint magániparos. Sajnos, ez nem
sokáig tartott, mert 1951 tavaszán ismét összekerült egykori tanítómesterével,
Kántor Sándorral, és társas alapon dolgoztak. Mint kisgyerek alig emlékszem
apám munkáira. Elment itthonról, így a szakma majdnem teljesen ismeretlen
maradt a számomra. De megmaradt az agyagos verem.

Szívesen bujkáltunk ebben az érdekes pincében. Nagy élvezettel gyúrkál-
tuk a megmaradt agyagot; nagyon szerettem az állatokat, és ezeket készítettem
belőle legelőször. Talán nem is az anyag képtelensége kötötte le a figyelmemet,
inkább az állatok iránti vonzalmam adta kezembe az agyagot. Nagyon sok sár-
malacot megcsináltam, még a szomszéd gyerekek is engem kértek meg, mert
nem tudták utánozni.

Egy kedves epizódot idézek: a napokban elmentem egy régi gazdálkodó csa-
ládhoz, mert tudomásomra jutott, hogy egy szép, nagy szilke van a tulajdonuk-
ban. A házi néni elmondta, hogy ő ismeri a családunkat, valamikor tőlük hord-
tuk a tejet. Majd óvatosan megkérdezte, hogy nem én voltam-e az a gyerek, aki
olyan sok kis kunkori farkú sármalacot csinált, mert ő emlékszik rám. Többször
járt nálunk, örömmel hallottam kedves szavait, s mondanom sem kell, meg-
kaptam tőle a közel 10 literes, sárga mezőtúri irókás szilkét.

Ezek az első élményeim, amelyek az agyaghoz fűznek. Ezt már a komoly
munka követte az általános iskola befejezésével. 14 éves voltam, mikor 1959-
ben átléptem a Kántor-műhely küszöbét. Tanuló lettem. Édesapám mellé ke-
rültem, ő tanított meg az első fogásokra. Persze, ez nem ment olyan simán.
Nagyon sokat birkóztam az agyaggal, míg végre engedelmeskedett nekem is.
Ekkor kezdettem érzékelni azt, amit addig nem tudtam elképzelni: hogy a rögös
agyag miképpen követi az ember akaratát. Ekkor vettem észre, hogy az ujjaim
között ugyanúgy életre kel, mint egykor a kunkori farkú kismalacaim.
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Később szakmunkás lettem, darabbéres korongozást végeztem a műhely-
ben. Édesapámmal ketten korongoztunk, Kántor bácsi pedig díszített. Érdeklő-
désemet egyre inkább felkeltette a sok szép irókás edény. Ekkor már a század-
forduló táján kihalt tiszafüredi és mezőcsáti fazekasok munkái újjáéledtek,
amit Kántor Sándor Győrffy István néprajztudós biztatására kezdett el.

Édesapám stílusa egészen más. Ő a rárakott díszítéssel foglalkozott legin-
kább. Az országban szinte egyedülálló ez a technika. Nekem mindkét stílus na-
gyon tetszett, de arra nemigen volt lehetőségem, hogy valamelyikkel is foglal-
kozzam. Csak korongoztam, százával csináltam a tányérokat és a különböző
edényeket. Más megbízást nemigen kaptam. Már ekkor éreztem azonban, hogy
ebben a szakmában csak akkor lehet valaki egész ember, ha nemcsak egyoldalú
munkát végez, hanem mindent meg tud csinálni. Szerettem volna megtanulni a
díszítést is. Egyre többet beszélgettünk otthon, hogy jó lenne egy külön műhelyt
alakítani, ahol saját elképzelésem szerint dolgozhatok én is. önállóságra vágy-
tam, és addig biztattam édesapámat, míg rálett. Elhatároztuk, hogy bármilyen
áron műhelyt építünk idehaza. A felettes hatóságaink ezt ellenezték, hallani
sem akartak róla, mondván, hogy egyedül semmi sem lesz belőlünk. Támogatás
helyett ellenzésbe ütköztünk. Ennek ellenére is 1965-ben megépítettük a mű-
helyt. Ezt az évet úgy jellemezném, hogy a vályogvetéstől a boros miskáig. Ne-
héz év volt, de mindent megcsináltunk, s az 1966-os évet már itthon kezdhet-
tük el.

Nem könnyű tizenegy év távlatából végiggondolni az azóta történteket, hi-
szen az 1977-es év olyan nagy változást hozott az életemben, amiről álmodni
sem mertem volna. Édesapám mellett mindjárt teljes önállóságot kaptam. Attól
a naptól kezdve a magam elképzelése szerint dolgozhatok. Ma is csodálom az
akkori elszántságot, bátorságot, hisz díszíteni egyáltalán nem tudtam. Minde-
nekelőtt elő kellet venni az irókát, ami bizony eleinte nemigen akart engedel-
meskedni az avatatlan kezeknek. Minden energiámat arra fordítottam, hogy
megtanuljak díszíteni. A legegyszerűbb mintákon kezdtem, kerestem a legköny-
nyebbnek látszó motívumokat, amelyeket próbáltam megutánozni. Bizony sok-
szor előfordult, hogy az egész napi munkámat kidobtam, mert látni sem bírtam
a rosszul sikerült darabokat. De visszaútról szó sem lehetett. Mindenáron meg
akartam valósítani a régi elvemet: akkor mondhatom magamat jó fazekasnak,
ha mind a díszítést, mind a korongozást önállóan csinálom. A kettőt nem szabad
elválasztani egymástól, egy edény akkor eredeti, ha a mestere az agyagmunká-
tól az égetésig végig tudja csinálni. így magán hordozza mesterének egyénisé-
gét, egyéni stílusát.

Természetesen az idő nem állott meg. Néhány év múltán már egészen jól
ment a Kántor Sándor műhelyében látott mezőcsáti és tiszafüredi felújítás.
Egyre biztosabban dolgoztam ezzel a kis szerszámmal, az írókával. így lassan
kezdtem feloldódni, megszűnt az a belső feszültség, amely a kezdetet jellemezte.
Már jutott idő másra is. próbáltam a magam útját keresni. Nem elégedtem meg
azzal, hogy jól tudtam utánozni a Kántor-műhely cserepeit. A következő lépés
az volt, hogy utána néztem a mezőcsáti és tiszafüredi edényeknek. Megdöbben-
ve láttam, hogy mennyi mindent másképpen kell csinálni, hiszen Kántor mun-
kái is teljesen egyéniek, csak alapgondolataikban őrizték meg a füredi és csati
mesterek ízlésvilágát. Az alkotó embernek önmagát kell megvalósítania —
ennek van értelme. Ekkor ébredtem rá arra, hogy mennyire igaz az a mon-
dás: ha valaki tisztán akarja a vizet kapni, akkor közvetlenül a forráshoz kell
mennie.
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Miközben újra átértékeltem eddigi munkámat, akaratlanul sok mindent
megláttam, és kezdtem érteni a népművészet lényegét. Nem elégedtem meg csu-
pán a cserépkultúra megismerésével. Rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy jó faze-
kas legyek, teljes egészében meg kell ismernem a paraszti kultúra ma még élő
és ránk maradt emlékeit. Hiszen a cserép a paraszti kultúrának csupáncsak egy
részét adja, a magyar népművészet egészét kell ismernie annak, aki bármelyik
ágát folytatni akarja.

A forráshoz vezető út nagyon tanulságos volt. A múzeumok látogatása al-
kalmával, de különösen Debrecenben nagy meglepetés ért. Színvilágában hasonló
edényeket találtam, mint a csati és a füredi, de mégis másokat. A debreceni
nagykorsók jórészt a múlt század első felében készültek. A feliratok erről árul-
kodnak. Ezekről az edényekről eddig alig hallottunk. Nagy izgalommal tanul-
mányoztam ezeket a pompás nagy edényeket. Annyira gazdagon díszítettek,
hogy számomra hihetetlennek tűnt az a tudás, technikai biztonság, ami megnyil-
vánult bennük — mintha nem is ember készítette volna őket!

1971-ben, miután tájékozódtam a fellelhető debreceni edények között, ma-
gam is megpróbáltam megutánozni. Nagyon izgalmas és felelősségteljes munka
volt ez, hiszen több mint száz év múlva kezdtem folytatni a debreceni fazeka-
sok munkáját. Ügy éreztem, hogy megtaláltam a magam kifejezésének az útját.
Kiállításokon vettem részt ezekkel az edényekkel: Nagyvárad. München, Bu-
dapest, Karcag, Debrecen az emlékezetesebbek, jelentősebbek közül az említésre
méltó.

Közben barátságot kötöttem múzeumi szakemberekkel, akik elképzeléseim
további kibontakozását nagy mértékben segítették. A szolnoki múzeum régé-
szeti anyagában található középkori mázas cserép megismerése új felfedezés
volt, azt bizonyította, hogy a megismert kerámiánál sokkal régebbiekkel is szá-
molnom kell, tovább kell kutatni, ha teljesebb képet akarok kapni. Nagy ne-
hézséget jelentett a régészeti anyag töredékessége, sok volt a hiányzó rész. Egé-
szen apró kis cseréptöredékek voltak a dobozokban, azonban sejteni engedték,
hogy gyönyörű szép egésznek a részei.

Kiválogattuk őket és lefényképeztük, persze semmi ígéretet sem mertem
volna akkor tenni, hogy én valaha is tudok ezzel az anyaggal kezdeni valamit.
Idehaza sokat elnézegettem a képeket, de ennél nem jutottam tovább. Régész-
barátommal viszont valahányszor találkoztam, mindig biztatott: ha te ősi kerá-
miát akarsz, akkor ezt próbáld meg! Nem tudtam akkor szólni semmit, inkább
pironkodtam, mert még mindig nem fogtam hozzá.

Akkor még nem tudtam elmondani, amit azóta már értek, hogy egy több
évszázados anyaghoz nem szabad felelőtlenül hozzányúlni. Ahhoz kellett egy kis
idő, talán egy esztendő is, hogy erezzem ezt az anyagot: azt, hogy ez egy kis tál
töredéke, ez egy tálka közepe vagy éppen egy kancsó nyaka, vagy egy kis ma-
dárka fejrésze, farokmaradványa. Alaposan elmélyedtem benne, naponta elő-
vettem, míg oda jutottam, hogy egy-két darabon megpróbáltam. Mindenkinek
tetszett — nekem is! Nagy élmény volt átérezni azt, hogy ezek a cserepek év-
századokat pihentek lenn a földben, és most egyszeriben újjáéledtek. Nagyon
nagy volt a felelősségérzetem, szinte féltő, remegő kezekkel közelítettem meg:
próbáltam átérezni ezt a stílust, ezt a kultúrát, érezni kellett, hogy mi mit bír
el, meddig szabad ebben a munkában elmenni. Az újjáélesztéssel nem akartam
tönkre tenni, elsekélyesíteni ezt a cserepet. Bennem volt a tisztelet az ősök iránt,
hitelest akartam adni a mának, átérezni azt a felelősséget, hogy évszázadok táv-
latából akarok átmenteni a mának egy csodálatos és teljesen ismeretlen világot.
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Közben készültek az újabb darabok. Sokan megtudták, hogy mivel foglal-
kozom, eljöttek, beszélgettünk, vitatkoztunk. Ez nem magyar, hanem török ke-
rámia — állították egyesek. A vélemények nagyon megoszlottak. Engem a nép-
rajz eredményei mellett a régészeti feltárások is nagyon érdekeltek. Ásatáso-
kat néztem meg, kíváncsi voltam más múzeumok anyagára is. Az út Egerbe
vezetett.

1973-ban ismerkedtem meg az ásatásokból előkerült cserepekkel. Nagy
meglepetésemre egyik-másik az összetévesztésig hasonló volt a szolnoki anyag-
gal. Mind azonos stílusúak, sokszor azt az érzést keltették bennem, mintha a két
múzeum anyagát ugyanaz a kéz készítette volna. Sőt egy tál tökéletesen meg is
egyezett. Itt kerültek elő az első madarak, amelyek aránylag épek voltak. Vég-
telenül megörültem, mert mostmár legalább volt valami fogalmam, hogyan is
nézett ki egy középkori fazekas madara. Ugyanis az eddigi töredékes madár-
anyagot is bátrabban tudtam feldolgozni.

Debrecentől az 1971-es első tanulmányutam óta sem tudtam elszakadni.
Ide mindig örömmel megyek, a múzeumban barátként fogadnak. Kiderült, hogy
itt is van a régészeti raktári anyagban néhány hódoltság kori edénydarab. Ez a
debreceni fazekasság valami szenzációs! Századok, stíluskorszakok figyelhetők
meg a múzeum anyagában. Megint gazdagabb lettem 3—4 madaras tál töredé-
kével. Azóta születnek a legszebb madaras tálaim, olyan hatással voltak ezek
rám. Gyönyörű, hosszúlábú, egészen szokatlanul hosszú lábú madarak! Ez min-
denképpen kötődik a tájhoz, hiszen itt a mocsaras, nádas vidéken természetes,
hogy az ilyen hosszúlábú, gázló madarak honosodtak meg. Nyilván ezért fes-
tettek a fazekasok is ilyeneket az edényeikre! Magamból kiindulva el tudom
képzelni, hogy a régi fazekasok is a környezetüket, a természetet szerető, és
mindenre gyorsan, érzékenyen reagáló emberek lehettek.

Az eddigi színvilághoz képest újat jelentett az a kis zöld színű szilke, ame-
lyik elém került. Eddig fehér és csontszínű, valamint sárgás alapszínűek voltak.

A munkámban folyamatosan nagy segítségemre volt a helyi, karcagi mú-
zeum. Kemencebontások után szinte mindig együtt néztük meg. értékeltük a
legfrissebb darabokat. Sokan voltunk közösen gyűjteni is. 1974-ben Miskolcon.
1975-ben pedig Sárospatakon és Kecskeméten közösen néztük át a múzeumok
anyagát. Sárospatakon újabb zöld alapszínű edényekre bukkantunk.

Az említett múzeumokban mindenütt találtam újabb motívummegoldáso-
kat, de elmondhatom, hogy összességében nézve meglehetősen egységes képet
adnak: legáltalánosabbak a tálkák, ezekből készült különböző méretekben a
legtöbb. De van egy-két kancsó, sőt bütykös forma is. A debreceni és egri kan-
csó megegyezik, az előbbi írókás, az utóbbi egyszínű mázas edény.

Ma még a kutatás keveset tud arról, hogy a középkori magyar kerámiának
az előzményeit merre keressük. Nyilvánvaló, hogy mint más kulturális javak
esetében is többféle hatással kell számolnunk. Nem zárhatjuk ki a török kul-
túrával való találkozást — ezért is terveztem egy tanulmányutat török földre,
amelyik nem valósult meg — de valószínűbb, hogy Keleten kell keresnünk
örökségünket. Megkapó az. hogy a mai közép-ázsiai cserepek és az általam fel-
újított középkori magyar cserepek között milyen sok hasonlóság van a mo-
tívumvilágban.

Az idő telik, szépen dolgozzuk fel az eddig összegyűjtött anyagot, sőt újabb
múzeumokba is el szeretnék jutni. Természetesen arról szó sincs, hogy ez a
munka restaurálás vagy másolás, az anyag töredékes nagyon, így inkább azt
hiszem, hogy az a hílyesebb megfogalmazás, hogy ebben a stílusban dolgozom.
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Ehhez nagyon sok idő kell, át kell venni, át kell érezni ennek a stílusnak a han-
gulatát, varázsát. Ha néha szükséges is az utánzás, ez azért van, mert részben
a kopott darabot felfrissíti az ember, másrészt így áll előttem az elképzelt ere-
deti, amelyből további erőt meríthetek.

írásom elején utaltam arra, hogy szeretném minél jobban megismerni egé-
szében a magyar népművészetet. A népi építészetet, a pásztorfaragások, a ko-
vácsmunkák, nem utolsó sorban a bútorok faragása és festése egyaránt érde-
kel. Gyűjtöm a parasztbútorokat, szép 18—19. századi lócáim, tékáim, egy-két
szép mennyasszonyi ládám és asztalom is van. Régi vágyam volt, hogy ezeket
a bútorokat egy fedél alá hozzam a cserepeimmel. Ez lassanként meg is való-
sul. 1976 nyarán sok munka után felépítettünk az udvaromon egy kis paraszt-
házat, amelynek a homlokzati kiképzése a táj ~épi klasszicista stílusában való-
sult meg: iker- és féloszlopokkal, nyeregtető el, faragott szarufa- és szelemen-
gerendákkal, deszka vértelekkel. Vállalom és - állom én is, amit Győrffy István
fogalmazott meg: Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit
az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyára-
píthatjuk az európai művelődést.

IFJ. SZABÓ MIHÁLY
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