
II. Alföldi Fazekas Triennálé
Szolnokon
Néhány évvel ezelőtt az a kezdeményezés született Szolnokon, hogy az alföldi
fazekashagyományokat éltető és továbbvivő pályázatot hirdessen meg a Szolnok
megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya a Népi Iparművészeti Tanáccsal
és a Damjanich János Múzeummal karöltve. Nem véletlen az, hogy éppen Szol-
nok megyében teremtődött meg az igény erre — a megye nagy múltú, gazdag
fazekashagyományai indokolttá teszik ezt. Az 1979-ben megrendezett, kísérleti
jellegű sikeres pályázat és kiállítás után, az idén másodízben kerül sor a faze-
kasok, fazekas népművészek országos seregszemléjére Szolnokon.

A pályázatra kétszer annyi fazekas nevezett be, mint első alkalommal,
vagyis 63 pályázó összesen 378 pályamunkával. A pályázati felhívás pontosan
megfogalmazta azokat a feltételeket és követelményeket, amelyeket a résztvevő
fazekasoktól elvár: „A pályázatoktól elsősorban a háztartásban alkalmazható
használati tárgyak, konyhai célra hasznosítható olyan edények beküldését vár-
juk, amelyek emlékeztetnek az elmúlt idők hagyományaira." Vagyis a tárgyak
használati funkciója is lényeges szempont volt a hagyományőrző és esztétikai
funkció mellett, valamint az újra való törekvés.

A beküldött pályázati anyaggal kapcsolatosan az első benyomásunk az,
hogy színvonalas, sokrétű, a különböző táji stílusok gazdagon vannak képvisel-
ve, ennélfogva átfogó, teljes képet nyújt fazekas népművészetünk mai állásáról,
törekvéseiről országos viszonylatban is. Egyúttal a népi fazekasság megváltozott
funkciójára is fényt vet, a különböző kerámiastílusok keveredésének, műhelyek-
től független, inkább alkotókhoz köthető továbbélésének, újjászületésének is
tanúi lehetünk. (Pl. a kaposvári Bódog László — Felián Erika habán, a mezőtúri
Kőműves Lajos zilahi kerámiái.)

A pályázati anyagból egységesen kiemelkednek a tehetséges, fiatal mezőtúri
fazekasok munkái. Többféle stílusban dolgoznak, magas technikai tudás, a ha-
gyományok ismerete és helyes alkalmazása jellemzi alkotásaikat. Páratlanul
szép és újszerű Gonda István reneszánsz stílusú kerámiája. A rátétes, karcolt
és írókázott díszítőtechnika ötvözéséből sajátos ornamentikát alakított ki, fehér
mázas alapon zöld-sárga és barna színek együttes felhasználásával. Jellegzetes
reneszánsz díszítőmotívum a cserépből kinövő virágtő, amely népművészetünk
korai, klasszikus korszakában (XVIII. sz.) a festett bútorok, a templomi meny-
nyezetkazetták és a népi hímzések kedvelt motívuma volt. Busi Lajos nagymé-
retű korsói, butykosai szép népi formájukkal, holdas díszítményükkel tűnnek ki.
Pontoskörös díszítésű zöld bütykös a XVIII. századi kerámiánkra emlékeztet. Kő-
műves Lajos újszerű és sikeres kezdeményezése a kék-fehér virágornamentikájú
zilahi kerámia felelevenítése. Festői hatású, széles rajzolatú, fegyelmezett, szi-
gorú mintaelrendezés jellemzi, széles karéjos levelek, hullámvonalas ágak között
elhelyezett virágmotívumokkal. Kozák Eva most is bebizonyította, hogy az át-
tört díszítésű technika alkalmazásának egyik legtehetségesebb képviselője Ma-
gyarországon. Kifinomult technikáról, nagy mesterségbeli tudásról tanúskodik
a varrókosárka és a csőrögés tál.

Mezőtúron tanult, Szolnokon él és alkot Chlumetzky Ildikó. Kerámiája az
„alma mater" szín- és formavilágából táplálkozik (nyeles lábas, szűrőtál, cső-
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rögés tál). A mázas díszítőtechnika új alkalmazási módszerét kísérletezte ki
zöld étkészletén, amely rendkívül esztétikus és színvonalas. Robusztus boros-
poharai, szép karcsú formájú boroskancsója jó formaérzékről tanúskodik. A
Szolnok megyei anyagból ki kell még emelnünk Szűcs Imre fazekas alkotásait,
akit Kántor Sándor után joggal tekinthetünk a tiszafüredi kerámia legegyénibb
hangú folytatójának. Tökéletes edényformák (bütykösök, butellák), tiszta, vilá-
gos és hagyományhű ornamentika jellemzi. Gyönyörűen megformált boroskula-
csán szellemes felirat olvasható: ,,A kulacsom füredi, / Ebből szeretek inni,
Hogyha ebből jót ihatok, / Minden bútól szabadulok!"

A karcagi születésű ifj. Szabó Mihály kerámiáit kiállításai révén minde-
nütt az országban jól ismerik, tisztelik. A hódoltságkori történeti kerámiastílus
felelevenítője, továbbfejlesztője. Ez a díszítőstílus a nagy felületű tálakon érvé-
nyesül legjobban. A kiállításra beküldött anyagból az eddigiekhez képest újnak
tekinthetjük robusztus nagy gyertyamártó ját széles, nagyívű ornamentikával.

A triennálé anyagában más tájak kerámiastílusa is erőteljesen helyet kapott
(Kaposvár, Tata, Nádudvar, Hódmezővásárhely, Mohács, Sárospatak). Mindről
nincs itt hely és alkalom szólni, csak a jelentősebb alkotások elemzésére térünk
ki. A fekete kerámia egyik jelentős központja volt Nádudvar. Id. és ifj. Fazekas
Lajos, Fazekas Ferenc és Fazekas István munkái fémjelzik a nádudvari kerá-
miát. Egyszerű, robusztus edényformák (korsó, kétfülű kanta, nagy tálak), ame-
lyeket ősi, primitív technikával díszítettek, a mintát kaviccsal csiszolták, az edé-
nyek felületére. A fekete kerámiák közül figyelemre méltó Dugár János (Laki-
telek) munkája, szép formájú, kosfüllel ellátott lisztes bödöne a kiállítás egyik
legszebb darabja. A mohácsi fekete kerámiát Kovácsics Ferenc korsója, kantája
képviseli. Sz. Nagy István karcagi fazekas szép formájú fekete edénye ismétel-
ten azt bizonyítja, hogy kitűnő formaérzékével a fekete kerámiában otthono-
sabban mozog.

Az egyszerű, természetes, máz nélküli formák kitűnő mestere Végh Ákos
tatai keramikus. Mázatlan, füstös technikával készített nagy sötőharangjain
egyszerű hullámvonalas díszítmény van. Kedveli a nagy, rusztikus, monumen-
tális edényformákat.

A kiállítás egyik legszebb kollekciója Bódog László — Felián Erika (Kapos-
vár) kék habán kerámiaegyüttese. Az alkotópár tökéletes forma- és színérzékkel
rendelkezik. Az írókázást rendkívül fejlett, magas színvonalon művelik, biztos,
határozott vonalvezetésű a díszítmény.

A figurális edényformálás tehetséges képviselője Kiss Andrea (Budapest),
a sárospataki fazekasok közül Horváth Kálmán alkotásai sikerültek legjobban.
A hódmezővásárhelyi fazekasstílust Mónus Ferenc nagy táljai, a tatai kerámiát
id. és ifj. Csiszár József munkái képviselik.

Befejezésül elmondhatjuk, hogy a triennálé anyaga most gazdagabb, sok-
rétűbb, az elsőhöz képest mindenképpen előrelépést jelent mennyiségében és
színvonalában is.

A pályázati anyag azt is tanúsítja, hogy mai népművészetünk egyik leg-
termékenyebb ága a fazekasság. A hagyományokhoz való kötődés mellett ko-
runk megváltozott igényeihez is fokozottabban alkalmazkodik (használati edé-
nyek, színgazdag dísztárgyak). A triennálé 1982. június 13-tól augusztus 20-ig
tekinthető meg a Szolnoki Galériában.
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