
A IV. Alföldi Fazekas Triennálé
megnyitója*
Dr. Nagy László, a Népi Iparművészeti Tanács elnöke

Tisztelt Vendégeink!
Amikor harmadízben nyitjuk meg az Alföldi Fazekas Triennálét, tisztelettel
köszöntöm önöket a Népi iparművészeti Tanács nevében.

Pár évvel korábban én magam sem hittem, hogy a Triennálénak ilyen nagy
népszerűsége lesz, és szakmai körökben is elismerést vált ki. Ennek több ma-
gyarázata van. Közülük csupán kettőt említek: Az egyik ok az, hogy a Szolnok
megyei párt- és állami szervek felismerték, hogy a népi fazekasság — mostmár
jó ideje — virágkorát éli. Ebben országosan jelentős szerepet játszanak a helyi
hagyományok és a megyében élő fazekasok. — A másik ok a fazekas szakma
különlegessége. Talán közöttük ma már kevesen vannak olyanok, akik a két
világháború közötti időben a távol eső vidékek kirakodóvásárain még láttak
szekerező fazekasokat, akik mázas, vagy mázatlan cserépedényeiket feleségük
kíséretében árusítani vitték.

Az idők folyamán e látvány egyre jobban elhalványult. Nemcsak a vásárok
száma, hanem a fazekasoké is megfogyatkozott. 1945 előtt még mintegy 1400
önálló mester volt a szakmában; s a felszabadulást követően — amikor a népi
iparművészetet szervezni kezdtük — számuk alig érte el a 100-at.

A kormányzati szervek tudatos munkája, a népi iparművészet intézmé-
nyeinek megszervezése, valamint a népi iparművészet újbóli felvirágzásának
következtében napjainkban azoknak a fazekasoknak a száma, akik művészi
szinten munkálkodnak, már eléri a kétszázat.

Mindezeket azért is említem, hogy alátámasszam annak a meggondolásnak
dicséretét, amely a hetvenes évek végén a Gerencsér Sebestyén Országos Faze-
kas Pályázat mellett életre hívta az Alföldi Fazekas Triennálét.

Miként a népművészet nagy szakágaiban — hímzés, szövés, vagy faragás-
ban — kialakultak a tájanként és etnikailag jellemző stíluscsoportok, úgy ez a
folyamat zajlott le a fazekasságban is. A Dunántúl, a Felföld és Erdély stílus-
jegyeit viselő fazekasmunkák mellett igen tekintélyes részt képvisel az Alföld
különböző részeinek népi fazekassága.

Domanovszky az Alföldön található fazekasközpontok közül különösen
kettőt emelt ki, Hódmezővásárhelyét és Mezőtúrt, de ugyanakkor ebbe a cso-
portba tartozónak vélte a Közép-Tiszai és a Felső-Tiszái stíluscsoportot, ahol
olyan kiemelkedő helyek és fazekasközpontok voltak, mint Debrecen, Sáros-
patak, Tiszafüred, vagy a Felső-tiszai stíluscsoporthoz tartozó tiszabogdányi és
vámfalui fazekasság.

így tehát — anélkül, hogy további részletekbe mennék — nyugodtan el-
mondhatom, hogy az Alföldi Fazekas Triennálé szerves örökösévé vált a ma
már történetileg is nyilvántartott és stílusjegyükben különböző alföldi fazekas-
központoknak.

* Elhangzott Karcagon, 1985 június 15-én.
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Ma már egyértelmű, hogy rangot jelent az Alföldi Fazekas Triennálén
pályázni. Amíg az utolsó — a három évvel korábban rendezett — pályázatra 63
alkotó küldte el a munkáit, addig ebben az esztendőben 74 alkotó 341 darabbal
jelentkezett. Közülük a szakmailag tekintélyes bírálóbizottság 64 alkotó mun-
káját javasolta a kiállításra. 6 alkotónak pályadíjat adott, és 4 alkotót munka-
jutalomban részesített.

Ha végigtekintjük a pályázatra benevezők névsorát, a mai magyar fazekas-
ság úgyszólván minden jelentősebb és markánsabb egyéniségét itt találjuk az
egész országból. Ügy gondolom ez nagy siker, amely egyaránt dicséri a szerve-
zőket és a gondolatot.

Szólni szeretnék még napjaink népi fazekasságáról, előtte azonban néhány
szót magáról a népi iparművészetről.

A népi iparművészet napjaink tárgyformáló népi díszítő művészete. Anél-
kül, hogy fogalmakat egyszerűsítenék, megállapítható, hogy a népi iparművé-
sze „önálló művészeti ággá lett a felszabadulást követő évtizedek alatt" (Ortu-
tay). Ezt ma már nemcsak a népi iparművészet ellenfelei ismerik el, hanem a
közvélemény is, de a hivatalos szervek is úgy kezelik, mint önállló művészeti
ágat. nemzeti kultúránk szerves örökösének tartják! A népi iparművészet lé-
nyege, hogy gyökereit a történeti népművészetből meríti, de az alkotó felhasz-
nálja a saját képességeit, azt a szellemi többletet, amely munkáját önálló alko-
tássá teszi.

A népi iparművészetnek napjainkra kialakult szakágai között az egyik leg-
erőteljesebb a fazekasság. Hazánkban az elmúlt évtizedekben négy fazekas-
központ alakult ki, főleg szövetkezetek formájában. Ezek: Karcag, Mezőtúr,
Hódmezővásárhely és Kaposvár. Amint látják, a négyből három az Alföldön he-
lyezkedik el, közülük az egyik Karcag.

Napjaink fazekas népi iparművészete megítélésénél három szempontot ve-
szünk figyelembe:
— a hagyományhoz való kapcsolódást — formában és díszítményben;
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— a tárgy technológiai, szakmai kivitelét;
— a tárgy célját, hogy a lehetőségekhez képest használható legyen.

Ezeket a szempontokat vesszük figyelembe, mikor valamely tárgyat elbí-
rálunk és annak népi iparművészeti értékét és jellegét megállapítjuk.

A népi iparművészet nem azonos a'régiek másolásával, annál jóval több.
A hagyomány „csupán" az alapot adja. Az Alföldön számos példa van erre.
Olyan egyéniségek fémjelzik a múltat, mint Rajczy Mihály, Horváth Sándor,
Kovács Dániel, vagy a külön tanulmányt igénylő Badar Balázs. A méltó elődök,
méltó utódokra is találtak. A múltat a jelennel összekötik olyan nevek, mint
Gerencsér Sebestyén; a Kossuth-díjas Kántor Sándor; vagy a fekete kerámia
készítő nádudvari fazekasok: id. Fazekas Lajos, Fazekas István stb.

A fazekasság művelése tehát kitűnő példa a múlt és a jelen kapcsolatára, a
múlt értékeinek őrzésére és továbbfejlesztésére.

Még egy dologról szeretnék szólni a kiállítás nyitásának kapcsán. Ez pedig
a személyiség szerepe, ami hosszú időn át háttérbe szorult a népművészetben.
Bár épp a fazekasság bizonyítja ennek ellenkezőjét is.

Napjainkban az alkotó személyiségének szerepe és jelentősége megnőtt, s
ezzel együtt a becsülete is. Ézt azonban csak akkor tudja megtartani, ha meg-
felelő szerénységgel mindig újra vágyik és újat akar akkor is, amikor a leg-
egyszerűbb tárgyat készíti, de akkor is, amikor a legnehezebbet. Ne nyugodjon
bele abba soha, hogy mechanikusan önmagát, vagy adott esetben másokat
ismételje. Ezen múlik, hogy népi iparművész, a népművészet mestere legyen.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyitom meg a IV. Alföldi Fazekas
Triennálét, s mondok köszönetet a kezdeményezésért, a szervezésért és a rende-
zésért a Szolnok megyei szerveknek és az alkotóknak.
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