
MŰVÉSZET

Csak tiszta forrásból
Mezőtúron rendezték meg a IV. Alföldi Fazekas Triennálét

A mezőtúri városi kiállító csarnokban augusztus 7-ig nézhették meg az érdeklő-
dők a IV. Alföldi Fazekas Triennálé kiállítását. S hogy érdemes volt megnézni,
arra a látottak egészének mívessége a bizonyíték.

A tárlat milyenségének és a bírálóbizottság munkájának megértéséhez
szükséges legalább dióhéjban ismernünk a triennálék eddigi történetét.

Az első fazekas seregszemlét 1979-ben rendezték Szolnokon. Ezen a koron-
gos ünnepen harminckilencen állítottak ki, mind a három fődíjat Szolnok me-
gyei fazekas nyerte. Sz. Nagy István, Busi Lajos, Szűcs Imre.

A II. Alföldi Fazekas Triennálénak még szintén a Szolnoki Galéria adott
hajlékot, az érdeklődés megnőtt, 58 alkotó válogatott munkásságát láthatta a
közönség. Az első díjat Gonda István, a két második díjat pedig Busi Lajos és
Szűcs Imre nyerte.

Faragó Ágota (Mezőtúr, Fazekasok
Népművészeti Háziipari Szövetkezete)

butéliája
Bíró Sándor (Budapest) alkotása
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Az 1985-ös harmadik pályázatra már megszületett a gondolat, hogy a trien-
nálét az „ahogyan vétetett" elve alapján ott kell rendezni, ahol a fazekasság
színe-java él, dolgozik, tehát Karcagon, Mezőtúron, majd Tiszafüreden.

A III. Alföldi Fazekas Triennálét így Karcagon rendezték, hatvanegy alkotó
részvételével. Az első díjat ifj. Szabó Mihály, a másodikat Busi Lajos és Kovács
László (ő szintén Karcagon tanult) a harmadik díjat pedig Vargáné Kovács Eva
nyerte.

Az eddigi triennálék között a karcagi volt a legegyenetlenebb színvonalú,
úgy tűnt a mennyiségi felfutás nem állt arányban a művészi megfontolásokkal.

A mezőtúri pályázatra 71 alkotó jelentkezett munkáival. A jelentkezők
számát tekintve ez az eddigi csúcs, de az új szemléletű bírálóbizottság döntései
alapján csak 41 fazekas munkái kerültek bemutatásra. A beküldött 444 pálya-
munkából 128 alkotást láthatott a kiállítási csarnokban a nagyközönség. A me-
gyei „hegemónia" a díjazottak tekintetében — jó értelemben — megtört. A két
első díjas között, igaz ott van — méltán — a mezőtúri Busi Lajos, a második
díjat két budapesti fazekas nyerte, a harmadik díj a mezőtúri Vargáné Kozák
Éváé lett, Mezőtúr város különdíját az ágostyáni Végh Ákos kapta, a Népi Ipar-
művészek különdíját pedig a tiszafüredi Szűcs Imre.

Mindez netán azt jelentené, hogy szűkebb hazánk fazekasai a minőség tekin-
tetében már csak szerényebb eredményekre képesek? A kiállításon bemutatott
munkáik alapján állíthatom, erről szó sincs — még akkor sem, ha figyelembe
vesszük a karcagi fazekasok szokásostól eltérő részvételét — csupán a viszonyí-
tás alapja változott, a triennálé művészileg tovább erősödött.

Az is tény viszont, hogy igen szétnyílott az „olló", a pályázat anyagának
teljessége a felfogás és a kivitelezés tekintetében meglehetősen végletes volt.
A közönség elé nem került munkákból még két kiállítást lehetett volna rendez-
ni. Az egyik ezek közül még mindig igen tisztes színvonalon reprezentálta volna
a mai fazekasok munkásságát, a másik tárlat pedig azt bizonyította volna, hogy
számos pályázó bizony járhatatlan útra tévedt, elvtelen engedményeket tett a
piaci elvárásoknak. Ezek a munkák, főleg dísztárgyak a bizonyságai, hogy a
közízlést nem szabad maradéktalanul kiszolgálni, hiszen akkor a népművészet
elveszti mindazt, ami lényegében maradandó és értékes.

A fazekasünnepre hívogató meghívó a IV. Országos Fazekas Triennáléra
invitálta a közönséget. „Elírás" lenne? Nem hiszem. Nagyon rokonszenves a
szándék: az Alföldi Fazekas Triennálé nevének megőrzésével valóban országos
legyen! A számok máris ezt mutatják: a 71 pályázó közül ötvenegyen az ország
különböző részéből, városaiból küldték el munkáikat Mezőtúrra.

A kiállításon látható mesterműveket nagyjából három főbb csoportra oszt-
hatjuk, bár a határterületek olykor nem válnak el élesen egymástól. A hagyo-
mányos formákat elsősorban a fekete edények képviselik, ezeknél napjainkra
sokkal jobban elterjedtek a hagyományok továbbfejlesztésével készült munkák,
de szép számmal szerepelnek olyan kerámiák^ amelyek kiléptek a hagyományos
formákból, ezek játékos felfogásban készült figurális kompozíciók.
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A hagyományos formák — ha szabad úgy jelölni: a régi időket leginkább
megidéző munkák — közül kiemelkednek Végh Ákos tökéletesen megformált
edényei archaizáló díszítéssel, Bíró Sándor hatalmas lisztesedénye, Dorogi János
„vászon" munkái, Korponay Csilla (Mezőtúr) korsója, K. Szabó Balázs (Tata)
edényei.

Busi Lajos mezőtúri mester I. díjas alkotásai
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A hagyományokat tisztelő, de azokon túllépő, az eredetit továbbfejlesztő
alkotók vannak legnagyobb számban a tárlaton. Ide soroljuk szinte a Jászkun-
ság fazekasságának egész élvonalát, kiket ezen a triennálén elsősorban Busi Lajos
és Szűcs Sándor képviselt felső fokon, de Gácsiné Kovács Erika (Felsőjávorfa)
Barna Ildikó (Mezőtúr), Oh Zsuzsa (Mezőtúr), Faragó Ágota és más fiatalok is
jelzik a megújított hagyományok továbbélését.

Többen — kilépve a hagyományos formák világából — a kompozíciójellegre
helyezték a hangsúlyt. Vita főleg ezek körül támadhat, de a Gy. Kamarás Ka-
talin, Kiss Andrea és Kiss Márta által készített igen jó humorú, nagyon igénye-
sen formált figurák szinte önmagukat védik mindennemű megkérdőjelezéstől.

Kétségtelenül szokatlan, hogy a tálak, tányérok, korsók és más régi hasz-
nálati tárgyak közegében újszerű figurális kompozíciók jelentek meg, de ezek
tartalmilag és formailag szorosan kötődnek a népélethez, s a hagyományok hor-
dozói. A múlt század végén, a századfordulón élt fazekasok is készítettek hasonló
kisplasztikákat, kézügyességüket, humorukat megmutatván. Főleg tréfás aján-
dékok voltak ezek az agyagból készült miniatűr szobrocskák, elsősorban gyer-
mekeik számára mintázták és égették ki a mesterek. Ezekből viszonylag kevés
maradt az utókorra, hiszen a kenyérkeresés gondja, a mindig közelgő vásárok
szorítása miatt a mesterek nem értek rá velük bíbelődni. De azt se felejtsük, a
gyerekek kezében hamar tönkrementek ezek a törékeny kis figurális kompo-
zíciók.

Üj színt jelentenek ezek a figurális kompozíciók a Triennálé tárlatán, a
velük szemben támadt esetleges ellenérzést talán inkább a megszokott látvány-
tól való eltérés okozza. Teret kell adni a felújított hagyományoknak, ahogyan
az új törekvéseknek, mint pl. a modern kerámiához való közeledésnek is.

A IV. Alföldi Fazekas Triennálé anyaga nemcsak a jelent, hanem a jövőt is
láttatja. Külön örvendetes számunkra a mezőtúri pályázók magas száma. Gon-
dolunk azokra is, akiknek munkái még nem kerültek a közönség elé, s hisszük,
hogy a következő triennálékon már a beérett túri ígéretekként köszönthetjük
őket.

A triennálé eseménysorozatához kapcsolódva nyitották meg a mezőtúri
fazekasház Badár-emlékszobáját. Az eredetiségében helyreállított emlékszoba a
Badar család, a város üzemeinek, gazdaságainak áldozatkészségével, önzetlen
munkájával valósulhatott meg.

Az avatóünnepségen résztvevő Gunda Béla Herder-díjas néprajztudós el-
mondotta, hogy 1936-ban volt utoljára a Badár-porta vendége, Móricz Zsigmond
társaságában. Az öreglebbencs kanalazgatása közben Badar Erzsébet és a faze-
kasportával szomszédos öreg túri gazdák alföldi betyártörténeteket meséltek el
az írónak, aki minden szót felírt, majd hosszú hallgatás után megjegyezte:
mindezek megírásával még adós vagyok, — megírom az alföldi betyárvilág
regényét. A Rózsa Sándor megírásának gondolata tehát Mezőtúron, a Badár-
vortán született meg Móricz Zsigmondban — emlékezett Gunda Béla.

Ay. V. Alföldi Fazekas Triennálét Tiszafüreden rendezik meg.

TISZAI LAJOS
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Barna Ildikó
munkái (Mezőtúr)
munkajutalomban

részesültek

Török Katalin
(Budapest) munkái
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