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Egy kiállítás margójára, amelyen
van még hely
MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE - Népművészet
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

1997. április 19-én nyílt meg a Damjanich János Múzeum újjávarázsolt otthonában
az az állandó kiállítás, amely T. Bereczki Ibolya a néprajztudomány kandidátusa,
Szabó László a néprajztudomány doktora és Gulyás Éva a néprajz pkd. fokozatot
elnyert muzeológusa rendezésében mutatja be Jász-Nagykun-Szolnok megye népművé-
szetét. A MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE című kiállítás szépségével, ötletes rendezői
megoldásaival és tematikus felépítésével egyaránt megragadja a látogatók figyelmét. A
megnyitó egy megszépült és megújult múzeum kiválóan felkészült néprajzos muzeoló-
gusainak méltó kilépése volt az évtizedes bezártságból a nyilvánosság megmérettetése
elé. E megmérettetés eredményét tükrözte a megjelent nagyszámú, szolnoki polgár
örömteli rácsodálkozása a szépséges kiállításra, s tükrözte az ország más vidékeiről
összesereglett néprajzos, muzeológus kollégák szakmai elismerése is.

Magam, mint a megyéből elszármazott, különös várakozással és figyelemmel néz-
tem végig a kiállított tárgyakat, s nem kevés elfogultsággal szemléltem a méltán nagy
teret kapó fazekasmesterség emlékanyagát. A rendkívül ötletes bemutatás engem mint
fazekas családból származót nem csupán látványával bűvölt el, felelevenítette mind-
azokat az emlékeimet, amelyek a gyermekkoromhoz, Tószeghez, a tószegi fazekasság-
hoz fűződnek.

Levéltárosként, történészként már korábban is foglalkoztatott a tószegi fazekasság
múltja, s e kiállítás ismét felerősítette bennem azt a törekvést, hogy a nevezetes és
jogosan kiemelt mezőtúri és tiszafüredi fazekasság mellett fel kell kutatni, be kell mu-
tatni a tószegit is, amit Jász-Nagykun-Szolnok Megye harmadik fazekasközpontjának
tarthatunk.

A kiállított fazekasmunkák között Bíró Lajos „rezeszöld" butellája egyszál magában
reprezentálja Tószeg fazekasságát. Belesimul a körülötte elhelyezett mezőtúri edények
stílusába. Ha a gondos rendezők nem tüntetik fel a készítés helyét, talán a látogató
észre sem veszi, hogy a tárló egyik bemutatott edénye nem Mezőtúron, hanem Tósze-
gen készült. Azt hiszem, a rendezők keresve sem találtak volna jobb módszert a tószegi
fazekasságra gyakorolt nagyon erős mezőtúri hatás szemléltetésére.

Egyetértve a kiállítást megálmodó és megvalósító, kiváló „néprajzos csapat" akarva
vagy akaratlanul, de az én szememben mindenképpen érvényesülő koncepciójával, né-
hány mondatban, mintegy e kiállítás gondolatserkentő hatását is érzékeltetve szeretném
a fazekasság bemutatott művészeti oldalát a magam történeti kutatásaival kiegészíteni,
bizonyos mértékig alátámasztani.

Vizsgálódásom egyik vonulatát az utóbbi években egyre inkább a kutatók figyel-
mének sugarába kerülő forrás, az anyakönyvek kutatása jelenti. E rendkívül adat-
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gazdag, írásos dokumentum lehetőséget ad a kutató számára ahhoz is, hogy egy
mesterség térbeli és időbeli alakulására pontos vagy megközelítően pontos következ-
tetéseket vonjon le. Lehetőséget ad arra, hogy egy szakma emberi vonulatát történeti-
ségében megismerjük.

Amiről az anyakönyvek mesélnek

A múlt század első felének tószegi anyakönyveit vizsgálva még csak merész
következtetésként mondható ki, hogy néhány család a cserépedény készítésből, esetleg
tetőcserép készítésből élt. A népességkutatás ezen elsődleges forrásai ugyanis a XIX.
század első felében még nem tüntették fel a bejegyzettek foglalkozását. A római
katolikus plébánia anyakönyvei, amelyeket 1828-tól vizsgáltam, csupán 1841 után
jegyzik meg az anyakönyvezett neve mellett azt is, hogy nemes vagy nemtelen az
anyakönyvezett személy. 1849-től megkülönböztette az egykori plébános a mester-
embereket, de nem tartotta fontosnak a mesterségük megnevezését. Ugyanez állapítható
meg a református egyházközség anyakönyvei alapján is. Mégis a későbbi évek bejegy-
zéseiből visszakövetkeztetve az 1830-as 1840-es évek református anyakönyveiben már
több olyan bejegyzést találunk, amelyek feltételezésem szerint fazekasmesterséget
gyakorlókra utalnak. Ilyen a Bajári, a Sályi, a Mészáros család, de esetleg a név
alapján ide sorolható a Korsós Szabó nevű is, aki talán éppen foglalkozásáról kapta
nevének korsós jelzőjét. Ha így volt is, az bizonyos, hogy a XIX. század utolsó
harmadában már nem, vagy nem Tószegen művelte a mesterségét, hiszen egyetlen
olyan anyakönyvi bejegyzés sem tapad a névhez, ami a fazekasmesterség tényleges
gyakorlására utalna.

Az 1860-as évtizedben azonban megváltozott az anyakönyvi bejegyzések módszere,
s a dokumentum egyre adatgazdagabb forrássá válik a kutatók számára. A nevek
mellett kiolvasható mindkét felekezet anyakönyveiből a foglalkozás, a lakhely, gyakran
pontos házszámjelöléssel, sőt a máshonnan beköltözöttek esetében felbukkannak a
származási helyre utaló adatok is. A református anyakönyvek közül a házasultak
anyakönyvében jegyezték be az első „korsós" foglalkozásúként feltüntetett személyt,
Bíró Balázst, aki esküvői tanú, azaz felnőtt férfi volt ez időben. A katolikusok
anyakönyvei közül a kereszteltek anyakönyvében írták ki először az agyagművesseghez
kapcsolódó foglalkozást, ezúttal „tálas"-nak nevezve ezt. 1869. október 3-án született
és október 4-én kereszteltetett meg Hingi Ferenc tószegi tálas és Szűcs Rozália Mária
nevű gyermeke.

Bíró Balázs és Hingi Ferenc tehát azonos mesterséget folytattak, ugyanabban az
időszakban, mégis különböző elnevezéssel jegyezték foglalkozásukat a falu akkoriban
leghitelesebb és legfontosabb dokumentumába. Az elnevezésbeli különbség, amint azt
e mesterség egyik legavatottabb későbbi kutatója, Kresz Mária megállapította, tartalmi
eltérést jelez. Megfogalmazása szerint a korsós: nem tűzálló agyagból készít fennálló
edényt, főleg korsót, kantát, mázast, vagy mázatlant, vöröset vagy feketét formáz. A
tálas: ugyanebből az agyagból főleg mázas árut, méghozzá laposedényt készít. A
későbbiekben Tószegen is felbukkanó fazekasokat Kresz Mária kategóriái szerint a
tálasoktól leginkább az különböztette meg, hogy tűzálló agyagból dolgoztak, s fennálló
főzőedényeket, többnyire fazekakat készítettek. Bár az ezekhez az elnevezésekhez
kapcsolódó készítmények kutatásaim szerint Tószegen nem különböztethetők meg ilyen

143



TÁRSADALOM

egyértelműen, mégis szükségesnek tartottam a néprajztudomány által elfogadott
definíciók előrebocsátását.

Az anyakönyvek alapján 32 fazekasdinasztiát sikerült kimutatni. A fazekas kife-
jezést a könyvben a mesterség általános megnevezésére használom, egyaránt beleértve
a tálasokat és korsósokat. Választásom azért esett az összefoglaló elnevezésre, mert
kutatásom, gyűjtésem és saját tapasztalatom alapján is ez volt a mesterségre használt
legáltalánosabb és legelterjedtebb megnevezés Tószegen.

A 32 fazekasdinasztina tagjait az 1828-tól 1980-ig átnézett katolikus és református
keresztelési, házassági és halotti anyakönyvek bejegyzéseinek összevetésével mutattam
ki. Az 1950-es évektől azonban egyre több adat utalt arra, hogy a tószegi családok
egyes tagjait érintő anyakönyvi bejegyzésre és eseményre más településen került sor.
Legtöbbször Szolnokon, hiszen a születések és halálozások jelentős része a város
kórházában történt meg. Az esetenként hiányzó anyakönyvi dokumentumok ellenére
úgy gondolom, csak néhány olyan fazekas maradt ki a kutatás területéből, akik
átmenetileg segédként vagy vendégmunkás mesterként dolgoztak Tószegen

Fazekas családok Tószegen

Név
vezeték

Bajári

Csizmás

Dányi

Fialovics

Gergelyfi

Gyalai

Fazekas
családtag

Sámuel
1843-1941.

Sámuel
1869-1938.
Sámuel
1901-

István
1908-

István
József
1915-
József

Mihály
1825-

Mihály
Mihály
1897-
János
1889-1912.
Péter

Származási
hely

Tószeg

Tószeg

Tószeg

Tószeg

Tószeg

Abony
Tószeg

Tószeg

Tószeg

Tószeg

Tószeg
Tószeg

vallás

református

református

református

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.
róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.
református

Házassági
kapcsolat

Sági Julianna
fazekas lánya

Varga Ilona
fazekas lánya

Sályi Irma
fazekas lánya

Makacs Mária
abony i fazekas
lánya

Baj ári Etelka
fazekas lánya
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Himner

Hódos

Hingi

M Kovács

Makacs

D Molnár

D Molnár

Molnár

Mészáros

Mócsány

Repeczki

Ribita

Sályi ~ Sáji

József

Sándor
1859-1917.
József
1893-1948.
Ferenc
Péter
Vencel
1891-1941.
Vencel
1891-1917.
Gergely
1866-1910.

János
1876-

Gábor
1844-

Balázs
1875-1947.
Gábor
1897-
Sándor
1898-1959.
Ferenc
1918-1996.
Lajos

István
1863-
István
1888-
Antal
1865-1913
Mihály
1842
Péter
Gyula
1937-
László
1852-1931.
László
1894-

Abony

Mezőtúr

Tószeg

Tószeg

Újpest

Mezőtúr

Mezőtúr

Mezőtúr

Tószeg
Kunszent-
márton

Tószeg

Tószeg ?

Vecze
Bp-Tószeg

Tószeg

Tószeg

róm. kat.

református

református
róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

református

református

róm. kat

helv.

róm. kat

református

róm. kat
róm. kat.

róm. kat.

református

református

felesége
gyöngyösi

Szűcs Rozália

Hingi Rozália
2 d. Szűcs
Terézia

Hingi Mária
fazekas lánya

Csete Julianna
fazekas lánya
2 d. K Tóth
Zsófia fazekas
lánya

Kancsús Anna
Szepesi M.
fazekas özvegye
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ferfsl
Savara

H Szabó

Szabó

Szepesi

Szeiler

Szűcs

Tóth

?

Tóth

STóth

Török

Varga

Varga

Varga

Gergely
1887-1960.
János
1914-
Ignác
1886
József
József
Antal
János
1906-1924
Mátyás
1843-1879.
Mátyás
1872-
Károly
1873
Mihály
Antal

Mihály
1843-1875.

Mihály
1867-1874.
János
1835-1875.
István
1855-
János
1854-1911
József
1919-
József
1835-1886.

István
1864-1918
Gábor
1879-
Sándor

János
1899-195...
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Tószeg

Szarvas

Tószeg

Tószeg

Tószeg

Irsa
Szegvár
Szegvár

Hódmező-
vásárhely

Tószeg

Szolnok

Szolnok

Tószeg

Tószeg

Szolnok

Tószeg

Mezőtúr
Tószeg

Tószeg

református

evang.

róm. kat.

református

református

róm. kat.

róm. kat.
róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

róm. kat.

református
református

református

Sályi Etelka
fazekas lánya

Kenderesi
Katalin
fazekas özvegye

Tóth János
tálas özvegye
Bartucz Veronika

Sályi Teréz
fazekas lánya

Az idők folyamán tehát 45, az anyakönyvek alapján azonosítható fazekas dolgozott
Tószegen. Hozzájuk kell számítani azokat is, akikkel ott tartózkodásuk idején nem
történt anyakönyvi esemény. Bizonyos, hogy voltak ilyenek, hiszen például a mezőtúri
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céh jegyzőkönyve is tanúsítja, hogy céhbeli mesternél tanult a tószegi Oroszi István,
akinek neve nem fordul elő az anyakönyvekben említeti fazekasok között.

Tekintettel arra, hogy az anyakönyvek csak az 1860-as évektől felnőttkorba ért
fazekasokról közölnek mesterségre vonatkozó adatot, a megelőző időszakra csak a
másodlagos forrásokból következtethetünk. Fényes Elek 1851-ben megjelent művében
kiemelte, hogy híresek a Tószegen készült tetőcserepek. Bizonyára nemcsak tetőcsere-
pek, hanem cserépedények is készültek itt. Galgóczy 1877-ben megemlíti, hogy a
tószegiek a tetőcserép mellett fekete edényekkel is ellátják a környéket. A Szolnok
megye népművészetét bemutató kötetben a szerző Tószeget a megye XlX-dik századi
fazekasközpontjai között említi, s 15—20-ra teszi a mesterek számát. A szám szerinti
meghatározás megközelíti a valóságot. A szerző azon megállapítása viszont, hogy a
fazekasok első generációja Mezőtúrról költözött át az anyakönyvi adatokkal nem
igazolható, bár a két település közötti szoros migrációs kapcsolat létezett.

Azok a fazekascsaládok (Varga, Hódos, D. Molnár), akiknek fazekas ősei Mező-
túron gyakorolták a szakmát, a feltételezettnél később, a XlX-dik század utolsó harma-
dában bocsátották egy-két tagjukat Tószegre. Teljes áttelepülést ez csak a Hódosok
esetében jelentett, a D. Molnár fazekasdinasztiából az apa a céhbeli, D. Molnár Gábor
továbbra is Mezőtúron maradt. Varga Gábor Tószegre települt fazekas Mezőtúron
született 1879-ben, és 1915-ben kötött házasságot Tószegen. Apja, Varga János
Mezőtúr felsővárosi részén lakott, és továbbra is ott dolgozott céhbeli mesterként, nem
is költözött át Tószegre. A terjesen áttelepült Hódosok esetében az 1917-ben Tószegen
meghalt idősebb mester, Sándor édesapja, Hódos István még földműves volt, és nem
korsós, tehát ez esetben az említett másik két családtól eltérően nem egy fazekas
dinasztia széttelepüléséről, hanem egy új fazekas helykereséséről van szó. Ezek az
adatok azt bizonyítják, hogy csupán két mezőtúri fazekas családból települtek át és
gyökeresedtek meg Tószegen, s mindkettő áttelepülése az 1900-as évekre tehető. Őket
valamivel megelőzte Hódos Sándor Tószegre költözése.

Mindez nem jelenti azt, hogy a Mezőtúron kialakult fazekasság ne lett volna jelentős
hatással a tószegi mesterekre. A mezőtúri céh jegyzőkönyve tanúsítja, hogy több
tószegi tanulta a szakmát ottani céhbeli mesternél, mások segédként dolgoztak néhány
évet vagy hónapot Mezőtúron.

1877. január 1-től mezőtúri céhbeli mesternél, Gombos Istvánnál volt tanonc négy
évig a tószegi Gyalai Péter, Gábor fia. 1881-ben sikeresen fel is szabadult. Gombos
István a tanoncidő lejárta után is magánál tartotta. Gyalai Péter még 1882-ben is
Gombosnál dolgozott mint segéd. Évi fizetése 60 Ft volt, de abból a mester 10-et már
a szerződéskötéskor levont a Péter által tanoncként okozott kár megtérítésére, plusz
még egy hét ingyen munkát is kért ugyanezért. Úgy tűnik, Gombos szívesen
alkalmazott tószegieket, mert 1881 augusztusában a szintén tószegi Oroszi József is
nála dolgozott. Oroszi egy hónapra kifizetett bére 9 osztrák forint volt, ezért „reggeltől
estig" köteles volt a szakmán dolgozni. A munkabérből következtetve Oroszi már jóval
gyakorlottabb lehetett a mesterségben, hiszen míg a kezdő segéd, Gyalai Péter évi 60
Ft-ot kapott, Oroszi bére éves időszakra kivetítve 108 Ft lett volna.

Gyalai Péterrel azonos időszakban volt tanonc Hódos Sándor, csak másik mezőtúri
céhbeli mesternél. Korábban, 1868—1872-ig egy, Hódos István nevű tanonc tanult
Gombosnál. Felvetődik tehát, hogy bár a Tószegre települt Hódos Sándor apja még
földműves volt, esetleg idősebb nagybátyja, oldalági rokona már Sándort megelőzően
a korsós szakmát választotta. Hódos Sándor az inas- és segédévek után 1883-ban még
Mezőtúron kapott iparengedélyt a városi iparhatóságtól. A mesterkénti bejegyzés díját,
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az öt forint ipartestületi tagdíjat is befizette, ami után az egykori céhtagok 1883. április
22-én mesterré fogadták.

A már tószegi családból származó Bajári Sámuel 1861. május 12-én fejezte be
tanoncidejét, s ekkor szabadította fel a mezőtúri céhbeli mester, Palkó Sándor. A céh-
jegyzőkönyv egy másik bejegyzése Bajári Sámuel mesterét, Debretzenyi Palkó Sándor-
ként, illetve Ifj. P. Debretzeni Sándorként említi, mely előnév a mester származási
helyére is utalhat.

Mezőtúron tanulta a mesterséget D. Molnár Gábor és D. Molnár Balázs is.
Mindketten fazekassegédként költöztek Tószegre. Gábor és Balázs féltestvérek voltak,
apjuk, D. Molnár Gábor a mezőtúri céh vezető mesterei közé tartozott, 1885-ben a
céh, pontosabban már Ipartársulat alelnöke volt, s élete végéig Mezőtúron élt és
dolgozott.

A mezőtúri hatást tehát nem csupán az áttelepülők, hanem a mezőtúri mestereknél
tanult vagy ott hosszabb-rövidebb ideig dolgozó tószegi fazekasok is őrizték, sőt bizo-
nyára tovább is adták saját tanulóiknak. Bajári Sámuel és fiai a legjobb fazekasok közé
tartoztak, a falu legszebben virágozó fazekas felesége Bajári Ilonka volt. Bajári
Sámuelnél tanulta a szakmát S. Tóth József és Sályi Gergely. Bajári-lányt, Etelkát vette
feleségül Gyalai Péter. A legidősebb Bajári Sámuel által Mezőtúron megtanult szakmai
fogások tehát követhető körben terjedtek tovább Tószegen. Ribita Péter a Mezőtúrról
áttelepült Varga Gábortól tanulta a szakmát.

A cserépedények formai és díszítésben' megjelenése, a színezés egyértelműen a
mezőtúri hatás dominanciáját bizonyítja, amelynek rendkívül erős voltát támasztja alá,
hogy sem a Hódmezővásárhelyről, sem a Szegvárról Tószegre került fazekasok hatását
nem lehet stílusjegyekben tetten érni. Ennek természetesen az is okozója lehet, hogy
sem a Szegvárról áttelepült Szűcs Antalnak, sem a Hódmezővásárhelyről érkező Tóth
Mihálynak nem sikerült fazekasdinasztiát alapítania.

Érdekes megfigyelésre ad lehetőséget a házassági kapcsolatok elemzése. A Mező-
túrról áttelepültek egyike sem házasodott fazekascsaládba. Vélhetően mind az anyagi
háttér, mind a műhely felszereléséhez és beindításához szükséges tapasztalatuk megvolt
ahhoz, hogy önálló új életüket megszervezzék. Tószegen már huzamos ideig dolgozott,
tehát felszerelt műhelyt hátrahagyott fazekas özvegyét vette feleségül a Szolnokról
áttelepült Török József, a vásárhelyi Tóth Mihály, az ismeretlen helyről származó
Molnár János. A szegvári Szűcs Antal tószegi fazekas lányát vette feleségül, az újpesti
Makacs János hasonló módon. A idegen helyről betelepülő fazekasok harmadik cso-
portja feleséget is idegenből hozott magának.

A fazekascsaládok gazdasági stabilitására az anyakönyvek lakcím bejegyzéséből is
vonhatók le következtetések. A Tószeg 295-ös számú házban lakott 1881-től 1892-ig
Molnár Lajos Kunszentmártonból beköltözött fazekas feleségével, Kancsús Annával és
gyermekeivel. Ugyanebben a házban született meg Himner József abonyi származású
fazekas István és Lajos nevű gyermeke. Valószínű az idegen származású Himnert.
akinek felesége is gyöngyösi volt, segédként alkalmazta a tószegi fazekasözvegyet
feleségül vett Molnár Lajos. Himner csak néhány évig tartózkodott Tószegen, hiszen
csupán két gyermekének születését jelzi az anyakönyv, egyéb adat nem található sem
róla, sem feleségéről.

A legtöbbször változtatta lakását Szepesi Mátyás, Kancsús Anna első férje. Második
gyermekük megszületéséig a Tószeg 283-as számú házban laktak, ahonnan — amikor
fiuk megszületett — a 75 szám alá költöztek, de a harmadik gyermek már a 244-es
számú házban, a negyedik a szomszédos 245-ösben, míg az apa halálának évében
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megszületett, de csupán egy óráig élt ikrek a 287-es házban születtek. A szerencsétlen
sorsú fazekas, akinek 7 fiúgyermeke közül egy sem élte meg a serdülőkort, minden
gyermek megszületésekor máshol lakott. Ez csakis bérlakás lehetett. Szepesi Mátyás
változó helyeken lakott kis családjával, és bérmunkában dolgozott egy helyi mesternél
vagy mestereknél, hiszen saját korongot, kemencét, őrlőkövet, amelyek mind
elengedhetetlenek a mesterség önálló viteléhez, nem építhetett évenként újat, de lakóul
erre nem is volt lehetősége.

A Veczéről Tószegre költözött Repeczki Mihály hétszer költözött új helyre. Első
házasságából négy, másodikból 13 gyermeke született, de a 17 gyermekből 10 az
egyéves kort sem érte meg, s a leghosszabb ideig élt gyermek is alig hároméves volt.
Laktak Tószeg Ürgeváros részén, innen a 234 szám alá költöztek, a leghosszabb időt
— 10 évet — a 141-es számú házban töltötték 1884—1894-ig, s ezalatt az időszak
alatt 6 gyermekük halt meg. Az utolsó gyermek 1895-ben már új lakásban született,
de ő is csupán két hetet élt. Repeczki Mihály után sem maradt gyermek, aki a
mesterséget folytathatta volna.

A Szolnokról származott Tóh János három helyen lakott, és 11 gyermeke közül öt
fiú volt, de a leghosszabb ideig élt Vendel is már hároméves korában meghalt.

Az idegenből beköltözöttek többsége után nem maradt olyan felnőttkort megélt fiú,
aki továbbvihette volna az apja tudását. Mások talán éppen a nehéz megélhetési
körülmények miatt egy idő után elhagyták a falut, vagy korai haláluk vetett véget
fazekas pályájuknak.

Annak ellenére, hogy a múlt század utolsó harmadában a származási helyeket tekint-
ve igen sokrétű volt a tószegi fazekasság összetétele, a századforduló idejére ez teljesen
megváltozott. A Mezőtúrról betelepültek gazdaságilag megerősödtek, s beilleszkedtek
a régi tószegi fazekasok közé. Összeházasodás, keresztkomaság is erősítette e kap-
csolatokat.

A Sáji fazekascsaládból 2 férfi folytatta apja foglalkozását, és 4 lány ment
fazekashoz feleségül. A Bajáriak közül 4 férfi és 2 lány, a Vargák közül 2 férfi 1 lány,
a Hingiektől 3 férfi 2 lány. Mészáros István családjából 3 férfi, a D. Molnárok közül
4 férfi vitte tovább a mesterséget. Ezekhez a családokhoz csatlakoztak az 1. és 2.
generációs beköltözöttek, illetve azok a helybeli fazekasok, akiknek fiai már nem apjuk
szakmáját folytatták. A századforduló után olyan módon alakult át a fazekasok szakmát
továbbadó rétege, hogy többségbe került a Mezőtúrról elszármazottak, illetve az ott
szakmát tanulók vagy néhány év segédidőt eltöltők csoportja. Azok a hatások, amelyek
a tószegi fazekasság termékein láthatóan a mezőtúri stílus- és formavilágra utalnak,
véleményem szerint e felvázolt gyökerekből táplálkoztak.

A Damjanich János Múzeumban megnyílt Mesterségek Művészete kiállítás szemlé-
letesen tükrözi a mezőtúri kerámia stíluskorszakait, amelyek többnyire a tószegi fazeka-
sok munkáira is jellemzőek. Mégis akkor, amikor hangsúlyozzuk, hogy Jász-Nagykun-
Szolnok megyében a mázaskerámia önálló stílusú központjai Tiszafüred és Mezőtúr
voltak, nem szabad megfeledkeznünk a harmadik jelentős fazekasközpontról sem.
Tószeg fazekassága a követett stílusjegyekben erősen kötődött Mezőtúrhoz, de éppen
a kézművesmunka lényegéből fakadóan nem vált azonossá azzal, létezése idején
mindvégig viselte egyedi vonásait.

A kiállítás hasonlóan szemet gyönyörködtető egységei a viseletet, a szűcsmunkát
bemutató tárlók, s csupán személyes kötődésem emelte ki a látványból a fazekasságot
érintőket. A margón maradt még hely, talán másokban éppen a viselet látványa indít
el gondolatokat, elevenít fel régmúlt emlékképeket.
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