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Mezey Tamás és a 
„sárospataki fafaragók"1 

Éppen 30 esztendeje, hogy az első sárospataki fa-
faragó tábor megnyitotta kapuját azok számára, 
akik a magyar népművészet hagyományait igye-
keztek a maguk munkáival folytatni és új életre kel-
teni. Ennek a nemes vállalkozásnak elindítója és 11 
éven át éltetője volt Mezey Tamás,2 aki már nem le-
het közöttünk, s akire ma szintén emlékezünk. Az ő 
kezdeményezését országosan is az elsők között 
tartjuk számon, munkásságát az idők múlásával 
egyre jobban értékeljük, máig megőrzött alkotásait 
pedig - mint közelmúltunk kulturális, művészeti 
emlékeit becsüljük. 

Sárospatak művészeteket kedvelő közönsége 
büszke lehet arra, hogy a város a magyar népművé-
szet újabb hajtásának, a népi iparművészetnek egy 
évtizeden át alkotó műhelye, fejlődésének jelentős 
állomása lehetett. Az a közösségi alkotó szellem, 
amelynek Sárospatak 1972 és 1982 között az éven-
ként megismétlődő táborok keretében helyet adott, 
a népművészet átalakulásának, formai és esztétikai 
megújulásának kifejezőjévé vált. 

Immáron három évtizede kísérem figyelemmel azoknak a fafaragóknak a művészi pályá-
ját, akik a sárospataki táborok állandó résztvevői voltak. Az első kísérletező, és a mesterség 
alapjait, technikai ismereteit elsajátító időszaktól a csoportos vagy önálló kiállításokon muta-
tott formai és tartalmi kiteljesedésig, a népművészet által ihletett első próbálkozásoktól az 
egyéni kifejezés megvalósulásáig végigjárták azt az utat, mely a hagyományokban gyökere-
ző, korszerű művészi alkotó tevékenység mind szélesebb kibontakozását volt hivatott segíte-
ni. A táborok minden résztvevője a népművészetből indult el, megismerte annak törvénysze-
rűségeit, az anyag, technika és népi szemléletmód sajátosságait, de nem maradt meg a tár-
gyak újraalkotásának szintjén, hanem annak szellemében saját gondolatai, érzésvilága kifeje-
zésére törekedett. A közös munka, közös célkitűzések, kialakult művészeti magatartásformák 
iskolát teremtettek Sárospatakon, s ez további életükben, munkásságukban a későbbiek során 
is meghatározó maradt. A közösség tagjai együvé tartozásának tudata, rokon szellemiségük 
jogosít fel minket arra, hogy a táborok résztvevőit „sárospataki" fafaragóknak mondjuk, ho-
lott szűkebb értelemben csak Homonnai György, Mezey Tamás, Kovács László és egy idő óta 
Lavotta Géza mondható valóban sárospatakinak. Dr. Lannert Keresztély Derecske körzeti orvosa 
volt, csak életének utolsó éveire költözött családjával Debrecenbe. A székely származású 

1 Elhangzott a hasonló című kiállítás megnyitóján 2002. október 18-án, Sárospatakon a Művelődés Há-
zában. (Szerk.) 

2 Mezey Tamás fafaragó népi iparművész 1943-ban született Madocsán. Két évtizedig élt Sajószent-
péteren, 1962-től pedig az 1980-as évek végéig Sárospatakon. Nyersanyagai a különböző fafajták 
mellett a szaru, a csont és a szárított tökhéj (kobak) voltak. A hagyományos formájú használati tár-
gyak, háztartási eszközök mellett díszdobozokat, tülköket készített karcolt, domború fafaragásos, 
berakásos és ólmozott technikával. Leggyakoribb díszítményeit stilizált központi rózsamotívumból 
kiinduló növényi ornamentika alkotja. Ujabban pásztor-, betyár- és vadászjelenetek, madárábrázo-
lások is megjelentek tárgyain. Munkáival 1970-ben az Ifjú Népművész, 1971-ben a Népi Iparművész, 
1973-ban pedig a Népművészet Ifjú Mestere címet nyerte el. 1992-ben Sajószentpéteren hunyt el. 
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csíkszentdomokosi Kiss Ernő az 1950-es évektől Tatán él. Nagy Kristóf etyéki családból került 
előbb Kecskemétre, onnan a Dunakanyar vidékére. Fodor Vendelt a Győr melletti Nagy-
szentjános, Csepeli Istvánt Dunaföldvár, Szondi Sándort Miskolc, Lovas Ervint és Oláh Istvánt 
Debrecen, Schmidt Sándort Vásárosnamény, Varga Józsefet Jászberény, Csikós Nagy Mártont a 
Dunántúl, ott is Somogy vidéke tarthatja magáénak. Sajnos, többen már csak ernlékezetünk-
ben élnek. 

A táboroknak egy-egy alkalommal 30-40 résztvevője is volt. Az itt megjelent fafaragók 
szinte az egész országot képviselik és mondhatjuk, a legismertebb népi iparművészek közé 
sorolhatók. Indulásuk és művészi kiteljesedésük helye azonban Sárospatak, ahol a népművé-
szet szeretetével feltöltődve szóródtak újra szét, de az önálló alkotás útjait megtalálva is a sá-
rospataki közösséghez tartozóknak tartották, s tartják ma is magukat. Ennek az alkotó közös-
ségnek a folytatója a már két és fél évtizedes múltra visszatekintő vásárosnaményi tábor, 
amely Schmidt Sándor vezetésével a sárospataki hagyományokat is őrzi. Hasonló alkotó kö-
zösségek szerveződtek az ország különböző vidékein, ahol újabb nemzedékek ismerkedtek 
meg a közösségben végzett önkifejezés lehetőségeivel és az egyéni alkotás örömeivel. 

A sárospataki Művelődés Háza, mely intézmény a fafaragó táborokat szervezte és anyagi-
lag segítette, a résztvevő alkotók itt készített, vagy kiállítás céljára magukkal hozott munkái-
ból több száz darabos gyűjteményt hozott létre a táborok emlékeinek megőrzésére, valamint 
az itt folyó munkák dokumentálására. Ugyanakkor a sárospataki vármúzeum rendszeres vá-
sárlásokkal tett szert hasonló, de a szakszerű kiválasztás folytán színvonalas gyűjteményre. 
Kívánatos volna, hogy ezek együtt, egymást kiegészítve, állandó kiállításként állhatnának a 
nagyközönség rendelkezésére és ezáltal segíthetnék a megújuló népi iparművészet továbbfej-
lődését. 

A táborok megszervezésében és az ott folyó munka irányításában elsődleges szerepe volt 
Mezey Tamásnak, aki éveken át gyűjtötte és tanulmányozta a zempléni népművészet emléke-
it. A mángorlók, tükrösök, guzsalyok, sulykolok, tülkök formáit, díszítményeit felhasználta 
saját munkáiban, de tovább is fejlesztette azokat. Faragásaival, később metszeteivel, plakát 
rajzaival gyakran találkoztunk. Mint fafaragó népi iparművészt nemcsak szűkebb hazája, ha-
nem szakmai körökben az egész ország számon tartotta. Másutt is gyakori vendége volt ha-
sonló alkotó közösségeknek. A művészi munkában mutatott igényessége mindenüt t elisme-
rést, megbecsülést hozott részére, a fiatalok iránti elkötelezett segítőkészsége pedig a tanítvá-
nyok egész sorát teremtette meg számára. 

Amikor a fiatal Mezey Tamást megismertük, a későbbieknél szerényebb munkáival, még 
csak kialakulóban lévő mintakészletével, formavilágával is méltán keltett figyelmet. Láthat-
tuk munkáiban a technikai készséget, a jó arány- és kompozíciós érzéket, de elsősorban a célt, 
amely felé tudatosan közeledett, a népművészet minél alaposabb megismerésének vágyát, a 
népi faragás művészete egyéni, sajátos továbbfejlesztésének programját. A népművészet fel-
fedezése Mezey Tamás egész művészi pályáját meghatározta. A népi alkotások megismerése 
nemcsak lehetőséget adott számára formavilágának kialakítására, hanem a népművészet sa-
játosságainak, törvényszerűségeinek felismerése a több évszázados népi kultúra eredményeit 
közvetítette számára. Minden munkája egybeforrt a népművészettel, munkássága a hagyo-
mányos népművészet megújulását, újraéledését is jelentette. Mint ahogy mai népművészeink 
alkotásai és a népművészet hagyományai elválaszthatatlanok egymástól, úgy Mezey Tamás 
munkáit is a hagyományos népművészetünk megközelítésének módszereivel és szempontjai-
val szemlélhetjük. Murikái azonban különböznek is a hagyományos népművészettől. A mai 
népművész már nem marad az ismeretlenség, a névtelenség homályában, művei már nem 
olyanfajta társadalmi termékek, mint a korábbi népművészeti alkotások, hanem a hagyomá-
nyokban gyökerező, a népi ízlést és igényeket tükröző, egyéni művészeti alkotások. Az egyé-
ni alkotás és közösségi termék azonban mindig kölcsönhatásban volt egymással. Mint a kö-
zösség által csiszolt, véglegessé megformált népdalainknak is megvoltak a szerzői, egyéni al-
kotói, úgy a népi díszítőművészetben is az egyéni alkotások táplálták, gazdagították és meg-
újították a közösség egyetemes, hagyományos közkincsét. Az egyéni megformálás, a népmű-
vészet általános szabályain, törvényein belüli sajátos látásmód nem idegen a népművészettől, 
de ezekben a művekben már sokkal inkább a tudatosság, egy-egy vidék - Mezey Tamás eseté-
ben a zempléni tájak és a Bodrogköz - népművészeti sajátosságainak kutatásán, vizsgálatán 
alapuló összegező, általánosító törekvések mutatkoznak, szemben a klasszikus népművészet 
inkább ösztönös, spontán megnyilvánulásaival. A hagyományok iránti tisztelet, ugyanakkor 
a saját művészi programjának megvalósítására törekvő céltudatosság jellemzi Mezey Tamás 

88 



munkásságát. A megismert és sajátjává tett népművészeti hagyományanyag újraalkotása, a 
díszítményi elemek tudatos, újszerű megformálása, a népművészetnek a modern világ igé-
nyeihez való alkalmazása és az egyéni kifejezésmód munkásságának legfőbb értékei. 

A népi faragóművészet legáltalánosabb anyaga a fa, de népi iparművészeink gyakran vá-
lasztották műveik anyagául a szarut és a csontot. Ezeket az anyagokat látjuk zömmel Mezey 
Tamás munkáiban is. 

A fa művészi megmunkálásának két nagy megjelenési területe a forma és a díszítmény. Fafa-
ragással foglalkozó népi iparművészeink egy részét inkább a tárgyak formája, más részét 
azok díszítménye ihleti elsősorban alkotó munkára, a népművészetnek a mai kor számára 
történő megújítására. Ennek megfelelően a fafaragásnak két irányzata alakult ki: a funkcionális 
tárgyak, a mai élet igényeihez alkalmazkodó, mindennapjaink során felhasználható, de népi 
szemlélettel létrehozott, tartalmában megújított tárgyak: bútorok, háztartási eszközök, gyer-
mekjátékok művészete, valamint a faragásnak kevésbé gyakorlatias, kevésbé praktikus, in-
kább díszítő jellegű irányzata. Ez utóbbinál azonban mindig megvan a díszítményeknek a 
használati eszközökhöz való kötődése, mivel a népművészet mindig a használati tárgyak m ű -
vészete. Mint ahogy a funkcionális irányzatban igen nehéz a mai élet igényeinek és az évszá-
zados hagyományokkal rendelkező népi formáknak az összeegyeztetése, úgy a díszítő fara-
gásnak is megvan az a veszélye, hogy öncélúságba megy, a modern élet számára használha-
tatlanná, korszerűtlenné válik. A hagyományos és korszerű ellentétének feloldása, a múlt ér-
tékeinek a mai életbe történő átvitele minden népi iparművészettel foglalkozó alkotó alapve-
tő problémája, amit Mezey Tamás sem kerülhetett el. A funkcionális és díszítő jellegű faragás 
azonban alapjában véve nem ellentétes egymással, hanem egymás kiegészítője. A forma és dí-
szítmény szerves egysége, helyes aránya és kívánt harmóniája a tárgy művészi megjelenésé-
nek értékmérője, a társadalmi igény pedig a célszerűség és a hasznosság próbája. 

Mezey Tamás művészetében kezdetben inkább a díszítő jelleg dominált, későbbi munkái-
ban mindjobban megmutatkozott a célszerűségre, használhatóságra való törekvés. Mint emlí-
tettem, éveken át gyűjtötte és tanulmányozta a hagyományos zempléni népművészeti emlé-
keket, azoknak formáit, díszítményeit felhasználta saját munkáiban, ugyanakkor tovább is 
fejlesztette azokat. A népművészet kincseinek alkalmazása, motívumainak átültetése Mezey 
Tamásnál sem jelentett másolást, hanem az eredeti forma- és arányrend megtartásával a nép-
művészeti formák átköltését, egyéni munkájába, saját stílusába való újraalkotását eredmé-
nyezte. Munkásságának az az időszaka tehát, amely a népművészet legközvetlenebb hatása 
alatt elsősorban díszítő jellegű munkákban mutatkozott meg, igen értékes és talán alkotó te-
vékenységének legmagasabb szintű korszaka, amikor a népi szemlélet önálló művészi kifeje-
zésmóddá érett benne. Nem volt könnyű ennek a művészi feladatnak a megvalósítása, még 
nagyobb kihívást jelentett számára a folytatás, célkitűzéseinek és az elvárásoknak mind ma-
gasabb szinten való megfelelés. Ennek is voltak biztató, előremutató jelei, de a továbblépésre 
sok időre, kitartó kísérletezésre, felfokozott szellemi erőre volt szüksége, ami őt testileg-lelki-
leg felemésztette és kimerítette. A felelősség életének utolsó éveire lelki válságba sodorta és ez 
a teljes összeomlásig kísérte. 

Mai népművészeink munkásságának célja, rendeltetése nem azonos az előző korok népmű-
vészetének megjelenési, alkalmazási körével. Megváltozott a művészeteket létrehozó gazda-
sági, társadalmi alap, megváltoztak a művészetek iránti társadalmi igények. A modern idők 
azonban nem söpörték el nyomtalanul a népművészetet, mert azok általános emberi értékei a 
mai társadalomban is hatnak, mai ízlésvilágunknak is megfelelnek, mindennapi életünkbe is 
beépülnek. A múlt népművészeti termékeinek a mai kor számára történő hasznosítását, az 

ember és tárgyi környezete közötti 
harmónia újrateremtését vállalták és 
tűzték ki feladatukul Mezey Tamás és 
a „sárospataki" fafaragók, s hogy e hi-
vatásukat megújuló környezetkultú-
ránk egy kisebb területén alig több, 
mint egy évtized alatt sikerre vihették, 
mutatja a gondolatot továbbvivő újabb 
népi iparművészeink hosszú sora. 

Dr. Janó Ákos 
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