
Nehéz a történetem in medias res kezdeni, mert
sok apró mozaik veszne el, amelyik később csak
nagy nehézséggel illeszthető vissza, így kez-
dem az elején, kicsit magammal.

Mikor e sorokat írom, már elmúltam 27 éves.
Hátam mögött gazdag élet, si-
keres középiskolás és egyete-
mi évek, majd az egyetemet
követő tudományos munkál-
kodás. Fiatal vagyok, de úgy
érzem, érettebb és talán ér-
deklődőbb is a koromnál, il-
letve helyesebben a korosz-
tályomnál. Ez nagyrészt a
szerencsének köszönhető,
mert hihetetlenül ingergaz-
dag környezetbe, minden
iránt érdeklődő és a szakmá-
jukban kiemelkedő eredmé-
nyeket elérő embereket ösz-
szefogó családba születtem.

Nagyapám (id. Rapcsák
András) matematikus, a
MTA rendes tagja volt. 9 éves
koromig ismerhettem, akkor
hagyott itt bennünket. Csak
sokkal később, szinte felnőtt
fejjel értettem meg igazán,
milyen hatalmas ajándéka
volt az életemnek. Mind a
mai napig nem tudom pon-
tosan, milyen mérföldköve-
ket fektetett is le a magyar
matematika nagy országútján, de még most is
a fülembe cseng, ahogy a világ legkülönbözőbb
dolgait oly egyszerűen és szellemesen írja kö-
rül, ahogy nekem egy gyermek nyelvén oly
kedvesen magyaráz, no meg ahogy Adyt sza-
val. Semmit nem tudtam még akkor, de mára
egyértelmű, hogy életem forrását ő nyitotta
meg, és vezette medrébe. Ő általa nyaralhattam
már kisgyermekként a balatonalmádi tudósü-
dülőben, ahol meghatározó impulzusok értek
évről évre. Olyan nagyszerű emberekkel talál-
kozhattam, beszélhettem, sőt akár az ölükbe is

ülhettem, mint a kiváló történész, Hanák Péter
vagy Tarján Imre, Hollán Zsuzsa, Peschka Vil-
mos, Lapis Károly, Donáth Tibor, Márta Ferenc,
Mádl Ferenc, Szabad György, Pölöskei Feri bá-
tyám, Heller Ágnes és folytathatnám a sort a

végtelenségig. Az almádi
üdülések korán megmutatták
azt a példát, amit követnem
kell. Azt, hogy egy embert
nem a szakmai sikerei hatá-
roznak meg elsősorban, ha-
nem valahogy minden más,
ami körbeveszi. Az, ahogy
gyerekként beszél veled,
ahogy kártyázik pénzbe egy
üveg bor mellett, és közben
mesél, az, ahogy orvosként
épp történelmi események
példáját ülteti át mindennap-
jainkra, vagy épp a mezőtúri
kerámiáról értekezik. A szak-
területétől távol, szeretettel,
érdekesen és értelmesen.

Nagybátyám, ifj. Rapcsák
András mérnök, politikus,
Hódmezővásárhely polgár-
mestere a művészet szerete-
tét, a gyűjtés örömét mutatta
meg. Csodálatos ember volt,
gimnáziumi éveim alatt szinte
apámként tekintettem rá. Cso-
dáltam őt, ittam szavait, utá-
noztam, kerestem az utat és

lehetőséget, hogy hasonlítsak rá. Nagy példa-
képem, rengeteget tanultam tőle. Az első auk-
cióra vele mentem el, és a miliő magával raga-
dott. Csodáltam, és hála a családjának, még ma
is csodálhatom a lakását, ami nem fényűző, de
olyan kifinomult ízlésről és nagyfokú művé-
szetpártolásról tanúskodik, ami sokak számára
példaértékű. Az érettségim, életem első nagy
próbatétele előtt hagyott itt, amikor talán a leg-
közelebb kerültem hozzá, és talán fel is nőttem
a gondolataihoz. A könyveket, az irodalom ér-
dekességeit, a szőnyeg- és kárpitművészetet,
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Az én történetem…,
avagy hogyan szeretett bele egy fiatal orvosjelölt a mezőtúri kerámiába

1. ábra. Nagy koronás korsó



valamint a porcelánmanufaktúrákat ő „mesélte
el” nekem. Ami tudásom ezeken a területeken
van, az teljes egészében az ő alapjaira épül.

A másik nagybátyám, Rapcsák Tamás a ma-
gyar operációkutatás megalapozója, matemati-
kus. Ő vette át hódmezővásárhelyi nagybátyám
szerepét az életemben az egyetem alatt. Ő a
diplomám előtt hagyott itt. Teljes ellentéte volt
Bandi bátyámnak. Megtanította, mi a szorga-
lom, a tisztességes munka, a tudomány becsü-
lete és a korrekt kísérlet. Meg persze a jó bor.
Csodálatosakat tudtunk együtt inni, szenzációs
borok és italok mellett folytattunk a Balaton-fel-
vidéken hajnalokba nyúló beszélgetéseket.

Szüleim, Szerelmem mindenben támogatnak
és támogattak, ők ezt teszik hozzá, tőlük kap-
tam nevelést, becsületet és szeretetet. Erről ne-
héz írni és talán nem is tartozik ide …

A sor végére hagytam a nagymamám. Ő volt
mindenkinek és mindennek az összetartója. A
család esze, nekem a nőideál. Okos, erős, hatá-
rozott és fogékony mindenre, ami szép. Nagy-
apám halála után kapcsolatunk nagyon speciá-
lis volt. Édesanyámmal gondoztuk 16 éven át (ő
is a diplomám előtt halt meg, majdnem Tomi

bátyámmal egy időben), így sokkal szorosabb
kapcsolat volt köztünk, mint egy átlagos nagy-
mama és unokája között. Nincs olyan nap, hogy
ne gondolnék rá, és nincs olyan gond, amit egy
égre vetett pillantással ne osztanék meg vele.
Mindent ő indított el… 2007-ben halt meg, és én
örököltem nagyszüleim hagyatékát. Ha az em-
ber kihordta volna az Ecserire, nem nagy pénzt
kapott volna érte, de nekem mégis felbecsülhe-
tetlen értéket képvisel. Alapot adott, egy jó
nagy löketet a kezdéshez. A könyvek között
volt három kötet a Magyar Földrajzi Társaság
Könyvtára sorozatból, elolvastam, megtetszett.
Imádtam a Tíz esztendő a Tűzföldönt. Érdekelt a
többi kötet is, hát elkezdtem gyűjteni, ma már
egy híján megvan a sorozat. Gyakorlatilag a
nagyapám (mert a könyvek az övéi voltak) há-
rom kommersz rongyos kötetén kívül mind hi-
bátlan állapotú, teljes, szép példányok. Persze a
legértékesebbnek megmaradtak az ő könyvei.
Örököltem képeket a debreceni Félegyházi
Lászlótól, ahhoz is sikerült gyűjtenem, büszke
vagyok rá, hogy a könyvtáram része a Biblio-
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2. ábra. 38 cm magas koronás korsó a századforduló időszaká-
ból. A nagy koronás korsó kísérleti példánya. Nincs rendesen ki-
égetve, innen a fehér alapszín. Az ablakok kissé repedtek, de
nem hiányosak, a korsó teljesen ép

3. ábra. 35 cm magas kobakváza 1938-ból. Szín- és formavilá-
gát tekintve újító darab, mely a polgári közízlés kielégítésére
volt hivatott. Dupla pecsételéssel jelzett, szignált



theca Classica sorozat, aminek mintegy harmada
származik a hagyatéki könyvtárból. Ezeket
nagy lelkesedéssel olvasom is. Az ókor nagy ra-
jongója vagyok. És végül, de messze nem utol-
sósorban a nagyszülői hagyaték révén kerültem
kapcsolatba a mezőtúri kerámiával és Badár
Balázzsal.

Tehát 23 éves voltam, mikor nagymamám
meghalt. Édesanyám elmondása szerint a la-
kásában 40 éve moccanatlanul állt a nagy zöld
korsó a szoba sarkában, a tölgyfából készült
tartón. A lakás misztikus tárgya volt, nem mer-
tünk hozzáérni, rettegtünk, össze ne törjön, po-
rolva sem volt sohasem. Mikor számoltuk fel a
hagyatékot, félve emeltem le, és láttam a dupla
pecsétet az alján „Badár Balás M-Tur”. Senkinek
nem mondott semmit. Sőt! Rajtam kívül min-
denki csúfnak tartotta. Paraszti, nem színes,
csak zöld mázas, olyan, mint egy Zsolnay, de
mégse az. Adjuk el, kérték a szüleim, én ellen-
keztem, de kíváncsi is voltam, mennyit érhet.
Meghirdettük, és nemsokára jött is a telefon,
hogy azonnal viszik, hatjegyű összeget aján-
lottak. Persze nem adtam oda, hanem egy éj-
szaka nekiültem az internetnek, és utánanéz-
tem, ki is teremtette a korsómat. „Id. Badár
Balázs (1854–1939) – az egyik leghíresebb ma-
gyar fazekasmester. Mezőtúron született és
élt…” – olvastam az első életrajzot, és megtet-
szett. Aztán jött a következő éjszaka, majd még

egy és még egy, és így tovább. Két hét múlva
már Mezőtúron voltam a múzeumban, ahol
megláttam a vázám párját és sok egyéb Badár-
kerámiát. Ott mondtam ki, hogy ezt a csodát
nem adom el, míg élek, és ezt a művészt gyűj-
teni akarom. Igen, ott beleszerettem. Aztán ki-
derült, hogy Badár az én vázámat vihette ki a
világkiállításra, ahol kitüntetésben részesült.
Azóta még többet kínáltak érte, de ez a váza
már velem hal. Életem része.

Milyen is ez a váza? 63 cm magas, úgyneve-
zett koronás korsó (1. ábra). A Badár-manufak-
túra csúcsterméke. Különlegessége a négy rátett
áttört ablakdísz és a számos egyéb rátétes dísz.
Ez az agyagos ipar technikailag legnehezebb dí-
szítőeljárása. A korsó alapszíne zöld. Ez a Zsol-
nay-eozinmázhoz hasonlatos, Badár a receptet
a pécsi gyárból vitte Mezőtúrra, és ott tökélete-
sítette, alakította. Emellett a váza kontúrja ara-
nyozott. Ez azt jelenti, hogy háromszor is volt
égetve, ami egy áttört rátétes díszű vázán kü-
lönösen ritka. Az aranyozás miatt feltételez-
hető, hogy ez a mű volt a világkiállításon. Badár
a kapitális munkáit (ezek mind 63 cm-esek, zö-
mében zsiráfnyakú és koronás korsók) lajstro-
mozta. Ebből a formából tudomásom szerint
négy készült. Az aranyozott van nálam, ez a
gyűjteményem talán legszebb és legkülönlege-
sebb darabja. Van egy darabokból helyreállí-
tott Eger mellett egy gyűjtőnél és egy a múze-
umban. A negyedik valószínűleg Stockholmba
került.

Ennek a vázának egy kísérleti példánya is a
tulajdonomban van (2. ábra). Nincs rendesen
kiégetve, innen a fehér alapszín. Rátétekkel dí-
szített, melyeknek az alkotó piros és zöld színt
adott. Az eljárás egyszerű festés, nem mázráé-
getés. A legtöbb díszen rekonstruálható a mes-
ter ujjlenyomata. A cserép különlegességét az
adja, hogy a források szerint Badár kínosan
ügyelt rá, hogy ne kerüljön ki a műhelyéből
félkész, illetve próba- vagy gyakorlótermék.
Lehet, hogy pályázati bemutatódarab? Ez a
korsó valahogy mégis magántulajdonba került,
és ez egyedülállóvá teszi. Sem az Iparművé-
szeti, sem a mezőtúri múzeum anyagában és
dokumentációjában nem szerepel hasonló pél-
dány. Füreden vásároltam egy antikvitásüzlet-
ben bagatell 15 ezer forintért.

Három lopóváza-korsó (az elnevezés a dísz-
illetve lopótökhöz való hasonlóságon alapul) is
a tulajdonomban van. Egy 50 cm-es és két 33
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4. ábra. 30 cm magas lisztesbödön, 1875–1880 között kelet-
kezhetett. A bödön értékét emeli, hogy a virágok és a karima a
nemzeti trikolór színeivel vannak megfestve



cm-es. A nagylopókorsót tavaly nyáron, Bala-
tonakarattyán, a régiségpiacon láttam meg egy
cigány árus lomkupacának a tetején. Lámpává
volt átalakítva úgy, hogy az aljára egy bronz-
talp, a tetejére pedig egy izzóhely volt rögzítve
egy a vázát keresztül átkötő vasrúddal. Nem
tudtam, hogy ifj. vagy id. Badár, de biztos vol-
tam benne, hogy mezőtúri, értékes darab. 3000
Ft-ról 1500-ra alkudtam le, és hozzám ke-
rült. Amikor szétszereltem a lám-
pát, megláttam a két Badár pe-
csétet. Badár a közepes és
nagy kapitális termékeit
két pecséttel jelezte. A
kislopók közül az
egyik az öreg mester
utolsó kísérletezős
korszakából szárma-
zik. Sokan bírálták
ezeket a műveket, itt
már elszakadt a me-
zőtúri festéstől, barna
alapon jönnek elő a szí-
nek. A korsó Stuttgartból
került haza (3. ábra). A má-
sik kislopó festetlen, egype-
csétes, szignálatlan. Meggyő-
ződésem, hogy Badár Erzsi
készítette. Ezeket a finom le-
veleket az ő munkáin látni. A
múzeum szerint viszont ez is
inkább id. Badár alkotása.

Az utolsó korszakból még két művem van:
egy kisváza és egy barnaváza. Mindkettőn a
lopóvázákhoz hasonló barna alapon a zöld szín
világít, a virágok kék szirommal, sárga por-
zókkal festettek. A szín- és formavilág teljesen,
a motívumok részben elszakadtak a mezőtúri
hagyományoktól. Már semmilyen nyom nem
utal a népi jellegre. A cél egyértelműen a pol-
gárság ízlésének kielégítése volt, amit szerintem
mesterien megoldott. A vázák alakját is ebben
a korszakában újította meg. Badár hozta be az
ún. zsiráfkancsót a magyar kerámiaművé-
szetbe, amiért korának ítészei szörnyű kritiká-
val illették. Formailag öblös alj és hosszú zsi-
ráfnyak jellemezte ezeket a darabokat, innen
eredt az elnevezés is. Eredendően török, illetve
arab fémkiöntők voltak, amik a szecesszió ide-
jén kedvelt kiegészítőivé váltak a nagypolgár-
ság lakásainak. Nem kellett sok időnek eltelnie
ahhoz, hogy a megrendelők kiköveteljék ked-

venc agyagosuknál, hogy készítse el ezeket az
egzotikus formákat kerámiából, és díszítse fel
őket népies motívumokkal. Ezekért a korsókért
Badárt az Iparművészeti Társaság eljárás alá
vonta, kritizálták, bírálták, de a köznépnek ez
kellett, és az ő akaratuk győzött. Tulajdonom-
ban zsiráfkancsó nincs, érzéseket bennem nem
kelt, ezért nem is keresem.

Egy érdekes történet a zsiráfkorsó kap-
csán: Lapis professzor úr Mezőtúr

mellől származik. Ő még „osz-
tálykirándult” Badárhoz.

Mikor meséltem neki a
zsiráfkorsóról, felkaca-

gott, és mondta: „Az
az ember zsiráfot biz’
sosem látott, mindig
egy lócán ült, szájá-
ban pipával, fején
egy szakadt kucsmá-
ban. De az nem zsi-

ráfból volt.” Érdekes,
hogy tényleg minden

kép így ábrázolja Badárt,
pipával, kucsmában.
A jelzéstechnika felemlege-

tése kapcsán szeretnék kis is-
meretterjesztő kitérést tenni:
Az, hogy valami id. Badár
Balázs-kerámia, nem azt je-
lenti, hogy az adott tárgyat

bizonyosan a mester maga készítette. Badár
már a századfordulón, sőt előtte is műhelyként
működött, ahol 8-9 ember is dolgozott és tanult.
Kiemelkedő alakja volt a Badár-manufaktúrá-
nak Bozsik Kálmán és Gorka Géza, de megem-
lítendő Badár Erzsébet, ifj. Badár Balázs, Lévai
István és Cs. Szabó István. Badár üzeme sokkal
inkább a herendi porcelángyárhoz hasonlított,
ahol kiváló képességű elhivatott emberek egész
sora dolgozott együtt egy hibátlan darabért.
Amire rákerült a Badár-pecsét, az a kiváló mi-
nőséget, id. Badár Balázs ellenőrzését és kisebb
vagy nagyobb részben keze munkáját igazolta.
Nem sajátította viszont ki más érdemét. Azaz
Badár pecsétje minőséget jelent, de nem a ké-
szítő valós személyét adja meg. A fent említett
kapitális koronás korsó például 3-4 hónapig
készült. Legalább 3 ember nagy precizitású ösz-
szehangolt munkája kellett a korongozáshoz és
a díszítéshez. Egy ember nem képes ezt a ter-
méket elkészíteni. Az a jelzés, hogy két vagy
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5. ábra. 36 cm átmérőjű áttört tányér. A tányér
nyomott technikával készült és az áttörés utó-
lag lett kivésve. Jellegzetes mezőtúri motí-
vummal van díszítve. Századfordulós pecséttel



több Badár-pecsét, illetve 1925-től id. Badár
kézzel írt szignója is látható a cserépen, azt jelzi,
hogy az öreg mester saját kezével dolgozott a
művön. Mindkét gyermek (Erzsébet és Balázs)
örökölte az apa tehetségét, másolták őt, sőt ne-
megyszer pecsételtek is az apjuk bélyegzőjé-
vel. Ezeken a kerámiákon én mindig csak egy
bélyegzést találtam, és aláírva sosem voltak.
Gyakorlott szem könnyen el tudja különíteni,
melyik Badár munkája dominál egy adott da-
rabon.

Kuriózumnak számítanak a használati tár-
gyak. A tulajdonomban lévő legrégebbi Badár-
kerámia a lisztesbödönnek használt, zsemle-
sárga alapszínű, úgynevezett dudi edény (4.
ábra). Az Arad megyei Dud község határában
működő bányából vásárolták ezt a sárgás, ön-
tőfestéknek használt agyagot. Badár a legtöbb
népi fazekashoz hasonlóan kezdetben csak a
parasztságnak szánt használati tárgyak gyártá-
sával foglalkozott. Később a különböző vásá-
roknak és kiállításoknak köszönhetően a neve
egyre inkább elterjedt a városi polgárság köré-
ben is, amelynek igényéhez és ízléséhez iga-
zodva mind több dísztárgyat készített. A korai
korszakából nagyon kevés cserép maradt visz-
sza, hiszen ezek az edények állandó résztvevői
voltak a falusi hétköznapoknak, könnyen sé-
rültek, eltörtek, megsemmisültek. Gyakori a
századforduló előttről a köcsög, a laskaszűrő és
a főzőedény, de ezek nem mindegyike jelzett.

A századfordulót követően Badár önmagát
már népi műfazekasnak aposztrofálta, egyre
ritkábban és akkor is csak az ismerőseinek ké-
szített használati tárgyakat. A húszas évektől
ezek a praktikus cserepek szinte el is tűntek a
kínálatából. Éppen ezért kuriózum a bőrrel fed-
hető tejfelesköcsög, a két konyhai váza és a lek-
városedény az 1920-30-as évek tájáról. A csere-
peket Badár modern, egyenes és hurkokba
rendezett vonalak sormintaszerű festésével dí-
szítette. A mintát Debrecenben, egy alkotótá-
borban sajátította el. A Magyar iparművészet
egyik számában találtam ebből a korszakból
képeket és leírást, itt a tejfelesköcsög más min-
tával van reprodukálva. Ebből a díszítésből sem
a múzeumban, sem a gyűjtőtársaknál nincs
több példány. Hozzám Horvai Tibor barátom-
tól került nagy könyörgések árán. Vele Badár
Balázs kapcsán ismerkedtem meg, rengeteget
tanultam tőle, és egy igaz, jó embert ismertem
meg benne. Az ő barátsága olyan ajándék, amit
a Badár-szenvedélynek köszönhetek. Tőle kap-
tam/vettem baráti áron a festett áttört tányért
(5. ábra). Áttört tányérból Badár sokfélét készí-
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7. ábra. 
18 cm magas
könyvbutelle.
A „borítóján”
a „noteszívjad”
felirat,
a „lapokon”
a „Készítette
Badár Balás
Mező-Turon”
kézi ráírás
olvasható

6. ábra. 33 cm magas kulacs. 1920–1930 között készült, hibát-
lan állapotú. Érdekessége a különleges festés, illetve a kupak.
Ritka, hogy a kulaccsal megmaradt az eredeti kupak, gyűjtők kö-
rében ez egyedülálló



tett, nekem csak mázasak vannak. A nagy tá-
nyérból van még két barna mázas, ami a szá-
zadfordulón ritka volt Mezőtúron. Ezek ugyan-
akkorák, mint a képen is bemutatott színes. Kis
tányérból (19 cm átmérő) van 4-5 db, amelyek
szépen elkülönülnek az alkotói korszakok men-
tén. A századfordulós a nagy áttörthöz hason-
lóan színes. Az 1910–20 közöttről származóak
már barna alapszínűek, és a virágok kevésbé ki-
dolgozottak rajtuk, az 1925 utáni korszakban a
festés elmosottá vált. A kulacs (6. ábra) érde-
kessége a különleges festés, illetve a kupak.
Csak a mezőtúri múzeumban lévő hasonló té-
májú kulacsnak van meg a kupakja. Onnan
tudni, hogy az enyémen lévő is eredeti. Az ere-
detiséget korabeli fényképek és a mezőtúri mú-
zeumban kiállított hasonló témájú kulacson
lévő tökéletesen egyező kupak igazolja. Ez a ké-
sei Badár-darab már tisztán a polgárságnak
szánt dísztárgy, a paraszti hagyományok csak
nyomokban fedezhetőek fel rajta.

Egy közepes nagyságú kapitális váza sze-

métdombról került hozzám, érdekessége a tég-
lavörös máz és a két díszes fül. Duplapecsétes
aláírt Badár-munka. Nem szeretem, kom-
mersznek tartom, ez a leggyakoribb Badár-ter-
mék, amivel találkozom a piacokon. A forma
gyártása ipari szinten zajlott. Mivel nagy a mé-
rete (48 cm), gyakran irreális árakon is gazdát
cserél, de tucatmunka.

Badár készített megrendelésre is cserepet. Erre
példa a két szecessziós vázám, amelyek Pesten
egy Andrássy úti villa enteriőrjének részét ké-
pezték. Sem a forma, sem a festés nem visel ma-
gán népi jegyet. Egyedi darabok, a margarétával
díszített a háború előtt ki volt állítva a magyar
kerámiák átfogó kiállításán az Iparművészeti
Múzeumban, erről korabeli híradórészletet lát-
tam. Az egyik a Falk Miksa utcából, a másik
egy badacsonytomaji antikostól került hozzám.
41 cm-esek, mindkettő duplapecsételt.

A könyvbutella 1890 körüli (7. ábra). Az in-
terneten bukkantam rá, irreálisan magas árat fi-
zettem érte. Nagyon vágytam rá. Boldog vol-

41

2011/4 MediArtK É P Z Ő M Ű V É S Z E T

8. ábra. 36 cm magas hasas- és 45 cm magas kobakvázák



tam, mikor a kezembe fogtam. Az egyik ked-
vencem, mert nagyon vágytam egy ilyen klasz-
szikus és kultikus tárgyra. Badár sok ilyet ké-
szített. De az ilyen példány ritka, kézzel nem
írta Balásnak a nevét, sokkal gyakoribb a szá-
zadforduló előttről a cizellált BB jelzés.

Van egy századfordulós bokályom nagyon
egyszerű festéssel és egy csörgőkorsóm eozinos
mázzal. Utóbbi gyönyörű példája a Badár-féle
csörgőkorsónak. Hihetetlenül kecses nyak,
alatta egy lépcső. Borzasztó nehéz technikai-
lag elkészíteni, nagyon sérülékeny, kevés az ép
belőle. Mérete 22 cm.

És zárásul két érdekesség: Az első egy bo-
roskorsó, ami ifj. Badár 1920 környékén hasz-
nált pecsétjével van jelezve, de a festése egyér-
telműen arra utal, hogy az apja készítette.
Nemegyszer fordult elő, hogy az öreg kicsit
megtámogatva fiát és lányát az előrehaladásban
a gyerek pecsétjével adta el a saját munkáit.
Ezt speciel édesapámtól tudom, akitől ez a bo-
ros is van. A családhoz (pontosabban apai nagy-
apámhoz) személyesen ifj. Badártól került há-
lája jeléül, és a történet is innen ered. Ezt a
múzeum megerősítette, a festés egyértelmű. A
másik érdekesség Badár halálához és az azt kö-
vető időszakhoz kapcsolódik. A mester halálát
követően a család nem adta le az ipart, hanem
az özvegy továbbvitte. Sokkal kevesebb tárgyat
készítettek, gyakran nem is az öregéhez fogható
tökéletességgel. Jellemzően – szabálytalanul –
Badár Balázs pecsétjét használták a készülő ter-

mékek bélyegzésére, mert az öreg munkáit töb-
ben keresték, és nagyobb pénzt fizettek érte. A
helyzet 1940 végén rendeződött, amikor az öz-
vegyet kötelezték, hogy készítsen saját pecsétet,
és azzal jelezze a műhelyben készülő munká-
kat. Ez az időszak nagyon rövid volt, nagyon
kevés kerámia maradt fenn a különleges „Özv.
Badár Balázsné” jelöléssel. Ebből az utolsó idő-
szakból két hasas és egy kobakváza van a tu-
lajdonomban (8. ábra). A kobak és a bal oldali
hasas váza 1939-ben készült, az utolsó dara-
bok egyike lehet, melyen a mester még dol-
gozhatott. Mindkettő szignált, dátumozott és
duplán bepecsételt. Egyszerű barnás eozinmáz
és kimetszéses díszítés jellemzi. A jobb oldali
hasas váza kuriózum. 1941-ben özv. Badár Ba-
lázsné készítette egy mezőtúri városvezetőnek,
amit a saját kezűleg bevésett, dátumozott aján-
lás és a váza talpán lévő három mélynyomásos
bélyegzés is tanúsít.

Mint minden mesternek, Badárnak is van-
nak rossz darabjai, kommersz munkái. Ezekből
is van pár, általában fillérekért került hozzám
piacról, csak nem volt szívem ott hagyni őket,
de ezek bedobozolva állnak, és szebb sorsukat
várják egy majdani magánkiállításon.

A történetem itt ér véget. Keresem a folyta-
tást, vele az örömöt, mindenhol, amerre csak já-
rok, szerte a világon.

DR. SZÖŐR ÁRPÁD

biofizikus PhD-hallgató, Debrecen
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„A sport egyebek között éppen a kegyetlen egyértelműsége miatt olyan nagyszerű:
nem létezik például olyan, hogy rossz, de mázlista százas futó vagy centerhalf – a
sportban lelepleződik az ember.”

(Nick Hornby „Fociláz” regényéből)

„A férfiak a házasságban úgy viselkednek, mint a vendéglőben: választanak a menü-
ből, majd miután a megrendeltet felszolgálják, kezdik lesni, vajon mi van a szom-
széd tányérján.”

(Mark Twain)


