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BADÁR BALÁZS* 
EGY MAGYAR PARASZTFAZEKASRÓL. 

ÍRTA DR. RÁCZ LAJOS. 

Badár A magyar fazekasságról sok érdemes tanulmány 
Balázs jelent meg ; P a p János, P e t r i k Lajos, S z e n d r e 1 

János, D i n e r József e szemlében (még mint Művészi 
Iparban) becses adatokat közöltek és fejtegettek. Kiváló 
becsű ¥ a r t h a Vince idevonatkozó munkássága, úgy-
szintén Ő r 1 e y Jánosé is. És mégis mennyi ugar van 
kutatásaink e területén. Napok és évek múlnak, velük 
együtt népművészetünk sok megfigyelést érdemlő, 
megörökítésre méltó sajátossága múlik el. Csöndes kis 
műhelyekben őseredeti művészi eró'k rejtó'znek, gyakran 
önmaguk sem tudják saját értéküket. Néha valamelyik-
nek híre támad, de inkább valami exotikusság gyanánt, 
semmint igazi értéke szerint válik ismeretessé. 

Sajnos, fó'leg ilyformán ismerik országszerte 
Badár Balázst, a híres mezó'túri fazekast is. Emlegetik, 
veszik is munkáit, mert érdekesek és olcsók, de ha 
kérdezzük az embereket, kiderül, mily kevesen értik 
és tudják igazán megbecsülni. 

Pedig Badár Balázs ma kétségkívül a legkiválóbb 
magyar parasztfazekas, kinek kezén e munka már 
valósággal művészetté nemestilt. Badárról tudtommal 
csak Orley emlékezik meg, ő is csak futólag. Meg-
érdemli pedig, hogy munkáit már ne csak ismerjük, 
de elismerjük is.* 

• • 
Badár ízig-vérig magyar parasztfazekas. Szárma-

zása is onnét eredő, a mai megértésünk szerint olyan 
igen-nagyon becses nemzettestből, a parasztságból, sok 
nagy tehetséget adó őserőforrásunkból. Badár is onnét 
hozta sajátos művészetét és lelke örökös frisseségét. 

Negyvenöt év előtt a mezőtúrkörnyéki tanyákon 
híre futott egy nyurga, tízéves gyereknek, aki agyag-
ból különös figurákat gyurkált. Béresgazda fia, hamar 
dologba került ; iskolát alig két évig járt, aztán ki 
a mezőkre. Nyáron disznópásztor, télen kazlakat őriz 
a varjaktól ? hogy megerősödik, napszámba küldik. 
De pihenő idején, mikor alszik a többi, nedves agyagot 
szed elő és tehenet, kutyát, mozdonyokat, más mi-
egyebet formálgat belőle. Csodát látni járnak oda 
a tanyai népek, de még az urak is. 

Ebből lesz jó fazekas, mondják, és az apja be 
is viszi 1868-ban Mezőtúrra, Szappanyos István 
fazekasmesterhez, tanulni. Valahol pár ezer kilométer-
rel odább nyugat felé, talán más sorsot szántak volna 
neki és úgylehet, kiváló szobrok hirdetnék ma nevét; 
de Mezőtúron, 1868-ban, szegény béresgazda fiának 
nagyreménységű pályafutás volt a fazekasság is. 

Tanult tehát Szappanyos uramnál, aki azonban 
hamar kifogyott a tanítanivalókból és egy év, a tanidő 
harmada, sem telt még el, maga belátta, hogy a gyerek 

* B a d á r munkáit nagyréví H a r a n g h y Györgynek, 
a kiváló amatőrfényképezSnek szívességéből közöljük t a bemuta-
tott edények az S gyűjteményéből is valók. 

korongolni éppúgy tud, mint ő, virágozni, díszíteni 
azonban máris sokkal jobban. 

Badár Balázs nyugtalan ésszel, magától kezdett 
tovább tanulni. Formákat, díszítéseket figyelt meg 
régifajta edényeken, alakítgatta azokat és sajátos vona-
lak kerültek ki keze alól, oly tömeggel, hogy azokból 
népművészeti formanyelvünkhöz becses adatokat lehetne 
gyűjteni. 

Mihamar igen jó munkásként, nagyon kapós 
lett. Nagy kárát is látta, mert amikor külföldre akart 
volna menni tovább tanulni, a mesterek annyit beszél-
tek, míg otthon fogták, maguknak tartották. Pedig 
később is keservesen sajnálta ezt Badár, mikor koros 
férfiként ismerte meg, hogy az agyagművességnek 
mennyi útja milyen magasságokba kanyarodik fel, 
amelyeken, érezte, látta, ő is tudott volna járni. 

De ez a megismerés nem törpítette el szemében 
saját lehetőségeit. Mert ez az ember mindenképen több, 
mint külsőleg látszik. Ismeri, saját munkájában mi 
az igazi érték, tudja, hogy milyen becses és fontos 
feladatok vannak az ő egyszerű korongja és kemencéje 
körül is. És szeretettel, művészöntudattal és egész 
lelkével tanul és dolgozik is azokért. Munkájában 
hasonló szeretettel osztozik felesége, lánya, fia is. 

Hol találunk egyhamar szerény fazekast, aki 
tájékozott a kerámia egyéb ágaiban, aki az agyag 
tulajdonságait gyakorlati tapasztalatai szerint kísérle-
tezve, kutatja ; aki hetekig, hónapokig kísérletezik, 
hogy máza tökéletesebb legyen, vagy egy sárga színt, 
amely azideig parasztfazekas számára elérhetetlen volt, 
meg tudjon edényein valósítani ? És mindezt a lehető 
legegyszerűbb berendezés közepette, régifajta, primitív 
fazekaskemencével, amelynek szabad lángja oly sza-
bályozhatatlan és a festékekül használt fémvegyülékekre 
szerfölött káros hatású, a mázat is annyiszor megrontja. 

Badár 1878-ig élte az alföldi fazekasok kettős 
életét ; nyáron gazdasági munkában, késő ősszel jutva 
koronghoz. Akkor szakított e szokással, többé egyébbel 
nem akart törődni. Ezidőben még általában csak közön-
séges használati edényeket készített ; ezekből, sajnos, 
egyet sem láttunk már ; Badár szerint csak olyanok 
voltak, mint a többi mezőtúri fazekas edénye, de igen 
valószínű, hogy Badár kitűnő vlrágozása és máza 
ezeket is kiemelte az átlagból. Néha már akkor is, 
saját kedvére, csinálgatott becsesebb munkát is. Van 
köztük kiváltképen egy fölrakottdíszű, igen jó zöld-
mázú, magyaros virágozású kulacs, amelyet J878-ban 
csinált ; fogadásból, mert nem akarták elhinni öreg 
fazekasok, hogy fölrakásos munkát tudna csinálni. 

Ezen a kulacson (63. számú kép) érdekes Badár 
magyaros díszítése, saját kombinálása, mely a tér-
betöltés és összhangzatos díszítés szempontjából meg-
figyelést érdemel. 

Csak í 890-ben lesz Mezőtúron kívül ismertté 
Badár. Az évben vidéki kiállításokon, de különösen 



a budapesti országos agyagipari kiállításon nagy fel-
tűnést keltett. Ez utóbbi megnyitásán — mondja 
ő maga — látta, mikor Baross Gábor, több más urak-
kal, leginkább az ő edényeit nézegette és dicsérte. 
De persze azt nem tudták, hogy ő is ott volt, mert 
csak távolról figyelte 1 Hányan furakodtak volna közel 
és igyekeztek volna a miniszteri elismerés napsugará-
ban kis pecsenyéiket sütni ! Badár, mint igazi, tiszta 
művészlélek, lelkéből örült munkája sikerének és sze-
rényen, ismeretlenül hazament. Úgy kellett Mezőtúrról, 
az újváros széléről előkutatni. Akkor a Kereskedelmi 
Múzeum vette gondjaiba ügyét, vitte Badár munkáit 
külföldi nagy kiállításokra is ; mind szép kitüntetéseket 
kapott azokról Badár ; itthon sem igen volt azóta 
nagyobb kiállítás, amelyen munkái valami elismerést 
ne szereztek volna ; ott függnek sorban szobája falán ; 
fele is éppen elég volna ahhoz, hogy valakit elkapjon 
az ágaskodó önérzet ; Badár szelíd mosolygással néz 
végig rajtuk. 

Már 1890 óta csupán díszedényeket készít. Meg-
lepően sokat dolgozott. Vázák, kancsók, korsók, tálak, 
hamutálczák megszámlálhatatlan formagazdagságban 
kerültek ki keze alól, köztük igen sok eredeti, figyel-
met keltő alakot találunk. Egyszerű fazekasműhely 
primitív berendezéseihez képest igen kiváló edényeinek 
a máza és feltűnően gazdag és túlnyomórészt igen jó 
színskálája is. Az edények virágozásában igen becse-
sek a régi magyaros edényvirágozások motívumaiból 
alakított egyéni kombinálásai. De igen jó és minden-
képpen haladásképességét mutató munkái vannak az 
iparművészeti iskolában készült és az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulattól J909. évben (a debreceni 
iparművészeti kiállítás előkészítésekor) kapott tervek 
után is. Képeink közt 7J— 73. számúak ezekből valók. 

Badár általában mindig szívesen tanul ; hogy 
mégis valahogy vad híre van, hogy az „okosítókat" 
igen gyanakodva fogadja, annak oka és története van. 
Egyúttal igazolása, mennyire helyesen szólalt fel tavaly 
egy czikkében e lapok szerkesztője, védelmet sürgetve 
az avatatlan „támogatók" ellen. Tapintatosan hallga-
tott a részletekről. Pedig meg kell ezeket is már egy-
szer mondanunk. Mert ez a járvány tényleg veszedel-
mesen terjed és népművészetünk gyakori meghamisí-
tása, megrontása lesz következménye. Mert nemcsak 
az a baj, hogy e buzgólkodók közt sokan vannak, 
akik csak azért ereszkednek alá „támogatni", hogy bő 
és nagyhangú tanácsaik ellenében a szegény pártfogolt 
legjobb munkáit ingyen vagy potom-pénzen elzsarol-
ják, még más nagyobb baj is ered ebből. Ezeknek a 
buzgó támogatóknak ugyanis gyakran halvány sejtel-
mük sincs arról, hogy vannak formák, természetesen 
gyökerezők valamely anyagnemben, amelyeket viszont 
szörnyűség egy bizonyos más anyagból kiformálni. 
Vagy például nem is sejtik, mekkora bűnt követnek 
el, amikor még népművészetünk hamisítatlan, üde 
díszítő elemelt használó embereket valami külföldi lap-
ból kinyirkált kép után eltérítik és idegen népek fizikai 
és lelki talajából kisarjadzott formanyelven kezdik idét-
lenül szajkóztatnl. 

Ilyesfélét követett el Badárral is egyszer valamely 
jóakarója. Láthatott valahol, valami képen olyan öblös-
aljú, karcsunyakú, tányérosfejű és vékonyan kanyar-
gós fogójú kancsót, amilyeneket — tudjuk — rézből 
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igen ügyesen formálgatnak Boszniában, Törökország- Badár 
ban. Mindenesetre érdekes forma, a fémből készült Balázs 
edények egyik szép, tipikus formája. Tetszett is Badár 
„okosítójának". Addig beszélt hát Badárnak, míg az 
megcsinálta a rézkancsót — agyagból. Mindannyiunk-
nak, akik Badár eredeti, naivságaiban is becses művé-
szetében gyönyörködtünk, őszinte rémületünkre szület-
tek meg ezek a felemáséletű kancsók. Sajnosan jel-
lemző az általános ízlésre, hogy nagyon kapósak lettek, 
egymásra rendelgettek belőlük. Viszont örvendetesen 
jellemző Badárra, hogy ellenvetéseinket azonnal fel-
fogta és megokoltságukat belátta ; azóta nem is csinál 
többé cserép-rézkancsókat. (Szomorúan látjuk azonban, 
hogy Badár sok utánzója éppen ezt a szerencsétlen 
formát tanulta el legjobban, úgy hogy ma is nagyon 
sok ilyen bosnyák kancsó kerül forgalomba ; sajnos, 
külföldre is.) 

Badár azóta nézi igen gyanakodva az okosítókat 
és nem szívesen fogad el másoktól rajzokat, vagy leg-
alább is szigorú megválogatással. 

Ami Badár technikáját illeti, azonos a magyar 
parasztfazekasok szokásaival, csak annyiban külön-
bözik, hogy fogásai gazdagabbak, kísérletező munká-
jával tökéletesebb használatukat érte el. Csekély kivé-
tellel korongon húz fel mindent, ebben kevesen állhat-
nak vele versenyt. Némely dolgokat, vagy egyes 
részeket (fülek) tormában is készít ; formamintázásban 
és használatban szintén kiváló. Az edények legtöbbjét 
engobe-eljárással készíti, vagyis az agyagot fehér réteg-
gel vonja be és így zsengéi! ki, csak azután festi, s 
vonja be mázzal. Olykor már a bevonó réteget keveri 
festékkel és arra fest díszítést, aztán mázatlanul égeti 
ki az edényt. Máskor zsengélés után az engobe-ra máz-
zal vegyített festés és virágozás jön, mely olykor kissé 
kídomborul. 

A díszítést a kizsengélt edényre gyakran tűvel 
karcolja (mintát nem használ), ebbe jön, vagy az 
ezekkel befogott térre, a festés és máz. Máskor a karco-
lásba vagy közé festés nem kerül, csak az ottan 
sűrűbbre futó, festékkel vegyített máz adja ki a min-
tákat. Vagy festékkel nem kevert máz használatánál 
az engobe felkarcolásainál a belső agyagréteg színe 
kerül elő. Ilyen bekarcolt (sgraffitto) munkáinál kivált 
sok eredetiséget találunk. így zöldmázas butykosain 
jó magyaros díszeket, vagy hamutálcáin olyan karakteres 
pipázó parasztfejeket, hogy sok festő megirigyelhetné. 

Nagyon szép hatásokat ér el Badár bevésett 
munkáival is ; itt is az engobe színéből a mélyen be-
vésett virágozás a belső agyag színében tűnik elő ren-
desen a mázos munkáknál. A mázatlanoknál pedig 
a bevonó finomabb agyagréteg is diszkrét színes vegyí-
éstt kap, a bevésett részek is rendesen egy erős árnya-
lattal sötétebb színt kapnak. 

Nagy ügyessrége vallanak áttört- vagy felrakott-
díszű munkái. Valósággal filigránművészet példája a 
kidomborított, vonalnyi vékony díszű pálinkás könyve 
(65. számú kép), melyen tréfásan utánozza valami régi 
zsoltárkönyvfedél préselt díszítését. 

Régi munkái közt érdekesek még a kormos 
edények. Ezek Mezőtúron ma már ritkábbak (ezelőtt 
éppoly specialitásuk volt, mint a mohácslaknak), Badár 
is régóta nem csinálja. 
• • 
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Párisi levél Jó formák, meglepően szép máz, ízléses színek 

és úgy régi magyar, mint modern elemű díszítéseiben 
is sok egyéni jó érzék : ezek Badár művészi kiváló-
ságai. Természetesen, aki kenyérért dolgozik és oly 
olcsón, mint Badár teszi, annak nagyon sokat kell 
dolgoznia ; sok és sietős munka pedig nem lehet mindig 
kiváló ; neki ís vannak persze ilyen munkái, vannak 
tévedései is. De jó, valóban becses munkáiból is gaz-

dag gyűjtemény telne ki. Ajánljuk illő helyeken figye-
lembe. Necsak külföldi múzeumok cserepei közt lát-
hassunk az „ismeretlen eredetű, kiváló keleti fazekas" 
munkáiból, hanem itthon ís ; megérdemli, hogy nevét 
megörökítsük. 

Közönségünk pedig ne csupán tarka és furcsa 
cserepeknek tartsa munkáit, hanem ismerje, tanulja 
megbecsülni is kiválóságait. 

• • • • 

PÁRISI LEVÉL 
K Ü L Ö N B Ö Z Ő KIÁLLÍTÁSOKRÓL. 

Párís, január hó. 

Mult év nyarán a sok-sok kiállításba belefáradt 
közönség között az a hír járta, hogy az új szezonban 
végre számuk csökkenni fog. Hozzáértők szkeptikusan 
vontak vállat és amint az idő kimutatta Igazuk volt 
hitetlenségükben. Október elsejétől december végéig 
h a t v a n n á l több kollektív és legalább tizenöt vegyes 
kiállítás hívja az embereket új szépségek megbámulá-
sara. És ha legalább mind megérte volna a fáradságot 
a mibe megnézésük került 1 Akadt közöttük egy-
néhány, amely nagy és elsőrangú művészi élvezetet 
nyújtott és ezek kedvéért megbocsáthatunk a többieknek. 

Természetesen e kiállítások legnagyobb részének 
tárgya a festőművészet volt. A nagy Salon d'Automne-
ról a párisi nagy szalonok legélettetjesebbjéről már beszá-
moltunk. Az iparművészetnek a francia nép érdeklő-
désében a méltó helyére való juttatása irányában foly-
tatott akciójának máris meglátszik a hatása. Ami 
nem akarja azt jelenteni, hogy még nem marad sok 
tennivaló. Egyelőre elértek már annyit, ez pedig az 
utolsó esztendők megfigyelése után nagy dolog, hogy 
az iparművészet jóformán megszakítás nélkül foglal-
koztatja az embereket és hogy egyes iparművészek 
kollektív kiállítása nemcsak lehetségessé vált, de nagy 
sikert ís ér el. 

Egyelőre az ilyen kollektív kiállítások nagyrészt 
csak a keramíkára vagy ékszerekre szorítkoznak, de 
azért itt-ott fel-felbukkan mellettük egy kevés bútor, 
szőnyeg és más. A közönyösség hava lassan olvadni 
kezd és a melegebb atmoszféra lassan-lassan kezdi 
kivirágoztatni a sok jó törekvést, a mik azelőtt elsor-
vadtak a rideg száraz közönyben. 

Egy kis új művésztársaság ís alakult „Az eklek-
tikusok" címmel évi kiállítások rendezésére, amelyben 
az iparművészek a többiekkel teljesen egyenrangú helyet 
foglalnak. Ezídeí kiállítását a Galerie des Artistes 
modernes »zép helyiségében mutatta be. A képek és 
szobrok között igazán megállták, és becsülettel, helyüket 
D a m m o u s e szép üvegvázáí, D e c s e u r és B i g o t 
cserépedényei, F e u i l l â t r e gyengéd és eredeti zománc-
munkái, B o n d a 11 e t bútorai és üvegfestményei, R i -
v a n d ékszerei, D u f r è n e harmonikus ebédlője, 
E m i l e R o b e r t kovácsolt vasai, G a n e s c o be-
kötési táblái. 

Rivand az Allard-féle galériában egynéhány 
vítrinát külön is kiállított. Művészetének jellemzéséül 

egynéhány sort idézünk Viktor Prouvé-nak a róla 
írt véleményéről : „a mesterségét szerető ember buz-
galma van benne. Az ékszerrel való koncepcióját 
mindig a miliőre alapítja. Anyagát soha nem leplezi, 
sem más anyaggá el nem változtatja. Neki az arany s 
arany, a vas : vas. Nyíltan, majdnem erőszakosan 
őszinte ; igazi művészként azt akarja, hogy az ékszer 
feltűnően legyen látható és dekoratív foltot alkosson ; 
ilyképen a nagy keleti hagyományokhoz csatlakozik, a 
régi assziriaikhoz, egyiptomiakhoz, görögökhöz". 

A tűz művészei, a keramísták közül három ren-
dezett külön kiállítást. M é t h e y , R u m é h e és 
S í m m e n. Az első ma egyike a legjobb nevűeknek 
Franciaországban. Fírníszelt égetett földből készítettnek 
nevezi edényeit. Tavaly a Musée Galleria rendezett 
belőlük egy kollektív kiállítást. Különösen a máz 
tónusának és színének a változatossága lep meg ebben 
a szép gyűjteményben. Mintha alkotójuk minden darab 
számára külön kutatásokat folytatott volna új és még 
újabb forma, színezés és tónus után. Szinte az az 
benyomásunk, hogy Méthey teljesen urává lett nagy 
és szeszélyes munkatársának, a tűznek, aki gondosan 
hajtva végre minden utasítását. Ebben a kiállításban 
is szerepelt egynéhány jó kép, amik azonban csak 
egész másodrangú szerepet játszanak. Annak ellenére, 
hogy nem a legkisebb művészek, Vuillard, Maurice 
Denis és Desvallíeres, legjobb művei közül valók, 
szemünket csak a vázák megtekintése után vonják 
magukra. 

A tűz munkájának sokkal nagyobb szerepet juttat 
mázának a megalkotásában Ruméhe, aki a Moleux 
galériában rendezett munkáiból kiállítást. Díszítő 
motívumai lágyan, elmosódottan és harmonikusan 
olvadnak bele az alapmázba. Egynéhány szürke és 
fekete színű mázába ritka szép matt hatást tudott bele-
hozni. Itt is látható egynéhány kép, amiket banalitá-
suknál fogva alig veszünk észre. 

A legeredetibb és egyúttal a legőszintébb a három 
keramikus között azonban Simmen, aki a Galerie 
des Arts décoratifs rue Laffite-beli galériájában állí-
totta ki munkáinak nagy részét. Jónevű építész és 
bútortervező volt már Símmen, mikor a nagy tűz 
művészete őt meghódította. Mázos cserépedényein meg-
látszik, hogy művészetét igazán szereti és állandóan 
és művészettel keres folyton kombinációkat. Szemben 
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