FILM

MOLDOVÁN

DOMOKOS

Magyar fazekasok
SZÍNES RÖVIDFILM FORGATÓKÖNYVE

A filmet bevezető, rövid felirat a veleméri agyagbánya frissen megbontott falán
jelenik meg:
1970 őszén fazekasmestereket kerestünk fel, akik cserépedények készítéséből élnek mindmáig és hagyományos módon bányásszák az agyagot
Vas megyében
a veleméri völgyben
formálják Szeged-Alsóvárosban
égetik
Csákváron
árusítják
a veleméri völgyben
a cserépedényeket.
A mezőtúri agyagipari szövetkezetben fiatalok kezén élednek újjá a régi formák:
.a legszebb klasszikus cserépedényeket a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi.
Egy kéz az agyagfalat csákánnyal „bontja".
Megjelenik a film címe:
MAGYAR FAZEKASOK
Egy kis melencébe — fateknőbe — hullik a bánya faláról a kékes színű agyag.
Készült a
MAFILM
Riport- és Dokumentumfilm
Stúdiójában, 1970
A film munkatársainak neve más-más színű, s formájú agyagtáblán, vagy agyagot
csákányoló kézen jelenik meg.
Gyártásvezető: Dr. Paulus Alajos
Felvétel vezető: Fehérvári Attila
Vágó: Sebestyén Enikő
Hang: Nősek János
Zene: Sárosi Bálint
Szakértő: dr. Kresz Mária
Dramaturg: Zsugán István
Fényképezte: Neményi Ferenc
A melence megtelt agyaggal, s egyik kézről adják a másikra, míg a mély agyagbányából a föld felszínére kerül.
Egy szemcsés agyagtáblán megjelenik az utolsó felirat:
Rendezte: MOLDOVÁN Domokos
Ismét egymás kezén át a kis melencében felküldik a kibányászott agyagot.
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A teljes képmezőt barnás színű — finomított — agyag tölti ki.
Totálképben látjuk Palotás Jánost szeged-alsóvárosi műhelyében, amint egy
nagy fafurkóval ütögeti, finomítja a műhelye sarkában tornyosuló agyaghalmazt.
Majd egy kis kupacnyit drótsíkjával lenyes, a műhely közepére dobja, s elkezdi
taposni.
Körbe-körbe járva, szinte ringva, táncolva puhítja, teszi megformálhatóvá az
agyagot.
Csak mezítelen lábát látjuk, amint tapossa az agyagot körbe-körbe.
Majd csípőre tett kezeit, amint ringanak a — taposás — ütemére.
Totálképben csak a lábait, s a már jól körré taposott agyagot látjuk.
Izzadó arca.
Lábai. Amint tapossák körbe-körbe a már szemmel láthatóan megpuhult agyagot.
A mester közelképben: munkadeszkáján kezével gyúrja, finomítja tovább az
agyagot.
A kamera nagylátószögű „szellemlátó" lencséjén keresztül az egész műhely jól
látható.
A már puhává munkált agyagot a korongra helyezi, s hozzákezd a korongoláshoz.
Öklével a kerek agyagrög közepét addig ütögeti, amíg laposabb nem lesz, m a j d
nagyot lendít lábával a korongon, s formálni kezdi.
Egész közeliben, szinte az agyag, s az agyagot munkáló vizes ujjak pórusait
is látjuk.
A kamera segítségével tanúi vagyunk egy gyönyörű nagy tál megszületésének,
amint Palotás János — Szeged utolsó fazekasmestere — lelket lehel belé.
Ahogy nő a tál, úgy erősödik, visszhangosodik a „csöpögő" doromb zenéje.
A tál megszületett.
A mester leszáll a korongról, majd leveszi a tálat is, s felteszi a deszkára, a
többi közé száradni, majd megtörli a kezét, s kimegy a cserépedényeitől zsúfolt
műhelyből.
(Csákvár, Vass József műhelye, udvara.)
Egy malomkő szélére farúd van erősítve, a követ körbe forgatja a mester, s
alatta porrá törik a piros ólommáz porfestéke, ami vízzel hígítva csurog egy nagy
tálba.
Kiszáradt agyagedények állnak sorban a napsütéses őszi udvaron, s a két mester:
apa és fia a mázlével teli tálból egy nagy merőkanállal fenekénél fogva körbeöntik:
mázolják az edényeket.
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A vörös míniummáztól pirosló edényeket a kert végében egy kis „mesebeli kemencébe" pakolják.
Az egyik mester szinte teljesen belebújik a kicsi kemencébe a cserepek berakodása közben, csak a cipőtalpa látszik.
Megtelt a kemence, szája elé tesznek egy vaslapot, s 12 órán át égeti az edényeket.
A kicsi kemence csúcsán: kéményén ömlik a füst, égnek az edények.
A tűzben izzó cserépedények, s a kemence falának százszínű repedései váltakoznak — jelezvén a hosszú: 12 órás égetési időt.
Hajnal van, s az előbb még piros mázú edények zölden és sárgán csillognak.
Nagy izgalommal bújik ki-be a kemencéből a mester, s óvatosan szedegeti, s r a k j a
a kemence elé a gyönyörű, csillogóra égett edényeket.
(A Szombathely melletti Gödörházán, a veleméri völgyben vagyunk.)
Egy lovaskocsira, igen tempósan, friss szalma közé pakolja két férfi a cserépedényeket.
Egy asszony az edényhalmaz szélén guggolva gondosan ugyancsak szalma közé
helyezi egyenként az edényeket.
Gyorsan megtelik a szekér a cserépedényekkel: az áruval.

Totálképben látjuk, amint elindul az udvarról a szekér: a bakon ül a lovak s a
szekér tulajdonosa — ennek a körútnak az üzlettársa, míg a fazekasmester a kocsi
után ballag, hogy a lovakat kíméljék.
A veleméri völgy legszebb tájain halad a szekér.
Egy temető fejfái között látjuk a zöld mezőn haladni a szekeret. Majd a veleméri templom előtt is elgurulnak, míg végül megérkeznek az első faluba, ahol nagy
hangon hirdetik portékáikat:
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A két férfi: Asszonyok, fazekat!
Tálat, kis tányért vegyenek.
Asszonyok, itt a Vas megyei cserépedény,
Asszonyok, fazekat!
Kicsiket, nagyokat, rózsásat, csinosát.
Fazekat! Asszonyok! Fazekat!
Duettben kiabálják: Itt a Vas megyei cserépedény, asszonyok, fazekat!
Megérkezik a szekér egy régi udvarra, s elkezdődik a vásár. A két árus dobálni
— pakolni — kezdi a földre a cserepeket, ezzel is reklámot csinálva „törhetetlen"
portékáiknak.
Terményért adjuk! — mondják a cserépárusok a szomszédokból hirtelen odagyűlt asszonyoknak, embereknek, akiknek zsákjából gyorsan kerül búza, rozs, kukorica, kinek mije van, hány edényre van szüksége.
Van persze, aki pénzért veszi az edényeket. A szekértulajdonos; az árus a földre
dobott cserepeket felállítja, s csizmás lábával táncolni kezd rajtuk — bizonyítva
ismét az edények törhetetlenségét —, s kezében az ostor botjával ütöget egy cserepet, s mellé kiabálja:
Asszonyok! Hegyi korsó, boroskorsó! Asszonyok!
— bizonyítván, ez is törhetetlen.

örségi, pityerszeri házak, a múltbéli életet idézik, ahol a cserépedényeknek mindig megvolt a helye, funkciója.
Egy elhagyott tornác könyöklőjén egy bugyigakorsó.
Egy faágon száradó öntözőkanna.
Egy ház udvarán, köcsögfa: három tejesköcsöggel.
Mint megannyi régi tárgy, emlék.
(Mezőtúr, az Agyagipari Szövetkezet műhelyében vagyunk.)
Fiatal korongoló kezek gyors egymásutánja.
Egy asztalnál, négy fiatal lány tányérok belsejére írókázik.
A kamera tovább halad. Egy másik fiatal korsót, megint egy másik tálat korongol.
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A kép áttűnik, s számtalan polcon sorban állnak a még máz nélküli agyagedények.
Majd mázasok, s kiégetett edények is szemünk elé kerülnek.
Különböző tájakra jellemző kész tárgyak sorakoznak a polcokon: a csákvári csíkos fazéktól az erdélyi bokályig — minden megtalálható itt.
1841 van ráírókázva egy mezőcsáti nagy rózsás tányérra, majd egy vásárhelyi
kanta, egy szegedi klasszikus formájú terrakotta vizeskorsó következik: a Néprajzi
Múzeum gyűjteményéből. Szebbnél szebb formájú, színű cserépedények tűnnek át
egymásba, míg végül a híres tiszafüredi Miska-kancsó, mezőcsáti nő, férfi pálinkásbutykosa után egy zöld mázas, igen egyszerű, fölül virág, alul madár díszítésű hódmezővásárhelyi butélia egyre közeledik felénk. Amikor egészen közelképbe kerül
elénk, látjuk a butélia feliratát is:
IJÍQjtlWJH

PALOTÁS JÁNOS
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