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Középpontban az esélyteremtés

Éles KrisztinaÉles Krisztina

Korongon forgó jövő
Fazekasok együtt Magyarszombatfáért

Életforma? Szenvedély? Meg-

élhetés? Értékteremtés? Közös-

ségépítő eszköz? Hogyan aposzt-

rofálható a fazekas szakma – vagy 

sokkal inkább népművészet – az 

ország nyugati csücskében, az Őr-

ség egy kicsiny falujában? Az ősök 

által hagyományozott mesterség 

Magyarszombatfa fennmaradását 

jelenti. A soha meg nem álló koron-

gon a világ minden változása, a kö-

zösség összes célja és az egyén vala-

mennyi öröme életre kel. A  termé-

keikben a modernizáció elvárásaira 

reagáló, ugyanakkor az egyediség-

ből és minőségből soha nem en-

gedő magyarszombatfai fazekasok 

közösen menedzselik önmagukat, 

együtt fáradoznak tudásuk átörökí-

tésén és méltó helyük megtartásán 

a magyar nemzeti értékek között. 

Magyarszombatfa lüktetésének 

motorja a harmadikgenerációs fa-

zekas-polgármester Albert Attila.

Éles Krisztina: Ismerősként kö-

szönt vissza az Albert név a szak-

mabelieknek, de a stílus és szépség 

iránt érzékeny „fogyasztóknak” is. 

Hogyan lett a játékból mesterség, 

a  hivatásból a magyarszombatfai 

fazekasság nagykövetének szerepe?

Albert Attila: Mint nagyon so-

kan Magyarszombatfán, én is a faze-

kasműhelyben nőttem fel. Egészen 

fi atal koromtól a mai napig tanulom 

a mesterség fortélyait. 2010-ben 

érett meg bennem az elhatározás, 

hogy tudásom, tapasztalataim és 

kapcsolati rendszerem szülőfalum 

életképességének érdekében fel-

ajánljam polgármesterként. A  vá-

lasztás nagyon kiélezett volt, de a 

helyi közösség érezte, hogy válto-

zásokra, erősebb összefogásra van 

szükség. Céljaim megfogalmazásá-

nál az a meggyőződésem vezérelt, 

hogy egy település jövőképét csak 

egy-egy emblematikus értéke köré 

lehet megrajzolni. Évszázadokkal 

ezelőtt magyarszombatfai terméket 

keresett, aki kiváló minőségű kerá-

miát, használati tárgyakat akart be-

szerezni. Napjainkban el kell érnünk, 

hogy a fazekasságról újra Magyar-

szombatfa jusson eszébe a nagykö-

zönségnek. S  bár senki nem lehet 

próféta a saját hazájában, mégis 

sikerült elérnünk, hogy a ma a köz-

ségben élő 11 fazekas együtt lélegzik 

a tájjal, az anyaggal és egymással.

É. K.: Miért éppen Magyar-

szombatfa a gerencsérek faluja?

A. A.: Az Őrség bőséges, jó 

minőségű agyaga lehetővé tette a 

fazekasmesterség korai kibonta-

kozását. Az itt élők a XIV. század 

óta foglalkoznak fazekassággal. 

A  mezőgazdasági tevékenységre 

alig alkalmas talaj nem biztosított 

elegendő anyagi hátteret a meg-

élhetéshez, ezért „mellékesként” 

kezdtek foglalkozni a téli időszak-

ban a férfi ak fazekasáru készítésé-

vel. A XX. század első évtizedeiben 

szinte minden házban foglalkoztak 

agyagedények készítésével, több 

mint 100 fazekas dolgozott a falu-

ban. A népi mondás szerint Szom-

batfán „mindenki gerencsér, csak 

a biru bugyigacsináló” (bugyiga = 

vizeskorsó). 1949-ben létrejött a 

háziipari szövetkezet, majd a dísz-

műárukat előállító kerámiagyár. 

A  fazekasok többsége üzemi dol-
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gozó lett. A kis műhelyek erősödé-

se az 1980-as években indult újra. 

A kerámiagyár bezárása után az ősi 

fazekasmesterség lett a legjelentő-

sebb megélhetési forrás és egyben 

idegenforgalmi vonzerő. A  balos 

korong, a  bőrrel való korongozás, 

az edények vonalvezetése hordoz-

zák a mediterrán hatásokat, ame-

lyek máshol a Kárpát-medencében 

nem jellemzők.

É. K.: Melyek az elmúlt hét év-

ben közösen elért legnagyobb ered-

mények?

A. A.: Miután egy év alatt rend-

be tettük az önkormányzat gazdál-

kodását, hozzáfogtunk jövőépítő 

elképzeléseink megvalósításához. 

Három év alatt teremtette meg a 

helyi fazekasközösség a feltétele-

it annak, hogy összeállíthassuk a 

Szellemi Kulturális Örökség Nem-

zeti Jegyzékére való felkerüléshez 

szükséges dokumentációt. Ebben 

az időszakban – ahogy egyébként 

ma is – igyekeztem eljuttatni min-

denhova termékeinket. Vásárról 

vásárra, rendezvényről rendez-

vényre jártam, hogy megismerjenek 

bennünket. Eljutottunk odáig, hogy 

egy-egy rangos esemény fényét 

emelte részvételünk. Ma már egyre 

többen beazonosítják alkotásainkat. 

Nagyon jó hallani, ha megállapítják: 

„ez az edény biztosan magyarszom-

batfai.” 2014-ben kiemelt kulturális 

örökséggé vált a magyarszombatfai 

fazekasság, ezzel párhuzamosan 

megyei, országos ágazati nemzeti 

érték lett és sokat teszünk a hun-

garikum oltalom megszerzéséért. 

A nemzeti és UNESCO-s elismerés 

természetesen kötelezettségekkel 

is jár. A minőség kapcsán közösen 

megfogalmazott és elért célokat 

továbbra is méltóképpen kell nép-

szerűsítenünk. Már három éve kép-

viselem falunkat például Spanyol-

országban is. Bárhova elmegyek, 

ahol bemutathatom mesterségem, 

legyen az akár az olaszországi Fa-

enza, ahol tavaly 300 fazekas gyűlt 

össze a világ minden részéről, és 

ami még ennél is fontosabb, innen 

eredeztetik a magyarszombatfai 

fazekasságot. Büszkeséggel tölt el, 

hogy Franciaországból is két meg-

hívás érkezett Magyarországra, és 

az egyiket nekem címezték. Mind-

ez csak a „hátország” támogatásá-

val, kis falum alig 270 lakójának, öt 

civil szervezetének megerősítésével 

valósulhatott meg.

É. K.: Mikor tapasztalta a leg-

erősebb összetartást a falubeliek 

között?

A. A.: Amikor 2013-ban a tűz 

pusztítása után újjáépítettük Faze-

kasházunkat. Mindenki hozzátett 

valamit, amit saját erejéből tudott. 

Az 1792-ből örökölt épület 1975-

től működik tájházként. Hozzátar-

tozik a helyiek lelkéhez, és minden-

ki számára természetes volt, hogy 

nem hagyjuk elveszni.

É. K.: Az ünnepek is meghatá-

rozók egy-egy település életében. 

Hogyan készülnek egy-egy jeles al-

kalomra?

A. A.: Büszkék vagyunk hagyo-

mányainkra, igyekszünk egyedivé 

tenni őket, és létrehozunk új kö-

zösségi alkalmakat is. A  fazekas 

termékek mellett szerephez jut a 

kecskesajt, a  szőlő, a  bor és a pá-

linka is; de természetesen nem ma-

radhatunk ki a Tökfesztiválból sem. 

Ugyanakkor nálunk a karácsonyvá-

rás, a betlehemépítés is más egy ki-

csit, és húsvétkor is kerámiatojáso-

kat keresnek a helyiek és a vendé-

gek, miközben megismerik a köz-

ség nevezetességeit. A  legnagyobb 

rendezvényünk – amely valóban 

Magyarszombatfa ünnepe – a már 

tizenötször megrendezett Fazekas 

Napok Nemzetközi Fazekasfeszti-

vál és Vásár. 2002-ben Papp Vilmos 

fazekas felvetésére hívták életre a 

programot, amelynek célja az volt, 

hogy alkalmat teremtsen a meste-

rek találkozásához, tapasztalatcse-

Albert Attila fazekas bemutatót tart műhelyében

Albert Attila fazekas bemutatót tart 
ifj úsági közösségépítő táborban



42

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Középpontban az esélyteremtés

Éles Krisztina

réjéhez. A  2004-ben megalakult 

Őrségi Fazekasok Egyesülete 2005-

től vállal részt a rendezvény szerve-

zésében. Leírhatatlan élmény látni 

az évről-évre visszatérő fazekas 

családok érkezését, a  népi iparmű-

vészekből álló zsűri minősítésének 

hatását, a  szakmai napok eredmé-

nyességét. Kísérőprogramként ki-

állításokat szervezünk, ahol helyet 

biztosítunk különböző művészeti 

ágak találkozásához. A  színpadon 

csak színvonalas produkciókat be-

mutató hagyományőrző csopor-

tok, népművészek; országos hírű 

előadók kapnak helyet. A  három 

nap szervezői és szereplői hirdetik 

a fazekas életforma lenyűgözősé-

gét. Igazi „kultúrsokkot” teremt 

Magyarszombatfa közössége a Fa-

zekas Napokon gasztronómiai él-

ményekkel, kályhaépítő versennyel, 

nemzetipark-túrával és sok más 

érdekességgel összekötve.

É. K.: Természetesen nem forog 

minden csak a fazekasság körül 

Magyarszombatfán. Mitől különle-

ges még a falu?

A. A.: Ahhoz, hogy a vendégek 

visszatérjenek hozzánk; sőt a fé-

szekrakó fi atalok otthonul válasz-

szák a falut, élményekre, egyetér-

tésre van szükség. A  táj szépsége, 

a  Sárgaliliom Tanösvény, a  Vadá-

szati Kiállítás és az épített kincsek 

mellett legfontosabb a helyiek 

tudása, szorgalma. A  községet al-

kotó két falurészben két közösségi 

színteret működtetünk. A  magyar-

szombatfai közösségi ház nagy te-

rei nagyrendezvények, kiállítások, 

képzések, táborok szervezésére al-

kalmasak. Gödörházán a színpadi 

előadásoké és a sport-, rekreációs 

programoké a tér. 2017-ben lábas-

pajta is épül és közösségi kemence 

melege is fűti az együttlét örömét.

É. K.: A szürke hétköznapokon is 

felfedezhetők a nemzeti értékek kö-

zött szereplő kincsek a településen?

A. A.: A Fazekasház mindig nyi-

tott kapukkal várja a községünkbe 

érkezőket. 2011-ben helyeztük új 

alapokra működését. A  helyi faze-

kasok felváltva biztosították a ház 

nyitva tartását, s  alkalmuk volt be-

mutatkozni és értékesíteni. A  ko-

rábbi kizárólag szöveges tárlatve-

zetést felváltotta egy teljes szakmai 

prezentáció. A helyi mesterek meg-

jelenésével életre kelt a porta. Két 

év után azonban kiderült, a fazekas 

helye a műhelyében van, ott tudja 

tehetségét legteljesebben az érdek-

lődők elé tárni. A  Fazekasház éle-

tében a nagy változást a kulturális 

közfoglalkoztatás hozta meg. A kö-

zösségi munkás – aki történetesen 

maga is fazekas – kompetenciája, 

az emberekkel való bánásmódja a 

látogatószámban és a bevételekben 

is kimutatható pozitív eredménye-

ket hozott. Albertné Gombos Ma-

rietta 2016. év végén készített ösz-

szefoglalójából is kiderül, hogy az 

áprilisi nyitást követően elsőként 

az iskolákat céloztuk meg mint cél-

közönséget. A  kirándulások több 

mint 1000 látogatót eredményez-

tek. A  nyár folyamán az Őrségbe 

érkezők állandó programja lett a 

Fazekasház megtekintése. Sokan 

az év során többször is visszatértek, 

mivel élvezték a magas színvonalú 

előadásokat. A  Fazekas Napokon 

a rendezvény helyszínéül szolgá-

ló Fazekasház ingyenesen várta az 

érdeklődőket. A  nyári hónapok-

ban több mint 5500 vendégünk 

volt. A  szeptemberi szép idő és a Albertné Gombos Marietta munka közben.

Életkép a Fazekas Napokról
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remekül sikerült Tökfesztivál to-

vább javította a látogatási statisz-

tikát. Összegezve 2016-ban 8600 

vendége volt a Magyarszombatfai 

Fazekasháznak. Bevételi oldalon is 

kiemelkedő adatot mutat a 1,7 mil-

lió forint a település lélekszámához 

viszonyítva. Egyébként nemcsak 

a gerencsérek eszközei, forma- és 

színvilága, a  paraszti fazekasság 

életkörnyezetét bemutató tárla-

tunk interaktív. A  magyarszom-

batfai fazekasok közösségének bár-

mely tagja szívesen korong mellé ül 

bárhol. Jómagam öltönyben is for-

máltam már az agyagot nagyszabá-

sú rendezvényen.

É. K.: Az interaktivitás, a  faze-

kas közösség motiválása, a törekvés 

a fazekasmesterség méltó elisme-

résének megszerzésére mind-mind 

elhivatottságát bizonyítják. Milyen 

szakmafejlesztési elképzelései van-

nak? Az utánpótlás kinevelése te-

rén milyen célokat fogalmaz meg?

A. A.: A fazekasság lassan elöre-

gedő szakmává válik, amit mi sem 

bizonyít jobban, mint hogy a mes-

terség „fi ataljai” 40 év körüli nép-

művészek. A hozzám hasonló korú 

mesterek tudása elért egy olyan 

szintre, amikor már megjelenik 

bennünk az ambíció annak tovább-

adására. Évek óta álmom és tervem 

a fazekasok képzésének elindítása 

helyben. Mindenképpen a duális 

képzés keretein belül szeretném 

megvalósítani az oktatást és ebben 

egyre több mester partnerem a fa-

luban. Én személy szerint hiszek a 

régi modellben, amikor inasként 

szegődött a fazekasjelölt a mestere 

mellé. Ő  egy éven keresztül csak 

alkatilag és emberileg fi gyelte és 

formálta, s  csak azután kezdte el 

három évig tanítani, amikor már 

alkalmasnak találta a feladatra. Vé-

gül még legalább két évig maradt 

segédként az ifj ú fazekas, hogy ki-

érdemelje mesterétől a felszabadí-

tást. Természetesen ez a hosszú fo-

lyamat napjainkban nem életszerű, 

viszont a steril műhelyekben való 

néhány órás képzést sem találom 

annak. Magyarszombatfán tanmű-

hely létrehozásával támogatnánk 

azt, hogy a mesterség csínja-bínja 

mellett a fazekas életformát is elsa-

játítsák a fi atalok.

Hiszek benne és teszek érte, 

hogy a velem együttgondolkodó 

magyarszombatfai közösség ne 

csak megélje a jelent, hanem építse 

is a jövőt.

Albert Attila nemzetközi fazekas találkozón – Argilla Italia 2016 – Faenza (Olaszország)

Magyarszombatfai fazekas termékek

IFJ. ALBERT ATTILA fazekas népi iparművész. A magyarszombatfai fazekas hagyomá-
nyok képviselője, a 700 éves formavilág őrzője és megújítója. 2005 és 2011 között az Őr-
ségi Fazekasok Egyesületének elnöke volt. A  magyarszombatfai Nemzetközi Fazekasta-
lálkozó Kiállítás és Vásár főszervezője. 2010-től Magyarszombatfa Község polgármestere. 
Számos nemzetközi és országos szakmai elismerés birokosa. Kiállítóként képviselte már 
Magyarországot fazekas világtalálkozókon. 2015-ben a Népi Iparművészeti Múzeum te-
matikus tárlatát is gazdagította alkotásaival. Meghívott előadó rangos fazekas-találkozó-
kon és vidékfejlesztési konferenciákon. Négygyermekes családapa. Alkotótársa felesége, 
Albertné Gombos Marietta.

ÉLES KRISZTINA 2002-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszer-
vező szakon végzett PR-menedzser és nonprofi t menedzser képesítéssel. Ezt követően 
2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Ka-
rán művelődésszervezésből egyetemi oklevelet is szerzett. A tanakajdi Petőfi  Sándor Mű-
velődési Ház vezetője, majd a Régiógazdaság és a Helyi Érték magazinok főszerkesztője 
volt. Jelenleg az NMI Művelődési Intézet Nonprofi t Közhasznú Kft. Nyugat-Magyaror-
szági Központjának vezetője, kulturális szakértő.


