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Páll Ágoston korondi fazekas-
mester az UNESCO Szellemi 
Örökség Díját veszi át május 21-
én, szombaton szülőfalujában, 
Korondon. A Páll família elismer-
ten kitartó volt és maradt a ha-
gyomány szellemiségének meg-
őrzésében, tagjai közül négyen 
kapták meg a Magyar Művésze-
tért Díjat.

P. Buzogány Árpád

A Szellemi Örökség Díj kiosz-
tásának előzménye, hogy a 
kulturális örökségvéde-

lem UNESCO-egyezmény alap-
ján működő program. 1972-ből 
való a világörökségre vonatkozó 
egyezmény, amely az épített és 
természeti örökségről szól. 2003-
ban fogadták el a más jellegű ha-
gyomány értékét, díj adományo-
zását, amelynek célja a szellemi 
kulturális örökség megőrzése. E 
díj kiosztását indokolja az a szán-
dék, hogy az örökséget hordozó 
közösségnek tiszteletet adjon, 
hogy a közösséget (a falut, a régi-
ót, a nemzetiséget) identitásában 
erősítse.

Magyar nyelvterületen példaér-
tékű múltja van a paraszti kultúra 
megőrzésének, amely a közösség-
hez kötődő tudást, szokást, kifeje-
zési formát jelent a szóbeli hagyo-
mányokban, előadó-művészetben, 
szokásrítusban, hagyományos kéz-
művességben. Az UNESCO a szel-
lemi örökség kiemelésével és e díj 
adományozásával nem tárgyakat 
kíván megőrizni, hanem a tudást, a 
készséget.

A díj a község büszkesége
A szellemi örökségben kulcssze-

repe van a megőrző közösségnek. 
E díjra ma is működő, élő öröksé-
get lehet előterjeszteni. Erdélyben 
módfelett erős a hagyományok 
iránti tisztelet, de egyre kisebb a 
továbbéltetés esélye. A hagyomá-
nyos mesterségek és népművészeti 
tevékenységek megőrzésére nyil-
ván a tömbmagyarságban, a szé-
kelységben van a legnagyobb esély. 
De arra is van példa, hogy a helyi 
közösségek itt is elfeledték egy ré-
szét, például több egykor virágzó 
fazekasközpont csak emlékeiben 
maradt meg.

Korondot ma is élő fazekas-
központnak kell tekintenünk, ahol 
számos mester dolgozik. Csupán az 
Életfa Korondi Fazekasok Szövetsé-
gének tagjai több mint húszan van-
nak. Dicséretes, hogy sok korondi 
fazekasműhelyben ma is korongol-
nak és égetnek edényeket, hogy ma 
is meg tudnak felelni a kegyetlen 
piaci körülményeknek. Ezért ez a 
díj a község büszkesége.

Sok nagyszerű fazekaló közül a 
Páll família elismerten kitartó volt 
és maradt a hagyomány szellemisé-
gének megőrzésében. Tagjai közül 
négyen kapták meg a Magyar Mű-
vészetért Díjat: Páll Ágoston és Páll 
Antal fazekasok, Páll Lajos festő 
és Páll Magdi virágozó. Páll Antal 
hagyatékából a település múzeum-
házában nyílt kiállítás.

A Páll-dinasztia valahány ma is 
élő tagja közül Páll Ágoston volt a 
legkitartóbb, a legkövetkezetesebb 
a szellemiség átadásában a helyi 
közösség tagjai és családja leszár-
mazottjai felé. Ezért javasoltuk (a 
Romániai Magyar Népművészeti 
Szövetség 2010. március 12-én tet-

te meg javaslatát), és ezért fogad-
ták el az illetékesek, hogy a díj Páll 
Ágoston nevére szóljon, és hirdesse 
a család, a falu szellemi örökségét, 
amire egész Erdély büszke lehet.

Gyerekként tanulta 
a fazekalást
Páll Ágoston 1946. május 24-én 

született Korondon. Apja, Páll La-
jos a leghíresebb korondi fazekasok 
közé tartozott. 18 gyereke közül 9 
maradt életben. Páll Ágoston gye-
rekként kezdte tanulni a fazekalást, 
a korongolást édesapja mellett. 
Hét gyereke közül öten folytatják 
a családi hagyományt. A hagyomá-
nyos termékek előállítása mellett 
új formákkal, új termékek létreho-
zásával is kísérleteznek. A falujá-
ban Páll Gusztiként ismert mester 
egész élete a korondi kerámiához 
kapcsolódott. A hetvenes-nyolcva-
nas években a korondi Fogyasztási 
Szövetkezet kerámiaegységének ve-
zetője, majd a Hargita Megyei Fo-
gyasztási Szövetkezet népművészeti 
egységeinek irányítója, 1985 után a 
korondi kerámiaüzem igazgatója 

volt. Munkáit felesége, Veronika 
virágozza. Minden jelentős hazai 
kerámiakiállításon vagy -vásáron 
részt vesz, ezeken 13 első díjat ka-
pott. Képviselte az erdélyi magyar 
népművészeket, kézműveseket szám-
talan külföldi vásáron is (Magyar-
országon, Ausztriában, Németor-
szágban). Az Amerikai Egyesült 
Államokba, Washingtonba 1999-
ben a hazai kézművesmesterek kép-
viselőjeként hívták meg, népművé-
szeti kiállításra és vásárra. 

A fazekas formát ad az agyag-
nak, s ezáltal formálja a világot, így 
lesz az ősi hagyományok továbbvi-
vője – vallja Páll Ágoston. Tudását, 
alkotói képességeit többször díjaz-
ták, vagy kitüntetésekkel ismerték 
el. Többek között a Magyar Mű-
vészetért Nagydíj (1990) tulajdo-
nosa, a Romániai Népművészeti 
Akadémia tagja, a Román Köztár-
saság Elnöke Hűségrendje kitün-
tetésének tulajdonosa (Serviciul 
credincios în clasa a III-a). A 
Cibinium szebeni népművésze-
ti vásáron 2008-ban életműdíjjal 
emelték ki gazdag munkásságát.

RANGOS EliSmERéS PÁll ÁGOStONNAK

A díj a község büszkesége

hírfolyam

> Udvarhelyen adtak volna túl a lopott 
cigarettán. Két héttel ezelőtt, április 30-án is-
meretlen tettesek betörtek egy csíkmadarasi 
vegyesüzletbe, ahonnan dohánytermékeket, 
különböző szeszes italokat és egy mobiltelefont 
tulajdonítottak el, a kár értékét nagyjából 7100 
lejre becsülte a rendőrség. A lopást követően a 
tettesek kilétének felderítése érdekében a rendőr-
ség kivizsgálásba kezdett, illetve – mint jelezték 
– specifikus, szűrő jellegű akciókat is végrehaj-
tottak. A hétvégén meg is lett ezek eredménye: 

Fenyéden egy személygépjárművet állítottak 
meg, melyben két gyergyói fiatal ült. Az egyik-
nél megtalálták az üzletből ellopott mobiltele-
font, illetve az autó csomagtartójában két utazó-
táskát találtak, melyekben összesen 602 doboz, 
különböző márkájú cigaretta volt. A kivizsgálás 
során rájöttek, ezek is a korábbi lopásból szár-
maznak, illetve a rendőrség azt is kiderítette, 
a cigarettákat a két fiatal Székelyudvarhelyen 
igyekezett értékesíteni, ismerőseiknek adták 
volna tovább. Az egyik fiatal ellen az ügyészség 
eljárást indított, illetve az illetőt 29 napos előze-
tes letartóztatásba helyezték. Ügyük kivizsgálása 

folyamatban van, hisz nem kizárt, más hasonló 
jellegű tettek is hozzájuk kötődnek. 

> Pedagógusok Fóruma Homoródfürdőn. 
Tizenkettedik alkalommal szervezte meg a Pe-
dagógusok Fórumát Hargita Megye Tanácsa,  
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, a Hargita Me-
gyei Főtanfelügyelőség, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége és a Hargita Megyei 
Sport és Ifjúsági Igazgatóság a homoródfürdői 
6-os villában. A közel negyven pedagógus rész-
vételével zajló fórum témája ez alkalommal 
az önismeret és a személyiségfejlesztés volt. A 

rendezvény megnyitóján Szabó Kázmér, Csík 
Terület Ifjúsági Tanácsának (CSTIT) elnöke, 
Korodi Attila parlamenti képviselő és Ferencz 
S. Alpár főtanfelügyelő köszöntötte a jelen 
levő pedagógusokat. Az első nap programját 
Böjte Csaba ferences szerzetes motiváció témá-
ban tartott előadása nyitotta. A szerzetes arra 
biztatta a pedagógusokat, hogy merjenek kez-
deményezni. „Felelősek vagyunk egymásért, a 
környezetünkért, Erdélyért. Merjenek tenni! 
Lehet sarokba ülve duzzogni, de lehet élvezni 
is az életet, és hasznosan, felelősen eltölteni 
azt” –  hangzottak az atya szavai. 

ARC-élEK

Portrékkal 
lehet pályázni 

A Székelyudvarhelyi Polgármes-
teri Hivatal, a művelődési ház, az 
Udvarhelyi info Egyesület és az 
RmDSZ Arc-élek címmel újabb fo-
tópályázatot hirdetett, mely 2008 
óta a Kisváros ősszel című kiírás-
tól számítva ezúttal a negyedik a 
sorban az évente megrendezett 
pályázatok között. A szervezők 
olyan portréfotókat várnak, me-
lyek kiemelik, hordozzák, kifeje-
zik az egyén karakterét – az első 
három pályamunka készítője je-
lentős díjakban részesül. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Tegnap Jakab Áron Csaba 
szervező, Elekes Gyula kép-
zőművész, a művelődési ház 

igazgatója és Csáki Jenő fotós is-
mertették a pályázattal kapcsolatos 
tudnivalókat. „Egy arckép, stílustól 
függetlenül, legyen az fekete-fehér, 
színes, igazolványkép vagy szub-
jektív portré, mind-mind az egyén 
személyiségét, érzéseit tükrözi. Iga-
zán jó képet készíteni az Emberről 
valódi kihívás. Egy jó fotósnak közel 
kell kerülnie a fényképezni szán-
dékozott személyhez, mondhatjuk 
úgy is, hogy modelljének bizalmába 
kell férkőznie, mely időt és türelmet 
igényel, és sokkal tovább tart, mint 
az expozíció ideje, ami csak a másod-
perc töredéke. Nagyon nehéz meg-
határozni, mitől jó egy portré, de ta-
lán annyi mégis elvárható, hogy hi-
teles legyen” – hangzott el. Arc-Élek 
címszó alatt a szervezők olyan port-
réfotókat várnak, melyek kiemelik, 
hordozzák, kifejezik az egyén karak-
terét, udvarhelyszéki híres vagy akár 
köznapi személyekét, ugyanakkor 
külön értékelik a hagyományostól 
eltérő megközelítéseket, a kreativi-
tást magában hordozó megoldáso-
kat. A beérkezett pályázatok közül a 
zsűri által kiválasztott képek ezúttal 
is kiállításon vesznek részt, illetve 
az első három kép alkotója jelentős 
díjakban részesül, a kiállításra bevá-
logatott képekből katalógust is kiad-
nak CD-melléklettel. A pályázaton 
részt vehet bárki, lakhelytől, kortól 
és nemtől függetlenül, aki teljesíti 
a feltételeket, nevezetesen: a fotó 
tárgya az Arc-élek címszó körül kell 
mozogjon. A témában további rész-
letek a www.fotopalyazat.ro honla-
pon olvashatók. 

Páll Ágoston korondi fazekasmester. Az általa kapott elismerés a család és a faluközösség szellemi örökségét hirdeti


