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Márkói értéktárba történő felvételéhez
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………………………………..
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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Madarászné dr.
Ifju Bernadett
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Madarászné dr. Ifju Bernadett
Levelezési cím: 8441 Márkó, Viola utca 5/E.
Telefonszám: 70/236-1835
E-mail cím: drifjubernadett@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Enyingi Mihály keramikus munkássága
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
élelmiszergazdaság
 ipari és műszaki
megoldások
 természeti környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Márkó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Márkói Települési Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Hetedik éve élek Márkón, s szinte nem telt el úgy rendezvény, hogy Enyingi Mihálynak és
feleségének a neve elő ne került volna, a munkáik, mint ajándékok a meghívott vendégek
részére ne lettek volna jelen. Sokat hallottam Enyingi Mihályról és feleségéről, de hét év alatt
nem találkoztam velük, mégis, mikor az értéktárba a javaslatokat elkezdtük elkészteni,
felmerült bennem, hogy az ő munkásságát mindenképp kellene javasolni. Testvére Enyingi
Judit közreműködésével egyik nap találkoztunk…

Enyingi Mihály márkói keramikus igazi lokálpatrióta. Márkó szülötteként már a kezdetekben
fontos volt számára, hogy itt alakítsa ki alkotói, művészi tevékenységének színhelyét,
kerámiaműhelyét. Gyermekként sokat betegeskedett, súlyos asztmája miatt nyugalomra volt

intve. Azonban nem tétlenkedett, unatkozott, hanem sokat rajzolt, olvasott. Gyermekként is
nagyon szerette a rajzolást és a könyveket. Főleg a történelmi témájú irodalmat kedveli. A
történelem és a rajzolás egyaránt fontos számára. Küldetésére fiatalon talált rá, tehetségét,
kézügyességét a kerámiakészítésben kamatoztatta. Herenden, a porcelángyárban tanulta a
mesterséget, 1976-ban kezdett dolgozni a majolikaüzemben. Érettségivel párhuzamosan tovább
tanult. Feleségével, Enyinginé Horváth Annamáriával, munkája kapcsán ismerkedett meg.
Harminc éve dolgoznak vállalkozóként. Az első telephelyüket Herenden, a lakásuk alsó szintjén
rendezték be feleségével, aki élete társa és hű munkatársa is. Az első műhelyt hamar kinőtték,
20 éve dolgoznak Márkón, Enyingi Mihály egykori szülői háza mögött. Étkészletektől az
egészségügyi kerámiákig sokféle tárgyat készítenek, illatkályhákat, szobrokat, egyedi képeket.
Megrendeléseik többsége külföldre szól.
Kemény munkával és kitartással építették a műhelyt, ahol a magas színvonalú termékeknek
köszönhetően egyre nagyobb méretekben és gyártási mennyiségben folyik a munka. Sokszor
napi 20 órát dolgoznak, volt, hogy két éven át, így éltek. Különféle technikákkal dolgoztak az
évek során, s közben saját eljárásokat is kikísérleteztek. A máz alatti technikát továbbfejlesztve
képein új színhatást ér el. Gyors és biztos kéz kell a kép elkészítéséhez. A technika – laikus
számára egyik legmegdöbbentőbb sajátossága – a kép színei is megváltoznak kiégetés után. Az
egyedi munkák jellemzője, hogy a művész teljesen beleéli magát az alkotás szépségébe, s a
végén nem tudná elmondani, hogy készült a mű pontosan. A különböző, szépen megmunkált
dísz-és használati tárgyak készítése mellett sajnos viszonylag kevés ideje jut a kreatív művészi
munkára, alkotására.

Ennek ellenére lehetőség szerint eleget tesz a felkéréseknek, és műveivel gyakran gazdagítja a
helyi és környékbeli kiállításokat. Több önálló kiállítása volt, az első nyolc éve a balatonfüredi
templomban. 2011-ben a Cholnoky Galériában, 2013-ban a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban volt megtekinthető a műveivel berendezett kiállítás.

A művész nagy elhivatottsággal támogatja a márkói kulturális és közösségi életet.
Felajánlásaival szinte valamennyi nagyobb rendezvényünk sikeréhez hozzájárul. Az
önkormányzat hozzá intézett kéréseinek minden esetben megpróbál a legjobb tudása szerint
eleget tenni.

Enyingi Mihály készítette nagy gondossággal a 2009-ben felújított kálvária stációk képeit.
Ezek a művek is híven tükrözik alkotójuk világát. A részletekben nem elveszve törekedni a
precizitásra és a harmóniára. A stációk képeinek tervén egy évig dolgozott, Békefi Antal ötlete
és felkérése alapján plasztikus művekben gondolkodott. Miután a műemlékvédelmi hatóság
megtudta, hogy eredetileg pléh képek voltak, a plasztikus képet nem engedélyezték.

Enyingi Mihály újragondolta, s készítette el a kerámia képeket. Mindig azt a munkát szereti a
legjobban, amit éppen készít. A stáció képei közül azt készítette el először, amin Cirenei Simon
segít vinni a keresztet. E képnek az első verziója a műhelyében is ki van állítva. A kép
mondanivalója a művész életének iránymutatása, hiszen ő is segít, ahol csak tud.
2014-ben Bory Jenő születésének 135. évfordulóján Enyingi Mihály és felesége Annamária
kapták meg a Bory Jenő - Bory Jenőné emlékérmet. A szobrászművész hátrahagyott
gipszformáit feleségével válogatta össze.

A Veszprém Megyei Kamaránál vizsgabizottsági tag, húsz éve vizsgáztat a porcelángyárban,
az IPOSz megyei szervezetének ellenőrző bizottsági tagja.

2016-ban Márkó iránti tiszteletét és szeretetét tükröző munkája a temetőben felszentelt két
kerámiaképe. Azon szerencsés emberek közé tartozik, aki szereti a munkáját, a hivatásának él.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet” – jutott eszembe a művészről, mikor
találkoztam vele. Kiemelkedő szakmai tudása, művei, munkássága, szülőfalujának épülésére,
szépítésére szolgáló munkái indokolják a települési értéktárba történő felvételét.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,

támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

