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Józsa János korondi fazekasmester ősi fazekas családba született, 1942. 
február 20-án, Korondon. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte el, majd 
tehetséges gyerek lévén, Marosvásárhelyen, a Népművészeti Iskolában 
folytathatta tanulmányait. 1960-tól, ma már 59 éve, hogy folyamatosan 
Korondon fazekasmesterként dolgozik. Életében és munkájában is 57 éve 
hűséges és szerető társa Vajda Julianna, aki a korondi festőasszonyok 
közül messze kiemelkedik és aki a Józsa portáról kikerülő kerámiatárgy 
javarészének díszítője.
A romániai politikai viszonyok közepette, erdélyi magyar fazekasmesterként, 
valahányszor lehetőség adódott rá, megmérettette magát különféle népi 
mesterségek versenyein, kiállításokon. Ám a diktatúra idején, kimagasló 
szakmai tudása ellenére, mindig „csak” a második díjat nyerhette el. 
1983-ban részt vett a budapesti Tavaszi Fesztiválon, ahol nemcsak a 
székely népi kerámiákat mutatta be, hanem magát a mesterséget, a 
fazekasságot is népszerűsítette az anyaországi magyar felnőttek és 
különösen a gyermekek körében. A román kormány által nem 
engedélyezett budapesti tárlat miatt, hazaérkezve Erdélybe, 10 évre 
letiltották. A nyilvános bemutatkozás lehetőségétől megfosztva, saját 
műhelyében, visszavonultan alkotott és adta át tudását gyermekeinek. 
Korondon apáról fiúra száll a mesterség, így ifj. Józsa János az, aki 
továbbviszi a fazekasságot. Célja, hogy a tradicionális használati és 
díszkerámia tárgyak formavilágának megőrzése mellett a mai kor 
igényeinek megfelelő funkciójú, hagyományos motívumokkal díszített, 
míves kerámiákat is alkosson. A díszítésben segítőtárs felesége, Hajni. 
Gyermekük, Jutka és az Ő férje, Katona Józsa néven viszi majd tovább az 
örökséget, a családi hagyományt. 
Józsa János fazekasmesterként sok festékanyagot, mázat maga 
kísérletezett ki. Iparművészeti tervei és munkái a székely balladás 
porcelán tárgyain jelennek meg. Számára a legfontosabb a korondi és ezen 
túlmenően az erdélyi népi kerámia motívumainak értelmezése mellett, a 
régi tárgyi leletek alapján, az autentikus színek, mázak kikísérletezése 
volt. Mindig egy elvet követ hűen: Csak tiszta forrásból! Mára már Európa-
szerte ismert népművész. A korondi fazekasság hagyományának őrzéséért 
és kimagasló szakmai tudásáért többször megkapta a népművészet mestere 
címet, valamint a politikai változás után a Román Hagyományos 
Művészetek Akadémia tagjává választották. Anyaországi elismerésben még 
nem részesült.
Közel 60 éve a székely népi fazekasság továbbörökítése mellett tett hitet. 
Mai napig aktívan alkot, a családi hagyomány és a tapasztalat átadásán 
munkálkodik, hogy ez a csodálatos hagyomány és magyar örökség tovább 
élhessen! 
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