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1 Bevezetés 

Elıdeink életminıségének javításában óriási jelentıségő felfedezés volt az égetett 
agyagedények használatba vétele. A táplálékot addig csak nyersen vagy nyárson sütve 
tudták elfogyasztani.  
Amikor bevezették az agyagedények hasznalatát, szinte megújult a 
táplalkozástudomány az emberek számára.  Fızhettek, süthettek, párolhattak 
szabadtőzön az agyagedényben. Különbözı alapanyagokat összekeverve számtalan új 
íz birtokába jutottak. Nemcsak létfenntartás, már élvezet is volt a  változatos étkezés. 
Idıvel az agyagedények – népszerőségének köszönhetıen – mind formában, mind 
használati célját tekintve az évszázadok alatt sokat bıvült, változott. A formák a 
különbözı földrajzi területeken felismerhetı különbséget hordoztak, mégis mindig 
hatással voltak más népek formakincsére. 
A használati célok a jóléttel párhuzamosan kibıvülhettek, az egyszerő dísztelen - bár 
formáját tekintve tökéletesen a célnak megfelelı – a mázatlan vászonedények mellett 
megjelenhettek az esztétikai, - fıként díszítı - elvárásokat hordozó díszedények is.  
A magyarok már a honfoglalás korában számos díszítetlen cserépedényt használtak. 
Cserépbográcsban fıztek a szabadtőzön, melyet a füle helyénél kilyukasztottak, igy 
tudták felakasztani. (Ezt kizárólag a magyarok alkalmazták). Emellett használtak 
bögréket, fazekakat is a zárt helyen történı fızésre. A magyar fazekasság kezdeti 
idején X-XII.században az avar hatás jegyei mutatkoznak az edényeken ( fésős vagy 
karcolt vonalas díszítéső kezdetleges korongolt edények). A XIII. századból ismert 
leletanyag szerint a belül és szájon elsimított hurkatechnikával felrakott edényeket 
készítettek. A kancsókat, palackokat még nem tudták felfülezni. A török hódoltság 
idején erıs iszlám hatás formálta a fazekasság fejlıdését. Meghonosították az engobos 
aláfestés technikáját, melyet a színtelen ólommáz alá vittek fel, meghonosították az 
álló tengelyő block korongot, mellyel felgyorsult a termelés. Az iszlám vallási 
megkötöttségek a díszítéshez felhasznált motívumkincset erısen befolyásolta. Sem 
embert sem állatot nem, csakis növényi ornamentikát alkalmaztak a díszítésben. 
A török hatás megszőnése után kezdıdött igazán az ország különbözı tájegységek 
sajátos stílusának kialakulása. 
Virágzott a fazekasság abban az idıben, amikor a családi jólét és gazdagság 
fokmérıjének számított, hogy minél több mázas cifra agyagedény díszítse a ház belsı 
falát. Egy magára sokat adó módos családnál akár 400-500 darab is díszelgett. 
 
Sajnos ez a virágzás Tiszafüreden nem volt hosszú élető, négy generáció alatt, a 
XVI.század utolsó harmadától számítva az XX.század elejéig tartott. Az elsı 
világháború elıtt már az országos hanyatlás megkezdıdött, mely a tiszafüredi 
fazekasmesterség elsorvadását, a híres fazekasdinasztiák eltőnését eredményezte. 
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2 Fazekasság gyakorlata 

2.1 Az agyag – a fazekasság alapanyaga 

A földfelszín geológogiai mállása során keletkezı agyag általánosan elıfordul, a 
természetben bıven található, kémiai összetételét tekintve eltérı a különbözı földrajzi 
területeken. 
Az agyag általános jellemzıje, hogy nagy víztartalmú alumínium-szilikátból áll, 
nedvesen képlékeny, és égetés hatására kemény sziklaszerő lesz.  
A föld kérge 75%-ban kovasavból (SiO2), és timföldbıl azaz alumínium-oxidból 
(Al2O3) áll. 
Az agyag mint tiszta ásvány kémiai összetétele Al2O3 x 2SiO2 x H2O. 
Ez a forma minden szennyezıdéstıl mentes, tiszta agyagszubsztancia, amit kaolinnak 
neveznek. 
A nedves agyag jellemzı fizikai tulajdonsága a képlékenység, melyhez a részecskék 
közti kémiai vonzás is hozzájárul. Amint elektrolitot adunk a nedves agyaghoz, 
csökken a részecskék közötti affinitás, a képlékenység nagymértékben romlik. 
Öntıiszap készítésekor használják.(az öntöiszap vagy öntıföld vízzel hígított 
földfesték, mellyel a nyers agyagedényt díszítik). 
Az agyag lelıhelye alapján két csoportba osztható, elsıdleges illetve másodlagos 
lelıhelyen bányászott agyag. 
Az elsıdleges vagy üledékes  agyagok az eredeti földpátos kızet helyén keletkeztek, 
azokat nem szállította sem víz, gleccser vagy szél. Tiszta, szennyezıdéstıl mentes, 
fehér színő aránylag ritkán található. Az elsıdleges agyaglerakódás általában durva 
szemcséjő, viszonylag sovány, nehezen munkálható. 
 A másodlagos agyag a keletkezés helyétıl elsodródott víz vagy szél által. Mozgás 
közben szemcséi finomra ırlıdtek. Különbözı anyagokkal szennyezıdött, így sok 
vas, kvarc, homok, agyagásvány, csillám és más szennyezıagyaggal keveredve került 
a másodlagos lelıhelyre. 
Három fı szennyezıagyag keveredik az agyagba: mészkı (kalcit) – CaCO3 
gipsz – CaSO4 x 2H2O 
vaspirit – Fe2S 
Agyagásványok három fı csoportja: kaolinit, illit és montmorillonit. 
A másodlagos agyag szennyezıdésének mértéke szerint különbözı lehet, ami 
meghatározza tőzállósági tulajdonságát. 
- A tőzálló agyag sima tapintású, kemény de plasztikus, szürke vagy barna ritkán 
világoskék, kiégve fehér vagy világossárga. A legtisztább tőzálló agyag 1500ºC-on ég 
tömörre, de még nem olvad meg. A tőzállóságot meghatározó tényezık a 
mésztartalom, mely 2% alatt, és a vastartalom 1-2% alatt kell lennie. 
 - A kıedény 1000-1200ºC-on tömörödik, fehérre égı, kevésbé tőzálló. 
- A fazekasagyag vas-oxidot, homokot tartalmaz, kevésbé tiszta, nem tőzálló, színe 
világostól a sötétbarnáig, sárgára vagy vörösre égı. Égetési hıfok: 960-980ºC. Égetés 
után porózus szerkezető. 1100ºC felett olvadni kezd a fazekasagyag, elveszti 
szerkezeti tartását elklinkeresedik. 
- A durva vagy téglaagyag sok homokkal, vas-oxiddal kevert, ha a mésztartalom 
10%-nál nagyobb, márgás agyagnak nevezzük. 
A zsíros agyag ragadós, gumiszerő, repedezve szárad. Soványító anyagot kevernek 
hozzá. Homokot, samottot, meszet-lisztformában, vulkáni hamut, csillámot-melyek 
jól ellenállnak a hıtágulásnak. Általános szabály, hogy 10-50%-ig lehet az agyagba 
más anyagokat keverni. 



 5 

 
Az agyag minısége szerint is csoportosíthatók a kerámiatermékek. 
-A porcelán színe fehér, tömörre égı agyag, kagylós töréső. A kemény porcelán 
1370-1410ºC-on ég tömörre, (Herend 1390ºC-on éget). A kemény porcelán 
összetétele: 50% kaolin, 25% földpát (tömörre égethetıséget biztosítja, de ömleszt), 
25% homok (vázszerkezetet biztosítja). 
A lágy porcelán 1330-1360ºC-on ég tömörre (Zsolna, Hollóháza) vastagabbra 
gyúrható, nem annyira fehér a cserép. 
- A kıedény fehérre égı,de  porózus szerkezető. Félporcelán és a gyári keménycserép 
tartozik ide. A zsengélı égetés 1200-1300ºC, a mázas égetés 1100-1200ºC, 
kıedénymázzal vonják be. 
- A kıagyag magas vas-oxid tartalma miatt vörösre égı, de tömörre ég 1200-1300ºC-
on. Sómázzal (kék vagy barna), vagy agyagmázzal (ólom-oxid + folyékony agyag) 
mázazzák. 
 - A fazekastermék színesre ég, porózus szerkezető égetés után, ez a terrakotta. 
Égetési hıfoka 960-1000ºC, mázazása engobbal illetve ón- vagy ólommázzal történik. 
 
 
 

2.2 Az agyag kitermelése, tisztítása elıkészítése 

Az agyag bányászása igen nehéz, nem veszélytelen és nagy hozzáértést igénylı 
munka volt, amikor a fazekas maga termelte ki kézi szerszámaival a szükséges 
agyagot. Gyakran több fazekas összefogott, szükség is volt erre, amikor több méter 
mély alagutat kellett kiásni. Bányafával támasztották ki az alagutat a beomlás ellen, és 
vödörrel húzták fel az agyagot. İsszel vagy tél elején bányásztak a mezıgazdasági 
munkák után. Ekkor biztosították az évi szükségletet. Gömörben a több méter mély 
gödörbıl csigás kézicsırlıvel emelték felszínre az agyagot. 
Az agyag tisztítása és korongozáshoz történı elıkészítése is hosszadalmas fárasztó 
munkafolyamatokból állt. A nagy agyagrönkökbıl kapával kisebb darabokat 
választották le, és szükség szerint meglocsolták. Összesulykolták, egy nagy 
kaszapengébıl készített szelıvel vékony szeletekre vágták, miközben eltávolították a 
szennyezıdéseket ( kavics, kagyló,főszál gyökér). Néhol a szelés után megtaposták. 
Ezután az agyagot megöntözték és egy vászonra vagy daszkára téve körkörösen 
megtaposták, kipréselték a vizet, majd összeütötték, egymásra hamozták és rézdróttal 
vékonyra szeletelték. Az elıkészítés után verembe tették le, ahol nem szikkadt ki. 
A gyúrás közvetlenül a felhasználás elıtt történt. Padon végezték a gyúrást és olyan 
nagyságú rögöket gyúrtak, amilyen edényt akartak készíteni. Pogácsákba gyúrták és 
felhasználásig lefedtek, hogy megvédjék a kiszáradástól. 
Közvetlenül  a korongolás elıtt érdemes volt a már elıkészített agyagot úrja átgyúrni. 
Egyrészt, hogy egyállagúvá tegyék az esetleges felületi megyszáradás miatt, másrészt, 
fontos a légbuborékok eltávolítása. 
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1. Kép: Agyagkitermelés és elıkészítés 

2.3 A korongolás 

Különbözı mérető agyagrögöt csapunk a korongtányér közepére, attól függıen, hogy 
mit szeretnénk készíteni. Az agyag akkor nem csúszik le a korongról, ha elıtte a 
rögrıl lecsípett agyagot ragasztóként felkenjük a korong közepére. Fontos, hogy a 
lecsapott rög alul ne legyen homorú, nehogy levegıt zárjunk az agyag alá. 
Legfontosabb lépés a középrefogás következik. Vizes kézzel nagy erıvel középre 
szorítjuk a rögöt. A hasizomerı segít a szorításban. Majd fokozatosan felengedjük a 
szorítást, ahogy lassul a korong.  
Fontos, hogy a korong rúgásakor ne dolgozzon a kezünk. Amikor középre tettük a 
rögöt, vékony hublit húzunk felfelé, ezzel eltávolítjuk a még esetleg bennmaradt 
légbuborékokat. Majd visszanyomjuk pogácsát formálva. Amikor a pogácsa középre 
került kilyukasztjuk. Különbözı vidékeken más és más módszert alkalmaznak 
lyukasztásra, például az İrségben bırrel lyukasztanak. Kezdıknek legbiztosabb a két 
hüvelykujjal kialakítani a belsı lyukat. Mivel minden korongon készült edény alapja 
egy üreges henger, csak akkor lesz egyenletes falú a henger, majd a késıbb 
megformált edény, ha a lyukasztás pontosan középre került. Ezután széthúzzuk a 
lyukat olyan méretőre, amilyen széles fenekő edényt akarunk készíteni.  Átgyúrjuk az 
alját, esetleg szivaccsal, nehogy késıbb kilyukadjon a már elkészített edény.  
A henger felhúzása következik Többféle fogást lehet alkalmazni a falhúzáshoz, a 
leginkább kézreálló fogás egyénileg kialakul a gyakorlás során. Mindkét kezünk 
ujjaival nyomást gyakorolunk a henger falára, miközben lassan felfelé húzzuk 
mindkét kezünket.  
A megfelelı magasságra húzott hengert ezután kialakítjuk a tervezett formára kézzel 
vagy/és fakéssel. A fenékszöget fakéssel, fenékszögvágóval alászúrva véglegesítjük. 
A megkorongozott edényt metszıvel választjuk le a korongról.  
Amennyiben fel akarjuk fülezni az edény, várunk néhány órát, hogy ne deformálódjon 
el. Majd foccsal (híg agyagpéppel) felrögzítjük a hasonló száradási állapotban levı 
fület, melyet kézzel húztunk vagy korongoztunk. 
Sokszor van szükség az edény fenékszögének esztergálással való kialakítására. 
Tányérok, tálak, bögrék poharak esetében mindig megesztergáljuk a fenékszöget. A 
tányér fenekén vékony kiugró peremet alakítunk ki. Ma elvárás a tányérok bögrék 
esetben, hogy az alja is mázas legyen, az esztergált fenékszög kiugró pereme ezt 
lehetıvé teszi. 
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2.4 Engobozás 

Az engobozás földfestékkel, öntıfölddel történı bevonást jelent. 
Az engob szennyezıdéstıl mentes, fehér vagy fémoxidokkal színezett, átszőrt, vízzel 
hígított folyósított agyag. A fehér színt a tiszta kaolin adja, a vörös színt a vas-oxid, a 
barnát és a feketét a mangán-oxid, a zöldet a réz-oxid és a kéket a kobald-oxid. 
Ugyanezeket az oxidokat használják fel a mázak színalkotásában. 
Mindig olyan híg engobbal kell dolgozni (ivójoghurt sőrőségő), amely nem csurog le, 
de nem is túl vastagon áll meg a nyers agyagon. Az önthetıséget javítja a lúgosító 
anyag, amely gyengíti a részecskék közötti affinitást (szóda vagy vízüveg). 
Engobozás során, díszítéstıl függıen részben vagy teljes felületén bevonjuk a 
bırkeményre száradt edényt. A részleges díszítés lehet csíkozás, fröcskölés, holdazás. 
A teljes engobozásnak két változata van, az öntés és a mártás. Elfogadottabb mód az 
öntés, mivel viszonylag kevesebb engobra van szükség és gyakorlott kézzel gyorsan, 
egyenletesen önthetjük meg az edényt. Mártás során az engobba belemártjuk az 
edényt, de nem tartjuk benne, azonnal ki kell venni. Vigyázni kell, hogy cseppek ne 
maradjanak az edényen, mert  az egyenetlen, vastag engob száradáskor és égetés 
során is leválhat. 
Az engobozott edényt szárítás után zsengélik, ez az elsı égetés, mely után az edény 
fénytelen, matt, színei fakóak lesznek. A mázas égetés után kapja meg igazán tüzes 
fényeit az engobozott felülető edény. 
 

2.5 Mázazás 

2.5.1 Ólmos máz 

Mázazás során a már zsengélt, egyszer égetett edényt vonjuk be transzparensmázzal. 
A mázazás célja régebben a vízáteresztés megakadályozása amely egyben ellenáll a 
vegyi anyagok oldó hatásának. Ma a mázazás másik fı célja a díszítıhatás fokozása. 
A máz az égetett agyagon vékony üvegszerő, átlátszó, csillogó szilikátos bevonatot 
képez. Az ólom-oxidot tartalmazó máz terül a legszebben, magas fényő hatást kelt, az 
aláfestett színeknek ragyogó tónust kölcsönöz. 
Égetési hıfoka 960-980ºC. A máznak és az agyagnak azonos hıfokon kell 
megolvadnia, hogy egyidıben kialakuljon egy kémiai reakció, mely biztosít egy 
közös összeolvadt vékony réteget, ezáltal a máz megtapad az edény falán. 
A színtelen transzparens máz nem tartalmaz színezıanyagot. A vörös színt a vas-oxid, 
a barnát és a feketét a mangán-oxid, a zöldet a réz-oxid és a kéket a kobald-oxid adja. 
A máz olvaszthatóságát a kovasav (SiO2) és a fémoxidok aránya befolyásolja. A 
kovasav arányának növelésével a máz keményebb és nehezen olvaszthatóvá válik. Az 
oldhatóság fokozásá érdekében bórsavval helyettesíthetı a kovasav (maximum ¼ 
arányban). 
Az olvaszthatóságot a színezıként használt fém-oxidok is befolyásolják. 
Legalacsonyabb hıfokon az ólom-oxid olvad meg.utána sorrendben a réz-, mangán-,  
kobald-, vas-, króm-, urán-, és nikkel-oxid. A kaolin mint alumínium-oxid fejt ki 
olvasztó hatást. 
Nagyon fontos a máz és az agyag hıtágulásának összhangja. Ha nem egyforma, és a 
máz gyorsabban kihől, repedezni kezd, hárészosodik. Ezáltal csökken a vízállósága és 
a díszítést elcsúfítja, esetleg lepattogzik az edényfalról. 
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Különbözı mázakkal más-más díszítıhatás érhetı el. A fazekasmázak közül nyers 
máznak nevezzük a vízben oldhatatlan alkotóelemekbıl (kvarc, földpát, ólomgelét) 
összeırölt mázalapanyagot. 
A frittelt mázat úgy állítják elı, hogy az alkotórészeket – melyek között vízben 
oldható is van (pl. bórax, bórsav, hamuzsír, szóda) – olvadásig hevítjük, majd hirtelen 
vízbe téve gyors hőlés hatására szilánkosra esik szét, amit porrá ırölnek. A frittelés 
haszna, hogy a mérgezı ólom-oxid jelentıs részét leköti. 
Az ólommáz mérgezı hatását csak a múlt század közepén ismerték fel. Díszítı 
hatásfokát addig még semmilyen más helyettesítı anyaggal nem tudták kiváltani. 

2.5.2 Ónmáz 

A habánok által használt ónmáz alapanyaga az ólomnátrit-szilikát. Az ónmáz nem 
áttetszı, aláfestéssel nem lehet díszíteni. Ecsettel vitték rá a nyers, fehér ónmázra a 
színes díszítést. Antimonsárgát, zöldet, mangánlilát kobaltkéket használtak. 

2.5.3 Sómáz 

A sómázat fazekasagyagra nem, csak kıagyagra lehet alkalmazni. Az 1250-1300ºC 
izzó kıagyagra konyhasót (NaCl) szórnak és vizet. A konyhasó nagyon mérgezı 
klórja gáz formában elpárolog, a  natrium pedig kémiai reakcióba lép az izzó tárgyban 
levı kvarccal és alumínium-oxiddal. A sómáz bevonata alapszíntıl függıen barna 
vagy fekete. 

2.6 Díszitıtechnikák 

A magyarországi díszítıeljárások három nagy csoportba oszthatók. 
1. A forma felületét alakítjuk át pozitív vagy negatív módon. Pozitív módja a 

dombormőves  díszítés, a negatív módja a vésés. 
2. A színhatással együttjáró alákarcolás-sgraffiato. 
3. A felület színes festése, virágozása, tarkázás. 

2.6.1 Forma felületének alakítása 

2.6.1.1 Csiszolás 
Sikálásnak is nevezzük, kaviccsal végezték. A mázatlan fekete vagy vörös bırkemény 
edény felületét sikálták az elsı égetés elıtt. Ezzel az eljárással az edény felületén az 
agyagkristályokat síkba rendezték, ezáltal fényes síma felületet kapott. Nádudvaron 
volt nagyon kedvelt, Tiszafüreden a Bezerédi korsó volt híres. 

2.6.1.2 Dombormőves díszítés 
• Abroncsozás, mellyel egy vagy több agyaghurkát rögzítenek az edényfalra, 

majd díszítették ujjal, pecsételıvel, körömmel.Sümegen Csákváron az 
İrségben kedvelték. 

• Gombot díszedényeken, gyertyatartókon alkalmaztak. 
• Kézzel formált mintázott rátétet leggyakrabban miskakancsón, céhkancsón, 

pálinkafolyatón alkalmaztak 
• Préselt rátétet sorozatgyártáskor használtak, negatív dúc segítségével. 
• Szırutánzatot szitán nyomták át, medve alakú dohánytatóra tették, foccsal 

felerısítve. 
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2.6.1.3 Mélyített díszítés 
• Rovátkolás vízszintes illetve ferde irányban.a felület megnövelésére szolgált. 
İrségben, Sümegen Erdélyben használták a ferde irányú kifogatást vagy 
búgatást. 

• Gerezdelés, függıleges irányú mélyített árkok. 
• Bordázást  a kuglófsütınél alkalmaztak. 
• Ujjbenyomás a fülek felerısítését szolgálta bár díszített is. 
• Cifrázófával díszítettek pecsétnyomást, pecsételıhengerrel szalagszerően 

körbefutó mintázatot hoztak létre. 
• Szurkált díszítést az edény fülén alkalmaztak, célja, hogy ne csússzon meg a 

kéz a nehéz edényen. 
• Fésős mintát fıleg feketeedényeken alkalmaztak. 
• Karcolt csíkot fakéssel vagy hegyes szerszámmal húztak az edény nyakára, 

vállára. 

2.6.1.4 Áttört díszítés 
A bırkemény állapotú edény falából kimetszéssel létrehozott minta, melyet 
elırajzolás után tővel vagy vékony pengéjő késsel óvatosan eltávolítanak. Elıtte a 
mintát körzövel elırajzolják. A fazekasság a fajansz és porcelánipartól vette át. 

2.6.2 Alákarcolás 

• Csíkozással – ecsetes engobsávba karcolnak hegyes szerszámmal. 
• Fésős minta – párhuzamos csíkok létrehozása engobos alapra.Mindkettı 

mintát tányérokra, tálakra, kulacsra, tapsire tették. 
• Ornamentális vonalak-csikart minta. Az engobba mártott butellára rövid 

száradási idı után motívumot karcolnak ( madár, rozetta, felirat, virágok). 
• Kikapart felületet úgy lehet létrehozni, hogy nem csak vonalakat karcolunk, 

hanem egész levél vagy szirommintát. Fıként butellánál alkalmazzák 
Mezıtúron, Tótkomlóson. 

• Méllyen vályt minta speciális eszközökkel készül, engobos színezés nélkül is 
nagyon szép, mutatós a kész minta. 

2.6.3 Felület színes festése  

2.6.3.1 Csíkozással 
• Csíkozás- zsinórozással. Kézikorongon ecsettel felvitt engobcsíkot elkenünk 

az ujjbegyünk gyors fel-le mozgatásával. A kialakult hullámvonal a zsinór. 
Mázatlan fazék, korsó, kanta vállát díszítették így fıleg Gömörben. 

• Írókás csíkozással a korongon forgó edényre, fedıre vízszintes vagy spirális 
folyamatos csíkokat húztak. 

• Sávozással  szintén korongon húzott, de ecsettel, vastag sávot hoztak létre. 
• Folyatott díszítés. Engobbal sugárszerően folyatott vonal. Leggyakrabban a 

sárközi stílus alkalmazta. 
• Kanállal eresztgetett mintát hoztak létre, amikor függıleges sávokban 

eresztették kanállal a színes mázat az engobozott edényre. Fıleg Csárkvárra, 
Gömörre jellemzı díszítés. 
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2.6.3.2 Folthatásra törekvés 
• Holdazás. Kanállal lekerekített félkörszerő foltot hagy a kanálból lecsurgatott 

máz vagy engob. Tálak esetében bentrıl kifelé a szája felé öntik a festéket. 
Tiszafüreden, Karcagon, Mezıtúron jellemzı díszítés. 

• Fröcskölt vagy rázott díszítés. Szabálytalanul, egy vagy több színt alkalmazva 
befröcskölték a tálat.  

• Márványozás vagy elfuttatás. Nedves engobra azonnal, szárítás nélkül rákerül 
a színes festékréteg, majd gyors mozgatással megindul és összekeveredik.  

• Ecsetel csapkodás hatása foltszerő, elfolyatott minta. 
• Löttyös díszítés során kanálból vagy vastag írókából kilöttyentik az edényre a 

festéket. 
• Ruggatott minta során szalmiákszeszes folyadékot kevernek a fekete mangán 

mázba, és ettıl ágasbogas elrúgatott minta jön létre. 
• Spongyás vagy mohás díszítés. Tengeri szivacsot vagy mohát általában 

mangán mázba mártanak és visszatérı ritmusos mintát hoznak létre. 
• Fehérpöttyös díszítést hoznak létre, ha a fehér engobbal zsengélt edényre 

színtelen mázat csöpögtetnek vagy ujjal bepöttyözik, majd a rákerülı zöld 
mázat a pöttyök felhígitják világoszölddé. 

• Pöttyözés, babozás. Írókával vagy ujjbeggyel határozott kerek pöttyöket 
ejtenek. Köcsögökön, bögréken szilkéken alkalmazták. 

• Cirkozás.Folyatott díszítés vagy írókával vastagon,vizesen felvitt csíkok 
összehúzása cirokszállal. Sárközi kerámiára jellemzı, Vámfalun is szívesen 
használták. 

• Sablon használata. Növényleveleket vagy papírból vágott sablont 
ráragasztottak az edényre, mielıtt leöntötték engobbal. Mezıcsáton jellemzı. 

2.6.3.3 Onamentális elemek, virágozás 
• Írásos minta. Írókával (szaru, gurgulya) készült virágmotívumok festése. 
• Ecsettel festett minta. Leveleket szirmokat festettek ecsettel, mely akkor volt 

szép, ha elvékonyodva kapcsolódik a szárhoz. Gyöngyösön, Bakabányán és a 
felvidéken kedvelték. A habánok mindig ecsettel tarkáztak. 

• Íróka és ecset együttes alkalmazása során írókával körvonalaztak és ecsettel 
töltötték ki a felületet. Sárospatakon jellemzı. 

• Karcolt kontúr, ecsetes kitöltés és írókás kiegészítés. Legszívesebben 
Tiszafüreden, Mezıcsáton butellákon tálakon alkalmazták ezt a kombinált 
díszítést. 

•  

2.7 Szárítás 

Száradás közben a kész tárgyból a víz folyamatosan párolog. Az agyagrészecskék 
közti távolság folyamatosan csökken, ezáltal az edény zsugorodni kezd. A 
fazekasagyag kb. 10%-ot zsugorodik össze.  
A száradás üteme függ a falvastagságtól, edényformától és az agyag típusától. A 
szőknyakú, belül üres zárt formák lassabban száradnak mint a széles szájúak 
(majdnem kétszer annyi ideig).  
Nagyon kell ügyelni arra, hogy 100%-osan nem tudjuk kiszárítani az edényt, így még 
az égetés során is távozik belıle víz. Ezért égetéskor  105°C-nál  hıntartás szükséges, 
hogy a megmaradt víz, amely gız formában távozik, nehogy  hirtelen szétvesse az 
edényt, majd 300-400ºC a szerkezeti víz eltávolítása miatt szükséges a hıntartás. 
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2.8 Égetés 

Az égetés során végbemenı visszafordíthatatlan folyamat a cserépképzıdés ad 
végleges és tartós formát az agyagtárgynak. Ha az égetés során elegendı oxigén van 
jelen, oxidáló égetés történik. Amikor éppen csak annyi a levegı, hogy a tüzelı 
elégjen, neutrális vagy közömböz az égetés. Amennyiben a levegı kevés, redukáló 
égetés megy végbe. Így készül a feketekerámia. 
Égetéshez tüzelıanyagként használtak elıször fát, füvet, falevelet, barnaszenet, állati 
eredető trágyát majd a modern idıkben tüzelıolajat, földgázt és villamosenergiát. 
Égetés által az agyag elveszti összes kötött víztartalmát, megkeményedik, de a fizikai 
változások mellett kémiai reakciók is végbemennek. Magasabb hıfokon az 
adalékanyagok mint ragasztó viselkedik és vegyül az agyaggal. Így tartósabbá 
keményebbé teszi azt. A különbözı anyagok más és más olvadási hımérséklettel 
rendelkeznek. A kristályos pikkelyes szerkezető, szennyezıdéstıl majdnem mentes 
kaolin igen magas hımérsékleten tömörödik. A zsíros finom részecskéket tartalmazó 
kövér agyagnak alacsonyabb hımérséklet elég a tömörödéshez.  
Az agyag színe jelentısen megváltozik az égetés során, kivéve a kaolint, mely fehér 
marad égetés után is. A nyers fazekasagyag színe barna, szürke vagy fekete a benne 
lévı szerves anyagok miatt. Ezek a tőzben kiégnek, és akkor lesz látható az agyag 
valódi színe. A tiszta lángálló agyag fehérre, szürkés vagy sárgásfehérre ég ki. A vas-
oxiddal szennyezett agyag pedig vörös, vörösbarna színt kap égetés után. 
Az agyag tőzállósága nagyon fontos kritérium az edény funkcióját illetıen. Eldönti, 
hogy milyen típusú tágyat készíthetünk belıle. Kizárólag tőzálló agyagból készíthetı 
fızıedény. Ezzel ellentétben a márgás agyagból terítımunka készülhet. A vas-oxidos 
vörösre égı agyag, mely igen porózus szerkezető égetés után, kivállóan alkalmas 
korsósmunkákhoz. 
Az agyag tőzállóságát az alkotórészek egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. 
A tiszta agyagban megközelítıen 1 molekula alumínium-oxid (Al2O3) és két 
molekula kovasav (SiO2) van jelen.  
Az agyagszubsztancia %-os arányai:  
 46.6% SiO2 + 39.45% Al2O3 + 13.9% H2O 
Természetesen a használatban levı agyagban mindig vannak szennyezıdések, 
fémoxidok agyagásványok. 
Az agyag tőzállósága akkor romlik, ha a kovasav mennyisége megnı, és az 
alumínium-oxid aránya csökken. Emellett befolyásoló tényezı a jelenlevı fémoxidok 
aránya is, mely kis mennyiségben is csökkenti a tőzállóságot. Ezek többnyire vas-
oxid, kalcium-, magnézium-, kálium-, nátrium-oxidok. 
A mázas edényeket kétszer égetik ki. Az elsı a zsengélı égetés, a végleges formáját 
ekkor kapja meg a tárgy. A második a mázra égetés, melynek feladata a vízáteresztés 
megakadályozása illetve a díszítés. Mázas égetésnél vigyázni kell, hogy a tárgyak 
között elegendı hely maradjon (1-2 cm), nehogy az olvadás-tágulás során 
összeragadjanak. Az edény alján mindig vissza kell törölni a mázat, vagy 
égetıtüskéken kell égetni.  
Régen a fatüzeléses égetıkemencében való égetés megterhelı nehéz munka volt, 
amellett nagy tapasztalatot igényelt a hibátlan égetés. Többnyire összeállt néhány 
fazekas és együtt égették ki edényeiket. Évente csak néhány alkalommal, de akkor 
több ezer edényt égettek ki. A fazekasnak ismernie kellett, hogyan huzatol a 
kemencéje, milyen sorrendbe rakhatta be mázas edényeit a kemencébe. Figyelembe 
kellett vennie, hogy melyik szín a kényesebb (pl. A vörös földfesték), melyik máz a 
legolvadékonyabb (pl. színtelen máz), és melyik a legkésıbb olvadó (pl.a zöld). Az 
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egy légköbméteres kemence égetése fatüzeléssel 6-7 óráig tartott. Az elsı 
zsengélésnél is fontos, hogy a fa száraz legyen, de a rosszabb minıségő is megtette. A 
mázas égetésnél viszont elengedhetetlen volt a jó minıségő keményfa (bükk, tölgy) 
használata. Háromféle fát kellett felhasogatni. Darabosfát a kemence 
felmelegítéséhez, kb.40 cm hosszú közepesen vastagot. A felfőtéshez eresztgetıfát, 
amely 60-70 cm hosszú és vékonyra hasogatott. Végül az elérendı 860-960 °C égetési 
hımérséklet eléréséhez 1 méteres egészen vélkonyra vágott, hirtelen nagy hıt adó 
száraz,  jó minıségő keményfát. 
 
Az égetés lépései: 

1. Melegítés. Kb. Fél óráig tart, darabosfával. A katlan szája elıtt ég a tőz addig, 
amíg a huzat megindul és a tőz lángja befordul a kemencébe. A tüzet ezután 
betolják a kemence belsejébe, de még nem fedik be a kemence tetejét. Így a 
melegítés során felszabaduló vízgız eltávozhat. Utána a tetejét lecserepelik 3-
4 sor  törött cseréppel, amikor már a kemence tetején levı edények is 
átforrósodtak. 

2. Vontatás. Kb. Három órát tart. Ezalatt felhevítik a kemencét eresztgetıfával 
vörösizzásig. Fontos, hogy az égı fa mindig elegendı oxigént kapjon. 

3. Eresztgetés. Ekkor már a tüzet a kemence bensejébe tolják, és közben 
irányítják, hogy mindenütt megfelelı egyenletes hımérséklet járja át az 
edényeket. A katlan külsı  falán keresztülellenırzik a hımérsékletet. Az 
eresztgetés addig tart, amíg a katlan tetejét fedı cserépsor áttüzesedik. Ekkor 
az edény már kiégett, de az égetésnek még tartania kell, mivel a korom még 
ott van az edény falában és a kemencében is. Valamint a máznak szüksége van 
hıntartásra, hogy igazán megolvadjon és megkapja igazi tüzes színeit. Közben 
folyamatosan tisztítani kell a hamut és a parazsat. Ezután kezdıdik a lángállás-
vékony hosszú lángállófával, fél órán keresztül. Ilyenkor folyamatosan rakják 
a tüzet a vékony szálú, gyorsan elégı fával. Mindig betettek a kemencébe 
mázpróbákat, amivel tudják ellenırizni a máz állapotát. Amikor a mázpróba 
megfelelı, befelyezik a tüzelést. Téglával elfedik a katlan nyílásait, nehogy túl 
gyorsan hőljön ki a cserép, mert akkor elcsattanhat. 

 
Régen mindig délután 4-6 órakor kezdték az égetést. Így a tőz színe éjszaka jól 
felismerhetıen mutatta a hımérsékletet, és hogy az égetés éppen hol tart. Amikor 
sárgásvörösen izzott a tőz a cserép között akkor olvadt a máz és tükrözıdött az edény 
falán a láng. 
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2. Kép: Kirakodás a kemencébıl 

 
A feketekerámia égetése 
A feketekerámia fekete színét a speciális égetés biztosítja.  
Az égetést elıször kb.4 órán át 2-3 db fával lassan, majd 3 órán át erısebb tüzet 5-6 
db fával tartják fenn. Utána  legalább 3 órán át vegyesen fával és szalmával, és az 
égetés utolsó 20 percében csak szalmával erısen megtömik a tőzteret, amíg a 
kemence alja megtelik. Ezután elzárják alul-felül a nyílásokat, hogy a keletkezı 
füstkátrány az edényt feketére fesse. Az utolsó percekben pár darab vizes fát dobnak 
ami gızt fejleszt. A koromból kátrány lesz,és a zárt térben az edényt feketére festi. 
Ezután a kemence tetején kiáramló kátrányt, gázt meggyújtják, hogy az egész 
kemencét jól átjárja, és egyenletesen fesse meg az edényt. Így még kb. két napig a 
kemencében hagyják az edényt. 
Feketekerámia csak vastartalmú agyagból készíthetı. Égetéskor a vasvegyület 
átalakul, elegendı oxigén mellett ferri-oxiddá (Fe″O≥), ami piros színőre ég. Feketére 
égetéskor bezárják a katlant alul-felül, hogy megakadályozzák az oxigén bejutását. Az 
agyagban található ferri-oxid átalakul szürke színő ferro-oxiddá (FeO), amitıl 
sötétszürke lesz az edény. Az agyag vastartalmának redukálódása mellett az edény 
falában a füstkátrányból szénberakódás  megy végbe. Igy a feketeedények jellegzetes 
színe két egymás mellett lejátszódó folyamat eredménye. 
Különbségek mutatkoztak a különbözı fazekesközpontok feketeedény színében. Ez a 
különbség az alapanyagtól, az agyag kémiai összetételétıl és az égetés hıfokától 
függött. Alacsonyabb hımérsékleten a szín koromfekete lesz, de az edény vízre 
mállékonyabb. Magasabb hımérsékleten erısebb lesz az edény fala, viszont a színe 
ezüstösszürke lesz. 
A tiszafüredi korsósok és fazekasok egy része a XIX.század elsı felében még fıként 
feketekerámia készítéssel foglalkoztak. Leghíresebb korsósmester Bezerédi Varga 
István és Betes György volt. A fekete korsókat az idısebbek csak bezerédi korsónak a 
tálakat bezerédi tálnak nevezték. 
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2.9 A fazekasmőhely és felszerelése 

2.9.1 A mőhely 

A fazekasság virágzása idején a XVIII.század közepétıl a XIX. század második 
harmadáig a hagyományos fazekasmőhelyeknek igen komoly felszerelése volt, de 
minden munkát kézierıvel oldottak meg. Ezzel szemben a mai mőhelyek nehéz és 
fontos feladatait az elektromos áram és a különbözı gépek segítik, megkönnyítve a 
nehéz fizikai munkát. 
Régen annak a fazekasnak volt többnyire külön mőhelye, aki ebbıl élt és egész évben 
ezzel foglalkozott. Az idénymunkában végzett fazekas legtöbbször a konyhában 
állította be a korongját, egy asztalhoz erısítve az ablak alá, hogy elegendı fény érje 
munka közben. 
A legfontosabb eszköz a korong, melyen elkészült a tárgy. A lábbal hajtható orsós 
korongok többféle változata terjedt el. A tengely felsı végébe erısítették a kisebb 
átmérıjő korongfejet, melyen dolgoztak, és az alsó végéhez, a földhöz közel a nagy 
átmérıjő lendítıkereket tették. Valamilyen stabil tárgyhoz hozzárögzítették a 
korongot. Az asztalhoz, vagy padhoz és derékszögben egy földbe vert gerendához. A 
legfejlettebb változat az elmozdítható keretre rögzített korong volt, melyet nyáron 
kivihették a szabadba (Désházán készítettek ilyet). Fontos kiegészítı volt a 
lábtartó,lábitu, melyen a nem dolgozó láb pihent, de ahol mind a két lábbal rúgták a 
korongot, ott nem volt lábitu. Balos korongot használtak az Örségben, ahol a korong a 
test bal oldalán volt. 
Fontos eszköz volt a nyersanyag feldolgozásában az ırlıkı, egyfajta kézimalom, 
melyben a földfestéket és a máz alapanyagát ırölték meg. Két kerek követ egymásra 
tettek, a felsı közepén lyuk volt, ahová szórták az alapanyagot. A felsı kıhöz és a 
mennyezethez erısítették a hajtórudat, amivel megforgatták a felsı ırlıkövet. A két 
kı között víz hozzáadásával, forgatás közben kicsurgott egy edénybe a megırölt 
festékpor. Az alapanyagot elıtte egy festékırlı fémmozsárban apróra törték. A 
mőhely falára szerelték fel a szárítópolcot, ami vastag deszkából készült, hogy bírja a 
nagy terhelést. Ezen szárították a kész edényeket. Sok helyen volt gyúrópad, amin 
begyúták az aznapi munkához az agyagot. Az agyagırlıt egy forgókar segítségével 
hajtottak ami megkönnyítette a gyúrást. Ebben két henger között áthajtották az 
agyagot. 
 

 
3. Kép: Korong és ırlıkı 
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2.9.2 Kéziszerszámok 

Különbözı kisebb kéziszerszámok elengedhetetlen kellékei voltak a mőhelynek. Az 
agyagbányászáshoz kapát, törzsököt (farönk), agyagverı botot, (ekevas), eltört 
kaszapengébık készített szelıkést, agyagvágót, padvakarót használtak. 
Korongoláshoz legfontosabb eszköz a fakés volt. Keményfából (bükk, som, dió, 
körtefából) faragták ki. Legáltalánosabb a háromszög forma közepén lyukkal, de 
készítettek speciális formákat is (vese alakút a tálasedényekhez). A fakés hegyével 
készítették el „alászúrták” az edény fenékszögét. Máshol erre a célra fenékszegvágót 
használtak. A focsos edény a kéz nedvesítésére szolgált. A metszıdróttal (meccıvel) 
vágták le az edényt a korongról. Ez készült rézdrótból, cimbalomhúrból, ma fıleg 
horgászdamilból. 
Csípıbırt az edény szájának simításához használtak általában, de az İrségben az 
edényfal felhúzásához is ezt használtak. Lapicka segítségével emelték le a nagyobb 
mérető tálat a korongról. Mérce és hasmérı az edények különbözı méretének 
ellenırzésére kellet. Fedıgombszedıvel vágták le a fedık gombját. Kantagamó azaz 
görbefával szőkszájú korsók, kanták oldalát igazították ki, ahová a kéz már nem fért 
be. Ma ezt enyhe ívő mintázófával helyettesítjük. 

 
4. Kép: Kéziszerszámok 

2.9.3 Díszítıszerszámok 

A díszítésnek is megvoltak a jellegzetes szerszámai. Rováckolóval a fazék falát 
egyenletesen tudták bordázni. Pecsételıhengerrel, cifrázóval ritmusos mintát nyomtak 
a puha edény falába. Az íróka vagy gurgulya a legkedveltebb és legelterjedtebb 
díszítıeszköz ma is. Régen szaruból, végén lúdtollal, majd cserépbıl készítették, ma 
mőanyag vagy gumilabdacshoz rögzített fecskendıtővel készül. Ecsettel (pintus) 
vitték fel a nagyobb díszítıelemeket (levelek, virágok) az edényre. Öntıkanállal 
öntötték meg a tányérok tálak szélét, merıkanállal pedig az edény falát. Fakörzıvel 
(cirkalom) mérték a geomoetriai formákat. (pl.rozetta). a mai mőhelyek díszítı 
segédeszköze az öntöttfém kézikorong. 
Fontos kiegészítı eszközként szolgált – fıként kályhásoknál – a különbözı 
présformák, melyet keményfából faragtak.  
A mai mőhely segédeszközei a technika vívmányait hívták segítségül. Az elektromos 
meghajtású korong megkönnyíti és meggyorsítja a munkát. A főlhúzóprés helyettesíti 
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a lassú kézi fülhúzást. A gyúrógép a vákumpréssel az agyag átgyúrását, 
visszadolgozását, levegıtlenítését elektromos energia segítségével végzi el. 
 

 
5. Kép: Díszítıszerszámok 

2.9.4 A hagyományos égetıkemence 

Sokszor egy kisebb falunak csak egy égetıkemencéje volt, de általában két három 
fazekas égetett egy kemencében.  
Kemencét kétféleképpen építettek a tőz haladási iránya szerint, függılegesen vagy 
hosszanti irányban. A függıleges kemence mindig kerek alaprajzú volt, 
körkemencének, katlankemencének, katlannak is nevezték. A hosszanti irányú 
kemencének téglalap alaprajza volt, fekvı vagy hosszú, német kemencének nevezték. 
A visszacsapó lángú hosszú kemence volt a retúrkemence. 
A kerek kemence legegyszerőbb változata az ırségi boglyakemence. Egyterő 
belsejében a fazekas az edényekbıl építette ki a tőzjáratot. Az égetés elıtt, amikor 
már az edényeket bepakolták a kemencébe, befalazták a rakodónyílást, égetés után ezt 
újra kibontották. Az ország keleti felén a csonkakúp formájú katlankemencében 
égettek. Ennek a tetején lévı nyíláson át pakolták be az edényeket. Égetés elıtt a 
nyílást rossz törött cserepekkel fedték be. A kemencék fejlettebb változata volt, 
amikor rostélyt építettek a kemence belsejébe, így elválasztottál a tőzteret a 
rakodótértıl. A kemencének két, három vagy a nagyobbnak négy tőztere is volt. 
Sokszor a tüzet mozgatni is lehetett a kemencén belül, amivel biztosították, hogy 
mindenütt azonos hımérséklet legyen. 
Nálunk kevésbe kedvelt és elterjedt forma volt a vízszintesen elrendezett kemence.  
A kemence fontos tartozéka volt a szénvonó, amivel ki tudták húzni kaparni a hamut 
és a parazsat a kemencébıl. A mustravassal vették ki a mázpróbát a még forró 
kemencébıl. 
A kemence bepakolásának meghatározott sorrendje volt. Alulra kerültek a nagy és 
nehéz edények és erre felfelé haladva az egyre kisebbek, Ha lehetett, megfialtatták, 
egymásba rakták az edényeket, hogy helyet nyerjenek. A tányérokat a tetején 
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koszorúba rakták, így három ponton érintkeztek egymással. Ami persze észrevehetı 
mázhiba pontokat eredményezett. 

 
6. Kép: Berakodás az égetıkemencébe 

2.9.5 A mai modern égetıkemence 

A mai idık kedvelt kemencetípusa a megbízható égetést biztosító, könnyen kezelhetı 
villanykemence. A samott téglákkal bélelt belsejében szabadon vagy járatokba 
ágyazva körbefut a főtıszál (cekász). A kaolinpaplannal bélelt kemencék nagy elınye, 
hogy minimális a hıfelvétele, így energiatakarékos, viszont hátránya, hogy nehezen 
hől ki, ezért szellızırendszert kell biztosítani.  Fontos tartozék a hıérzékelı mőszer, 
amely nikkel-krómnikkel (1100°C -ig mér), vagy platina-ródium – platina (1600°C -
ig) méri a hımérsékletet. Automatikusan lefutó programok belállítása lehetséges. 
Ennek ellenére érdemes kiismerni a kemence hımérsékleti különbségeit. A bemérés 
eszköze a Seger-gúla, amely konkrét kémiai vegyületekbıl áll, konkrét hımérsékletet 
mutató olvadás jellemzi, és minden egyes gúla 20°C olvadáskülönbséggel bír. 
Méréskor a kemence adott pontjának hımérsékletét be tudjuk mérni azáltal, hogy az 
elsı, legalacsonyabb hıfokú gúla lekonyul, megolvad, a középsı éppen megmozdul 
és a harmadik mozdulatlan marad. Olvadásponttáblázatból leolvashatók az adott 
értéknek megfelelı hımérséklet. A hıjelzı győrő 2°C hımérsékletkülönbséget tud 
mérni a kemence adott pontjain, 3-5 percen belüli tartıs hımérsékletet jelez.   
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2.10 A kályhásság 

A kályhás mesterséget többnyire olyan fazekasok őzték, akik edényeket is gyártottak 
ugyanazon  mőhelyben. Írott feljegyzésben a kályhás elnevezést csak a XIX.századból 
találtak, de elıtte ık is fazekasok voltak. A XIX. sz. második felétıl néhányan 
felhagytak az edénykészítéssel, és kizárólag kályha készítéssel foglalkoztak. A 
középkortól kezdve nagyon szép alkotásokat hagytak ránk. Az un. bögrés vagy kupás 
kemencéket nagyon jól lehetett főteni, de kevés lehetıséget adott a díszítésre. A 
szögletes alakú kályhákat márt viszont gazdagon díszíthették szinte az egész felületén. 
A díszítésre szolgáló kályhaszemeket vagy korongon készítették, ezek a tányér 
alakúak. A  négyszögletes kályhacsempék mintáit fából kifaragott sablonok ún. dúcok 
adták, amit a képlékeny agyagba belenyomtak. Az erdélyi kályhacsempék dúcai a 
hagyományos fafaragás és szıttesek motívumait hordozták. Mintái közül 
leggyakoribb a reneszánsz hatású edénybıl kinövı tulipánok, a szegfőbıl, 
gránátalmából álló csokor. A szélekre szorultak a  mértani elemek (rozetta, csillag, 
barackmag, farkasfog motívumok). 
 

 
7. Kép: Kályhaszemek 
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3 Tiszafüred fazekassága 

Az Alföld jómódú parasztgazdaságai és kisnemesi udvarai majd a XIX. század utolsó 
negyedében kialakuló újabb vásárlóréteg a szegényparasztság óriási piacot jelentett a 
XVIII.sz. elejétıl a XIX.sz.második feléig a közép-tiszai stíluscsoporthoz tartozó 
jelentıs egyedi stílusjegyeket kialakító Tiszafürednek. 
Nemcsak közvetlenül a falut és közeli környékét látták el fazekasáruval, hanem 
messzi híre volt a füredi nyereg mellett a füredi edénynek, 40-50 km-es körzetben. 
Legfıbb felvásárlói a virágzás idején a pompát és külsıséget igen kedvelı matyók 
voltak, akik ízlésigényükkel befolyással voltak az elkészülı fazekastárgyak 
megjelenésére.  
A cserépbıl készített sütı és fızıedények mellett szinte minden élelmiszerfélét 
cserépedényben tároltak. Szemesterményt, lisztet, zsírt, tejet,tejterméket, lekvárokat. 
Emellett a díszes lakodalmi teríték és az ételek hordására szolgáló cifra szilkék, 
bögrék ételhordóedények, a víz, bor, pálinka párolására szolgáló folyóedények is 
keresett cikkek voltak.  
Az alföldi fazekasközpontok felvirágoztatására  a divat is hozzájárult. A gazdag 
porták belsı falait elborították a mívesen elkészített, használatba nem, vagy csak 
lakodalom alkalmával elıvett díszes cserépedények, tányérok, tálak. 
A virágkor idején 80-100 cserépedény a tisztaszoba, konyha, pitvar falán 
mindennapos volt, de a legmódosabb portán 350-400 edény is díszelgett. 
Tiszafüreden nem készítettek sütı-fızıedényeket. Ezt nem engedte meg a fellelhetı 
agyag minısége. Mivel jó tőzálló edényt csak a hegységek lábánál (Gömör, İrség, 
Erdély) kitermelt agyagból készíthettek.  
Tiszafüreden a legjellemzıbb és legkelendıbb edények az italtartartó és ivóedények 
voltak. Kezdetben a butykoskorsók, majd a feliratozott, évszámos megrendelésre 
készült miskakancsók, butellák (amit Füreden butykosnak neveztek), és kulacsok 
voltak. A terítımunkák közül a legkeresettebbek a jellegzetes motívummal 
holdazott,ujjnyomásos szélő tányérok, tálak voltak.  
A fazekas vásározása révén közvetlen kapcsolatot tudott fenntartani a kialakult 
vásárlókörrel, így közvetlenül tudott az ízlésbeli változásokra és igényekre reagálni. 

3.1 Az elızmények  

A füredi stílus alakulására erısen hatott a török hódoltság, amely elzárta a nyugati 
stílusjegyek (pl. a habán ónmázas technika) meghonosodását. Emellett erıs hatással 
volt az edényeken megjelenített motívumkincsre. Önálló stílusjegyek ezalatt nem 
mutatkoztak, jellegzetes volt a hódoltsági motívumok használata mind a formában 
mind minták terén. Asszimetrikus növényi ornamensek, tekert levelek, ritmusos, 
színnel elválasztott levélsor, farkasfog, fıként az edény nyakán, hasán, karélyos 
levelek, szaruval felvitt minták, fehér alapszínen zöld, piros díszítés, barna 
körvonalak. Csak engobbal színeztek és transzparens mázzal fedték be az edényt. 
A hódoltság után indult meg a változás az önálló stílusjegyek kialakulásának 
irányában. Az edényeken megjelenik a karcolt körvonalazás, a körzıvel kiszerkesztett 
rozetta virág, szimmetrikusan elhelyezett páratlan számú virágkompozíció használata. 
A fehér alapszínt felváltja a vörös engobos aláfestés, így a fehér kontúr lesz a 
jellemzı.  
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3.2 Az agyag minıségének hatása az edénytípusokra 

A füredi fazekasok nem alkottak céhes szövetséget, de a céheket felváltó 
ipartársulatnak már tagjai voltak 1875-ben. A fennmaradt és összegyőjtött 
emlékanyagot vizsgálva Kresz Mária észrevette, hogy a mázasedények nem egységes 
agyagminıséggel rendelkeznek. A legszembetőnıbb különbség az volt, hogy a korai 
darabok között ( 1860-ig) feltőnıen magas volt a butykoskorsók aránya (kb.40%). 
Sok közülük datált volt (1832,1834,1837,1844,1852). A következı két évtizedben 
(1860-1880 között) változás történt a gyártott edények összetételében. Hirtelen 
lecsökkent a butykoskorsók száma (40%-ról 5%-ra), majd 1880 utáni évektıl kezdve 
a mázas használati edények, tálasedények és butellák száma rohamosan emelkedett. 
Emellett közkedvelt maradt a csak közép-tiszavidéken készített miskakancsó. 
Ezek után már a köztudatban is az terjedt el, hogy Füreden tálasedényeket készítenek. 
Úgy tartották, hogy a füredi korsó azért nem jó, mert  benne tartott folyadék hamar 
megbüdösödik, és levet eresztett, szivárgott belıle a víz vagy bor. Itt is a jó 
korsósföldbıl Mezıtúron  készült túri korsót kedvelték. 
Összehasonlítva a korai edények, butykoskorsók agyagát a késıbbi tálasedényekkel, 
látható különbség tőnik elı. A korai butykoskorsó agyaga élénkvörösre égı, zsíros, 
nagy vastartalmú. Az az agyag amelybıl a XIX.sz.utolsó negyedétıl kezdve a 
tálasedények készültek már meszesebb, soványabb, világosra égı, kevesebb vasat 
tartalmazó volt. Ennek a különbségnek az az oka, hogy az 1850-es években bezárták 
az addig használt agyagbányát, és a falu másik felén feltárt új lelıhelyrıl bányászták 
az agyagot, mely eltért a régitıl. Sovány meszes agyag  volt az újonann felhasznált 
agyag, mely nem volt alkalmas butykoskorsó készítésére. 
 
A korai butykoskorsó jellegzetességei: 
Többféle formaváltozatban készítették – igény szerint. Volt köztük öblös hasú, karcsú 
lefelé szőkülı. Változatos díszítéssel, sokszor abroncsos rátéttel (1-4 sorban) 
készítették. Fülük mindig széles és lapos volt, díszítették csigavonallal vagy egyszerő 
csíkozással. Három ujjbenyomással erısítették az edényhez. Nyakán mindig széles 
gallérral kapcsolódik a fül. Ifj.Nagy Mihály mindig egy abronccsal díszített, de 
általában a többi fazekas 3-4 abroncsot tett rá. Alapszíne lehetett zöld, vörös, okker 
vagy magafalú. A zöld alapszínőeket csak karcolással díszítették. 
 

 
8. Kép: Butykoskorsók 
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3.3 A virágzás  

3.3.1 A közép-tiszai nagy fazekasközpontok  

Debrecen a legjelentısebb a közép-tiszai stíluscsoport között. Fazekascéhét már 1555-
ben említették. Az inasokat a mesterek mindig vidékrıl szerzıdtették, akik kitanult 
mesterként közvetíteni tudták a jellemzı stílusjegyeket. Datált emlékanyag már 1763-
ból ismert. Stílusjegyei nem olyan egységesek, mint a többi nagy központnak. 
Jellemzı a díszedényeken a fehér, vörös, barna alapszínen elhelyezett vörös, zöld, 
barna, fehér sárga színezéső stilizált növényornamentika, ritkán jelenítenek madarat. 
Díszítés fıként írókával történik de használják a sgrafittot és a rátétet. 
Másik korai központ Miskolc, céhirata 1767-bıl ismert. Miskolc fontos állomása volt 
a vándorló fazekaslegényeknek, nyitottab volt, mint Debrecen. Korai tárgyai 
református úrasztali edények, nagymérető nagyfazék, butykoskorsó, kancsó. 
Díszítményére jellemzı volt a rátét. 
Mezıcsát céhen kívüli fazekasközpont, de a XVIII. század végétıl erısen kapcsolódik 
a miskolci céhhel. Török Ferenc nevéhez kötik a csáti stílus kialakulását. Amit  
Debrecenbıl vándorló inasként érkezı fiatalabb Rajczi Mihály (1817-1868) 
egységesített és teljesített ki. Legkorábbi emlék egy 1828-as miskakancsó. Jellemzı 
stílusjegyei a fehér, ritkán zöld és barna alapszín, a díszítmény írókázott vagy 
sgrafitto. Kedvelt a növényi ornamentika, ágon ülı madárral. A XIX. század középsı 
harmadától erıs stílusrokonság mutatkozik a tiszafüredi készítményekkel, mely 
egyrészt az együtt vásározó fazekasok találkozásával, másrészt az áttelepülı mesterek 
hozták magukkal a megismert csáti motívumokat. 

3.3.2 A díszített mázas kerámia meghonosodása 

1815-48 között több céhes kapcsolattal rendelkezı fazekas telepedik le. 
Az elsı Fitzere János volt, aki 1815-ben Miskolcon inaskodik. 1817-tıl a református 
Bezerédi Varga István nısül Mezıtúrról Tiszafüredre. A díszítményrendszer 
kialakításában jelentıs szerepe volt Nagy Antalnak, aki Fitzere János fogadott fia 
volt, tıle szerezte meg az alapokat,de inaséveit Miskolcon majd Debrecenben töltötte. 
Korán elhunyt édasapja Nagy András is fazekas volt. Vándorévei alatt elsajátította a 
körzıvel szerkesztett rozetta díszítıelem és az írókázott díszítés fortélyait. Ezeket 
alkalmazta is munkáiban Tiszafüredre visszatérve. Kiegyensúlyozott, megbecsült 
fazekasmester volt, inasokat is foglalkoztatott. 
A korai füredi emlékanyag azt mutatja, hogy a díszített mázas kerámia 
meghonosodának idején igen erıs, magas technikai tudást közvetítı céhes 
kapcsolatok hatása érvényesül. A jellegzetes díszítményrendszerek legkorábbi 
kialakulásában a Katona-Nagy család nem játszott úttörı szerepet.  
A díszített mázas kerámia legkorábbi rétegéhez tartozó datált tárgyak 1832-1845 
között készültek. Az azonos tipusú edényeken belül is igen gazdag formaváltozatok 
találhatók. 50% butykoskorsó, 30% boroskancsó, miskakancsó, bokály, bögre, 
komaszilke, butella, főszertartó található. 

3.3.3 A stílusjegyek kialakulása, megerısödése 

A  Katona-Nagy fazekascsalád második generációjához tartozó ifj. Nagy Mihály 
(1821-1855) magányos egyéniség volt. Még a közvetlen családtagjait sem avatta be 
mőhelytitkaiba, nem törekedett kapcsolatteremtésre. Bár  kiemelkedı fazekasmester 
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volt. a stílus kialakulásában és fejlıdéséban nem volt meghatározó szerepe, mivel a 
díszítımotívumok jelentıs része munkássáfa elıtt már kialakult. 
Debrecenben tanulta a mesterséget, innen hozta magával az írókázás technikát, majd a 
mezıcsáti Rajczi Mihály mőhelyéhez kötıdı elemeket is alkalmazott (bogyós ág, 
plasztikus rátétek). Szerkesztett és összetett rozettákat alkalmazott a díszítés során. 
Karcolt virágok, indák, indasorok, az indákból kiinduló 3-5-6 szirmú virágok mind új 
elemek voltak. Miskakancsóin mind plasztikus mind karcolt elemeket alkalmazott. 
Bonyolult szerkesztett rozettáit nem alkalmazzák más fazekasok, bár ismerték a 
motívumot, a kettıs körközépre szerkesztett, négykarélyos rozettát variálják.  
Edényfeliratai igen változatosak. Megrendelésre vagy baráti szivességbıl készített 
kancsókra, butellákra, miskákra vidám éltetı rigmusokat költött, megjelenítve az 
évszámot, a használó nevét. 

 
9. Kép: Miskakancsó (Ifjú Nagy Mihály munkájának rajza, 1847) 

Unokatestvére, az öt évvel fiatalabb Katona Mihály, szintén neves mester volt. A 
faluban ı számított a legtekintélyesebb fazekasnak. Számára biztos megélhetést 
jelentett a mesterség. Több tanítvánnyal, inassal dolgozott, nála tanult a szintén neves 
Nyúzó Gáspár is.  
 
A madárábrázolás  
A madárábrázolás meghonosítása, szabad kompozíciós alkalmazása ifj. Nagy Mihály 
nevéhez köthetı. Karcsú teste kettıs ágon áll, háta mögé virágág nyúlik, nyaka 
pettyezett, csırénél bimbó vagy kinyíllott virág.  
A madárábrázolás iskolateremtı mestere Cs. Kiss Mihály volt. Jellegzetes zöld testő, 
vörös szárnyú, nyújtott vonalú bóbitás fejő madárábrázolását sokan követték. Az 
egyenes farkú, karcsú változat 1867-es könyvbutellán, majd az 1891-es butellán 
díszlik, mely késıbb ismétlıdve jelenik meg. Háromkarélyos, szabadkézi rajzú 
rozettával díszített ágon áll, feje mögé tulipános ág nyúlik. Nyúzó Gáspár 
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madármotívuma hasonló formailag, de virágdíszítése nem ennyire kötött. Nála a 
madár teste egyszínő zöld, tulipános ágon áll, feje mögé karcolt kinyílt virágtányér 
nyúlik. Késıbb kedvelt állandó visszatérı motívuma lesz a karcsú madár bóbitás 
fejérıl kacskaringóba végzıdı hátrahajló tipikus Nyúzó-tulipán. A Bodó-mőhely 
madarai cakkozott farkuk miatt jól elkülöníthetı más mőhelyektıl. A madár alapszíne 
változatos, ık alkalmazzák a barna alapszínt is.  
A madárábrázolás az ifjú Nagy Mihály által alkotott kompozíciós rendet követi, de 
nyaka nem pettyezett, hanem mindig csíkos, és ı a madár körvonala mellett csak a 
szárnyat emelik ki. 
A karcolt, természethő virágábrázolás mindig jelenlévı kísérıje a madárábrázolásnak. 
 

 

10. Kép: Madaras motívumok 

 
A sgrafitto, szerkesztett díszítmény folyamatosan csak az 1860-as évektıl jelenik 
meg, Bodó Mihály és mőhelyköréhez köthetıen. A szerkesztett rozetták fehér elı-és 
hátlapú, zöld gerincő, 1863-as könyvbutellán jelennek meg. A rozetták közepe vörös, 
ezt egy zöld, majd egy barna pontsorral kitöltött körív keretezi, pontsorral keretezett 
sziromzata háromkarélyos. A kompozíciót dús rozmaringágak kapcsolják össze.  
A szerkesztett és szerkesztetlen sgrafitto miskakancsókon is megjelenik. Nyúzó 
Gáspár szerkesztetlen háromkarélyos rozettákkal díszítette miskakancsóját, melynek 
fülén hullámvonalas leveles ágsor fut végig, melynek körvonala szintén sgrafitto. 

A füredi díszítmények fejlıdése és 1870-75 között lezárult. Kialakulnak a 
klasszikus fazekascsaládokhoz köthetı jellegzetes díszítıelemek. 
A sok mőhely ellenére a feltárt emlékanyagban alig található köznapi használatra 
szolgáló egyszerő díszítéső tárgy, sıt a napi használatban is a mázas edény terjed el. 
A készített edénytipusok különbözı mérető tálak –köztük füles is- , tányérok, egyenes 
és gömbölyő oldalú szilkék, köcsögök, kismérető kancsók. A tálasedények alapszíne 
barna és fehér. A tányérok széle még minden esetben sima, ujjnyomásos szélő még a 
tálak között sincs, de a külsı peremnél hullámszerő, ritkán csipkézett elıfordul. A 
fehér festék megerısítésére már használták a dongózást.Ez úgy készült, hogy az 
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engobozott forgó tányérra egy lúdtoll hegyével sőrő pontokból álló köröket karcoltak, 
ami amellett, hogy mutatós volt, megerısítette a festék kötését is. 
 A tálasedények színezésében a vörös-zöld, fehér-barna, fehér-vörös, és fehér-zöld 
variációt alkalmazták. Az 1850-1875 közötti idıben a vörös alapszín ritkán fordul elı, 
kedvelt alapszínek a fehér, barna és a zöld. A tányérok széldíszítményeiben a csíkok, 
hullámvonalak uralkodnak. A cakkozott peremő leöntés (cangli) éppúgy még nem 
fordul elı, mint az ujjnyomásos, sőrőn csipkézett szél. 
A stílusra jellemzı jegyek voltak az egységes rendbe állított, tálakon tengelyesen 
vagy középpontosan szimmetrikus, egyenes vagy hajló száron mindig páratlan számú 
virágkompozíciók. Felülnézetben ábrázolt, kinyílt virágtányérok, ezek pont-vonalas 
változatai, a tyúklábbal kitöltött három-, négy-, ötkarélyos virágok, pontsorral 
keretezett, szív alakú bimbók mellett az 1850-es években megjelenı matyó rózsa. A 
virágokat indák, karélyos levelek rozmaringos ágak kötik össze.  
A korai korszak második felében állandósulnak a szerkesztett díszítmények, fıként a 
három és négykarélyos változatok 
A fazekasok számának gyors növekedése az 1870-es években indul meg. A virágzás 
idején 15 fazekasmőhely is mőködött, míg a kezdeti idıben 2-3 mőhely látta el a 
termelést. A hagyományos többgenerációs fazekascsaládok mellett más iparosok és a 
tehetısebb telkesjobbágyok is fazekasnak adták fiaikat, a biztos megélhetés miatt. 
Körükbıl  kerültek ki a mázas edényt vásárlók nagy része is.  
 

3.3.4 Virágkor és tömegtermelés 

 
Az edények stílusának változását a vevıkör megváltozása indítja el. Amikor már 
nemcsak a puritánabb stílust kedvelı református vallású, a környéken fekvı 
településeket látják el díszedényekkel, hanem a katolikus vallású falvak 
(Mezıkövesd, Bogács, Cserépfalu) köztük a pompakedvelı matyók lakáskultúrájába 
is beépül a nagyszámú mázas díszedény. 
Emelett bekapcsolódik a vásárlókörbe a zsellérség és a szegényparasztság is. A füredi 
emlékanyag háromnegyed része ekkor készült az 1880-az évek közepétıl ugrászerő a 
növekedés.Az egyre több évszámos edény segítségével jól nyomon követhetı a stílus 
változása. Az emlékanyag több mint fele tálasedény, valamint szilkék, komaszilkék, 
bödönök, blutellák, boroskancsók készültek. Kedvelték az egyedi jellegő főszer-, 
dohány-, tinta-, és gyufatartókat. A köznapi tárgyak száma elenyészı ekkor. 
Az 1874-1884 között fennmaradt ipartásulati jegyzıkönyvekbıl már személyes 
jellegő adatok is fellelhetık. Az ipartestület, mely a rendeletre megszüntetett céheket 
váltotta fel, szabadabb társulási formát jelentett, melyben a korábban céhen kívüli 
mesterek is tagjai lehettek. 
A klasszikus fazekascsaládoknál a fiúk az apai mőhelyben tanultak, és önálló 
mőhelynyitásig ott is dolgoztak. Az apai mőhely hatása késıbbi munkáikra is kihatott. 
A nevesebb mőhelyek hagyományait az ott inaséveket töltı tanoncok is átvették, és 
továbbvitték. 
A fazekasok ekkor vásározásaik révén a vevıkkel közvetlen, folyamatos kapcsolatot 
tudtak fenntartani. Saját vagy kölcsönigával járták a környezı falvak vásárait. 
Fazekaikat terményre vagy pénzre cserélték. Nyúzó Gáspár saját lovasszekérrel 
vásározott. Volt saját földje, így pénzért árusította edényeit. Más fazekasok, 
Mezıkövesden terményért adták a fazekat, melyet kétszer-háromszor töltöttek meg. A 
fazekas a vásár elıtti napon felpakolta edényeit szalmára. Kora hajnalban indultak és 
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késı este haza is értek. A füredi fazekas bejárta túl a Tiszán Mezıkövesdet, 
Szentistvánt, Poroszlót, Borsodivánkát. Jártak vásározni Egyekre, átkelve a csegei 
havasokon Ároktı, Dorogma, Csege környékére is. A vásár végén a falu határában 
bevárták egymást, és így biztonságosabban jutottak haza a szekérkonvojjal. 
 
A díszítményendszer megváltozása 
A jelentısen megnövekedett termelés magával hozta a díszítmények egyre gazdagodó 
változatait. Az 1870-es évek második felétıl jelennek meg az újabb stílus 
díszítményei. A stílust leginkább a környezı falvak katolikus lakossága és elsısorban 
a matyók igénye határozza meg, mely a színvilágot is befolyásolja. Az új kompozíciós 
rend és az eddig nem használt új színek, a kék és az okker alkalmazása mely a 
népszerő gyöngyösi edények hatására terjedt el. 
 Bıvült a díszítıtecnika az ecsetes festéssel, amit a kék szín hívott életre. Ugyanis a 
kobaltoxidbók készült kék szín sőrőbb, mint a többi és az írókából nehezen 
csurgatható. Késıbb már más színek (okker, fehér, barna) esetében is alkalmaztak 
pemzlit. Az új kompozíciós rendre jellemzı a gyorsan kialakítható motívumok 
elterjedése, a stilizált virágelemek, ívelt vonalak, leveles ágkombinációk, az elhajló 
száron elhelyezett írókázott kettısvirág, címerábrázolás illetve a régi motívumok 
vonalakkal történı ábrázolása, mely gyorsabbá tette a munkát. 
A tálas edényeknél tért hódít az új eljárás a canglizás azaz, az alapszíntıl elütı, ív 
alakú, körbefutó holdas leöntés és a ujjnyomással kialakított csipkézett szél. A 
nagyobb mérető tálaknál is ugyanazokat a díszítımotívumokat használják. Írókával és 
ecsettel díszítették a tálakat, karcolt díszítés csak elvétve, agyagrátétet pedig 
egyáltalán nem alkalmaztak. 
A forma és díszítmény összefüggése jól látható a tálasedényeknél. A sinctıl függıen 
egyszerőbb mintát alkalmaznak, a sincen pontsor, ragyogtató fut végig. Ha nincs sinc, 
a teljes peremfelületet díszítették. A szinte mindig jelenlévı cangli alatt egy vagy több 
sorban az íveket követı, elütı színő csíkokat írókáztak, mellyel több sorban pókhálós 
vagy szivárványos mintát alkottak. Az ívek csúcsát pont, hármaspont, csíkokkal 
kombinált pontsor vagy kis fenyıág díszíti.  
A tányér öblében a kettısvirág több változatát festették, ívelt vonalakból zárt és 
kinyílt virágtányérokat, a közkedvelt kék matyórózsát ecsettel vitték fel. A különbözı 
jellegő virágmintáknak külön neveik is voltak: biciklikerekes rózsa, boglyakrizantém. 
A madaras kompozíciók a tálakon is megjelennek, a madár leveles-indás virágágon 
áll, feje mögé virágzó ág nyúlik ki. A madár teste általában teljesen színezett, zöld,  a 
szárny vörös színő. Az új motívum között megjelenik a kés-,villa-,kanálmotívum 
valamint a kakas is butellákon és tálasedényeken. Rozmaringágon ül, feje felett nincs 
hátrahajló virágos ág, hanem dús faroktollából áll ki egy virág.  
A komaszilkék esetében az egyenes oldalúakat gazdagabban díszítették, oldalukon 
leveles, virágos ágsor fut körbe. A gömbölyőek oldalát csak rozmaringág, 
hullámvonal, tyúklábmotívum díszítette. 
A butellák esetében a kétféle használat meghatározta a motívumot is. Az írókázott 
díszítményőek gömbölyített oldalúak voltak, ezek többnyire folyóedények. A 
feliratozott, karcolt butellák oldalát laposra verték, ezek megrendelésre készültek. 
Az új motívumok a régies díszítményeket nem szorították ki. A régi motívumokat a 
megrendelésre vagy barátságból készült edényeken alkalmazták, melyek 
munkaigényesebbek voltak, mint a folyóedények.                                                                                     
A szerkesztett díszítéső edények általában fehér alapszínőek, a szirmok vörös vagy 
zöld színőek. Késıbb a Bodó-butellákon jelenik meg a barna alapszín, itt a szirmok 
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fehér és okker színőek, ritkán kéket is alkalmaznak.A rozetta népszerőségére utal, 
hogy írókázott változatban is elıfordult tányéron. 
Legkedveltebb a kettıs körvonalú, közte pontsorral kitöltött, karélyait szabadkézzel 
megrajzolt rozetta. A szirmok színezésében a kék színt 1885-tıl alkalmazzák.  
A virágzás idején a fazekasok évente általában hétszer égettek. A folyamatos termelés 
érdekében a katlanokat különálló égetı nevő kunyhókban építették fel. Az évi hétszeri 
égetéssel egy mőhely kb. 5000 darab edényt állított elı. Az edényeket télen 
gerendához erısített polcokon, vagy a padláson szárították, a fiatalabb Nyúzó Gáspár 
még hosszú raktárat is építtetett erre a célra. 

 
11. Kép: Madaras tányér, holdazott tányér 

 
12. Kép: Butykosok 
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3.4 A hanyatlás 

 
A stílus hanyatlása már 1900 körül elkezdıdött. Az eddigi felvásárlóréteg 
lakóházaiban nagy változások történtek. Átalakult a házak tüzelıberendezése, 
elterjedt a takaréktőzhely alkalmazása, ezzel együtt tért hódított a könnyen 
használható gyári fémedények használata, mely a törékeny cserépbıl készült 
fızıedényeket kiszorította, feleslegessé tette. A gyáripari termékek a parasztság 
ünnepi edénykészletében is kiszorították a cserépedényeket. A lakásdíszítésre szánt 
kerámiák számának csökkenése arra ösztönözte a fazekasokat, hogy a köznapi 
használatú mázas és mázatlan tárgyakat készítsenek (köcsögöt, szilkét, csirke-, és 
kacsaitatót, virágcserepet). 
Az eddig jól mőködı vásározás értékesítés, mely lehetıvé tette a vevıvel való 
közvetlen kapcsolatot, megváltozott. Közéjük ékelıdött egy harmadik személy a 
viszonteladó az edényes. Elterjedt a felvásárlói rendszer. Az edénykereskedık több 
központ edényeit árulták egyszerre, a vevı már nem tett éles különbséget a különbözı 
jellegő edények között. Az 1930-as években már elvesztette egyéni stílusjegyeit a 
füredi fazekasság. A megmaradt 3-4 fazekasmőhely alkalmazkodni próbált a 
megváltozott körülményekhez. Megrendelésre már alig készítettek, követték az új 
elvárásokat. Az egész országban az ecsetes festéssel, nagy húsos levelek közt 
hajladozó bimbókkal, pasztell színekkel díszített köznapi tárgyak voltak kelendık. 
A fazekasság országos hanyatlása magával sodorta a hagyományos fazekascsaládok 
felbomlását és az egyéni stílusjegyek megszőnését. A kilátástalan helyzet arra 
ösztönözte a még termelı fazekasokat, hogy elköltözzenek. Bezerédi Varga Lajos 
1923-ban Kunmadarasra települt át. Edényei kezdetben még hordozzák a füredi 
jellegeket (fehér alapon egyszerő zöld, kék, barna írókás virágkompozíciók). Késıbbi 
munkáin a húsos, ecsettel festett levelek, virágok, hullámvonal között elhelyezett 
nagy pontok már a teljes elszakadást mutatják. Késıbb már felhagy az 
edénykészítéssel és vásározik, majd edényfoltozással foglalkozik. 
A Katona család harmadik generációjából kiemelkedett Katona Miklós. Több feliratos 
munkája mutatja tehetségét, mégis állandó anyagi nehézségekkel küzdött. Tıle már a 
nagykereskedık vásárolták fel az árut kemenceszámra.. İ az egyetlen fazekas akirıl 
fénykép maradt fenn munka közben ábrázolva. 

A füredi fazekasság utóélete 

 
A fazekasmőhelyek 1935-1940 között teljesen felhagytak a termeléssel. 
A régi fazekasság jelenbe való átmentésében kiemelkedı szerepe volt Gyırffy István 
néprajzkutatónak. 1927-ben közös munkába kezdtek Kántor Sándor karcagi 
fazekasmesterrel, ami új fejezetet nyitott a fazekasság ujjáélesztésében.  
Kántor Sándor kezdetben Gyırffy István indíttatására évekig másolta a füredi 
motívumokat, majd azokat újrateremtve és átfogalmazva a népi iparmővészet elsı 
mestereinek egyikeként alkotott. 
1963-1965 között tanítványa volt Szőcs Imre, aki 1972-ig mőhelyében dolgozott. 
Munkáin a mester hatása sokáig érezhetı, késıbb sajátos megfogalmazásában a füredi 
és mezıcsáti motívumokat alkotja újra. 
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13. Kép Miska kancsó (Szőcs Imre munkája, Tiszafüred) 

 
A személyes kötıdés a fazekassághoz egy vitrinben álló miskakancsóval, a kerámia 
bögrékhez és a régi köcsögökhöz való vonzódással kezdıdött el. 
A vitrinben álló miskakancsót nézve határoztam el magamban, hogy egyszer majd én 
is fogok egy miskát csinálni az én férjemnek. Ekkor már eltéríthetetlen vonzódás 
kötött a cseréphez. Az agyagot megismerve még izgalmasabbá vált a munka és a 
tanulás, bár sokkal nehezebb volt mint azt gondoltam. Most is elcsodákozom azon, ha 
korongozok, mennyire élı számomra az agyag. A felcsapáskor de lehet, hogy már a 
begyúráskor eldönti, hogy együttmőködik-e velem, vagy nem.  
A tiszafüredi stílus kiválasztását a miskakancsó döntötte el számomra, de a stílus 
mélyebb megismerése is izgalmas volt. A feldolgozás során különös párhuzamot 
éreztem a számomra szépséges füredi stílus és az ókori nagy virágzó kultúrák között, 
ahol viszonylag rövid idı alatt, de annál gazdagabb egyedi és megismételhetetlen 
alkotások születtek, és a lassú elsorvadás helyett a gyors megszőnés következett be.  
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1 sz. Melléklet 

Miskakancsó mőszaki rajza (M=1:2) 
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2 sz. Melléklet 

Árkalkuláció – Miskakancsó 
 
 
Az árkalkuláció olyan egyéni vállalkozásra vonatkozik, ahol a vállalkozó minimálbérre 
bejelentett, alkalmazottja nincs, és az alábbi adónemeket és járulékokat tartalmazza. 
 
-helyi iparőzési adó 
-TB járulék  
-egészségügyi hozzájárulás 
-nyugdíjjárulék 
-magánnyugdíj járulék 
-személyi jövedelemadó  
-ÁFA  
 

felhasznált 
anyag

egységár 
Ft/kg

megnevezés
felhasznált 

mennyiség/ kg
ára (Ft) ÁFA 25% áfás ár (Ft)

agyag 38 kishajmási 2,5 95 23,75 118,75

engob 105 WBB 30PM 0,1 10,5 2,625 13,125

máz 372
KTS90-1ólmos 

színtelen
0,1 37,2 9,3 46,5

festékek 490
fehér, barna, 

okker engob
0,02 9,8 2,45 12,25

költségek: 152,5 38,125 190,625

munkabér órabér Ft/óra munkaidı/ perc munkaidı/póra
számított 
órabér(Ft)

ÁFA 25% áfás ár (Ft)

elıkészítés,       

korongolás
1900 30 0,50 950 237,5 1187,5

fülezés 1900 10 0,16 304 76 380

engobozás 1900 2 0,04 76 19 95

díszítés,        

restaurálás
1900 120 2,00 3800 950 4750

mázazás 1900 3 0,05 95 23,75 118,75

kemence szedés 1900 4 0,06 114 28,5 142,5

költségek: 5339 1334,75 6673,75

égetési ktsg. órabér Ft/óra darabszám
számított 
órabér(Ft)

ÁFA 25% áfás ár (Ft)

zsengélés 300 1 300 75 375

mázra égetés 300 1 300 75 375

kemence     

amortizáció/db
50 2 100 25 125

költségek: 700 175 875

összesítés: 6191,5 1547,875 7739,375

nyereség/Ft: 26% 2760,625

termelıi ár/Ft: 10500
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