
A fazekasság múl§a, kialakulása,
jelene egy Dunaharasztin élő fazekas

munkásságá nak méltatásáva!
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A fazekasság múltja, kialakulása,
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BEvEzTÉs
A kerámia

A szó eredete

A ,,kerámia" szó 9öíög eredetű. A ,,keramos" a fazekas meste§éget jelentette,
A kerámia az agyagféleségek összefoglaló elnevezése és az agyagbol formált
mindenfajta mázas vagy máz nélküli kiegetett cserépedény neve.
A kerámiaművcség a műveszeiek fejlődésével karölWe halad. Az egyes korok
üársadalmi berendezkedése, életszokásai, a termelés, a technika, a technológia
fejlettsége mind összefüggésben vannak a stílusformá( edénytípusok,
díszítmények kialakulásával és fejlődésével,
A kerámia stílusformáit nagyon erősen megszabja a felhasznált anyag és az
alkalmazott technológiai eljárás is, Más formát igényel a puszta kézzel
kialaKtott fazekas edény, mint a gépkorongon készült kőedény vagy porcelán.

A KERÁMIAIPA& A FAzEKAssÁG TöRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

t. óskor

Az agyagipar a legrégibb iparnak tekinthető. Már a történelem előtti idők
emberei is készítettek agyagból kézzel formált targyakat. AZ agyag
formálásának és kiégetésének titka óriási jelentőséggel bírt az emberiség
fejlódéének során. Az edénykészítes az ősi időkben a nők feladatá volt,
Lassanként nemzedékről-nemzedékre szálló szabályo( hagyományok alakultak
ki.
A fa-, bőr-, háncs-, tökhéiedények agyaggal való körültapasztása volt az első
lépés, az í9y kialakított formák szívósan tovább éltek, fejlődtek. Hosszú út
vezetett el odáig. mí9 az első kezdetleges formájú edényt a tűz lángja
Véletlenül átizzította, s ezáltal szilárd formát öntött, és kialakult az
edénykészítes mostani technikája :

1. formázás,
2, súrítás,
3, nyílt tűzben, később zárt kemencében történő kiégetés.

A fazekassag a kézműiparok között aZ egyik legnagyobb múltra Visszatekintő
mesterség. Az ősi kultúrákat a régészek többnyire kerámiájuk alapján
azonosí§álg mivel róluk más biztos fogódzó nem maradt fent. Valóban az
edénykészítő fazekasság helyenkénti és koronkénti más-más megjelenésével
alkalmas arra, hogy a használó közösség életmódjáról. kulturális állapotaról
pontos képet kapjunk,



Az edények díszítese részben a régebbi technikát őzi, a szövés és fonás
mintáit utánozza, részben mágikus eredetű. A díszítmény az edény formáját
köVeti, Vagy hangsúlyozza.

A leggyakrabban előforduló minta díszítmény a zegzug minta - a víz jele - ,
de a szem és a háromszögminta is szerepel, mint a termékenység jele,

Jellemző edényformák:
- gömb, félgömb alakúak
- kisebb tálkak
- szűkebb nyakú palackok
- fazekak
- talpas-füles tartók
- nagy gabonatiárolók
- hombárok
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Őskori díszítmények
1-9, geometrikus díszítménye& a zegzugvonalak,

pont és vonaldíszítés különféle változatai
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Óskoíi edényfofmák

1, 4 élelemtarkó edénY, 2. 3. 5, 6, fazék



II. Az egyiptomi és mezopotámiai kerámia

A. Egyiptom

A töfténelmi idők kezdetén az egyiptomial( aszérok és babilóniaiak már

virágzó agyagiparral rendelkeztek, Az egyiptomi művészi alkotások formavilága

társáaalm]' éieitimoz hasonlóan kötött mértani rendszerbe foglalt volt de

művészetükre szigorú vallási képzeteik is rányomták bélyegeiket, 
,

A fennmaradt kérámia étékek túlnyomó része használtai edény, de sok

aqyagszobrocskával is találkozunk.

Az edénvkészítes modia, anvaga:

Kezdeben kézzel formáliálq majd technikájukat tökétetesíWe ők használtak

elsőként fazekaskorongot.

Díszítésúk:

- Vörös, sarga, fekete festék
- geometrikus minták

Díszítménv:

- lótuszlevél
- papír.usznád
- koncentrikus körök

E9yiptomi díszítmények
lótu§zvirág é9 strucaok



Edénvek felhasználása :

- tárolási cél
- étkezési él

Az egyiptomi kerámiára Vezethetők Vissza a görö9 edényfoímák őstípusai is,

B. Mezopotámia

A mezopotamiaiak (baliloniak, asszírok, pezsak) inkább hír,es építők voltak,

ÚezopoÜmia földje kőben igen szegény, ezért maguknak kellett előállítaniuk

az alápvető épíóányagot, (qy jottek l.á a tegtakészítés iechnikájára. Kifejlődött

a nagy felületek díszítésére szolgáló dekoratív kerámia.
Falfeiületüket kék ónmázzal fedett teglákkal díszítették.

Díszítesük:

- ornamentális vagy figurális minta
- hitvilág: - szárnyasbika, oroszlán
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Mezopotámiai díszítmények
1. 3. 6. stiliált antilopo§ minta,

2. ho§§zúnyakú madár, 4. §tiliátt minta (kutya)
5. zegzugvonalas és halsálka minta

Színeik:

- narancssárga
- citromsárga
- fehér
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Edénykészítés. jellemző formák:

- olai, bortató
_ kancso
- amfóra formájú kis korsó
- tálak

4.

,1
\/'\--_-../ ===.Er--

Mezopotámlal edényformák
1. serleg, 2-3. váza, 4. tát, 5, tanyér

C. Éurópai áttekintés

Az európai civilizáció első nyomai
szigetén találhatóak. Európában
melynek seg ítségével a nagyon
készítették.

Forma:

- kancsok
- tálkak
- váák

Festés:

_ finom
- művészi

Színek:

- fekete vagy fehér alapon

az Égei-tenger partvidékén Ciprus és Kréta
ők használtak először a fazekaskorongot,
kecses, hosszúkás alakú vázák változatát

barna és vörös árnyalataival



Díszítő elemeik:

- a tenger növény- és állaWilága

III. Görög kerámia

A görö9, kultúra alkotásainak szépsege és derűje a tarsadalmi élet eleven
talajában gyökerezik. A korai 9öó9se9 kultúrajáról - mint a görög művészet
legelső megnllvánulása - a kerámia nyúj§a a legteljesebb képet,
A görög fazekasok az edénykészítésben a Kréta szigeti hagyományt folytatjálí
de a krétai edényformát és díszítményeket fokróFfoka átalakítoták.
Nagy hangsúlyi fektettek a formák kialakítiására.
A díszítményt mindig alárendelték a formának.

Díszíó motívumok:

- kezdetben méftani elemek:

. koncentrikus körök

. félkörök

. hullámvonalak

. négyzethálók

. legjellegzetesebb az egyenesekbe kényszerített csigavonal

- kéóbb:

. nöVények

. állatok

. madarak

. emberábrázolás
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6. 7, 8.

Görög d íszítmények
1. virágdísrítményelq 2. tengeri 6illag, 3 geometrikus

alákos díszítmény, 4, legelé§zó ózelq 5. kac§ák,
6. meander-minta, 7. pálmettadísz, 8. szfinkszes minta

NVersanVaq:

- vöósre kiegő fazekasagyag

Színek:

- az edény vörös alapjára fekete festék. majd kiégetés utan gyantás

keverékkel fényesre dörzsölték
- később áttértek a Vörös alakos festésmódra. ez a görö9 vázafestés

aranykora

Formák:

- egyszerűe( célnak megfelelőe( harmónikusak
- legtöbbször talapzaton állnak
- sok edényforma kis Változtatassal napjainkban is használatos (pl.

parfümtartó fl akono( vázák serlegek)
- kisméretű agyagfigurácskák (tanagrák) 10-30 cm
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Göóg €dényfofmák
1. 3. különféle amforák 2. 4. 6. §zéles Elájú

keve.6edény, 5. halotti §ze.tartá§nál
használt edény

Iv. Római kerámia

A rómaiak idejéről is sok agyag-emlék maradt fent. Minden római településen
végzett ásatiás során nagy sámban kerülnek felszínre a,,terra sigillátanak"
(pecsétes agyagedénynek) nevezett szép, vörösre kiégő agyagból készített,
mázatlan, gyengén fényesre simítottt felúletű fazekasmunkák.

Formái:

- mécsesek
- váák
- kancsók
- téglák
- félgömbtis álformák

A ,.terra sigillátak" pecsé§e a mai védjegy őre (az edénykészítő manufaKúra
neve és a fazekas jelzése állt rajtuk).

Munkamenet:

- manufaktúrális jellegú - az egyes műhelyekben dolgozó fazekasok
specialiálódtak (pl, az egyik csak korongolt, a másik csak égetett stb.)

32.
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Díszítése:

- figurális díszítésében a görog minta él tovább
- növényi ornamentika
- gyümölcs-.virágfüzérek
- csomö, pontsorok, rozetta
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Római edényformák
1. tál, 2. kanna, 3-4. talpastál

5. s€rleg, 6, ivócsésze

V. Távol-kelet kerámiája

A. Kína

A kínai kerámia és porcelán formái, díszítményei, technikai az európai kerámia

feilődésére naov hatást qyakoroltak.

n réóregenni tiíirai rerámiaeOényeket szürke agyagból formálták, festetlenek,

nera-rcott díszítményekkel vagy ujjlenyomattal díszíteüék,

Az angóbos díszítest csak később alkalmazták.

Edénvforma:

- nagy hasas urna röVid szájnyílással. két füllel

- a ÉÓrámiasyáűs a Han-ioiszakban (i.e. 206 - i,u, 270) virágzott fel,

amikor szobrokat, dísztáígyakat készítettek
- vörös, sárgás szinű egetett agyagból edények készültek
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Kínai formák, Han,kor§ak
Han-korszakbéli vázák

Díszítmény:

- domborműves (félnedvesen tapasztják az edényre)

Minták;

- változatosk
- Vadászat
- vadállatok
- gyümölcsök

Nagy felfedezései k:

1, Ólommáz: vékonyan felrakott ólomszilikát, leginkább levélzöld, de sárga,

barna, feketés árnya|atban is előfordul,

2. Kőaoyag:
- A II. évszázad legnagyobb vívmánya, kaolint is tartalmaz
- olajzöld máában már felfedezhetők a porcelánmáz alkotóelemei is

- felhasználása: díszmű. használati edény
- 1200-1300'C-onégették

3. Porcelán:
Á t<őaqyagból fejlődött ki. amely fehérsegével és tisztasagával a

.,porcellana' nevű kagylóra emlékedet - ezért nevezék el porcelánnak. Az

első kíserletek a Tang-dinaszita (i.sz. 618-907) idejére Vezethetők Vissza.



B. Japán kerámiák

Erősen rsaládi jellegű", mert a mesterség apáról fiúra sÁllt, így dinasztiák
alakultak ki. Edényeiket nevükkel je|ezték.

Anvaoa: kőagyag, melyet a VII. század végén már gyártottak (főleg a taivás
szertaűsaval virágzott fel).

Technikáia: koronggal, szabad kézzel

Színeik:

- kék, Vörös, ibolyás árnyalat
_ először kék díszítesű fehérmázas edény
- a máz feletti porcelánfestest a XVII. sz. derekától kezdve használják

C, Középkori európai kerámia

1. Spanyolorság

A középkorban Európában csak a mai Spanyolország területét megszálló
mórok űzték az agyagipaü akik azt a pensaktól tanulták. A móroknál,
akárcsak a perzsáknál, az araboknál, az agyagipar főleg építésként
használatos.

Gyártásuk főkéop: mázas tégla, falburkoló lap, mozaikok gyáűsában
jeleskedett, ólommázal.

Legszebb alkotasaik:

- a ma is álló granadai palota
- az Alhambra és a sevillai Alcazar felépítesével a művészet és az

építészet legszebb alkotasait hoztak létre
- ónmázas edényeik is híresek (lisztfestékkel díszíWe)
- felicsempé|r edények (Malaga, Valencia)

A középkor végén a mórokat kiűzték Valenciából, csak a Földközi-
tengerbenlevő Majorca szigetén maradtak mór agyagiparosol! onnan kerültek

át termékeik Olaszországba. Innen kapta a nevét a ,,majolika",



2. Olaszorczág

A majolika készítést Olaszorságban először Toszkánában végezték, ezzel

indult el az olasz kerámia virágzása.

Edénveik:

1. majolika edényeiket sárgára é9ő agyagból készítették
2, tejózerűen hígított fehér ónmáz keverékbe mártották

3. megsárítoták
4. festették (sarga. kék színre)

Leghíresebb kerámiaműhelyeik a )(\r'. században Faenzában, Firenzében,

iÉnnáUan, Velence városaban működtek. Faenában hatalmas virágzásnak

indult a paiika edények, vázáK kancsók, tányérok, tálak készítese,

üÉWlT
{]

4.

1,

olasz majolika edényformák
1-3. patikaedény| 4, kanc9ó

Innen indult hódíto ú§ára a porcelán, mert ekkor még itt nem ismerték, Az

Ótási tazet<asot< mái a xv, században elterjesztik a majolika készítés

tuaomanvat Franciaországban. Németországban_, Hollandiában, Angliában és

Ú.gváiói*ágon is, mert- Máiyás király udvarában főleg olasz majolikások

működtek.

2

3. Franciaország

Főleg itt készültek hííes majolikál, amit a franciák Faenza orasz városáról

,;fajansznak" nevezték el,'laúészettik 
vákozatos, magas művészi színvonalúak. A roveni. strasbourgi, és

rnár.."ilr"i manufaKúrák ké-szítményeivel a francia fajansz európai hírűvé vált

és új stílust teremtett meg, melyet méltón utánozták Európa szerte,

Technikáia:

- atacsony tüzű festés
- egész színskála használata
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aranyfestés alkalmazása
miniatúra szerűen ható festmények készítese
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Majolil€ díszítmény. 
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1. zegzugvonal és §tiliátt virágdísi!, 2. gránátalma minta,

3. reneszán§z palmetta

4, Németorág, Németalföld (ma Hollandia)

A XVI. században honosodott meg a fajanszgyártás a kínaiak natására, Őket

szerették volna utánozni, ezért fellendült a fajanszkészítés, főleg Delftben.

Tároyaik:

- használati edények
- falicsempék
- vázák
- kisplasztika fiapán, kínai motívumok felhasználásával)

A majolika hanyatlása a XVII. század végén kezdődött amikor Knából mind

több porcelán jött Európába. A hanyatlás azzal is magyarázhatő,_ hogY az

európai prcelán feltalálásáva| a porcelán a polgárság _számára is

hoz*térnetővé vált és ezzel párhuzamosan a fajanszok iránti kereslet

csdkkent, Ezt még fokozta az angol kőedény beözönlése.

5. Anglia

Angliában a keménykőedénygyárak ma is nagy számmal működnek, az angoj

ízlé'snek megfelelóen. LegiObbszOr fehéres színű földpátot tartalmazó
kerámiaféleség. Átlásztó, ólommázas borítású,



A Valódi földpátos pocelán gyádása csak 1709-ben sikerült Johann Freidrich

aöiü!ili'Ú!iln[án-trlO*6t*"ag), majd utána létesült a bécsi gyár, meIy

Euróoában a második volt.
n XÚ[l. század második felében alakult meg a

berlini, a koppenhágai, a szentpétervári, sewesi,

elején a Herendi Porcelángyár,

többi híres porcelángyár, a

majd később a XIX. század

\j
főzőedények

hazánkban élő szlávok edénykészítesi

6, oroszorság

oroszországban a é9i ásatasok arra mutatnak, hogy oit már a legregibb idők

óta foqlalkoztak fazekassággal.
nJvi."rrai.áÜ, ÚÓszrvóán már fazekasnegyed működött, ahol az

- agyagedények
- te6cserepek
- kályhacsempék gyártásával foglalkoztak,

7. Magyar keíámia

Maqyarország agyagiparának fennmaradt legrégibb emlékei a használati

taióvar vortai, m!vér. z r0 csoportba oszthatók:

u
fazék- és palacldormák

AZ iüeni fazekasok a XI-XN, században
gyakorlatat folytaűk.

A, Árpádkori kerámia

]elentős részét a padló- és kálvhacseTpé,k alkotják, A 
.kalyhacsempék

készítesében a magyar fazekasok kimagasló szinvonaIat efteK el,

n-yÍÜ. .iZáaO.. [Úp, fé|gömb aláiú Éátynaszemekből összeállított kályhákkal

fűtöttek a kolostorokban.

A budai királyi palotában remekművű díszkályhákkal fűtöttek reliefes díszítesű

csempékkel.



B. Mátyás kori kerámia

A faenzai fajanszkészítők hoáák Magyarországra az első ónmázas kerámiá(
akik Mátyás király híVására jöttek haánkba,

A királyi palota padlocsempéit készítették, amely munkában a magyar
fazekasok is segedkeztek, akik egyúttal elsajátították az új technikákat,
Apró edénykéket is készítettek:

z
padlócsempék

C. Mohácsi vész után

§
apró edénykék

A török hódoltsiág idején a fajanszkészítés megszűnt, Az ólommázas népi
kerámia a török fazekassag hatiására azonban virágzásnak indult, és mint
,,háziipar" fejlődött ki azon a vidékeken, ahol megfelelő agyagot találtak.

D. Habán kerámia

Az ónmázas fajanszedények elterjedése hazánkban egy bevándorolt
népcsoport, az anabaptista szektához tartozó Habánok érdeme.

Színe:

kékes-fehér máz. melyekre élénk színű mintákat festettek
jellemző a narancssárga szín

Díszíés:

- emberi alak
- ház

A török hódoltság köVetkeztében az iparosodás, így a manufaKúrák
megalakulása is nehezen. viszonylag későn indult meg hazánkban.



E. Első gyáraink

L U43, Holicsi majolikagyár (manufaktúra)
- ólommázas majolika

Formájuk:

- barokk
- rokokó formájú

Faitai:

_ étkészlet
- tanyér
- váza
- állatokat ábrázoló fedeles ál

DíszíÉs:

virág
gyümölcs
lepke

A XVIII. sázad végén Európa szerte leáldozott a majolika gyáűs kora, az
angol mintára készűli kőedények rohamos térhódtása válságba sodorta a
holicsi manufaktúrát is, áüállt a kőedény gyártására egészen megszűnéséig,
tB27-i9.

il. xvlrl. század vége - XIx. század eleje

Számos kisebb kőedénygyár keletkezett az országban, pt. Taüán, Pápán,
Körmöcbányán, Miskolcon, Iglón, Ho|lóházán, Belapátfalván, Városlődön,
Telkibányán, Murányban.
Ezek közül napjainkig a hollóházi és a városlődi gyár maradt fenn.

III. xlx, század 6o-as évei, péei Zsolnay gyár

Rövid idő alatt Viláqszerte ismert műVészi szépségű, kiváló technikai kivitelŰ,
un, ,,porcelánfajansz" tárgyaival és különleges ,,eozinmáZaival" Vált híre55é.



Fő profilia:

fagyálló pirogránit (építeszeti kerámia - hazai, külföIdi piac)
edények
cső- és kalyhagyár
falburkoló íapok (belső piac)
1888. porcelán (eleKromos szigetelők. később edények)

A felszabadulás uÉn főleg ipari poorcelánt gyártott. kesőbb felújította
használati porcelán és eozinos porcelánfajansz dívműáru gyártiásít.

IV. XIX. század második fele, Budapest Fischer Ignác köedénygyára

Profilia:

- étkész|et
- díszműáru

A súzad végén Zsolnay Vilmos Budapesten is alapílott gyárat, amely
Budapesti Zsolnay Porcelán-Fajansz Rt. néVen működött az államosíűsig.
Jelenleg Budapesti Porcelángyár néven fut.

Profilia:

- falburkoló csempe
- egeszégügyi áru

v, L922, Gránit Csiszolókorong és Kóedénygyár Rt.

- kőedény
- csiszolókorong

vI. volt -Drasche", jelenleg Kőbányai Porcelángyár (19o9)

réoen:
- háztaűsi porcelán
- díszmű
- műszaki porcelán

ma:
- csak múszaki és híradástechnikai kerámia



VlI. Ho'lóházi Kóedénygyár (ma por.elán)

Üveghutiából alakult kőedénygyárrá, kezdetben a falusi lakosság igényeit
elegítette ki:

- ózsás
- vadvirágcsokrosedények

később a Zsolnay-gyár hatása alatt dolgozott
- díszkerámiák.

ma:
_ modern felfogású porcelán használati edény_ díszműtárgy

VIII. Herendi Porcelángyár (1839. Fischer Mór)

_ régi gyártmányok utánzása

később külön stílus:
- barokk és empír.e
- házifestés

IX. Államosítás utánl Alföldi Porcelángyár (1968)

Felszámoltak az elavult technikákat. korszerűsítették az üzemet.
Hódmezővásarhely: új oorcelánovár

- háztartási edényáru
- szaniter áru
- égetési segedeszközök gyártása.



MI A NÉPMŰVÉSZET, MI A NÉPI IPARMŰVÉSZET?

1. Népművészet

,,Lényeges tényező: a hagyomány és a helyi ízlés, illetőleg a kettő által
kialakított helyi stílus.
A néművészek az alkalmanként dolgozó parasztok vagy a parasztság számára
dolgozó - és zömmel belőlúk származó - hivatiásos mesteremberek voltak.

2. Népi iparm űvészet

Kétsegtelen, hogy ez is a helyi
Alakulásaban azonban a helyi ízlésnek
ízlés lép,
Az egyes művészeti ágakban
tömörítették."

hagyományokra és stílusokra épül.
már nem jut szerep, helyébe az alkotó

dolgozókat ágazati és Vegyes szöVetkezetbe

(Domanovszky György)

,,A népi iparművészet Voltaképpen helytelen elnevezés, ami olyannyira
megszokott, hogy nehéz lenne kiküszöbölni,
Igazában ezek a népművészet mai, szövetkezetbe tömörült/ kereskedelmi
értékesítésre dolgozó alkotóinak alkotásait értjük.
A termékek igen gyakran a folklórizmus jelentkezéset bizonyí§ák. Újabb
elnevezésként felbukkant a,,targyalkotó népművészet'' fogalma.

Beletartozik:

- a regi iparművészet
- a mai népi iparművészet
- az amatőr művészet

Ez a tág elnevezés azonban tobb karral, mint haszonnaljár..'

(Voigt Vilmos)



FAZEKASSÁG, KERÁMIA

Á fazekassag a kézműiparok között az egyik legnagyobb múltra visszatekintó
mesterség.

Ad edénykészítő fazekasság helyenkénti és koronkénti más-más
megjelenéaével alkalmas arra, hogy a használó közösseg életmódjáróI,
kulturális állapotaróI pontos képet kapjunk.
Meqjelennek a díszedénye& rajtuk a gazdagodó díszítések, Ezek szaporodó
sora a {VIII-}üX. században a fazekasság gyors iramú fejlődeshez vezetett,
amely a formák, díszítmények változatosságában, funkcionális gazdagságában
jelenik meg,
A súzad közepen egy új struktúrában * a népi iparművészet keretei között -
támad fel újra ez a nagy hagyományú kézművesipar.

A mestercég elnevezése: -fazekasság"

Népi mesterség, melyet eleinte a hűbéri birtokok jobbáglparosai Űztelí
később pedis elsősorban a városi, mezővárosi céhekbe tömörülő, kizárólag
ipari-kereskedelmi tevékenyseget űző mesterek.
I. István király 1015-31 között adományozta a veszprémvölgyi görö9

apácaknak Gerencsérpusztat, melyet fazekasközösségként tüntettek fel.

Fazekas

a) mesterember, aki agyagból korongolt és égetett edény készítéével
foglalkozik

b) megkülönböztető megjelölése azoknak az emberekne& akik aZ agyag egyik' 
fajújából - tűzálló agyagból - készítenek főleg fazekakat, illewe más
sütésre és főzésre alkalmas edényféleségeket."

cráígyalkotó népm űvészet)



A mesterség három á9a

(díszítettseg, mázoltság, forma szempon§ából)

v
korsósok tálasok

u
fazekasok

Fazekasok:

- árujuk főleg mázatlan külsejű

Dísze:
- felület rovátkolása
- festett földfesték
- zsinór a vállán
- dombormíves abroncs
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korsósoki
_ mázatlan Vörös Vagy fekete

Faiái:
- edény
- korsó
- kanta
- mozsár
- szűrő



Díszítes:

- sikarolt dísszel_ rovátkolással
- dombormíves abronccsal
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DUNAHARASZTIN ÉLÓ FAZEKAS MUNKÁSSÁGA

B€vezető

Méq egészen kicsi gyerek voltam, amikor ez a fazekas család Dunaharasztira
költözött, Édesapám - mivel kőműveskedett - építette számukra a kis szoba-
konyhás lapos tetős házikót és mellé egy nagy műhetyt.

Érdeklődve vittem nap mint nap az ebédet kis szatyorban és érdeklődtem a

műhely titkai felől, Még a ház nem is készült el. de a műhelyben már szorgos
munka folyt, Számomra hallatlanul érdekes és soha nem látott foglalkozást
Végeztek: fazekasok Voltak.
A férfi végezte a nehezebb iparosmunkát a felesége díszítette a szép
tanyérokat, korsókat.
Emlékszem, órákig ott álldogáltam és tátott szájjal néaem, hogyan alakul át
egy maréknyi pacni agyag karcsú korsóvá.
Most pedig, hogy a fazekasságrol írtam néhány sor, eszembe jutottak ő&
akikkel hébe-hóba összehoz az élet, róluk szeretnék ismertetőt írni.
Talán nem volt véletlen, hogy pont róluk? Lehet, hogy a gyerekkori élmény
ennyire mély nyomot hagyott b€nnem?

Örömmel fogadtak. A férfi - bár nem túl idős, már nem dolgozik - beteg.
Felesege még mindig fut, szalad, a beszélgetésen is ő veszi át a fonala! a férfi
néha köhhent egyet, nehezen Veszi a levegőt. A beszélgetés folyamán valad,
hoza a kancsókat, kézi szerszámokat, emlékszik a dátumokra. A féÉi
megfáradt öregemberként szuszog a fotelban, Ma már az egyik felnőtt fia
Vette át a stafétabotot, ott náluk hatalmas műhelyben, modern technikáVal, a
piaci igényeknek megfelelő kerámiákat készítenek.

Fla kéémia munkái



N€ve! szappanos Gábor
szület€tu BudaPest p(., 1939.
1ákh€lyer Kiskunlacháza, majd Dunaharaszti
Foglalkoá§a: faz€kas
rskoláa: Mezótur

,.Édesapám foglalkozásat tekinwe kereskedő vok, Ó nem készítette,

csar etaota fázekasok munkáit. sokszor Vitt magával engem is

vásárokba, de ha kelleB, házalt is.

hanem
a nagy

sz€rettem a szép edényeket, köztük nőttem fel, ezért amikor szakmát kel|ett

választanom, nem volt i<érdés, mi leszek. Az akartam lenni, aki ezeket készíti,

Í9y kerültem el Mezőtúrra 14 éves koromban, ahol az ország egyik leghíresebb

fu zekasközpon§ában tanulhattam.
ott tanultam meg a szakmát.
A szakmunkás vizsga Után 1953-65-ig ott é|tem és dolgoztam a NépműVészeti

Háziipari Szövetliezetben. Itt üányérokat, kancsókat, köcsögvázákat
gyártottunt<. A fantaziánkat nem negyon mozgattuk meg, mert megmondtá(
mit kell csinálni.

Márl§ l-Jd felvonul&on



Meótúron a századfordulón száznál több mester is dolgozos,
kb. meg mindig ffi fő.
Eleinte kis műhelyek voltalq később az államosíüáskor
tömörültek.

a háború uüán

szövetkezetbe

1965-ben jöttünk el onnan, Lacházára költöztem, majd nemsokáía
Dunaharasztira, 1967-ben. Azóta élek és dolgozom itt. Két fiam van, az egyi
folyta§a a mesterséget, ő keramikus,

Amikor idekerültem, a kereslet a virágcserepek és az itatók voltak, akkor ezt
csináltam. Később divatba jöttek a dísztányerok kancsók, vázák, akkor azt is
készítettünk. A díszítés mindig a ,,Mamókám" munkája Volt,

Mézóhlrl tanonc ko.ában

Fla kerámla munkái
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1. agyagszúrés (tisztítani az agyagot)

2, gyúás (lábbal taposni, kézzel gyúmi)



3. korongozás (először lábbal hajtott padon, később villanymotorral hajtottuk)

lábbal höJtott fa?eka§ koEng.
ké§óbb kedilt á a villanymotor

4. zárltás, ha kell füIezés, díszítés (félkemény állapotban) -
fap.olcokra twe, a fészerben, a napon. ahol éppen he! Úok,
eső, gyorsan behordtuk

r_, . .":,qi

égetes 850-1000
kéóbb villannyal

xézi f§té§

L -on arutol ruggoen - eleinte fatüzelésű

udvaron
esett az

az
ha

5. kemencében,



A fatíizelésű kemencében kb, 10 óra Volt a tüzelés.

I. lépés: Óvatosan, lassan felfűteni
II. lópés: amikor eiérte az 500-600 c-ot intenzíVebben kellett tüelni

A Villanyfűtésű kemence sokkal kényelmesebb volt, itt elég a 7-8 óra és kesz

az áru, Vigyázni kellett, ne legyen túl forró a kemence, amikor baraktuk az

árut, mert akkor megrepedt.

vlllanyfúté§ú kenetrc€ üt€§an, és El€

A mázkészítés fortélyai

őrlés:
- két nagy kő között, olyan, mint amikor a lisztet Őólték,

kellett őrölni, ne legyen szemcsés a máz
nagyon finomra



színkeverés:

_ saját kipróbált recept alapján (titkos, egyéni). barna szín: mangán. kék szín: kobalt oxid
o zöld szín: rézoxid
. sárga szín: vasoxid

Ezeket a recepteket ma is Őrzöm, ezt nem mondom el senkine! meg
sem!

Speciális szerszámok

1. fakés; formázáshoz használták
2. görbe kés: .finom áru' formá|ásához
3. meszőkés: mintak kivágására
4, íróka: mintiák készíteséhez
5. ecsetek



Díszító technikák. amit alkalmaztunk:

1. bemetszés, Vésés (a metszőkésekkel)
2. batikolás (festékráfolyatás ecsettel)
3. minta ráfestés (ecsettel)
4. benyomkodás (ujjal)
5. dombormű (rátéttel)

Münkál, töztiik e{V 1888-ban kézített
het€ll8 (óld). amlt a nagYapja

ré§zítétt
Echnlkák! íe§É, b6tikd&

Az a9Ya9 feldolgozása, előkészítése

R4t€bbl munkái tüöoféle
bchnikákkal

M, bgn€tsE€ óombormű

L. Ew vz méter mély gödör az udvaron kiáwa, az oldala kirakva
tetőcseréppel, alja döngölt homok.

A kibányászott agyagdarabokat tartályban vÍzzel felengedtülg folyékony
hígra összekevertük keverőlapátbl, kéóbb villanymotorral.

!í
§



2.

FalaPát vagy kever6ía (Hedrehely, somogy m.)

Este a t/z méter mély gödörben folytaEuk. Amikor meoszikkadt (a v2 nem
állt a tetején) hosvú nyelű szöges *eletelővel bekdkáztuk. É'ppen csak
megkarcoltuk a tetejét. a szikkadás köVetkeztében berepedt, behasadt a
konckázás mentén, időtől függően - jőidőben 1-2 hét, exíben néha 1
hónap múlva.

A nye!§ agyag Égfonnában



3, Amikor un. .bőrkemény" lett behordták a pincébe, ahol ,,összeért''. Ezután
lehetett vele dolgozni.

Az a9ya9 el6ké§zítésé, feldolgozása ebben
a helyi§áb€n Hríénik

Dolgoák a fazékas

Tehát: bekeverés. szűrés-kockázás. érlelés, tárolás.



Értéke§és

"otthon 
a hááoz is jöttek a vásárló( Vittük üzletekbe. virágboltokba. Jártunk

vásárokra. piacokra, búcsúkba, ahol a feleségem árulta az idényeket. Nehéz
munka. volt mindent magunk végeztünk. utána sem pihenhettünk héwégén,
akkor árultunk,
Bele is bet€edtem én ebbe, de jó volt Ú9y, ahogy volt!

szappanG Gábo. faz€kas ma,
k&zített vizsgámunkájáYal

Mqg elbeszélgettünk egy kicsit, fényképfefuételeket készítettem a régi és az új
műhelyről, megnéztem Zoli fia munkáit és elköszöntem.

Mikor szakdolgozatom külseje vegső formát öntött, megmutattam nekik és
visszaadtam a fényképeket, amit tőle kaptam.
Viqem egy üVeg jófajta Vörösbort, kibontottuk, beszélgettünk. A picit morgós,
nyúgös, vuszogós fazekas könnyes szemmel lapozg6tta muntá;ánat< rtViá
történetét - neki az ÉlrrÉr - leírró, képekkel illuszinílidolgozatomat,

Már csak ezért is megérte!
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