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A hagyományos társadalom gazdasági
kapcsolatrendszerének és népi kultúrájának tükröződése

a múzeumi kerámia gyűjteményekben

Múzeumaink néprajzi és történeti gyűjteményei gazdag és változatos anyagot őriznek a
mindennapok kultúrájában kiemelkedő helyet betöltött cserépedényekből, a fazekasok által
készített használati és dísztárgyakból. A tárgyi leltárkönyvekben az adott tárgy leírása mellett
hiteles adatokat talál a kutató a tárgy készítőjéről, a készítés és a használat vagy a gyűjtés
helyéről. Mivel a hitelesség nélkülözhetetlen feltétele a leltározásnak, ha a leltározó nem
tudta biztosan a szükséges adatot, a kérdéses rovatot inkább üresen hagyta. Előfordult, hogy
akár évekkel később sikerült hitelt érdemlően pótolni a hiányzó ismeretet, s az üres vagy
hiányos rovatba beírták a szükséges adatot. Múzeumi leltárkönyveinket - legyen szó bárme-
lyik gyűjteményről - a tárgyi kultúránk leghitelesebb dokumentálásának tekinthetjük, ame-
lyek a dokumentált tárgyakkal együtt alkalmasak az adott helység és a régió mindennapi
kultúrájának, kereskedelmi kapcsolatainak feltárását célzó kutatásra.

Vizsgálatomba a Kiskunság múzeumain túl az egész Bács-Kiskun megye gyűjteményeit,
tárgyi leltárkönyveit bevontam. Arra kerestem a választ honnan szerezték be a fazekas ter-
mékeket a mesterség művelőiben és a szükséges nyersanyagban is szegény Duna-Tisza közén.
Kísérletet teszek annak megállapítására, hogy milyen mértékben befolyásolta a vásárlót a
beszerzési lehetőség kedvezőbb volta, a cserépedény színvilága, tartóssága, használhatósága.
Különös tekintettel kutattam, hogy az itt élők mennyire kedvelték a Nagykunság illetve a
Nagykunságot is magába foglaló Jász-Nagykun-Szolnok megye hajdani fazekasközpont-
jainak termékeit.

A mai Bács-Kiskun megye területén három olyan települést ismerünk, ahol huzamosabb
ideig nagyobb számban éltek és dolgoztak fazekasok: Baját, Kalocsát és Kecskemétet.

Az 1900-as népszámlálás idején 42 fazekas dolgozott Baján, 1910-ben már csak 28. A 20.
század közepétől szinte évente abbahagyta valaki a mesterség gyakorlását. 1798—1957-ig
összesen 102 fazekas dolgozott Baján.' Bajától eltérően Kecskeméten 1900 és 1910 között
13-ról 21-re növekedett a fazekasok száma. Szórvány adatokból tudjuk, hogy a 18. század
végétől folyamatosan lakott néhány korsós mester a városban. A kecskeméti fazekasság
kisebb létszámát nem annyira a cserépedények iránti kereslet hiánya, mint a jó minőségű
agyag hiánya okozta. Kecskeméttől eltérően Baja és Kalocsa fazekasságának virágkora a
19. század közepétől a század végéig tartott, s egybeesett azzal az utolsó nagy fellendülési
hullámmal, amely országszerte jellemezte a fazekas ipart. Mindkét városban jó minőségű
helyben bányászott anyagból dolgoztak, ami olcsóbbá tette edényeiket, mint az alapanyag
hiányával küszködő kecskemétieké lehetett.

István Erzsébet: Sárközi népi cserépedények. In: Néprajzi Értesítő XLV1. évf. ( 1964) 91-137. p.
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A néhány fazekast befogadó települések közül Hercegszántón 1900-ban még 7 fazekas dol-
gozott, 1910-ben azonban már egyet sem jelzett a népszámlálás. Fél Edit 1950-ben végzett
gyűjtése idején a lakosok csupán arra emlékeztek, hogy mintegy 40 évvel régebben dolgo-
zott a faluban egy gölöncsér, aki fekete füstöskorsókat csinált, de kiment Amerikába.2 Duna-
patajon és Dunavecsén 1910-ben két-két fazekas dolgozott, Kunszentmiklós helytörténeti
irodalmában a 18. századból van utalás két fazekasra, 1900-ban a népszámlálás egy mestert
jelzett, de munkásságukról nincsenek hiteles adatok. Ókécskére az 1940-es évek végén Tó-
szegről költözött át a Gergelyfi fazekas dinasztia egyik tagja.3

Mindezek mellett az 1940—1950-es évekig a földművesek házaiban a felsoroltaknál sok-
kal szélesebb körből, távolabbi helységekből voltak cserépből készült használatban lévő edé-
nyek: ételhordó szilkék, lakodalmas nagyfazekak, vizes- és boroskorsók, kanták, a tej feldol-
gozásához alkalmas köcsögök, lekváros szilkék, bögrék, csuprok vagy a tésztagyúráshoz,
disznóvágáshoz használt kisebb nagyobb tálak, búcsúból hazavitt korsócskák.

A célszerű paraszti háztartásokban olykor több évtizedig funkcionált egy-egy kedvelt edény,
amely mint sütő-főző alkalmatosság került a háztartásba, de évek múltán kiszorult a kony-
hából a kamrába, ahol a főzés valamelyik alapanyagát tárolták benne. Előfordulhatott, hogy
a lábasok, tányérok, tálak némelyike az udvaron fejezte be pályafutását, mint baromfietető
vagy - itató edény. A cserépszilkébe, ha már semmi másra nem volt alkalmas, mert megre-
pedt, letörött a füle vagy kisebb folytonossági hiánya volt, még lehetett virágot ültetni, hogy
díszítse a házat, gyönyörködtesse az arra fogékony embereket.

A Kiskunság közepén Kecskemét és Kiskunmajsa vonzáskörzetében az 1960-as évek té-
eszesítési hulláma sem tudta elsodorni a tanyákat. A hajdani kiskunsági pusztából lett tanyás
községben, Szánkon az 1970-es években akár egy évszázad cserépedény használatára követ-
keztethetett az értő tanyalátogató. Egy-egy öreg háromosztatú tanya, amely a 18-19. század
fordulóján épült: konyhából, kamrából és szobából állt. Utóbbit nevezték háznak. A kony-
ha belső részén a bolthajtáson belül volt a kéményalja, helyi nevén a füstös. „A füstös 3 ol-
dalfala mentén összefüggő sárpadka futott körül. A szobai kemence szája előtt a padkán főz-
tek, parázzsal körberakott cserépfazékban, vasháromlábon vagy a padka bolthajtás felőli sar-
kában rakott katlanon kisbográcsban."4 A bográcsot itt az 1880-1890-es években váltotta
fel a cserépfazék. A padkán tárolták a napi használatra szolgáló cserépedényeket. A vizespa-
don cserépkantában vagy fakupában volt a főző- és ivóvíz. Az étkezéshez használt cserép-
tányérokat az I. világháború után Szánkon is felváltották a gyári zománcozott pléhtányérok.
A főzésnél hasonló váltás következett be, a legtovább a 30-50 literes cserépfazekak marad-
tak használatban. Ezekben a hatalmas gömöri vászonfazekakban főzték a lakodalmi levest.
Vászonfazéknak azért nevezték, mert csak belül mázazták, kívül máz nélkül égett ki, eset-
leg egy földfestékes csík, vagy ujjbenyomásos díszítés tette vonzóbbá a vásárló számára.

Egy-egy háztartás tárgyi kultúrájának alakulására nagy hatással volt a tágabb közösség
elvárása. A népcsoportot összetartotta az azonosulási vágy, amely hatott a családok táplál-
kozási szokásaira, a lakberendezésre, megszabta az ünnepi események koreográfiáját. Az

2 TIM Ad. [TütT István Múzeum adattára] Lsz.: 71-69.
3 Bánkiné Molnár Erzsébet: A tószegi fazekasság. Debrecen, 1998. 39. p.
4 Égető Melinda: A lakáshasználat változásai a szanki tanyákon az utóbbi száz évben. In: Cumania V. Kecskemét, 1978. 159—195. p.
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1950-ben létrejött Bács-Kiskun megye és jogelőde Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye sok-
nemzetiségű lakosságának cserépedény használatát a nemzetiségi és a vallási összetartozás
is motiválta, ízlésvilágukon öröklött szokásaik és életmódjuk egyformán nyomot hagyott.
A múzeumok leltárkönyvei bizonyítják, hogy stilisztikailag - színvilágban, díszítettségben
és fonnailag - mennyire különböztek az egyes fazekasközpontok termékei. A fazekasok
figyelemmel kísérték kor háztartásainak fogyasztási szokását, és a lakosság hagyományos
ízlésvilágához igazodó, a vásárló által leginkább keresett, használható edényeket készítet-
tek. Ugyanakkor törekedtek arra, hogy munkáik a megkülönböztetéshez elegendő egyedi jel-
leget hordozzon.

A bajai fazekas, korsós és tálas mesterek edényei bár stilisztikailag jól körülhatárolha-
tok, mégis belesimulnak a sárközi cserépedények hagyományos fonna- és színvilágába,
Mórágy, Szekszárd, Siklós, Mohács - stílusegységébe. A sárközi edények sárközi megne-
vezésüket felhasználási, elterjedtségi helyükről, nem pedig készítési műhelyeikről kapták.
A bajai mesterek élénk színű virágaikat szorosan egymás mellett helyezték el, mintha össze-
nőttek volna. Ez a virágelhelyezés különböztette meg a bajai virágos dísztálakat, tányérokat
a sárköziek másik fazekasközpontjában, Mórágyon készült hasonló színvilágú virágos tányé-
roktól. A mórágyi edények hosszúszárú virágai szinte hajladoznak a bajaiak tömzsi virágai
mellett.5 A bajai fazekasok olyannyira igazodtak a fogyasztók vásárlási szokásaihoz, hogy
olykor feketéből vöröset varázsoltak. Megvették a fekete kantát Mohácson, lemázolták vö-
rössel, kiégették, és mint bajai kantát árusították. Dokumentálható a dunántúli Sárköz faze-
kasainak, a mohácsi, mórágyi, szekszárdi, siklósi mesterek edényeinek Duna-Tisza közi el-
terjedtsége. Szeremle a Kalocsai Sárköz része volt, lakosai mégis inkább a szomszédos
Tolna megyei Sárköz és Baja fazekasainak edényeit vásárolták.

A Duna-Tisza köze lakossága körében jelentős volt a csákvári és a gömöri tűzálló edé-
nyek kedveltsége. A csákvári főzőfazekak elterjedtsége István Erzsébet szerint a Duna men-
tén Kalocsától Mohácsig húzódott. A bajai főzőfazekak a 19. század végén inkább a Bajá-
hoz közelebbi falvakba jutottak el. A bajai fazekasokat a csákvári edények kedveltsége bi-
zonyos csákvári jellegzetességek utánzására késztette. A csákváriakhoz hasonlóan Baján is
alkalmazták fazekaik díszítéséhez az élénk színű nápolyi sárgát, a rézoxidos zöldet és a kü-
lönböző árnyalatú és minőségű fehér festékeket. Utóbbi alapanyagát Váraljáról, Csákberény-
ből vagy Beregszász mellől Kovászóról hozatták. Készítettek a csákvári tűzálló mázas fa-
zekakhoz hasonlatos zöld-barna-sárga csíkozású fazekakat is. A két világháború közötti idő-
szakban a bajai tűzálló fazekak egyre jobban kiszorították a csákváriakat.

A bajai cserépedényeknél megfigyelhető sárközi vonások alig hatottak a Kalocsai Sár-
köz központi városában élt fazekasok munkáira. Kalocsán a helyben található agyag egyéb-
ként is vöröses színét erősítették fel a még vörösebb földfestékkel, s létrehozták azt a jelleg-
zetes edénycsoportot, amelyet megpillantva a szemlélő azonnal Kalocsával azonosíthatja a
készítési helyet. A kalocsai korsós mesterek fényezett, máz nélküli vörös edényeire gondo-
lunk. Ezekről a fényes vörös korsókról keletkezett a szólás: pirít, mint a kalocsai korsó. A
fényezett vörös edények egyéb díszítés nélkül, esetleg ujjbenyomásos rátéttel készültek. A
korsók másik fajtája az agyag színében maradt, s az élénkvörös földdel csak tarkázták.

Kresz Mária: Magyar fazekas művészet. Corvina - Forum Kiadó. Budapest, 1991.
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A legkelendőbb aratókorsókat belül mázzal kívül vászonra égették, hogy a korsó falán
a benne tárolt víz lassan párologhasson, esetenként beásták a földbe vagy szénával körül-
csavarták, mi által hűvösebben tartotta a vizet. Az aratókorsó, amint más vizeskorsók is,
készülhetett rostéllyal vagy a nélkül, azonban mindig csöcsös formában. A kalocsai arató-
korsók az egész Duna-Tisza közére, sőt a summások révén az északi megyékbe is elju-
tottak.

A legkevesebbet a kecskeméti mesterek stílusáról tudunk. Bizonyos, hogy a kecskeméti
edényeken nem figyelhetők meg sem a bajai, sem a kalocsai stílusjegyek. A kecskeméti
termékek legrégebbi darabjainak az ismertető jegye a sötétzöld mázas festés.

A karcolt díszítésű, olajzöld edényeket és a zöld-sárga színezést tekinthetjük Kecske-
métre leginkább jellemzőnek. Ez a színvilág sokkal inkább hasonlítja a kecskeméti cserép-
edényeket Szeged, Nagykőrös, Békéscsaba zöldmázas edényeihez valamint Mezőtúr és
Tószeg edényeihez, mint a sárköziekhez. Kecskeméten nem csak megfelelő agyag nem volt,
saját egyedi stílusuk sem azonosítható teljesen. A kevés bizonyosan Kecskeméten készült
tárgyi emlék alapján úgy véljük, Kecskeméten egyszerűen előállítható, mégis mutatós tö-
megárut készítettek.

A kiskunsági települések lakossága leginkább a kecskeméti vásárokon szerezte be a szük-
séges cserépedényeket. A Kecskeméti vásárokon árusított tálasedények, fazekak, víz- és bor-
tároló edények azonban csak részben származtak kecskeméti mesterektől. A tűzálló lábaso-
kat, fazekakat többnyire csákváriak árulták vagy vándorkereskedők szállították. A Kiskun-
ság északi felében, Szabadszálláson és környékén valamint Szalkszentmártonban a csák-
vári „totyafazekat" szerették, a délebbi településeken, Kiskunmajsán, Kiskunhalason viszont
inkább a hegyes fenekű a tűz által körbe melegíthető fazekakban főztek. A bajai fazekasok
csákvári típusú csíkos fazekait a Duna-Tisza közének olyan a településen árulták ahová a
csákváriak nem jártak. A bajai csíkos fazekak egészen Akasztó, Szabadszállás, Fülöpszál-
lás körzetéig eljutottak. A nagyméretű lakodalmas fazekakról a legelterjedtebb nézet, hogy
gömöri mesterek készítették. Újabb kutatásokból tudjuk, hogy a bajai és a kalocsai mes-
terek szintén korongoltak hasonlóakat. Mindazonáltal megállapítható, hogy a bajai és ka-
locsai nagyfazekak mellett a gömörieket is vásárolták, utóbbiak Pest-Pilis-Solt- Kiskun
megye minden részébe eljutottak. Újkécskén az említett lakodalmas nagyfazekak kisebb
változatát káposztafőzéshez használták.

A kereskedők, akár a jánoshalmiak akár a kecskemétiek, akár a tószegiek vagy a tiszántú-
liak több fazekasközpontból szerezték be portékájukat s a körzethatárokat figyelmen kívül
hagyva, helységről helységre haladva kocsiról árusítottak. A jánoshalmi kereskedők közül
többnek a nevét ismerjük. Czimber Imre az 1840-es években kétlovas kocsijával Csákvárra
járt áruért, Csellik József Szegeden vásárolt, Baja és Kalocsa környékére nem csak felvá-
sárlóként, hanem árusokként is eljutottak. Közvetítésükkel vásárolhattak csákvári fazekat
Szeremlén vagy kalocsai vörös korsót a Kiskunság északi településein. Szabó István és fe-
lesége az I. világháború előtti években Kalocsáról vörös, Kanizsáról és Dél-Bácskából fe-
kete edényekkel kereskedett. Áruikról kapták a Kantás ragadvány nevet.6 A zöldmázas tálak
sem mind Kecskeméten készültek, tudjuk, hogy Kiskunfélegyházán Zajgó Nemes István

6 Kársai Ferenc: Jánoshalma néprajza. Kecskemét, 1987.
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csákvári tálas rendszeresen árulta zöldmázas táljait, tányérjait.7 A félegyházi Rigó József
edénykereskedő a tószegi fazekasoktól szerezte be készletét, a fazekasok Tószegen gyakran
használták a rezeszöld mázat. A tószegi mesterek cserép edényei megközelítően 100 kilo-
méteres körzetbe jutottak el: Nagykőrösre, Abonyba, Kiskunfélegyházára, Ceglédre, A lbert-
irsára, Monorra, Kocsérra, Rékasra, Jászkarajenőbe, Tiszakécskére, Lakitelekre, Törökszent-
miklósra, Nagykátára, Farmosra, Újszászra, Szolnokra, Tápiószelére, Tápiógyörgyére stb.
Nagykőrös vásárain a tószegiek mellett a kecskeméti és a mezőtúri mesterek fazekas ter-
mékeit, sőt a gömöri edényeket is árusították.

A kecskeméti és kiskunfélegyházi múzeum leltárkönyveiben, a kerámia gyűjteményben
számos Tószegen, Karcagon, Mezőtúron készült edényt dokumentáltak. Mezőtúron készült
köcsögöket, bögréket, fazekat gyűjtöttek Kiskunmajsán és Ókécskén, korsót Kecskeméten,
Lászlófalván, Lakiteleken, butellát, bütykös korsót Ókécskén, kantát Bócsán. Tószegi faze-
kat gyűjtött a múzeum Kaskantyú, Lászlófalva, Kecskemét, Bocsa, Szabadszállás háztar-
tásaiból. Tálat Kiskunfélegyházáról. Karcagról tányérok, korsó, bődön és kanta jutott el Kis-
kunfélegyházára, ahol köcsögöket a tószegi és a mezőtúri mesterek termékeiből is vásárol-
tak. Bajai háztartásból került a Türr István múzeum gyűjteményébe a Mezőtúron 1870-ben
készült pereckulacs és az 1880-ban készült pálinkásbutykos. Szabadszálláson használtak
Mezőtúron készült bödönt és köcsögöt. A kiskunhalasi Thorma János Múzeum gyűjtemé-
nyében Csupor István9 59 Mezőtúron készült fazekasmunkát azonosított. Közülük a tejes-
köcsögök és a szilkék az 1930-as években készültek, a 9 pálinkás butella viszont a 19. szá-
zadban. A halasi gyűjteményben található mezőtúri nagy tál, locsoló kanta, korsók, mécses,
és többek között gyertyamártó edény is. Utóbbi a 19. század elején készült, amint a mező-
túri butellák között is található Halason ebből az időszakból. Mezőtúron készült az a zöld
butella, amelynek készítési helyéről a fenék szélén látható „bajusz" minta tanúskodik. A
butella részletes leírását, a rajta található versikéket közli Csupor István a már említett ta-
nulmányában. A különleges egyedi díszítésű vázák, kancsók, kulacsok közül a kunszentmár-
toni Bozsik Kálmán mester és a mezőtúri Badar Balázs díszes vázái a Kiskunfélegyházi
Kiskun Múzeum gyűjteményében, egy tiszafüredi Miska kancsó Baján a Türr István Múze-
umban található. A vásárok és a kereskedők közvetítésével kerültek a kalocsai kanták és
korsók Ókécske, Szabadszállás, Tiszasas háztartásaiba.

Nem hagyható figyelmen kívül a hajdan Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyébe tartozott
Nagykőrös cserépedény használata sem. Az Arany János Múzeum gyűjteményében számos
Tószegről, Mezőtúrról származó cserépedényt őriznek. A körösi piacokon keresett árucikk
volt a tószegi köcsög, melyeknek a vásárlók ízléséhez igazodó zöld festését „kőrösizöld-
nek" nevezték Tószegen. Kedveltek voltak Nagykőrösön a kunszentmártoni Bozsik Kálmán
díszedényei is. Mezőtúriaktól - amint erről a múzeumi leltárkönyv tanúskodik - vásároltak
Nagykőrösön fazekakat, köcsögöket és fekete kerámiát.10

7 Kresz Mária: Csákvári fazekasság. Székesfehérvár, 1987.
8 Bánkiné Molnár Erzsébet: A tószegi fazekasság. Debrecen, 1998.
9 Csupor István: Fazekasmunkák a kiskunhalasi Thorma János Múzeum 125. évfordulójára. In: Szakái Aurél (szerk.): Halasi

Múzeum. Emlékkönyv. Kiskunhalas, 1999. 290-291. p.
10 Novak László: Kerámia Nagykörösön. Nagykőrös, 1999. 28. p.
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A butellákhoz, pálinkás bütykösökhöz hasonlóan Baján, Kalocsán, Kecskeméten, Mező-
túron, Tószegen és a többi fazekasközpontban tűzálló agyagból korongoltak kuglófsütő-
ket. Az ajándéknak szánt díszes darabok jelentős része egyéni megrendelésre készült, ha a
megrendelő kérte, ráírták a megajándékozott nevét vagy monogramját. A múzeumi gyűjte-
ményekben szinte minden alföldi fazekasközpont vonzáskörzetéből őriznek néhány szép
darabot. A kuglóf nagyünnepi tésztának számított, minden társadalmi réteg körében sütöt-
ték, elmaradhatatlan süteményfajtája volt a lakodalmaknak. Még a két világháború közötti
időszakban is szívesebben sütötték a kuglófot cserép sütőben, mint a szintén kapható fém
sütőformákban."

A mindennapi használatból az 1950-es évek után egyre jobban kiszorultak a fazekas szak-
ma termékei. A fazekasok száma országszerte csökkent. 1910-ben Magyarországon 5.587
fő gyakorolta a mesterséget, 1955-ben már csak 112 fő. A csökkenésnek csak részben oka
az ország területének időközben történt jelentős módosulása. A cserépedények iránt ke-
reslet csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult az életmódváltozás és a gyári termékek
elterjedése. Napjainkban azonban ismét egyre többen művelik ezt a gyönyörű kézműves
mesterséget. A nem egyszer művészi kivitelben készülő cserépedények, dísztárgyak rész-
ben megváltozott funkcióval ragyogó szín és formavilágukkal gyönyörködtetik a vásárlókat.
A mai mesterek törekszenek arra, hogy termékeik megőrizzék a tájegység hagyományos stí-
lusát, árusítási körzetük feltérképezésével azonban még adós a néprajzkutatás.
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