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Egy család, ahol 300 éve 
forog a fazekaskorong

A  18. század óta foglalkozik a 

nádudvari Fazekas család fazekas-

sággal, amelyről az első írásos em-

lítés az 1714-ből származó adófi -

zetői jegyzék, ami bizonyítja, hogy 

itt egy Fazekas Mihály nevezetű 

ember már akkor fazekassággal 

foglalkozott. A  helyi legenda, em-

lékezet szerint már a török idők 

alatt dolgoztak itt fazekasok, amit 

a fennmaradt cseréptöredékek is 

igazolnak. Valószínű, hogy a hazai 

fazekasságon belül nincs még egy 

család, amely ennyi ideje, megsza-

kítás nélkül, dokumentáltan foly-

tatja a mesterséget. A nemzedékek 

sorában a 15. fazekasmesterrel, Ifj . 

Fazekas Istvánnal, a dinasztia legfi -

atalabb tagjával, népi iparművész-

szel a családról, a mesterségről és a 

hagyományokról beszélgettem.

– Hogyan öröklődött a mes-

terség a családban, mindig vit-

te tovább valaki a stafétabotot? 

A  kezdetektől a fi úgyermekek 

voltak a családi hagyomány 

folytatói?

– Elsősorban férfi ágon folyta-

tódott a mesterség, de a családok 

együtt dolgoztak, a  család női 

tagjai besegítettek. Régebben a 

fazekasság kemény fi zikai munka 

volt, kézzel bányászták az agyagot, 

fatüzelésű kemencét használtak. 

A  díszítésben nagyon fontos sze-

repük volt a család nő tagjainak. 

A nagyszüleim generációjáig ez így 

működött, utána már más munka-

helyen is dolgoztak az asszonyok, 

ezért nem tudtak annyit besegíteni. 

S  persze volt még egy másik na-

gyon fontos feladatuk: értékesítet-

ték a cserepeket, vitték a portákra, 

a  környékbeli vásárokra. Ma talán 

családi vállalkozásnak mondanánk 

ezt a történetet, az élet hozta így, 

ha fent akartak maradni, akkor ezt 

kellett csinálni.

– A  fekete kerámia, a  város is-

mert jelképe, ami Nádudvart híres-

sé tette. Ez az egyedi fazekas kultú-

ra a ti családotok munkájának az 

eredménye? Mitől lesz ilyen sajáto-

san fekete?

– Az első dokumentumoktól 

kezdve a Fazekas család viszi, örökíti 

tovább mind a mai napig ezt a tech-

nikát. A  fekete kerámia gyökerei a 

családban vannak. Mint mindennek, 

ennek is a helyi adottság az alapja, 

mert az agyag, ami Nádudvar kör-

nyékén található, nagyon ideális a 

fekete kerámia készítéséhez. Maga-

sabb vastartalommal bír, mint az át-

lag agyagok, attól is lesz fekete, hogy 

az agyagban lévő vörös vasoxidok 

átalakulnak fekete vasoxiddá. Ré-

gen a helyben és a környéken ren-

delkezésre álló alapanyag mindent 

meghatározott, hiszen maximum 

egy szekérútnyi távolságra mentek 

el az alapanyagért. Ez is adja a ma-

gyar fazekasság tájegységenkénti 

különbözőségét. Szinte majdnem 

minden településen kicsit más stílu-

sú kerámia alakult ki, mert csak azt 

az alapanyagot használták, amihez 

ott hozzájutottak.

– Hogyan adta át a mesterséget 

az idősebb generáció a fi atalabb-

nak. A  gyerekek elkezdtek a mű-

helyben „lábatlankodni”?

– Valóban így volt, szinte a 

műhelyben nőtt fel a család min-

den tagja. Egy ilyen családban az 

első játék maga az agyag. A gyerek 

kapott egy marék agyagot, hogy 

csendben maradjon. Ha elvittek 

nagyapáékhoz, akkor ugyanez tör-

tént, mert nagyon sokáig a műhely 

meg a lakás egy tér volt. A mester-

ség szeretete óhatatlanul beleivódik 

egy ilyen család minden tagjába. 

Aztán persze nyilván sok minden 
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kell hozzá, hogy valaki ezt a mes-

terséget válassza élethivatásként.

– Hány éves korában készíthette 

az első munkáját egy kis Fazekas? 

Mikor készültek az első önálló tár-

gyak? Te például hány éves voltál?

– Arra emlékszem, hogy először 

akkor ülök korongon, amikor az 

óvodás csoportunk eljött hozzánk. 

Közkívánatra fel kellett ülni a ko-

rongra, még nem voltam ötéves. 

Először játszadozik az ember, aztán 

van egy pont, amikor komolyabbá 

válik. Nagyon unatkoztam a gimná-

zium első éve után a nyári szünet-

ben, akkor többet voltam a műhely-

ben, és onnantól kezdve belesod-

ródtam a történetbe… Nekem hála 

Istennek elég korán jöttek a sike-

rek, és akkor „észrevétlenül” eldőlt, 

hogy ez több lesz, mint játék, ez 

lesz a hivatásom. Mert ezt másképp 

nem szabad. Tizenhét éves korom-

ban volt az első önálló kiállításom, 

Hajdúszoboszlón, a  művelődési 

házban, 201 darabos kollekcióval.

– Mondhatjuk azt is, hogy nála-

tok ez egy természetes folyamat volt, 

de nyilván a szülők, a  nagyapád, 

átadták a tudást, betanítottak, azt 

akarták, hogy folytasd a hagyo-

mányt.

– Érdekes dolog ez, mert soha 

nem mondta azt nekem az apukám, 

hogy ez nekem kötelező, inkább 

megszerettette. Nagyon fontos, ezt 

csak akkor szabad csinálni, ha sze-

reti az ember. Amikor eldőlt, hogy 

folytatom a hagyományt, apa min-

dent megmutatott. Nagyapától is 

tanultam az utolsó éveiben, még 

azt is láthatta, hogy én hogy dolgo-

zom az első időszakban.

– Nemcsak formai hagyományai, 

hanem sajátos motívumkincse, dí-

szítése is van a nádudvari kerámi-

ának. Azt is készen kaptad, eltanul-

tad, vagy még fejlesztetted is?

– A  gyökerekből elvenni nem 

szabad, azt úgy kell továbbgondol-

ni, hogy a mai korban is megállja 

a helyét. Meg egy kicsit személyre 

szabottan is, mert pont ugyan-

olyan tárgyat, mint az apukám, 

meg a nagypapám, dédnagypapám 

csinált, nem lehet megismétel-

ni, mert az egy más korszak volt. 

Ez a formákra is igaz. Ezek a szép, 

ősi formák, leginkább méretében 

változva, ugyanúgy betehetők egy 

mostani modern konyhába is.

– Igazi élmény, szakma-történeti 

kuriózum az a gazdag gyűjtemény, 

ami a család fazekas történelmét, 

és egyben a nádudvari kerámia 

történetét is bemutatja. Melyik a 

legrégebbi darabja ennek a gyűjte-

ménynek?

– A  gyűjtemény kerámiadarab-

jai mind a családunké, amelyet egy 

kis helyi kötődésű néprajzi gyűjte-

mény egészít ki. A  legrégebbi cse-

repek az 1700-as évek közepéről 

valók. Ebben az időszakban még 

nem volt divat a tárgyak szignálá-

sa, mivel ezek pusztán használati 

tárgyak voltak, és a vizeskannát 

nem szignálták. A  fazekasság is 

olyan műfaj, hogy két kéz sem tud 

ugyanolyat csinálni, de aki ebben 

a műfajban egy kicsit otthonosan 

mozog, ránéz arra a formára, és 

pontosan tudja, hogy ki készítette.

– Tehát saját stílusa van tulaj-

donképpen minden családtagnak, 

még akkor is, ha egy kötött műfajról 

beszélünk?

– A  népművészet megadja a ha-

tárokat, de talán az ad még nagyobb 

kihívást, hogy ezen belül létrehozni 

valami olyat, ami mégis személyes-

sé teszi a darabot, de úgy, hogy a 

funkcionalitás megmaradjon.

A legifj abb Fazekas

Apa és fi a
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– Készültek a családdal kapcso-

latos tárgyak, melyek a családi kö-

zösséget erősítették? Gondolok itt 

egy tárgyegyüttesre, egy étkészletre 

vagy bármi másra, ami kapcsoló-

dik egy családi eseményhez.

– Persze! Mi a saját cserepeinket 

használjuk, minden nap abból ét-

kezünk. Ez fontos része az életünk-

nek, ez egy kapocs. Nagyon fontos 

számomra egy szép 150 centis váza, 

amit az édesapám készített nekem 

az egyéves születésnapomra.

– Neked viszont most négyhóna-

pos a kisfi ad…

– Mindenképpen szeretnék ké-

szíteni neki az első születésnapja 

alkalmából egy olyan tárgyat, ami-

ről a későbbiekben mindig az fog 

az eszébe jutni, hogy ezt az apuká-

ja akkor alkotta, amikor ő egyéves 

volt. Örülnék, ha ennek a hivatás-

nak legalább a szeretetét át tudnám 

neki adni.

– A  gyűjteményedben mi a leg-

érdekesebb tárgy, amire felhívnád a 

fi gyelmet?

– Mindegyiknek van egy kis tör-

ténete. A régiek nagyon érdekesek, 

hiszen valamelyik ősöm készítette. 

Itt van a dédnagypapám egyik utol-

só munkája, mely a funkciója miatt 

is érdekes, a csalikancsó. A nádud-

vari bíró lányát elrabolta a váradi 

pasa, és csak egy olyan edényért 

adta vissza, amelyben a víz borrá 

változik. Mivel a lány megmene-

kült, a  tárgy biztosan elkészült. Ez 

alapján én is csináltam egy ilyet, 

amiben, ha beleöntjük a vizet, a fü-

lén keresztül bort lehet inni belőle.

– Édesapád testvérei Nádud-

varon élnek. Fazekas Lajos és 

Fazekas Ferenc a Népművészet 

Mesterei, édesapád, Fazekas Ist-

ván népi iparművész. A három 

testvérnek is, és neked is saját 

műhelyed van, s  ott a bemuta-

tóházatok. Együtt dolgoztok en-

nek az örökségnek a fennmara-

dásáért, fejlődéséért?Részlet a bemutatóházból

Bemutatóház
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– Nincs még egy család ebben 

az országban, amelyben négy Nép-

művészet Mestere van. Azt hiszem, 

hogy annak a munkának, amit a 

család ebben a 300 évben végzett, 

ez is egy elismerése. Mi nyolcan 

vagyunk unokatestvérek, mindenki 

belekóstolt a szakmába, de hivatás-

szerűen én vagyok az egyetlen, aki 

továbbviszi a mesterséget.

– Miért gondoltad, hogy kell egy 

bemutatóház, ahol megtekinthetők 

a család régi tárgyai, az emlékek, 

a dokumentumok?

– Fontos számomra, hogy az 

emberek megismerjék a nádud-

vari fekete kerámiát. Kuriózum-

nak számít a világban is, nem csak 

nálunk, összekapcsolódik egy 

családtörténettel. Ahhoz, hogy 

Nádudvarra ellátogassanak az 

emberek, számukra élményt adó 

programot kell nyújtani. Nálunk 

meg lehet tekinteni a kerámiaké-

szítést, valamint egy, a  saját mun-

káimból összeállított kiállítást, és 

közben meg lehet ismerni a család 

történetét. Ma már másfél órás 

programot tudunk biztosítani az 

érdeklődőknek, és azt gondolom, 

hogy ezért már érdemes ellátogat-

ni Nádudvarra.

– Miért fontos a hagyomány? 

Miért gondolod azt, hogy ezt tovább 

kell adni, tovább kell vinni?

– Azt gondolom, hogy az em-

bernek a legfontosabbak a gyökerei, 

hogy honnan jön. Én ezt kaptam 

ajándékba az élettől. Fantasztikus 

érzés, amikor bemegyek a bemu-

tatóházba és leveszek egy edényt 

a polcról, amit az 1800-as években 

a szépnagyapám csinált, és a ke-

zembe tartom a tárgyat, amiben 

az ősöm szíve és lelke van benne. 

Számomra nem kérdés, hogy ezt 

tovább kell folytatni, és hozzá kell 

tenni valamit a mi generációnknak 

is a családi hagyományokhoz.

Hiszek abban, hogy nem kell 

lerombolni azt, amit az elődeink 

felépítettek. Büszkének kell len-

ni arra, hogy olyat alkottak, ami 

megállná a helyét bárhol a világ-

ban, pedig kiváló fazekasok dol-

goznak máshol is, de a mi csalá-

dunk története, szerintem, tényleg 

párját ritkítja.

– Mennyire ad neked erőt, hogy 

egy olyan család tizenötödik meste-

re vagy, amely legalább háromszáz 

éve dolgozik Nádudvaron?

– A  család nagyon fontos alap-

pillére mindennek. A  szüleim, 

a párom és most már a kisfi am nél-

kül én nem tudnám csinálni ezt a 

műfajt, mert tényleg mindenben 

mögöttem állnak. Ha mennem 

kell egy kiállításra, akkor termé-

szetesen apukám jön, és cipekedik, 

pakol velem, hogy nekem semmi 

más dolgom ne legyen, csak hogy 

korongozzak.

Kiállításrészlet bemutató ház1 éves születésnapi váza

IFJ. FAZEKAS ISTVÁN, Népi Iparművész. Gyerekkora óta foglalkozik a fazekassággal, 
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deményezője, résztvevője. Megyei, országos és nemzetközi kulturális rendezvények részt-
vevője. Gyerekek számára tartott foglalkozásai nagyon népszerűek. 2015-ben hazánkat 
képviselte a Milánói Világkiállításon. A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságának szakmai partnere.
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velődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának igazgatója.


