
 
 
DR. KÁPOLNAI IVÁN 

Fazekasok a Kárpát-medencében 1900 körül 

A Teremtő után a fazekas következik (Nach dem Schöpfer kommt der Töpfer) – tartja a német 
mondás, így fejezvén ki, hogy az agyagművesség a legrégibb emberi tevékenységek közé tartozik. 
A fa, kő, csont megmunkálásával szemben az agyagot szerszám nélkül, puszta kézzel lehetett 
formálni. A Biblia szerint Isten Ádámot agyagból hozta létre, tehát az első agyagműves keramikus 
– a görög „keramosz”=agyag szóból származtatott kifejezéssel – nem is az ember, hanem Isten volt. 

Régészeti leletek a Kárpát-medencében – többek között a Szekszárd közelében feltárt avar kori 
munkagödrök és kemencék – többezer éves agyagművességről tanúskodnak. Az edényleletek egy 
része keleti sztyeppei, belső-ázsiai, dél-szibériai hatásra enged következtetni. Jelentős mértékben 
befolyásolták a termékeket az itt talált germánok: a dunántúli longobárdok, az alföldi és erdélyi 
gepida mesterek. Ezek is hatottak az avar fazekasiparra. Még a korai Árpád-kori falvak leletanya-
gában is felbukkannak az avar kori kerámiatípusok. 

Az agyagművesség az agyagot edényekké és más tárgyakká dolgozza fel. Az edények közül a 
legfontosabb a tűzálló agyagból készült főzőedény, a fazék. Minthogy az edények között szerepe és 
formája a legváltozatosabb, ettől az edényfajtától kapta a nevét maga a mesterség is, nemcsak a 
magyar, hanem több más európai nyelvben. 

Nyugat-Dunántúlon – főleg Vas megyében – gerencsérnek nevezik azokat a fazekasokat, akik 
tűzálló agyagból nemcsak fazekat, hanem más edényeket is készítenek. Ismeretes a korsós, tálas 
megnevezés is, a készített edényfajták szerint. Az agyagművestermékek két nagy csoportja alakjuk 
szerint: lapos vagy tálas edények, valamint álló edények (a fazék- és korsófélék). Rendeltetésük 
szerint ezek a termékek sütő-, főző-, tároló-, evő- és ivóedények.   

Az edénygyártó fazekasok egy része gyakran kályhacsempét is készített, elkülönülésük csak az 
1872. évi első ipartörvény után kezdődött. (Az Alföldön azonban cserépkályha helyett inkább 
búbos kemencét rakattak.) A vaskályhát gyártó üzemek megjelenésével azután mind jobban csök-
kent a kályhacsempe iránti igény. 

Az agyagművesek közé sorolhatók a cseréppipák készítői is, bár mindig elkülönültek az agyag-
ipar többi ágától. Korongolással vagy sajtolással állították elő termékeiket. A selmec(bánya)i pipák 
világszerte elterjedtek, híresek voltak a debreceni pipák is. Ezenkívül több városban, sőt néhány kis 
faluban is gyártottak pipát. A gyári pipakészítéssel, a szivar és cigaretta elterjedésével azonban 
elhalt a cseréppipa-készítés mestersége. 

A Kárpát-medencében a magyarok honfoglalása után a fazekastevékenységet eleinte a hűbér-
birtokok jobbágyai űzték, vagyis az edénygyártás falusi kézművesipar volt, meghatározott kis 
térségek szükségleteinek kielégítésére. A mezőgazdasági és ipari tevékenység szétválásával a 16. 
századtól – a törökök által meg nem szállt területeken – fokozatosan létrejöttek a mezővárosi, 
városi fazekascéhek. A hódoltsági területen csak a 18. századtól alakultak céhek, s a folyamat 
tartott a 19. században is. Az elsők közé tartozott 1512-ben a kolozsvári és a kassai céh, 1569-ben a 
pozsonyi céh jött létre, 1570 körül a dési (az erdélyi Szolnok-Doboka megyében). Az 1570-es 
években a bártfai, sárospataki, ungvári, debreceni, székelyudvarhelyi, 1596-ban a munkácsi stb.  

A céhrendszer 1872. évi megszűnéséig 156 önálló fazekascéh alakult, és 23 helységben vegyes 
céhhez tartoztak a fazekasok. Ezenkívül 86 helységben ötnél több fazekas működött, és volt 615 
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helység, ahol agyagműves élt és dolgozott. A 19. század vége felé tehát közel 900 „fazekas-
helység” volt a történeti Magyarország, a Kárpát-medence területén.    

A horvát–szlavón társországban a népességnek mindössze 4%-a volt magyar anyanyelvű  
1910-ben. Vizsgálódásunkat ezért csak a szorosabb értelemben vett történeti Magyarország  
283 ezer km2-nyi területére korlátozzuk, ahol az 1910. évi népszámláláskor az összlakosság több 
mint fele vallotta magát magyar anyanyelvűnek. A több évszázados együttélés és államjogi kapcso-
lat következtében ennek a területnek nem magyar lakossága is bizonyos mértékben a magyar nép 
szokás- és ízlésvilágának hatása alatt állt. A népi fazekasipart jelentős részben a magyar fogyasztók 
igényeinek kielégítése jellemezte az első világháborúig. 

A történeti Magyarország területét behálózó fazekasközpontokban és -helységekben a 17–18. 
századra kialakult a mesterségnek az a technikai színvonala, amely szinte változatlanul fennmaradt 
a 20. századig. Az utolsó változás az volt, hogy a falusi fazekasok fokozatosan rátértek a kézi 
hajtású korongolásról az álló tengelyű, lábbal hajtott gyorsabb korong alkalmazására. Ugyanígy 
kialakult az előállított edények vidékenként sajátos alakja, színe, máza, díszítési módja stb. 
A stílusjegyek különösen a dísztárgyaknál jelentkeztek jellemző módon.  

A különböző fém- és vasedények, vaskályhák mindjobban kiszorították az agyagedényeket és 
cserépkályhákat, így az agyagművesek száma folyamatosan fogyott. A következőkben megkísérel-
jük nyomon követni a Horvátország nélküli Kárpát-medencében az 1890., 1900. és 1910. évi nép-
számlálásokon kimutatott főfoglalkozású fazekas kereső személyek (önállók és segédszemélyzet) 
számának alakulását megyénként, valamint azokon belül a városokban és községekben. 

Táblázatban közöljük a főfoglalkozású fazekasoknak a népszámlálásokon megyénként megál-
lapított számát, a megyék területét és 1910. évi népességét, az agyaglelőhelyeknek a Földtani Inté-
zet által az 1880-as években ellenőrzött számát (jelezve a kiváló minőségűekét is), a városi és 
községi fazekastelepülések számát, valamint a fazekasok megoszlását városok és községek között. 

Egyes helységeknél feltüntetjük az egykori fazekascéh alapításának évét, jelezve ezzel az oly-
kor több évszázados fazekashagyományt. Megemlítjük azt is, ha valahol valamilyen finomkerámia-
ipari manufaktúra, kőedény- vagy esetleg (fél)porcelánüzem működött, ahol dolgoztak fazekasok 
is, emelve az ipar színvonalát, és nem feledve, hogy egy jelenség jobb megértéséhez olykor jó 
szolgálatot tehet az előzmények ismerete. (Hegel szerint minden jelenség önmaga történetével 
azonos.) 

A Kárpát-medence földrajzi, népességi és egyéb viszonyai közötti különbségek érzékeltetésére 
az adatokat az alábbi négy nagyobb tájegységre bontva adjuk közre: északi régió, Dunántúl, Nagy-
alföld, keleti (erdélyi és kapcsolódó) területek. Ha valamely adatnál hiányzik az évszám megjelölé-
se, akkor az általában az 1900-as századforduló kori állapotokat tükrözi. 

Északi régió 

A Kárpát-medence északi régiója a Kárpátok északnyugati és északkeleti hegyláncai, a Duna bal 
partja, valamint a Tisza jobb partja közötti térséget foglalja el. A 19 megyéhez hozzávehető még a 
Tisza mindkét partján fekvő, magyar és ruszin lakosságú kis Ugocsa megye, valamint a nagy kiter-
jedésű, nagyobbrészt ruszinok lakta, s így inkább az Északkeleti-Felvidék (Kárpátalja) részét képe-
ző Máramaros megye. Heves megye is szervesebb része az északi régiónak, mint a korábbi besoro-
lás szerinti Duna–Tisza-közének. A térség legnagyobb része Szlovákiához tartozik, több megye 
területe Szlovákia, Ukrajna és Magyarország között oszlik meg, vagy teljesen Magyarországon 
fekszik. 

Az Északnyugati- és Északkeleti-Felvidék kiemelkedően gazdag agyaglelőhelyekben. Egy az 
1880-as években Magyarország agyaglelőhelyeiről készített kiadvány szerint a Kárpát-medence 
364 agyagbányájából másfélszáz az északi régió területén található, a 40 legjobb minőségűnek – az 
1500 C fok felett sem olvadó agyagot termelőknek – pedig mintegy fele esik erre a területre. 
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Az északi régióban az agyagművességet a legtöbben – a fejlett vasiparral is rendelkező – 
„Gömörország”-ban űzték. Jó néhány település túlnyomó részének az agyagipar adott kenyeret 
vagy szerény keresetkiegészítést. A megye népességét általában fazekasoknak tartották. Némely 
község nevében is szerepel a fazekas jelző. Az iparengedélyes főfoglalkozású fazekasokon kívül az 
agyagművességet háziiparszerűen is űzték, a földművelésből és állattartásból származó jövedelem 
kiegészítésére. A 19. század vége felé számba vett közel 1100 agyagműves háziiparos közül mint-
egy 400 Gömör és Kishont megyei volt, miközben az iparengedélyes fazekasok száma a századfor-
dulón a 100-at sem érte el. Gömörből feltehetően már a 13–14. századtól szállították a fazekakat, 
sőt az agyagot is a tűzálló agyaggal nem rendelkező Nagyalföldre. 

Az egykori gömöri fazekasság központjának általában mintegy 30, többségében szlovák telepü-
lést tartanak. A nyugati, túlnyomóan rimaszombati (Rimska Sobota) körzethez tartozott többek 
között Pongyelok (magyarított nevén: Cserepes), ahol az 1770-es évektől fajanszüzem is működött 
több mint fél évszázadon át. Pongyelokkal később egyesült Nagyszuha (Velka Sucha, Hrnciarska 
Ves név alatt). További fazekastelepülések: Fazekaszsalusány (Hrnciarska Zalusany), Susany 
(Susany), Osgyán (Ozdany) stb.    

A keleti fazekasközpont a nagyobbrészt magyar Jolsva (Jelsava) és Rozsnyó (Roznava) volt. 
Néhány környékbeli település neve: Gice (Hucin), Lice (Licince), Melléte (Meliata), Deresk, 
(Drzkovce), Lévárt (Leváre), Süvete (Sivetice) stb. A fazekasok termékei kelendők voltak Po-
zsonytól Ung megyéig, a Felvidéken kívül pedig az egész Nagyalföldön a Szerémségig. 

Az alföldiek a kívülről mázolatlan és kevéssé díszített gömöri termékeket mint „tót edényeket” 
vásárolták – bár a 20. század eleji népszámlálás adatai a falvakat már inkább magyar többségűek-
nek mutatják. Az iparengedélyes, főfoglalkozású gömöri fazekasok száma az 1890. évi több mint 
100-ról 1910-ig 32-re fogyatkozott. A gömöri fazekasság fejlesztésére tervezett kormányzati lépé-
sek a 19. század végén meghiúsultak. Míg a századfordulón még 21 településen összesen 80 faze-
kast írtak össze, 1910-ben a négy városon – Rozsnyón, Rimaszombaton, Jolsván és a magyar–
szlovák Nagyrőcén (Revuca) – kívül mindössze 5 faluban 12 fazekast találtak. A legtöbbet a szlo-
vák–magyar Murányban (Muran), ahol a század első felében alapított edénygyártó üzem a millen-
nium évében is több mint 30 személyt foglalkoztatott, és egy ideig a századforduló után is műkö-
dött. Nehezen állapítható meg az idényjellegű háziiparos agyagművesek száma, amely az iparenge-
délyes fazekasoknak többszörösére is tehető.  

Egyetlen fazekas sincs már a 19. század elején még jó hírű fajanszüzemet fenntartó Pongye-
lokon, ahol Vályi András 1799. évi honismereti műve szerint „többnyire fazekasmesterek laktak”. 
Fényes Elek is megemlíti 1851-ben a „sok cserépedény-égetést”. Rozsnyóban viszont a határában 
talált agyagra és az olcsó tűzifára alapozva a század elején létesült „majolika edénygyár”-ról Fé-
nyes Elek úgy tájékoztat, hogy „becses és kapós, …szép fehér és kék virágokkal díszített portéká-
kat készít”. Az 1850-es években 20 fővel dolgozó üzem a 20. század elején szűnt meg „az olcsó 
osztrák gyártmányok” versenye miatt.  

Több évszázados hagyományra tekint vissza az agyagművesség a szlovák–magyar Pozsony 
megyében is, többek között a Dél-Tirolból vallási okok miatt menekült és itt letelepedett sokoldalú 
kézműves habánok révén. Modorban (Modra), Dejtén (Dechtlice) és keletebbre másutt is – Bethlen 
Gábor hívására Erdélyben is – meghonosították az agyagipart, edénygyártó manufaktúrák alakultak 
Bélaházán (Boleraz), Stomfán (Stupava), a csallóközi Somorján (Somorin). 1890-ben a megyében 
két és félszáz fazekast írtak össze, az északi megyék közül a legtöbbet. Ezenkívül mintegy 40 fő 
háziiparosként űzte az agyagművességet. A fazekasok száma 1910-ben is közelítette a 200-at, 
túlnyomó részük városokban koncentrálódott. A német–magyar–szlovák lakosságú Pozsonyban 
1910-ig még növekedett is a számuk az 1900. évi 36-ról 48-ra. 

A több mint 90%-ban szlovák Trencsén megyében 1910-ben ugyancsak közel 200 fazekast vet-
tek számba, több mint felét Zsolnán (Zilina). Az Északnyugati-Felvidék többi megyéjében a faze-
kasok száma általában 100 alatt maradt. A szlovák–lengyel Árva és a szlovák–magyar Bars me-
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gyében inkább háziiparként foglalkoztak agyagművességgel. A több mint tucatnyi agyaglelőhellyel 
rendelkező szlovák többségű Nyitra megyében az 1900 körüli években mintegy 70 fazekast írtak 
össze 1910-ben 14 helységben. A megyebeli Holicson közel egy évszázadon át (1747–1827) királyi 
alapítású jó nevű agyagipari manufaktúra működött, a századforduló körüli években már nyoma 
sincs fazekasnak. Az északi régió legkisebb közigazgatási egysége, a 9 agyaglelőhellyel rendelkező 
Esztergom megye 20-ra fogyatkozott számú fazekasából 18-19 a székvárosban működött. Még 
jobban megfogyatkoztak a fazekasok a szlovák Liptó és Túróc megyében.  

A 14 agyaglelőhellyel rendelkező, túlnyomóan szlovák Zólyom megyében viszont 1890–1910 
között több mint megkétszereződve, 200 fölé emelkedett a fazekasok száma, többnyire a falvakban. 
A legtöbb, 130 főt meghaladó számú fazekast 1910-ben két Zólyom környéki faluban: 
Garamhalásziban (Rybare) és Hajnikon (Hajniky) vették számba, ezenkívül a szlovák többségű 
Besztercebányán (Banská Bystrica) és Zólyomban (Zvolen) mintegy félszáz fazekas működött 
1910-ben. Besztercebányán a 19. század derekán edénygyár működött, ahol Fényes Elek szerint 
„közönséges és félporcelán edényt készítettek”. A Tisza jobb partján fekvő megyékben is növeke-
dett a fazekasok száma. A – néhány alföldi falu kivételével – határainkon kívüli Bereg megye 
három agyaglelőhelye közül kettő kiváló minőségű. A több mint 100 fazekas közel 90%-a Bereg-
szászon (Beregovo) és Munkácson (Mukacsevo), két kárpátaljai városban koncentrálódott. (Mun-
kácson 1696-tól működött fazekascéh.) A nagyobbrészt szlovák és ruszin lakosságú Sáros megyé-
ben is három város: Eperjes (Presov), Bártfa (Bardjejov) és Kisszeben (Sabinov) a fazekasok köz-
pontja. A megyeszékhely Eperjes „fejér cserépgyáráról” Fényes Elek is említést tesz a 19. század 
derekán. A szlovák–német Szepes megyében 15 településen mutattak ki fazekasokat, többségüket 
8-9 városban, ahol számuk valamelyest növekedett is, de 7-nél több sehol sem működött. 1910-ben 
9 városban 38 fazekas dolgozott, 6 egyéb helységben pedig mindössze 9. A szlovák–magyar–német 
Iglón (Spišska Nova Ves) 1812-ben edénygyártó üzem is létesült, melyről Fényes Elek is megem-
lékezik. A ruszin–szlovák és magyar Ung megyében a fazekasok többsége (36 fő) Ungváron 
(Uzsgorod) tömörült, 9 helységben pedig csupán 12 dolgozott. Ungváron létesült 1883-ban az első 
magyar agyagipari szakiskola, amely 1919-ig működött. 

Máramaros megyében a legtöbb fazekas a ruszin lakosságú Huszton (Huszt) működött, ezen-
kívül a Romániához csatolt, magyar többségű Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei). 
Máramarosi falu a ruszin többségű Tiszabogdány (Bohdan) is, melyről elnevezték az egyik felső-
Tisza-vidéki fazekas stíluscsoportot, bár a termékeket nem a faluban állították elő, csak az emlék-
anyag jelentős része származott Bogdányból.  

A nagyobbrészt városokban működött fazekasokkal szemben, három nagyobb északi megyében 
– melyek területének egy része Magyarország jelenlegi határai között maradt – a fazekasság több-
sége községekben szóródott szét. Zemplén megye mintegy 450 településének több mint 80%-a 
határainkon túl fekszik, népességének is 60%-nál nagyobb része. A legtöbb fazekas a magyar 
többségű nagymihályi (Michalovce) járásban tömörült, főleg Pazdics (Pazdisovce) községben. (A 
24 fazekasból azonban 1910-ben csak 2 maradt.) További jelentősebb fazekashelységek a szlovák 
és német lakosságú Sztropkó (Stropkov), a szlovák és magyar népességű Gálszécs (Secovce) és 
Homonna (Humenne). A határainkon belül maradt megyében a legtöbb (24) fazekas a jó minőségű 
agyaglelőhellyel rendelkező Sárospatakon volt, ahol a helység legrégibb iparosai közül elsőként a 
fazekasok alapítottak céhet 1572-ben, és a mesterek száma 1840 körül 36 volt. A 20. század első 
évtizedeiben is jelentős kerámiaüzem működött itt. Termékeiket főleg a Bodrogközben kedvelték. 
A  megyeszékhely Sátoraljaújhelyen kívül összeírtak 2-3 fazekast Erdőbényén és Tokajban is. 

A magyar többségű Abaúj-Torna megyében 14 agyaglelőhely volt, s ebből 4 kiváló minőségű. 
Ennek ellenére a megye több mint 200 települése közül a századfordulón csak 6 helyen működött 
összesen 80 fazekas. A legtöbb Kassa (Košice) székhelyvárosban, ahol a 19. században két edény-
gyártó üzem is volt, és porcelán-előállítási kísérletekkel is foglalkoztak. A fazekasok száma azon-
ban 1910-ig a felére apadt, miként a 14 jászói (Jasov) fazekasból is csak 6 maradt. A megye ma-
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gyarországi részén a legnagyobb fazekasközpont Gönc volt 25-ről 18-ra csökkent fővel. Ezenkívül 
Abaújszántón írtak össze 5, majd 1910-ben 3, és Szikszón 1 fazekast. Abaúj megye hazai területén 
fekszik Telkibánya, ahol először állítottak elő a 19. századi Magyarországon porcelánt („regéci 
porcelán”), és az 1830-as évektől működik a ma is fennálló hollóházi kőedény-, majd porcelángyár. 
Az 1900 körüli években azonban egyik helységben sem mutattak ki fazekast.  

Gömör megye mellett a Kárpát-medence legrégibb és legjelentősebb fazekasközpontja az ál-
lamhatárral ugyancsak kettévágott, magyar többségű Nógrád megye volt 14 agyaglelőhelyével 
(ebből 2 kiváló minőségű). Fazekasainak száma 1890-ben 171, a századfordulón 141, 1910-ben 
pedig 94. Ennek több mint fele az egykori mezővárosban, az élénk forgalmú vásárairól nevezetes, 
szlovák–magyar vegyes lakosságú Gácson (Halics) összpontosult, ahol a történeti Magyarország 
legnagyobb posztógyárán kívül az 1770-es évektől az 1840-es évekig „fehéredény-gyár” is műkö-
dött a pongyeloki agyag felhasználásával. Jelentős fazekasközpont volt a gácsi járásbeli Divény 
(Divin) és Losoncapátfalva (Opatova) is. Ezenkívül a losonci (Lučenec) járásból még további négy 
helységben volt 1-2 fazekas, köztük a kitűnő minőségű agyaglelőhelyéről ismert Poltáron (Poltar). 
A megye megmaradt magyarországi részén a járási székhely Szirákon, a járásbeli Erdőkürtön, 
valamint Balassagyarmaton mutattak ki összesen 6-8 fazekast.  

Borsod megye teljes egészében a jelenlegi országterületen belül fekszik. A megyében 1900-ban 
61 fazekast vettek számba, de tíz év múlva csupán a felét. Korábban több kőedénygyártó üzem is 
működött a megyében. Az 1950-ben Heves megyéhez csatolt Bélapátfalván az első kőedénygyár 
Fényes Elek szerint 1750-ben épült, a másikat 1830–1850 között alapították, s az 1920-as évtized 
végéig állt fenn. Néhány évtizedig működött Miskolcon a 19. század elején létesült kőedénygyár, a 
másik pedig a század vége felé jött létre. A századfordulón Miskolcon 13 fazekast vettek számba, a 
jelentős fazekasközpontban, Mezőkeresztesen 14-et, Ónodon 10-et, a mezőcsáti neves központban 
azonban – ahol 13 név szerint is ismert többgenerációs fazekascsalád is működött – csak 5-öt. 
Számuk a négy fazekasközpontban összesen 24-re csökkent. Ezenkívül 1-2 fazekas akadt még 
néhány helységben.      

Heves megyében a századfordulón 8 településen 77 fazekast írtak össze, nagyobbrészt a ha-
gyományos központokban. Gyöngyösön és Gyöngyöstarjánban 36 fazekas dolgozott, az alföldi 
Tiszafüreden 15, Egerben 11 és Pásztón 7. Ezenkívül Recsken, Pétervásárán és Heves községben 
működött még összesen 8 fazekas. Mindebből tíz év múlva alig több mint a negyede (22 fő) maradt 
meg néhány központban. 

Dunántúl 

A Duna jobb partja, a Dráva folyó és az Alpok szlovéniai és ausztriai nyúlványai által határolt 
térségben az 1880-as években készült katalógusban kimutatott agyaglelőhelyek száma (43) csupán 
kb. harmada az északi régióbelieknek, s ebből kitűnő minőségű mindössze 4. Agyagművességről 
tanúskodó régészeti lelet viszonylag kevés maradt fenn, de írásos adat a fazekasságról már a 11. 
századból ismert. 1015–1021 között a Veszprém-völgyi görög apácáknak Bakonytamási határában 
adományozott területen volt Gerencsér-puszta, amelyet fazekastelepülésnek tartottak.  

Az agyagművességet háziiparszerűen, keresetkiegészítésként gyakorló személyek száma ko-
rántsem volt olyan nagy, mint az agyaglelőhelyekben gazdag északi régióban, de az iparigazol-
vánnyal rendelkező, főfoglalkozású fazekasok mintegy 1700 főnyi száma 1900-ban valamelyest 
meghaladta az északi régióbeliekét. Számuk azonban gyorsabban csökkent, mint északon és a többi 
tájegységben.    

Egyes északi területeken – Pozsony, Szepes és néhány keleti megyében – a fazekasok többsége 
városokban működött, viszont a dunántúli fazekasok 80–90%-os többsége nem városi lakos volt. 
Egyetlen kivétel Győr megye: a székhelyvárosban – ahol már 1633-ban fazekascéh alakult – három 
tucatnyi fazekas működött, néhány faluban pedig összesen féltucatnyi. A dunántúli fazekasság a 
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kisebb területen földrajzilag jobban koncentrálódott: három megye (Vas, Zala és Baranya) az egész 
régió fazekasainak közel felét tömörítette.  

A települések számát tekintve a fazekasság földrajzilag a legjobban elterjedt a magyar, német, 
szlovén és horvát lakosságú Vas megyében, ahol jelentősebb agyaglelőhelyet nem is mutattak ki. A 
századfordulón közel 100 községben vettek számba fazekast, de többnyire csak egy-két személyt. 
Összes számuk a megyében meghaladta a 200-at. 5–7 fazekas működött a jelenleg Szlovéniához 
tartozó Jánosfa (Ivansevci) és Musznya (Muscanci), valamint az Ausztriához került Németújvár 
(Güssing) helységekben, 10 vagy valamivel több fazekas dolgozott Sárváron, Szentgotthárdon és 
Jákon. (Korábban fazekasközpont volt a felsőőri (Oberwart) járásból Ausztriához csatolt néhány 
község is, de 1900-ban itt fazekast már nem mutattak ki.) Mindezeken kívül a néhány száz lakosú 
Magyarszombatfa és környéke is tartósan jelentős agyagművesközpont volt 1900 körül már főfog-
lalkozású fazekas nélkül, a 20. században is évtizedekig fennállt kerámiaüzemmel. De a századfor-
dulón már csak 58 fazekashelységet találtak az egész megyében, és a fazekasok száma 167-re 
csökkent. 

A Dunántúl északi részének települései közül a legtöbb fazekast a felerészben magyar, fele-
részben pedig német és horvát anyanyelvűek által lakott Sopron megye felsőpulyai 
(Oberpullendorf) járásában fekvő – 1920 óta ausztriai – Csáván (Stoob) mutatták ki, ahol számuk 
62-ről 1910-ig 71-re növekedett. Ez az egész megye fazekasainak mintegy 70%-a volt. A század-
fordulón 15 főt számláló dőri fazekasok edényeinek jellemzője, hogy feketére égették. A múltból 
említést érdemel még Nagymarton (Mattersburg) és környéke, ahol a fazekascéh 1588-ban kapta 
első privilégiumát. 1851-ben 6 mester és 2 legény alkotta a céhet, de 1900-ban csupán egy fazekast 
mutattak ki a településen. 

Veszprém megyében a két rendezett tanácsú városban, Pápán és Veszprémben több mint félszáz 
fazekas működött. Számuk Pápán az 1900-as évek elején 22-ről 45-re növekedett, a megyeszékhe-
lyen azonban 31-ről 20-ra csökkent. Az egyik legrégibb fazekascéh volt a 18. század elején létesült 
pápai, Veszprémben pedig 1770-ben alakult fazekascéh, amelyben évtizedeken át 80 felett volt a 
mesterek száma, s ezzel a Dunántúl egyik legjelentősebb fazekasközpontja lehetett. Az 1900-as 
századfordulón Nemesleányfalun (24) és Várpalotán (20) dolgozott még nagyobb számú fazekas, 
azonkívül Szentgálon – ahol 1823-ban alakult meg a fazekascéh – és Tüskeváron. A következő 
években ezek is jelentősen megfogyatkoztak, viszont nagymértékben felfutott, 4-ről 41-re emelke-
dett a városlődi fazekasok száma. A német többségű községben 1845-ben kőedénygyár létesült, 
amely egy ideig porcelángyártással is próbálkozott, és működése áthúzódott a 20. századra. Az 
államosítás után az üzem a Herendi Porcelángyár irányítása alatt működött. 

Komárom megyében Tata volt a legnagyobb központ 67 fővel, ahol a fazekasság a kora újkorig 
nyúlik vissza. 1722-ben az 1706-ban alakult komáromi céh cikkelyeit vették át, majd 1748-ban 
önálló céhet alapítottak. Piackörzete a Kisalföldtől (Csallóköz) Pest megyéig, a Duna vonalától 
északra pedig a Garam és Ipoly völgyéig terjedt. Tata után Komárom város (46), majd Tóváros 
(29) és Neszmély (24) következett. A fazekasok száma azonban nagymértékben csökkent, miként 
az egész megyében is, 184-ről 100-ra. A tatai fazekasok az egész országban szinte páratlan stílust 
alakítottak ki, számuk 1910-ben 45 volt. 

Az egész Dunántúl kiemelkedően legnagyobb fazekasközpontja a Fejér megyei Csákvár volt. 
Céhlevele az 1780-as évekből származott, és még 14 község tartozott a céhhez, köztük többek 
között Dunapentele, Mór, Bicske, Bodajk. Csákváron 1900-ban több mint 130 fazekas dolgozott. 
A gömöri tűzálló edény után talán a csákvári terjedt el leginkább. A kiváló minőségű tűzálló 
agyagból készült edényekben nemcsak Észak-Dunántúlon főztek, hanem a Duna mentén le egészen 
Mohácsig, és a Nagyalföldön Kalocsa, Kiskunhalas vonaláig. (A főzőedényeket általában a refor-
mátus fazekasok készítették, a mázas tálas edényeket pedig többnyire a katolikus mesterek.) 1910-
ben azonban már csak 69 csákvári fazekast vettek számba, a századfordulóinak alig több mint a 
felét. Székesfehérváron, a német többségű Móron, valamint Bicskén dolgozott még ötnél több 
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fazekas, és néhány községben ennél kevesebb. A tűzálló edények termelését nemcsak a fémedé-
nyek terjedése vetette vissza, hanem inkább a régi agyagbánya kimerülése, és az új anyaggal kap-
csolatos sok bizonytalanság.   

A századfordulón a legtöbb (közel 300) fazekast a negyedrészben horvátok és kisrészben szlo-
vének által lakott Zala megye félszáz településén írták össze. Kiemelkedően a legnagyobb 
fazekasgóc Sümeg (72) volt, ahol csak 1850 körül alakult önálló céh, korábban a keszthelyi céhbe 
jegyezték be a mestereket. Utána Tapolca (29) és a jelentős horvát lakosságú Csáktornya (Čakovec 
27) voltak a központok, valamint az 1770-től önálló céhhel rendelkező Keszthely, tucatnyi fazekas-
sal. A helységek száma 50-ről 47-re csökkent, a fazekasoké azonban 288-ról 221-re. A Vas megyei 
és zalai fazekasok látták el főzőedénnyel a legnyugatibb településeket és a Balatontól délre eső 
területeket Baranyáig és Tolnáig. 

Somogy megye több mint másfélszáz fazekasa 42 településen működött. A legtöbb (28) Kapos-
váron, 1747-től önálló céhhel. Nagyatádon, Karádon és Szigetváron 10 vagy valamivel több faze-
kas dolgozott, Csurgón, Iharoson és Hedrehely községben 6–8, néhány helyen 4–5, de a legtöbb 
helységben inkább csak 1–2 fazekas. 

A Dunántúl nagy fazekasközpontja volt a több mint 40%-ban német, szerb és horvát anyanyel-
vűek által lakott Baranya megye, a zalainál is több (9) agyaglelőhellyel és 41 fazekastelepüléssel. 
Több mint két és félszáz fazekasából a századfordulón 76-ot írtak össze (1910-ben pedig 50-et) a 
vegyes (magyar, horvát, német és szerb) lakosságú Mohácson, ahol már 1718-ban fazekascéh 
alakult. A 20. század elején végzett becslés szerint évente 750 ezer edényt égettek és díszítettek. 
Termékeiket – melyeken török, délszláv és német hatás érvényesült – vízi úton szállították Bosznia 
és a Duna-delta felé vagy még messzebb: a török birodalom belső területeire. Tíz vagy több fazekas 
dolgozott 5, többnyire német (vagy német–magyar vegyes) lakosságú községben (Óbánya, 
Püspöknádasd, Kisvaszar, Szárász és Mágócs). A megye fazekasainak száma 1910-ig 34 községben 
200 alá fogyatkozott. Említést érdemel Magyarhertelend feltehetően délszláv eredetű, majd néme-
tekkel keveredett lakosságának fazekassága, ahol az agyagbányászást és -égetést kivéve az edénye-
ket nők készítették. A századfordulón azonban már nem mutattak ki fazekast a helységben.  

Szólni kell végül a sárközi fazekasságról, a Dunántúl legismertebb és legjellegzetesebb agyag-
műves-termékcsoportjáról. A Sárköz Tolna megyében a Szekszárd és Báta közötti ártéri, korábban 
mocsaras terület, amelyet nyugat felől a szekszárd–bátai dombsor lábánál folyó Sárvíz zárt a Duna 
mellé. Valójában azonban a sárközi agyagművesség egyetlen darabja sem készült magában a Sár-
közben. A sárközinek tartott kerámia több megye területén fekvő fazekasközpontok többé-kevésbé 
egységes stílusirányzatú termékeit foglalja egybe. Tolna megye székhelyén, a szekszárdi fazekas-
céh legénye volt többek között az országos hírű Háry János, akinek a neve azonban nem edényei, 
hanem nagyotmondásai révén maradt fenn. Szekszárd mellett a megye nagyobb fazekasgócai közé 
tartozott a német többségű Simontornya és Bonyhád, valamint Dunaföldvár 10-nél több fazekassal. 

A sárközi jelzőt viselő kerámiát kialakító fazekasközpontok közül a legrégibb a német lakossá-
gú Mórágy, ahol 1900 körül már nem működött fazekas, s a Baranya megyei Siklóson is – melynek 
1776-ban kelt a céhlevele – csak 3-4. Annál népesebb volt a már említett Mohács, melynek 1778-
ban alapított céhe 1812-ben kettévált fazekasokra és korsósokra. A sárközi stílust kialakító 
fazekasgócok közé sorolják a Bács megyei Baját és a Pest megyei Kalocsát. Tehát a Sárköz össze-
kötő kapocsnak tekinthető a Dunántúl és a Nagyalföld között. 

Nagyalföld 

A Váctól déli irányban folyó Duna bal partjától keletre húzódó, az Északi-középhegység, a Keleti-
szigethegység, délről ismét a Duna, majd az egykori államhatár által körülzárt, közel 100 ezer km2-nyi 
síkság a Kárpát-medence legnagyobb területű tájegysége. Másik főfolyója a Tisza, s ezek a Duna–
Tisza-közén kívül kisebb résztájakra osztják a térséget. 
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A néprajzi és népművészeti irodalom a dunántúli (tolnai) Sárköz folytatásának tartja a Duna bal 
partján Kalocsa, sőt délebbre a Bács megyei Baja fazekasságát is. A Duna–Tisza-közének jelentős 
fazekasközpontja volt Kalocsa, ahol 1857-től működött céh, és volt idő, hogy 150 tagja is dolgozott 
(kb. felerészben korsósok). Ez a létszám a századfordulóig 57-re, 1910-ig pedig 24-re zuhant. 
Baján a fazekasok 1798-ban alapítottak céhet, és 11 család több nemzedéken át készített különféle 
termékeket. A századfordulón 42 fazekast vettek számba, de 1910-ben már csak 28-at.   

A Kárpát-medence legnagyobb kiterjedésű Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéjében a legtöbb faze-
kast Budapesten mutatták ki: a századfordulón 179 főt, tíz év múlva pedig már 312-t, s ezzel a 
főváros a Kárpát-medence legnagyobb fazekasközpontja lett. A megye öt városában (Vác, Szent-
endre, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét) is növekedett a fazekaslétszám 42-ről 57-re. Még nagyobb 
mértékű volt a növekedés azokban a Pest-környéki helységekben (Újpest, Kispest, Pestszentlőrinc, 
Rákoskeresztúr, -szentmihály, -palota) amelyeket 1950-ben a fővároshoz csatoltak. Ezekben a 
századfordulón 10-nél alig több fazekas működött, 1910-ben pedig már mintegy félszáz. Ily módon 
a 13 agyaglelőhellyel rendelkező Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében Budapesttel együtt a fazekasok 
száma a századfordulói 325-ről egy évtized alatt 482-re emelkedett.  

A Duna–Tisza-köze délebbre fekvő másik megyéjében, a többségében nem magyar anyanyelvű 
(német, szerb, horvát, szlovák és ruszin lakosságú) Bács-Bodrogban az öt agyaglelőhely kihaszná-
lásával közel félszáz helységben írtak össze fazekasokat. Számuk a századfordulón meghaladta az 
északi szomszéd megyebeliekét, de ez 1910-ig 431-ről 330-ra fogyatkozott. Legnagyobb részük 
nem városi településeken dolgozott. A városi fazekasok többsége a legkisebb lélekszámú Baján és 
Zomborban (Sombor) működött, a két nagyobb lélekszámú városban, Szabadkán (Subotica) és 
Újvidéken (Novi Sad) feleannyian (28) sem laktak. Két további városban, Zentán (Senta) és 
Magyarkanizsán (Kanjiza) a fazekasok száma a 20. század elején érdemlegesen alig változott. 
Annál nagyobb mértékben (közel harmadával) csappant meg a kisebb településeken. 

A nem városi jogú helységek közül a német többségű Bács (Bač) községben közel félszáz fa-
zekas dolgozott, a többségében magyar Adán (Ada) és Bezdánban (Bezdan) 25 és 20. Tíz év múlva 
mindezekből alig több mint a fele maradt meg. A német Palánk (Bačka Palanka) és a délszláv 
Dernye (Derenje) több mint két tucat fazekasának is a nagyobb része eltűnt egy évtized alatt. 
Mindezeken kívül 30-nál több helységben írtak össze tíznél kevesebb, olykor csak 1-2 fazekast. 

A két Duna–Tisza-közi nagy kiterjedésű megyétől nem sokkal marad el a viszonylag kis 
Csongrád megye fazekasainak a száma, mely 332-ről 1910-ig 292-re fogyatkozott. Három város-
ban koncentrálódik több mint 90%-uk. Legnagyobb köztük az Alföld legtekintélyesebb 
fazekasközpontja, Hódmezővásárhely. A város hosszú múltra visszatekintő fazekassága csak 1848-
ban alapította meg a céhet 169 taggal. A későbbiekben a létszám 400 körülire növekedett, ez a 
századfordulóig a felére esett, és 1910-ben 180 fazekast vettek számba. A város három részében 
(Újváros, Csúcs, Tabán) dolgoztak, sok tekintetben eltérő rendeltetésű és díszítésű termékeket 
állítottak elő. A nagy agyagipari hagyományú városban a századforduló körüli években (1898–
1902) Állami Agyagipari Gyakorló Műhely, 1912-től pedig hat évtizeden át majolikagyár is műkö-
dött. Az 1960-as években különféle rendeltetésű (egészségügyi, háztartási) termékeket előállító 
modern porcelángyár létesült. 

A másik fazekasgóc a megyében Szeged, ahol 1770-ben alapítottak céhet. A századfordulón 79 
fazekast ismertek, ez a szám a következő években 70 alá esett. A harmadik városban, Szentesen 
főleg feketére égetett korsókat és többnyire mázolatlan edényeket készített a századforduló körül 
mintegy 30 fazekas. További négy helység fazekasainak a száma 23-ról 1910-ig 14-re apadt. 

A Dél-Alföld másik nagy fazekasközpontja Mezőtúr volt Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
100-nál több agyagművessel, s ez a 20. század elején is alig hanyatlott. A megye összes fazekasá-
nak több mint 80%-a Mezőtúron működött. A túri korsó már a 18. század végén híres volt. A kor-
sós céh 1817-ben alakult meg 87 mesterrel. További 4 városban (Szolnokon, Karcagon, Kisújszál-
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láson, Jászberényben) és néhány községben (például Kunszentmártonban) dolgozott még tucatnyi 
fazekas. Ezek némileg növekvő száma következtében a megyebeli fazekasállomány nem csökkent.  

A Tisza bal parti térségében jelentős számú fazekas működött a magyar többségű Szatmár me-
gyében és a nagy kiterjedésű Biharban. Mindkét megye belenyúlik az Alföldbe. Szatmárban a 
városok közül a legnagyobb fazekaslétszámú Nagybánya (Baia Mare) – 1633-ban kelt kiváltságle-
velével –, azonkívül Felsőbánya (Baia Sprie) és Szatmárnémeti (Satu Mare), valamint Nagykároly 
(Carei). Nagybánya után a legtöbb (37) fazekas a 2000-nél alig nagyobb lélekszámú román Vám-
falu (Vama) községben működött. Mindezek száma azonban a 20. század elején többnyire jelentő-
sen csökkent. Ezzel szemben az ezer körüli magyar–román vegyes lakosságú Misztótfalu (Tautii de 
Jos) 28-ra emelkedett számú fazekasával a megye legnagyobb fazekasközpontja lett. Még 10-12 
helységben írtak össze fazekasokat. Megyebeli számuk közel 200-ról másfél százra esett. 

Biharban a mintegy 90%-ban magyar Nagyváradon (Oradea Mare) kívül az ugyancsak magyar 
többségű Margitta (Margitha) és az alig félezer lélekszámú román Lelesd (Lelesti) tömörítette a 
fazekasok 3/4-ét. Megemlíthető még Nagyszalonta (Salonta) 7-8 fazekasával. Lelesd teljes kiesésé-
vel és a legtöbb fazekashelység visszaesésével azonban a megyebeli fazekasok száma 1910-ig alig 
felére (113) fogyatkozott. Egy 1896. évi összeírás 50 fazekast mutat ki a román többségű Rév 
községben (Vadu Crisului), de a népszámlálási foglalkozásstatisztikában ennek nincs nyoma. 
A magyarországi alföldi megyékben (Békésben, Szabolcsban és Hajdúban) viszont emelkedett a 
fazekasok száma. 

A több mint 20%-ban szlovák anyanyelvű Békés megye növekvő számú, 100-hoz közelítő 
fazekaslétszáma Gyulán kívül Békés, Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós és további 5-6 helység 
között oszlott meg. Szabolcs megyében néhány év alatt többszörösére (40 fölé) emelkedett a faze-
kasok száma. Kiemelkedő központjuk Nyíregyháza volt. Hajdú megyében a fazekasok száma a 20. 
század elején jelentősen (30 fölé) növekedett Debrecenben és több hajdúvárosban (Hajdúnánáson, 
Hajdúszoboszlón). A fekete termékeiről nevezetes Nádudvaron írtak még össze fél tucat fazekast.   

A Kárpát-medence déli részében, a Tisza és a Maros által az egykori államhatárig alkotott tér-
ségben fekvő román többségű Arad megye legnagyobb fazekasközpontja a magyar többségű szék-
város, Arad (Arad) volt, ahol a fazekasok száma a 20. század első éveiben némileg növekedett. 
Tíznél több fazekas működött még három községben: Tirnavicán (Tarnavita), Pankotán (Pancota) 
és Újszentannán (Santana). Ezekben koncentrálódott – Araddal együtt – a megye fazekasainak 
(103) több mint fele. Ezenkívül még 15-16 helységben vettek számba fazekasokat. 

A szomszédos kis Csanád megyében helyileg még jobban összpontosult a fazekasság: a szék-
város Makón dolgozott két tucat fazekas, a szlovák–román lakosságú Nagylakon alig feleannyi, 
azonkívül még két helységben 1-2 személy.  

A Duna, Tisza, Maros és az erdélyi hegyek által közrefogott, Bánságnak (németül, szerbül, ro-
mánul: Banat) nevezett vidék a Kárpát-medence nemzetiségileg talán legtarkább területe. Ennek 
síkvidéki része a Temesköz. A német és román többségű Temes megyében kiemelkedően nagy 
számú (67) fazekas dolgozott Lippán (Lipova), ahol az 1840-es években kőedénygyár is működött, 
melyről Fényes Elek is említést tesz 1851-ben. Hozzávéve a német és magyar többségű Temesvár 
(Timisoare) és a nagyobbrészt németek lakta Versec (Vrsac) városokat, még további 15 helységben 
írtak össze két tucat fazekast a másfél százból. 1910-ig száz közelébe fogyatkozott a megyebeli 
fazekasok száma, a kisebb fazekastelepüléseké pedig hatra, mindössze 12 fazekassal.  

Jobban szétszóródtak a fazekasok a német, magyar és román vegyes népességű Torontál me-
gyében. A századfordulón a legtöbb Nagyszentmiklóson (Sannicolau Mare) dolgozott (34), de 
számuk néhány év alatt 16-ra apadt, a megyeszékhely Pancsován (Pančevo) pedig 17-ről 4-re. A 
délszláv államhoz került Nagybecskerek (Zrenjanin) és Nagykikinda (Kikind) városokban írták 
össze a legtöbb agyagművest 1910-ben. A megye 160 fazekasának több mint fele a századfordulón 
33 település között oszlott meg, az 1910-ig 126-ra fogyatkozott megyei fazekaslétszám közel fele 
pedig két tucat helység között. 
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Keleti tájegység 

A keleti tájegység Kárpát-medencének a Királyhágón túl a Keleti- és Déli-Kárpátokig húzódó, 
román, magyar, német nemzetiségű, hegyes-völgyes részeit foglalja magába néhány szomszédos 
északi és déli megyével együtt. A túlnyomórészt Romániához tartozó térség agyaglelőhelyeinek 
száma közelíti az alföldiekét, és több köztük a kiváló minőségű. A nagyobbrészt hegyvidéki terület 
népessége kb. fele, a fazekasok száma is fele az Alföldének, sőt 1910-ben alig több mint harmada. 
A fazekasok száma 1890 óta mintegy harmadával csökkent, a Dunántúlhoz hasonlóan.  

A legtöbb, 100-nál több fazekast Kolozs és Szolnok-Doboka megyében írták össze a század-
fordulón. Kolozs megye fazekasainak közel 3/4-e, több mint 80 fő a székhely Kolozsváron (Cluj-
Napoca) koncentrálódott, ahol már a 16. század elején megalakult – a Kárpát-medencében az első – 
fazekascéh. A 20. század elején is még túlnyomórészt magyar lakosságú városon kívül az ugyan-
csak magyar Bánffyhunyadon (Huedin) dolgozott még 10-nél több fazekas, s mindezen kívül még 
további tucatnyi településen. Ez utóbbiak száma azonban egy évtized alatt 7-re olvadt. 

A román többségű Szolnok-Doboka megyében a fazekasok fele a magyar többségű Dés (Dej) 
városában tömörült, melynek céhe már a 16. században megalakult. A további fazekasgócok is 
magyar többségű helységek: Magyarlápos (Tirgu Lapus) és Magyarköblös (Cubilesu Samesan). 
1910-ben Dés után a legnagyobb fazekasközpont Szamosújvár (Gherla) lett, ahol a század elején 
számuk 8-ról megkétszereződött. 

Az ugyancsak román többségű Torda-Aranyos megye kiemelkedően nagy fazekasközpontja a 
nagyobbrészt magyar lakosságú Torda (Turda) városa, ahol céhes és céhen kívüli fazekasok egy-
aránt dolgoztak. Kalotaszegen kívül más magyarlakta községeknek is árusították termékeiket. 
Várfalván (Moldovenesti) dolgozott még néhány fazekas, és további négy községben 1-2.        

A magyar többségű Maros-Torda megye fazekasközpontja a túlnyomóan magyar székváros, 
Marosvásárhely (Tirgu Mures), közel két tucat fazekassal. A német–magyar Szászrégenben 
(Reghin) és a magyar–román Görgényszentimrén (Gurghiu) feleannyi működött. 

Székelyföldön a legtöbb (81) fazekast Udvarhely megyében írták össze, élén Székelyudvarhely 
(Odorheiu Secuiesc) várossal, ahol már 1572-ben megalakult a céh, és 1900-ban a megye fazekasa-
inak több mint fele itt dolgozott. Magyarhermányban (Herculian) és 1910-ben Parajdon (Praid) 
dolgozott még tíznél több fazekas. Alig több mint feleannyi (44) fazekast mutattak ki Háromszék 
megyében, s ez is további felére apadt a 20. század első éveiben. A magyar Nagyajta (Aita Mare) 
és Kézdivásárhely (Tirgu Secuiesc), valamint a harmadrészben román Bereck (Bretcu) voltak a 
nagyobb gócok. Az agyagtermékeiről, főleg mázatlan fazekai, korsóiról jól ismert Korondot 
(Corund) azonban a népszámláláskor nem tüntették fel a fazekashelységek között. (Háziipar-
szerűen állították elő termékeiket.) Csík megyében a századfordulón 12 fazekast mutattak ki, de 
1910-ben mindössze egyet. Pedig korábban neves központ volt Csíkmadaras (Madaras), ahol a 
szólásmondás szerint „a pap is fazekas”, és ahol tűzálló agyagot is égettek feketére. Egy másik 
központ Csíkdánfalva (Danesti) , ahol a századfordulón még 10 fazekas működött.     

A román és német lakosságú Szeben megyében a német többségű Nagyszeben (Sibiu) városban 
dolgozott a legtöbb fazekas. A román–német–magyar lakosságú Kisküküllő és Nagyküküllő me-
gyékben a magyar többségű Erzsébetváros (Dumbraveni) és a nagyobbrészt német Segesvár 
(Sighişoara) volt a legnagyobb fazekasgóc. 

A román többségű Beszterce-Naszód megyében a nagyobbrészt németek által lakott Besztercén 
(Bistrita) mutatták ki a legtöbb fazekast, a magyar–román–német lakosságú Brassó megyében 
pedig a német többségű Keresztényfalván (Cristian). 

A túlnyomóan románok lakta Alsó-Fehér megyében a legtöbb fazekas a román Vízakna (Ocna 
Sibiului), a magyar Nagyenyed (Aiud) és a magyar–román Gyulafehérvár (Alba Julia) városokban 
tömörült. Az ugyancsak erős román többségű Hunyad megyében a román–magyar Hátszeg 
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(Hateg), a magyar–román Vajdahunyad (Honadoare) és a magyar többségű Déva (Deva) városok-
ban lakott és működött a legtöbb fazekas.  

A Királyhágón túli erdélyi területekhez sorolható a Tisza–Maros szögletéből a több mint 70%-
ban román többségű Krassó-Szörény megye és az északi részen az ugyancsak román többségű 
Szilágy megye is a Felső-Tisza vidékéről. A kiemelkedően nagy területű, hegyes és a legtöbb 
agyaglelőhellyel rendelkező Krassó-Szörény megyében 80-at meghaladó számú fazekas működött, 
s ennek mintegy fele – növekvő számban – a magyar–román–német lakosságú Lugos (Lugoj) 
városban dolgozott. Ezenkívül két tucat helységben működtek még fazekasok, a legtöbb Román-
szaszkán (Sasca Romana), amely azonban 1910-ben már nem szerepel a fazekashelységek között. 
A román–német Karánsebes (Caransebes) városon kívül a századfordulón még közel húsz, 1910-
ben már csak tíz helységben dolgoztak fazekasok, de megyebeli számuk nem csökkent. 

Az 1876/77-ben önállósult, s így az egyik legfiatalabb megyében, Szilágyban a román többség 
mellett jó harmad részben magyarok is laktak. A mintegy 100 (majd 1910-ben 80) fazekas több 
mint fele a nagyrészt magyar Zilah (Zalau) székvárosban dolgozott. Ezenkívül az ugyancsak ma-
gyar Tasnádon (Tasnad) és a román–magyar Vármezőn (Buicumi) működtek még csökkenő szám-
ban fazekasok, valamint további 3-4 helységben 1-2 fő.    

Összefoglaló megállapítások 

A négy földrajzi tájegység adatainak bemutatása után megállapítható, hogy a fazekasipar már 
korábban kezdődött hanyatlása az 1900 körüli évtizedekben folytatódott, és ez a folyamat a későb-
biekben erősödött. A Kárpát-medencében az 1880. évi népszámláláskor közel 10 ezer fazekast 
mutattak ki, és ezzel a – már akkor is hanyatló – fazekasság a mintegy 300 szakma közül a 20 
legnépesebb között foglalt helyet: a közel 100 ezernyi csizmadia és cipész, a mintegy 50 ezer ko-
vács, a 38 ezer férfiszabó, 30 ezer asztalos és 10–30 ezer főt számláló néhány más szakma után 
következett. 1890-ben mintegy 8200 fazekast vettek számba a történeti Magyarország területén. A 
jelentős csökkenésben része lehet annak is, hogy a fazekasok egy része csak a rendelkezésre álló 
szabad idejében, háziiparként folytatta a mesterséget. 

A fazekasmunkát főfoglalkozásként űző személyek száma 1890-ben valamivel meghaladta a 7 
ezret. A század végéig ez 9%-kal, 1910-ig pedig több mint 13%-kal csökkent, két évtized alatt tehát 
a hanyatlás több mint 20%. Az országos szintű csökkenés mértéke tájegységenként eltérő. A du-
nántúli fazekasok száma 1910-ben több mint harmadával kevesebb, mint 1890-ben, és a keleti 
(erdélyi) területeken is mintegy 30%-kal. Az Alföldön azonban a változás nem számottevő: 1910-
ben mindössze 5%-kal kevesebb fazekast mutattak ki, mint 1890-ben, és 10%-kal kevesebbet, mint 
a századfordulón. Bár az alföldi megyék többségében is csökkent a fazekasok száma, de ezt ellen-
súlyozta az az erőteljes emelkedés, amely azokban a Budapest-környéki helységekben következett 
be, melyeket 1950-ben a fővároshoz csatoltak, kialakítva Nagy-Budapestet. Végül is a korábban 
vidéki, népi mesterségből így lett a 20. század elején Budapest a legnagyobb fazekasközpont, és a 
fővárosban koncentrálódott – Pest megyével együtt – a Kárpát-medence fazekasainak egytizede.    

A vidéki városokban is egyre több fazekas működött: 1910-ben az összes fazekas közel fele 
(1900-ban még csak harmada). A városok felé való eltolódást mutatja, hogy a nem városi 
fazekashelységek száma minden tájegységben, összességében közel 20%-kal csökkent, a 
fazekasvárosoké pedig növekedett. Így vált a fazekasipar mindinkább városi foglalkozássá. Volt 
olyan megye, ahol csak a székvárosban (például Győrött) működött fazekas, vagy a megye fazeka-
sainak a 80–90%-a városokban élt. Még inkább jelzi a kisebb települések háttérbe szorulását, hogy 
megcsappant számuk több mint 40%-ában csupán egyetlen fazekas volt. Ez a tendencia a későbbi-
ekben erősödött. Így halt el csaknem teljesen a szerény megélhetést nyújtó fazekas-tömegtermelés, 
és vált az agyagművesség néhány iparművész egyedi alkotótevékenységévé.  
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Függelék 

A fazekasság főbb adatai az 1900-as években 

A fazekastelepülések 
száma A fazekasok száma Az agyag-

lelőhelyek 
száma 1900-ban 1910-ben 1900-ban 1910-ben Megye 

Terü-
let, 

1000 
km² 

Né-
pes-
séga), 
1000 

fő összes kiváló város köz-
ség város köz-

ség 
város-

ban 

köz-
ség-
ben 

város-
ban 

köz-
ség-
ben 

 Északi régió 

Pozsony 4,4 393 9 0 3 12 4 9 108 71 163 31 
Trencsén 4,5 310 6 0 1 16 2 22 17 83 114 78 
Zólyom 2,6 134 14 0 2 10 3 11 25 126 53 168 
Nógrád 4,1 262 14 2 1 12 1 8 4 139 4 90 
Bars 2,7 179 10 1 2 9 3 8 38 43 45 25 
Nyitra 5,5 457 13 0 2 17 2 12 9 66 9 55 
Hont 2,6 132 6 2 2 2 2 2 63 7 5 37 
Esztergom 1,1 90 7 1 1 2 1 2 19 4 18 2 
Liptó 2,2 87 1 0 0 6 1 3 0 12 4 9 
Túróc 1,1 56 3 0 0 6 0 5 0 32 0 13 
Árva 2,0 79 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 
Gömör és Kishont 4,3 188 7 2 4 17 4 5 23 57 20 12 
Bereg 3,8 237 3 2 2 6 2 6 74 13 96 14 
Sáros 3,7 175 5 0 3 7 3 4 87 29 60 17 
Ung 3,2 162 5 0 1 7 1 9 43 12 36 12 
Szepes 3,7 173 10 2 8 7 9 6 32 21 38 9 
Abaúj-Torna 3,3 202 11 4 1 5 1 8 34 46 17 34 
Zemplén 6,3 343 10 1 1 17 1 13 1 96 7 65 
Borsod 3,6 289 6 2 1 9 1 5 13 38 9 17 
Heves 3,8 280 5 0 2 6 2 2 32 45 13 9 
Máramaros 9,7 318 0 0 1 8 2 3 9 38 45 4 
Ugocsa 1,2 92 1 1 0 4 0 4 0 17 0 12 

Északi régió összesen 79,4 4 636 146 20 38 186 45 148 631 997 756 717 

 Dunántúl 

Zala 6,0 466 7 0 0 50 0 47 0 288 0 221 
Baranya 5,2 352 9 1 1 41 1 34 16 251 28 193 
Vas 5,5 436 0 0 0 94 0 58 0 202 0 167 
Veszprém 3,9 230 3 1 2 12 2 8 51 89 65 83 
Sopron 3,3 283 4 0 1 20 1 19 12 125 10 116 
Somogy 6,6 366 4 0 1 41 1 37 28 125 26 90 
Komárom 2,8 202 3 0 1 8 1 6 46 138 32 68 
Fejér 4,1 251 8 2 1 10 1 11 10 163 8 95 
Tolna 3,5 267 4 0 0 15 0 19 0 98 0 98 
Győr 1,5 136 1 0 1 2 1 0 36 6 26 0 
Moson 2,0 95 0 0 0 5 0 3 0 6 0 6 

Dunántúl összesen 44,5 3 084 43 4 8 298 8 242 199 1491 195 1137 

a) 1910-ben. 
(Folytatás a következő oldalon) 
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(Folytatás) 

A fazekastelepülések 
száma A fazekasok száma Az agyag-

lelőhelyek 
száma 1900-ban 1910-ben 1900-ban 1910-ben Megye 

Terü-
let, 

1000 
km² 

Né-
pes-
séga), 
1000 

fő összes kiváló város köz-
ség város köz-

ség 
város-

ban 

köz-
ség-
ben 

város-
ban 

köz-
ség-
ben 

 Nagyalföld 

Budapest 0,2 880 0 0 0 0 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 13,0 1 098 13 0 6 14 4 14 281 104 369 113 
Bács-Bodrog 10,4 812 5 0 4 44 4 45 115 316 88 242 
Csongrád 3,6 326 3 0 3 4 5 3 309 23 278 14 
Jász-Nagykun-Szolnok 5,3 374 3 0 4 1 5 4 119 13 119 13 
Szatmár 6,3 377 4 0 4 14 4 13 95 96 75 76 
Bihar 10,7 646 22 0 1 27 1 14 60 177 43 70 
Békés 3,7 299 1 0 1 8 1 10 14 58 17 77 
Szabolcs 4,6 320 0 0 1 1 1 3 9 1 35 9 
Hajdú 3,3 258 1 0 3 1 3 2 20 1 24 9 
Torontál 10,0 615 6 0 3 32 3 24 43 117 42 84 
Temes 7,4 501 6 1 3 16 3 6 51 104 46 56 
Arad 6,0 414 5 1 1 19 1 16 25 78 30 42 
Csanád 1,7 145 0 0 1 3 1 3 23 15 25 6 

Nagyalföld összesen 86,2 7 065 69 2 35 184 36 157 1164 1103 1191 811 

 Keleti tájegység 

Kolozs 5,0 287 5 0 1 13 1 8 83 39 84 31 
Szolnok-Doboka 4,8 252 5 0 2 13 2 10 67 51 64 36 
Udvarhely 2,9 124 5 1 1 6 1 7 50 31 41 37 
Hunyad 7,8 340 4 0 3 8 3 8 54 25 50 19 
Maros-Torda 4,2 320 5 0 2 6 2 2 36 17 28 14 
Torda-Aranyos 3,5 174 4 0 1 4 1 2 36 11 38 14 
Szeben 3,6 177 0 0 2 7 2 3 23 16 19 11 
Alsó-Fehér 3,6 222 2 0 3 5 3 5 36 12 27 9 
Beszterce-Naszód 4,3 128 2 0 1 5 1 5 5 13 18 7 
Nagyküküllő 3,3 149 1 0 2 9 1 9 12 27 5 18 
Háromszék 3,9 148 5 0 0 5 2 6 0 44 8 14 
Brassó 1,5 101 4 1 1 2 1 3 2 21 1 6 
Kisküküllő 1,7 116 0 0 1 3 1 0 6 7 6 0 
Fogaras 2,4 95 0 0 0 1 0 2 0 5 0 8 
Csík 5,0 146 3 0 0 2 0 1 0 12 0 1 
Szilágy 3,8 236 3 0 2 5 2 4 55 43 50 30 
Krassó-Szörény 11,1 466 18 5 2 18 2 10 33 49 56 28 
Keleti tájegység összesen 72,7 3 481 66 7 24 112 25 85 498 423 495 283 

Négy tájegység együtt 282,4 18 266 324 33 105 780 114 632 2492 4014 2637 2948

a) 1910-ben. 
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Resume 

The article describes Hungary’s pottery in a time (at the turn of the 19th-20th centuries), when the number of 
craftsmen, manufacturing versatile goods for use, was diminishing, their place of activity concentrated in cities. 
Mass production of pottery, granting modest earnings, almost absolutely vanished, earthenware industry 
became the individual creative work of artists. The author, besides spatial location of clay mines, serving 
material ground for this craft, introduces the evolution of working frames (guilds) and the ethnicity and 
religious belonging of concerned population. These factors, namely, greately affected the type of goods made, 
and the style of creation. In the background the ethnic and cultural versatility of historical Hungary is outlined.  


