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SPICZULI BÁCSI ÉS TÁRSAI 
 
Korongon innen és túl - adatok a nagybányai fazekasságról 
 
1907 augusztusának egyik délutánján Móricz Zsigmond hátradőlt Nádor utcai 
dolgozószobájának karosszékében, kissé elgondolkozva megsimogatta bajuszát, 
majd tollat vett elő és papírlapot. Soltész Elemér nagybányai lelkésznek készült 
levelet írni. Móricz, és a későbbi tábori püspök, a Borovszky-féle „Magyarország 
városai és vármegyéi” adatgyűjtése kapcsán ismerkedtek meg, Nagybányán. A 
kedves, vidám, szellemes fiatalember és a háromgyerekes lelkészcsalád hamar 
barátságot kötöttek, „pláne mikor a Kodak is előkerült és Zsiga bácsi nyakra-főre 
fényképezte őket s mindenkit, akinek képe valami okból érdekelte...” – emlékezett 
vissza később Soltész. 
 
Az író ezúttal azonban nem valamely helytörténeti adatot szeretett volna 
pontosítani – hanem cserépkancsókat és tálakat rendelt, Spiczuli Károly nagybányai 
fazekasmestertől és presbitertől. Már korábbról jól ismerhették egymást; Spiczuli 
bácsi híres műhelyéről – aki az ipartestület és a hitelszövetkezet alelnöke és városi 
képviselő is volt – Móricz fotográfiát is készített, amely ma a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményében található. 
 
A nagybányai fazekasság – amely évszázadokon át majd' annyira híressé tette a 
várost, mint az arany és ezüst, s majd később a festőiskola – a vele határos nagy 
szilágysági fazekasközpontok (Désháza, Zilah) viszonylatában is sokadik virágkorát 
élte ekkoriban. Városunkban 43 fazekast tartottak számon ezekben az években, a 
szomszédos Felsőbányával és Misztótfaluval együtt közel száz fazekas dolgozott a 
környező településeken! Az itteni fazekastermékek igen keresettek voltak. 
Nyersanyagban nem volt hiány, ráadásul a nagybányai agyag kitűnő minőségű volt. 
A környékbeli lelőhelyek közel fél évezreden keresztül biztosították a munkához 
szükséges kiváló fazékföldet. 
 
A híres nagybányai fazekasmester, id. Bagossy Sándor visszaemlékezése szerint a 
múlt századelőn leginkább a régi vasútállomás mellől, a Nagybányáról Koltó felé 
kivezető út mentén bányászták az agyagot. A fazekasság másik fontos nyersanyagát, 
a kaolint, vagy fehérföldet tekintve is különleges helyzetet élvezett a város, hiszen a 
Ravaszpatak, Firiza, vagy a Hármas-tölgyes, távolabb Borpatak, Misztbánya és 
Láposbánya mély patakvölgyei tele volt kaolin-lelőhelyekkel. A fekete-sötétbarna 
színezéshez szükséges mangántartalmú borostyánt Misztótfaluban ásták a 
szegényasszonyok, majd a nagybányai piacon árulták a helybeli és környékbeli 
fazekasoknak. Ezt, akárcsak a mázhoz szükséges ólomgelétet még távolabbi vidékek 
fazekasai is innen szerezték be – nem csak Erdélyben, hanem a román 
fejedelemségekben is. A helybéli fazekasoknak egyedül a kék színt kikeveréséhez 
szükséges kobaltoxidot kellett más vidékekről, kereskedőktől beszerezniük. 
 
Mindezek az adottságok az évszázadok során nagyon kedvező feltételeket 
biztosítottak a Nagybányán működő mestereknek, akik leginkább saját kétlovas 
szekereikkel hordták az edényeket a környékbeli vásárokra és falvakba. Egy 
ponyvás szekérre, szalma közé pakolva, két katlan (kb. 800 db.) edényt raktak föl. 
Voltak, akik egy-egy szekér edénnyel addig járták a közeli hetivásárokat, amíg az 



egész rakomány el nem fogyott. Természetesen a nagybányai vásárokon is jelen 
voltak, hiszen például a novemberi, Szent Márton napi vásárra görög, török, lengyel, 
magyar, szerb és román kereskedők is elhozták áruikat. 
 
A város mestereiről és különféle céheiről (ötvösök, szabók, szűcsök, mészárosok, 
lakatosok, kőfaragók, késcsinálók, pékek, stb.) olvasva nem csoda tehát, hogy a 
fazekasok ipartestülete már 1569-ben megalakult. Az 1784-87 között tartott első 
népszámlálás adatai Nagybányán 46 fazekast említenek. Kis túlzással királyokat és 
koldusokat adtak a városnak: a mesterek közül többen a város legtehetősebb 
polgárai közé tartoztak, akik a város vezetésében is jelentős szerepet töltöttek be – 
de Tolvaj Dénes, a híres betyár is egy helybéli gazdag fazekas, Lőkös Ambrus fiaként 
vonult be a történelembe.  
 
A nagybányaiak által készített egyik legjellegzetesebb edény a FAZÉK volt. Minden 
fazekat két füllel láttak el, hogy így könnyebb legyen levenni a tűzhelyről. A másik 
jellegzetes nagybányai fazekastermék, a SZILKE, az ételhordáson kívül evésre is 
szolgált; szája széles volt, hogy ha több ember ülte körül, mindenki hozzáférhessen. 
 
Az edények egy része parasztosan – azaz mázolás, alapszín és festett dísz nélkül – 
csupán egyszeri égetéssel készült. Ilyenek voltak sokáig a főzőedények, amelyek a 
régi szabadtűzhelyen úgyis hamar összefüstölődtek. Több-kevesebb díszítést csupán 
a többi edény kapott: mindenekelőtt a KORSÓ, mellyel a lányok a falu kútjáról 
hordták az ivóvizet, a KANTA, amelyben ünnepen és vendégségben bort szolgáltak 
fel, s a TÁL és TÁNYÉR, melyet ugyancsak vendégségek és ünnepek alkalmával 
használtak, máskor meg a ház falát díszítették velük. 
 
Készültek hétköznapi, mély evőtálak, un. oláh tálak, melyek szegélyét tulipánfejjel 
díszítették, és zöld mázzal vékonyan átszínezték. Sokkal jellegzetesebb volt azonban 
az a tányértípus, melyen fehér alapra, kobaltkékkel írták a mintát és vörössel 
töltötték ki. A díszítmény négyszirmú virág, az ún. bányai virág volt, mely nagyrészt 
a tálak szegélyén fordult elő egy pontozással kísért karcolt hullámvonal íveiben, de a 
szőlőfürtös minta is sokszor szerepelt a nagybányai tálakon.  
 
A bányai szilkére a sötétbarna, vagy fekete alapszín és a fehér szaruval írt 
díszítmény volt jellemző. Korsó is kétféle készült. Az alföldi, összenyomott szájú, 
rostélyos, csecses forma, az ún. csattosszájú korsó, és egy kerekszájú forma, borvizes 
korsónak. Ez utóbbi oldalain háromszög alakú rácsminták voltak láthatók. 
 
A gyári edények elterjedésével csökkent a fazekastermékek iránti igény, és a 
vásárlók igényeihez igazodva a fazekasmesterek is kénytelenek voltak még 
díszesebbé, színesebbé tenni tányéraikat, boroskancsóikat. Móricz Zsigmond idézett 
levelében nem csak részletesen leírta, de le is rajzolta az általa elképzelt öblös 
kancsót: 
 
„Ha Spiczuli bácsi még nem csinálta meg az öblös kancsót, mondd meg neki kérlek 
szépen, hogy azokat a formátlan füleket ne úgy csinálja, mint most vannak. 
Olyanfélék azok, mint valami lelapított kötelek, mint az ábrán emlékszem rájuk. 
Adjon nekik kígyó alakot, hogy tekergőzzön a testük és fejük is legyen. De ne valami 
ormótlan csörgőkígyókat, csak aranyos kis viperákat rakjon rájuk, és arra kérnélek, 
mondd meg neki, hogy alkosson két ilyen kígyós vázát. Három rózsát ígért rájuk, 2 
perec kulacsot, erre is rózsát, ez eddig négy darab. Ezt légy oly kedves, ha futja, egy 



pár csinos tányérral kiegészíteni, summa summarum 7-8 koronáig, postafordultáig” 
– írja Móricz. A levél kis férfias összekacsintással zárul: „Ezt az összeget a feleségem 
tudomása szerint már kifizettem, úgy hogy nagyon kérlek, irandó leveledben ne 
kompromittálj! Tudod, mi férjek kíméljük egymást, hiszen holló a hollónak nem vájja 
ki szemét.” 
 
A háborúk, majd Trianon következményei miatt kisebb területre szűkült a 
Nagybánya-környéki hagyományos fazekasközpontok árusító körzete, a 
fazekastermékek iránti igény azonban nem csökkent. És bár Spiczuli bácsi 1915 
februárjában meghalt, fazekasok is maradtak még Nagybányán. 
 
A XX. század eleji nagybányai és környékbeli mesterek közül Kiss Dezsőt 
említhetjük. 1894-1963 között élt, és 1918-tól az államosításig működött 
fazekasként. Mellszobra, Ferenczy Béni alkotása a nagybányai Képzőművészeti 
Múzeumban látható. Felsőbányán szinte ugyanebben az időszakban dolgozott 
Lőrincz János fazekasmester, egy sokgyermekes kézművescsalád 20. századi 
leszármazottja. 
 
„Erdélyben tíz év alatt minden város régi polgársága leszegényedett. Ebben a 
folyamatban azonban, úgy tapasztaltam, Nagybánya vezet. [...] Valami komisz 
humora van a sorsnak abban is, hogy egyetlen prosperáló iparága még a 
bányavárosnak, a fazekasság. Fogalmam sincs, ki vásárol annyi fazekat e helyen, ahol 
alig-alig van az embereknek valamijük, ami fazékban főzhető...” – csodálkozott 
Tabéry Géza 1926-ban. 
 
Misztótfaluban még 1938-ban is 16 magyar és 2 román fazekas dolgozott. 1962-ben 
ugyanitt dr. Kós Károly 9 magyar és 4 román fazekassal találkozott, akik a 
főzőedények mellett főleg orros boroskancsókat és vizeskorsókat készítettek. Az 
edényeket a helybeli hetivásárokon és a nagybányai, somkuti, aranyosmedgyesi 
nagyvásárokon pénzért, a környékbeli és érmelléki falvakban búzáért, paszulyért, 
máléért árulták. Misztótfaluban volt olyan mester is, aki kályhacsempe és cseréppipa 
készítéssel foglalkozott. 
 
Aztán a múlt század második felében a fazekasság szerepe lassan átalakult… A mai 
mesterek közül id. Bagossy Sándor, az egyik legismertebb helybeli fazekasdinasztia 
leszármazottja, akinek nagybányai, bánfalusi, izavölgyi, misztótfalusi és 
magyarláposi fazekasmesterek ősi tudását őrző kantáit, szilkéit, tejesköcsögeit még 
ma is sokan ismerik, rég örök álmát alussza a virághegyi temetőben. Fia, az ifjabb 
Bagossy Sándor, örökölve édesapja tudását és tehetségét, ma Debrecenben él és 
dolgozik. Les Gábor szintén a határ túloldalán, Bodonyban teljesítette ki művészi 
szinten elődei munkáját; halálát követően fia és méltó utóda, Les Norbert vette át 
tőle a stafétát. Túróczy Klári néni ma már szintén az égi korongot forgatja; a 
veresvizi mesebeli házikót, amelyben a kis fazekasműhely működött, ma társa, Jurje 
Laci bácsi vigyázza. Idehaza egyedül Kőszeghy István dolgozik még fiával 
Borpatakon, s készíti az egykori Nagybánya-környéki népi fazekasság értékeiből, 
hagyományaiból táplálkozó, magas művészi értéket képviselő kerámiáit… 


