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Füvessy Anikó

Ifjú Nagy Mihály ismeretlen butykoskorsója

Tiszafüred, ez a kis közép-tiszai mezőváros a
19. század második felétől 40-50 km-es körzet egyik
jelentős népművészeti központja volt. Hódoltság-
kori hagyományokat továbbvivő fazekassága, a
magyar bútorfestészetben egyedülálló, körmező-
vel szegett tulipános-gránátalmás kompozíciói mél-
tán elismertek köz- és magángyűjteményeinkben.
Míves fazekasságának emlékeit több mint kétezer
tárgy szemlélteti.

A 1840-50-es évek tiszafüredi fazekasságának
egyik meghatározó egyénisége volt ifjú Nagy
Mihály, aki Katona Nagy Mihály (a református
anyakönyvben még K. Nagy Mihályként is gyak-
ran feltűntetve) és Balogh Zsuzsanna házasságából
1821-ben született.

Apja (1788-1850) és testvérei: Bálint (1818-
1875), aki később Abádon (1818-1875), Sándor
(1825-1861), aki Tiszafüreden és János (1830-?),
aki házasságkötése után Kunhegyesen dolgozott,
szintén fazekas volt. Mihály apja haláláig szignált
készítményein - 1845-ös boroskancsó, 1846-os ' Xllhal}'h

butella, boroskancsó, két, 1847-es miskakancsó, 1848-as, 1849-es butykoskorsó - magát
ifjú Nagy Mihálynak nevezte.

Apja 1850-es halála után három szignált készítményéről van tudomásunk, egy 1850-es
és egy 1855-ös miskakancsóról, illetve egy 1852-es datálású butykoskorsóról; ezeken már
készítőként K. Nagy Mihálynak nevezte magát. 1855-ben halt meg kolerában, de rövid
életében az 1844-1855 közti időszakból tőle maradt fenn Tiszafüreden a legtöbb szignált
edény, összesen tíz darab. Egy stílusban azonosítható 1844-es, a mezőcsáti Rajczy Mihály
műhelyében készült miskakancsó, a Honi tányérként ismert 1846-os tál is az ő jellegzetes
kézírását viseli. Egy 1852-es évszámú, vörös alapon fehér zöld és barna írókás díszít-
ményű butykoskorsó is a nevéhez köthető. Korábban még egy szarvasos bokályról és egy
három kígyóval díszített, szerkesztett rozettájú miskakancsóról vélték azt, hogy ifjú Nagy
Mihály munkája, de későbbi stílusvizsgálatok a készítő azonosságát személyével kétségbe
vonták.

Készítményei változatos alapszínűek, leggyakoribb a fehér alap, de sárga, okker, vörös
és zöld alapon is dolgozott. Összetett, szerkesztett rozettái és bogyós ágai mezőcsáti ere-
detűek. Irókázott kinyílt virágtányérjai, tulipánjai, leveles ágai családi előképekre vezet-
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hetők vissza, s a későbbiekben unokatestvérei révén a füredi kerámia meghatározó díszít-
ményei közé sorolhatók. Tőle maradt fenn elsőként a jellegzetes, nyújtott vonalú madár-
motívum, mely karcolt és írókás kivitelben később is igen népszerű.

Gondosan díszített edényein gyakori a kiemelt évszám, mely szintén mezőcsáti jelleg-
zetesség. Az egyéni színezetű, hosszabb versezetet kedveli, mely a készítés helyét, évét, a
tulajdonos nevét is tartalmazza. Más füredi fazekas karcolt vagy írókával felrajzolt verseit
a későbbiekben sem vette át. Miskakancsóit mindig szerkesztett rozetták díszítik, melye-
ket szőlőmotívummal kiegészített indákra fűzött fel. Kancsóinak fülén rátétes levelek és
virágok. Kedveli a szabad rajzú növényi elemeket is, melyek butykoskorsóinak leggya-
koribb motívumai. Az eddig ismert tizenhárom, nevéhez köthető edény most egy újabbal
bővült.

Ez a kerámia, mely ajándékozás révén a közelmúltban került a tiszafüredi múzeum
tulajdonába, mindazokat a jellegzetességeket felsorakoztatja, mely ifjú Nagy Mihály buty-
koskorsóit jellemzi. A fiatal mester az 1840-es évek első felében egy-két évet Mezőcsáton,
a fiatalabb Rajczy Mihály (1817-1868) műhelyében töltött. Rajczy Mihály a legismertebb
mezőcsáti fazekas, aki számos monogramos vagy teljes névvel szignált edényt hagyott az
utókorra. Népszerű motívumai, szerkesztett díszítményei több ifjú Nagy Mihály-féle
darabról köszönnek vissza. A fiatal füredi fazekasra stílusa két-három évig komolyabb
hatást gyakorolt.

Rajczy Mihály legkorábbi szignált alkotása egy 1843-as butykoskorsó, melynek egy-
soros, ujjnyomásos abroncsa minden ifjú Nagy Mihály-féle darabon fellelhető. Rajta kívül
a tiszafüredi bütykösökön az egysoros abroncs soha nem jelenik meg. Ez a most előkerült
darab is ezzel a jellegzetességgel rendelkezik, s egyéb formai jegyei is mesterünkhöz kö-
tik. Az arányosan korongolt edény középtengelye felett, a fül alsó részéhez illeszkedik az
ujjnyomásos abroncs. A galléros nyak, az öntőpintyőkés száj is ifjú Nagy Mihály munkáit
jellemzi. Ez a darab butykoskorsóival - szám szerint még négy: 1848, 1849, két 1852-es
szignált és szignálatlan - megegyező vonásokat mutat. Két bütykös - 1849, 1852-es szig-
nált - olajjal szennyeződött, eredeti színeit már elvesztette. A most előkerült darab minden
szempontból tökéletes állapotban maradt fenn, s csupán a rosszul sikerült égetésen múlt,
hogy a vörös kitöltésű ornamentika elszíneződött. Ez egyébként szintén alátámasztja a
készítő személyét, mert több ifjú Nagy Mihályhoz köthető darabon is megfigyelhetjük a
rosszul kiégett vörös színt.

Az okkersárga alapú edény abroncsán a térkitöltés váltakozó vörös és barna színezésű.
Felette barna hullámvonal íveiben barnával előrajzolt zöld-vörös és barna-vörös kitöltésű
virágok és gránátalma. A gallérhoz illeszkedő fület barna csíkok övezik, közte barna hul-
lámvonalon vöröses levelek, zöld indák. Pintyőkés szája barnával leöntött, gallérján zöld
hullámvonal. Nyaka alján írókás függőleges vonalak, alatta vörös hullámvonal. Abroncsa
alatt zöld és vörös körbefutó hullámvonal között és alatt többsoros barna csíkok. Minden
jegye arra utal, hogy mesterünk halála előtt készült darabbal állunk szemben, amikor a
fazekas már rutinszerűen készíti nem megrendelésre, névre szólóan, hanem csak az
esetleges vásárlónak tárgyait. Az is elképzelhető, hogy előkészített termékeit váratlan
halála után - kolerában hunyt el - valamelyik testvére vagy unokatestvéreinek egyike
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égette ki. Erre az is utalhat, hogy a Nagyházi-aukción felbukkanó, 1855-ös készítésű
miskakanesoját is a hibásan égetett darabok közé sorolták. Bár ez a darab a füredi kerámia-
kutatáshoz jelentősebb újabb információval nem járult hozzá, de példa arra, hogy a várat-
lanul elkerülő tárgyak a stílusjegyek ismertében egy-egy fazekashoz köthető emlékanya-
got bővíthetik. Ez a butykoskorsó azt is példázza, hogy sok esetben a datálatlan és szig-
nálatlan tárgy is nagyobb megbecsülést élvez. Arra is példa, hogy a nem megrendelésre
készített un. folyóedények az egyéni jellegzetességek mellett az adott fazekasközpont
általános jegyeit is magán viselik. Ha a bütykös-forma, továbbá a vállra helyezett egysoros
ujjnyomásos abroncs nem lenne egyértelműen ifjú Nagy Mihályhoz köthető, akkor a
nagyjából hasonló korú unokatestvérei munkái közé is sorolhatnánk.

Bütykös korsó 1848-ból Tiszafüred, magángyűjtemény

Rozettás Miskakancsó, 1847
Déri Múzeum, Debrecen

Tulipános Miskakancsó, 1847
Néprajzi Múzeum, Budapest
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