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Tófalvi Zoltán 
 

A korondi fazekasság rövid története 
 

1. rész 
 
Korondot a fazekasság tette egyedülállóvá az erdélyi települések sorában.  

A közel 2000 embernek mindennapi kenyeret, megélhetést biztosító fazekasság 
elemi erővel vált közismertté. Paradox módón mégis ezt a fazekasközpontot 
ismerjük a legkevésbé. Bár az utóbbi években egyre több az értékelő tanul-
mány, a szakmunka a kerámiáról, a korondi agyagművességről jobbára csak ad 
hoc újságcikkek, riportok jelentek meg, amelyek meg sem próbálkoztak E népi 
mesterség sokrétű bemutatásával. A teljességre törekvő áttekintés még várat 
magára.  

Mi teszi szükségessé a történelmi visszapillantást? Először is: meglepő ho-
mály fedi a korondiak számára valóban az életet jelentő fazekas mesterség helyi 
múltját. 1616-tól, amikor felbukkan az első, eddig ismert legkorábbi írásos adat, 
a korondi „sárkovácsok” élete nem más, mint szakadatlan harc a székely-ud-
varhelyi fazekas céh mestereivel, akik hol kontárkodással vádolják a ko-rondia-
kat, siklódiakat, szolokmaiakat, hol pedig arról panaszkodnak, hogy is-mét há-
zaló korondi fazekast fogtak el. Hogy milyen erős, nagy tekintélyű akkoriban a 
székelyudvarhelyi fazekas céh, bizonyítja: a marosvásárhelyiek 612. január 16-
án kelt szabályzatukat az udvarhelyiektől vették át. 

Szükségessé teszi a történelmi áttekintést az a sajnálatos közfelfogás is, 
amely a korondi fazekasságot kizárólag a giccs-termelés Prokrusztész-ágyába 
szorítja. 

I. 

Korond a Sóvidék egyik legrégibb települése.  Az 1333-as pápai tizedjegy-
zékben több faluval egyetemben szerepel, míg a szomszédos Sófalváról csak a 
XV. század végéről, Atyháról pedig a XVI. századból vannak írásos emlékeink. 

A korondi fazekasságról az első átfogó és alapos jellemzést ORBÁN Balázs 
adta, aki kiemelte a fazekasságot, mint alapfoglalkozást: 

„A havas alatti Korondnak kevés művelhető földje van, de terje-
delmes havasain annál több legelője, ezért a marhatenyésztés fő-
tényező itt, és a fazekas mesterség, mert Korondon minden ember 



 2

fazekas is, itt készülnek azon mázatlan és hallatlan olcsó cserép-
edények, melyek egész  Székelyföld, kivéve Csíkot, konyhakellé-
keit fedezik: nyikorgó szekereiken százezreit hordják szét a 
korondiak ezen gyártmányuknak, s azt rendszerint nem pénzért, 
hanem gabonáért adják el. Faluról falura, vásárról vásárra menve 
élénk cserevásárt folytatnak, s gabonát visznek haza a havason 
szénacsinálással foglalkozó családaiknak.” 

ORBÁN Balázs sommás jellemzésében arra is választ kapunk, hogy a faze-
kasság a Korondhoz hasonló falvakban miért vált főfoglalkozássá. A köves, 
hideg éghajlatú határ nem biztosított elégséges kenyeret a hirtelen, szapora te-
lepülés lakóinak. Így aztán a fazekasság a nincstelenek számára kenyérkereső, a 
kevés földűeknek kiegészítő foglalkozást jelentett. Ezzel is magyarázható, hogy 
a kezdet kezdetétől elsősorban használati edényeket készítettek: puliszka főzőt, 

fuszulykás fazekat, káposzta főző fazekat, káposzta sarvaló kondért, vizes korsót, lako-
dalmakra, torra, kalákára vékás vagy még nagyobb űrtartalmú fazekakat. Ősszel 
ők látták el a messzi környéket szilvaízes fazékkal. A főzésre-sütésre használt 
lábasok, fazekak mellett nagyszámban készítettek ételhordásra kantáros fazekat, 
a szapuláshoz pedig lúgos fazekat. Érthető tehát, hogy az első levéltári bejegyzé-
sekben is elsősorban a vörös mázatlan edényeket említik jellegzetes korondi 
készítményként. 

SZABÓ T. Attila monumentális Szótörténeti Tárában a „korondi 
fazék” címszónál a következőket olvassuk: 1787 : 3. Korondi uj fa-

zék. Kettejét Dr. 12… (tizenkét dénár – T. Z.;  100 dénár, illetve 50 
krajcár volt egy magyar forint, illetve 120 dénár, 60 krajcár egy 
rhénes forint. Az említett szövegrészből, sem a levéltári kutatás-
ból nem derül ki, hogy az okirat szerzője melyik forintra gon-
dolt). Detto az harmadikat, melly kisebb volt Dr.4. (Marosvásárhelyi 
levéltár. Csiszár György hagyatéka 11) – 1812: Egy pár Korondi fa-

zék xr (krajcár – T. Z.) 3. Egy pár Nagyob korondi fazék xr. 6. 

(MvÁlvt. Szürtei Josef hagyatéka 7-8.)” (Szabó T. Attila 1982. III. 
742–743.) 

Az erdélyi fazekasság múltjának egyik legjobb ismerője, HEREPEI János is 
vörös, mázatlan edényt készítő központként tartja számon Korondot: 



 3

„Báró Apor Lázárnak a Küküllő megyei Pánádon (Pânade) levő 
udvarházában 1833. június 26-án a konyhában a következő edé-
nyeket leltározták: Egy nagy kétfülű Korondi fazék, három lábos, 
mind a három elhasadva, egy Korondi kicsiny csorba fazék, 
tizenkét veres mázas cserép tányér, öt cserép tál. Néhai Farkas 
Tamás és felesége, Kováts Zsofia halála után 1836. november 5-
én eladott alsócsernátoni ingóságai között találtatott Egy korondi 
kétfülű nagy fazék (betsüára 8 krajcár), eladási ára 24 Xr. (krajcár, 
T.Z.).” „Érdekes összehasonlításul – írja a továbbiakban 
HEREPEI – ide iktatom a jegyzék másik hasonló tételét is: Egy 
kétfülű nagy veres fazék (bertsüára 6Xr, eladási ára 15 Xr). Úgy 
látszik, hogy ez utóbbi máshol készült portéka volt, s így bizo-
nyosan kevésbé jeles edény, bárha a korondi edények is leginkább 
veres színűek.” 

HEREPEI feljegyzéseiből mindenképpen arra következtethetünk, hogy a 
korondi edény Erdély-szerte nagyon ismert volt, s a kiváló minőséget a maga-
sabb értékeléssel is jutalmazták. Az edény anyagának finomsága, formájának 
különlegessége tette a korondiak termékeit közismertté és keresetté. 

A történelmi források, levéltári bejegyzések adataiból arra következtethe-
tünk, hogy a székelyudvarhelyi fazekas céh számára Korond és környéke faze-
kassága nagy veszélyt jelentett. Jóformán meg sem száradt a tinta az egyik feje-
delmi parancson, máris zúdították a következőt. 1643-ban I. Rákóczi György 
újból megerősítette az udvarhelyi fazekas céh privilégiumát: szigorúan megpa-
rancsolta az udvarhelyi tiszteknek, hogy céhen kívül álló fazekasokat ne enged-
jenek sem dugva, sem nyíltan árulni. Apafi Mihály 1685. március 2-án 
Fogarason kelt levelében teljes védelméről biztosítja a panaszkodó udvarhelyi 
fazekasokat: 

 „… se városokban bent, sem városok körül, senki Falujában és 
Jószágában Fazakasoknak nem szabad az akarattyok ellen ellen 
kotárkodni, lakni, és művet  exercealni (…) A panszló fazakasok 
ügyükben kiváltságok szerint segítségül legyenek (az udvarhelyi 
tisztek – T. Z.), hogy a mondott faluban senki ilyen kontár faze-
kast ne tartson, s azoknak áruikat sem otthon, sem a sokadal-
makban eladni ne engedjék, akik mégis jószágaikban ilyeneket tar-
tanának, megzabolázni igyekezzenek.” 
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1. kép. Mázatlan, dúccal nyomott kályhacsempe,  

XVII. század. 26x23 cm. Néprajzi Múzeum ltsz. 41. 481 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. kép. Mázatlan kályhacsempe „1780” 

– magángyűjtemény 
 

Hogyan védekezhettek a korondiak és a többi fazekas falu? Minden lehet-
séges esetben megszegték a fejedelmi, széki rendeleteket. Erről tanúskodik 
számos XVIII. századi okirat is: 

„Néhai boldog emlékezetű kegyelmes fejedelmektől adattatott pri-
vilégiumunk illen: akik eddig Udvarhellj Várossához egy mellj 
földnire (mérföldnyire – T. Z.) fazekas mívet míveltenek, vagy 
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fazakat árultanak, az olljan exorbitánsok ellen azon Tekintetes Ne-
mes Széknek Fő ész Vice tisztyeinek Eő Nagyságoknak kegyes 
assistenciájok s parancsolattyok mellett procedáltunk és büntettük 
mind az  olljanokat…. Minthogy a közelebb elmúlt Karátson Heti-
ben is találtunk egy Korondi  Kendi János nevű fazakast, ki város-
unkhoz közelebb levő falukban úgy mint Felső Boldog Asszony 
falván és Bikafalván fazakat és egyéb edényeket árult, aki ellen Te-
kintetes Vice Királlj Bíro Török Pál Úr hírével és parantsolattya 
mellett úgy Privilegiumunk is ottan lévén… az eddig való törvényes 
szokás szerint procedálni Nagyságtok előtt kivánunk…” 

Még volt egy kivezető út, amit korondi „találmányként” emlegetnek a for-
rások: olcsó áruval elárasztani a piacokat, visszakozásra késztetni a céheket. 
Hadd idézzünk egy1778 körül keletkezett székeludverhelyi folyamodványból: 

 

„… a mi városunkban sokadalmakban korondi és más kontárok 
árulván magok  edéneiket könnebbségre jól meg nem égetik, a vá-
sárlók hozzá nem tudván, megveszik edéneiket. (…) más mester-
ember pedig (az udvarhelyiek – T. Z.) maga munkáját több költés-
sel készíti,, az hitvány, olcsó edény miatt nem árulhat és mestersé-
gét nem foltathatja…” 

 

Tehát, amilyen régi a korondi fazekasság, annyi  ideje tart az ellenük a kon-
tárkodás elleni harc. Dömping áruval védekeztek a korondiak? Kellett, mert a 
saját falujuk sokadalmán sem árulhatták szabadon termékeiket. 1749-ben ilyen 
szerződést kötöttek  Gyulaffi Lászlóval: 

 

„… Felséges Asszonyunktól (Mária Teréziától – T.Z.) már meg-
nyert sokadalmak közül egyett (úgymind Május, vagyis Pünköst ha-
vának 19. napján… az Falunak és possessorainak hagyom és enge-
dem sőt az én részemen valo három sokadalmak alkalmatosságával 
is korondiakot  tulajdon magok fazakakat, vásznakat, condra és ha-
risnya posztojukat vám nélkül szabaddá  hagyom, csak tulajdon 
magoké legyenek az eladni valok…” 

 
(Folytatás következő lapszámunkban) 


