
 1

Tófalvi Zoltán 

 

A korondi fazekasság rövid története 
 

2. rész 
 

Hosszú volt, küzdelmes volt tehát az út, amíg Orbán Balázs azt írhatta, 
hogy Korondon minden ember fazekas. Érdemes vallatóra fogni a 
töredékeiben fennmaradt tárgyi emlékeket is. Elsősorban csempékre gondo-
lunk, amelyek az idő viszontagságai között is fennmaradtak. Kós Károly írja 
egyik tanulmányában: „A csempés kandallónak az Erdély vidéki magyarság kö-
rében való régi elterjedésére utalnak a néprajzi gyűjteményekből ismert vagy a 
helyszínen lerajzolt csempék. Így például Háromszékről 1661-ből, Udvarhely-
székről 1667-ből, 1767-ből, 1775-ből s a következő évekből (Korond), 
valamint 1848 és 1864-ből (Küsmöd… ismerünk 100, 200, sőt 300 éves, 
gyakran mesterneves, falun készült népi kályhacsempéket. Az itt dolgozó 
mesterek nagy körzetet tudtak ellátni a díszes parasztkandallókhoz szükséges 
csempékkel.” 

Korondon háromféle kandallót készítettek: „ősi” vesszőből fonott és sárral 
tapasztott füstfogósat, mázatlan parasztcsempéseket és küsmödi vagy fehér 
csempés cserepeseket. Kós Károly megállapítása szerint több mint 300 éve 
készítenek csempéket. Erről tanúskodik egy 1667-es évszámú, kettős „olasz-
korsós” csempe, ennek zöldmázas változata. Páll Lajos festő-költő tulajdoná-
ban viszont van egy kora gótikus jegyeket magán viselő csempe, amely minden 
valószínűség szerint a XVI. század végén készülhetett, ugyancsak korondi 
mester kezétől. Az 1775, 1776, 1780, 1783 és 1784 évszámokkal ellátott kettős 
szimmetriájú virágos parasztcsempék bizonyítják Korond kiemelkedő szerepét 
a kandallók készítésében. Az ugyancsak Páll Lajosnál őrzött „Nemes Monos de 
Korond” – 1767 felírású, hatalmas brokátmintás csempe, a sárga-kék festésű 
fehércsempe és párkány mintegy igazolja azt a tételt, hogy a korondi agyag a 
legjobb minőségű az egész környéken, és így belőle a megszokottnál (21,5 x 28 
cm) jóval nagyobb darabokat égethettek, tehát sokkal gazdaságosabban lehetett 
felhasználni a parasztkandallók összerakásánál. 
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3. kép. Mázatlan kályhacsempe 

 „KAROND AD 1767” felirattal – magángyűjtemény 

 

Mindezt azért is hangsúlyozzuk, mert Korondon ma is készítenek 
parasztcsempéket. Tószegen, a korondi fazekasság tegnapi és mai fellegvárában 
még mindig működik néhány, úgynevezett szabadtüzelő. Legjobb tudomásom 
szerint ma már messze a környéken csak Korondon található cserepes vagy 
szabadtüzelő. 

A korondi fazekasság történetének tárgyalásánál feltétlenül fontos még egy 
sajátosságot hangsúlyoznunk. Eddigi ismereteink szerint a hólyagos edények 
készítésének legfontosabb központja a Kolozsvár melletti Alsójára volt. 
Egyetlen szakmunka sem említi Korondot ilyen központként. Pedig a levéltári 
adatok másról tanúskodnak. Szemléletesen bizonyítja mindezt Fekete 
Mózesnek 1768. december 20-án Rugonfalváról Pálffy Ferenchez küldött levele 
is: 

„Méltóságos Grof Bethlen László uram ő maga, nagy alsó Járai 
Portiojából ennek elötte mintegy harmintz esztendővel eu fuglalt 
két Balas nevet viselő (de mitsoda Balas nem tudom) Fazekas 
jobbágya, s a mint érthette eö maga homályoson vagj Etéden, vagj 
Korondon laknának, s most is ha élnek Fazekas Mester Emberek 
ezen a hellyen ők kezdették tsinálni a holyagos csuport midön 
elvetödtenek.” 

„Vallásokra nézve unitáriusok voltanak s már nékem az alázatos 
Instanciám volna Bátyám Uramhoz, hogj ha valami módon végire 
mehetne az én ki jövetelemig ugj mint a Csonka hétnek vége felé… 
P. S. még Édes Bátyám Uram azon kérem Bátyám Uramot, ne 
sajnálja számomra  vagj száz tangjért vétetni, s ha készen lehetne 
kapni Szöke Pista had hozná le, mivel Ferentz egj kis Bor után 
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Vásárhellyre mégjen az innepek után, s akkor le vinné Groffné 
Asszonyom eo maga számára, e mellet két jó nagj Fa talra is 
küldöttem Nyoltz poltrát a Tángjért egj Magyar forintot.” 

Nagyon fontos okirat az előbbi. Nemcsak a hólyagos edények korondi 
készítésére utal, hanem a parasztedények fontos központjaként is emlegeti, 
feltüntetve az edények hozzávetőleges árát is. Egy magyar forintért a Sóvidéken 
a XVIII. században egy szekér fát adtak. 

 

 

 

 

 

 

4. kép. Mázatlan kályhacsempe, XVII. század  

– magángyűjtemény 

 
A hólyagos edények korondi elterjedésének igazolására két másik forrást is 

említhetünk. Benkő József korszakos művében a hólyagos csupor készítésének 
egyik központjaként tünteti fel Korondot. Erdődi János, aki 1839-ben 
huzamosabb időt töltött Korondon, s kétrészes „ősriportot” közölt a Nemzeti 
Társalkodóban, a korondi fazekasság kapcsán ugyancsak hangsúlyozta a 
hólyagos edény készítésének jelentőségét. 

Az eddig ismert levéltári adatok, tanulmányok arról tanúskodnak, hogy a 
múlt század végéig Korondon nem készítettek bokályt és a maihoz hasonló 
tányért. Herepei előbb idézett nagyszabású visszapillantása, Kresz Mária 
nemrég megjelent tanulmánya szintén ezt hangsúlyozza. Herman Ottó 1887-
ben megjelent kitűnő, néhol ironikus írása sem említi a korondi bokályt. Az 
általa felsorolt gloriás-bokály központjaként Székelyudvarhelyt, a vésett csücs-
kös, csákós-bolgáros bokály központjaként pedig Homoródalmást tünteti fel. 
Ezenkívül említ madaras, írott rózsás, vadas bokályt. Logikusnak tűnik a 
kérdés: az előbb ismert bokály típusokat egyáltalán nem ismerte volna a Hargita 
és Firtos közé szorult fazekasok? Kétkedéssel fogadom. Ismét ugyanazzal a 
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különös homállyal találkozom, amely mögött az udvarhelyi fazekas céh 
mesterkedéseit vélem felismerni. Az előbb említett Hermann Ottó-féle 
lajstromozásból furcsa módon kimaradt Siklód, Etéd, Küsmöd, Szolokma is, 
ahol köztudomású, hogy az említett periódusban nagy számban készítettek 
bokályt, tányért. 

E sorok írója Venczel Árpád, korondi származású szobrásszal még a hatva-
nas évek elején is talált úgynevezett „ökörhúgyos” mintájú bokályokat, amelye-
ket nem cérnával, hanem forgáccsal vágtak le a korongról. Őszinteségük, 
megkapó naivitásuk minden írott dokumentumnál ékesszólóbban beszélt. 

Kresz Mária, az erdélyi fazekasság kiváló ismerője is gyakran teszi fel az 
előbbi kérdést, amikor a makfalvi bokályról ír: „Visky Károly az állatszobrairól 
híres Molnár Dani házából hozta. Egy csonka bokály. E bokályon a 
Székelyföldön cserelapisnak nevezett motívum, a tölgyfalevél látható. E mintát 
általában udvarhelyinek szokás tartani, olykor korondinak, bár kétséges, hogy 
Korondon készült-e valaha bokály.” 

Szabó T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárában 1752-től közel egy 
századon át – szentdemeteri bejegyzéssel – gyakran találkozunk a bokály 
szóval. A korondi határ számottevő része ebben az időszakban a szentdemeteri 
uradalomhoz tartozott, nagyon sok család került éppen az uradalom jóvoltából 
Korondra. Remélem, nemcsak az elfogultság mondatja vélem, hogy a bokályok 
egy része Korondon is készülhetett. A kérdés egyelőre teljesen nyitott, az 
elkövetkező kutatásokra vár tisztázása. 

A kérdéskörrel kapcsolatosan idézzük Kós Károly találó megállapítását: 

„A múlt század közepétől már nemcsak a városi, úgynevezett céhes 
központokban (Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Marosvásárhely), 
hanem a falusi fazekasközpontok majd mindenikében (Etéd, 
Küsmöd, Atyha, Szolokma, Makfalva, Barcaújfalu, Bereck, 
Nagyajta) készítettek díszes és mázas edényeket, míg 
parasztedényekkel a lakosságot jóformán két nagy központ látta el: 
a Hargitától nyugatra Korond, keletre pedig Csíkmadaras. Míg a 
korondi fazekasok pirosra (vörösre) égetett parasztedényeket 
(fazekakat, korsókat, tálakat) készítettek, a madarasiak jellegzetes 
terméke a fekete edény volt.” 
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Így tehát a korondi fazekasság történetének mindmáig talán legnagyobb 
vízválasztója a múlt század végén, a XX. század elején a mázas edények 
térhódításával kezdődött. A korábbi feljegyzések, kimutatások alapján szinte 
napról napra nyomon lehet követni a vörösbe égetett parasztedényekről való 
fokozatos áttérést a mázas edényekre. 

Az előbbi fejezethez szervesen és elválaszthatatlanul hozzátartozik az 
úgynevezett házaló és szekeres fazekas képe is. Az előbbiek fogattal nem 
rendelkezvén, kora hajnalban felkerekedtek, átalvetővel a hátukon vagy 
egyszerűen összefűzött fazekakkal leereszkedtek a környező, viszonylag 
módosabb falvakba: Énlaka, Etéd, Siménfalva, Székelykeresztúr vidékére, 
egészen Udvarhely és Segesvár környékéig. Termékeiket legtöbbször gabonáért 
értékesítették. Akadt olyan házaló fazekas, aki a hét minden napján – a piacok 
sorrendjében – úton volt valamelyik faluba. 

A fazekasok másik csoportja szekérrel járta a Mezőséget, Erdély falvait. 
Korondon viszonylag nagyon korán megjelentek a szekeres fazekasok. Sokszor 
a szekeresség olyan mértéket öltött, hogy a szülők gyerekeiket az iskolából is 
távol tartották. Erről tanúskodik egy 1834-es levéltári bejegyzés is: „oskolába 
járó gyermekek nintsenek ebben a népes Ekklézsiában. (…) Ezután 
megszólította a D. Visitatio a jelenvalókat is, akik marhákkal való járással, sze-
kerességgel, hogy a gyermekek elfoglaltatnak, azzal világosították fel a dolgot.” 

A XIX. század elején Erdély-szerte, így Korondon is, megjelentek azok a 
szekeresek is, akik a fazekassághoz semmit sem értettek, de összevásárolták egy 
vagy több korongos termékeit, s azt árusították Erdély, később Románia 
piacain. 

Az eredménnyel folytatott kereskedelemre utal Kozma Ferenc tanulmánya 
is: „Földeinkből a kitűnő cserépedények, minő a Torda-aranyosi, 
marosvásárhelyi, makfalvi, korondi, udvarhelyi, kászoni stb. virágzó belüzlet 
tárgyai, sőt némelyikét Moldvába is szállítják, például Udvarhelyről évenként 
mintegy 15–20 000 darabot.” 

Ehhez kapcsolódik Kresz Mária sokat idézett megállapítása: „Korond leg-
több fazekas által lakott része a Tószeg, ahol a legszegényebbek a lakosok, az 
ittenieknek fogatuk sem volt s ezért eladták edényeiket. Ezzel szemben a fel-
szegiek már maguk jártak az edénnyel. Útvonal: Korond–Marosvásárhely és a 
Marosvásárhelytől északra eső, főleg román lakosságú mezőségi falvak. A 
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nagyobb városokban és nagyobb helységekben (Szászrégen, Dedrád, Teke, 
Lekence) csak áthaladtak, mert nem volt kelletje a fazéknak, de aztán 
Veresegyházán, Kékesen, Vicén, Bálványosváralján és környékén már újra 
tudtak árulni. Észak felé Bethlenig jártak el. Egy kocsira egy katlan (600–800 
db) edényt raktak, amelyet kétszer töltettek törökbúzával, és így körülbelül 28 
véka (6–8 zsák) lett egy kocsi edény után. Ebből a fazekas 8–10 vékát kapott, 
ez volt az ára egy katlan fazéknak. (…) Több száz család él itt a fazékból. A 
korondi nagyharang mondja: – Nincsen búza, nincsen búza…, mire a 
kisharang feleli: – Ha nincs búza, vagyon fazék – adnak azért!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kép. Korondi fazekak; a két utolsó „káposztás fazék”. 

Magasságuk: 23, 26, 28 és 38 cm. 

Néprajzi Múzeum, ltsz. 83.5.5, 83.92.4., 83.5.3 és 83.5.2 
 

 

A korondi szekeresek hatalmas területet láttak el rendkívül olcsó és keresett 
parasztedénnyel. Nemcsak a falu, hanem a környékbeli települések termékeit is 
eljuttatták az ország fontosabb piacaira, és korondi edényként árusították. 
Utólag nagyon nehéz azonosítani a készítés pontos helyét. A budapesti 
Néprajzi Múzeumban számos dísztányér korondiként van bejegyezve: 

„A Borgói-havasok alján települt Alsó- és Középborgó nagy kiterje-
désű román lakosságú községeket a helybeli fazekasok látják el a 
házi szükségletekre szolgáló edényekkel. Emellett azonban régeb-
ben fazekas vándorkereskedőktől is vásároltak a helybeliek, főként 
díszedényeket.” 

Egyesekről – idősebb román parasztok vallomása szerint – határozottan 
megállapíthattam korondi eredetüket. Fehér alapon barna és kék zománccal 
írott díszítmények, a tányérok közepén általában négy szimmetrikus, de elvétve 
akad köztük öt-hat sugarasan elrendezett motívum is. A négysugarúak a bizánci 
kereszt hatására, görög katolikus román ízlés szerint alakultak. A fazekasok, 
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amint az idősebb román férfiak állították, Korondról hozták a tányérokat. Egy 
bizonyítékértékű tányért is sikerült találnom 1864-es évszámmal és Bartók Pál 
felírással. Tófalvi Sándor szerint… „Székelyudvarhelyen készítették. A Bartók 
család itt élt és fazekasok voltak. Főként tányérokat készítettek, amelyeket a 
korondi vándorkereskedők szállítottak el.” 

Az előbbi idézet szervesen kapcsolódik az évek óta tartó vitához: az 1900-
as évek elejéig készült-e mázas edény? A tárgyi bizonyítékok arról tanúskodnak 
– és ezt a leghatározottabban állíthatjuk –, hogy a XIX. század második felében 
elenyésző mennyiségben ugyan, de készültek nagyon értékes mázas edények. 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép. „Káposztás fazék”, földfestékkel díszített, mázatlan. 

Magasság: 38 cm. Néprajzi Múzeum ltsz. 83.5.2. 

 

 

7. kép. Fazék, földfestékkel díszített.  

Magasság: 23 cm. Néprajzi Múzeum ltsz. 83.5.5. 
 

A XIX. század közepétől a korondi fazekasság számára új piacokat 
jelentettek a Kárpátokon túli falvak, városok, amelyek valósággal felvirágoztat-
ták a korondi fazekasságot. 1904-ben Barabás Endre leírása szerint Korondon 
600 fazekas volt. 
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Az itteni és az egész erdélyi fazekasság számára nagyon súlyos csapást 
jelentett a Románia és Ausztria–Magyarország között kirobbant ötéves vám-
háború (1886–1891). A mázatlan fazekasság iránt a múlt század végén amúgy is 
megcsappant a kereslet, a korondi fazekasság súlyos értékesítési gondokkal 
küzdött. A válság érintette a székely bokályok fontos központjait, Küsmödöt, 
Etédet és Szolokmát; Udvarhely megyéből a vámháború következtében 17 
fazekas vándorolt át Romániába, hogy ott próbáljon szerencsét. 

Korond érdeme, nagy fegyverténye, hogy a fazekasközpontok fokozatos 
megszűnésének idején is ki tudta elégíteni és ébren tudta tartani a változó igé-
nyeket. Korond a fazekassággal „védekezett” a szegénység, a kivándorlás ellen 
is. Találóan írja erről Incze Lajos: 

„Nincs az országban olyan jelentős kirakóvásár, amelyen a korondi 
edényest ne lehetne megtalálni: átvette a borvizes székely örökségét: 
az országutat. (…) Leleményességben, bátorságban felülmúlják 
szomszédaikat. Vállalkozó szellemük a merészséggel határos. 
Ismerik a kockázatot, de nem riadnak vissza tőle. A korondi ember 
kicsi haszonért is mer kockáztatni, befektetéseket végezni, bízik 
szerencséjében, saját erejében, hidegvérében, mely soha nem hagyta 
el. Korond népe országszerte arról nevezetes, hogy háziiparilag 
végzett agyagedény-gyártása által nagy területet képes ellátni egysze-
rűbb konyhaedényekkel és szükségleti tárgyakkal.” 

(Folytatás következő lapszámunkban) 


