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Az országhatárokon átívelő vállalkozás nagy-
ságát már a puszta számadatok is jól érzékel-
tetik. Egymástól meglehetősen távol működő 
tizenöt magyar, román és német közgyűjte-
mény s tucatnyi magánkollekció fogo#  össze, 
hogy köte# é szerkesztve, kétszázötven olda-
lon bemutassa népművészeti gyűjteménye 
értékes részét.  Olyan, eddig 80-85%-ban soha 
ki nem állíto#  és könyvészeti munkákban 
sem ismertete#  műremekek kerültek így a 
nyilvánosság elé, amelyek nemcsak földrajzi 
értelemben, hanem időben is széles távolsá-
got ölelnek fel. A válogatás az 1700-as évektől 
az 1900-as esztendőkig, hatszáz színes kép-
pel, három nyelven mutatja be a kerámia-
munkákat. 

Szerencsére, manapság már az anyaország-
ban is eléggé közismertek az erdélyi néprajzi 
térségek, amelyeket a kísérő tanulmány ta-
golása is követ. A Székelyföldön Háromszék 
fazekasságától a Sóvidék tágabban értelme-
ze#  környékéig terjed ki a szerző fi gyelme. 
A szász vidékeken az északi Beszterce tájai, 
a délnyugati Nagyszeben vidéke és a délke-
leti Barcaság melle#  a daróci körzetről, Medgyes vá-
rosáról sem feledkezik el. Erdély szívében „kincses 
Kolozsvárral” és vonzáskörzetével kezdi az ismer-
tetést, majd kitérőt tesz a közeli Tordáig s az észak-
nyugaton fekvő, jóval távolabbi Zilahig. 

Eljutunk a történelmi Erdély határain túlra, az 
úgyneveze#  Partiumba (vagyis a Részekre) is, ame-
lyeket hol ide, hol oda csatoltak a viharos évszázad-
ok során. Az „Amiről eddig még nem beszéltünk” 
című utolsó fejezetben a Körösök vidékén Nagyvá-
rad, Mezőtelegd és Belényes fazekas központjai ke-
rülnek szóba. Az osztrák birodalom, majd a közös 
monarchia korában ezeknek az Alföld szélén húzó-
dó területeknek a ter-
mékei rendszeresen 
eljuto# ak a debre-
ceni és a hódme-
zővásárhelyi pi-
acra is. Biharban 
a helyi külön-
legesség a vizes 
korsó volt, amely 
– saját tapaszta-
latomból állíthatom 

– szomjat oltó tartalmát a rekkenő nyári hő-
ségben is hűvösen tarto# a. Mivel fülén kis ki-
türemkedés volt az ivás kényelmesebbé téte-
lére, a köznapi használatban egyszerűen csak 
„csecses korsónak” hívták. Gyerekkoromban 
„vásárfi aként” olyan kisméretű példányt kap-
tam ajándékba, amely „csörgős” volt a bel-
sejében pörgő kavics mia# . Ez a játékosnak 
tűnő megoldás egyben gyakorlati haszonnal 
is járt, hiszen a vízkő lerakódását is megaka-
dályozta. A szóban forgó könyv végén a sár-
ga-zöld-barna madaras, szarvasos és virágos 
székely bokályok, valamint a fehér alapon 
kék mintás és feliratos szász „humpenek” 
mellé így került az az ünnepélyes komoly-
ságú s monokróm zöld mázas nagyméretű 
füles kupa. Talpát és száját ke# ős körben re-
liefszerűen bepecsételt díszgombok borítják. 
Vése#  felirata szerint ezt az úrasztali kancsót 
Borosjenőből való mester készíte# e a belénye-
si református templom számára. Ahogy írva 
vagyon: „Anno.D(omi)ni Salvatoris 1736 – M:
Juli – B:Jenei al(ia)s Fazekas András – Tsinált(a) 
– Belényesi Reformata Ecclesia(a)”.

A most megjelent „Erdély népi kerámiaművészete” 
egy „Kárpát-medence kerámiaművészete” összefog-
laló címmel terveze#  sorozat első kötete. Kísérőszö-
vegét Csupor István főmuzeológus, a Néprajzi Múze-
um kerámia osztályának vezetője írta. Szerkesztője 
Vörösváry Ferenc mérnök, aki immár három és fél év-
tizede a paraszti cserépedények szenvedélyes gyűj-
tője. A támogatók sorában o#  a Kieselbach Galéria, 
valamint az Iparművészeti Múzeum baráti köre is. 
A magyar kiadásból román és német nyelvű változat 
is készült. A szerkesztők és az albumot gondozó No-
vella Kiadó vezetésének ígérete szerint a hasznos és 
reprezentatív sorozat következő kötetei a Felvidékre 

– a habánok jellegze-
tes munkásságától a 

holicsi fazekasmű-
helyekig – kala-
uzolják majd el 
az olvasókat, de 
nem maradnak 
adósok az anya-

ország kerámia-
művészetének fel-

dolgozásával sem.

Erdély népi kerámiamûvészete
Szász, székely és román cserépedényekrõl három nyelven


