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Tófalvi Zoltán 

 A korondi fazekasság rövid története 

3. (befejező) rész 

 

II. 

 

A korondi fazekasság történetének legnagyobb, máig is ható vízválasztója a múlt század vége, 

a XX. század eleje. Ekkor terjed el és honosodik meg a mázas kerámia. Ettől kezdve készítik 

azokat az edénytípusokat, amelyeik ma is a döntő többségét alkotják a korondi termelésnek. E 

korszakos változással, sorsfordulóval kapcsolatosan nagyon fontos adatokat szolgáltatnak a 

marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara évi jelentései. Ezekből szinte napról napra 

nyomon követhetjük a mázas kerámia korondi térhódítását. 

A vörös, mázatlan edény iránt hirtelen megcsappant a kereslet. Míg 1886 előtt 100 darab 

edény ára 3 forint volt, addig a vámháború után mindössze 1,70 forintot fizettek 

ugyanennyiért. Ez is arra késztette a korondiakat, hogy rátérjenek a jóval keresettebb mázas 

edények készítésére. 

A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara igyekezete eredményeként a 

kereskedelemügyi miniszter 1892-ben nyolc hónapos tanfolyamot szervezett a mázas 

fazekasság meghonosításáért. A falu lakói eleinte idegenkedtek a tanfolyamtól, attól tartottak, 

hogy ugyanaz a sors vár rájuk, mint a küsmödi, szolokmai, etédi, atyhai fazekasokra: kereseti 

adót „sóznak” rájuk.  A tanfolyam beindítását minden eszközzel akadályozták. Hasonló 

eredménnyel végződött a másik kezdeményezés is: „vándor tanítókat” küldtek a faluba, akik 

házról házra járva tanították az embereket a mázas kerámia készítésére. A korondiak éveken 

át görcsösen ragaszkodtak a hagyományos edénykészítéshez, idegenkedtek minden újítástól. 

A nagy szegénység, a tőke hiánya egyenesen lehetetlenné tette a gyorsabb átállást. 

A mázas kerámia elterjedésében a döntő lendületet az 1893-ban alapított székelyudvarhelyi 

kő- és agyagipari szakiskola jelentette. Sok korondi fiatal látogatta, akik hazatérve, a 

mázasedény úttörői lettek. ISTVÁN Lajos feljegyzése szerint, András József, Katona Ferencz, 

Lőrincz M. András, Balázs György, Demeter K. Zsigmond, Fülöp Dezső voltak az első 

pionírok. 

A múlt század utolsó évtizedeiben páratlan fejlődésnek indult a korondi fürdő is. Gáspár 

Gyula, az árcsói fürdő akkori tulajdonosa egy kis mázasedény műhelyt létesített. Ide hívta 

vezető mesternek a kőrispataki Katona Jánost és egy német származású festőt. Hadd idézzük 

István Lajost: „Az imént említett korondi fazekasok is ebben a műhelyben kezdtek dolgozni. 
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S bár Katona János titokban tartotta tudását, hogy „azt senki emberfia el ne sajátíthassa”, 

lassan mind többen kezdték eltanulni az új fazekas mesterséget.” 

Mindez új edényformákat, új fajta munkát jelentett. Tehát a mázas kerámia korondi 

térhódítása a XX. század első éveire tehető. A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 

1909-es évi jelentése mindezt már kész és befejezett tényként nyugtázza. A korondi kerámia 

metamorfózisával egyidőben rendre megszűntek a szomszédos fazekas-központok. Ideig-

óráig csak Szolokma és Makfalva tartotta magát. Az első világégés idején sem szünetelt a 

korondi fazekasok tevékenysége. Ernyős szekereikkel eljutottak egészen Ausztria határáig is. 

A két világháború közötti időszakban a korondi kerámia addig soha nem tapasztalt mértékben 

fellendült. Hamarosan felfedezték az új piacokat, s ettől kezdődően valamennyi fontosabb 

vásáron részt vettek. Találóan írta HAÁZ Ferenc: „A kész edényeket kóberes szekérre rakják 

s messze elviszik: Temesvár, Nagyvárad, Szatmár, Bukarest, Galac, Jaşi városokra. Útközben 

falvakon is cserekereskednek.” 

A szekereseknek kell tudni, hogy mikor hol van vásár, és melyik vidéknek mi a kívánsága, 

hogy aszerint hordja szét az edényeket. A fazekas pedig ismeri a vásárlók ízlését, tudja, mit 

kell készítenie szásznak, magyarnak vagy románnak. „Tudják, hogy a szászoknak tiszta fehér 

edény kell, középen parányi zöld levéldísszel. A magyar több díszt kedvel, egy-két piros 

virágdísz is kell, inkább a karimájára, illetve a felső részére. Az erdélyi, főleg mezőségi 

románnak teljesen virágos edények tetszenek. Uralkodó szín a kék. Az Ókirályságban a rázott 

edény minden versenytársát veri.” 

Ennek eredményeként szoros kapcsolatok alakultak ki a korondi székely fazekasok és az Olt 

melléki román fazekasok között. Mac Constantinescu erről 1932-ben részletes tanulmányt is 

közölt. 

A harmincas években a korondi kerámia iránt olyan nagy a kereslet, hogy a közel 250 

egykorongos fazekas közelről sem tudja kielégíteni. Ekkor jelentek meg az edénykereskedők. 

1928-ban tordai agyagüzem mintájára Korondon is felépült két kisebb műhely: Bertalan Áron 

és Katona Sándor vezetésével és pénzével. Ekkor került Korondra az agyagipari iskolát 

végzett alsósfalvi kovács Ákos, a dombói származású Molnár Géza, Tordáról pedig Babos 

Miklós. E változásokkal kapcsolatosan összegzi Kós Károly: 

„A korondi virágos edény aztán 1925 tájékán Erdély-szerte, majd országszerte oly kapós lett, 

hogy a 30-as években már az ottalvó fazekasok közül többen összeállva autót vettek, s a 

távolabbi vásárokra azzal szállították. Könnyebben megmunkálható és a mázat fényesen tartó 

kövérebb agyagból kezdtek dolgozni. Egyesek valóságos kis gyárakat alapítottak, vagy vízzel 

hajtott mázőrlőt és korongot szereltek fel. Már azt lehetett hinni, hogy a korondiak új típusú, 

tetszetős edényeinek tömeges termelése, az ország legkülönbözőbb piacaira való szállítása és 

viszonylagos olcsósága révén rövidesen ’megöli’ a csíki edényt is. Azonban a háziasszonyok 

rájöttek, hogy főzőedénynek kevésbé jó az újfajta korondi, mert ha vékony, hamar elhasad 

(nem tűzálló), ha meg vastag, lassú benne a főzés. A korondiak fokozatosan le is mondtak a 
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főzőedényekről és teljesen átállottak a díszes asztalis és fali edények, valamint különböző más 

kerámiatárgyak és gyermekjátékok készítésére.” 

Természetesen mindez nem zárta ki a parasztedények további korongálását. Elsősorban a 

szegényebb, úgy nevezett házaló fazekasok Korondon és a környező falvakban szinte 

kizárólag ezt árulták. Még a hatvanas évek elején is a korondi sokadalmak elmaradhatatlan 

velejárója volt a káposztás fazék, a borvizes korsó, a tejes és szilvaízes fazék. 

A két világháború között tért hódítanak a szászos, kékes motívumok, s egyre több, a 

hagyományostól eltérő cifra vázát készítenek. A korondi fazekasság eklektikus jellegére utal, 

hogy mindenik fazekastól maradtak fenn remekbeszabott, nagy művészi gonddal megmunkált 

darabok, giccses emléktárgyak, talpas vázák, hímzésekből vett, festett vagy szaruzott 

díszítmények. 

A korondi kerámiatermelés egyedülálló növekedését igazolja, hogy az 1940-es években már 

két nagyobb és két kisebb fazékgyár működött, számos alkalmazottal, a még önállóan dolgozó 

mintegy 270 fazekas család mellett. E kis gyárakból már teherautókkal, vonattal szállították 

szét az ország minden részébe az úgy nevezett „mos”-edényt. 

1939-ben 250 fuvarost tartottak nyílván Korondon, akik szinte kizárólag az edény eladásából 

éltek. A két világháború között a vízi erőt már nemcsak korongok hajtására (ami szinte 

egyedülálló a fazekasság történetében!), hanem mázőrlők hajtására is kezdték felhasználni. 

Addig a fehérföldet, a festékeket, a mázat kézi malmokon őrölték. A harmincas évek elején 

mázőrlőt épített Szücs Antal, Györffi Péter, Máthé Dániel, Simó Péter, Simó Gergely és 

Tófalvi Ignácz. Ezzel mintegy betetéződött az ország egyik legjelentősebb 

fazekasközpontjának kialakulása. 

 

III. 

 

A korondi fazekasság harmadik és méreteiben legnagyobb virágzása a felszabadulás utáni 

években kezdődött. 1948-ban államosították a két edénygyárat, a hetvenes évek elején pedig 

elkészült a modern edénygyár is, miközben a községközpontban 750 család foglalkozik szinte 

kizárólag fazekassággal. Alig néhány évtized alatt az egykor lenézett, szegénységet jelentő 

foglalkozásból a falu legfontosabb megélhetési forrása lett. Az anyagi és szellemi változások 

nyomán a szokások is teljesen átalakultak. Ma a világ legtermészetesebb dolga, hogy a 

felszegi legény tószegi lányt vesz feleségül, vagy fordítva. Korondon ma a fazekasság jelenti 

az életet. elsősorban ennek köszönhető, hogy az utóbbi tíz esztendőben mintegy 800 új ház 

épült, hogy 250 személygépkocsit tartanak nyílván. 

A fazekasság történetének bemutatásához a „dinasztiák” felsorolása is hozzátartozik. 

Valamikor a szegénységgel, ma a viszonylagos jómóddal együtt apáról fiúra örökölték a 

mesterség fogásait és szeretetét is. Történelmi okiratok, levéltári bejegyzések korondi fazekas 



4 

 

„nemzetségekről” jóformán alig maradtak fenn. Az első összegzés 1820-ból származik: az 

Erdély-szerte végrehajtott összeírás idején Korondon 50 fazekast tartottak nyilván. Az 1818 

és 1848 közötti periódusról fennmaradt adótabellák tanúsága szerint nagyon sok a Fazekas 

előnevű család. Moldovába kivándorolt fazekasról is van adatunk. 

Mint láttuk, a fazekasság a legszegényebb családok foglalkozása volt, s a mesterség fogásait 

igyekeztek minél hamarabb elsajátítani. A gyermek még négy-ötéves korában gyúrja az 

agyagot, fület készít, gipsz formákkal nyomtat, s nagyon korán megpróbálkozik a koronggal 

is. Gyermekkori játszótársam, Bertalan János hatéves korában már jól fazekalt, készítette a 

literes, félliteres kancsókat. A leglátványosabb Páll Antal szakmai fejlődése: 12 éves korában 

úgy beleült a korongba, hogy – jelképesen szólva – az agyag kovászként mindig ott áll a 

műhely sarkában. 

Természetesen arra is van példa – elsősorban a két világháború közötti periódustól kezdődően 

-, amikor két-három éves inaskodással sajátították el a fazekas mesterséget. Így tanult Molnár 

Vince, az egyik legtapasztaltabb fazekas, így tanult az agyhai Balázs Antal is. 

Annyira külön világ volt a fazekasoké, hogy hosszú századokon át házasodni is egymás közt 

házasodtak. ez nem valami szakmai összetartás volt – a szegénység, a jóval alacsonyabb 

életmód kényszerített erre. Ezzel is magyarázható, hogy fazekassággal csak egyes családok 

foglalkoztak. a XVIII. század végén említik a Kendi családot. Úgy látszik, az akkori 

rendreutasítás teljesen elvette a kedvüket a fazekasságtól. Csupán a két világháború között 

tűnik fel Kendi nevezetű a fazekasok sorában: Kendi Lajos és Kendi József. Ők is inkább 

szekerességgel foglalkoztak. Híres fazekas család az András: András József a Malom, András 

Balázs a Sóúton. Gyerekeik közül Lajos és Balázs ma is folytatja a fazekasságot. Idős András 

Balázs ma is él és fazekal. Katona Ferenc hasonló nevű fia és unokája szintén a fazekasok 

népes nagycsaládját gyarapítja. A XVIII. század végi levélben említés történik a hólyagos 

csuprokat készítő Balázsokról. Három nemzedékre visszamenően – Balázs Lajos néven – ma 

is vannak fazekasok. Megszakítás nélkül apáról fiúra öröklődött a fazekasmesterség a  

Felszegben lakó Bertalan családban. Idős Bertalan József és Bertalan Imre kiváló korongozók 

voltak. Mindketten nyolc-nyolc gyermeket neveltek fel a fazekasságból. Bertalan József fia 

ma is folytatja a mesterséget. Ketten a helyi kerámia-egységben dolgoztak, jelenleg 

betegnyugdíjasok, Bertalan János pedig otthon folytatja – hatéves kora óta! – ősei 

foglalkozását. Ahogyan Csíkmadarason egykor a Veres, Antal, Böjthe, György, Dánfalván 

pedig az Antal, Gál, Csáki, Both, Fülöp családokból, helyi szóhasználattal élve: 

nemzetségekből kerültek ki a fazekasok, úgy Korondon a Páll, Duka, Máthé, Józsa, Szakács 

famíliák biztosítják a szakmai utánpótlást. Természetesen ilyen nagy fazekasközpont esetében 

szinte lehetetlen teljességre törekvő névsort összeállítani az egykori sárkovácsok mai 

utódairól. Éppen ezért elsősorban azok nevét tüntetjük fel, akik rendszeresen kiállítanak az 

évenként megrendezett, immár hagyományossá vált árcsói kerámiavásáron: 

I. Bíró Árpád idős, ifjú 

II. Babos Miklós 
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III. Fábián Ferenc idős, ifjú 

IV. Illyés Mihály 

V.  Józsa János 

VI. Józsa Lajos alszegi 

VII. Győrfi Imre 

VIII. Máthé K. Imre 

IX. Molnos Á. József 

X. Oláh Dénes 

XI. Páll Antal 

XII. Páll Ágoston 

XIV. Molnár Vince 

XV. Tófalvi József 

XVI. Tófalvi Pongrác 

 

Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy Korondon nagyon sok a gyakorlott kezű, gazdag díszítő 

képzelettel megáldott virágozó asszony. Ezt az érdemüket még a giccsek esetében sem 

lehet letagadni. Molnos Margit, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Páll Katalin, Páll 

Antalné, Józsa Jánosné nélkül szegényes lenne a korondi bokály, korsó vagy tányér. 

Amikor a díszítésről beszélünk, vagy írunk elsősorban Bandi Dezső figyelmeztetését 

tartjuk szem előtt: 

„… dísztelen használati tárgyak, például a festetlen és mázatlan cserépedények, tökéletes, 

arányos, anyagszerű és célszerű sajátos formájukkal is lehetnek művészi színvonalúak. 

Ezzel szemben a díszítmény soha nem létezhet a díszítendő tárgytól függetlenül. Éppen 

ezért mindig kétes művészi értékű lehet az a díszítmény, amely stílusában, anyagában és 

technikájában nem alkalmazkodik a díszítendő tárgyhoz. Legjellemzőbb példa lehetne 

erre a különböző tájak díszítő motívumainak egy díszítményben előforduló értelmetlen 

összekeverése, hímzésminták, valamint a piros és más rá nem égetett színek alkalmazása a 

népi kerámiában. 

A díszítés minden fajtájának, éppen úgy mint az ember minden más tevékenységének és 

önkifejezési formáinak is – a kezdeti, fejletlen, kontár és szakszerűtlentől az 

előrehaladottabb, fejlettebb, közepes, szakszerű fokozatokon át a kiváló, kiművelt, sajátos, 

művészi formákig számtalan fokozata lehetséges. 
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(…) Többször is szó esett már arról, hogy számtalan Maros, Hargita és Kovászna megyei 

székely népi fazekasközpont közül már csak a korondi működik. Természetes tehát, hogy 

ennek megfelelően nemcsak megnövekedett a korondi kerámia iránt érdeklődők tábora, 

hanem a korondi fazekasoknak is igazodniuk kellett a változatosabb igényekhez. 

Becsületükre szolgál a korondi fazekasoknak, hogy legjobb tudásukkal és akaratukkal 

igyekeztek nemcsak eleget tenni minden megrendelésüknek, hanem a jelentkező igényt 

igyekeztek ébren is tartani. Így a korondi fazekasok munkáiban számtalan, különböző 

eredetű és színvonalú edényforma, technika, díszítőmotívum és díszítmény található. 

Mennyiségi arányait tekintve, ezek közül legsikerültebbek az ötven évvel ezelőtt 

tömegesen készített virágos, kakasos tányérok, tálak, lábasok, tejes és vizes fazekak, 

kancsók és korsók. Az úgy nevezett díszáru körében legnagyobbak a minőségi eltérések. 

Ezek között legsikerültebbek azok, amelyek jól megválasztott, értékes minta alapján 

készültek. Annak ellenére, hogy majdnem minden korondi fazekas munkái között remek 

változatok találhatók, igen nagy minőségi különbségek is észlelhetők.” 

Meg kell említenünk idős Páll Lajos nevét,  akit méltán tartanak ma is, jó néhány évvel 

halála után, a legkiválóbb korondi fazekasnak. Csalhatatlan mértékét, hozzáértését, a 

titokként fiaira testált sárga festék-receptjét, remekművekként őrzött bokályait, tányérait, 

száz, kétszáz év múlva is példaként emlegetik majd. A tószegi idős Józsa Lajos korongolt 

emberalakos korsóit pedig méltán tartják a korondi fazekasság eddigi legeredetibb és 

legértékesebb fazekasművészeti alkotásainak. 

Korond általános szakmai megítélésénél tehát figyelembe kell venni mindazt, amit 

BANDI Dezső fogalmazott meg: 

„ Korond, ez a Szováta és Székelyudvarhely között félúton fekvő nagyközség, ma a 

Székelyföld élő népművészetének egyik leggazdagabb tárháza. Minden értékét egy 

mostoha természeti körülmények között élő, de szülőföldjéhez és műveltségéhez 

ragaszkodó, tanulékony, leleményes és szorgalmas nép hozta létre. Nem ismerek még egy 

olyan falut, amelynek lakói annyiféle, jóformán értéktelen anyag művészi feldolgozását 

gyakorolnák.” 

Mit készítenek a mai korondi fazekasok? Elsősorban úgy nevezett mos-edényt. Nyáron és 

télen Bukarestben, Galacon, Jaşiban, Bákóban, Brâlián néha tíz-húsz korondi fazekas 

különböző méretű kancsókat (általában félliteres), tányérokat, rázottas, márványosan 

erezett tálakat árul. A kifejezés a nagyvárosok román nevéből ment át a korondi 

fazekasság szakszókincsébe. A mosra való felkészülés jó néhány fazekas család egész évi 

munkaidejét lefoglalja. Hangsúlyoznunk kell: ezek az edények nem giccsek! A korondi 

fazekasság legjobb hagyományainak egyfajta folytatását jelentik. 

Az előbb felsorolt 16 fazekas, s legalább még húsz-harminc család Székelyudvarhely 

környéki és székelyföldi fazekasság legszebb motívumkincsét sajátította el. Tehát 

helytelen az olyan próbálkozás, amely a korondi kerámiát kizárólagosan giccsnek állítja 

be. 
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Ma már Páll Antal, Józsa János, Molnos Áron József, újabban Tófalvi Pongrác, Máthé K. 

Imre, Molnár Vince neve ismerősen cseng nemcsak az országban, hanem az ország 

határain túl is. Az a tény, hogy Józsa János a Megéneklünk Románia országos fesztiválon 

1979-ben első, Páll Antal harmadik díjat nyert; hogy a Horezu-i kerámia fesztiválon 

résztvevő négy korondi fazekas munkáit a legnagyobb elismeréssel méltatták, bizonyítja, 

hogy Korondon elindult egy olyan folyamat, amely hozzáértő és átgondolt irányítás 

mellett egyedülálló eredményeket hozhat. Molnos Margit griffmadarai, táltos lovai, öklelő 

kecskéi, a korondi életből vett, virágozott jelenetei jelzik, hogy milyen kimeríthetetlen 

tartalékok vannak a díszítésben is. 

A korondi fazekasság igazi értékei közé tartoznak a gyakran emlegetett bokályok, 

tányérok, csicses korsók, kulacsok, a Molnár Vince révén felelevenített mázatlan vörös 

edények, szilvaízes fazekak, tálak, lúgos fazekak, tejforralók. A leggyakrabban előforduló 

díszítmények: kis és nagy cselapis, gyopáros, madaras, kapuzábés, bogláros minták. A 

korondi fazekasok nem egy munkáját ma nagy múzeumok őrzik. 

Korond nemcsak az ország egyik legjelentősebb fazekasközpontja. Korond több ennél: a 

romániai magyarság népművészetének amolyan élő szabadtéri múzeuma, skanzene 

lehetne. Ehhez viszont több segítségre, támogatásra lenne szükség. 

 

***** 

(Megjelent különlenyomatként az Ethnographia 1983. évi 4. számában. Budapest, 1983) 

A szerző engedélyével közölve az Őrszavakban 2014. júniusában, szeptemberében, ill. 

2015. márciusában.  

 


