A vámosatyai látványtárak
A takaros beregi kis falu több meglepetéssel is szolgál annak, aki még nem járt ott, de
azoknak is, akik néhány éve már
meglátogatták. A látványtárak
nemcsak a régi paraszti élet iránt
érdeklődők számára nyújtanak
élményt, de a cserepek, régi
lámpák, egyházi tárgyak, régi
fegyverek és más hadtörténelmi
emlékek kedvelőinek is. Kis
magyarázatra szorul a látványtár
kifejezés. Azért látványtár, mert a
múzeum feladata a kulturális
javak meghatározott anyagának
folyamatos
gyűjtése,
nyilvántartása, megőrzése, és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, továbbá
kiállításokon illetve egyéb módokon való bemutatása. Ennek a látványtárnak pedig a meglévő
kiállítási tárgyain kívül nincs gyűjtőköre, fenntartása, őrzése, bemutatása pedig az
önkormányzat felelőssége.
Az első látványtár udvarán egyedi kép fogadja a látogatót: a porta deszka kerítése
mögött vámos bódé és sorompó fogadja a látogatót. Az udvaron és az épületben pedig
különösen gazdag gyűjtemény mutatja be felmenőink méhészkellékeit a tiszta szobát,
ágyúgolyót és más had és vámtörténeti tárgyakat a kenyérsütési és szövés-fonási eszközöket.
Ezután csak át kell menni
az út túloldalára, s a Látványtár
következő elemébe érkezünk,
ahol
további
gyűjtemények
sorjáznak lámpából, egyházi
kellékekből és cserepekből. Az
első
teremben
a
magyar
fazekasság termékeinek széles
körét mutatjuk be. A magyar
parasztháztartásokban a legutóbbi
időkig,
nélkülözhetetlen
terméknek
számított
a
cserépedény. Elsősorban folyadék
tárolására, főzésre használták.
Ezeket az edényeket, agyagból,
égetéssel a fazekasok készítették.
A fazekasmester a falu közösségében élt, de csak a maga mesterségét űzte. Olyan sokféle
munkát kellett elvégeznie, hogy nem művelt földet. A családtagok segítettek a munkában,
vásárra szállították, árusították az edényeket. Az, hogy a cserép törékeny, biztosította az áru
kelendőségét, a kereslet folyamatosságát.

A második terem arra
emlékeztet,
hogy
Magyarország
vezérlő
fejedelme II. Rákóczi
Ferenc személyesen is
járt Vámosatyán, de csak
egy éjszakát töltött itt
1710. december 5-én,
mielőtt
Várdára
(Kisvárda) utazott volna
Károlyi Sándorhoz, hogy
beszéljenek
a
szabadságharc további
sorsáról. A tablók és a
kiállított tárgyak azt mutatják be, hogy a falu környezetében a szabadságharc kezdetén
jelentős katonai események is zajlottak. Rákóczi számára az Alföldre való kijutás
létfontosságú volt, hiszen a hadsereg toborzása és ellátása csak ott volt megoldható. Ehhez
először a Tiszán kellett átkelnie. A siker pedig az Alföld nemességét is mellé állíthatta volna.
Tudták ezt a császári parancsnokok is, és mindent elkövettek, hogy Rákóczi kis paraszt
seregének átkelését megakadályozzák. A Tisza-parti összecsapásban nem vettek részt jelentős
katonai erők, de Rákóczi híveinek szempontjából erkölcsi hatása óriásinak bizonyult. A falon
elhelyezett tablók egy alig ismert csata rekonstrukcióját tartalmazzák, míg a főfalon
elhelyezett parasztfegyverek azt szimbolizálják, hogy bizony a vezérlő fejedelem katonáinak
nagytöbbsége ekkor még
kiképzetlen parasztokból
állt.
A harmadik terem
azt mutatja, hogy a falusi
ember életében az egyház
mindig nagyobb szerepet
játszott, mint a városi
polgárság életében. Az
egyház
jelentette
a
törvényt, a mindennapi élet
kereteit,
de
az
ünnepnapokat is az egyház
ünnepei jelentették, de
jelentik részben ma is. A
térség városai és falvai a
református egyház bölcsői
és történelmi bázisai voltak. Ezen a vidéken diadalmaskodtak először és terjedtek az
egyértelmű tiltás ellenére a XVI. században. A két teremben látható egyházi relikviák,
templomi tárgyak a katolikus és protestáns vallás mindennapjait idézik.
A negyedik teremben lámpagyűjteménnyel találkozhatnak a kedves látogatók. A falusi utcák,
lakások, istállók, valamint különböző közlekedési eszközök világítótesteit helyezte el Gulyás
István gyűjtő, akinek köszönhető az eddigi három terem berendezése is.

Dr.
Gulyás
István
nyugdíjas állatorvos, a
Tarnamérai
Rendőrmúzeum alapítója
fél
évszázados
gyűjtőmunkájának
egy
jelentős részét adta át a
községnek bemutatásra.
A vám, rendvédelmi és
hadtörténeti
kiállítás
tárgyai mellett közel 500
darab
cserépedényből
álló
gyűjteményt
a
község lakóiból alakult
lelkes csoport napokig
tisztogatta,
válogatta,
restaurálta és a felújított
családi
házban
kiállításhoz rendezte.

Vámosatya, Falutörténeti Látványtár,
cserépedény gyűjtemény

A magyar parasztháztartásokban a legutóbbi időkig, nélkülözhetetlen terméknek számított
a cserépedény. Elsősorban folyadék tárolására, főzésre használták. Ezeket az edényeket,
agyagból, égetéssel a fazekasok készítették.
A fazekasmester a falu közösségében élt, de csak a maga mesterségét űzte. Olyan sokféle
munkát kellett elvégeznie, hogy nem művelt földet. A családtagok segítettek a munkában,
vásárra szállították, árusították az edényeket. Az, hogy a cserép törékeny, biztosította az áru
kelendőségét, a kereslet folyamatosságát.

Magyarországon elsősorban olyan helyeken alakultak ki jelentős fazekasközpontok, ahol a
megfelelő minőségű alapanyag az agyag bőségesen állt rendelkezésre. Ilyen központok voltak
például a Felvidéken, Gömör megye Rimaszombat, Bélapátfalva, Hollóháza, Telkibánya,
Sárospatak, Gyöngyös, Pásztó. Az Alföldön - Hódmezővásárhely, Mezőtúr, Mezőcsát,
Tiszafüred, Kalocsa, Debrecen, Nádudvar, Szentes. A Dunántúlon: - Veszprém, Csákvár,
Tata, Baja, Mórágy, Szekszárd, Siklós, Sümeg, Mohács, Óbánya.
Az agyagot a fazekas kitermelte (bányászta), majd meggyúrta, szűrte, hogy szemcse
nélküli, jól formálható legyen. A nagy edények megformálásához az agyagot hurkákból
rakták fel, egy forgatható állványra. A középkortól használják hazánkban a korongot. A
függőleges tengelyű korong felső tányérján készülnek az edények, ezt lábbal forgatják. A
megformált edényre utólag került rá a fül.
Egy-két hét száradás után, az égetés következik. Az égetőkemencét maga a mester építette
meg. A kemence általában kör alapú, csonka kúp formájú építmény. Az alján lévő nyíláson át
fűtik. Az oldalán lévő nyíláson keresztül rakják fel az edényeket. Égetés során ezt a nyílást
berakják, betapasztják. A felső nyíláson át távozik a füst. Az égetőkemencében kb. 900 Co-on
történik az égetés.
A máz nélküli edények ezzel az égetéssel készülnek el. A második égetés előtt kerül a máz
az edényre. A mázat is saját maga készítette őrléssel, szűréssel, ülepítéssel a mester. A
különböző mintákat „írókával” készítik. Mázasan szintén kiégetik az edényt, bár rövidebb
ideig, de szintén nagyon magas hőmérsékleten. A legutolsó égetés előtt kerül a cserépre a
színtelen, átlátszó, fényes máz, ami a vízállóságot biztosítja.
Formában és díszítésben néprajzi tájegységenként különböző sajátosságok alakultak ki. A
fazekasok nagy találékonyságról téve tanúbizonyságot nemcsak kézreálló, jól használható,
tetszetős darabok létrehozására törekedtek, hanem a praktikumra is. Pl: az aratókorsóban lévő
agyaggolyók segítenek tisztán tartani a korsó belső falát.
Játék is készült cserépből, mint a cserépfütyülő, vagy a körtemuzsika. Tréfás kedvű
mesteremberek szívesen készítettek csalikancsót, amit ha nem ismer az ember, hamar a saját
nyakába önti a vizet a szája helyett.

Anyag, eszköz, forma
1. Az agyag
A fazekasság alapanyaga. A fazekasság szempontjából
képlékenysége, formálhatósága és az a tulajdonsága, hogy égetéssel a
benne levő nedvesség eltávolítható, ezáltal véglegesen megszilárdítható,
alapvető fontosságú. A képlékeny agyagot kövérnek, zsírosnak is
szokták mondani a fazekasok, a kevésbé képlékenyt soványnak.
Ez utóbbi tulajdonsága attól függ, mennyi homokot tartalmaz, ezért a
szükségletnek megfelelően soványíthatják homokkal a kövér agyagot.
Az agyag tűzálló volta attól függ, hogy mennyi ásványi szennyeződést
tartalmaz. Ha 1600 C° fölött égetik és nem olvad meg, tűzállósága
kifogástalan. (Matyasovszky Jakab – Petrik Lajos: Az agyag-, üveg-,
cement- és ásványfestékiparban szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa
Bp., 1885)

2. A földfesték, engobe [angób]
A cseréptárgyakra az első égetés előtt kerülő, a tárgy egész
felületét fedő vagy egyes részeit díszítő agyagfesték. Egyéb
elnevezései: agyagmáz, öntőföld, cifrázó festék, írókás.
Ismertek a természetben készen található tiszta földfestékek
fehér, sárgás, vörös és barna színben, mint pl. a helységekről
elnevezett váraljai fehér agyag, a kiskupányi vörös agyag, a
bajai barna agyag, a dudi agyag, mely halvány sárgás színű.
Másik csoportját a kaolin-, mészpáttartalmú anyagok és
különféle fémoxidok megfelelő keverésű arányából nyert
festék teszi ki.
Ezekből piros, vörös, sárga, zöld, kék árnyalatú színek
keverhetők. A földfesték az ólommázas karámiának
legsajátosabb anyaga, mivel az átlátszó mázzal fedett edény színskáláját nagymértékben
gazdagítja. Ezt a díszítési eljárást a törököktől vettük át. (Wartha Vince: Az agyagipar
technológiája Bp., 1892).

3. Íróka, gurgulya
Az írókázás eszköze. Általában gömbölyded alakú
cserépedényke, melyet maga a fazekas készít. Felületén
egy nagyobb és egy csőszerű kisebb nyílás van.
A nagyobbikon töltik az edénykébe a pépes díszítő
folyadékot, a kisebbikbe libatoll szárából, ritkábban
nádból vagy fémből való csövecskét erősítenek, és ezzel
viszik a mintát az edényre. Ugyanígy használják a marha szarvából való szaruírókát, főleg
Erdély fazekasközpontjaiban. (Domanovszky György: Magyar népi kerámia. Bp., 1968).

4. A máz
A kerámiatárgyak üvegszerű, színtelen vagy fémoxidokkal színezett
átlátszó (ólommáz) vagy át nem látszó (ónmáz) bevonata vagy díszítő
anyaga. A mázolás után a megfelelő hőfokon kiégetett tárgy a máz révén
üvegesen csillogó felületet kap, szilárdsága növekszik, és mivel az agyag
apró likacsait eltömi, alkalmassá válik folyadékok tárolására. (Wartha Vince:
Az agyagipar technológiája Bp., 1892).

5. Az ólommáz
Alapanyaga ólomoxid, kvarc és kaolin meghatározott arányú
keveréke, mely színtelen is lehet. Színes mázak készítésekor ehhez
az alapanyaghoz különféle fémoxidokat kevernek: sárga máz
készítésekor vasoxidot, zöld mázhoz rézoxidot, kék mázhoz kobaltoxidot, barna máz készítésekor mangánoxidot.
Feldolgozásuk, finomításuk nagy szakértelmet kíván a
fazekastól. A feldolgozás egyik eszköze a mázőrlő kő. Az ólommáz
égetési hőfoka 860–1050 C°. Az ólommáz egyik legfontosabb
tulajdonsága, hogy átlátszó. Ennek következtében az alatta levő
színes festékek (földfestékek) színtelen máz felvitele esetében láthatókká lesznek az égetés

után. Mivel ez a módszer más mázak esetében nem alkalmazható, elmondhatjuk, hogy ez az
ólommázas kerámia jellegzetessége. Alkalmazható azonban az ólommáz alapfesték nélkül is
közvetlenül az edény felületén. Az ólommáz kétféle céllal kerülhet a cseréptárgyra: az egyik
csupán funkcionális jellegű – az edény felületének vagy egyes részeinek a védelme; a másik
cél a díszítés, tehát esztétikai hatás elérése. (Csányi Károly: A magyar kerámia és porcelán
története és jegyei. Bp., 1954)

6. Az ónmáz
Az agyagedény óntartalmú, kb. tejfölsűrűségű, átlátszatlan máza.
Fedőmáznak is nevezik, mert a tárgy alapszínét, szemben az ólommázzal,
elfedi. Ha ehhez az anyaghoz színező fémoxidot adnak, színes fedőmáz
jön létre. Kb. 850–1000 C°-on égetik, hogy kitűnjenek a jellegzetes
ónmáz színek: az antimonsárga, a mangánlila, a kobaltkék és a türkizzöld.
Ezeket alkalmazták és alkalmazzák a majolika-, ill. a fajanszedények
díszítésére is. Mindkét nevű edényféle technológiája és festékanyaga
ugyanaz, de a majolikán az olasz reneszánsz termékeit értjük, azokat,
melyeknek elnevezése a spanyol Mallorca szigetéről ered. (Csányi
Károly: A magyar kerámia és porcelán története és jegyei Bp., 1954)

7. Áttört kerámia
A cserépedények egyik díszítésmódja, melynél a szikkadt
agyagedényre a mintát először körzővel vagy más eszközzel
előrajzolják, majd éles, hegyes szerszámmal kivágják. Az áttört
kerámiát
leggyakrabban
cserépkosáron
alkalmazzák.
A
Hódmezővásárhelyről ismert csörögés tálakat és a dési béleses tálakat
is ezzel az eljárással díszítik. A fajansz és a porcelán edény egyik
díszítő eljárásának hatása ez népi cserépedényeinken. (Domanovszky
György: Magyar népi kerámia.Bp., 1968).

8. Domborműves díszítés
A nedves agyagot szabad kézzel alakítják vagy negatív mintába nyomják,
majd az így létrejött domborműves díszítményt az edény felületére helyezik.
Gyakran párosul valamely más eljárással, pl. karcolt díszítéssel, írókázással,
ecsetes díszítéssel stb. Nagyméretű színes, ólommázas edényeken, pl.
céhkancsókon és kályhacsempéken is alkalmazták. (Domanovszky György:
Magyar népi kerámia. Bp., 1968).

9. Ecsetes díszítés
A népi kerámiában alkalmazott díszítőtechnika, színes földfestékbe
(engobe) mártott ecsettel általában növényi ornamensek felvitele a
cserépedényre. A középkori mázatlan edényeket is díszítették ezzel
az eljárással. Egyes fazekasközpontok jellegzetes díszítőeljárása (pl.
Gyöngyös). Nagyobb mértékben az ónmázas fajansz hatására terjedt
el. A parasztság által kedvelt keménycserép díszítése szinte kizárólag
ecsettel történt. Fazekasaink többnyire a századforduló körüli időben
szervezett agyagipari tanfolyamokon ismerték meg és sajátították el
s azóta alkalmazzák több fazekasközpontunkban az írókázás helyett.

Az ecsetes díszítéshez gyárilag előállított bolti festékanyagot használtak. (Domanovszky
György: Magyar népi kerámia.Bp., 1968).

10. Karcolt díszítés
Gyakori rajzos jellegű díszítőeljárás. Egyéb elnevezései: karcolozás, sértegetés, bemetélés.
Más technikával való kivitelezés esetén is bekarcolva készül a faragás előrajzolása. Karcolni
szokták az esetleges vázlatot is. A karcolt díszítés
kivitelezésekor hegyes szerszámmal sértik meg a
díszítendő felületet. Ez eredményezhet vékony és csekély
mélységű vonalhálót vagy erőteljes nyomás, ill. a
keletkező árok ismételt mélyítése esetén vaskosabb
vonalakat. A karcolt díszítést végző eszköz a művelet
során a keletkező forgácsot, sarjút nem emeli ki, ezt
utólag kell lesimítani. A karcolt díszítés általánosságban
igen régi díszítőtechnikának mondható, mely visszanyúlik
a művészi tevékenység kezdeteiig. (Igaz Mária–Kresz
Mária: A népi cserépedények szakterminológiája. Népr. Ért., 1965)

11. Vésett díszítés, metszett díszítmény
A szakirodalom vésett díszítés néven elsődlegesen a sík felületbe
véső segítségével bemélyített ornamentális faragást illeti.
Cserépedénynél a karcolt dísznél mélyebben bevájt mintázás neve
vésett díszítés, amennyiben nem az engobe-réteg áttörésén alapszik. A
bőrkeménységűre szikkadt edény felületét a díszítmény által kívánt
vonalvezetésnek megfelelően késsel vagy késhez hasonló eszközzel
mélyítik. (Domanovszky György: Magyar népi kerámia. Bp., 1968)

12. A bokály
Karcsú, egyfülű, körte alakú, cserép borosedény. Hasa alacsony, nyaka elszűkül, majd újra
kiszélesedik. Függőleges füle oldalt indul ki, lejjebb, mint a száj széle. Feneke keskeny, néha
kis talpa van. Szája kerek, kiöntője nincs. Ritkán mázatlan.
Néhol kancsó, korsó a neve. A bokály szó az itáliai származású
“kancsó” értelmű bocal szóból származik.
Magának a formának az elterjedése általánosabb, mint az
elnevezésé. A szó nyugat-magyarországi változatai (bokála,
bokálla, bokállo, bokora) nincsenek közvetlen kapcsolatban a
kelet-magyarországi bokállyal. Nyugat-Dunántúlon a szó olyan
borosedényt jelent, amely rendszerint összenyomott kiöntőjű,
csöcsös szájú, itteni szóhasználattal korsó, boroskorsó.
(Herepei János: A bokályos ház. Emlékkönyv Kelemen Lajos
születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kolozsvár, 1957)

13. A bödön
Élelmiszer tartására szolgáló cserépedény fedővel vagy kihajló
(leköthető) szájjal. Cserépből leggyakoribb formája a keskeny fenekű
fazékhoz hasonló, de annál szűkebb a szája, és oldalán elhelyezett
füle függőleges vagy vízszintes állású. Másik változata henger alakú,
gyakran domborműves díszítéssel, az oldalán gombfogóval. Ennek

födője csonkakúp alakú figurális fogóval. Megrendelésre készült tárgy, olykor évszámmal és
felirattal. Rendszerint kívül-belül mázas, de van mázatlan bödön is. (Igaz Mária–Kresz
Mária: A népi cserépedények szakterminológiája. Néprajzi Értesítő, 1965).

14. A bögre, pohár, csupor
Legfeljebb 15 cm magas, fazékszerű ólommázas cserépedény. Alakja
nagyon változatos: keskeny vagy széles fenekű, fazék formájú, de lehet
henger is. Szája ritkán kihajló szélű, néha egészen enyhe kiöntője is van.
A füle mindig függőleges. Általában kívül-belül mázas, gyakran díszített
edény, de van mázatlan külsejű bögre is. (Igaz
Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények szakterminológiája Néprajzi
Értesítő, 1965).

15. A butella, butykos, butélia
Neve
a
francia
bouteille
„üvegpalack”
szóból
származik.
Üvegformát
utánzó
ólommázas,
hordozható cserépedény. Legfeljebb
25 cm magas, pálinka tartására
szolgál. Alakja változatos. Lehet
ovális, lapos vagy domborodó oldallal
és lappal: henger alakú; hasáb alakú,
kerekített vagy széles vállal, esetleg
lefelé
keskenyedő
alakú.
Ha
viszonylag nagyobb, a kulacséhoz
hasonló fület kap, hogy szíjra lehessen
fűzni. Mindegyik formának felül kis
kerek szája van. Kedvelt, de az
előzőknél ritkább forma a csukott
könyv formájához hasonló könyvbutella, zsoltárbutella, imakönyv, amely négyzetes lapokból
alakított mázas, díszes edény. Mindig egyedileg, megrendelésre készül, és rendszerint
feliratos, évszámos. A hordóbutella hordóformájú pálinkásedény négy lábacskával, a tetején
kerek szájjal. Általában mázas, de nem díszített. A butellákon ritkán látható évszám vagy
felirat. Rendszerint kis mennyiségben készültek megrendelésre, alkalomra: rokon, barát vagy
katonacimbora megajándékozására. (Domanovszky György: Magyar népi kerámia Bp., 1968;
Lipták Pál: Butéliák. Békéscsaba, 1973).

16. A csalikancsó, furfangos kancsó, sokcsöcsű kancsó
Kancsó forma cserépedény, amelynek az a jellegzetessége, hogy
nem lehet belőle a folyadékot a megszokott módon kiönteni vagy
közvetlenül kiinni. Ugyanis a füle üreges, csőszerű és összeköttetésben
van a szája szélén levő csővel, amelyen több valódi és hamis gyűrűs
ivónyílás is szokott lenni. Csakis mázasan készül, egyedi
megrendelésre és gyakran felirattal, évszámmal ellátva. Egyik változata
az emberfejes csalikancsó, mely valószínűleg reneszánsz eredetű forma.
(Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények szakterminológiája
(Népr. Ért., 1965).

17. A cserépkosár
Kerek, fonott kosarat utánzó ólommázas cserépedény.
Egyéb elnevezései: kaska, varrógaraboly, cérnatartó. Oldala
homorú vagy domború, felső és alsó szélén karima vagy mintás
párkány van. Két vízszintesen álló füle gyakran megcsavart,
alul négy kis lábon áll. Áttört, vagy vésett díszítésű. Kívül-belül
mázas. Egyedileg készült ritka forma. Felirat csak elvétve akad
rajta. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények
szakterminológiája.Népr. Ért., 1965).

18. A dohánytartó
Általában ólommázas cserépedény. Igen változatos formái ismertek.
Kedveltek voltak a hordó és hasáb alakú dohánytartók, amelyeknek felülete
domborműves díszű, és födőik fogóját rendszerint valamilyen figura alkotja.
A figurális dohánytartók lehetnek állat alakúak oly módon, hogy az állat
teste a hengeres tartály, az állat feje pedig az edény födele. Vannak részben
és teljesen emberi figurát utánzó dohánytartók. Évszám, felirat ritkán
található rajtuk. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények
szakterminológiája. Népr. Ért., 1965).

19. A fazék
Tűzálló agyagból készült főzőedény, ritkábban élelmiszertartó. Szája széles, nyaka nincs.
Egy vagy két függőlegesen elhelyezett füle van. Az egyik legváltozatosabb formájú
edényfajta. Legszembetűnőbb formai tulajdonsága hasas formája. A cserépedények között a
legfontosabb szerepe van: ettől az edénytől kapta nevét maga a mesterség is a legtöbb európai
nyelvben. – A magyar nyelvben a fazék eredetileg főzőedényt jelentett, azonban valószínűleg
nem cserépből való edényt jelölt. – Alapformája és neve az egész magyarlakta területen
azonos. A régészeti kutatások szerint hazánk területén a
honfoglalás előtt készült darabok kontinuitása napjainkig
fennáll. Európában tőlünk keletre és nyugatra szintén ismert. A
legrégibb európai leletek a Dániában talált töredékek; a
magyarországiak a honfoglalók sírjaiból előkerült kultikus
edények. A középkori (11–14. sz.-i.) ásatásokból már a kor
európai szintjén álló edények, közöttük fazekak is kerültek
napvilágra: széles szájúak, öblösek, tojásdad testűek, lefelé
keskenyedők; kihajló szájuk néha tagozott. – A fazék belül
mindig mázas – sárga, barna, zöld –, kívül igen ritkán.
A paraszti háztartásban a fazék legfontosabb funkciója a
főzés volt. Főztek benne szabad tűzhelyen vagy bent a
kemencében, sőt egyes vidékeken a mezőn is. Olyan ételek főzésére volt a legalkalmasabb,
melyeknek – mint a káposzta, bab, húsleves, kása – egyenletes, lassú tűz kellett.
A múlt század vége óta fokozatosan áttértek a téglából rakott, ill. fémből öntött tűzhelyen
való főzésre, és a klasszikus formájú szűk fenekű fazekat a tűzhelyen jól ülő, a tűzhely vas
lapján csak alulról melegedő széles fenekű fazék, lapos fenekű fazék, totya fazék, sparhertos
fazék váltotta fel. Ez szélesedő aljú, nagyjából csonka kúp alakú edény; belül mindig mázas,
kívül csak ritkán mázatlan, sima felületű. (Domanovazky György: Magyar népi kerámia Bp.,
1968).

20. A gyertyamártó
Két formája ismert: a lapokból készült hasáb alakú, amelynek mindegyik
oldala egyenes; a korongolt, amelynek alsó része domború, de oldallapjai
felül téglalap alakúak. Mindkét formának kis talpa van, két füle és néha a
szája a sarkain gombokkal díszített. Rendszerint mázatlan, esetleg belül
mázas. Évszám, felirat is szokott lenni rajta. (Igaz Mária–Kresz Mária: A
népi cserépedények szakterminologiája.Népr. Ért., 1965).

21. A kalácssütő, kuglófsütő
Tűzálló agyagból készült. Kívül és belül is mázas. Leggyakoribb a kerek
fenekű, kissé kifelé hajló, hosszában ujjnyi szélességben benyomkodott
oldalfalú kalácssütő. A pereme széles. A fenekén néha domborműves
díszítés vagy karcolt díszítés van. Különleges változatai a szív-, hal-,
bárány- vagy malacforma. A fémből készült hasonló funkciójú edény
másolata. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények
szakterminológiája (Népr. Ért., 1965).

22. A kályhacsempe
Agyagból égetett, különféle alakú elemek, amelyeknek
különböző módon összerakott
együttese tüzelőberendezést
alkot, ill. amelyek tüzelőberendezések felületének vagy ilyenek
egy részének borítására szolgálnak. Ilyen értelemben a
kályhacsempe (mázatlan vagy mázas) lehet – alakja, ill. a
tüzelőberendezésen elfoglalt helye szerint kályhaszem vagy
kályhacsempe, illetve kályhafiók. A kályhát díszítő elemek
lehetnek
az övpárkányt
alkotó
csempék,
melyeket
övpárkánycsempe névvel foglalunk össze, és lehetnek a kályha pártázatát alkotó csempék,
melyeket pártázatcsempe, ill. kályhagomb névvel foglalhatunk össze. A legkorábbi
magyarországi kályhacsempe a 14. sz.-ból ismeretes. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi
cserépedények szakterminológiája (Népr. Ért., 1965)

23. Kancsó
Kívül és belül is mindig mázas cserépedény. Folyadéktartó,
elsősorban borosedény, melynek szája összenyomott, esetleg félig zárt
vagy csőszerűen végződik. A teljesen összenyomott kiöntőjű edény neve
orros kancsó; ha csak a kiöntője benyomott, az edény neve vizeskancsó.
Az archaikusabb formát őrző edénynek kis talpa van, ilyenkor talpas
kancsó a neve. A kancsónak a fülével átellenes oldalán van az eleje,
ahova a fő díszítmény kerül. Akadnak kivételes esetek, amikor a fenti
forma módosulhat: nem egy, hanem három kiöntője van, s nem egy,
hanem 2–3 füllel látja el mestere; a nyaka nem sima, hanem sűrűn redőzött vagy éppen a
szokásosnál jóval hosszabb. A kancsó leggyakrabban egyszínű zöld, barna vagy sárga mázas,
karcolt díszítésű, esetleg festett mintával. A nagykancsók legtöbbje domborműves. Évszám,
felirat majdnem mindig szerepel rajtuk. Díszesebb vagy valamely szempontból az
alapformától elütő darabjai kizárólag megrendelésre készültek. ( Igaz Mária–Kresz Mária: A
népi cserépedények szakterminológiája. Népr. Ért., 1965).

24. A korsó
Szűk nyakú, öblös vizesedény, szélesebb értelemben bor és pálinka tartására szolgáló
cserépedény. A hasa lehet gömbölyű, vállas vagy lefelé elkeskenyülő, szája kerek,
összenyomott vagy tölcsérszerűen kiszélesedő. Nyakában átlyuggatott korong, szűrésre
alkalmas rostély, belsejében égetett agyaggolyó, csörgő van.
Ha a nyaka karimás, ebből indul ki a függőleges állású fül,
mely általában üreges, és a közepe táján csöcs vagy csecs van:
ezen keresztül lehet a vizet kiszívni belőle. Formája után
rostélyos korsónak, csecses korsónak, csöcsös korsónak is
nevezik. A korsó lehet mázatlan cserépedény – ekkor a neve
paraszt korsó, vászon korsó –, díszítetlen, esetleg a vállán
földfestékkel vagy mázzal díszített. A leggyakoribb az, amikor
a korsónak a szája és csöcse mázas. Belül sohasem mázas.
Kívül azonban lehet mázas, és díszítheti írókázás, karcolt
díszítés, ecsetes díszítés, vésett díszítés, esetleg mindezeknek
kombinációja. Nagy mennyiségben, fogyóedényként készül.
Mestere a korsós. Csak az egyedileg készült darabokon
található
évszám
vagy
felirat.
Nagyság
szerint
megkülönböztetjük a kb. 40 cm magas, 10 liternél nagyobb
űrtartalmú nagykorsót; a 25–40 cm magas, 5–6 literes korsót, a
10–25 cm, 1/2–1 liter űrtartalmú kiskorsót. A korsót kizárólag ivóvíz tárolására használták.
Főleg a mezei munkások, aratók szomjúságát enyhítette a korsóban frissen maradt ivóvíz.
(Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények szakterminológiája (Népr. Ért., 1965)

25. A lakodalmas fazék, lagzis fazék, lagzifazék
Nagy cserépfazék, amely 30 cm-nél
magasabb, két függőleges állású füle a
szájából
indul
ki.
Módosabb
háztartásban 3–4, szegényebben egy-két
darab volt. E fazekak elnevezése és
mérete közötti összefüggés a lakodalmi
étrendből magyarázható. Lakodalom
alkalmával – ha a ház elég tágas – a
pitvarban, a kémény alatt padkát, erre
pedig ideiglenes tűzhelyet építettek s
azon főztek. Ha szűk a hely, akkor az
udvaron a ház elé építették a tűzhelyet.
A
padkán
álló
fazekak
alá
marhatrágyával
tüzeltek.
Egy
gazdasszony irányítása nyomán 3–6
meghívott szakácsasszony főzött, akik
általában a közeli rokonságból kerülnek
ki. A lakodalmas fazék használata egyes
vidékeken kb. 10–15 évvel ezelőtt szűnt
meg. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi
cserépedények
szakterminológiája.
Népr. Ért., 1965).

26. A szilke
Kívül és belül mázas cserépedény. Egyéb elnevezései: rátó, röstölő,
sirány. A keskenyfenekű fazékhoz hasonló forma. Ha ennél alacsonyabb
és hasasabb, akkor gömbölyű
szilke a neve: tiszántúli, keletmagyarországi forma. Általában függőleges állású füle van, amely a
szájból indul. Mérete alapján: a nagy szilke kétfülű, és 25 cm-nél
magasabb; a szilke: 15–25 cm magas; a kis szilke: magassága 15 cm alatt
marad. Egyik formai változata a száját átívelő füles forma, amiben a
mezőn dolgozóknak vitték az ételt. Leggyakrabban szilvalekvárt tettek el
benne télire. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi cserépedények
szakterminológiája. Népr. Ért., 1965).

27. A tál
A fazék után a paraszti háztartások legfontosabb
edénye. A tihanyi alapítólevélben említett tálkészítők
felbukkanása is igazolja, hogy régóta, használják. Kb. a
15–16. sz. óta mázolják és díszítik. Akkoriban már
nemcsak közönséges használatú edények voltak, hanem
a színes és díszített tálakat, tányérokat falra is
akasztották a lakásbelsők díszítésére. Emiatt terjedtek el
az akasztófüllel is ellátott tálak, tányérok. Ezek készítése
specialisták feladata volt. Részben étkezésre használták,
ill. a nagyobb medence formájúakat dagasztásra. (Kresz Mária: Fazekas, korsós, tálas.
Néhány szempont fazekasközpontjaink kutatásához és összehasonlításához Ethn., 1960).

28. A tányér
Általában belül mázas, kívül mázat lan cserépedény. Öble, ill.
feneke kerek, ezt veszi körül az oldalfal. Laposabb és kisebb, mint
a tál. Az oldalfalat rendszerint törésvonal osztja ketté. Az oldalfal
lehet meredek, lapos, homorú, domború; az oldalfal széle lehet
egyenes, kihajló, karimás, rámás, felülnézetben lehet hullámos,
íves, csipkézett, fűrészes; rendszerint akasztófüllel vagy
akasztólyukkal ellátott. A konyha, a pitvar díszítésére is használták.
Átmérője 16–25 cm. Étel osztására, evésre szolgál. (Kresz Mária:
Fazekas, korsós, tálas. Néhány szempont fazekasközpontjaink
kutatásához és összehasonlításához. Ethn., 1960).

29. A tintatartó, kalamáris
Ólommázas, lapokból formált cserépedény. Hasáb és szív
alakút készítenek. Mindkettő tetején két kerek lyuk van,
amelyekbe henger alakú peremes kis edényke illik. A két edény
közül az egyik a tintatartó, ennek fedője is lehet, a másik a
porzótartó, amelynek lyukacsos a fedele. A hasáb alakú
tintatartó felső szélén hátlap van, elöl pedig keskeny párkánnyal
fedett vályú, a tolltartó. Egyedileg készített tárgy. Felirata csak
néha van, ritka forma. (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi
cserépedények szakterminológiája. Népr. Ért., 1965).

30. A miskakancsó, miska, mihók
Ólommázas cserépkancsó. Emberfejű, süveges borosedény. A süveg
alkotja az edény száját és a kiöntőjét, amely összenyomott és lappal fedett
úgy, hogy csak kerek nyílás marad rajta. Egyetlen függőleges füle van.
Jellegzetes dísze a hasán levő domborműves kígyó és a szintén
domborműves sujtássor. Karcolt és festett minta is előfordul ugyanazon a
darabon. Felirata rendszerint a füle alatt van. – Ez az edényforma a középtiszai és az alföldi műhelyek specialitása volt. A legkorábbi ismert
miskakancsó 1828-ból datált. A legtöbb miskakancsó a 19. sz. 40-es, 50-es
éveiben készült. (Domanovszky György: Mezőcsáti kerámia. Bp., 1953)

31. A kulacs
Igen változatos formájú borosedény. Egyik változata lapos, korong alakú:
tulajdonképpen két tál összeragasztása révén nyert forma. Lapja lehet lapos,
domborodó vagy homorú.
Keskeny oldala lapított, fülekkel ellátott,
amelyekbe szíjat lehet fűzni. Szája kicsi, kerek, gyakran kupakkal ellátott.
Első fennmaradt emlékei a 18–19. sz. fordulójáról valók (pl. Nagyszalonta,
1790; Hódmezővásárhely, 1813; Ják, 1824). (Igaz Mária–Kresz Mária: A népi
cserépedények szakterminológiája Népr. Ért., 1965).

