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A középkori magyar kerámiaanyaggal foglalkozó régebbi kutatások a fazekasság munka
módszereinek kérdéseit a formatörténeti és kronológiai vizsgálatok mellett egészen elhanyagolták. 
A statikus szemlélet eredményezte azt a felfogást, hogy a középkori kerámia korongon készült, 
kemencében égették ki, fejlődés csak a formák, díszítés és a máz alkalmazásában észlelhető, 
tehát technikájában az Árpád-kortól a XX. századig a magyar fazekasság alig változott. 

A budai kerámiaanyag feldolgozásával kapcsolatban 1950-ben kezdtem meg Méri Istvánnal 
a Történeti Múzeum Árpád-kori kerámiaanyagának technikai vizsgálatát, különös tekintettel a 
XIII . századi fehér kerámiaanyagra. Ezt a korban jól meghatározható csoportot ilyen irányú 
vizsgálatok végzésére formai jellegzetességei ugyanis igen alkalmassá teszik. 

A vizsgálatok során a fazekak, bögrék és palackok külső és belső oldalán látható torzulások, 
az edénytest és különösen a fenék felépítésében látható szabálytalanságok nyilvánvalóvá tették, 
hogy készítésükkor a szabadkézi munkának nagy szerep jutott és formálásuk nem vezethető vissza 
az általánosan használt korong-technikára. Az edénytesten, főleg alsó részén, egyetlen esetben sem 
voltak észlelhetők azok a finom párhuzamos barázdák, amelyek a korong-technika által létre
jönnek. A XI I I . századi fehér kerámiának jellegzetes, mélyen bekarcolt, többnyire szabálytalan 
csigavonal díszítése semmiképpen sem készülhetett a korong gyors forgatása közben. Olyan rész
letesebb vizsgálatok váltak szükségessé, amelyek megvilágítják e csoport készítésének módszereit 
( 1 - 2 . kép). 

A további vizsgálatokat a Vármúzeum budapesti lelőhelyekről előkerült XII I . századi 
fehér kerámiáján folytattam.1 Különösen a várpalota szikla vermeiben és a Dísz téren feltárt 
leletegyüttesek alkalmasak ilyen vizsgálatokra, mivel a töredékek nagy száma jobban lehetővé 
teszi az olyan példányok kiválasztását, amelyeken a készítésmód nyomai könnyen felismerhetők. 
A vizsgálatot még indokoltabbá teszik a következők : Az edények nagyjából azonos anyagból 
készültek, s így valószínűnek vehetjük, hogy egy környékről származnak. Ezen felül a készítés
módjukban mutatkozó egyöntetűségből még arra is következtethetünk, hogy talán egy vagy 
néhány szomszédos fazekas-faluban készültek. 

A korábbi megállapításokat ez az anyag is megerősítette, uj adatként járult az eddigiek
hez az, hogy néhány darabnál megfigyeltem az edényfal és a fenék összeillesztésének nyomait, 
továbbá azt, hogy a korongon történő simítás minden esetben csak az edény nyak- és szájrészén 
figyelhető meg. Az edények legnagyobb részénél a fenék külső oldala sokkal durvább felületű, 
mint az edénytest más része ; gyakran ez a durva felület nem terjed ki a fenék egész terjedelmére 
és a fenék külső széle már sima (3—5. kép). 

Végül sikerült három olyan fehér fazekat, illetve több palacknyak-töredéket is találnom, 
amelyen az ún. hurkatechnika varratnyomai ma is látszanak és az egész edénytesten végig-
követhetők (7—10. kép).2 

Fenti megfigyelések felvetik a kérdést : milyen fazekastechnika hagy az elkészített edé
nyeken ilyen nyomokat? 

Olyan leírásokat kellett tehát keresnünk, amelyek a fejletlenebb fazekastechnikát, munka
fogásait és munkaeszközeit ismertetik. A szovjet és lengyel régészek a régi kerámiaanyag fel
dolgozásával kapcsolatban vizsgálataikba nagy sikerrel vonták be a néprajzi gyűjtések olyan 
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1. kép. XII I . századi fehér fazék. Buda, Disz tér, 14. gödör 

megfigyeléseit, amelyek a XIX. század végén, sőt a XX. században is megtalálható fejletlenebb 
fazekastechnikák és munkaészközök leírását adták. Ez a fazekastechnika átmenet a kézzel történő 
edényformálás és a korongolás között ; az edények alakítását ugyanis az ún. kézikorongon végzik. 

Az orosz háziipar tanulmányozására alakult bizottságok a XIX. sz. végén több kormányzó
ságot vizsgáltak meg. »Sokakat meglepett a nyizsegorodi, kosztromai, moszkvai és kalugai kor
mányzóságokban a fazekastechnika primitívsége. Nem mindig koronázta siker a legújabb rend
szerű fazekaskorong bevezetését célzó kísérleteket. Gyakran győzedelmeskedett a kézikorong 
hagyománya, amely e helyeken a X—XI. századra nyúlik vissza. A kézikorongon történő edény
készítésnél a fazekasnak feltétlenül nagy előkészítő munkát kellett elvégeznie az edény fenekének 
megformálásával. Amint M. V. Vojevodszkij kiderítette, e célból Kelet-Európában és Nyugat-
Szibériában az edény előzetes, szalagtechnikával történő megformálásához folyamodtak. Az agyagot 
hosszú hurkákba sodorták, ezeket oldalt laposra nyomták és spirálalakban felrakva kialakították 
a készülő edény t e s t é t . . . A könnyű típusú korongon végzett munkáknál ezt az agyagspirál
készítményt korongra állították (a korongot előre homokkal hintették be, hogy a tapadást meg
akadályozzák) s a fazekas balkezével forgatva a korongot jobbkezével formálta meg az edényt.«3 
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2. kép. XII I . századi budai fehér kerámiatípusok 
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3—6. kép. XII I . századi fehér fazekak fenekei. Buda, Disz tér, 14. gödör 
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-9. kép. XIII. századi fehér palack nyaktöredóke, belsején a hurkatechnika nyomaival. Buda, Disz tér, 
14. gödör 
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A. Szokolov néprajzkutató 1908-ban még látott Olonec kormányzóságban olyan fazekasó
kat, akik az edény falát egymásra helyezett hurkákból építették fel, hasonló eljárást használtak 
Moszkva kormányzóság Dimitrov kerületében is. Utóbbi helyen az elkészült edényt a korongról 
kézzel emelik le, anélkül, hogy levágnák.4 

A régészeti anyagra való visszakövetkeztetés nélkül részletes leírásokat adnak néprajz
kutatók a szerbiai kezdetleges fazekassággal kapcsolatban is. Az alábbiakban részletesebben 
ismertetek két ilyen néprajzi gyűjtést, mivel a magyarországi középkori kerámiaanyag vizsgálatá
hoz további igen fontos párhuzamokat adnak.5 A leírások a munka menetében írják le az edény
készítés egyes mozzanatait. 

Az agyag előkészítése. Szerbiában, Növi Pazar környékén, Rajovic, Znusa és Oholje 
falvak fazekasai a kitermelt és zsákokban lóháton hazahordott anyagot a házban vagy egy 
melléképületben földre helyezett deszkákon tárolják. Mennél többet áll, annál könnyebben lehet 
vele dolgozni. A fazekas annyi száraz agyagot különít el magának, amennyit egy nap alatt fel 
tud dolgozni, majd egy seprű segítségével forró vízzel befröcsköli. A megnedvesített földet faverővel 
ütögeti, majd 24 órán át állni hagyja. A felhasználás előtt megtapossa, megtisztítja, majd még-
egyszer lábbal és kézzel meggyúrja és felosztja az agyagot kerek kalácsokra és hosszú hurkákra. 
Legjobban kedvelik a zöld színű agyagot, amely tulajdonképpen agyaggal kevert zöldes szemcséjű 
szétmállott homokkő. 

Zlakusa falunak az egész környékén közismert fazekasai szürkés-sárgás színű agyagot 
bányásznak két-három méter mélységből, megőrlik, majd fahordókban 24 órán át áztatják. 
Az agyaghoz kalcitot (»vrsta«) kevernek fele-fele arányban. A kalcitot nyílt tűzön égetik, majd 
faedényekben porlasztják és átszitálják. Az agyag és kalcit keverékét mezítláb tapossák. 

Munkaeszközök, az edény formálása és díszítése. A Növi Pazar környéki fazekasok munka
eszközei: 30 cm átmérőjű és 30 cm magas kézikorong (24. kép d), nyél nélküli fakés, fadorong, 
víz tárolására faedény, és vászon vagy bőrdarab. A korongtányér közepét hamuval behintik, 
majd ráhelyezik az agyagkalácsot, amelynek szélét a koronghoz nyomkodják, hogy oda tapadjon 
és a korong forgatása közben fakéssel körülnyesik. Ezután az agyagkalács közepén levő mélyedésbe 
kevés vizet öntenek. Ez az agyagkalács képezi az edény alját, amelyből nyújtással indítják meg 
az edény oldalát. Az edény aljától függ az egész edény magassága. A megindított oldalra ragasztják 
azután a rövid de vastag gyertyához hasonló agyaghurkákat. A korongot bal kézzel maguk felé 
forgatják és közben fakéssel simítják a ráragasztott hurkákat. Az így felépített edényoldalt 
nyújtják úgy, hogy a nagy ujjal belülről a többi ujjal pedig kívülről nyomják az edény oldalát, 
közbe-közbe bal kézzel lassan forgatják a korongot. Az edény felső szélét kifordítják a rongy 
segítségével, így készül az edény szája. Az öblösítés a bal kéz mutató ujjával történik, miközben 
a jobb kézzel lassan forgatják a korongot és időről időre a jobb kéz nagy ujjával megszorítják az 
edény torkát. A kész edényt először fakéssel, majd gyors forgatás közben vizes ronggyal simítják. 
Legvégül az edény oldalának felső részét fakéssel és körömmel díszítik. Az edényeken előforduló 
leggyakoribb díszítés : két körben futó egyenes vonal között két vagy három hullámvonal, vagy 
a hullámvonalak között félhold alakú, körömmel készített rovátkák, vagy hullámvonalak kör alakú 
rovátkával, amelyeket fakéssel csinálnak. A vonalakat és rovátkákat az egyes fazekasok külön
bözőképpen csoportosítják. Mindegyiknek megvan a maga megszokott díszítésmódja, erről ismeri 
fel saját készítésű edényeit. Az edények fenekén rendszerint a következő jel található : kör, 
körben kereszt és pont. Ezeknek nincs külön elnevezésük. A jel a korong lapjának közepén van 
bevésve, és arra szolgál, hogy megadja a középpontot (utóbbi magyarázat valószínűleg a kutató 
egyéni megokolása). Sok edényen nem látható jel, ugyanis a pont eltörlődik a leszedésnél vagy a 
szárításnál. 

Zlakusa falu fazekasai a következő munkaeszközöket használják : az előbbivel egyező 
korong, fakés, félkör alakú fadarab lesarkított élekkel, rongy- vagy bőrdarab, pálcára erősített 
fogazott kerék az edények díszítésére. Az edény aljához szükséges agyagmennyiséget kézbe veszik, 
tenyerük között meggyúrják, labdát formálnak belőle, összelapítják, majd az alsó oldalát kalcit
porral behintik, nehogy túlságosan odaragadjon a koronghoz. A fazekas bal kezével forgatja 
a korongot és a jobbal körülvágja az edény alját a fakéssel. Ezután agyaghurkákat csinál és mind-
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10. kép. XII I . századi fehér fazék, külsején a hurkatechnika varratnyomaival. Budapest, Vármegyeház utcai 
leletből 
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két kézzel körbe felragasztja a kész edényalj szélére, majd a korongot forgatva fakéssel simítja. 
Amikor elérte a kívánt magasságot, elkészíti az edény száját. Utána a korong forgatása közben 
a félkör alakú falappal öblösíti, majd a rongy- vagy bőrdarabbal simítja. Végül a kész edényt a 
fogázott kerékkel vagy a fakés hegyével (vízszintes, illetve hullámvonalakkal) díszíti. A kész 
edényt fakéssel alányesik és leválasztják a korongról. A nyers edényeket nyáron a napon, télen a 
tűzhely mellett szárítják. Később tűzhely felett elhelyezett deszkára sorakoztatják őket, i t t a 
füsttől megfeketednek, míg a napon száradók nem színeződnek. 

Égetés: A Növi Pazar környéki fazekasok az edényeket szabad tűzben égetik. Az égető 
hely egy egyszerű, rendszerint az udvarban kiásott 0,5 m mélységű lyuk, 1,2—1,4 m átmérővel. 
Csak szélcsendes időben égetnek, mert szél vagy eső esetén a fazekak megrepedeznek. Az égető 
alján keresztbe rakott tölgyfa hasábokra helyezik az edényeket, majd föléjük újabb hasábokat 
helyezve alágyújtanak. Az égetés ideje valamivel hosszabb egy óránál. A kiégett edények izzanak 
és kifehérednek, ekkor a fazekas egy rúddal megforgatja őket. Különösen vigyáznak arra, hogy 
az edény minden része izzón. Az izzó edényeket a faraddal emelik ki, és fateknőben kukorica
lisztből készült lében kifőzik, hogy tartósabb legyen. Miután jól átitatódott az edény, visszakerül 
a parázsba, hogy megfeketedjen, majd az égető szélére húzva lehűlni hagyják. Egy tűzön, nagysá
guk szerint, 12—25 edényt égetnek ki. 

Zlakusa fazekasai szintén szabad tűzben égetik a fazekakat. A szélesebb sekély gödör 
aljára fahasábokat helyeznek, ezekre kerülnek az edények, majd körülrakják és betakarják száraz 
gallyakkal. A csendes tűz legfeljebb 2 óráig tart , közben az edényeket nem mozgatják. Fehér 
izzásnál az edényeket kiégettnek minősítik. A tűzből hosszú rudakkal szedik ki az edényeket, 
a kukoricalében nem minden esetben főzik ki őket. 

Értékesítés: A pazari fazekasok 1912 előtt lovakon hordták szét termékeiket Rigómező 
és a Növi Pazar-i szandzsák területén. Vándorlásuk ideje a tavasz, ekkor viszik szét a télen elké
szített árut. A nyáron készült termékeket cséplés után, augusztus hónapban kereskedőknek 
adják el. Aszályos években falvakba mennek és fazekaikat cserélik : annyi búzára, amennyi 
belefér.6 

Zlakusa fazekasai termékeiket régebben a környező városokba vitték ökörfogatokon, 
ritkábban lovasszekereken. Némelykor falvakba viszik és élelemért cserélik : egy ötliteres edényért 
5—10 kg búzát, lisztet vagy babot kapnak. A fazekasság i t t örökletes, apáról fiúra száll. Csak 
férfiak foglalkoznak vele, de nem fő foglalkozásként. Nyáron, a mezei munka idején kevesebbet 
dolgoznak. Egy fazekas naponta kb. 30 db 1 — 10 literes edényt készít vagy 15 db 10—20 literest. 
Télen a napi teljesítmény sokkal kisebb. 

* 

Következtetések. A fentebb ismertetett néprajzi munkamódszerek a IX—XIII . századi 
magyarországi fazekasok — köztük a budai fehér áru készítői — egykori eljárásainak és munka
eszközeinek megismerését könnyítik meg. A leírásokból többek között azt láthattuk, hogy az 
edényfenék kialakításának módszere nagyjából egyező munkamenet mellett is helyenként és 
valószínűleg fazekasonként is változhat : egyes esetekben a korongtányérra helyezett agyag
kalács széleit a koronghoz nyomkodják, ami avval jár, hogy a fenék széle simább és egysíkú, 
durvább felületű közepe viszont kissé magasabban marad. Ilyen esetben a fazekas a tapadás 
ellensúlyozására a korong középső részére több hamut vagy kavicsos homokot szórhatott. Más 
esetekben a fenéklap kialakításához készített agyagkalácsra hintik a tapadást gátló durva szem
cséjű anyagot : ilyenkor az elkészült fazék fenekének teljes felületén láthatóak a korongra hintett 
anyag nyomai, és a fenék a korongtányérral egy síkú marad. Ilyenfajta eljárások nyomait fedez
hetjük fel a budai fehér kerámia egy részén (az előbbi eljárásra példa : 3. kép, 2. kép a—d, az 
utóbbira: 5. kép, 2. kép e), más módszert mutató nyomok mellett. 

A leírások rávilágítanak arra, miért éppen a fenék közelében találjuk az edény külső 
oldalán a legnagyobb egyenetlenségeket. Ez a rész az, ahol a fazekas az Árpád-korban a megnyúj
to t t edényfenékhez a hurkákat ragasztani kezdi (1. kép). 
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11. kép. Fazekas-ábrázolás 1000 körül, 
spanyolországi kódexből 

A zlakusai és Növi Pazar környéki 
fazekasok munkamódszerei egyes vonásaikban 
már fejlettebb technikát mutatnak, mint ami 
a XIII . századi fehér kerámiaanyag legnagyobb 
részéről leolvasható. Az edénytest felépítése 
után ugyanis a korong gyors forgatása közben 
ronggyal vagy bőrrel simítják az egész edény
felületet, s ezenfelül a zlakusai mesterek az 
edény belsejét már félkör alakú falappal öblö-
sítik. Nálunk viszont belül a kézzel formálás 
nyomai még látszanak. 

A szerb fazekasoknál a fenékbélyeg 
használata nem mutat rendszerességet, alkal
mazása inkább hagyományszerű mint meg
indokolt. Az Árpád-kori magyar anyagnál sem 
általános a fenékjegy használata, de alkalmazá
sának vagy elhagyásának bizonyára oka lehe
tet t , ezt azonban még nem ismerjük. 

Szerbiában a szabad tűzben való égetés 
még a legkezdetlegesebb mesterségi fokot 
mutatja. A magyar anyagnál ezt a kérdést még 
nem dönthetjük el. Az ásatások tanúsága szerint 
a korabeli orosz fazekasok már kemencét hasz
náltak. A szerb fazekasok díszítő eljárása 

nagymértékben egyező a IX—XIII . századi 
magyarországi kerémiaanyag díszítésmódjával. 

A zlakusai és Pazar környéki faze
kasok az egész edénytestet korongon simítják. 
Ezt számukra az aránylag jól forgatható korong 
teszi lehetővé, ami a kézikorong fejlődését be
mutató szovjet és lengyel régészek korongtípusai 
között már a második fokot képviseli.7 A XII I . 
századi fehér kerámiaanyag kezdetlegesebb 
állapotra vall : az edénytest végső simítása 
még csak a száj- és nyakrészen figyelhető meg. 
Ez természetesen szabálytalanabb edényfor
mát eredményezett. A budai fehér árut készítő 
fazekasság véleményünk szerint a XIII . század 
első felében még az egyszerű tányérból álló 
korongtípust használta, amelynek szerkezete 
gyorsabb és egyenletesebb forgatást nem tesz 

12. kép. Vörös cserépből készült palacktöredék 
simított külső felülettel. Buda, Disz tér, 14. gödör 
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13—14. kép. XIII. század végi füles palack és fazék, a peremtől a has aljáig simított felülettel. Budai vár, 
Kúria utca, 40. gödör 

lehetővé. Alkalmazása egykor nemcsak Közép- és Kelet -Európában volt általános, hanem 
egész Európában elterjedt lehetett. Ezt bizonyítja egy spanyolországi kódex i. u. 1000 
körül készült Ószövetség-illusztrációja, amely a padra erősített, könnyű kézikorong első 
korabeli, eddig ilyen vonatkozásban ismeretlen, hiteles ábrázolása (11. kép). A fazekas oldalvást 
ül a padon, amelyre a korongtányért erősítette és éppen egy kész edényt emel le. Előtte a földön 
egy három részre osztott anyagkupac hever. A kör alakú halom jellegzetes T-formára osztása 
mutatja, hogy a miniátor ebben is igazodott az illusztrált jelenet elképzeléséhez: a kora-közép
kori térképeken is így jelzik a Földet, a három ekkor ismert világrésszel.8 

* 

Árpád-kori kerámiaanyagunk készítési folyamatának megismerése egyre inkább lehetővé 
teszi, hogy a készítők egykori helyzetére következtetéseket vonhassunk le. A kezdetleges technika 
nagyobb számú áru készítését lehetetlenné tet te. Már a fentebb elmondottakból is következtet
hetünk arra, hogy a fazekasok háziipari keretek között termeltek, az év nagy részében egyéb, 
bizonyára földműves munkát végeztek. A XII I . századi fazekasság kezdetleges munkaeszközei
vel elsősorban nyilván a szűkebb környezet és (a természetbeni adózás eredményeként) a földesúr 
számára dolgozott. A fazekas mesterség még nem nőtt túl az önellátó feudális gazdálkodás kere
tein, módszereiben még nem érezhető az a fejlődés, amely a XV—XVI. században már élesen 
elkülöníti egymástól a városi polgár-kézművest és fejlett termékeit a Addéki — gyakran hűbér-
birtokhoz kötött — jobbágymestertől és készítményeitől : a céhbeli mestert a céhen kívüli, kontár 
fazekastól. 

Vizsgálatainkba XII I . századi vörösre égetett kerámiaanyagot nem vonhatunk be, 
miután az a budai vár leletei között csak szórványosan fordul elő. Bár ezeket az edényeket is 
jórészt azonos módon készítették (kézikorong, hurkatechnika), közöttük sokkal gondosabban 
formáltak és külső felületükön egyenletesebben simítottak is vannak. Ismerünk egy olyan palack-
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15. kép. Fehér kerámiatípusok az 1300—1350 közctti időből, Buda, Disz tér, pincekútból 

16. kép. Fehér kerámiatípusok a XV. századból. Buda 
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17—20. kép. Fehér bögre és kancsó külön ragasztott fenékkel, ill. fenékbélyeggel. Buda, Disz tér, pincekútból 

töredéket is, amelynek külső felületét valószínűleg csonteszközzel — ősrégi gyakorlatra valló 
eljárással — fényesítették (12. kép).9 

A fejlődés a tökéletesebben korongolt edények felé már a XII I . század budai leletegyütte
seinek egyes darabjain is nyomon kísérhető. A várból előkerült füles palack (13. kép) és a Curia 
utcai fazék (14. kép) belsején a hurkatechnika »varratai« még látszanak, de az edényfal simítása 
már a peremtől a has aljáig terjed ; a fazék esetében a simítást az edény belső oldalán is meg
figyelhetjük. A fazekas a korongolás lehetőségeit tehát már jobban kihasználja. 
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21—23. kép. XV. századi fehér fazekak külön 
ragasztott fenékkel, ill. fenékbélyeggel. Buda, 

Hat tyú utca, kútból 

A XIV. század elejére jellemző fehér 
kerámia típusoknál (15. kép) az edény utó
lagos simítása már az egész edény testen végig 
kísérhető. A formák jóval szabályosabbak, mint 
a XII I . században. A korábbi szabálytalan 
vonalú karcolt díszítést szabályosan futó hor-
nyolások, majd erősen hangsúlyozott bordázá-
sok váltják fel. Ugyanekkor a korongra szórt 
hamu, homok stb., a korongtányérba metszett 
jegy, vagy a fenék és edényoldal összeragasztá-
sának nyoma még jól látható (17—20. kép). 
A fazekas tehát még most is hurkatechnikát 
használ és kézikorongon dolgozik. 

A XV. század fehér kerámia típusai 
között is megtalálhatjuk néha-néha a kézikorong 
használatának bizonyítékait : a tapadás meg-
gátlásául a korongra szórt anyag nyomát, a 

fenékbélyeget, vagy a fenéklap és edényfal összeragasztásának jeleit (21 — 23. kép). Jellemző azon
ban, hogy a XV. századi anyagban ezeket a nyomokat már csakis a fehér kerámia csoporton belül 
találtam meg ; a hasonló korú, más összetételű agyagból készült (vasoxid tartalmú agyag) edények 
fenekén már majdnem mindig a korongról történő levágás nyoma figyelhető meg. így pl. a Buda, 
Hat tyú utcai középkori kút XV. századi leletegyüttesében : 

db fenókbélyeg leemelés nyoma levágás nyom« 

fehér kerámia 
vörös kerámia 

15 
29 

' 5 14 1(?) 
29 

* 
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24. kép. Kózikorong típusok, a—c) Mai kézikorongok Boszniában, A. Kolmeta gyűjtése, d) Növi Pazar 
környéki fazekasok kézikorongja, e) Olaszországi nehéz kézikorong 1472-ből. f) Albán kézikorong, Nopcsa 

gyűjtése, g) Orosz kózikorong, Zelenin gyűjtése 

Véleményem szerint a leírt készítésmódok középkori fazekasságunk fejlődésének főbb 
állomásait jelzik : az Árpád-kori fazekasság csoport-iparos jellegét, a XIV—XV. században a 
még hűbéri birtokhoz kötött jobbágymesterek munkásságát, akiknek piacra kerülő áruja a lassú 
fejlődés ellenére is egyre jobban elmarad a városi kézműves fazekasság magasabb igényű techniká
val készült termékeitől (lábbal hajtott korong, máz használatának kezdete). A két különböző 
technika nyilván egymás mellett él hosszabb ideig, nem váltja fel rögtön egymást, hiszen egy 
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25. kép. Álló tengelyű lábkorong, 1568 26. kép. Álló tengelyű lábkorong 
habán eéh-kancsón, 1734 

időben dolgoznak a falusi és városi fazekasok is. Ezért jelentkezik Budán is egyazon leletegyütte
sekben a két technika. 

Az eddigiekben szándékosan nem foglalkoztam az alkalmazott fazekaskorongok típusai
nak részletesebb magyarázatával. A külföldi kutatók közül Kostrzewsky (1925), Jakimowicz (1929), 
Knorr (1937), Rieth (1938), Holubowicz (1947) és Rybakov (1948) részletesen foglalkoznak a 
kézikorong típusaival és fejlődésével. Az általuk összegyűjtött (főként néprajzi) anyag az egyszerű 
tányérú könnyű korong, az alsó hengerrel, majd keresztdeszkával megnövelt kézikorong rendkívül 
sokrétű variációit mutatja. Véleményem szerint a régészeti anyagot ma csak nagy vonásaiban 
kapcsolhatjuk össze e típusokkal, részletesebb beosztás még lehetetlen. Pusztán a leletekből 
nem mindig következtethetünk a használt munkaeszközre, s ahogy Holubowicz is kiemeli : a 
fazekaskoronggal foglalkozó kutatók nagy részenem tudja, hogy kézikorongon is lehet korongolni, 
azaz edényt felhúzni.10 Az újabb boszniai néprajzi gyűjtések is bizonyítják ezt.1 1 

A magyarországi fazekasság fejlődésének megvilágítására egyelőre a következő beosztást 
javasolom : 

Valószínű, hogy a fazekasok a XII—XIII. században Magyarországon egyszerű tányérú 
kézikorongon dolgoztak. A XIII. század második felében helyenként már biztosabb konstrukciójú 
kézikorongra tértek át1 2 (alsó hengerrel vagy keresztdeszkával növelt kézikorong, 24. kép). Ezt a 
második típust falvakban hosszú ideig, legalább a XVI. század kezdetéig használhatták. A városi 
mesterek e típust tökéletesíthették (figyelembe véve a külföldi analógiákat, a X V - X V I . századi 
német és lengyel fazekas-ábrázolásokat) a XV. század folyamán az álló tengelyű lábkoronggá 
(25. kép), amelyet még a XVIII . században is ismertek (26. kép).1 3 A ma is használt mozgó 
tengelyű, kéttányéros korong magyarországi alkalmazása a középkori fejlődés e menetéből 
már nem vezethető le, és újabb külső hatás eredménye. 
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27. kép. A XIII. századi fehér kerámia elterjedése 



JEGYZETEK 
1 A főbb eredményeket felhasználtam szakdolgoza

tomban : A XV. század budai kerámiája. (Kéz
irat. 1950. v n i . ) 

2 Budapest, Vármegyeház utca 7. lelete : fehér 
XI I I . századi fazék. MNM Történeti Múzeum ; 
Curia utca 3., XII I . századi fazék, Vármúzeum, 
lt. sz. 53.280. 

3 B. A. Bybahov, Remeszlo Drevney Ruszi. Moszkva, 
1948, I I . fej. 

4 D. Zélenin, Russische (Ostslawische) Volkskunde. 
Leipzig, 1927, 102-106. 

5 B. Perunicié, A cserépedények készítése Uzicka 
Pozega melletti Zlakusaban. — P. Z. Petrovié, 
A Raska völgyi hagyományos kerámia. (Drobnja-
kovië, Contributions à l'étude de notre céramique 
populaire. Musée Ethnographique de Beograd. 
Éditions Speciales. Beograd, 1936, Fasc. 6.) 

6 A pénzgazdálkodás szempontjából bizonytalan 
időkben, pl. az első ós második világháború után, 
hasonló jelenségeket figyelhettünk meg a magyar 
vidéki fazekasságnál is. 

7 Az egyszerű kózikorong csupán egy. felső lapból és 
tengelyből áll ; a fejlődés folyamán a korong
tányért alsó hengerrel vagy pálcákkal és kereszt-
deszkával is ellátják. Ez az utóbbi típus már 
egyenletesebb forgású, mert a henger vagy alsó 
keresztdeszka a tengely befoglalásával a korong -
tányér nagyobb ingadozását meggátolja. Ezen
kívül ez a bővítés a korongtányérral együtt forogva 
annak tehetetlenségi nyomatékát is növeli (24.kép). 

8 Az illusztráció jellegzetesen egyesíti a reális és 
szimbolikus elemeket : föld, amelyből fazekak 
készülnek, illetve a Föld, amelynek emberei az 

Úr hatalmában állanak. A kép ugyanis Jeremiás 
könyvének illusztrációja : a próféta a fazekas 
házában. — Paris, Nat. Bibi. Cod. Lat. 6.; készült 
1000 körül, Spanyolország, Sant Pere de Roda. 

9 A töredék belsején a hurkatechnika nyomai lát
hatóak. Buda, Dísz tér 14. gödör ; XIII . századi 
leletekkel. — A kezdetleges technika nyomokban 
még 1880 körül Magyarországon is kimutatható 
volt : »Wosinszky M. apát szíves közlése szerint 
még 25 évvel ezelőtt a Tolna megyei Döbrőköz és 
Gyula-Jováncza községekben néhány család korong 
nélkül tisztán csak szabad kézből formált házi-
szükségletre szánt edényeket. Érdekes volna kiku
tatni, hogy létezik-e e módszer még ma is valahol 
az országban.« Wariha V'., Az agyagművesség. 
Az iparművészet könyve I I . Ráth Gy. szerkesz
tésében. Bp. 1905, 572. 1. jegyzete. 

10 W. Holuhowicz, Adatok a lengyelföldi fazekas-
mesterség történetéből. Zotchlani Wiekow, Poznan, 
XVI (1947). 

11 Ivanjska falu fazekasai a 24. kép a ábráján 
bemutatott korongon húzzák fel edényeiket. A. 
Kolmeta, O seljaekom loncarstvu u zapadnoj i 
sredjoj Bosni. Glasnik Zemaljskog Muzeja u 
Sarajevu I X (1954) 167—168. A tanulmányra 
Parádi Nándor hívta fel figyelmemet. 

12 Ez a korongtípus a szerbiai néprajzi analógiák 
szerint már az edónytest simítását is lehetővé 
teszi. 

13 Habán céhkancsó 1734-ből. Székesfehérvár. István 
király Múzeum* 

Az 1, 3—9. képek a szerző e dolgozathoz készített 
felvételei. 
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/ . HOLL 

BEITRÄGE ZU DEN ARBEITSMETHODEN 
DER UNGARISCHEN TÖPFEREI DES MITTELALTERS 

Im Zusammenhang mit der wissenschaft
lichen Bearbeitung der ungarischen Keramik 
des Mittelalters erwies sich auch ein eingehendes 
Studium der Arbeitsmethoden der alten Mei
ster als unerlässlich. Besonders im Hinblick 
auf die Keramik des IL —13. Jahrhunderts 
wurde die Beobachtung gemacht, dass die 
Freihandarbeit eine grosse Rolle bei der Ver
fertigung spielte und dass die Formgebung 
der Gefässe unmöglich auf einer mit dem 
Fuss betriebenen Töpferscheibe stattfinden 
konnte. Im Jahre 1950 begann ich zusammen 
mit I. Méri zunächst die Untersuchung der 
weissen Keramik des 13. Jahrhunderts, so
dann wandte ich mich der Prüfung des aus 
Budapester Fundstät ten geborgenen gleichalt
rigen weissen keramischen Materials zu (Abb. 1). 

Bei dieser Gruppe konnte beobachtet wer
den, dass das für diese Zeit charakteristische 
tief eingeritzte Linienornament keinesfalls 
während der schnellen Drehung der Scheibe 
entstanden sein konnte. An anderen Stücken 
waren die Spuren der Ans atz stellen von Wand 
und Boden des Gefässes gut sichtbar. Glättung 
mittels Töpferscheibe ist nur an den Hais
und Mundpartien bemerkbar. Bei dem grössten 
Teil der Gefässe hat die Aussenseite des Bodens 
eine viel gröbere Oberfläche als die üb
rigen Teile des Gefässkörpers ; diese rohe Ober
fläche ist jedoch oft nur am Mittelteil des 
Gefässbodens wahrzunehmen, während der 
Rand viel glatter ist. Schliesslich ist es gelun
gen, auch solche Gefässe bzw. Flaschen zu 
finden, an denen Spuren der sogenannten 
Spiralwulsttechnik noch heute sichtbar sind 
(Abb. 7—9). Diese Beobachtungen weisen 
sämtlich darauf hin, dass die Anfertigung dieser 
keramischen Gruppe aller Wahrscheinlichkeit 
nach auf einer mit der Hand betriebenen Scheibe 
stattgefunden hat. 

Eine Erklärung für die Entstehung der an 
den Gefässen sichtbaren Spuren kann am 
ehesten durch einen Vergleich mit Hilfe 
der diesbezüglichen Beschreibungen der ethno
graphischen Sammlungen gewonnen werden ; 
dank dieser Methode haben auch die deutschen, 
polnischen und sowjetischen Archäologen be
deutende Resultate bei ihren Untersuchungen 
auf dem Gebiet der Keramik des Mittelalters 
erzielt. Unsererseits konnten wir am erfolg
reichsten die Mitteilungen von B. Perunicic 
und Z. Petrovic benutzen (Drobnjakovic : Contri
butions à l'étude de notre céramique populaire. 
Musée Ethnographique de Beograd. Éd. Spéc. 

Fase. 6.1936), da sich diese eingehend mit dem 
Arbeitsverfahren befassen, das von den Töp
fern in der Umgebung von Növi Pazar und 
Zlakusa bei der Herstellung ihrer Gefässe 
auf handgetriebener Scheibe angewandt wird. 

Die Töpfer in der Umgebung von Novi 
Pazar bestreuen die Mitte des Scheibentellers 
mit Asche, darauf setzen sie den Tonkuchen 
(die Tonmasse), dessen Rand zur Scheibe 
gedrückt wird, damit er gut anhafte. Während 
des Drehens der Scheibe wird der Ton mit 
einem Holzmesser ringsherum beschnitten. Der 
Tonkuchen bildet den Gefässboden, durch des
sen Hochziehen die Ausbildung des Gefäss-
leibes beginnt. An diesen Ansatz werden 
nun die kurzen Tonwülste angeknetet. Die 
Scheibe mit der linken Hand drehend, glättet 
der Töpfer die aufgeklebten Wülste mit dem 
Holzmesser. Die Ausbauchung des Gefässes 
führt er mit dem Zeigefinger der linken Hand 
aus, während er die Scheibe langsam dreht. 
Das fertige Gefäss wird nun unter schneller 
Drehung der Scheibe zuerst mit dem Holz
messer, danach mit einem nassen Stoff läppen 
geglättet. An den Gefässwänden sind Verzierun
gen zu sehen, die mit einem Holzmesser oder 
Fingernagel angebracht sind : Wellenlinien 
zwischen geraden Linien oder Wellenlinien 
und mit dem Nagel eingeritzte Kerben. Die 
Verzierungsmotive sind von den einzelnen 
Töpfermeistern verschieden angeordnet, jeder 
von ihnen hat seine ihm eigene Verzierungsart, 
an der er seiner Hände Werk erkennt. In der 
Mitte des Scheibentellers sind einfache Zeichen 
eingraviert (Kreis, Kreuz im Kreis, Punkt), 
deren ursprünglicher Sinn ihnen aber nicht 
klar ist. 

Die Töpfermeister von Zlakusa formen aus 
der zum Gefässboden nötigen Tonmasse einen 
Ball, den sie plattdrücken und die untere 
Fläche mit Kalzitstaub bestreuen, damit diese 
nicht allzu sehr der Scheibe anklebe. Der auf 
die Scheibe gedrückte Ton wird nun während 
des Drehens mit dem Holzmesser beschnitten, 
wonach die Wülste an den Rand des Gefäss
bodens geknetet werden, welche ihrerseits 
durch das Holzmesser bei Drehung der Scheibe 
eine Glättung erfahren. Die Aushöhlung des 
Gefässes wird von den Zlakusaer Meistern 
mit Hilfe eines halbkreisförmigen Holzmessers 
bewerkstelligt. Die Töpfermeister beider Dör
fer brennen die Gefässe im offenen Feuer. 
Die Feuerstelle ist ein einfaches, 50 cm tiefes 
Loch im Boden, mit einem Durchmesser von 

194 



1,2—1,4. m. Dahinein stellen sie die Gefässe 
auf kreuzweise geschichtetes Eichenholz und 
umgeben diese mit Reisholz. Der Brand dauert 
eine, höchstens zwei Stunden. In einigen 
Fällen werden die Gefässe nach dem Brand 
noch in einer Brühe aus Maismehl gekocht, 
um ihnen eine grössere Dauerhaftigkeit zu 
verleihen. In einem Feuer werden 12—25 
Gefässe gebrannt. 

Aus diesen Mitteilungen ist ersichtlich, 
dass die Methode der Formung des Gefäss-
bodens, trotz der im grossen und ganzen 
gleichen Arbeitsvorgänge, je nach Gebiet und 
wahrscheinlich von der Persönlichkeit des 
Töpfermeisters abhängig Variationsmöglich
keiten in sich sehliesst. In einigen Fällen wer
den die Ränder des Tonkuchens an die Scheibe 
gedrückt, in anderen wieder wird ein das An
haften verhinderndes rohkörniges Material auf 
den Tonkuchen gestreut : im letzten Fall 
bleiben dann auf der ganzen Oberfläche des 
Gefässbodens die Spuren des aufgestreuten 
Materials sichtbar (Abb. 3—6). Die Beschreibun
gen klären uns auch darüber auf, warum die 
grössten Unebenheiten der Wände gerade in 
der Nähe des Gefässbodens sind : das ist 
nämlich der Teil, wo der Töpfer an dem 
hochgezogenen Gefässboden die Wülste an
zusetzen beginnt (Abb. 1). Manche Einzelheiten 
in der Beschreibung der serbischen Methoden 
weisen auf eine fortgeschrittenere Technik 
hin als diejenigen der ungarischen weissen 
Keramik des 13. Jahrhunderts. Die serbischen 
Meister glätten die ganze Oberfläche des 
Gefässes. während die Spuren der Handfor
mung an den Wänden der Gefässe des 13. 
Jahrhunderts nur unvollkommen verwischt 
sind. Zugleich ist jedoch der Brandvorgang im 
offenen Feuer der serbischen Töpfer ein Überrest 
der rückständigsten Stufe der Töpfertechnik, 
die gleichmässig gebrannten Gefässe der weissen 
keramischen Gruppe des 13. Jahrhunderts in 
Ungarn hingegen scheinen einen Beweis dafür 
zu liefern, dass sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach schon im Ofen gebrannt wurden. 

Die weisse Tonwaren verfertigenden Töp
fermeister in der Umgebung von Buda dürften 
in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
wohl noch den aus einem einfachen Teller 
bestehenden Scheibentypus verwendet haben, 
dessen Konstruktion ein schnelleres und gleich-
massigeres Drehen nicht ermöglichte. Ein 
Beweis dafür scheint zu sein, dass Glät
tung nur auf Mund- und Halspartien der 
Gefässe vorgenommen wurde, also nur dort, 
wo die Ausbildung der Gefässform es unbe
dingt gebot. Aus dieser primitiven Technik 
können wir folgern, dass unsere Töpfer zu 
jener Zeit nur innerhalb der von der Haus
industrie beschränkten Grenzen arbeiteten, und 
die längste Zeit des Jahres mit Ackerbau 
beschäftigt waren. Die Entwicklung zu technisch 

vollkommener gedrehten Gefässen ist jedoch 
schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts be
merkbar (Abb. 13—14). Um diese Zeit dehnt 
sich die Glättung der Gefässwände vom Rande 
aus weiter bis zum unteren Teil des Gefäss-
leibes, der Töpfer hat also gelernt, die durch 
die Drehscheibe gegebenen Möglichkeiten in 
grösserem Masse auszunutzen. 

An dem für den Beginn des 14. Jahrhun
derts charakteristischen Typus der weissen 
Keramik kann man eine nachträgliche Glät
tung des Gefässes schon am ganzen Gefäss-
körper verfolgen (Abb. 15). Die Formen sind 
regelmässiger, die früher unregelmässig laufen
den geritzten Verzierungen werden von regel
mässigen Kannelierungen sowie stark betonten 
Rippen abgelöst. Zu gleicher Zeit aber sind 
die auf die Scheibe gestreute Asche, Sand 
usw., die in den Scheibenteller eingravierten 
Zeichen sowie die Spuren der Ansätze der 
einzelnen Gefässteile gut zu sehen. Der Töpfer 
arbeitet also noch immer mit der Spiralwulst-
technik und auf der Hahdscheibe (Abb. 17—20). 

Auch unter den Typen der weissen Kera
mik von Buda des 15. Jahrhunderts finden 
wir ab und zu einen Rest des auf die Scheibe 
zur Verhinderung des Anhaftens gestreuten 
Materials, den Bodenstempel oder die charak
teristischen Zeichen für das Zusammen
fügen des Gefässbodens und der Gefässwand 
(Abb. 21—23). Es ist aber bemerkenswert, 
dass diese Beweise für den Gebrauch der Hand
scheibe im Fundbestand des 15. Jahrhunderts 
nur mehr an der weissen Keramik beobachtet 
werden können ; am Gefässboden der gleich
zeitigen gelblichen oder roten irdenen W a r e n 

hingegen sind schon beinahe ausnahmslos 
Spuren erkennbar, die das Abschneiden des 
Gefässes von der Scheibe beweisen. 

Diese zwei scharf voneinander unter
schiedlichen Gruppen markieren die wich
tigeren Etappen in der Entwicklung unserer 
Töpfertechnik des Mittelalters : die Arbeit 
des im Feudalismus des 14.-15. Jahrhunderts 
an die Scholle gebundenen Meisters, dessen 
Waren trotz einer wahrnehmbaren langsamen 
Entwicklung immer weiter hinter den mit 
anspruchsvollerer Technik verfertigten Pro
dukten des städtischen Töpfers zurückbleiben. 
(Bei einem Teil der roten Produkte der Kera
mik verwendet man schon Beguss [Engobe] 
und Glasur, bei der weissen Keramik höchstens 
nur rote Erdfarbe.) Die beiden Techniken 
behaupten sich offenbar lange Zeit neben
einander, arbeiten ja die Töpfer des Dorfes 
und der Stadt zur selben Zeit. 

Wir haben uns mit Absicht nicht in Erör
terungen über die angewandten Typen der 
Töpferscheiben eingelassen. Das von euro
päischen Forschern gesammelte ethnogra
phische und zeitgenössische Bildmaterial zeigt 
eine Fülle von Variationen der Töpferscheibe 
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mit Handantrieb. Der archäologische Fund
bestand kann aber mit diesen Typen nur in 
grossen Zügen in Zusammenhang gebracht 
werden, es besteht noch keine Möglichkeit für 
eine ins einzelne gehende Einteilung. Die 
Einteilung wird auch durch die im allgemeinen 
von den Forschern (mit Ausnahme von W. 
Holubowicz) ausser acht gelassenen Tatsache 
erschwert, dass es auch auf handgetriebener 
Scheibe möglich ist, Gefässe aus einem ein
zigen Stück hochzuziehen, wie dies von neueren 
serbischen ethnographischen Forschern be
obachtet worden ist. 

Es kann als wahrscheinlich angenommen 
werden, dass die Töpfermeister Ungarns im 

V E R Z E I C H N I S D E 

Abb. 1. Gefäss aus weisser Keramik. 13. Jh . Buda, 
Disz-Platz, Grube 14 

Abb. 2. Budaer Typen weisser Keramik aus dem 
13. Jh . 

Abb. 3 — 6. Boden weisser Gefässe. 13. Jh . Buda, 
Disz-Platz, Grube 14 

Abb. 7 — 9. Bruchstück eines Halses von einer 
weissen Flasche, Innenseite mit Spuren der 
Spiralwulsttechnik. 13. Jh . Buda, Disz-Platz, 
Grube 14 

Abb. 10. Gefäss aus weisser Keramik, Aussenseite 
mit Spuren der Ansatzstellen der Spiralwulst-
technik. 13. Jh . Fundstelle Budapest, Vármegye
ház-Strasse 

Abb. 11. Bildnis eines Töpfers um 1000 aus einem 
spanischen Kodex 

Abb. 12. Bruchstück einer Flasche aus rotem Ton 
mit geglätteter äusserer Oberfläche. Buda, Dísz-
Platz, Grube 14 

Abb. 13—14. Flasche mit Henkel und Topf mit 
Glättung vom Rand aus bis zum unteren Teil 
des Gefässleibes. Ende des 13. Jh . Burg von 
Buda, 'Grube 40, Kuria-Gasse 

Abb. 15. Typen weisser Keramik von 1300—1350. 
Buda, Disz-Platz, Kellerbrunnen 

11. —13. Jahrhundert auf einer aus einem 
einfachen Teller bestehenden Scheibe gearbei
tet haben. In der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts ist man hie und da schon zur Hand
scheibe von festerer Konstruktion übergegan
gen, die durch eine untere Walze erweitert 
wurde. Letzterer Typus scheint sich im Dorf 
lange Zeit, wenigstens bis zum Anfang des 
16. Jahrhunderts bewährt zu haben. Die städ
tischen Meister gebrauchten anfänglich auch 
diesen Typus, vervollkommneten ihn aber 
später durch die Fussdrehscheibe mit stehen
der Achse, die noch im 18. Jahrhundert in 
Verwendung war (Abb. 26). 

R A B B I L D U N G E N 

Abb. 16. Typen weisser Keramik aus dem 15. Jh . 
Buda 

Abb. 17 — 20. Weisse Schale und Krug mit zusammen
gefügtem Boden bzw. Bodenstempel. Buda, Dísz-
-Platz Kellerbrunnen 

Abb. 21 — 23. Weisse Töpfe mit angesetztem Boden 
bzw. Bodenstempel. 15. Jh . Buda, Hattyugasse, 
aus einem Brunnen 

Abb. 24. Typen von handbetriebenen Töpferscheiben. 
a) — c) Heutige handbetriebene Scheiben in Bos

nien — Sammlung von A. Kolmeta 
d) Handbetriebener Scheibenteller der Töpfer 

von Növi Pazar 
e) Ein italienischer handbetriebener schwerer 

Scheibenteller aus dem Jahre 1472 
f) Albanischer handbetriebener Scheibenteller 

— Sammlung Nopcsa 
g) Russischer handbetriebener Scheibenteller — 

Sammlung Zelenin 
Abb. 25. Fussdrehscheibe mit stehender Achse, 1568 
Abb. 26. Fussdrehscheibe mit stehender Achse auf 

einem Habaner Zunftkrug aus dem Jahre 1734 
Abb. 27. Die Verbreitung der weissen Keramik des 

XIII . Jahrhunderts 
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