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Pályázati azonosító: 204110/00739
Pályázati program megnevezése: DR. SIPOS JÓZSEF NÉPI KERÁMIAGYŰJTEMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatának keretén belül a Déri Múzeum 138 darab népi
kerámiát tudott dr. Sipos József magángyűjtőtől megvásárolni. A pályázatnak köszönhetően
számos, kevésbé ismert, a hazai múzeumok kerámiagyűjteményét tekintve alapvetően
alulreprezentált kerámiaközpontból (többek között Nagykároly, Máramarossziget, Bényes,
Belényes, Lippa, Lugos, Nagyszalánc, Vlădești, Borgó völgye, stb.) származó darabokkal
sikerült múzeumunk kerámiagyűjteményét bővíteni.
A megvásárolt kerámiák a Déri Múzeum gyarapítási koncepciójába is jól illeszkednek,
lévén a múzeum mindig is nagy hangsúlyt fektetett a magángyűjtők által megőrzött, fontos
szakmai értékkel bíró népművészeti darabokkal történő gyűjteménygyarapításra. A pályázatnak
köszönhetően megvásárolt darabokkal kiegészülve a múzeum egész Kárpát-medencére
kiterjedő néprajzi reprezentativitása erősödik, mellyel összhangban áll a kerámiagyűjtemény
meghatározó részét képező, Déri György által gyűjtött és a múzeumnak adományozott darabok
területi lefedettsége is.
A megvásárolt gyűjteményrész jelentőségét növeli, hogy elsősorban olyan használati
edényeket tartalmaz, melyek a magán- és a közgyűjteményekben kisebb számban fordulnak
elő, tudatos gyűjtésük csupán az elmúlt években kezdődött meg. A megvásárolt, értékes
sorozatból érdemes külön kiemelni a fent nevezett központokból származó nagyfazekakat, a
lippai fazekas céh pecsétjével ellátott nagylábast, illetve a székelyföldi bokályokat.
A megvásárolt gyűjteményrész tudományos értékét növeli, hogy azokat Dr. Sipos József a
helyszínen, a fontos fazekasközpontok vonzáskörzetében gyűjtötte, így a műtárgyak
meghatározó részére vonatkozóan igen pontos információkkal rendelkezünk, ami kiváló
lehetőséget teremt a nemzeti és nemzetközi kerámiakutatás számára.
A közeljövőben jelenik meg a Déri Múzeum kiadásában és gondozásában a Kárpátmedence fazekasközpontjaiban készült használati edényeket dr. Sipos József gyűjteményén
keresztül bemutató kerámiakötet, melynek elkészítéséhez szükséges szakmai munkálatokat
jelentős mértékben segíti a megvásárolt gyűjteményrész múzeumunkban való elhelyezése a
publikálni kívánt kerámiák tudományos feldolgozása, fotózása tekintetében.
Debrecen, 2020. június 3.
P. Szászfalvi Márta
etnográfus-muzeológus
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Sorszám

1.

2.

3.

Leltári szám

V.2020.1.1.

V.2020.1.2.

V.2020.1.3.

Megnevezés

Készítés helye, ideje

Méretek

Tárgyleírás

Vételár
(HUF)

bokály

Zilahon (Tordán?)
készült a 19. század
középső harmadában

Fehér alapon mázas cserépedény. Száján,
hasán és talpán barna csíkminta fut körbe.
M: 20,7 cm;
Nyakán sárga ívek között háromszöget záró
száj átm.: 7,4 kék csík-, felette barna levélminta. Hasán
cm; talp átm.: függőleges zöld és sárga csíkok között
6,5 cm
vízszintes kék minta. Állapota: ép, restaurált

120000

bokály

Barcaújfaluban
(Kézdivásárhelyen?)
készült a 19. század
első felében

M: 21,8 cm;
száj átm.: 8,8
cm; talp átm.:
5,8 cm

Fehér alapon mázas cserépedény. Száján és
hasa alatt barna csíkminta között zöld, barna
karéjos, rácsozott szirmú virágdíszítmény.
Állapota: ép.

23000

Kőhalmon készült a
18. század végén.

Fehér alapon mázas cserépedény. Száján,
vállán és hasa alatt vékony kék vonalak között
M: 24,8 cm;
széles zöld csíkminta. Nyakán kék, ecsettel
száj átm.: 9
festett levél- és virágminta, öblén
cm; talp átm.: tulipánminta között keresztezett csíkminta.
8 cm
Állapota: ép.

bokály

Fotó

35000
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4.

5.

6.

7.

8.

V.2020.1.4.

V.2020.1.5.

V.2020.1.6.

V.2020.1.7.

V.2020.1.8.

bokály

Tordán készült az
1850-60-as években.

M: 23 cm;
száj átm.: 8
cm; 5,7 cm

Fehér alapon mázas cserépedény. Száján és
hasán sárga-kék csíkminta fut körbe. Nyakán
kék küllős virág és levélminta, nyakán két
sárga sáv között rácsozott levélminta, öblén a
nyakminta ismétlődik. Állapota: ép.

bokály

Besztercén (Tordán?)
készült a 19. század
második felében.

tejesköcsög

Dunántúlon készült a
20. század első
felében.

tejesköcsög

A Dunántúlon
(Tapolcán) készült a
20. század első
felében.

Fehér alapon mázas cserépedény. Száján kék
és barna, hasa alatt kék között krómsárga
M: 21,5 cm;
csíkminta szegélyezi a kék szirmú, sárga
száj átm.: 7,5 közepű virágból, a háromszöget záró
cm; talp átm.: függőleges kék vonalmintát és a kék
6,2 cm
levéldíszt. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül zöldmázas, egyfülű
M: 26 cm;
cserépedény. Kívül zöldmázas nyakából
száj átm.:
induló, kerek füle hasáboz illesztett. Hasán
11,3 cm; talp fehér földfestékes csíkminta fut körbe.
átm.: 9 cm
Állapota: szája hiányos.
Kívül mázatlan, belül világos zöld mázzal
M: 23 cm;
fedett cserépedény. Kívül nyakáig zöldmázas.
száj átm.: 11 Hasán és vállán fehér földfestékes csíkminta
cm; talp átm.: alatt karcolt vonalak futnak körbe. Állapota:
7,8 cm
ép, száján kisebb sérülés.

korsó

Tatán készült a 19-20.
század fordulóján.
Lelőhelye:
Szentendre.

M: 24 cm;
száj átm.: 4,5
cm; talp átm.:
10 cm

Mázatlan, egyfülű cserépedény. Peremes
zöldmázas szája alatt vékony gallérból induló,
hosszú korongolt fülén zöld ivócsecs. Öblén
vörös fenyőágminta fut körbe. Állapota: ép.
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9.

10.

11.

12.

13.

nagyfazék

Csákváron készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Esztergom.

nagyfazék

Veleméren készült a
19. század második
felében.

Kívül mázatlan, belül mázas, egyfülű
cserépedény. Kihajló, rámás szájából induló,
M: 33,5 cm;
kerek füle hasa fölött rögzített. Szája alatt
száj átm.:
törésvonal, vállán ujjbenyomásos abroncs,
24,2 cm; talp hasa alatt vörös pettyek futnak körbe.
átm.: 16 cm
Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül mázas, kétfülű
cserépedény. Rámás szájából induló, lapos,
íves füle hasa fölött rögzített. Szája alatt
M: 32,5 cm;
törésvonal, nyakán és hasa alatt
száj átm.: 19 ujjbenyomásos abroncsok futnak körbe
cm; talp átm.: szabálytalan zöld mázazással. Felülete
13 cm
vízszintesen búgatott. Állapota: ép.

tejesköcsög

Veleméren készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Segesd.

M: 22,8 cm,
száj Á: 11,9
cm, talp Á:
8,7 cm

V.2020.1.12.

nagykorsó

Bátaszéken készült
1903-ban. Lelőhelye:
Tolna megye.

V.2020.1.13.

nagy
butykoskorsó

Szekszárdon készült a
19. század második
felében.

V.2020.1.9.

V.2020.1.10.

V.2020.1.11.

Kívül mázatlan, belül mázas, egyfülű
cserépedény. Szája zöldmázzal fedett, nyakán
fehér földfestékes íves minta. Öble rézsútosan
búgatott. Állapota: ép.
Feketére égetett, egyfülű, öblös cserépedény.
Szája galléros, felívelő füle hosszú nyakából
M: 42,5 cm;
indul, hasához illesztett. Hasán az
száj átm.: 5,5 ujjbenyomás és hullámos karcolt vonalminta
cm; talp átm.: fut körbe. Vállán „Báttaszéken 1903” felirat.
15,5 cm
Állapota: ép.
Felső harmadáig zöldmázas, alatta mázatlan,
M: 39,5 cm;
egyfülű cserépedény. Gallérjából induló,
száj átm.: 5
kerek, korongolt füle hasához illesztett.
cm; talp átm.: Vállán és hasán ujjbenyomásos abroncs fut
18,6 cm
körbe. Állapota: ép.
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14.

15.

16.

17.

18.

V.2020.1.14.

V.2020.1.15.

V.2020.1.16.

V.2020.1.17.

V.2020.1.18.

komaszilke

Mezőtúron (?) készült
a 19. század második
felében.

M: 13,8 cm;
száj átm.: 15
cm; talp átm.:
9,6 cm

nagyfazék

Rimaszombaton
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye: Putnok.

M: 42 cm;
száj átm.:
26,5 cm; talp
átm.: 18 cm

tárolóedény

Gömörben készült a
19. század végén.
Lelőhelye: Putnok.

fazék

Gömörben készült a
19. század végén.
Lelőhelye: Tokaj.

korsó

Gácson készült a 19.
század második
felében.

Kívül belül mázas, fehér engobós, két
függőleges fülű cserépedény. Öblén
mangánbarna szirmú, sárga közepű, zöld
levelű virágok. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül barnamázas, kétfülű
cserépedény. Kihajló szájából induló, kissé
felívelő, felső harmadáig barna mázas fülén
és szája alatt ujjbenyomásos abroncs fut
körbe. Vállán fehér-vörös fésűs- és csíkminta,
hasán kacskaringó, vörös karéjos levél és
barna csillagminta. Állapota: ép, felületén
végig nagyobb repedés, ragasztott.

Kívül mázatlan, belül mázas, egyfülű
M: 29,2 cm;
cserépedény. Barnamázas, rámás szájából
száj átm.:
induló, lapos, rövid füle barna mázas. Vállán
11,2 cm; 12
barna csíkminta között vörös fésűs díszítés.
cm
Állapota: ép.
Fehérre égő, kívül mázatlan, belül sötétbarna
M: 21 cm;
mázas, egyfülű cserépedény. Kihajló szájából
száj átm.:
induló, felívelő füle barna mázzal fedett.
14,1 cm; talp Vállán karcolt csíkminta. Állapota: ép, száján
átm.: 13,7 cm a máz kopott.
Sárgamázas, egyfülű cserépedény. Csúcsos
szája alatt futó gallérból induló íves füle
barna csíkmintával díszített. Vállán kis
M: 35,3 cm;
kiöntőcsövének két oldalán barna stilizált
száj átm.: 2,5 minta, hasa alatt egy szélesebb csíkminta alatt
cm; talp átm.: vékonyabb hullámvonalak futnak körbe.
13,8 cm
Állapota: ép, felülete erősen mázhibás.
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19.

20.

21.

22.

V.2020.1.19.

V.2020.1.20.

V.2020.1.21.

V.2020.1.22.

tejesköcsög

tárolóedény

nagyfazék

nagyszilke

23.

V.2020.1.23.

fazék

24.

V.2020.1.24.

szilke

Gömörben készült a
19. század végén.
Lelőhelye: Putnok.

M: 23,5 cm,
száj Á: 10,2
cm, talp Á:
9,8 cm

Máramaroson készült
a 20. század elején.

M: 37,5 cm;
száj átm.:
11,5 cm; talp
átm.: 14 cm

Máramarosszigeten
készült a 20. század
első felében.
Máramarosszigeten
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye:
Hosszúmező.
Nagykárolyban
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye:
Nagykároly.
Nagykárolyban (?)
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye:
Nagykároly.

M: 30 cm;
száj átm.:
21,2 cm; talp
átm.: 22 cm

M: 32,5 cm;
száj átm.:
15,3 cm

Kívül-belül sárgamázas cserépedény.
Nyakából induló, rövid füle hasához illesztett.
Felületén függőleges irányú, vöröses barna
mázfolyatás fut körbe. Állapota: ép, erősen
mázhibás.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű, drótozott
cserépedény. Széles szája alatt, nyakából
induló, kissé felívelő füle hasához illesztett.
Felületén és fülén szabálytalanul felvitt barna
és zöld mázazás. Állapota: ép, füle ragasztott.
Kívül-belül magafalán mázas, kétfülű
cserépedény. Kihajló szájából induló, lapos,
belül barázdált füle hasához illesztett. Vállán
és hasán barna párhuzamos csíkminta.
Állapota: ép, hasa alatt kisebb mázhibák.
Kívül-belül magafalán és zölddel
márványozottan mázas, gömbölyű
cserépedény. Szája rámás, nyakán törésvonal.
Állapota: ép, valószínűleg fülei letörtek

Kívül-belül, hasáig barnamázas, hengeres
M: 24,5 cm;
alakú, kétfülű cserépedény. Kihajló szája alá
száj átm.: 17 illesztett, rövid füle hasához simított. Hasán
cm; talp átm.: vöröses sárga szabálytalan mázminta.
21 cm
Állapota: ép, felületén kisebb mázhiba.
Kívül-belül sötétbarna mázzal fedett, egyfülű
M: 23,6 cm;
cserépedény. Kihajló szájából induló, lapos,
száj átm.:
rövid füle hasához illesztett. Szája alatt
17,8 cm; 17
törésvonal. Állapota: ép, felületén kisebb
cm
mázhibák.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

V.2020.1.25.

V.2020.1.26.

V.2020.1.27.

V.2020.1.28.

V.2020.1.29.

V.2020.1.30.

szilke

Nagykárolyban
(?)/Máramarosszigete
n (?) készült a 20.
század első felében.
Lelőhelye:
Nagykároly.

fazék

Nagykárolyban
készült a 20. század
első felében.
Nagykárolyban
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye:
Nagykároly
Nagykárolyban
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye:
Nagykároly.
Nagykárolyban
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye:
Nagykároly.

fazék

Vámfaluban készült a
20. század első
felében. Lelőhelye:
Vámfalu.

fazék

fazék

fazék

M: 27,3 cm;
száj átm.:
20,2 cm; talp
átm.: 19,5 cm

Kívül-belül barna mázzal fedett, egyfülű
cserépedény. Kihajló szájából induló, lapos,
rövid füle hasához illesztett. Állapota: ép, füle
ragasztott.

M: 22 cm;
száj átm.: 15
cm; talp átm.:
14 cm
M: 22,2 cm;
száj átm.:
16,4 cm; talp
átm.: 15,3 cm

Kívül-belül magafalán mázas, fehér
mázfényű, egyfülű cserépedény. Peremes
szájából induló, rövid, enyhén íves füle
hasához illesztett. Állapota: ép.
Kívül-belül zöldes mázú, egyfülű
cserépedény. Peremes szájából induló, rövid,
lapos füle hasához illesztett. Nyakán
törésvonal. Állapota: ép, száján kisebb
mázhiba.

M: 19,2 cm;
száj átm.: 14
cm; talp átm.:
14,6 cm

Kívül-belül zöldmázas, egyfülű cserépedény.
Peremes szájából induló, rövid, lapos füle
hasához illesztett. Nyakán törésvonal.
Állapota: ép, szája kissé csorba.

M: 20,1 cm;
száj átm.:
15,1 cm; talp
átm.: 14,1 cm

Kívül-belül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény. Rámás szájából induló, rövid,
lapos füle hasához illesztett. Szája alatt
törésvonal. Állapota: ép.
Magafalán kívül-belül mázas, kétfülű
cserépedény. Rámás szájából induló, hosszú,
lapos füle hasához illesztett. Felületén fekete
függőleges csíkminta között virágminta.
Állapota: ép.

M: 22,5 cm;
száj átm.:
16,1 cm; talp
átm.: 13,5 cm
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

V.2020.1.31.

V.2020.1.32.

V.2020.1.33.

V.2020.1.34.

V.2020.1.35.

V.2020.1.36.

fazék

Vámfaluban készült a
20. század első
felében.

fazék

Vámfaluban készült a
20. század első
felében.

Magafalán kívül-belül mázas, kétfülű
cserépedény. Rámás szájából induló, hosszú,
lapos füle hasához illesztett. Felületén fekete
függőleges csíkminta fut körbe. Állapota:
száján sérülés.
Magafalán kívül-belül mázas, kétfülű
M: 25 cm;
cserépedény. Rámás szájából induló, rövid,
száj átm.: 18 lapos füle hasához illesztett. Felületén zöldes
cm; talp átm.: függőleges csíkminta. Állapota: ép, száján
15,5 cm
kisebb sérülés.

fazék

Vámfaluban készült a
20. század első
felében.

M: 20,3 cm;
száj átm.:
15,3 cm; talp
átm.: 15,5 cm

fazék

M: 23,7 cm;
Tasnádon készült a 20. száj átm.: 15
század első felében.
cm; 13 cm

korsó

Iza völgyében készült
a 20. század első
felében. Lelőhelye:
Iza völgye.

M: 34 cm;
száj átm.: 3,2
cm; talp átm.:
13,5 cm

kanta

Lacfaluban (Șișești)
készült a 19-20.
század fordulóján.
Lelőhelye:
Köröstárkány.

M: 31,4 cm;
száj átm.:
10,8 cm; talp
átm.: 12,8 cm

M: 18 cm;
száj átm.: 14
cm; talp átm.:
11,5 cm

Kívül-belül zöldmázas, egyfülű cserépedény.
Kihajló szájából induló, rövid lapos füle
hasához illesztett. Öblén sötétbarna széles
csíkok. Állapota: ép, felületén repedés.
Kívül-belül magafalán mázas, kétfülű
cserépedény. Szája rámás, erősen felívelő
nyakából indul, hasához illesztett. Felületén
függőleges irányú sötétbarna csíkminta.
Állapota: ép.
Magafalán mázas, egyfülű, gömbölyű
cserépedény. Szűk szája alatt futó gallérjából
induló, íves, széles füle hasához illesztett.
Állapota: ép, kisebb mázhibák.
Kívül-belül mázatlan, egyfülű cserépedény.
Peremes szája alól induló, lapos, rövid füle
hasához illesztett. Vállán fehér ponttal
kitöltött vörös csíkminta között vörös fésűs
díszítmény, hasán fehér csíkminta. Állapota:
ép, felületén kisebb mázhibák.
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37.

V.2020.1.37.

fazék

Mezőtelegden (?)
készült a 19. század
végén. Lelőhelye:
Körösújlak.

M: 23 cm;
száj átm.: 13
cm; talp átm.:
13,3 cm

Kívül-belül zöldmázas cserépedény. Rámás
szájából induló, lapos füle hasához illesztett.
Hasa alatt mázatlan. Állapota: ép, kisebb
mázhibák.
Kívül-belül mázatlan, gömbölyded, kétfülű
cserépedény. Peremes szájából induló, lapos
füle hasához illesztett. Nyakán fehér és vörös
hullámvonal fut körbe. Állapota: ép, felületén
repedések.

38.

V.2020.1.38.

nagyfazék

39.

V.2020.1.39.

tésztaszűrő

Margittán készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Zovány.
Partiumban készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Máramaros.

korsó

Körösréven készült a
20. század második
felében. Lelőhelye:
Nagykároly.

M: 34,5 cm;
száj átm.:
20,6 cm; talp
átm.: 15,3 cm
M: 8 cm; száj
átm.: 21,6
cm; talp átm.: Mázatlan szűrőedény, függőleges fülei
11,4 cm
szájához és oldalához illesztett. Állapota: ép.
Mázatlan, fehérre égő, egyfülű cserépedény.
Füle összenyomott, barna földfestékes
kacskaringókkal díszített szája alatt indul,
M: 31 cm;
felívelő. Vállán barna földfestékes, mezőkre
száj átm.: 7,4 osztott, virágokból és geometrikus formákból
cm; talp átm.: álló díszítmény. Állapota: ép, füle restaurált,
11,2 cm
kipótolt.

korsó

Körösréven készült a
20. század második
felében. Lelőhelye:
Mezőtelegd.

M: 32 cm;
száj átm.: 7
cm; talp átm.:
12 cm

kanta

Körösréven készült a
20. század közepén.
Lelőhelye:
Mezőtelegd.

40.

41.

42.

V.2020.1.40.

V.2020.1.41.

V.2020.1.42.

Fehérre égő, egyfülű cserépedény. Rostélyos
száján barna csíkozás, vállán párhuzamos
vonalminta között a jellegzetes révi, barna
földfestékes szemek. Állapota: ép.
Fehérre égő agyagból készült, egyfülű
M: 30 cm;
cserépedény. Rostélyos száján barna
száj átm.: 9,9 földfesték sáv, nyakán és vállán a jellegzetes
cm; talp átm.: révi keresztminta. Állapota: ép, száján kisebb
13 cm
sérülés.
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43.

V.2020.1.43.

fazék

44.

V.2020.1.44.

tárolóedény

45.

V.2020.1.45.

fazék

46.

V.2020.1.46.

kanta

47.

V.2020.1.47.

nagyfazék

Körösréven készült a
20. század második
felében. Lelőhelye:
Mezőtelegd.

Kívül barna, belül sárgamázas, kétfülű
cserépedény. Peremes szájából induló, lapos
füle hasához illesztett. Állapota: ép, felületén
egy kisebb mázsérülés.
Kívül-belül zöldmázas, öblös, kétfülű
Belényesen készült a
M: 33 cm;
cserépedény. Kiöntővé összenyomott, rámás
19. század második
száj átm.:
szája alól, de azzal összeérő felívelő, kerek
felében. Lelőhelye:
16,3 cm; talp füle hasához illesztett. Vállán, hasán, hasa
Belényesújlak.
átm.: 13 cm
alatt ujjbenyomásos abroncs. Állapota:.
Kívül-belül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény. Peremes szájából induló, rövid,
Lehecsényben készült M: 28,5 cm;
íves fülén fehér csíkminta fut végig. Vállán és
a 20. század második
száj átm.: 16 hasán fehér csíkminta között pikkelymintában
felében. Lelőhelye:
cm; talp átm.: stilizált virág és levélminta. Állapota: ép,
Köröstárkány.
15 cm
felületén kisebb mázhibák.
Kívül mázatlan, belül színtelen mázzal fedett,
kétfülű cserépedény. Peremes, zöldmázas
szájából induló rövid, vékony, széles füle
hasához illesztett. Karcsú válla alatt
M: 32,5 cm;
csíkminta, alatta fésűszerű minta. Rajta
Bényesen készült a 20. száj átm.: 15 szabálytalan zöldmázazás. Állapota: ép,
század első felében.
cm; 15 cm
száján kisebb csorbák.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Kihajló szájából induló, lapos füle hasához
M: 43,5 cm;
illesztett. Vörös és fehér csík-, illetve
Bényesen készült a 20. száj átm.:
hullámvonalak között fésűs- és pontminta,
század első felében.
27,8 cm; talp valamint ujjbenyomásos abroncs fut körbe.
Lelőhelye: Bánát.
átm.: 19 cm
Állapota: ép, hasán kisebb repedés.
M: 26 cm;
száj átm.:
15,4 cm; talp
átm.: 17,2 cm
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48.

49.

50.

51.

52.

V.2020.1.48.

V.2020.1.49.

V.2020.1.50.

V.2020.1.51.

V.2020.1.52.

nagyfazék

M: 36,5 cm;
száj átm.: 22
Bényesen készült a 20. cm; talp átm.:
század első felében.
20,5 cm

nagyfazék

M: 30 cm;
száj átm.: 17
Bényesen készült a 20. cm; talp átm.:
század első felében.
13,2 cm

nagylábas

Lippán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Ménes.

M: 26 cm;
száj átm.: 52
cm; talp átm.:
34 cm

nagyfazék

Lippán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Lippa.

M: 40 cm;
száj átm.: 28
cm; talp átm.:
17 cm

nagyfazék

Lippán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Lippa.

M: 40 cm;
száj átm: 25,5
cm; talp átm.:
16 cm

Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Vörös földfestékkel festett, peremes szájából
induló, rövid lapos fülén vörös csíkminta.
Nyakán vörös törésvonal. Vállán, hasán és
talpa felett vörös-fehér csíkminta között ívek
és hullámvonalak. Vállán vörös
ujjbenyomásos abroncs fut körbe. Állapota:
ép, szája repedt.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Kihajló száján vörös függőleges csíkminta
váltakozik. Szájából induló, egymáshoz közel
fekvő fülén vörös csíkminta fut végig. Vállán
fésűs és csíkminta. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül sárgamázas, három íves
lábon álló cserépedény. Kihajló szájából
induló kerek, barázdált, függőleges füle
oldalához illesztett. Oldalán a lippai céh
pecsétje. Állapota: ép, száján kisebb
sérülések.
Kívül mázatlan, belül mázas, kétfülű
cserépedény. Sötétbarna mázzal fedett,
peremes szájából induló, kerek, kissé lapos
füle hasa fölött rögzített. Szája alatt
törésvonal, vállán és hasán ujjbenyomásos
abroncs fut körbe. Állapota: ép, helyenként
mázhibák.
Kívül-belül zöldmázas, egyfülű cserépedény.
Kihajló szájából induló, íves füle hasához
illesztett. Nyakán törésvonal, alatta és hasa
felett ujjbenyomásos abroncs fut körbe.
Állapota: ép, fülén kisebb repedés, mázhiba.
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53.

54.

55.

56.

57.

V.2020.1.53.

V.2020.1.54.

V.2020.1.55.

V.2020.1.56.

V.2020.1.57.

Lippán készült a 19.
század második
felében.

M: 16,1 cm;
száj átm: 12,4
cm; talp átm.:
11,3 cm

fazék

Lippán készült a 19.
század második
felében.

M: 23 cm;
száj átm.: 16
cm; talp átm.:
18 cm

nagyfazék

Lippán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Lippa.

M: 40,5 cm;
száj átm.: 26
cm; talp átm.:
16 cm

nagyfazék

Lugoson (?) készült a
19. század második
felében.

M: 37,5 cm;
száj átm.: 20
cm; talp átm.:
18 cm

tejesfazék

Bánságban készült a
19-20. század
fordulóján.

M: 16,9 cm;
12,3 cm; 10,4
cm

fazék

Kívül-belül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény. Kihajló peremes száján
pontminta fut körbe. Szájából induló, rövid,
lapos füle hasához illesztett. Felületén
rézsutos vonalak között stilizált virágminta.
Állapota: ép, szája sérült.
Belül magafalán, kívül világos mázú, kétfülű
cserépedény. Kihajló szájából induló, rövid,
vízszintesen ívelt füle hasához illesztett.
Felületén barna és zöld márványozott
mázminta. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül mázas, kétfülű
cserépedény. Rámás szájából induló, lapos,
íves füle hasa fölött rögzített. Szája alatt
törésvonal, nyakán és hasa alatt
ujjbenyomásos abroncsok futnak körbe.
Felülete vízszintesen búgatott. Állapota: ép,
hasán nagyobb repedés.
Kívül mázatlan, belül magafalán mázas,
kétfülű cserépedény. Kihajló szájából induló,
lapos, ívelt füle hasához illesztett. Hasán és
vállán ujjbenyomásos abroncs fut körbe.
Állapota: ép.
Belül barna, kívül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény, hasán és vállán fehér írókázott
csíkminta között fehér hullámvonalon barna
szabálytalan mázfolt. Állapota: ép, száján
kisebb sérülés.
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58.

59.

60.

61.

62.

V.2020.1.58.

Karánsebesen (?)
készült a 19. század
pálinkacsorga végén. Lelőhelye:
tó
Oravita.

M: 19 cm;
száj átm.:
13,9 cm; talp
átm.: 13,9 cm

V.2020.1.59.

Szacsalon készült a
20. század második
felében. Lelőhelye:
Szacsal.

M: 25 cm;
száj átm.:
16,3 cm; talp
átm.: 12,5 cm

fazék

Marosberkesen
készült a 19. század
második felében.

M: 19,3 cm;
száj átm.:
12,1 cm; talp
átm.: 11,9 cm

tejescsupor

Mocsároson készült a
19. század végén.
Lelőhelye: Nagylak.

M: 20,5 cm,
száj Á: 10,6
cm, talp Á:
8,3 cm

Nagylakon készült a
20. század elején.

M: 19,3 cm;
száj átm.:
13,3 cm; talp
átm.: 9,6 cm

V.2020.1.60.

V.2020.1.61.

V.2020.1.62.

fazék

szilke

Kívül-belül zöldmázas, kétfülű cserépedény.
Rézsutosan szűkülő nyakán és törésvonallal
induló hasán karcolt csíkminta. Vállán
szabálytalan világosabb zöld mázfoltok.
Állapota: ép, száján és felületén kisebb
mázhibák.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Rámás szájából induló, vastag ívelt füle
hasához illesztett. Felületén barna
földfestékes fésűs és csíkminta. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül mázas, egyfülű
cserépedény. Rámás szája alatt induló, rövid,
enyhén íves füle barázdált. Vállán két fekete
csík fut körbe. Állapota: ép, száján kisebb
mázhiba.
Kívül-belül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény. Peremes szája alatt, hosszú
nyakából induló, rövid, lapos füle
szabálytalanul sárga mázzal fedett. Felületén
szájától indulva sárga máznyelveken
helyenként világoszöld mázfoltok. Hasán
karcolt csíkok futnak körbe. Állapota: ép,
felülete erősen mázhibás.
Kívül-belül világosmázas, egyfülű
cserépedény. Peremes, kiöntővé összenyomott
szájából induló, rövid, lapos füle barázdált.
Felületén világoszöld szabálytalan függőleges
mázfolyatás. Állapota: ép, fülén kisebb
mázhiba.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

V.2020.1.63.

V.2020.1.64.

V.2020.1.65.

V.2020.1.66.

V.2020.1.67.

V.2020.1.68.

kanta

Zsupánfalván készült
a 20. század elején.

M: 25,8 cm;
száj átm.: 8
Kívül-belül mázatlan, egyfülű cserépedény.
cm; talp átm.: Szájából induló, kerek, korongolt fülén
11 cm
ivócsecs. Állapota: ép.

köpülő

Bánságon készült a
19-20. század
fordulóján. Lelőhelye:
Arad.

M: 39,4 cm;
száj átm.:
14,2 cm; talp
átm.: 16,3 cm

Kívül mázatlan, belül mázas, kétfülű
cserépedény. Szája kihajló, íves fülén bütyök.
Hasán és hasa alatt ujjbenyomásos abroncs fut
körbe. Állapota: ép, száján repedések.

8000

nagyfazék

Szaloncon
(Nagyszalánc) készült
a 19. század végén.
Lelőhelye: Osdola.

M: 31,5 cm;
száj átm.: 15
cm; talp átm.:
15 cm

Feketére égetett, kétfülű, gömbölyded
cserépedény. Enyhén kihajló, rámás szájához
illesztett, hosszú, lapos füle hasához illesztett.
Vállán törésvonal. Állapota: ép.

3000

fazék

Szaloncon
(Nagyszalánc) készült
a 19. század végén.
Lelőhelye: Kézsa.

M: 23,6 cm;
száj átm.:
13,7 cm; talp
átm.: 11 cm

nagyfazék

Vlădești-ben (Olténia)
készült a 19. század
második felében.

M: 37,5 cm;
száj átm.: 17
cm; 13 cm

Feketére égetett, kétfülű, gömbölyded
cserépedény. Enyhén kihajló, rámás szájához
illesztett, hosszú, lapos füle hasához illesztett.
Vállán törésvonal. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül mázas, fehérre égő,
öblös cserépedény. Kihajló szájából induló,
rövid, lapos, egymáshoz közel ülő fülén vörös
csíkminta. Vállán megszakított, zöld egyenes
és vörös hullámvonalminta. Állapota: ép.

10000

nagyfazék

Szászcsáváson (?)
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye: Zsil.

M: 38 cm;
száj átm.: 25
cm, talp átm.:
22 cm

Kívül mázatlan, belül felső részéig zöldmázas
kétfülű cserépedény. Rámás szájából induló,
lapos, rövid, barázdált füle hasa aljához
illesztett. Nyakán és hasán ujjbenyomásos
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69.

70.

71.

72.

73.

V.2020.1.69.

V.2020.1.70.

V.2020.1.71.

V.2020.1.72.

V.2020.1.73.

fazék

fazék

boroskancsó

korsó

tál

Olténia tartományban
készült a 19. század
második felében.

M: 27 cm;
száj átm.:
15,8 cm; talp
átm.: 11,8 cm

Vlădești-ben (Olténia)
készült a 19. század
második felében.

M: 24,2 cm;
száj átm.:
12,7 cm; talp
átm.: 10,1 cm

Vlădești-ben (Olténia)
készült a 20. század
közepe.

M: 28,2 cm;
száj átm.:
14,5 cm; talp
átm.: 10,5 cm

Olténia tartományban
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye: Keresk.
Olténia tartományban
készült a 20. század
első felében.
Lelőhelye: Lippa.

M: 22,5 cm,
száj Á: 3,5
cm, talp Á: 9
cm
M: 6,5 cm;
száj átm.:
17,5 cm; talp
átm.: 7,9 cm

abroncs, közötte fehér földfestékes csíkminta.
Állapota: ép, felületén nagyobb repedések.
Fehér földfestékkel fedett, száján zöldmázas,
egyfülű cserépedény. Kihajló szájából induló,
lapos füle hasához illesztett. Vállán karcolt
vonalak futnak körbe, rajta szabálytalan
nagyobb zöld mázfolt. Állapota: ép, száján
kisebb mázsérülések.
Belül mázas, kívül fehér földfestékkel fedett,
egyfülű cserépedény. Zöld mázzal fedett,
kihajló szájából induló, felívelő füle vörös
csíkmintával díszített. Vállán sötétzöld
csíkminta között vörös hullámvonal. Állapota:
ép, száján kisebb mázsérülések, felülete
erősen kormos
Kívül-belül mázas, egyfülű cserépedény.
Széles, kiöntővé összenyomott szája
barázdált. Törésvonallal végződő nyakán
fekete levélminta. Fehér mázas öblén kék
szirmú, zöld levelű virág. Állapota: ép.
Fehér földfestékkel fedett, egyfülű
cserépedény. Szűk peremes szája és vállán
szabálytalan formában zöldmázzal fedett.
Gallérjából induló, lapos füle hasához
illesztett. Állapota: ép, szája kissé csorba.
Kívül-belül magafalán mázas cserépedény.
Pereme rámás, öblében zöld-sárga
szabálytalan mázazás. Állapota: ép, mázhibás.
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74.

V.2020.1.74.

szilke

75.

V.2020.1.75.

szilke

76.

V.2020.1.76.

kancsó

77.

V.2020.1.77.

tál

78.

V.2020.1.78.

szilke

Kívül-belül magafalán mázas, öblös
cserépedény. Kihajló, peremes sötétzöld
M: 21,7 cm;
mázas szájából induló, lapos, íves füle
Désen készült a 20.
száj átm.:
hasához illesztett. Öblén függőleges irányú
század első felében.
17,1 cm; talp világoszöld és fehér levél-, illetve
Lelőhelye: Szilágyság. átm.: 11,6 cm virágminták futnak körbe. Állapota: ép.
Zöldmázas cserépedény, kihajló, kívül zöld
M: 19,4 cm;
hullámvonalas szájából induló lapos fülén
Désen készült a 20.
száj átm.:
zöld csíkminta. Hasán párhuzamosok között
század első felében.
19,2 cm; talp hullámvonal, öblén zöld kacskaringós inda fut
Lelőhelye: Zovány.
átm.: 12,6 cm körbe. Állapota: ép.
Kívül-belül mázatlan, egyfülű cserépedény.
Széles, zöldmázas, kiöntővé összenyomott
szája alatt függőleges fehér földfestékes
M: 28 cm;
csíkminta. Törésvonallal kezdődő nyakából
száj átm.: 10 induló, felívelő fülén fehér csíkminta fut le.
Désen készült a 19-20. cm; talp átm.: Öblén hasa alatt futó csíkminta felett fehér
század fordulóján.
10,8 cm
sugaras minta. Állapota: ép, száján mázhibák.
Magafalán mázas cserépedény, rámás
M: 10,3 cm;
peremén sárga csík, öblében hullámvonalak
Désen készült a 20.
száj átm.:
alatt párhuzamos csíkminta között stilizált
század első felében.
23,8 cm; talp levélminta. Állapota: ép, öblében kisebb
Lelőhelye: Zsibó.
átm.: 10,8 cm mázhiba.
Kívül mázatlan, belül mázas, egyfülű
M: 16,5 cm;
cserépedény. Kihajló szájából induló, lapos
Szilágyságban készült száj átm.: 13 füle barázdált. Vállán karcolt vonalak futnak
a 20. század első
cm; talp átm.: körbe. Állapota: ép, felületén kisebb
felében.
8,9 cm
mázhibák
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79.

80.

81.

82.

V.2020.1.79.

V.2020.1.80.

V.2020.1.81.

V.2020.1.82.

fazék

Járán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Jára.

M: 29,7 cm;
száj átm.:
17,2 cm; talp
átm.: 13 cm

fazék

Járán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Torockószentgyörgy.

M: 14,7 cm;
száj átm.:
14,5 cm; talp
átm.: 8,6 cm

kiskanta

Járán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Torockó.

fennfüles

Szász vidéken készült
a 19. század második
felében.

83.

V.2020.1.83.

fazék

84.

V.2020.1.84.

kisfazék

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Kibéd.
Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Csóka.

Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Kihajló szája alatt induló, felívelő fülén vörös
csíkminta fut végig. Vállán karcolt vonalakon,
fehér csíkminták között vörös fésűs díszítés.
Állapota: ép.

Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Kihajló szájából induló, rövid, lapos füle
hasához illesztett. Vállán fehér csík és
fésűsminta. Állapota: ép.
Kívül-belül fehér mázas, egyfülű, alul
öblösödő cserépedény. Széles, peremes szája
M: 24,5 cm;
alatt induló, íves fülén ivócsecs. Alul
száj átm.: 9,6 öblösödő testén barna ágminta között vörös
cm; talp átm.: szirmú, zöld levelű virágminta Állapota: ép,
9,9 cm
száján és fülén kisebb mázhibák.
M: 22,2 cm;
fül M: 8,9
cm; száj átm.:
16 cm; talp
Kívül-belül barnamázas cserépedény. Felívelő
átm.: 13,8 cm füle kihajló szájából indul. Állapota: ép.
Mázatlan cserépedény. Peremes szájából
M: 21,4 cm;
induló, lapos füle hasához illesztett. Vállán
száj átm.:
fehér földfestékkel húzott csíkminta és
14,1 cm; talp hullámvonalak között pontminta. Állapota:
átm.: 9,9 cm
ép.
M: 13 cm;
Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
száj átm.:
Barázdált szájából induló, rövid, enyhén ívelt
15,1 cm; talp füle hasához illesztett. Vállán fehér
átm.: 8,6 cm
földfestékes csík és elnagyolt
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hullámvonalminta. Állapota: ép, szája kissé
csorba.

85.

86.

87.

88.

89.

V.2020.1.85.

V.2020.1.86.

V.2020.1.87.

V.2020.1.88.

V.2020.1.89.

fazék

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Csóka

M: 24,2 cm;
száj átm.: 15
cm; talp átm.:
14,4 cm

Mázatlan cserépedény, kihajló, vékony
szájából induló, lapos, íves füle hasához
illesztett. Vállán és hasa felett futó fehér
csíkminta között fésűs minta. Állapota: ép.

fazék

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Havad.

M: 21 cm;
száj átm.:
12,5 cm; talp
átm.: 10 cm

fazék

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Havad.

M: 26,2 cm;
száj átm.:
15,6 cm; talp
átm.: 15 cm

Kívül-belül mázatlan cserépedény. Lapos,
vastag füle rámás szájából indul. Vállán fehér
földfestékes széles sávban ujjal húzott
hullámvonal. Állapota: ép.
Kívül-belül mázatlan cserépedény. Lapos,
vastag füle rámás szájából indul. Vállán fehér
földfestékkel húzott egy csík fut körbe, hasán
két csíkminta között rézsutos vonalak.
Állapota: ép.

fazék

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Kibéd.

M: 26 cm;
száj átm.: 14
cm; 11,2 cm

nagyfazék

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Csóka.

Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény,
vállán fehér földfestékes, széles sávban ujjal
húzott hullámvonal. Állapota: ép.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
M: 30,8 cm;
Peremes szájából induló, lapos, rövid füle
száj átm.: 18 hasához illesztett. Vállán fehér földfestékes
cm; talp átm.: csíkminta fölött pontsor. Állapota: ép, szája
15 cm
csorba.
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

V.2020.1.90.

V.2020.1.91.

V.2020.1.92.

V.2020.1.93.

V.2020.1.94.

V.2020.1.95.

Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
Peremes szájából induló, rövid füle hasához
illesztett. Vállán hullámos-, nyakán egyenes
fehér csíkminta fut körbe. Szája alatt halvány
vörösesre festett. Állapota: ép.
Kívül-belül mázatlan, egyfülű cserépedény.
Kihajló, peremes szájából induló, rövid, lapos
füle hasához illesztett. Vállán fehér
földfestékes sávba húzott hullámvonal.
Állapota: ép.
Kívül-belül magafalán mázas, fehér
mázfényű, kétfülű cserépedény. Rámás
szájából induló, rövid, lapos, vízszintesen
ívelt füle hasához illesztett. Vállán mázba
karcolt egyenes és hullámos vonalak.
Állapota: ép.

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Medgyes.

M: 39,5 cm;
száj átm.:
24,5 cm; talp
átm.: 20 cm

fazék

Korondon készült a
19. század második
felében.

M: 26 cm;
száj átm.:
15,8 cm; talp
átm.: 11,7 cm

fazék

Korondon készült a
20. század második
felében. Lelőhelye:
Besztercebánya.

M: 26 cm;
száj átm.:
20,8 cm; talp
átm.: 14,6 cm

tárolóedény

Korondon (Makfalván
?) készült a 19. század
második felében.

M: 30 cm;
száj átm.:
12,5 cm; talp
átm.:13,5 cm

nagykanta

Korondon készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Csóka.

Kívül-belül mázatlan cserépedény.
Korongozott, íves füle rámás szája alól indul
Vállás fehér földfestékes párhuzamos
csíkminta fut körbe. Állapota: ép.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű cserépedény.
M: 36 cm;
Széles, kihajló szája alatti gallérból induló
száj átm.: 13 kissé felívelő füle hasához illesztett. Vállán
cm; talp átm.: fehér földfestékes hullámvonalak között
16,7 cm
pontminta fut körbe. Állapota: ép.

butykoskorsó

Korondon készült az
1950-es években.
Lelőhelye: Kibéd.

M: 28,1 cm,
száj Á: 2,9
cm, talp Á:
9,3 cm

nagyfazék

Szűk szájú, fehér engobos cserépedény, szája
alatti gallérjából induló, korongolt, kerek füle
hasához illesztett. Vállán és hasa alatt futó
barna hullámvonal között, kék, piros és zöld
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szirmú virágok, illetve zöld levelek díszítik.
Állapota: ép, fülén kisebb mázhibák.

96.

97.

98.

99.

100.

Korondon készült a
19-20. század
fordulóján. Lelőhelye:
Visóvölgy.

M: 31 cm,
száj Á: 3 cm,
talp Á: 11,8
cm

butykoskorsó

Korondon készült a
19-20. század
fordulóján.

M: 23 cm,
száj Á: 3,5
cm, talp Á:
10,9 cm

V.2020.1.98.

kancsó

Korondon készült a
20. század első
felében. Lelőhelye:
Csóka.

V.2020.1.99.

V.2020.1.96.

V.2020.1.97.

V.2020.1.100.

Korondon készült a
paradicsompa 19. század második
sszírozó
felében.

M: 20,1 cm;
száj átm.:
11,5 cm; talp
átm.: 7,7 cm
M: 14 cm;
száj átm.:
16,2 cm; talp
átm.: 9,7 cm

Mázatlan cserépedény, szűk száját színtelen
máz fedi. Vállán fehér párhuzamos csíkminta
között hullámvonalak és pontok futnak körbe.
Állapota: ép, szája kissé csorba.
Mázatlan, egyfülű cserépedény. Szűk szája
alatti peremén és vállán szabálytalanul felvitt
sárgás zöld mázfoltok. Vállán fehér
földfestékes, egyenes csíkminta között
hullámvonal fut körbe. Állapota: ép, szája
kissé csorba.
Magasabb kaolintartalmú fehérmázzal fedett
cserépedény, hasán kékkel hangsúlyozott
törésvonal alatt kék, vörös, zöld
virágkompozíció, felette barna stilizált
ágminta. Állapota: ép.
Kívül-belül mázas, kétfülű cserépedény.
Kihajló, peremes, zöldmázas szája barázdált.
Innen induló, rövid, lapos füle. Vállán fehér
csíkminta. Állapota: ép, fülén kisebb mázhiba

Makfalván készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Makfalva.

M: 26 cm;
száj átm.:
17,5 cm; talp
átm.: 17,3 cm

Kívül-belül zöldmázas, kétfülű cserépedény.
Öblén zöld holdas díszítés, vállán karcolt
csíkminta fut körbe. Állapota: ép.

butykoskorsó

fazék
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

V.2020.1.101.

V.2020.1.102.

V.2020.1.103.

V.2020.1.104.

V.2020.1.105.

V.2020.1.106.

fazék

Makfalván készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Havad.

tárolóedény

Makfalván készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Makfalva.

Kívül fekete, belül zöld mázzal fedett,
egyfülű cserépedény. Vállán és hasán karcolt
vonalak között részútos rovátkolás. Állapota:
ép, kisebb mázhibák.
Zöldmázas, kétfülű cserépedény. Vállán
M: 32 cm;
párhuzamos karcolt vonalak két oldalán zöld
száj átm.: 14 fésűs díszítés, hasa alatt zöld
cm; talp átm.: hullámvonalminta. Állapota: ép, kisebb
16 cm
mázhibák.
Mázatlan, egyfülű, öblös cserépedény. Szűk
M: 28,5 cm;
szája és vállán szabálytalanul zöld mázzal
száj átm.: 4
fedett. Vállán alatta fehér földfestékkel festett,
cm; talp átm.: fésűs és csíkminta. Állapota: ép, száján a máz
10 cm
kopott.
M: 23,8 cm;
száj átm.: 17
cm; talp átm.:
13,2 cm

butykoskorsó

Makfalván készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Kibéd.
Sóvidéken
(Szolokmán?) készült
a 19. század második
felében. Lelőhelye:
Havad.

butykoskorsó

Sóvidéken (?) készült
a 19. század második
felében. Lelőhelye:
Székelyföld.

M: 24,7 cm,
száj Á: 3,5
cm, talp Á:
9,4 cm

Fehér alapon, kék zöld márványozott
cserépedény. Szája alatt futó gallérjából
induló, korongozott fülén ivócsecs. Állapota:
erősen mázhibás.
Mázatlan, egyfülű cserépedény. Szűk szája,
galléra, a belőle induló, lapos füle és vállán
nyelvszerűen fekete mázzal fedett. Vállán és
hasán karcolt vonalakon fent fehér
földfestékes karéjok, hasán egyenes és
hullámvonalak. Állapota: ép

butykoskorsó

Sóvidéken (Járán?)
készült a 19. század
második felében.

M: 26,7 cm,
száj Á: 3,2
cm, talp Á:
10,5 cm

Mázatlan, egyfülű cserépedény. Peremes,
szűk szája alatt, vállán szabálytalanul
lefolyatva fekete máz. Gallérjából induló,
kerek füle hasához illesztett. Vállán fehér

butykoskorsó

M: 24 cm,
száj Á: 2,7
cm, talp Á:
8,4 cm
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földfestékes fésűsminta. Állapota: ép, fülén
kisebb mázsérülés.

107.

V.2020.1.107.

köpülő

Küsmödön készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Kibéd.

108.

V.2020.1.108.

fazék

Székelyföldön (?)
készült a 19. század
második felében.

109.

V.2020.1.109.

nagyfazék

Nagyajtán készült a
19. század második.

fazék

Nagyajtán készült a
19. század második.
Lelőhelye: Nagyajta.

nagyfazék

Fogaras környékén
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye: Fogaras.

110.

111.

V.2020.1.110.

V.2020.1.111.

M: 32,4 cm;
száj átm.:
13,7; talp
átm.: 16,7 cm

Kívül-belül mázas, kétfülű cserépedény.
Fehér alapon, száján, talpán és öblén zöld-kék
elfolyatott csíkminta. Állapota: fülei
hiányoznak.

Kívül-belül zöldes vöröses mázas, egyfülű
M: 21,5 cm;
cserépedény. Kihajló szája alatt törésvonal.
13,2 cm; talp Kerek füle hasához illesztett. Vállán és hasán
átm.: 16 cm
karvolt vonal fut körbe. Állapota: ép.
Kívül mázatlan, belül mázas, kétfülű
cserépedény. Kiöntővé összenyomott, kihajló
szájából induló, kerek, rövid füle hasához
M: 32,5 cm;
illesztett. Válla alatt ujjbenyomásos, sárgás
száj átm.: 22 zöld szabálytalan mázazású abroncs fut körbe,
cm; talp átm.: alatt felülete rézsutosan búgatott. Állapota:
18,3 cm
ép, száján egy kisebb repedés.
Barnamázas cserépedény. Kihajló szájából
M: 23 cm;
induló, rövid füle hasához illesztett. Hasa alatt
száj átm.:
sárga mázba mártott. Felületén függőleges
13,4 cm; talp irányú sárga vonalminták. Állapota: ép,
átm.: 12,7 cm helyenként mázhibák.
Kívül-belül mázatlan, kétfülű, kissé tojásdad
alakú cserépedény. Belül függőleges zöld
csíkozással díszített, kihajló szájából induló,
M: 41 cm;
széles, lapos füle hasához illesztett. Vállán
száj átm.:
fehér földfestékes egyenes és hullámvonalak
21,5 cm; talp futnak körbe. Állapota: ép, felületén
átm.: 23 cm
mázhibák
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112.

113.

114.

115.

116.

V.2020.1.112.

V.2020.1.113.

V.2020.1.114.

V.2020.1.115.

V.2020.1.116.

Fogaras környékén
készült a 19. század
második felében.

M: 19,3 cm;
száj átm.:
12,5 cm; talp
átm.: 10 cm

fazék

A Borgó völgyében
készült a 19. század
második felében.

M: 21,6 cm;
száj átm.:
16,8 cm; talp
átm.: 13,4 cm

Barnamázas, egyfülű cserépedény. Peremes
szájából induló, felívelő füle barázdált.
Felületén fehér kacsok és háromszöget záró
levélminta között kék közepű, fehér vonalas
szirmú virágok. Állapota: ép, fülén és száján
kisebb mázsérülések.
Kívül-belül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény. Peremes, belül fehér
csíkmintával díszített szájából induló, rövid,
lapos füle belül barázdált. Szája alatt egy,
hasa alatt több fehér vonal fut körbe. Öblén
indán fehér, háromszöget záró csíkminta és
kék közepű körök futnak. Állapota: ép.

fazék

Vízaknán készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Vízakna.

M: 23 cm;
száj átm.:
14,4 cm; talp
átm.: 16,3 cm

Kívül-belül barnamázas, kétfülű cserépedény.
Kihajló, barázdált szájából induló, rövid, ívelt
füle hasához illesztett. Nyakán törésvonal fut
körbe. Állapota: ép.

3000

fazék

Sepsibodokon készült
a 19. század második.
Lelőhelye:
Sepsibodok.

M: 27,1 cm;
száj átm.:
16,6 cm; talp
átm.: 14,4 cm

Zöldmázas, egyfülű cserépedény. Hasán
ecsettel festett világoszöld hullámvonal fut
körbe. Állapota: ép, kisebb mázhibák.

5000

fazék

Páván készült a 20.
század első felében.
Lelőhelye: Hilib
(2002).

M: 28,2 cm;
száj átm.: 17 Kívül-belül magafalán mázas kétfülű
cm; talp átm.: cserépedény. Felületén függőleges, sárgával
15,2 cm
festett fenyőminta. Állapota: ép.

fazék
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

V.2020.1.117.

V.2020.1.118.

V.2020.1.119.

V.2020.1.120.

V.2020.1.121.

V.2020.1.122.

Páván készült a 20.
század első felében.
Lelőhelye: Zabola.

M: 23,1 cm;
száj átm.: 16
cm; 14,4 cm

Kívül-belül mázas, egyfülű cserépedény.
Három sárga csíkminta között hullámvonalak
futnak körbe. Állapota: ép, kisebb mázhibák.

5000

korsó

Székelyföldön készült
a 19. század második
felében.

M: 24,4 cm,
száj Á: 3,4
cm, talp Á:
10,5 cm

Zöldmázas, egyfülű cserépedény. Szűk szája
alatti gallérból induló füle hiányzik. Vállán
fehér csík és fésűsminta. Hasa alatt mázatlan.
Állapota: füle hiányzik, szája kissé csorba.

5000

kürtöskalácss
ütő

Székelyföldön készült
a 19. század második
felében.

éjjeli edény

Székelyföldön készült
a 19-20. század
fordulóján.

M: 29,2 cm;
száj átm.: 4,4
cm; talp átm.:
12,7 cm
M: 7,8 cm;
száj átm.:
15,8 cm; talp
átm.: 14,3 cm

Zöldmázas cserépedény. Szája szűk, válla
alatt világoszöld csíkminta fut végig.
Állapota: ép, felületén mázhiba.
Kívül-belül magafalán mázas, egyfülű
cserépedény. Peremes szájából induló, rövid,
íves füle oldalához illesztett. Hasán karcolt
csíkminta. Állapota: ép.

Székelyföldön készült
a 19-20. század
fordulóján.
Magyarláposon
készült a 19. század
végén. Lelőhelye:
Magyarlápos

M: 9,3 cm;
száj átm.:
18,4 cm; talp
átm.: 15,1 cm
M: 9,5 cm;
száj átm.:
21,3 cm; talp
átm.: 12,4 cm

fazék

éjjeli edény

szűrőtál

3000

2000

Belül magafalán, kívül zöldes mázú, egyfülű
cserépedény. Kihajló szája alól induló, rövid
íves füle oldalához illesztett. Vállán vékony
törésvonal. Állapota: ép.

2000

Kívül-belül magafalán mázas, kétfülű
cserépedény. Kihajló szája alól induló íves
füle oldalához illesztett. Állapota: ép.

2000
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123.

124.

V.2020.1.123.

V.2020.1.124.

nagyfazék

Belényesen
(?)/Kézdivásárhelyen
(?) készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Kisnyégerfalva.

M: 29,1 cm;
száj átm.: 17 Kívül-belül feketemázas cserépedény. Lapos
cm; talp átm.: füle rámás szájából indul, hasán vékony
14,6 cm
törésvonal. Állapota: ép.

nagyfazék

Kézdivásárhelyen
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye: Martinos.

M: 30,3 cm;
száj átm.: 17
cm; talp átm.:
17 cm

M: 30,5 cm;
száj átm.: 17 Feketére égetett, egyfülű cserépedény.
cm; talp átm.: Kihajló szájából induló füle lapos, hasához
14 cm
illesztett. Állapota: ép, fülén kisebb mázhiba.
Feketére égetett, kétfülű, tojásdad alakú
M: 36 cm;
cserépedény. Kihajló szája alól induló kerek
száj átm.: 19 füle hasához illesztett. Felületén nyomott
cm, talp átm.: minták és karcolt vonalak futnak körbe.
18 cm
Állapota: ép.

Kívül-belül feketemázas, kétfülű, öblös
cserépedény. Rámás szájából induló füle,
lapos, hasához illesztett. Hasán törésvonal fut
körbe. Állapota: ép, füle kiegészített.

15000

15000

125.

V.2020.1.125.

nagyfazék

126.

V.2020.1.126.

nagyfazék

Csíkmadarason
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye: Putnok.
Csíkmadarason
készült a 19. század
második felében.
Lelőhelye:
Csíkszentdomokos.

fazék

Csíkmadarason
készült a 19. század
második felében.

M: 27 cm;
száj átm.: 20
cm; talp átm.:
18 cm

Feketére égetett, kétfülű cserépedény.
Kihajló, vékonyperemű szája alatt induló,
rövid, lapos füle barázdált. Vállán karcolt
csíkok között pontmintasor. Állapota

4000

butykoskorsó

Csíkmadarason
(?)/Kisszaláncon (?)
készült a 19. század
második felében.

M: 31,8 cn;
száj átm.: 4,3
cm; talp átm.:
10,8

Feketére égetett, könnyű, szűk szájú
cserépedény. Vállán karcolt párhuzamos
vonalak között hullámvonal és részútos
pontozás fut körbe. Gallérjából induló, lapos

5000

127.

128.

V.2020.1.127.

V.2020.1.128.

5000

15000
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füle, hasához illesztésénél három
ujjbenyomás. Állapota

129.

130.

131.

132.

133.

V.2020.1.129.

V.2020.1.130.

V.2020.1.131.

V.2020.1.132.

V.2020.1.133.

nagyfazék

Csíkdánfalván készült
a 19. század második
felében.

nagyfazék

Csíkdánfalván készült
a 19. század második
felében. Lelőhelye:
Csíkdánfalva.

butykoskorsó

Csíkdánfalván készült
a 19. század második
felében. Lelőhelye:
Csíkdánfalva.

M: 30 cm;
száj átm.: 18 Kívül-belül mázas, kétfülű cserépedény.
cm; talp átm.: Fehér hullámvonalak között virágminták.
15 cm
Állapota: ép.
Magafalán mázas, kétfülű, hengeres alakú
cserépedény. Rámás szája alatt induló, lapos
füle hasához illesztett. Vállán és hasán
M: 30,5 cm;
körbefutó hullámos-, illetve egyenes fehér
száj átm.:
csíkminta között zöld közepű fehér
17,2 cm; talp pontszirmú virágok és fehér levelek futnak
átm.: 18 cm
körbe. Állapota: ép.
Magafalán mázas, szűkszájú cserépedény.
M: 27,3 cm,
Gallérjából induló, lapos füle hasához
száj Á: 2,5
illesztett. Hasán füle túloldalán szabálytalan
cm, talp Á:
sötét mázazás. Állapota: ép, felületén
12,5 cm
mázhibák.

Csíkdánfalván készült
a 19. század második
felében. Lelőhelye:
Csíkszentgyörgy.
Csíkdánfalván
(Berecken?) készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Bereck.

M: 21 cm, fül
M: 85 cm;
13,2 cm; talp
átm.: 11 cm
M: 23,5 cm;
fül M: 9 cm;
száj átm.:
15,3 cm; talp
átm.: 12,7 cm

fennfüles

fennfüles

5000

8000

3000

Magafalán mázas cserépedény, kihajló
szájához illesztett füle korongolt, felívelő.
Zöld indán fehér csíkok és zöld virágok
futnak körbe. Állapota: ép, öblén mázhibás.

3000

Magafalán mázas, kihajló szájához illesztett
füle fehér, hasán fehér indán virágok.
Állapota: ép.

4000
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134.

135.

136.

137.

138.

V.2020.1.134.

V.2020.1.135.

V.2020.1.136.

V.2020.1.137.

V.2020.1.138.

nagyfazék

Berecken készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Martinos.

M: 29 cm;
száj átm.:
15,5 cm; talp
átm.: 15,6 cm

fazék

Berecken készült a 19.
század második
felében. Lelőhelye:
Bereck.

M: 24,5 cm;
száj átm.:
16,5 cm; talp
átm.: 12,3 cm

fazék

Gorzafalván
(Berecken?) készült a
19. század második
felében. Lelőhely:
Kézdialmás

M: 27 cm;
száj átm.:
12,5 cm; talp
átm.: 11 cm

nagykorsó

Gorzafalván készült a
19. század második
felében. Lelőhelye:
Bereck.

M: 40 cm;
száj átm.: 6
cm; 15,5 cm

kanna

Gmundenben készült a M: 20,7 cm;
20. század első
talp átm.:
felében.
11,5 cm

Zöldmázas, rámás szájához illesztett, rövid,
lapos füle hasához illesztett. Vállán szélesebb,
hasán keskenyebb barna sávozáson
világoszöld fenyőágak. Állapota: ép.

Kívül-belül feketemázas, erősen öblös
cserépedény. Rövid, lapos füle kihajló
szájából indul. Állapota: ép, kisebb mázhiba.
Belül mázatlan, kívül hasáig magafalán
mázas, egyfülű cserépedény. Zöldmázas
szájából induló, széles, kissé felívelő fülének
felső harmada zöldmázas. Felületén sárga
mázzal festett sávminta, rajta szabálytalan
zöldmázazás. Állapota: ép.
Magafalán mázas, tojásdad alakú, kétfülű
cserépedény. Hasa alatt mázatlan. Kiöntővé
összenyomott szája alatt, nyakából induló
felívelő, csipkézett szélű, széles füle hasához
illesztett. Vállán sárga fésűsmintán
szabálytalan zöldmázazás. Állapota: ép.
Kívül-belül mázas, kiöntőcsöves, fennfülű
keménycserép. Fehér alapon elfolyatott,
párhuzamos világoszöld csíkozás. Állapota:
ép.

5000

4000

5000

7000

3000
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