V. RANGYAK J6zsef

Egy jellegzetes szekelyfOldi
edenytipus: a palinkamelegito
(Kivonat)
A palinkamelegito jellegzetes fazekastermek, ugy tunik, a Szekelyfold boraszatra
alkalmatlan reszen hasznaltak (Csiki- es
Gyergy6i-medence, ritkabban Udvarhelyszek es Haromszek), Szerzo a ritka
edenytipusnak a csikszeredai, gyergy6szentrnikl6si es szekelyudvarhelyi muzeumokban fellelheto peldanyait irja le. A
Magyar Nemzeti Muzeumban, a kezdivasarhelyi muzeumban lehetnek meg
peldanyok, esetleg nehany helyi gyujtemenyben. Magangyffjtemenybol nem ismeretesek.

A szekelyfoldi fazekassagnak van ket tagadhatatlanul sajatos keszitmenye, amelyeket elsosorban funkci6juk tesz rendhagy6va, de formajuk is ismeretlen a kornyezo teriiletek fazekastermekei kozott. Egyik a ktirtoskalacsstito, a masik
- jelen tanulmany targya - a pâlinkamelegito
edeny.
A tema erdekessegehez az is hozzajarul,
hogy a palinkamelegito a szakemberek koreben
is a kevesbe ismert edenytipusok egyike, es a
szakirodalom is mostohan kezeli. Mindossze dr.
K6S Karoly emliti Csiki fazekasfalvak es fazekassaguk c. dolgozatanak Keszitmenyek fejezeteben, a mazas edenyek felsorolasanal : „Palinkamelegito. A rozspalinka melegitesere; harom labbal, oldalan cseccsel, fedovel.", illetve egy rajzot
kozol, amiral sajnos lemaradt az idezett lefrasban
emlitett csecs (Tajak, falvak, hagyomanyok.

Kriterion konyvkiad6 - Bukarest, 1976./266., iii.
267 . old.). SANTIIA Imre: Csikdanfalvi fazekassag c., 1974-ben, Csikszeredaban kiadott ftizeteben szerepel meg egy rajz a pălinkamelegitorol ,
de a szovegben nincs arra vonatkoz6 uialas,
amint korabbi munkajaban (A felcsiki fazekassag. Korunk, 1967 (XXVI) 3.sz., 393-399 old.)
sem emliti. Legjobb tudomasom szerint ez minden, ami eddig megjelent. A magyar fazekassaggal foglalkoz6 mindeddig, legteljesebb munkaban, dr. KRESZ Maria kandidatusi dolgozataban
·sem szerepel.
Ugy runik, a palinkamelegito edenyek
keszitese es hasznalata szinte kizar6lagosan
azokra a szekelyfăldi videkekre jellemzo, amely
videkeken az eghajlati viszonyok kedvezotlenek
a sz516 termesztesere es a bortermelesre, inkabb
a palinkakeszites szokasos. fgy az edeny elofordulasa a Csiki-, illetve a Gyergy6i-medenceben a
leggyakoribb, ritkabb Szekelyudvarhely kornyeken es Haromszeken, rnig a jelzett tertileteken kivtil - az eddigi )rntatas szerint - ismeretlen. Megsem tekinthetjtik a targyat miivelodestărteneti
szempontb61 teljesen egyedinek: egy reszletekig
menoen hasonl6 formaju edenyt, azonos funkci6val, de fembol keszitve ma is hasznalnak. Ennek anekdotikus bizonyitekat egy, a volt Szovjetuni6b61 a '80-as evek elejen Csikszeredaba latogat6 (talanjakut) kirandul6csoport tagjai szolgaltattak, akik a helyi muzeum neprajzi kiallitasan
felismertek az edenyt, illetve lefrtak az altaluk
hasznalt rokonat SZAB6 Andras.nak, az akkor
eppen tigyeletes muzeol6gusnak (a Csiki Szekely
Muzeum mai igazgat6janak).
Az adatgylfj tes soran a csikszeredai,
szekelyudvarhelyi es gyergy6szentrnikl6si muzeumokban talaltam palinkamelegito edenyeket, illetve ertestiltem, hogy a kezdivasarhelyi muzeumban is oriznek nehany darabot, tovabba tudom, hogy Budapesten, a Magyar Neprajzi Muzeum keramia raktaraban is van nehany (ut6bbiak, vonasaikb61 itelve, szinten a Szekelyfăldrol
szarmaznak). Adatkozl6k emlekeztek arra, hogy
a felcsiki falusi helytorteneti gyujtemenyekben is
voltak ilyen edenyek: Csikszentdomokoson es
Csikmadarason mindenkeppen, de talan mashol

is. Sajnos, ezeket a gyiijtemenyeket nein sikeri.ilt
mindeddig elernem. Madarason a helybeliek tudnak a gyiijtemenyrol, de nem talaltam olyat, aki
azt is tudna, hogy pillanatnyilag hol van az
anyag, es ki gondozza. Lehetseges, hogy a '80-as
evekben, amikor felso utasftasra a falusi gyujtemenyek tekintelyes banyada bekeri.ilt a legkozelebbi varosi muzeumba, a felcsfki falvakb61 a palinkamelegfto edenyek is Csfkszeredaba jutottak
- ez esetben jelen tanulmanyban is szerepelnek -,
de amig ezt nem lebet dokumentalni, nincs biteles adat, addig szi.iksegesnek tartom tovabbi keresesi.iket.
Az edenyek felkutatasara segitseget kertem muzeumban dolgoz6, illetve muzeummal
vagy gyujtemennyel rendelkezo belysegekben
lak6 neprajzos vagy neprajzbarat ismerosoktol.
fgy jutottam el Gyergy6szentmikl6sra, illetve
szereztem tudomast a kezdivasarbelyi targyakr61.
A visszajelzesek szerint Sepsiszentgyorgyon es
Szekelykereszturon nincsenek palinkamelegltOk,
masbonnan meg nem kaptam valaszt. Erdemesnek tartom kiemelni, bogy eddig magangyujtemenyekben meg egyetlen palinkamelegltot sem
tala!tam, pedig - meggyozodesem - a targyak
esztetikai erteki.ikkel is felkeltettek volna a gyujtOk erdekIOdeset. A megtalalt darabok kis szama
mellett ez is a targy ritkasagat tunik bizonyftani,
ami tovabbi lebetseges kovetkezteteseket bordoz,
es noveli mind a targyak, mind a tema fontossagat.
Egyetlen peldanyt sem sikeri.ilt pontosan datalni, de joggal feltetelezbeto, bogy az ismert darabok alig par kivetelevel a mult szazadban keszi.iltek, val6szlnubben annak kozepen es masodik feleben. Az elmaradbatatlan labak ketsegtelenne teszik, amit a targyak tobbsegen eszlelbeto kormos szennyezodes is megeroslt, bogy az edenyt nyflt langon basznaltak.
A meleg palinka fogyasztasa egy taplalkozassal
foglalkoz6 dolgozat resze lebetne, itt csak anynyit, bogy maga a forralt palinka j61 beillik az
ev hideg idoszakaban div6 meleg italok soraba:
a j61 ismert forralt bor, az eszakiak alta) kedvelt
edesltett, meleg sor es legkozelebbi rokona, a
grog melle.

Besorolas, altalanos leiras

A palinkamelegfto mindig tiiza116 agyagb61 keszitett, kismeretii, alacsony, oblos edeny.
A mesterseges tagol6dasa szerint fazekasmunka,
amit minden alkalommal egyedileg keszft a mester. Minden ismert peldany kivi.il-beli.il 6lommazas, tobbnyire teljesen zold mazzal ontve, esetleg, inkabb csak beli.ii, szlntelen mazzal, kivi.il, a
maz alatt tobbnyire (feber) engobbal.
Alakja leginkabb a komaszilkebez basonllt (I. rajz), de annal j6val kisebb, es eltero a
jellegzetesen peremezett szaj, a labak es a kiontocso (csecs) jelenlete, illetve a fi.ii alakja. Mindig egy, a test alulr61 szamitott barmadik negyedere illesztett, korongolt fiile van; illetve a test
felso barmadara illesztett csecs, derekszogben a
fiii fi.iggoleges sikjaval, mindig jobbkezes elbelyezessel. A fenek szelere hârom viszonylag
bosszu buzott lab illeszkedik, egymast61 tobbe
kevesbe egyforma tavolsagra, egyik mindig a fi.ii
alatt.
Tekintettel az egyes darabok reszeinek
sokfele megoldasara, az edenyek kes6'bbi leirasa
erdekeben, nem egy tipikusnak tekintbeto targyat
ismertetek a tovabbiakban, banem a reszmegoldasok valtozatait sorolom fel, es tipusonkent szamozva rendszerezem, majd a targyak bemutatasanal ebbez viszonyitok, es csak a kiveteles eltereseket jelzem.
A TEST magassaga tăbbnyire 7-9 cm
kozotti, legnagyobb atmeroje kb. 13 cm. A bas
kikepzesenek ket, nagyjab61 egyforma gyakorisaggal elofordul6 alakja a (10) magasan es a (20)
kozepen domborod6, ritkabb (30) az ejtett basu
es (40) az egyenesen buzott basu valtozat, mindenik a maga altipusaival (2. rajz). Gyakoribbak
a (1) fenekszoggel korongolt edenyek, de nem
oly mertekben, bogy tipikusnak tekintbetnenk a
(O) fenekszog nelki.iliekkel szemben.
A szaj (3 . rajz) majdnem mindig vizszintesen bebajl6, peremes. A perem kivi.il tăbbnyire
( 1) ivelten kapcsol6dik, vagy (2) a vall (esetenkent a has) ive megtărik, es a perem elesen kiugr6. Ritkabb, hogy (3) a perem nem valik ki a vall
sikjab61. A perem belso oldala enyhebb vagy ele-

sebb ivben hajlik az ajak vizszintes sikjara. Nagyobb elterest a perem csucsa es az ajak kozotti
tavolsag, tehat a szaj szelessege mutat, ami neha
alig 0,5 cm, maskor megkozeliti a 2 cm-t.
Az ILLESZTETI RESZEK koztil ketto,
a csecs es a fiii korongolt, mig a labak kezbol huzottak.
A csecs hossza altalaban 1-3 cm kozotti,
atmeroje 1,5 cm koriili, tobbnyire (1) henger alaku vagy (2) tronk6nikus, ut6bbi esetben az alig
nagyobb atmeroj(f vegenel illesztve a testhez. A
ritka kiveteleket az adott edenyek bemutatasanal
jelzem.
A fiilek sokkal vaitozatosabbak (4. rajz).
Viszonylag pontos leirasuk erdekeben _ki.ilon kell
figye lniink a fiii tărzsenek alakjara, kii!On a
gombjara. A fiii tărzse a legtăbb esetben (1)
bitronk6nikus - kozepen karcsusitott - vagy (2)
tronk6nikus, ritkabban (3) henger alaku. A gombok tobbsege (4-6) lencse, ritkabban (7-9) makk
alaku, es altalaban (4,7) domboruan osszehajl6,
(5,8) hengeres vagy (6,9) tolcserszer(fen szetnyi16 biityokkel vegzodik. A fiii 7-10 cm hosszu,
legnagyobb atmeroje tăbbnyire a gombnal, 3-3,5
cm. A targyak vizsgalata soran egyetlen, a felsorolt tipusokt61 eltero, ors6 alaku fiilet talaltam
(29. fot6) . Mind a kiontocsovek, mind a fiilek altalaban lagy ivvel kapcsol6dnak a testhez.
A labak keskeny trapez alakuak. Szelessegiik az illesztesnel 2,5-3,5 cm kozott, a csucsnal a hegyestol 1 cm-ig valtoz6, magassaguk
3,5-4,5 cm. Az adott ertekek kozott eppen ugy
tartozhat szeles labhoz keskeny csucs (pelda a
Csiki Szekely Muzeum gyffjtemenyebol a 434.
l.sz., 3,5/-0), mint keskeny labhoz viszonylag
szeles csucs (u.o. a 440. l.sz., 2,5/1,2). A labakat
az edeny fenekenek a szelere illesztik, es altalaban radolgozzak a fenekszogre, annak hianyaban a hasaljra. A ragasztast esetenkent ujjbenyomassal erositik. A labak hajlitasa a test vonalahoz altalaban szepen igazodik, a test ivet folytatva.
Minden palinkamelegito edenynek tartozeka a fedo. Sajnos, szinte lehetetlen ketseget kizar6an tarsitani egy-egy megtalall fedot az
edenyhez, amelyhez tartozott.

Nincs bizonyithat6 szabaly egyes reszmegoldasok vagy meretek tarsitasara. Elvileg
barmelyik tipusu resz, a je!Olt hatarertekek kozott, barmelyik masikkal tarsulhat. Ezert is erdekesnek tartom a vizsgalt targyak reszletesebb leirasat.
A gy(fjtemenyeken belii] leltari szam szerint felsorakoztatott edenyek adatait - a rovidseg
kedveert az aitalanos leirasnal jelzett tipusszamok segitsegevel, a mereteket cm-ben - az alabbi rend szerint koz!Om :
1. § - leltari szam (fot6 szama) alaki tipus:
(nn).(n).(n)/(n)-(n).(n)
has.fenekszog.szaj/csecs-fiil tărzse.fi.il gombja
2. § - m =a test magassaga (a targy osszmagassaga), <l> = a has atmeroje (perem atmeroje/ajak atmeroje/fenek atmeroje), cs = csecs
hossza, f = fi.ii hossza, I = labak merete illesztesnel/csucsnal.
3. § - diszites, lenyeges elteresek leirasa,
megjegyzesek.
csillaggal (*) a rendhagy6 eseteket, kerdojellel (?) a hianyokat jelo!Om. E rendszertol
csak az egeszen kiriv6 targyak eseteben terek el.
Pâ.linkamelegito edenyek a Csiki Szekely Muzeumban
A csikszeredai muzeum gyffjtemenyeben
talaltam a legtăbb , 23 palinkamelegitot. Sajatossagaikb61 itelve val6szin(f, hogy - ketto kivetelevel (433. , illetve 2429. l.sz.) mindenik Csikrnadarason kesziilt, feltehetOleg azokban a mffhelyekben, amelyekben kalyhakesziţessel is foglalkoztak. Kivitelezesiik a legkifinomultabbt61 a
kezdetleges munkfilg minden szintet atfog. frott
adatok a targyakr61 alig vannak (lasd esetenkent). A fenykepeket NAGY Gyongyver, a muzeum fot6sa keszitette, a negativok a muzeum tulajdonaban vannak.
l.sz. 428 (fot6 1.) 10.1.2/1-1.4
m=9,l <1>=13 ,8 (8,8/6,4110,2) cs=l,5
f=9,5 I=*
Kivtil eng6ban .kiviil-beliil vilagos zăld
maz, fiile kb. feleig eng6bos, gombjaig mazas .
Az edeny eredetileg Jab nelkiili. Allapota kitffno.
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l.sz. 429 (fot6 2.) 10.1.2/1-1.6
m=8,8 (13,0) <1>=13,0 (8,4/6,2/10,4)
cs=l,5 f=8,5 1=3,5/0,5
Kivi.il eng6ban kivi.il-beli.il zăld maz, fiile
feleig eng6bos, gombjaig mazas. Preselt diszites
egyszertl fogaskerek-tipusu pecsetelohengerrel a
has aljan, kb. a test kozepmagassagan. Az edeny
alakja, illetve a hasznalt pecsetelohenger egy apr6 csorbulata a 432. ill. 438 l.sz. alatt nyilvantartott targyakkal azonos mUhely keszitmenyeire
engednek kăvetkeztetni .
l.sz. 430 (fot6 3.) 20.1.2/2-2.6
m=8,2 (12,7) <1>=13,0 (8,5/6,0/11,0)
cs=2,2 f=8,5 1=2,5/1,0
Beli.ii szintelen maz, kivi.il eng6ban zăld
maz, gombjaig a fiilăn is. 6nteskor veletleni.il
belso maz omlott a mar mazas ki.ilso feli.ilet egy
reszere, mărvanyos hatăst eredmenyezve. A maz
a szokottnal fenyesebb . A tărgyat a · hason, a
csecs szintjen karcolt csikpăr disziti. A labak illeszteset ujjbenyomas erositi, egyben disziti. A
cserep teljesen ep, a maz azonban erosen pattogzik.
l.sz. 431 (fot6 4.) 20.1.1/1-2.6
m=7,l (?) <1>=13,2 (9,8/6,2/ll,4) cs=2,4
f=8,5 l=?
Kivi.il feher eng6ban kivi.il-beli.il kicsit
szemcses zăld maz a fi.ii is egeszen eng6bos, mazas. A test a szokottnal laposabb, a csecs atmero- .
je sziikebb (alig 1 cm), a fi.ii kicsit felhajlik. A perem iven karcolt csikpăr, a csecs szintjen tobb
karcolt csik disziti. A labak megmaradt csonkjan
ujjbenyomas lathat6. Allapota - a hianyz6 labakt61 eltekintve - kit(ino.
l.sz. 432 (fot6 5.) 10.1.2/1-1.4
m=lO,l (14,6) <1>=15,0 (10,0n,4/10,6)
cs=l,5 f=8,5 1=3,5/0,6
Az eddig vizsgalt palinkamelegitOk legnagyobbika. Vonasaiban majdnem azoilos a 429.
es a 438 l.sz. tărgyakkal (lasd a 429 l.sz. lefrasanal). Fi.ile kicsit felhajl6. Allapota viszonylag j6.
Egy benne talalt cedula tanusaga szerint az edeny
a csikszentimrei MAR.TON Gyula tulajdona volt.
l.sz. 433 (fot6 6.)
m=8,2 (11,7) <1>=15,5 (-111,0/12,5)
cs=2,5 f=7,5 1=3,0/1,2

198

A tărgy lenyegesen eltero. A szaj alakja
mellozi a celszer(iseget: eles vallperemebol
(<1>=13,5) homoru hajlat vezet az all6, peremezetlen ajakig. A vall ele es a fenek szele kăzott a has
ive majdnem pontosan szimmetrikus a has kăze
pere alakitott legnagyobb atmerohăz viszonyitva.
Fenekszăg nincs. A csecs szuk nyilasu, kigăm
bălyodik, besziiki.il, majd az illesztesnel ismet kiszelesedik. A fi.iltorzse majdnem szabalyos henger, gombja gombolyu, lecsipese tolcserszeru. A
labak rutinosan rnintazottak, de mereven egyenesek. Kiviil-beliil zold mazzal ăntottek . A maz szine kobalt hasznalatara utal, minosege kifogastalan. A fiii is egeszen mazas. Rasat ket melyitett
sav disziti. Ki.ilalakja, a hasznalt anyagok (agyag,
maz) rnilyensege, a kezimunka jellege, minden
arra utalnak, hogy a targy egyik helyi kisipari
szovetkezet termeke, arnit szandekosan „regitettek", es arni esetleg egy elka116dott masik edeny
p6tlasara keri.ilhetett a muzeumba. Allapota
rossz.
l.sz. 434 (fot6 7.)
m=7,9 (12,5) <1>=12,6 (7,6/5,4/11,4)
cs=2,5 f=9,5 1=3,5/-0
Felso fele es a fi.ii tăve eng6bos, csak kiviil ontve hig es szemcses zold mazzal, belii!
maztalan (keves becsorgas a kiilso mazb61). Allapota kitilno.
l.sz. 435 (fot6 8.)
m=7,0 (?) <1>=13,3 (9,0/6,6/11,2) cs=2,0
f=8,5 1=2,8/?
Egyik legkecsesebb edeny, melynek
minden reszlete igazi mesterkezrol tanuskodik.
Kivi.il feher eng6bon kiviil-belol szep, j6 minoseg(I zăld maz. A fiii is teljes hosszaban· eng6bos,
mazas. Rasat fogaskerek tipusu pecsethengerrel
preselt sav disziti, alatta ket, fOlotte hărom karcolt csikkal (fot6 9.). A hasznalt pecsethenger hasonl6, de nem azonos a 429., 432. es 438. l.sz.
tărgyak diszitesere hasznălttal. A labak illesztesenel gămbolyitett vegu eszkozzel nyomott pont.
A csecs alakja teljesen szabălyos, illesztesenel
szăgletesen talalkozik a testtel (el6obi fot6) . A
fi.ii gombjănak alakja a 6. tipusnak felel meg, annak egy diszes valtozata (fot6 10.). Labait levagtăk (val6szinuleg a tovabbi hasznalhat6sag erde-

keben, miutăn egyik megcsonkult). A preciz
munka - a 433 l.sz. tărgyt61 elter6en - nem a sorozatgyărtas rutinjăra es az ipari minosegi kovetelmenyekre mutat, sokkal inkăbb a kezm()ves
igenyessegere. A tărgy ăllapota kitano, ha eltekintiink att61, hogy valaki a fi.ii test gomb melletti vegebOI ek alaku darabot mreszelt ki.
l.sz. 436 (fot6 11.)
m=7,2 (10,4) <t>=l 1,5 (8,0/4,8/10,8)
cs=3,0 f=8,0 1=2,5/0,5
Kivi.il feher eng6bon hîg es szemcses
zăld măz. Belseje es fi.ile nincs eng6bozva, mă
zazva. Pereme (văllcsucsa) hegyes făval nyomkodott pontsorral dîszîtve. A csecs az illesztestol
karcsusodik, majd lencse alakuan kităgul es ismet ăsszeszaktil. A tărgy tăbb helyen erosen repedt, a fiil levălt, durvăn „restaurăltăk". Az
edeny hasăra tintăval (?) îrt feljegyzes (K6SA G.
Karcfa) egykori csikkarcfalvi tulajdonosăra utalhat.
1.sz. 437 (fot6 12.) 20.1.2/1-2.*
m=8,5 (?) <1>=13,5 (8,7/6,3/11,5) cs=2,0
f=8,0 I=?
Kivtil feher eng6bos, a fiii is a gombig.
Beli.ii szintelen: kîvtil j6 minoseg() zold măzzal
ăntve, a fill is, egeszen. A csecs szintjen karcolt
csikpărral dîszîtve. A fiii gombja a 6. tîpusnak
felel meg, annak egyik dîszes văltozata (fot6
13.). Lăbai egeszen letărtek. Eltekintve a lăbak
feltiletesen vegzett p6tlăsăt61, ăllapota nagyon
j6.
l.sz. 438 (fot6 14.) 10.1.2/1-1.*
m=8,7 (13,2) <1>=13,5 (9,517,3/10,5)
cs=l,3 f=? 1=3,2/0,5
Minden vonatkozăsban majdnem teljesen azonos a 429. l.sz. tărggyal (lăsd ott). A
csecs meg nyers ăllapotban megseri.ilt. Ftilenek
fele hiănyzik, durvăn, keves szakertelemmel es
elOzetes dokumentăci6 nelktil „restaurăltăk"
(gombjănak alakjăt feltehet6en teljesen măs
kepp, mint volt eredetileg). AI!apota ki.ilănben
nagyonj6.
I.sz. 439 (fot6 15.) 20.1.2/*-1.9
m=9,0 (13,5) <1>=13,5 (10,2/?/10,0)
cs=2,0 f=8,5 1=3,5/0,5

Kivi.il egeszen, a fi.ii gombjăig, belii! kis
reszen (veletlen becsorgăs) eng6bos. Kivtil-beli.il
zăld măzzal ăntve , a fi.ilnek csupăn a tăve măzas .
A has kăzepen hărom karcolt csik. A csecs csorăs . A fiii kicsit felhajl6. A szăj szărîtăskor vagy
az elso egetesnel korbeszakadt, az ajak egeszen
hiănyzik, a peremen beltil keskeny, szabălytalan
szel() săv maradt, amit a măz fed. AI!apota j6.
l.sz. 440 (fot6 16.) 10.0.2/1-1.*
m=8,8 (12,6) <1>=13 ,5 (9,217,4/10,0)
cs=2,0 f=7 ,5 1=2,5/1,2
Kivtil is csak a felso felen eng6bra ăntătt
zăld măz. A belsejeben keves veletlentil becsorgott măz. A fiii kicsit felhajl6, gombja korong
alaku, a btityok csonka (fot6 17.). A văl! karcolt
csîkpărral, a has hărom csîkkal dîszîtve. Allapota viszonylag j6.
I.sz. 1240 (fot618.) 10.0.2/1-2.*
m=7 ,7 (12,0) <1>=13,4 (9,4/7,0/11,3)
cs=2,0 f=8 ,5 1=3,5/0,8
Gondos mestermunka. Beli.ii sărga , kîvtil
eng6bon zold măz . A ftil is egeszen eng6bos,
măzas . A csecs szintjen karcolt csikpăr. A ftil
gombjănak alakja a 9. tipusnak felel meg, annak
cifra văltozata, dîszîtese emlekeztet a 437 . l.sz.
tărgy fi.ilenek gombjăra (v.ă . fot6 13.), de a ket
edeny alakban is rokonîthat6. Allapota nagyon
j6.
l.sz. 1241 (fot6 nincs) 30.0.3/2-1.*
m-6,0 Cl>-13,0
A tărgy a muzeum ălland6 neprajzi kiâllîtăsănak egyik zărt tărol6jăban van, ezert nem
vegezhettem pontos mereseket es hasznălhat6
minoseg() fenykep sem kesztilhetett. Eng6b nelki.il, szîntelen (vagy sărga) măzzal ăntve kîvi.ilbeli.il, fi.ii tăve is. A fiii gombja lencse alaku, de
btityăk nelktil kepzett. Amennyire megăllapîthat
tam, az edeny eredetileg lăbnelktil kesztilt. Egeteskor fiistăt kapott, amit a măz olîvzăldes foltjai
jeleznek. Allapota kitano.
Megvan a fedele is! Atmeroje -5 cm,
magassăga ugyanannyi. Egyszer() sima szel(),
domboru, gombos fedo. Gombjănak tăve nyujtott, teteje hiănyzik . Ugyanazzal a măzzal ăntot
tek akăr az edenyt. A tărgy a csikdănfalvi tulajdonost61 keri.ilt a muzeumba.

l.sz. 1243 (fot6 19.) 20.2.3/1-1/*
m=9,0 (13,4) <1>=13 ,0 (9,7/6,2/11,0)
cs=2,0 f=8,5 1=3,0/1,0
Kiviil eng6bon kiviil-beliil zăld maz. A
fiii tăve eng6bos, tărzse kăzepeig mazas. A fiii
tărzsenek vonala eles szăgben csuk6dik, nem hatarolhat6 el gomb, a biityăk csonka. Az edenyt a
csecs szintjen karcolt csikpar disziti. Ket megcsonkult labt61 eltekintve, allapota j6.
l.sz. 2429 (fot6.20.) 20.0.*/1-3.*
m=9,0 (12,4) <1>=12,5 (*/*/10,0) cs=2,5
f=7,0 I=*
Rendhagy6 forma. Peremezetlen, kihajl6
ajkU fazekszajanak atmeroje 8,2 cm. A fiii tărzse a
vegenel kb. 45"-os szăgben kitagul es hason16an
visszaszUkiil, biityke nincs. Llbai szabalytalan alakUak, mindenik gărcsăsen elcsavarodik„ujjbenyomassal erositett illesztesiik magasan felcsuszik az
edeny oldalara. Kiviil felso fele eng6bbal lătykăl
ve, kiviil-beliil sarga mazzal ăntve. A fiii is egeszen
mazas. Val6szinffnek ttinik, hogy az edeny nem
Madarason kesziilt, inkabb Csikdanfalvan, a szazad elejen. A csikmenasagi L6RINCZ Agoston tulajdonab61 keriilt a muzeumba.
l.sz. 2678 (fot6 21.) 20.0.2/*-2.8
m=l0,2 (14,3) <l>=13 ,0 (8,3/5,0/10,0)
cs=2,5 f=lO,O I=*
Kiviil eng6bon kiviil-beliil zăld maz. A
fiii egyharmada eng6bos, egeszen mazas. A has
kăzepet Mrom karcolt csik disziti. Szabalytalan
labainak egyike s alakban gărbitett, a masik ketto erosen kihajlik, a hasaljra radolgozott illesztesiik ujjbenyomassal erositett. A fiii kicsit felhaj16. Az edeny allapota nagyon j6 (letărt fiilet hianytalanul visszaragasztottak). A csikszeredai
Z6LYOMI Valeria tulajdonab61 keriilt a muzeumba.
l.SZ; 2694 (fot6 22.) 20.0.1/?-1.4
m=8,9 (?) <1>=13,5 (10,218,0/10,Q) cs=?
f=8,0 I=?
Belii! egeszen, kiviil felso fele eng6bos.
Az eng6bozott feliileten kicsit szemcses, de szep
zăld maz. Hasat Mrom karcolt csik disziti. A
c~ecs es mindharom laba hianyzik, egyik !abat
p6toltak. Allapota rossz . .
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1.sz. 2981 (fot6 23.) 10.2.111-3.4
m=9,8 (14,0) <1>=12,8 (8,0/5 ,8/9,5 )
cs=l ,5 f=8,0 1=3,0/0,7
Kiviil eng6bon kiviil-beliil zăld maz . A
fiii ketharmada eng6bos, mazas . Allapota
rossz. A csikkozmasi LASZL6 Imre tulajdona
volt.
l.sz. 3054 (fot6 24.) 40.1.3/*-1.*
m=7,0 (11 ,5) <1>=13 ,0 (8 ,5/5 ,6/11 ,5)
cs=2,0 f=8,0 1=2,7/0,8
Belii! szintelen maz, kiviil eng6bon zăld
maz. A fi.ii elso harmada eng6bos, egeszen mazas, lencse alaku gombja biityăk nelkiil ăssze
csipett (fot6 25 .). A csecs cs6răs, a vallon „leveles" mintazatu pecsethengerrel preselt sav disziti (fot6 26.). Semmijel nem utal arra, hogy az
edenyt hasznaltak volna valaha. Egy csonka !abat p6toltak, kăzepen letărt fiilet hianytalanul
visszaragasztottak, ettol eltekintve allapota nagyonj6. Csikkozmasi tulajdonost61 keriilt amuzeumba.
l.sz. 3348 (fot6 27.) 30.1.2/*-*!
m=7,0 (11,5) <l>=l3 ,0 (7,7/4,8/11,5)
cs=2,5 f=? 1=3,0/1 ,2
Nagyon szep darab. Kiviil-beliil zăld
maz, a fiilăn is egeszen. A csecs kăzepen karcsusitott, csorăs (fot6 28.). Megcsonkult, kb. 8 cmes fiile egyedi, ors6 alaku, kărbefut6 karcolt
csikparral diszitve (fot6 29.). A labak szep ive
pontosan folytatja a has ivet (fot6 30.). Az edeny
vâllât karcolt csikpâr disziti. Eltekintve nehâny
apr6 csorbulatt61, atlapota kituno. Az Enlakar61
Csikszeredâba szarmaz6 BUZOGANY csalad
tulajdonab61 keriilt a muzeumba.
l.sz. ?
A targy a muzeum alland6 neprajzi kialIitasanak egyik zart tarol6jaban van, t;zert (feltehet6en 1239.) leltari szamat nem sikeriilt ellenorizni, es elvegezni a pontos adatfelvetelt, illetve
hasznalhat6 fot6t kesziteni. Alalcra majdnem
azonos a 2981. l.sz. alatt nyilvantartott targgyal.
Eltereseket fiilen - aminek csak elso harmada
eng6bos, feleig mazas, gombja cifra - vettem eszre, illetve a csecs âtmeroje valamennyivel nagyobbnak lâtszik.

Palinkamelegito edenyek a
szekelyudvarhelyi Haaz Rezso Mtizeumban
A szekelyudvarbelyi muzeum leltarkonyve 6 darab palinkamelegito edenyt tart nyilvân. A gyujtemeny vizsgalatakor egyik leltari
szâmr61 kidertilt, bogy nem palinkamelegitot fed,
egy masik târgyat viszont nem sikertilt megtalalni (feltebetoen azert, mert az sem palinkamelegito, igy alakja szerint nem kertilt a keztinkbe, a
kornyezo - forma szerint elrendezett - târgyak
koztil azonban egyik sem viselte a bianyz6 leltari szamot). A megtalâlt negy palinkamelegitorol
nem kesztilt fenykep. Adataikat az eddig basznalt
rendszer szerint kozlom.
l.sz. 504 40.0.*/*-1.*
m-8,0 (-12,0) <1>-12,0
A targy a muzeum alland6 kiallitasanak
zârt taro16jaban van, ezert nem kesztiltek pontos
meresek. Alakra majdnem azonos az 507. l.sz.
targgyal, annal valarnivel nagyobb. Be!Ul szintelen, kivtil bama maz, a flilăn is egeszen. A bas
alakja lefele kicsit szllktilo, enyben vallas (lasd 2.
rajzon az altipusokat). A csecs benger alaku, vegenel gombszenfen megvastagftva. A ftll vegenel
eles szogben osszehUzott, nem valik ki gomb, es
biityok sincs. A labak illesztesenel uijbenyomas.
A flillel ellentetes oldalon a vallba karcolva 4-es
szam. A targy tobb vonasa, az emlitett belekarcolt szammal egyiitt azt mutatja, bogy .Korondon
kesztilt a szazad elejen, feltetelezbetoen valamelyik „gyarban". Allapota nagyon j6.
l.sz. 505 20.1. */*-?
m=9,0 (12,5) <1>=12,5 (-/5,0/9,5) cs=2,5
f=? 1=2,2/0,8
Csak kivtil, keves gonddal ontott zold
maz (a flii es a csecs kozott maztalan, mig az elIentetes oldalon laba es feneke is mazas). Szaja a
vall sfkjab61 elesen kiugr6, peremezetlen fennal16 ajka van. A csecs kozepeig benger alaku, onnan kupszeruen szllktil. Ftile teljesen bianyzik, illesztesenek latbat6 belye alacsony allast mutat.
Semmilyen jel nem utal keszitesenek esetleges
belyere. A bianyt61 eltekintve, allapo,ta viszonylag j6.

l.sz. 507 40.0.*/*-1.*
m=6,5 (?) <1>=11,6 (-/9,0/9 ,8) cs=2,5
f=6,0 I=?
Alakja majdnem azonos az 504. 1.sz. alatt
nyilvantartott targyeval (lasd ott), de annal kisebb es meg kevesbe vallas. Tovabbi ktilonbsegek, hogy szajât zold mazban is megmârtottak,
illetve a vallba karcolt 3-as szam. Lâbai t6b61 hianyzanak. Allapota viszonylag j6.
l.sz. 509 20.1.1/2-?
m=8 ,3 (12,4) <1>=14,0 (8,3/5,6/12,5)
cs=2,5 f=? 1=3,5/1 ,0
Kivtil eng6bon kivtil-beltil zold maz, a
flii csonkjan is egeszen. A labakat a szeltol bennebb illesztettek a fenekre es erosen kibajl6ak. A
fi.ii csonkjab61 nem lebet egykori alakjâra kovetkeztetni. Nehany vonasab61 ftelve, a targy kesztilhetett Csfkmadarason. Az egesz targy allapota rossz.
·Pâlinkamelegito edenyek a
gyergy9szentmikl6si mtizeumban
A gyergy6szentmikl6si Tarisznyas Mârtan Muzeumban tovabbi negy palinkamelegfto
edenyt vizsgalbattam meg. Bar eleg val6szfn(f,
megis egy kivetelevel (az E/117 . 1.sz.) konnyelm\Isegnek erzem keszftesi helytiket egyertelmuen Csfkmadarasnak jelălni : ebbez elobb pontosabban fel kellene terkepezni a kornyek fazekassagat. A târgyakr61 nem rendelkezem fehykepekkel. Az adatokat az eddig is hasznalt rendszer
szerint kozlom.
l.sz. E/68 40.0.1/2-3.4
m=9,0 (12,5) <1>=11 ,5 (7,0/5,0/10,5)
cs=2,5 f=lO,O 1=3,0/0,4
Kivtil eng6bon kivtil-beltil zold maz, flilen nincs eng6b es csak tove mazas. A bas a tipuson beltil „ejtett". A flii alacsonyan illesztett, hajIitott. Egyik laba csonka, ktilonben allapota j6.
l.sz. E/103 40.1.3/1-1.*
m=8,6 <1>=13,5 (lO,On,0111,7) cs=2,5
f=9 I=*
Kivtil a vallân eng6b, kivtil-beltil zold
maz. A bas a tipuson beJtil erosen vallas valtozat. A ftil gombja lencse alaku, btityok nelktil
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vegz6dik. Az edenyt nem lâbaztak: Allapota
rossz.
l.sz. E/117 20.1.1/?-2.7
m=8,0 (?) <1>=12,5 (8,5/5,8/10,0) cs=?
f=8,5 l=?
Kiviil eng6bon kiviil-beliil kicsit szemcses zOld mâz, a fiil is egeszen eng6bos, mâzas.
A has kozepen karcolt csikpârral diszitve. A
csecs hiânyzik, a lâbakb61 csak csonkok maradtak. A hiânyokt61 eltekintve âllapota j6.
l.sz. E/167 10.0.*/l-3.7
m=l 1,0 (?) <1>=13 ,8 (10,5n,5/9,0) cs=2,5
f=8,5 l=?
Kiviil eng6bon kiviil-beliil zold mâz, fiile egeszen eng6bos, tove mâzas. A vâll, perem
karcolt csikokkal diszitve .. A szâj peremezese a 3.
tipusnak felel meg, de az ajak visszahajlik, es
fiigg6legesen emelkedik a perem szintjeig. A llibakb61 csak csonkok maradtak. Allapota eleg
rossz.
A targyak viszgâlata sorân nerri hiânytalan, ·de az itt kozOltnel sokkal reszletesebb leirâst
keszitettem. A teljes adathalmaz bemutatâsât
sziiksegtelennek tekintettem, de letezik, es szivesen bocsâtom az erdekl6d6k rendelkezesere. Tovâbbi feladat jelen dolgozat kiegeszitese a kezdivâsârhelyi rnuzeumban es a Magyar Neprajzi
Muzeumban talâlhat6 darabok adataival, illetve
az esetleg meg megtalâlhat6 es elerhet6 peldânyok Jelkutatasa, de legalâbb ilyen fontos volna
a targyak rendbetetele es tovâbbi gondos(abb)
kezelese.

Un vas caracteristic pentru
Secuime: încălzitorul de
pălincă

(Rezumat)
Încălzitorul de pălincă este un produs de
caracteristic zonelor din Secuime în care nu
se poate practica viticultula (bazinele Ciuc,
Giurgeu, mai puţin zona Odorhei şi Trei Scaune).
Autorul descrie exemplarele existente în muzeele
din M.-Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc.
S-ar mai fi putut păstra exemplare în Muzeul
olărit
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Naţional Maghiar (Budapesta), în muzeul din Tg.
Secuiesc, eventual în colecţii locale. Nu s-au
semnalat în colecţii particulare.

A Vessel Typical to SzekelyfOld:
the Brandy-Heater
(Abstract)
The brandy-heater is a characteristic pottery product of the Szekely regions where winegrowing cannot be practised: the Csik (Ciuc) and
Gyergy6 (Giurgeu) Basin, and less in the
Udvarhely District (actually in Harghita County)
and Hâromszek District (Covasna County). The
author describes the existing samples in Csikszereda (M.-Ciuc), Gyergy6szentrnikl6s (Gheorgheni), Szekelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc).
A few samples may be preserved at the
Hungarian National Museum (Budapest), in the
museum in Kezdivâsârhely (Tg. Secuiesc),
maybe in local collections . No samples are
known to exist in private collections.
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