
KályhacsempéK és Kerámia dísztárgyaK 

stovetiles and ornaments





“higyj az apró dolgokban, mert bennük rejlik a te erod. 
                                                                                              (teréz anya)

“Be faithful in small things because it is in them that 
your strenght lies.” 

                                                                                    (mother thereza)  

,,



    Aki betekintést nyer népi cserépkályháink ma már csak múzeumok gyűjteményeiben 
csempelapok formájában fennmaradt fantasztikus birodalmába, biztosan gazdagodik 
élményben, tudásban és múltunk megbecsülésében. Népi cserépkályháink egykori 
gazdagsága még maradványaiban is lenyűgöző, ezért fontos, hogy minél töb-
bet átmentsünk belőle, beépítve a mai fűtési gyakorlatba. Célunk a Székelyföld régi 
csempekészítő központjainak számbavétele, jellemző készítményeik, sajátos mintakin-
csük bemutatása és felhasználása.
   Tevékenységünk másik részét olyan kerámiatárgyak készítése képezi, amelyek népünk 
díszítőművészetének a fent említettnél jóval korábbi formáit dolgozzák fel, nevezetesen 
a hun-avar ötvösművészet remekeit.
   A hagyományos mintakincs felhasználásával páratlan gazdagságú kerámialapokat, il-
letve kályhacsempéket kínálunk Önöknek, melyek önálló díszként is megállják helyüket, 
de mint rusztikus kályhák és kandallók, otthonuk központi díszét képezhetik.

       The Folk art represents a nation’s cultural heritage and a continuous source of inspiration 
to contemporary artists. 
    Through our activity we wish to present a small part of this heritage: historical ceramic 
tiles, stove- and terracotta tiles, and ceramic ornaments inspired by small items found 
during archeological excavations on the teritory of Transylvania. 
    These glazed or unglazed tiles, decorated with geometrical, antropomorf, fitomorf, 
figurative and flower ornaments, even as independent decorative items contribute to our 
home’s ambience. As rustic stoves or fireplaces they constitute remarcable furniture parts 
that rise the value of our homes.
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Barnásvörösre égetett, mázatlan kályhacsempe másolata. 
Többszörösen keretelt előlapját virágcserépből 

kinövő életfa díszíti.
18. század, Kézdivásárhely.

Unglazed tile decorated with flower ornaments 
in a flowerpot. 

18th century, Târgu Secuiesc.

K002 K006

 Vörösesbarnára égett, mázatlan, kisméretű kályhacsempe 
másolata. Előlapját három szál zergeboglárból kialakított 

kecses virágminta díszíti. 
19. század, Kézdivásárhely.

Small, unglazed tile, decorated with flower 
ornaments. 

19th century, Târgu Secuiesc. 

K007

 Sötétbarnára égett, mázatlan kályhacsempe másolata, 
előlapját oszlopok közé zárt, primitív olaszkorsóból kinövő 

életfa díszíti, oldalágain papiruszvirágokkal. 
17. század, Kézdivásárhely. 

Unglazed, oblong tile with papyrus-flower ornaments. 
17th century, Târgu Secuiesc. 

K008

Barokk stílusban díszített, mázatlan, csillámozott agyagból 
készült csempelap másolata. 
17. század, Székelyudvarhely.

Unglazed tile with baroque flower ornaments. 
17th century, Odorheiu Secuiesc.         

virágm
intával díszített csem

pék - stovetiles with flower ornam
ents
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Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe. Előlapját olasz-
korsóból kinövő virágtő díszíti, a rézsűs oldalrészre pedig 
akantuszlevélből alakított, tulipánszerű virágminta került.

17. század, Székelykeresztúr.

Oblong, unglazed tile with flower ornaments. 
17th century, Cristuru Secuiesc. 

K009 K010

 Nagyméretű, mázatlan, vörösesbarnára égett kályhacsempe 
másolata. Fent Sükös Mózes kézdivásárhelyi fazekasmester 

névjegye látható. A mintaegyüttes népszerű volt 
Háromszéken, számos változata fennmaradt.

18-19. század,  Kézdivásárhely.

Unglazed tile from a table stove from the XVIII-th 
century, decorated with flower ornaments. 

18th century, Târgu Secuiesc.

K011

Barnásvörös, mázatlan kályhacsempe másolata, kosárból 
kinövő virágcsokorral, lent a mester nevének 

kezdőbetűivel és a dúc készítésének évszámával. 
1823, Kézdivásárhely.

Unglazed tablestove-tile decorated with 
flower ornaments, coloured with iron-oxide. 

1823, Târgu Secuiesc.

K012

Zöldmázas kályhacsempe másolata, előlapját 
virágcsokor díszíti.

19. század második fele, Kézdivásárhely.

Glazed tile, decorated with flower ornaments. 
19th century, Târgu Secuiesc.         

vi
rá

gm
in

tá
va

l d
ís

zí
te

tt 
cs

em
pé

k 
- 

st
ov

et
ile

s 
wi

th
 fl

ow
er

 o
rn

am
en

ts

4



Nagyméretű zöldmázas csempelap másolata, előlapját 
kosárból kinövő virágcsokor díszíti. 

19. század második fele, Szigeti Ferenc, Kézdivásárhely.

Large, glazed tile, decorated with flower ornaments, 
work of Szigeti Ferenc, potter from Târgu Secuiesc.

19th century, Târgu Secuiesc.

K013 K014

 Zöldmázas kályhacsempe másolata, hornyolt 
előlapját virágminta díszíti. 
19. század, Kézdivásárhely.

Glazed tile from a table stove, decorated 
with flower ornaments. Work of an unknown potter, 

19th century.    

K016

Mázatlan, vörösesbarna kályhacsempe másolata. Előlapját 
stilizált, két szívből kinövő életfa díszíti. 

18. század, Kézdivásárhely. 

Unglazed stove-tile, decorated with flower ornaments. 
18th century, Târgu Secuiesc.

K017

Töredék alapján rekonstruált, mázatlan, nagyméretű ke-
mencecsempe. Előlapját egyetlen szál stilizált tulipán díszíti. 

17. század, Székelykeresztúr.

Unglazed, large tile, decorated with one tulip. 
17th century, Cristuru Secuiesc.       

virágm
intával díszített csem

pék - stovetiles with flower ornam
ents
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Nagyméretű, zöldmázas csempelap másolata.
 Előlapját építészeti oszlopok közé zárt liliomos,  

indás virágminta díszíti. 
19. század, Zabola (Páva).

Glazed, large tile, decorated with a composition of lily 
and liana flower ornaments. 

19th century, Zăbala.

K018 K019

 Csillámozott, mázatlan csempelap rekonstrukciója, 
előlapját négy stilizált liliom és növényindás

 motívum díszíti. 
18. század, Lemhény.

Unglazed tile, decorated with lily flower ornaments. 
 Reconstruction based on fragments.

18th century, Lemnia.

K024

Nagyméretű, vörös vas-oxiddal színezett csempelap 
másolata, olaszkorsóból kinövő virágcsokorral.

19. század második fele, Kézdivásárhely.

Large, unglazed tile, coloured with iron-oxide, decorated 
with flower ornaments in a flowerpot. 

19th century, Târgu Secuiesc.

K025

Nagyméretű, mázatlan, barnásvörösre égett 
kályhacsempe másolata. Előlapját pálcatagkeretbe zárt, 

virágcserépből kinövő tulipáncsokor díszíti 
felső sarkaiban primitív madáralakokkal.

18. század, Kézdivásárhely.

Large, unglazed tile decorated with tulip flower ornaments 
rising from a flowerpot. In the two corners 
of the frame there are two bird-like figures. 

18th century, Târgu Secuiesc.        
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Nagyméretű, barnásvörösre égett, mázatlan csempelap máso-
lata. Előlapját vázából kinövő, tulipánban

 végződő életfa díszíti.
19. század, Páva.

Large, unglazed tile, decorated with tulip flower
ornaments. 

19th century, Pava.

K026 K027

Vörösesbarnára égett, mázatlan kályhacsempe másolata, 
olaszkorsóból kinövő virágmintával. 

19. század, Csíkszereda.

Unglazed tile decorated with the shape of 
a flower ornament rising from a flowerpot. 

19th century, Miercurea Ciuc.

K028

Mázatlan, töredék alapján rekonstruált kályhacsempe. 
Mintájának jellege alapján feltételezhető, hogy a 16 – 17. 

század tájékán valamelyik Székelykeresztúron működő 
fazekasműhely terméke. 

17. század, Székelykeresztúr.  

Unglazed tile, reconstruction based on several fragments. 
The simbols on the tile indicate that it was made 

at a pottery from Cristuru Secuiesc. 
17th century, Cristuru Secuiesc.

K029

Nagyméretű, mázatlan, barnásvörösre égett kályhacsempe 
másolata, ismeretlen kézdivásárhelyi fazekasmester munkája. 

18. század, Kézdivásárhely.

Large, unglazed tile, decorated with flower ornaments. 
18th century, Târgu Secuiesc.

virágm
intával díszített csem

pék - stovetiles with flower ornam
ents

7



Kisméretű, barnásvörösre égett, mázatlan, töredék alapján   
rekonstruált   kályhacsempe. Előlapját lándzsa 
nyelére és hegyére emlékeztető minta díszíti, 

oldalt két-két szál liliommal.
16.  század,  Székelykeresztúr.

Small, unglazed tile, decorated with spear-like 
flower ornaments. Reconstructed from 

several fragments.
16th century, Cristuru Secuiesc.

K031 K038

Zöldmázas, kazettás kályhacsempe másolata virágmintával, 
alsó részén a mester nevével.

19. század, Hegyeli Mihály, Páva.

Large, glazed tile, coloured in green, decorated 
with flower ornaments. 

19th century, Pava.

K039

Zöldmázas kályhacsempe másolata, hornyolt 
előlapját tulipánkoszorú díszíti. 

19. század, Zabola.

Glazed tale, coloured in green, decorated with 
tulip flower ornaments. 

19th century, Zăbala.

K040

Zöldmázas kályhacsempe másolata, többszörösen keretelt 
előlapját virágcserépből kinövő életfa motívum díszíti. 

19. század közepe, Kézdivásárhely.

Glazed tile, coloured in green, decorated 
with flower ornaments. 

19th century, Târgu Secuiesc.        

vi
rá

gm
in

tá
va

l d
ís

zí
te

tt 
cs

em
pé

k 
- 

st
ov

et
ile

s 
wi

th
 fl

ow
er

 o
rn

am
en

ts

8



Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe, anyaga szemcsés, 
érdes felületű, csillámozott agyagból készült. Tükrében olasz 
korsóból kinövő virágtő látható, melyet ugyancsak keretelt 

latin betűs felirat keretez: Ha Isten velünk, ki ellenünk.
1644, Székelykeresztúr.

K044 K050

 Mázatlan, esetenként zöldmázas kályhacsempe   
másolata, melynek előlapját virágminta díszíti.  

19. század, Kézdivásárhely.

Unglazed tile (glazed, green coloured items were also found), 
decorated with flower ornaments. 
       19th century, Târgu Secuiesc.

K051

Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe. Egyszerű léckerettel 
szegett csillámos előlapját primitív rajzú, 

olaszkorsós virágmotívum díszíti.
16-17. század, Csekefalva.

Unglazed stovetile, decorated with flower ornaments. 
16-17th century, Cecheni.

K058

Mázatlan kályhacsempe, csillámozott előlapját vonalak közé 
fogott ferde rovátkolás övezi, tükrét korsóból kinövő, sugar-

asan elhelyezkedő hét szál stilizált tulipán díszíti. 
17. század, Székelykeresztúr.

Unglazed stovetile, decorated with geometrical 
ornaments and seven tulips rising from a flowerpot. 

17th century, Cristuru Secuiesc.

virágm
intával díszített csem

pék - stovetiles with flower ornam
ents

9

Unglazed stovetile, decorated with flower ornaments 
rising from a pot, and the latin inscription: 

DEVS PRONOBIS QVIS CONTRA NOS ANNO  DNI  1644.
1644, Cristuru Secuiesc.



Mázatlan kályhacsempe, előlapját egyenetlen léckeret 
szegi, ezen belül a stilizált gránátalmából, makkból és 

tölgyfalevélből alkotott mintát golyósorral kísért kettős 
pálcatag keret veszi körbe.

16. század, Kiskadács.

Unglazed stovetile, decorated with geometrical, 
fitomorf and flower ornaments. 

16th century, Cădaciu Mic. 

K059 K060

 Kalotaszegi, nemesebb készítésű, mázatlan csempelap 
rekonstrukciója, előlapján rozettás – tulipános virágmintával 

és szép madárábrázolással. 
18. század, Almás (Nagyalmás vagy Váralmás).

Unglazed tile, decorated with geometrical, fitomorf, 
zoomorf and flower ornaments and the initials 

of the potter.
18th century, Almaşu Mare.

K061

Kalotaszegi,  mázatlan  csempelap  másolata, előlapján  
oszlopok közé  zárt  hajlóindás,   tulipános  mintával. A dúcot 

valószínűleg  Debreczeni Pál  gyerőmonostori 
fazekas készítette. 

1858, Gyerőmonostor.

Unglazed stovetile, decorated with architectural, 
fitomorf and flower ornaments, from the workshop 

of Debreczeni Pal, pottery-craftsman. 
1858, Păniceni.

K062

Felső részén ormos, zöldmázas csempe másolata. Előlapját 
kezdetlegesen megrajzolt, vonalas életfa ábrázolás és 

madáralakok díszítik. A csempe alján a mester 
nevének töredéke látható. 

19. század, Hegyeli Mihály, Páva. 

Green coloured glazed stovetile, decorated with fitomorf, 
floral and zoomorf ornaments. On the bottom of the 
tile there is a fragment with the craftsman’s name.

19th century, Hegyeli Mihály, Pava. 
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Töredék alapján rekonstruált, mázatlan kályhacsempe. 
Előlapját   építészeti oszlopok közé zárt, urnából kinövő 

gazdag virágtő díszíti.
18. század, Mikó-vár, Csíkszereda.

K063 K067

 Sötétzöldre mázazott kályhacsempe másolata, 
vonalas mintával. 

1905, Tihanyi Albert, Almás, Kalotaszeg.

Green coloured glazed stovetile, decorated 
with geometrical ornaments.

1905, Tihanyi Albert.

K068

Kisméretű, sötétbarnára égett kályhacsempe másolata, 
előlapját növényindás virágmotívum és négy

stilizált liliom díszíti. 
18. század, Kézdivásárhely. 

Small sized, unglazed stovetile, decorated with 
floral and fitomorf ornaments.
18th century, Târgu Secuiesc.

K079

Barnásvörösre égett, mázatlan, csillámozott agyagból 
készült csempelap másolata. 

Előlapját stilizált életfa motívum díszíti. 
19. század első fele, Csíki medence.

Unglazed stovetile, decorated with the image 
of the mythical tree of life.

19th century, Ciuc basin.

virágm
intával díszített csem

pék - stovetiles with flower ornam
ents
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Unglazed stovetile, reconstructed on several fragments. 
Decorated with architectural fitomorf 

and flower ornaments rising from a flowerpot.
18th century, Miercurea Ciuc.



Barnásvörösre égett, mázatlan, csillámozott 
agyagból készült csempelap másolata. 

Előlapját stilizált életfa motívum díszíti. 
19. század első fele, Háromszék.

Unglazed stovetile, decorated with the image 
of the mythical tree of life.

19th century, the area of Târgu Secuiesc.

K080 K083

 Vörösesbarnára égett, mázatlan, eredetileg dongás 
kályhacsempe rekonstrukciója. Előlapját kettős

 pálcatag keretbe foglalva életfát őrző 
madáralakos kompozíció díszíti.

17. század, Székelykeresztúr.

Unglazed, oblong stovetile, decorated with 
the Tree of Life in the center and two protecting birds. 

17th century, Cristuru Secuiesc. 

K082
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 Kisméretű, mázatlan, rajz után rekontruált kályhacsempe, 
kazettás előlapját olaszkorsóból kinövő virágminta díszíti. A ka-
zetta felső részét négy napból és három holdból álló sorminta 
foglalja el, oldalain pedig a következő felirat olvasható: ZOLD 

IANOS CILALTA – SIT NOMEN DOMINI – AD 1650 – GF.
17. század, Galambfalva(?)

Small sized, unglazed stovetile, re-enacted by a drawing. 
Decorated with floral and astrological ornaments, 

with the inscription: 
ZOLD IANOS CILALTA – SIT NOMEN DOMINI – AD 1650 – GF.

17th century, Porumbenii Mari (?) 



Nagyméretű, mázatlan, esetenként zöldmázas 
kályhacsempe másolata. Duplatükrös előlapját

 stilizált virágminta díszíti. 
19. század, Kézdivásárhely.

K021 K032

 Közepes méretű, mázatlan, barnásvörösre égett 
kályhacsempe, melynek duplatükrös előlapját 

szimmetrikusan tekeredő növényi indák díszítik.
18. század, Kézdivásárhely.

Unglazed tile, decorated with simmetrical 
flower ornaments. 

18th century, Târgu Secuiesc.

K057

Téglalap alakú, mázatlan, töredékes kályhacsempe, 
léckeretes előlapját kétfelé ágazó inda futja be, az indák végén 

egy-egy primitíven mintázott, nyitott kelyhű virág díszlik.
16. század, Alsóboldogfalva.

Unglazed, oblong tile, decorated with flower ornaments. 
16th century, Bodogaia.

K078

A Csíki Székely Múzeumban feltárt középkori kútból 
előkerült, töredékek alapján rekonstruált kályhacsempe. 

Előlapját finoman kidolgozott, körkörösen 
osztott apróindás virágminta díszíti. 

17. század, Mikó vár, Csíkszereda.

Unglazed stovetile, reconstructed on several framents 
that were found in a medieval pit on the territory 
of the Museum of Miercurea Ciuc. It is decorated 
with geometrical, floral and fitomorf ornaments.

17th century, Miercurea Ciuc.

növényindával díszített csem
pék –  stovetiles with fitom

orph ornam
ents
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Large, unglazed tile (glazed items were also found),
 decorated with flower ornaments. 

19th century, Târgu Secuiesc.      



Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe rekonstrukciója. 
Szemcsés anyaga barnára égett, léckeretes előlapját 

Szent László és a kun harcának jelenete díszíti. 
16. század, Csekefalva.

Unglazed tile, its face is decorated with the mythical 
battle scene between Saint Laszlo, king of Hungary 

and the Kun warrior. 
16th century, Cecheni.       

K004 K005

 Téglalap alakú, mázatlan, töredék alapján rekonstruált 
kályhacsempe. Léckeretes előlapján jobb 

felé néző ló és lovasa látható. 
16-17. század, Székelykeresztúr.

Rectangle shape, unglazed tile, representing an 
armoured knight on his horse. This is a reconstruction 

based on fragments from four different tiles. 
16-17th century, Cristuru Secuiesc. 

K015

16-17. századi Székelykeresztúri lovagos kályhacsempék 
stílusában készült, Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló 

kerámia dombormű. 

Oblong tile, decorated with the representation 
of Saint George the dragonslayer.

K034

Unglazed tile representing a soldier smoking a pipe. 
19th century, Albis.
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 Mázatlan, vörösesbarna kályhacsempe másolata, előlapján 
kissé primitíven megformált, pipázó katonával.

19. század, Albis.



Vörösesbarnára égett, mázatlan, töredék alapján 
rekonstruált csempelap. Előlapját egyenetlen 

pálcatagkeretbe foglalva, cifrán felszerszámozott  
lovon ülő király alakja díszíti.
16. század,  Székelykeresztúr.

K035 K036

 Durva szemcséjű, szürkésbarnára égett, mázatlan 
figurális  csempelap  rekonstrukciója,  
lovon  ülő turbános-baltás vitézzel.

15-16. század, Zabola.

Unglazed tile, representing a warrior on horseback 
with turban and battleaxe.
15-16th century, Zăbala.

K041

Barnásvörösre égett, mázatlan, több  csempe töredékei 
alapján rekonstruált,  borda  nélküli  csempelap. 
Előlapját kivont karddal hadakozó, ugrató lovon 

ülő középkori lovag alakja diszíti.
17.  század, Székelykeresztúr.

K042

a
lakos csem
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Unglazed tile, recostructed from fragments, decorated 
with the figure of a king on horseback. 

16th century, Cristuru Secuiesc. 

Vörösesbarnára égett, mázatlan, töredékek alapján 
rekonstruált, borda nélküli csempelap. Előlapját cifrán 

felszerszámozott lovon ülő középkori lovag alakja díszíti. 
16. század, Székelykeresztúr.

Unglazed tile, reconstructed from several fragments,
 decorated with the figure of an armoured 

knight on horseback. 
16th century, Cristuru Secuiesc.

Unglazed tile reconstructed from several fragments, 
decorated with the figure of a warrior on horseback 

with his sword in his hand.
17th century, Cristuru Secuiesc. 



Zöldmázas kályhacsempe másolata, 
támadó sárkányfigurával.

19. század, Székelyudvarhely.

Glazed tile, coloured in green, decorated with 
the figure of an attacking dragon. 
19th century, Odorheiu Secuiesc. 

K043 K048

Téglalap alakú, mázatlan, csillámozott kályhacsempe. A 
keretelt mezőt jobbra tartó, lovon ülő, zászlós kopját fogó, 

szakállas, bajuszos férfi alakja foglalja el. 
17. század, Székelyszentmihály.

Unglazed tile, decorated with the figure 
of a knight on horseback.
17th century, Mihăileni. 

K052

Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe rekonstrukciója. 
Csillámos előlapjára bal felé tartó, kecses lovon ülő vitézt 
mintáztak.  A jelenetet indadísz és egymáson átmetsződő 

szamárhátíves fríz zárja le.
16. század első fele, Csekefalva.

Unglazed stovetile, reconstructed from fragments, decorated 
with geometrical, antropomorf and flower ornaments. 

16th century, Cecheni.

K054

Unglazed tile, decorated with the mythical battlescene 
between Samson and the lion. 

16th century, Rugăneşti.
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 Téglalap alakú, mázatlan, érdes felületű, barnásvörösre égett 
kályhacsempe. Léckeretes előlapján az oroszlánnal küzdő 

Sámson alakja látható, szegmentíves keretbe foglalva.
16. század, Rugonfalva.



Kisméretű, mázazott kályhacsempe másolata. 
Előlapján belső tükörben magyar huszár alakja látható.

19. század, Székelyudvarhely.

K055 K069

 Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe, előlapjára stilizált 
oszlopra támaszkodó, íves árkádfülkében álló 

király és királynő alakját  mintázták meg. 
16. század, Székelykeresztúr. 

Unglazed tile, decorated with the figures 
of a king and queen. 

16th century, Cristuru Secuiesc.

K074

Székelykeresztúr környékén két változatban is előkerült 
ökörfejes csempetöredékek alapján készült kályhacsempe. 

18. század

K081
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Small sized glazed stovetile, decorated with the
 image of a cavalryman.

19th century, Odorheiu Secuiesc.

Kisméretű, mázatlan, borda nélküli kályhacsempe másolata. 
Előlapját kalózhajó-ábrázolás díszíti.

17. század, Székelykeresztúr. 

Small sized stovetile, without margins, 
decorated with the image of a pirat boat.

17th century, Cristuru Secuiesc.

Unglazed big sized stovetile, reconstructed on several
 fragments. It is decorated with a head of a bull, 

and a star and moon between its horns.
18th century.



Mázatlan kályhacsempe másolata, brokátmintás 
növényi díszítéssel.

18. század, Kézdivásárhely.

Unglazed ceramic tile, decorated with flower and 
geometrical ornaments. 

18th century, Târgu Secuiesc.   

K003 K020

Mázatlan, csillámozott csempelap másolata, 
előlapján brokátmintás növényi díszítéssel. 

19. század, Kézdivásárhely.

Unglazed tile, decorated with brocade pattering 
flower ornaments. 

19th century, Târgu Secuiesc.

K023

 Kisméretű, mázatlan, sötétbarnára égett kályhacsempe 
másolata. Előlapját növényi levelekből és indákból alkotott, 

középen nyolcszögű kazettába zárt minta díszíti. 
18-19. század, Kézdivásárhely.

Small, unglazed tile, decorated with flower ornaments. 
The center of the tile is decorated with 

an octagonal medallion.
18-19th century, Târgu Secuiesc.

K037
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Zöldmázas, brokátmintás kályhacsempe másolata, 
középen felségjeleket viselő kétfejű sassal.

19. század, Zabola.

Glazed tile, decorated with brocade pattering and the figure 
of a two-headed eagle in the center.

19th century, Zăbala.



Mázatlan kályhacsempe másolata, brokátmintás 
növényi díszítéssel.

18. század, Torja.

K073

K075

 Mázatlan, csillámozott agyagból készült, esetenként vörös 
vas-oxiddal színezett, vagy kormozott csempelap másolata. 

Előlapját stilizált virágokkal kitöltött rombuszos 
rácsminta díszíti. 

19. század, Zabola.

Unglazed stovetile, treated with white mica, ocasionally 
coloured  with iron-oxide or smut. Decorated with floral, 

geometrical and fitomorf ornaments.
19th century, Zăbala. 

Brokátm
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Unglazed stovetile, decorated with brocade pattering.
18th century, Turia.



Firtos várának (Udvarhelyszék) romjai közül kiásott, mázatlan, 
szürkésbarnára égett kályhacsempe másolata. 

Előlapját fenyőágminta és rozetták díszítik. 
16-17. század, Korond.

Unglazed tile found at the ruins of the medieval 
castle Firtos (the environs of Odorheiu Secuiesc), 

decorated with rosettes and the initials of the potter.
17th century, Corund. 

K001 K022

Durva szemcsézetű, mázatlan kályhacsempe másolata, 
duplakazettás előlapját növényi indák díszítik. 

19. század, Kézdivásárhely. 

Unglazed tile, made of very rough clay, decorated
with simmetric flower ornaments. 

18th century, Târgu Secuiesc.

K030

 Nagyméretű, vörösesbarnára égett, mázatlan 
kályhacsempe másolata. Előlapját oszlopárkádos

 keretben két-két stilizált liliomból és 
rozettából álló minta díszíti.

18. század, Zabola.

Large, unglazed tile, decorated with geometrical 
and flower ornaments. 
18th century, Zăbala.

K033
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Barnásvörös, mázatlan, töredék alapján rekonstruált,
 borda nélküli kályhacsempe.

17. század, Pálfalva.

Unglazed tile, reconstructed from fragments, decorated with 
geometrical, alphabetical and flower ornaments 

in simmetrical arrangement. 
17th century, Pauleni. 



Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe, előlapját 
pálcatagos keretben tölgyfalevelekkel elválasztott, 

két küllős osztású rozetta díszíti szívmintával 
kialakított középrésszel.

15-16. század, Székelyszentmihály.

K047 K049

 Téglalap alakú, mázatlan kályhacsempe. Előlapját lent 
gyémántmetszést imitáló rácsminta, fölötte örvénylő hal-

hólyagokkal övezett, körbe írt négyszírmú virág díszíti.
15-16. század, Székelykeresztúr.

Unglazed tile, decorated with flower ornaments.
15-16th century, Cristuru Secuiesc.    

K053

Mázatlan, szemcsés anyagú, barnára égett kályhacsempe. 
Kiülő keretű, csillámos előlapját nagyméretű rozetta díszíti, 

melyet két pálcatag közé fogott golyósor övez. 
17. század, Székelykeresztúr. 

K056
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Unglazed stovetile, decorated with geometrical, 
antropomorf, fitomorf and flower ornaments. 

16-17th century, Mihăileni.

Téglalap alakú, mázatlan, barnásvörösre égetett 
kályhacsempe. Tagolt keretű előlapját bordázott szalag 

négyszögű mezőkre osztja, az egyes mezőket váltakozva 
S,Z,X betűkre emlékeztető jelek töltik ki.

15-16. század, Nagykadács.

Unglazed tile, decorated with geometrical, 
and alphabetical (S,X,Z letters) ornaments. 

15-16th century, Cădaciu Mare.

Unglazed stovetile, decorated with geometrical, 
astrological and floral ornaments.
17th century, Cristuru Secuiesc.



Zöldre mázazott kályhacsempe másolata, közepén az 
osztrák címerrel.

19. század, Udvarhelyszék.

Glazed tile, coloured in green, representing the blazon 
of the  Austrian empire. 

19th century, Odorheiu Secuiesc.

K045

K046
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 Zöldmázas kályhacsempe másolata, előlapját 
növényi indák közé zárt osztrák címerrel.

18. század, Székelyudvarhely.

Glazed, oblong tile, decorated with fitomorph and 
 zoomorph ornaments and the blazon of Austria 

placed in the center of the tile.
18th century, Odorheiu Secuiesc.
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h001 h002

h003

avar madaras dísz 

avar bird ornament

avar griff 

griffin

emelkedés

rising
h004

hazatalálás

resting
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h005
táltoskerék

shaman’s wheel
h006

rakamazi turul

scythian hawk

h007
Kutyafejes övdísz

vigilent dogheads
h008

anarcsi korong griffekkel

tree of life with protecting griffins
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anarcsi korong

Kundalini

h009
tree of life

h010
Bagolymezes sámán

shaman

h011 h012
rakamazi turul 

scythian hawk



 K
er

ám
ia

 d
ís

zt
ár

gy
ak

 -
 o

rn
am

en
ts

26

h013
Karosi turul

mythical bird
h014

Karosi turul 

mythical bird

h015
pávasárkányos tál

simurgh
h016

pávasárkányos korong

simurgh
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h017
vigyázó sólyom

protecting hawk

h018
csodaszarvas

mythical deer
h019

csodaszarvas

mythical deer
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