
Nemzeti jelképek kerámiákon 

 

Augusztus 20-a a magyar államiság ünnepe. A jeles nap előtt tisztelegve 

kívánok pár gondolatot közzétenni arról, hogy nemzeti jelképeink miként 

jelentek meg a magyar parasztság anyagi kultúrájában. Különösen a 

kerámiatárgyakon fellelhető szimbólumokról szeretnék szólni, legyenek azok 

akár a szűkebb népművészet keretébe tartozók, akár gyáripari termékek. 

 

A nemzeti jelképek és a népművészet kapcsolatának kiváló ismerője Selmeczi 

Kovács Attila néprajzkutató, aki Székesfehérváron rokoni, baráti és szakmai 

kapcsolatokkal egyaránt rendelkezik. Neki, mint a Néprajzi Múzeum 

munkatársának e témakörben számos munkája jelent meg. Közülük az egyik 

legalaposabb és színes képei révén a leglátványosabb a „Nemzeti jelképek” 

című, mely 2001-ben került publikálásra. A kötet a magyarság szimbólumainak 

tartott országcímer, korona, nemzeti szín és zászló mellett szól a nemzeti 

hősök, a hazafias feliratok megjelenítéséről, sőt olyan tipikus magyar alakok 

ábrázolásáról is, mint a huszár és a betyár. 

 

Az ország címerével kapcsolatban joggal állapítja meg a szerző, hogy a 

népművészet minden tárgyféleségén megtalálható. Fellelhető bútorokon 

(széken, ládán, padon), textíliákon (főleg szűrökön), pásztorfaragásokon 

(tükrösön, borotvatokon, sótartón, ivócsanakon, mángorlón, mosósulykon, 

szarukürtön), mézeskalács mintafákon, céhjelvényeken és a fazekasok alkotta 

tárgyakon. Ez utóbbi körben természetesen nem a hétköznapi, hanem a 

reprezentatív tárgyakon találhatók meg. Plasztikus, áttört, karcolt vagy 

írókázott (festett) díszítményként rákerült a címer a boroskancsóra, a pálinkás 

butellára, a kulacsra, a korsóra, a céhes edényekre, a tálakra egyaránt. 

 

Az iménti felsorolás sejteti, hogy sokféle anyagból készült, igen eltérő 

funkciójú tárgyaknak lett népszerű dísze, különösen a XIX. század második 

felétől az országcímer. Általában koronás változatban jelenítették meg, a 
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korona nélküli meglehetősen ritka. Az alkotók, az előállítók nem ragaszkodtak 

a pontos ábrázoláshoz és nyilván ismeretlenek voltak számukra a heraldika 

szigorú szabályai. Emlékezetük, ízlésük alapján alakították át, formálták újra a 

címert, rendszerint úgy, hogy illeszkedjék a tárgy többi díszítménye és az 

adott stílus keretei közé. Így aztán a címer ornamenssé vált; a díszítmény az 

ornamentika része lett. Ennek kiváló példáját láthatjuk több siklósi 

fazekasmunkán. 

 

A Baranya Megyei Siklós fazekasainak munkái igen nagy mértékben 

hasonlítanak a sárközi kerámiákhoz, melyeket Baján, Szekszárdon, Kalocsán 

és Mórágyon állítottak elő. A siklósiak főleg különböző méretű szenteltvizes 

korsókat készítettek, melyeket az ország egyik legrégibb és legismertebb 

búcsújáró kegyhelyén, Máriagyűdön értékesítettek. Ezért is emlegették gyüdi 

korsó néven az ilyen darabokat. Másik jellegzetes terméküknek a 

cserépkulacs, azaz csutora számított, melybe nem víz, hanem a Siklós 

környéki hegyek jóféle bora került. A csutorák közt előfordul egyszínű: 

sárgára, zöldre vagy sötétbarnára mázazott, de az igényesebbek színesen 

díszítettek, virágozottak, felirattal ellátottak. 

Mind a csutorák, mind a gyüdi korsók között található címeres. A Néprajzi 

Múzeum gyűjteménye őrzi azt a XIX. század végi siklósi kulacsot, melyen jól 

kivehető a stilizált, fehér, sárga, zöld, piros színekből kialakított címer. 

 

A mellékelt képen látható, hasonló korú, „Mária Gyüdi Emlék” felirattal ellátott, 

nagyobb méretű szenteltvizes korsónál már nehezebben azonosítható a 

címer, a fazekas fantáziája, látásmódja és keze nyomán szinte teljesen 

díszítménnyé vált. A korsó a siklósi cserepek jellegzetes színeivel ékesített: a 

sötétbarna alapon a fehér, sárga, világoszöld, vörösesbarna színek élénkké 

teszik a díszítményt. Így (nem véletlenül) a legmagasabb pontra elhelyezett 

címert is, mely oly mértékben stilizált, hogy a korona és a pajzs 

egybemosódik. Az ábrázolást két oldalról – a hivatalos címerrajzról is ismert – 

egy-egy ág, alatta virágfüzér teszi kivételessé, ünnepélyessé. Ismerjük a címer 
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valósághűbb, naturalisztikusabb ábrázolását is a sárközi kerámiákról, így egy 

XX. század eleji szekszárdi cserépkulacsról. 

Leggyakoribb címerábrázolás azonban a tiszafüredi és hódmezővásárhelyi 

fazekas  tárgyakon található, nemegyszer évszámmal, illetve felirattal együtt. 

 

A XIX. század utolsó harmadától a parasztság nem csak a fazekasok 

termékeit, hanem a keménycserép, másképp kőedény gyárak produktumait, 

különösen tányérjait is vásárolta. Azért is, mert ezek közel álltak 

ízlésvilágához, igényéhez, hiszen népies vagy magyaros stílusban készültek. 

Döntő részük virágos, azaz rózsás volt, de lehetett bőségesen találni 

madarast vagy egyházi, illetve hazafias tartalmú ábrázolást. Az utóbbiak közé 

tartoztak a címeresek. Az országban sokfelé borította kisebb vagy nagyobb 

mértékben a tiszta szoba falát a felakasztott tányérok sora. Idővel bekerült a 

polgári lakásokba is, kifejezésre juttatva a ház lakójának hazafias, nemzeti 

érzését vagy egyszerűen a művészetekhez való viszonyulását. 

A címer a tányér öblébe került. Az ábrázolás és a szín igyekezett követni a 

heraldika szabályait, de nem teljes sikerrel. Különösen a korona 

ábrázolásoknál feltűnő a díszítmény és a valóság közti különbség. Némelykor 

leegyszerűsítve jelenik meg a magyar korona, máskor teljesen ismeretlen 

formában. Legfeljebb a ferde kereszt igazít el. A tányér peremén rendszerint 

növényi díszítmény fut körbe, végtelenített koszorú formájában. 

 

Kézzel festett, szépnek tartott címeres tányérok kerültek ki a XIX. században 

Hollóháza, Telkibánya, Bélapátfalva manufaktúráiból. Ide sorolandók a 

Körmöcbányán készült darabok is. Ez utóbbi talán azért meglepő, mert 

manapság inkább a körmöcbányai szecessziós, plasztikus díszítésű tárgyakat 

ismerjük, holott az 1800-ban alapított üzem a XIX. század végén népies és 

fémmázas (eozin) kerámiákat is készített. 

 

Azt is tudjuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia keretei közt milyen komoly 

konkurenciát jelentett a magyar üzemek számára az osztrák és cseh gyárak 
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termelése. A vámunió keretei közt akadálytalanul – sőt támogatva – 

érkezhetett hazánkba az osztrák és cseh porcelán, illetve keménycserép, mely 

olcsóbb volt és követte a magyar ízlést. Ludwigsburg (Ausztria), Altrohlau, 

Elbogen, Karlsbad (Csehország) gyárai nagy tömegben állították elő a 

magyaros, népies motívumokkal díszített, vagy magyar nyelvű felirattal ellátott 

edényeket, főleg tányérokat. Tekintélyes részüket már nem is kézzel festették. 

Így nem ritkán találkozhatunk Ludwigsburgban készült magyar címeres 

tányérral is. 

 

Végezetül megemlítem, hogy a virágos tányérok peremén esetenként a 

nemzeti színekkel juttatják érvényre a hazafias érzést. Egyszerűbb 

megoldásként lehet ez a piros-fehér-zöld párhuzam szalagsávként történő 

körbefuttatása, de bonyolultabb formaként a három szín kockás, sakktáblás 

elhelyezése is. Ez utóbbira a XIX. század végi hollóházi kerámiákon látunk 

példát. 

 

Az országcímer a nép tárgyain a leggyakrabban, a nemzeti színek a 

viszonylag ritkábban ábrázolt jelképek közé tartoznak. Mindegyik szimbólum 

kifejezésre juttatta a tárgyakat használó, velük díszítő családok nemzeti 

érzését, elkötelezettségét. 

 

        Gelencsér József 
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1. Máriagyűdi korsó 
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2. Körmöcbányai tányér 
 

 
 
 
3. Hollóházi tányér 
 

 


