
Városlődi díszkulacs 

 

Harminc-negyven esztendővel ezelőtt a néprajzkutatók és a 

művészettörténészek, ha a múlt tárgyi emlékei után kutattak, faluban – 

városban egyaránt a házakat keresték fel. Ott aztán a lakásban, kamrában, 

műhelyben vagy a padláson lelhettek a közgyűjteményeik számára érdekes, 

különböző értékű, szépségű tárgyakra, alkotásokra. Manapság inkább a 

régiségvásárokat, antikvitás üzleteket vagy az árveréseket kell látogatniuk, ha 

valamelyik múzeum, történeti gyűjtemény anyagát tovább akarják bővíteni. 

 

A figyelemfelkeltő kínálattal rendelkező kereskedőket, aukciós cégeket a 

kutatók számon tartják, jól ismerik, némelyikkel intenzív kapcsolatot tartanak 

fenn. Lackovits Emőke veszprémi néprajzkutató hívta fel figyelmemet a 

balatonfüredi „Régi tárgyak boltjá”-ra, ahol nívós antik porcelánok és más 

kerámiák lelhetők fel. Budapesti útjaim során a Váci utca és környékének 

üzleteiben sok szép kerámiatárgyat láthattam. Ugyanígy a fővárosi 

régiségboltokat koncentráló Falk Miksa utcában, azon belül különösen az 

„Anna Antikvitás”-ban. 

 

Az utóbbi üzlet tulajdonosának és eladóinak szívessége révén volt alkalmam 

megismerni egy városlődi díszkulacsot, amely a dunántúli – sőt régiónkbeli – 

kerámiagyár történetének felfelé ívelő korszakából származik és a míves 

darabok közé tartozik. A Herend szomszédságában fekvő Városlőd 

kerámiaüzemének pontos alapítási idejét nem tudjuk. Az 1840-es évektől 

kísérleteztek itt – részben eredménnyel – porcelángyártással. Az 1950-ig 

többé-kevésbé folyamatosan működő gyár legszebb eredményeit azonban a 

porcelánnal lényegében megegyező alapanyagú, hozzá hasonló megjelenésű 

keménycseréppel érte el. 

 

A gyárnak, s ezzel együtt a magyar kerámia előállításnak különösen szép 

korszaka kezdődött 1866-ban, mikor Mayer György tulajdonos Pápáról 
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Városlődre helyezte át tevékenységét, és ez utóbbi településen folytatta az 

edénykészítést. Rövidesen a városlődi üzem példamutatóan hatott a hazai 

gyártásra. Egy időszakra átvette a magyarországi vezető szerepet úgy a 

forma, mint a díszítmény, azaz a stílus tekintetében. Pedig nem akármilyen 

vetélytársak akadtak a piacon. Elég, ha a szépszámú manufaktúra közül a 

pécsi Zsolnay Vilmos és a budapesti Fischer Ignác cégét említjük. Herendet 

azért nem, mert ebben az időben az ottani porcelánnal szemben a 

keménycserép nagyobb népszerűséget mutatott. 

 

Városlőd emelkedő szakasza különösen Mayer György 1888-as haláláig 

tartott. Azt követően özvegye vezette a gyárat, fiaik közreműködésével. A 

századforduló után azonban a gazdasági válság náluk is mindjobban éreztette 

hatását. 

 

A gyár életének legszebb szakaszában, 1884 körül a magyar kerámiaiparban 

elsőként tértek rá a népies ízléssel díszített tárgyak készítésére. Példamutató 

tettüket követte a többi hazai gyár. Városlődön a magyar szűrhímzés egyes 

elemeit vitték át programadó módon a keménycserepekre – használati és 

különösen dísztárgyakra, így tányérokra, vázákra, kulacsokra. 

A népies dekoráció nem előzmény nélküli a magyar művészetben. Városlőd 

esetében is van jele, hogy keresték az ez irányba vezető utat. 

 

Molnár László művészettörténész 1971-ben megjelent tanulmányában 

részletesen írt Mayer György tevékenységéről. Megtudjuk, hogy a kiegyezés 

után az iparfejlesztés jegyében egymást követték a megyei és országos 

kiállítások. Közülük az 1877-es Veszprémi Munkakiállításon a városlődi 

tulajdonos, Mayer György is részt vett. Vele együtt dolgozó fia, Béla pedig az 

edények készítése terén elért haladásért elismerő okmányt is kapott. Molnár 

feltételezi, hogy a gyár a kiállításon néhány egyszerűbb asztali edényt és azt a 

reprezentatív dísztálat, valamint díszkulacsot állította ki, amely ma a 

veszprémi múzeumban látható. 
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A negyven centiméter magas díszkulacsot valószínűleg a sziléziai származású 

Rössner Gusztáv, a gyár főfestője díszítette háziszárnyasokkal és növényi 

motívumokkal. A szépen formált kakas és tyúk füves talajon, deszkapalánk 

előtt, virágos ág alatt látható. A dísztál hátraforduló kakasa pedig tölgyágon áll. 

Molnár László még arról tudósított, hogy ilyen festési modorú, egyedi jellegű 

díszítménnyel ellátott kőedény a kutatás során nem került elő. 

 

A múzeumi gyűjteményben található darabbal kétségkívül közeli rokonságban 

áll az általam most megismert, harminc centiméter magas, drapp alapszínű 

díszkulacs. Ezen, mégpedig mindkét oldalon szintén kakas és tyúk található, 

füves mezőn – igaz némileg más elrendezésben. A fölöttük ívesen meghajló 

díszítmény itt is virágos ág. A kulacson fellelhető növényi díszítményekkel a 

festő talán az évszakokat is idézni kívánta. Egyik oldalon a virágzó 

cseresznyeággal és a tulipánnal a tavaszt, a három búzakalásszal a nyarat; a 

kulacs másik felén a tölgyfaággal az őszt, a stilizált vízinövényekkel pedig 

valószínűleg a telet. 

 

A két kulacs formája, felépítése, a keletkezési időre utaló gyári jele 

megegyezik egymással, a dekorációja pedig feltűnően hasonló. A most 

előkerült díszkulacsnál azonban még két további festő, a düsseldorfi Wankün 

Péter Antal és a szintén külföldi származású Karl Sebestyén neve is 

felmerülhet. 

 

Gondolhatjuk azt, hogy az idegenből ideszármazott festők hozták magukkal 

korábbi hazájuk, munkahelyük stílusát, díszítményeit, motívumait. A helyzet 

azonban ennél összetettebb. Már a kulacs is jellegzetes magyar tárgy, s rajta 

a magyar táj növényei, állatai láthatók. Sőt, a kakas, a tölgyág, a búzakalász, 

a tulipán és általában a virág a magyar népművészet igen kedvelt, széles 

körben elterjedt motívuma. Mindezek alapján joggal érezhetjük, hogy az 

említett, művészi igénnyel és kiemelkedő mesterségbeli tudással készült, 

egyedi, tehát különleges darab – múzeumi párjával együtt – a népies stílus 
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átvétele irányába mutat. A kakas – igaz inkább hátraforduló alakban – a 

városlődi keménycserép tárgyaknak, különösen a tányéroknak a 

későbbiekben is kedvelt figurája maradt. Ott láthatjuk a kakast a XIX. század 

végi körmöcbányai, bélapátfalvi, hollóházi tányérokon is. Sőt, a két 

világháború között az erdélyi Torda manufaktúrájának cseréptányérjain is ott 

kevélykedett a baromfiudvarok ura. 1978-ban, mikor a kőrösfeketetói vásáron 

jártunk, Pesovár Ferenc néprajzkutató ilyen tárgyakra mutatva hívta fel 

figyelmemet: „A kakasost vedd meg! A kakasost!” 

 

Az 1877. évi veszprémi helyi jellegű kiállítás után két évvel rendezték meg a 

„Székesfehérvári Országos Mű-, Ipar-, Termény- és Állatkiállítást. A „Hivatalos 

Kathalógus” szerint azonban ezen Városlőd nem vett részt. Így az ottani 

díszkulacsokból, díszvázákból, tányérokból nem láthatott városunk 

közönsége. Pedig nem akárkik jelentek meg! Példaként elég utalnunk 

Farkasházi Fischer Mór tatai gyárosra, Farkasházi Fischer Sámuel herendi 

procelángyárosra, Hüttl Tivadar budapesti porcelánfestészetére vagy Zsolnay 

Vilmos pécsi gyárára. 

 

A bemutatott és ezeknél kisebb méretű, különféle mintázatú díszkulacsokat a 

városlődi üzem története során sokat gyártott. Milyen funkciót töltöttek be? 

Meglepő lehet, de ital tárolására nem szolgáltak. Nem tartottak bennük se 

bort, se pálinkát, de még vizet sem. Bár népünk a fa- és cserépkulacsot 

használta, frissítő vagy jókedvre derítő italféleséget tartott bennük, hétköznapi 

vagy ünnepi eseményre is magával vitte azokat. Ám a díszkulacsoknak más 

szerep jutott. Ajándékul szolgáltak, illetve a lakás díszét adták. 

 

        Gelencsér József 
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A képmelléklet Gelencsér András felvétele 

 

 


