
Gránátalmás díszváza 
 

 

A régiónkba tartozó Városlőd kerámiái Székesfehérváron és környékén is igen népszerűek 

voltak. A valószínűleg 1845-ben alapított és az 1940-es évek végéig működő gyárban a 

kezdeti pár évben porcelánnal kísérleteztek, majd sok évtizeden át keménycserepet 

készítettek. A megközelítőleg egy évszázados fennállás alatt a városlődi kerámiagyártást 

többféle stílusirányzat megérintette. 

 

Leghosszabb időn át népies stílusban, magyaros jelleggel készültek a tányérok, tálak, korsók, 

kancsók, bögrék, vázák. Sőt, azt tartják, a városlődi gyárban állították elő máz alatti festéssel 

az első magyaros edényeket. A XIX. század végétől hatott Városlődre a historizmus, majd a 

két világháború között az art deco. 

 

A historizmust a XIX. század nagy áramlataként a történeti stílusok felújítása jellemte. 

Különösen az építészetben mutatkozott ez meg, de a kerámiában is. A korszak kiemelkedő 

kerámiagyára, a pécsi Zsolnay előképként szintén felhasználta, művészi szinten tovább 

alakította többek közt az ókori egyiptomi, római, aztán a reneszánsz, és a régi kínai, japán, 

perzsa, indiai, török, mór kerámia emlékeit. 

 

Az arabok a VIII. században foglalták el a Pireneusi-félsziget déli részét, a mai Spanyolország 

területét. Uralmuk idején az iszlám kultúrát igen magas színvonalon művelték. Az arab 

művészetnek ezt a nyugati változatát nevezzük mór művészetnek. Kivételes alkotásai közé 

tartoznak a kalifák palotái, a granadai Alhambra és a sevillai Alcazar. 

 

A palotákban fellelt tárgyak is bizonyították, hogy a hiszpano-mór fazekasok kiemelkedő 

technikai tudással rendelkeztek, nem ismerték formában a lehetetlent, és díszítő fantáziájuk is 

nagy volt. A malagai mesterek az Alhambra számára szárnyas fülű, óriási ónmázas vázákat 

készítettek, arabeszk és növényi díszítéssel. 

 

A mór majolika a historizmus idején a Zsolnay gyárban különösen Sikorski Tádét (1852-

1940) ihlette meg, aki Zsolnay Júlia lengyel származású férjeként sok edényt tervezett. A mór 

sorozatban csaknem kétszázat. Ezek reprezentatív darabja az aranyozott, áttört fülű, 58 cm 

magas, 1884-ből származó Alhambra váza. A magastűzű zománctechnikával készült 

porcelánfajansz alkotásnak, mind formáját, mind dekorját Sikorski tervezte. Neve onnét ered, 

hogy az ihletésül szolgáló vázát a XVI. században az Alhambra palota pincéjében találták, 

több hasonló remek edénnyel együtt. Azt is el lehet mondani, hogy ebben a korban a Zsolnay 

gyár több míves, nagy füllel ellátott vázát készített. Közülük az egyik Erzsébet királyné váza 

néven vált ismertté. 

 

A XIX. század végén, a XX. század elején ahogy természetes volt a korábbi századok művei 

alapján, általuk ihletetten újabbakat vagy hasonlókat tervezni, készíteni, úgy nem minősült 

lopásnak, ekkor még nem sértette a szerzői jogot, ha az egyik kerámiagyár a kortárs másiknak 

a formáit, mintáit átvette, másolta. Sokszor az is szerepet játszott ebben, hogy az 

alkalmazottak az üzemek között vándoroltak, és tudásukat vitték magukkal. 

 

A nagyhírű Zsolnay gyár számos alkotása hatást gyakorolt a többi magyarországi műhelyre. 

Így történhetett az Alhambra vázával is, mely Városlőd mestereinek képzeletére hatott. 

Mindezek nyomán készült el a mellékelt fotón látható díszváza. 
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A formás tartóedényen a széles, lapos fülek úgy hatnak, mintha a váza csípőre tett kézzel, 

büszkén állna előttünk. Ahogy a színesbe, népviseletbe öltözött menyecskék szoktak. A fülek 

áttörtsége csipkeszerűvé, légiessé is teszi a kerámiatárgyat. A városlődi váza díszítménye éles 

rajzú, élénk színű és színpompás. A mozgalmas vonalvezetéssel a festés és díszítés 

gazdagsága társul. A mór forma és a magyaros díszítés ötvöződik. Bár lehet, hogy inkább azt 

kéne mondani, hogy a forma és díszítmény egysége teremtődik meg, mivel végső soron 

mindegyik arab-mór eredetre vezethető vissza. 

 

A vázán bordó színben pompázó gránátalmák láthatók, jórészt egy tőből kibontakozva, sárga, 

ovális maggal, melyet kék és bordó-fekete virágszirmok ölelnek körül. Közöttük a teret zöld, 

indázó, burjánzó levelek töltik ki. Némi fantáziával azt is mondhatjuk, hogy ez a dekor a 

Kelet, sőt talán az Ezeregyéjszaka világát idézi, hiszen a gránátalma, a közép-ázsiai eredetű 

gránátfa gyümölcse. A gránátalma Magyarországon az oszmán-török és a balkáni kereskedők 

árujaként jelent meg. Bár nálunk abban az időben még nem termett meg, a magyar 

díszítőművészetnek igen kedvelt, jellegzetes motívumává vált. Arab-mór eredetűnek tartjuk, 

de hozzánk török, illetve olasz közvetítéssel jutott el. Különösen a textíliákon jelent meg, az 

úri hímzéseken, az egyházi darabokon és a népművészetben egyaránt. Az utóbbi körben a 

hímzett és szőtt vásznakon kívül fára festve is. 

 

A gránátalma sok más városlődi terméken is felbukkant. Így a díszkulacsokon, a kávés- és 

teáskészleteken, a vázákon, a tálakon, a tányérokon. Ez utóbbiakon a gránátalma egyre inkább 

kinyílt, virágszerűvé vált, stilizált virággá alakult át. Már szinte csak virág a hollóházi, 

bélapátfalvi és telkibányai keménycserepeken. A gránátalmát egyébként ma már tipikus 

városlődi motívumként emlegetik, bár más gyárak régi termékein is láthatók, így igen szépek 

a hollóházi és a pécsi Zsolnay darabokon megfestettek. 

 

A képen látható városlődi váza igen díszített, akár Zsolnay előképe, de nem a mór, hanem a 

magyar népművészetből vett motívumokkal. A gyári jelzés szerint a két világháború között 

készült, tehát a historizmus és a magyaros stílus egyik kései, de szép megnyilvánulása, mely 

régi századok üzenetét hordozza magán. 

 

 

Gelencsér József 
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