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1. A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁNAK, HIPOTÉZISÉNEK, VIZSGÁLATI 

MÓDSZERÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 
1.1. A kutatás előzményei 

 
1976-ban az Iparművészeti Főiskola Szilikátipari Tanszéke Kerámia szakán végeztem, 

ahol Csekovszky Árpád a manufakturális, népi fazekas hagyományokra épített, egyedi, 
kisszériás kerámia készítésre készítette fel növendékeit. 

A főiskolai stúdiumok után oktatási területre kerülve szembesültem azzal a problémával, 
hogy a fazekasság tanításához nagyon sok időre, speciális beruházásokra volna szükség, amely 
nem megvalósítható a nem szakoktatásra specializálódott általános iskolában. Napköziben, 
szakkörökben dolgozva merült fel annak az igénye, hogy a fazekaskorong megjelenése előtti 
őskori edénykészítést és a primitív népek egyszerű technikáit kéne kutatni és összegyűjteni. 
Ennek jegyében fordítottam le 1977-ben Hal Riegger Primitive pottery című könyvét. A 
könyvben leírt néhány edénykészítési mód és gödörégetés kipróbálására, valamint a fordításra 
Ifjú népművész címet kaptam fazekasságból. Ennek a fordításnak hazai néprajzi vonatko-
zásokkal való kiegészítése (hódmezővásárhelyi agyagiszapolás, nádudvari redukciós égetés 
stb.) jelent meg a Mesterségek sorozat Primitív fazekasság című kötetében. 

A Mintázások, agyagos munkák-ban tettem először kísérletet a napközis gyerekekkel 
kipróbált egyszerű mintázási és gipszelési technikák, fogások és ötletek közreadására. A 
korábbi kiadványok vonalas grafikáihoz képest előrelépést jelentett a Móra Kiadó 
Agyagművesség könyve, melynek fekete-fehér fotói már nagyobb meggyőző erővel 
számolhattak be az osztálytermi kerámiázásról. 

A Népművelési Intézet Művelődési Otthon Osztálya a művelődési házak tágas, de gyakran 
ürességtől kongó előcsarnokait kézműves foglalkozásokkal akarta élővé tenni, ennek keretében 
több mesterség egyszerű fogásait bemutató rajzsorozatot és könyvet rendelt fiatal 
népművészektől. A  „Nyitott ház” program keretében Kádasi Évával közösen készítettük az 
Agyagmívesség tanulmányunkat, valamint a fogásokat bemutató 132 A/3-as lapot (1980). 
Átdolgozott kiadása a Kaptár sorozat Kerámia című könyveként látott napvilágot. 

A hetvenes évek új folklorizmusát létrehozó lelkes fiatalok– gyakran pedagógus végzettség 
nélkül – tábori, játszóházas, klub-napközis, szakköri keretekben terjesztették a kézműves 
tevékenységeket, s ezek lassan beszivárogtak a közoktatásba is. Az új folklorizmus 
kézműveseinek munkássága, valamint a Bauhaus iskola alapozó stúdiumainak hatása érződött a 
technika tantárgy megújulási kísérletében. Az MTV Gaul Emil – Kopper Judit szerkesztésében 
iskolatelevíziós filmeket forgatott az általános iskola 1. osztálya számára. Az Anyagok öt 
részből álló sorozatában szakértőként, szereplőként magam is részt vettem (Agyag, Papírvilág, 
1980). 

A Kecskeméti Szórakaténusz Játékműhely és Múzeumban Nagy Mari 
múzeumpedagógussal óvodás csoportokkal foglalkoztunk. Munkánkat kiállítással és egy 
később megjelent összefoglalóval adtuk közre.1 A szakma óvodához, általános iskolához vagy 
főiskolához igazítása azt jelenti, hogy a tanítványok életkori sajátosságaival számolva kell 
megtalálnunk a szakmailag még megengedhető kompromisszumokat.  

1984-től a Tanítóképző Főiskolán dolgozva a kerámia készítéssel csak fakultáció, 
specializáció keretében foglalkozhattam. Most az jelentette az újabb kihívást, hogyan lehet a 
kerámia készítési feladatokat a vizuális nevelés egyéb elvárásainak eleget tevő feladatsorokba 
illeszteni. Sok új tantárgy tanításában kellett részt vennem. A Környezetkultúra tantárgy 
oktatását saját szakmám felől próbáltam megközelíteni: diasorozatot készítettem a Néprajzi 
                                                           
1 Nagy Mari- K.M.: Az óvodai  ábrázolás lehetőségei. Játékkészítés és kézművesség óvodásokkal. Kecskemét.  
   1985)  
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Múzeumban a 19. századi magyar fazekasságról a funkció és a forma összefüggéseit kutatva. 
Tanulmányt és dia-sorozatot készítettem egy kerámiatörténeti témáról, amellyel a Design 
Center Tervezzünk tárgyakat! pályázatán tanári kategóriában I. díjat kaptam. (1987)2  

Két kolléganővel közösen írt első és második osztályosok számára készített 
tankönyvünkben és tanári kézikönyvünkben kísérletet tettünk – többek között – a tárgy- és 
környezetkultúra technika tantárgytól különböző arculatának kialakítására.3 A tárgykészítés 
tantárgy-pedagógiája. ELTE TÓFK belső jegyzetben (Bp. 2000) a főiskolás hallgatók számára 
szerettem volna világossá tenni a tárgy és környezetkultúrával foglalkozó órák speciális 
metodikai, szakmai elvárásait.  

Digitális publikációkban az edénykészítések tanítási gyakorlatok során csiszolódott 
változatait mutattam be a kötöttebb és szabadabb tárgykészítések közül válogatva a példákat: 
Vizuális nevelési CD 1996, Kerámiatechnikák l997-98) 

 Szemléltetésmetodikai szempontok alapján fogtam bele egyes tárgykészítések oktató 
filmeken való bemutatásába.4  

 
Az eddig összegzett kutatások és gyakorlati tapasztalatok alapján látható, disszertációm 

nem minden előzmény nélküli, a kutatás szervesen illeszkedik eddigi vizsgálataim sorába. 
Korábbi publikációim is ezt a témát vagy annak részterületeit próbálták különböző 
nézőpontokból megközelíteni. Disszertációm célja a kerámiatörténeti és technikai gyűjtő 
munka kiszélesítése volt, mellyel az inspirációt jelentő kerámiatörténeti háttéranyagot 
szerettem volna bővíteni. Egységes vizuális nevelésben gondolkodva ugyanakkor szeretném azt 
is hangsúlyosabbá tenni, hogy a kerámia készítés során a vizuális kommunikáció egyéb formái 
hogyan valósulhatnak meg. (Pl. a motívumtervezés forma-redukciói, az állatalakos, növényi és 
geometrikus minták létrehozása, kör alakú tálak közepébe való komponálás, a figurális edények 
készítése a vizuális nevelés egyéb területeivel való rokonságot erősítette.) A technikák tanítása 
során fontosnak tartom az egyes eljárások különböző életkorokhoz igazítása lehetőségének 
megtalálását is, hiszen a tanító szakos hallgatók 6 – 10 éves korosztállyal, a Vizuális nevelés-re 
specializálódott műveltségterületes hallgatók 6 – 12 éves korosztállyal foglalkoznak majd. 

 
1.2. A disszertáció témája 

 
A disszertáció egyik témája a kerámia készítési technikák számbavételével foglalkozik azzal 

a speciális válogatási szemponttal, amely a Vizuális nevelés-ben való használhatóságot tartja 
szem előtt. A választott téma technikai irányultságú, de a válogatás az egyedi készítésre, a 
könnyű reprodukálhatóságra fókuszál. Így pl. a fazekaskorong használata vagy a gyári 
sorozatgyártás, �  mint a közoktatásban és a felsőoktatásban5 nem alkalmazható eljárás �  nem 
tartozik a kutatás körébe. 

A disszertáció azt a kérdést járja körül, hogyan lehet a kerámiatörténetet a tárgy- és 
környezetkultúra oktatásában felhasználni: a kerámiatörténet mely korszakai milyen technikai 
átalakításokkal, milyen kompromisszumokkal vihetők be a közoktatásba és a felsőoktatásba 
úgy, hogy mindez ne mondjon ellent szakmai, valamint anyagszerűséggel kapcsolatos 
követelményeknek. Kutatásom arra irányul, hogy a mintadarab másolására épített 
tárgykészítéssel szemben hogyan valósítható meg egy olyan szemléletű oktatás, amely 

                                                           
2 A kerámia teáskanna. Egy környezetkultúra óra háttéranyaga 
3 (Bubcsóné Hornyák Klára - KM – Preisinger Zsuzsanna: KÉP – VILÁG 1., KÉP – VILÁG 2. Helikon, Bp, 1998 

és 1999)  
4 Részekből illesztett edény, Fütyülős  lovacska  (Videó filmek  BTF, Oktatástechnikai Stúdió, Bp. 1993.) 
5 Osztálytermi környezeten a felsőoktatás tanítóképzős szintjét, valamint a képzésünk által megcélzott általános 

iskolai 1.-6. osztályt értjük. 



 6 

technikai fogásokat tanít, képességeket fejleszt, szemléletet formál, és a tanítványok saját 
szellemi erőfeszítésére is igényt tart az alkotó munkában. A kerámiatörténeti példák ezért 
elsősorban a tanárnak szóló inspirációk.6  

Egy-egy korszak technikai tudása sosem választható el az őt létrehozó kultúrától. 
Disszertációm másik témája ezért környezetkultúrával foglalkozik: a teaivás európai és japán 
szokásait vizsgálva az európai teáskannákat és a teaceremóniákhoz használt teáscsészéket 
vizsgálom meg. Mindezzel kísérletet teszek a Környezetkultúra tanítása egy lehetséges 
modelljének felállítására, amelynek keretében a használati tárgyak elemzésének szempontjait 
gazdagíthatnánk. 

 
1.3. A disszertáció célja, a témaválasztás indoklása 

 
A disszertáció célja, hogy sajátos eszközeivel hozzájáruljon a vizuális nevelés 

tárgykészítésekben megvalósítható képességfejlesztése egy lehetséges modelljének 
kidolgozásához. Célja, hogy összegyűjtse azokat a kerámia készítési technikákat, amelyek 
alkalmasak osztálytermi környezetben való használatra. 

A régi Rajz tantárgy helyett a Nemzeti Alap Tanterv (NAT) a Művészetek művelt-
ségterületen belül Vizuális kultúra rész-műveltségterületet különít el, amely megváltozott 
tartalmával egy sokkal átfogóbb szemléletű képzést tesz lehetővé. A NAT a Vizuális 
kultúrá-t három nagy témakörbe sorolja. A Kifejezés, képzőművészet a régi Rajz tantárgy 
legjobb hagyományait folytatva a gyermekek személyes, kifejező-expresszív tevékenységét 
és a műelemzési, művészeti ismereteket tartalmazza. Új vonás a NAT-ban a Vizuális 
kommunikáció határozott elkülönítése, amely a vizuális megismerést szolgáló 
tevékenységeket és a köznapi – informatív – tudományos képi közléseket foglalja magába. 
A Tárgy-és környezetkultúra vizuális kultúrába emelése a korábbi képzőművészet-centrikus 
szemlélet meghaladása. 
Miért tartom fontosnak – egy lehetséges modellként – a kerámiatörténet alkotó 

felhasználását a vizuális nevelésben? 
• „A tárgy-és környezetkultúra világának gyakorlati elsajátítása azt a szélesebb 

identitásélményt nyújtja a tanulónak, amelyben énképét elhelyezheti, amellyel szemléleti 
harmóniát találhat. Az iparművészeti műfajok a velük való foglalkozással meg tudják 
teremteni a kollektív esztétikai normákkal való élményszerű azonosulás lélektani helyzeteit. 
A képességfejlesztésen túl segíteni tudják a tanítványok humán érték-irányultságú 
szemlélete formálódását.”7 

• „Az iparművészettel, a kézművességgel való foglalkozás lehetőséget teremthet arra, hogy a 
tanuló magáénak érezze a kollektív kifejezésnek őáltala tárggyá lett expresszióit.”8 

• Az alkotás, a kézzelfogható produktum önbizalmat ad, növeli az önbecsülést. 
• A médianevelés részeként fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy a reklámok által 

sugallt fogyasztással ellentétben, sokkal kevesebb tárgy birtoklásával is lehet teljes életet 
élni. Ha valakinek saját élményű tapasztalása lesz a „hiszen ezt én is meg tudom 
csinálni!”, ha képes lesz sajátkészítésű használati tárgyakat létrehozni, akkor sokkal 
kevésbé lesz manipulálható a fogyasztói társadalom reklám dömpingjével. 

 

                                                           
6 Az már metodikai kérdés, hogy szemléltetésre csak olyan képek használhatóak, amelyek témájukban nem 
azonosak az elvégzendő feladattal.  
7 Bálványos Huba: Az ELTE TÓFK Vizuális Nevelési Tanszéke VMT 14.-es programjából 
8 Bálványos Huba i.m. 
 



 7 

Napjainkban hazánkban a tantárgyi hierarchiában vezető helyen az értelmi képességeket 
szolgáló tantárgyak állnak, a helytelenül „készségtárgyak”-nak nevezett vizuális nevelés, 
technika, ének, testnevelés tantárgyak a társadalmi megítélésben a rangsor végére kerültek. 
Sokak véleménye szerint a művészetoktatást – mint felesleges luxust– el lehetne hagyni. 
Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a jelenséget sem, hogy az információs 
társadalmakban egyre csökken azok aránya, akik közvetlenül végeznek anyagalakító fizikai 
munkát. A számítógép használattal magas szintű elméleti kultúra halmozódik fel, miközben a 
közvetlen anyagalakítási tapasztalatok hiánya miatt egyre jellemzőbb a gyakorlati 
problémákkal szembeni tanácstalanság, műveletlenség és kiszolgáltatottság. A mai értelmiségi 
kulturális értékrendjében nagyobb hibának számít egy idegen szó helytelen használata, mint az, 
ha valaki elhúzza a falba bekötött mosogatót, hogy mögötte feltörölje a konyha kövét. 
Nevetséges helyzetek adódnak a technikai- és anyagalakítási problémákkal szembeni teljes 
kiszolgáltatottságból és műveletlenségből. 

A vizuális nevelésen belül a tárgykészítés oktatásban való szerepének erősítése ezt az 
egyoldalú tendenciát ellensúlyozhatná. 
 

1.4. A rendelkezésre álló szakirodalom vázlata 
 

A szakirodalmi kutatást első lépésben a kerámiatörténettel, kerámia készítési technikákkal 
foglalkozó könyvek tanulmányozása jelentette. Ennek célja: egy-egy korszak számomra új 
példákkal való bővítése, új edénykészítési és díszítési technikák megismerése, ilyen ötletek 
gyűjtése. A téma ilyen irányú megközelítésében gazdag szakirodalmi anyagra támaszkodhattam, 
ahogyan erről a disszertáció bibliográfiai részében számot is adok. Az ott felsorolt könyvek közül 
csak néhányat szeretnék külön is kiemelni: 

 
A kimondottan kerámia technikai könyvek közül W. Gebauer: Kézműipari kerámia c. 

könyvét, C. Nelson Glenn: Ceramics. A potter’s handbook könyvét, , Laurie : Making pottery 
with and without the wheel tudtam leginkább hasznosítani. A kezdetleges eljárásokat ismertetők 
közül Hal Riegger.: Primitive pottery könyve, Domanovszky György: A kerámia-művészet 
kezdetei könyve, Kalicz Nándor: Agyag-istenek írása volt nagyon hasznos. 

A kerámiatörténeti korszakok ismertetésében P. Brestyánszky Ilona: A kerámia és porcelán 
története könyve alapos áttekintést ad a témáról, Katona Imre a habánokról, Nekuda – K. 
Reichertová a középkori cseh és morva kerámiáról, Bóna István a gepidák és a longobárdok 
Kárpát-medencei művészetéről írt alapos ismertetést. Néprajzzal, népművészettel, fazekasság-
gal kapcsolatban Kresz Mária: Magyar fazekas művészet című munkája a legátfogóbb, Csupor 
István – Csupor Istvánné Fazekasiskolá-ja a gyakorlati megközelítést segíti. Tarján Gábor: 
Folklór, népművészet, népies művészet könyve a népművészet történeti rétegeiben segített eli-
gazodni. A törzsi művészet vonatkozásában Bodrogi Tibor írása meghatározó. 

A kályhacsempékről D. Goberman hucul fazekasokról írt könyve, Sabján Tibor: Népi 
cserépkályhák-ról írt írása, Végh Olivér kalotaszegi domborműves kályhacsempéit bemutató 
könyve, valamint Voight Pál – Holl Imre régi magyar kályhacsempékről szóló írása volt tanul-
ságos. A motívumkinccsel kapcsolatban Le Roy H Appleton és Claude Humbert gyűjtése volt a 
leginkább hasznos. A cserépjátékok vonatkozásában Szabó Miklós: Archaikus agyagszobrászat 
Boiótiában könyve, Boguslavskaya orosz népi cserépsípokat ismertető írása szolgáltatta a leg-
több inspiráló példát. 

A környezetkultúrával, a teázási szokásokkal kapcsolatban Velich István - V. Nagy Enikő 
egzotikus növényekkel kapcsolatos írását tekintettem mérvadónak. A használati tárgyak elem-
zési szempontjainak meghatározásában Miklós Pál: A szép tárgy jelentése írását tartottam 
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iránytadónak. John Dickerson, Raku handbook könyve a japán teaceremóniákhoz készített 
csészék leírásával segítette a Zen buddhizmus szépségfogalmának megközelítését. 

Amennyire gazdag a kerámiatörténeti szakirodalom a történeti vagy technikai leírások 
vonatkozásában, annyira kevés használható forrást találtam a kerámia technikák vizuális 
nevelésben való használata vonatkozásában. Nagyon sok az igénytelen barkácsolást nem 
meghaladó szintű, csak a mintadarab másolására korlátozódó népszerűsítő könyv. Az 
Iparművészeti Egyetem Tanárképző tagozata szakán utóbbi években végzett hallgatók saját 
próbálkozásaikat bemutató szakdolgozatai számítanak csak kivételnek ez alól. 

Magyarországon a hetvenes évek új folklorizmusát megteremtő „nomád nemzedék”9 újra 
felfedezte a néphagyományt, a néptánc, az éneklés és a kézműves tevékenységek örömét. A 
táncház mozgalom környékén kivirágzott kézműves tevékenységek a Népművelési Intézet, a 
Népművelési Propaganda Iroda, a Móra Kiadó kiadvány sorozataiban is megjelentek (Kaptár, 
Csináld velünk, Hobbi) Napjainkban ennek a korszaknak legjobb összefoglalásával a 
Mezőgazda Kiadó Jelenlévő múlt sorozata foglalkozik. Mindez a népművészethez vonzódó 
tanítók, rajztanárok gyakorlatába is beépült. A közoktatás különböző területein ebben a mozga-
lomban magam is részt vettem (napközis nevelőként, szakkörvezetőként, klub-napközis foglal-
kozások vezetőjeként, játszóházas iparművészként, főiskolai oktatóként, valamint könyvek 
szerzőjeként). 

A múzeumok kerámia gyűjteményeiben való kutatásban csak saját tanítási tapasztalatom 
segíthetett a válogatásban. 
 

1.5. A kutatás terepei A./ Elméleti 
 

A szakirodalmi könyvek tanulmányozása mellett fontosnak tartottam egy, a tanításhoz 
készített, inspirációs bázisként használható, kerámiatörténettel foglalkozó diagyűjtemény 
összeállítását. A fotózást könyvekből reprodukálással, illetve múzeumok kerámia gyűjte-
ményeiben való fotózással valósítottam meg. Az új edénykészítési és díszítési technikák 
megismerése, gyűjtése mellett fontosnak tartottam a kerámiatörténetből ismert tárgyak eredetiben 
való tanulmányozását is. (Néprajzi Múzeum, Budapest; Katona József Múzeum, Kecskemét; 
Victoria and Albert Múzeum, Múzeum of Mankind és British Múzeum, London) 

A kerámiatörténeti háttér képanyagának gyűjtésével párhuzamosan folytattam a tanítványok 
által készített tárgyak színes dokumentálását is. 

 

1.5. A kutatás terepei B./ Gyakorlati 
 

 Az autentikus eljárások oktatási körülményekhez való igazítását saját műhelyemben folytatott 
alkotó tevékenység során alakítottam ki. Kerámia készítéssel foglalkozó órákat tartottam a 
Tanítóképző Főiskolán, a Gyógypedagógiai Főiskolán, napköziben, klub-napköziben, óvodában, 
nyári kézműves táborokban, játszóházakban, a Kecskeméti Szórakaténusz Játékműhely– és 
Múzeumban.) 

 
1.6. A hipotézisek felsorolása 

 
Eddigi tudásom alapján feltételezem: 

 
1) A kerámiatörténetnek léteznek olyan korszakai, olyan technikai megoldásai, 

amelyek a közoktatásban és a felsőoktatásban tantermi körülmények között 
inspirációként használhatóak. 

                                                           
9 Csoóri Sándor kifejezése. Azonos címmel megjelent könyv: Bodor Ferenc: Nomád nemzedék Múzsák  

Közművelődési Kiadó, Budapest, 1992. 
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2) A kerámiatörténet a NAT követelményeinek megfelelően, a Tárgy-és környe-
zetkultúra témakörben mind az alkotás-ban, mind a befogadás-ban (tárgy-
elemzésben) jól használható forrásanyagként. 

3) A vizuális nevelésben a technikai adaptációk megoldhatók oly módon, hogy az 
áttételekkel se az anyagszerűség, se a szakmaiság követelményei ne csorbuljanak. 

4) A fazekaskorongot nem igénylő eljárások kisebb- nagyobb változtatással 
különböző korosztályhoz igazíthatók, így jól alkalmazhatók a közoktatás és a 
felsőoktatás más-más kihívással megbirkózni tudó tanulóinál. 

5) Minden konkrét tárgykészítésnek �  a tárgy instrumentális funkciója és 
kommunikációs üzenete feltárásával �  fel lehet térképezni a környezetkultúrás 
hátterét. Ezzel biztosítható, hogy a tárgykészítés mindig kultúrába ágyazott 
feladat lehessen. 

6) A disszertáció témáját jelentő tárgykészítések mindegyikénél kimutatható a 
vizuális kommunikáció egyéb fajtáival való kapcsolási lehetőség, vagyis a 
konkrét tárgykészítésen túlmutató, egységes vizuális nevelésre törekvés. 

 
 

1.7. A téma történeti háttere: az anyagalakítás és munkaoktatás története10 
 

A népiskolai kézimunka11 oktatás megalapozása a 19. században, Európában finn kezde-
ményezésre kezdődött, s a ház körül felhasználható, egyszerű eszközökkel (finn fakéssel) 
elkészíthető tárgyak kivitelezéséből állt. A munkaoktatás nemzetközi elterjedése a svédországi 
slöjd asztalosságnak volt köszönhető. A tanítási programot az egyszerűtől a bonyolult felé 
haladó 50 haszná-
lati tárgyból álló 
sorozat képezte, a-
hol minden egyes 
darab elkészítése 
egy új művelet el-
sajátítását foglal-
ta magában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10  A téma részletes kifejtése elolvasható: Gaul Emil: A TERVEZŐ - KONSTRUÁLÓ KÉPESSÉGEK SZERKE-

ZETE ÉS FEJLŐDÉSE 12 - 16 ÉVES KORBAN doktori (Ph.D.) disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Budapest, 2001. 

11 Tárgykészítésekre csak a kézimunka, majd a gyakorlati foglalkozás, a politechnika és a technika órák keretében 
volt lehetőség egészen az 1980-as évekig. A rajz tantárgy sokáig megőrizte képzőművészet-centrikusságát. 
Tárgykészítésekre a képzőművészeti műfajok oktatása mellett csak a vizuális nevelés tantárgy megjelenésével 
kerülhetett sor. 



 10 

Kép a tanítóképzést bemutató kiállításból 2000. május 9.12  
Magyarországon 1877-ben rendelet írta elő az elemi iparoktatást a tanítóképezdékben, ezt 
1896-ban a nevelési célú kézimunka tanítására módosították. A népiskolák számára a kézi-
munka tanítása 1905-ben vált kötelezővé, ez lényegét tekintve napjainkig fennmaradt a hazai 
közoktatás első négy évében. 

Az alapjaiban korszerűnek mondható, a gyermek érdeklődését felébresztő kézimunka 
oktatási gyakorlat a kézügyesség fejlesztését, a gyermek tisztaságra, pontosságra, rendre való 
szoktatását tartotta fontosnak, de emellett az esztétikai érzék fejlesztését is célozta. 

„A kézimunka oktatás szakmák tanítását nem tartotta fontosnak drága és veszélyes voltuk 
miatt. Módszerében fontos szerepet szánt a szemléltetésnek, amely az alsó tagozaton a minta 
(az elkészítendő tárgy) bemutatásából és a tanító utánzásából állt. Általános elvként írta elő, 
hogy a készítendő tárgyak hasznosak, kellemesek, külső segítség nélkül elkészíthetőek 
legyenek, s mindemellett fejlesszék a szép iránti érzéket. 

A �tervezés� a tárgykészítés reproduktív jellege miatt csak a munkadarab mintától eltérő 
díszítését, vagy egyszerűen csak a munkadarab rajzának elkészítését jelentette. A slöjd 
asztalosság, a kézimunka oktatása a gyakorlati foglalkozásokban, majd a technika tantárgy 
oktatásában folytatódott a közoktatásban. 

 A jólfelszerelt fa és fémműhelyekben, tankonyhákban folyt a kézművesség és 
háztartástan tanítása, lényegében a XIX. században kialakult szellemben, mindaddig, amíg több 
újító szellemű tanár nem kezdeményezte a tantárgy átalakítását, kiegészítését a formatervező 
szakképzés módszere szerint. Az inspirációt tehát közvetlenül nem a reformpedagógia 
nyújtotta, hanem a mérnök és designer - szakképzés, ahol a projekt módszer és az életszerű 
problémahelyzet kiválasztása szokásos oktatási forma volt. A kézművesség oktatásával 
kapcsolatban azt javasolták, hogy a tanulók ne feladatot oldjanak meg, hanem egy számukra 
fontos kérdésből, problémából induljanak ki, ezt vitassák meg a tanárral, erre csináljanak tervet, 
majd az iskola műhelyében készítsék is el, a kipróbálás pedig ott történjen, ahol a probléma 
felmerült. A javaslatnak az a filozófiája, hogy a valós világéhoz hasonló probléma-felismerési 
és megoldási folyamatot (lényegében a célszerű emberi tevékenységet, vagy magát a munkát) 
modellezzék a tanulók az iskolában. Az iskolai gyakorlatban pedig azt jelentette az új módszer, 
hogy a meglévő kézműves műhelymunka elé került a probléma-felismerés és tervezés, majd a 
műhelymunkát követte az értékelés. Az első tervezés oktatási sémák tehát a formatervezési 
főiskolai szakképzés során alkalmazott mintát követték.”13 

Az angliai minta véleményem szerint a felső tagozatos vagy középiskolás korosztály 
számára alkalmazható inkább, az alsó tagozatos gyerekeknek szükségük van különböző 
eljárások, anyagalakítási módok élményszerű megismerésére. Ezért saját kutatásomban sokkal 
inkább tekintem előzménynek a hazai, új folklorista mozgalom kézműves oktatóinak 
tevékenységét. Magyarországon a hetvenes évek „nomád nemzedék”-e14 újra felfedezte a 
néphagyományt, a néptánc, az éneklés és a kézműves tevékenységek örömét. A tárgyalkotó 
tevékenységek a Népművelési Intézet, a Népművelési Propaganda Iroda, a Móra Kiadó 
kiadvány sorozataiban is megjelentek (Kaptár, Csináld velünk, Hobbi,) Napjainkban ennek a 
korszaknak összefoglalásával a Mezőgazda Kiadó Jelenlévő múlt sorozata foglalkozik. Mindez 
a népművészethez vonzódó tanítók, rajztanárok gyakorlatába is beépült. A közoktatás 
különböző területein ebben a mozgalomban magam is részt vettem (napközis nevelőként, 

                                                           
12 Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából válogatta P. Bálind Márta 2000. május 9. 
 
13 Gaul Emil: A TERVEZŐ - KONSTRUÁLÓ KÉPESSÉGEK SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE 12 - 16 ÉVES 
    KORBAN doktori (Ph.D.) disszertáció 14. old. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 2001.  
14 Csoóri Sándor kifejezése. Azonos címmel megjelent könyv: Bodor Ferenc: Nomád nemzedék Múzsák  
    Közművelődési Kiadó, Budapest, 1992. 
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szakkörvezetőként, klubnapközis foglalkozások vezetőjeként, játszóházas iparművészként, 
főiskolai oktatóként, valamint könyvek szerzőjeként). 

 
1.8. A disszertáció témája az anyagalakítás és munkaoktatás története tükrében 

 
A slöjd asztalosság tanítási programjából követhető elvnek tűnik az egyszerűtől a bonyolult 

felé haladó használati tárgyakból álló gyűjtemény képzése, ahol minden egyes darab elkészítése 
egy új művelet elsajátítását foglalta magában. Ugyanakkor a kötöttebb feladatok mellett 
fontosnak tartom az elsajátított fogások szabadabb tárgyalakításokban való használata 
biztosítását is. Egy A kerámiatörténet felhasználása a vizuális nevelésben témájú 
feladatgyűjtemény rendszerű tanári kézikönyv összeállítását tartanám célszerűnek, amelyből 
minden pedagógus szabadon válogathatna a feladatok közül saját tanítványai korosztálya 
számára. A hetvenes évek játszóházas és kézműves tevékenységének jellemzője volt, hogy 
gyakran nem pedagógus végzettségű népművészek, népi iparművészek alakították tananyagát, 
módszertanát. A többnyire magyar népművészeti hagyományra épített kötetlen foglalkozások, 
szakköri tevékenységek egy-egy tárgykészítése népművészetet kedvelő pedagógusok révén a 
közoktatásba is beszivárgott. Mivel a magyar fazekasság körébe tartozó tárgyak közel 95 %-a 
fazekaskorongon készült, ezért jelen kutatásom a fazekaskorongot nem igénylő eljárások 
összegyűjtésével technológiai okok miatt nem korlátozódhat a magyar népművészetre. 

Kutatásom célja, hogy szakoktatásra nem törekedve tanítsak mesterségbeli fogásokat 
egyszerű eszközökkel elkészíthető tárgyak kivitelezése során oly módon, hogy mindez a 
képzőművészeti oktatás szerves kiegészítése, s annak egyenrangú partnere lehessen. 

 



 
2. A KERÁMIATÖRTÉNET FAZEKASKORONG NÉLKÜLI TECHNIKÁINAK 

FELHASZNÁLÁSA A TÁRGYKÉSZÍTÉSBEN 
 

2.1. EDÉNYKÉSZÍTÉS 
 

A dolgozat ezen részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan lehet a 
kerámiatörténetet a tanítási órák alkotás–i gyakorlataiban felhasználni. 

Az iparművészet történetből kiválasztott eljárást vagy tárgyat, s annak iskolai 
körülményekre való transzponálását az alábbi szempontok alapján dolgoztam fel: 
(Szempontjaim megválasztásában Miklós Pál: A szép tárgy jelentése ábráját tekintettem 
mérvadónak)15 

• A tárgy instrumentális funkciója 
• A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok) 
• A tárgy kommunikációja (technológiai aspektusok) 
• Technológiai analógia 

� A kézművességgel, az iparművészet eljárásaival ismerkedve sok fontos 
információt nyerhetünk más mesterségek hasonló megoldásait 
vizsgálva. A technológiai analógiák kutatása a rokon megoldások 
felfedezésével saját eszköztárunkat gazdagíthatja. Pl. a kőtömb 
esztergályozásával létrehozott kőedénykészítés adta az ötletet az 
agyagtömb üregesítésével való edénykészítéshez (Raku teáscsészék); a 
lapszerű anyagok (fa, szaru) fűrészeléssel való áttörése köszön vissza a 
gótikus félhengeres kályhafülkék rácsain; a mézeskalácsok cukormázas 
írókázása a fazekasok írókás díszítményeivel rokon ugyanúgy, mint a 
cirok szálas márványozások, cirkozások a cukrászatban vagy a 
törököktől átvett engóbos, fazekas díszítményekben. 

� Az analógiák megmutatása metodikai kérdés is lehet: pl. a figura-háttér 
vizuális problémájának szemléltetése szaru kontyfésűn, nógrádi áttört 
támlájú padon azért alkalmas az áttört lappal lezárt félhengeres 
kályhafülke elkészíttetése előtt, mert ezek a megoldások valóban csak a 
vizuális probléma megértését fogják segíteni, de másolásra a képmező 
formátum mássága miatt nem alkalmasak. Így ezeket a szemléltetésnél 
használt példákat nem lehet mechanikusan átvenni. (Bővebben erről a 
kérdésről a 4.1. A szemléltetés metodikai konzekvenciái című fejezetben 
írok.) 

• A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma 
Az egyes tárgykészítéseknél ezt a témát csak a megnevezés szintjén érintem. 
Egy kiemelt példa – a kerámia teáskanna – kapcsán teszek kísérletet a tárgy 
környezetkultúrába ágyazott részletes elemzésére: 3. A KERÁMIA-
TÖRTÉNET FELHASZNÁLÁSA A BEFOGADÁSBAN 
(TÁRGYELEMZÉSBEN): Egy környezetkultúra óra háttéranyaga. A kerámia 
teáskanna és a japán teáscsésze.

                                                           
15 Néprajzi Értesítő  XLV.sz. 1974 



2.1.1. Edénykészítés felrakással 
2.1.1.1. Kerti virágtartó edény 
 

A tárgy instrumentális funkciója: 
1. Az edénynek stabilan meg kell állnia a 

lábán. 
2. Az edénynek – amennyiben közvet-

lenül ebbe ültetik a növényt – kifelé 
szélesedő, kónuszos formájúnak kell 
lenni, a növény így átültethető. 

3. Csak a magas tüzű, samottos agyagból 
készülő tárgy fagyálló. Az alacso-
nyabb, (980° C) fokon égetett cserép 
fala porózus, s a pórusokban télen 
megfagyó víz megnövekedett térfoga-
tával szétmállasztja a cserepet. 

4. A szabad tér miatt ezeket a tárgyakat 
viszonylag nagy méretűre érdemes 
készíteni. Hatvan cm magas, ötven-
hatvan cm széles edény már „nem vész 
el” a kertben. 

A tárgy kommunikációja (esztétikai 
aspektusok): a szimmetrikus, antropo-
morf formák idézik fel az ember jelenlé-
tét a kertben. 

A tárgy kommunikációja (technológiai 
aspektusok): a spirális felrakás előnye, 
hogy haladós, de a folyamatos csigalép-
cső miatt az edény szája az egyik oldalon mindig magasabb lesz, s így a szabályosság 
megtartása nehezebb. A gyűrűkből vagy a szintenként lezárt szalagokból építkezve ezt a 
nehézséget elkerülhetjük. Az edény fal „a kalapács-üllő” eljárással tömöríthető, vékonyítható, 
szabályosabbá tehető. A forgástest szimmetrikusságát sablonnal ellenőrizhetjük. Akármelyik 
eljárást választjuk, a nagy méretnek statikai konzekvenciái is vannak: a kihasasodó forma 
könnyen leül. A nagyság miatt kb. 1 cm-es edény fallal lehet csak elkészíteni a tárgyat, s ennek 
súlya már tekintélyes. Ezért lehet, hogy menet közben szárítással kell stabilabbá tennünk az 
edény falat. 
Technológiai analógia: 
1. Az edény formájának szűkítése az építészetből ismert álboltozat rakásához hasonlít. 
(Mükénéi Oroszlánkapu). 
2. A régészek szerint vélhetőleg a növényi rostokból készített gabonatartó hombárok szolgáltak 
előképül az első edények elkészítéséhez.16 A szakajtók kötésénél megfigyelhető a szomszédos 
kötegek egymásba öltése mogyoróvessző hasítékkal. (1. 2. és 4. kép.) Ugyanezeket a 
mozdulatokat ismételjük mi is az agyag szalagok összedolgozásánál. (3. kép.) 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: kertészet, kertrendezés 
A gyűrűs felrakás, a spirális technika és az agyag szalagokból való felrakás előnyei és hátrányai  
 

                                                           
16Domanovszky György: A kerámiaművészet kezdetei Képzőművészeti zsebkönyvtár sorozat 
 Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1981. 

1. és 4. kép: szakajtó kötése. 2. : kép: szakajtó. 3. 
kép: agyag edény 
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A fazekaskorongot nem igény-
lő edénykészítési módok közül a 
felrakás a legismertebb. A gyűrűs 
felrakás alkalmazásánál az edény 
fal rakása közben mindig emele-
tenként haladunk, akkora agyag-
hurkát rakunk az épülő edényünk-
re, amely teljesen körbeér, egy 
szintet teljesen befejez. Az agyag-
gyűrűk méretre vágása miatt ez az 
eljárás kicsit időigényesebb, de 
így könnyebb szabályos edényt 
készíteni. (5. kép.) A spirális 
technika elnevezés arra utal, hogy 
az edényt agyaghurkából végtelen 
csigalépcsőt utánozva tekerjük fel. 
Ennek a technikának előnye, hogy 
haladós, hátránya viszont, hogy az 
edény rakás közben mindig aszim-
metrikus lesz, hiszen az egyik ol-
dalon mindig magasabb az edény 
fala, mint a másikon. Ez a for-
gástest szabályos építését meg-
nehezíti. (6.) A kalapács-üllő el-
nevezés a régészek névadása, s nem igazán szerencsés, mert egy másik szakmából, a kovács- 
mesterségből kölcsönöz szerszámneveket. (Az elnevezés arra utal, hogy a nagyméretű tárgyak 
agyaghurkából rakásakor a kezdetleges technikákat használó fazekasok két szerszámot használtak: 
az egyik egy lapos, kerek kő volt, amelyet a fazekas a bal kezével támasztott az edény belsejében 
az edény falhoz, a másik pedig egy széles léc darab, a lapicka, amivel az edény falát ütögette 
kívülről. A kerek kő felel meg az üllőnek, a lapicka a kalapács funkcióját tölti be. (8. kép.) 

Saját tanítási gyakorlatomban a szalagokból felrakás vált be leginkább, ezt tudtam a 
legeredményesebben használni. (7. kép.) Ehhez vastag hurkát kell ellapítani sodró-fával, majd 
vonalzó mellett kés-
sel párhuzamos sza-
lagokra vágni. Így az 
előre kinyújtott és 
felvágott szalagok e-
leve biztosítják az e-
gyenletes falvastag-
ságot, és a szabá-
lyos, szintenkénti rakást. Ezzel a technikával tudnak a kezdők a legeredményesebben dolgozni. Az 
edény alja egy szabályos körlap, s erre kerül az első szalag emelet. Az összedolgozás 
mintázófával, emeletenként történik kívül-belül. Ha az edényt tágítani akarjuk, akkor az előző 
szalag külső peremére tesszük a következő sávot, ha szűkíteni akarjuk a formát, akkor a belsőre. 
Az edény fenekénél nagyobb karton körlapot tehetünk a készülő tárgy alá, így rakás közben is 
biztosítani lehet a forgatást. Ha valahol jobban kihasasodik, vagy aszimmetrikussá válik a forma, 
akkor a kalapács - üllő eljáráshoz hasonlóan lehet “kikalapálni” a szabálytalanságot. 
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15. 17. 18. kép: hallgatók kerti edényei. 16. 
kép: saját munkám. 
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15. 17. 18. Kép: hallgatók kerti edényei. A 16. kép: saját munkám 

 
 
 
2.1.1.2. Felfüggesztett virágtartó edény 

 
A tárgy instrumentális funkciója: 
1. Az edénynek gömbölyű vagy csúcsos feneke is lehet, mivel nem kell megállnia a lábán. 
2. Az edénynek, – amennyiben közvetlenül ebbe ültetik a növényt – kifelé szélesedő, 

kónuszos formájúnak kell lenni, a növény így átültethető. Nem kónuszos formával az edény 
csak kaspóként használható. 

3. Meg kell oldani az edény felfüggesztését: visszahajló peremmel, szalag- vagy bütyök 
fülekkel. 
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4. A felfüggesztés és a súly problémák miatt közepes méretű edénynél nagyobbat nem tanácsos 

készíteni.  
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): szimmetrikus, antropomorf formák 
A tárgy kommunikációja (technológiai aspektusok): agyag szalagokból való szintenkénti építés 

A kaspóként használt, felfüggesztésre szánt edény formája lehet a régi honfoglalás kori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

üstökre hasonlító, de lehet nyomott gömbforma is. Biztonságosabban meg lehet építeni ezt az 
edényt, ha fordítva, a szájánál kezdjük el rakni, s majd a gömbölyded fenéknél zárjuk be a 
kupolaformát. Így a szájára fordítva érdemes szárítani, nehogy leüljön az edényünk. A 
felfüggesztést meg lehet oldani az edényre kötözött kantárokkal, de készíthetünk a még nedves 
tárgyra felfüggesztést segítő bütyök- vagy szalag fület, esetleg kihajló peremet. 

A szalagokból épített technikához minden esetben érdemes az elkészítendő tárgyat előre 
nagyon pontosan megtervezni. Ehhez egy félbehajtott műszaki rajzlapra lesz szükség, amelyből 
ollóval kell kivágnunk az elkészítendő tárgyunk fél sziluettjét. A sablon használatával (8. kép) 
szemmagasságból nézve mindig ellenőrizhetjük, milyen magasságban tartunk az edényünk 
rakásával, vajon kifelé bővíteni, vagy befelé szűkíteni kell-e a formánkat. 

Hallgatók növénytartó 
edényei 
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A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: növények a lakásbelsőben: szoba-
növények, futónövények, lakberendezés  
 
 

2.1.2. Edénykészítés tömb üregesítésével 
 
A tárgy instrumentális funkciója: mivel ezzel az eljárással sokféle formájú és nagyságú edény 
készíthető, ezért a formától függően a tároló funkció különböző lesz. Ezzel az eljárással 
készíthető szögletes és forgástest formájú (félgömb, gömbölyded tárolóedény); természeti 
formákat idéző szabálytalan fedeles-; vagy dobozra, ládikára hasonlító szabályosabb 
tárolóedény.  
A tárgy kommunikációja (eszté-
tikai aspektusok): A félgömb, 
gömbölyded tárolóedény: kézbe-
simuló, tenyérbeillő, míg a szög-
letes racionális, mértanias forma-
világot idéz. A kavicsra, sziklára 
emlékeztető természeti asz-
szociációkat kelt. A dobozra, 
ládikára hasonlító megoldások 
bútorok kicsinyített mására 
emlékeztetnek (szuszék, láda, 
cserépkoporsó, kő szarkofág.) 
A tárgy kommunikációja (tech-
nológiai aspektusok): tanácsos 
kicsit keményebb, szikkadtabb 
agyagot választanunk ehhez az 
eljáráshoz, mert a nagyobb, puha, 
kikapart agyagtömbnek nincs 
tartása, s az ilyen agyagból készült 
tárgy könnyen szétterül, leül. 
Technológiai analógia: 
• A kikaparásos edénykészítés a 

kőedény megmunkálást utá-
nozza. (23. kép: kőedény esz-
tergályozása egyiptomi dom-
borművön; 24. kép: mai kéz-
műves kőedény tálat eszter-
gályoz.) 

• A mintalap bal oldalán (25. 
képsor) japán Raku teáscsésze 
kaparó, esztergályozó szerszámokkal való alakítását láthatjuk. A csésze eredetileg vastag fallal 
készült, tehát az üreget nem kikaparásos technikával alakították, de innentől kezdve a mi 
kikaparásos technikánkhoz hasonló módon faragják, vékonyítják az edény falat. Természeti 
asszociációkat, hegy- és völgyvonalakat akarnak ezzel kölcsönözni a zen buddhizmus esztétikai 
elveinek megfelelő szabálytalan edény peremnek. 
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A tökedények hasonló módon, a növény belső részének eltávolításával készültek a magyar paraszti 
kultúrában. Ha félbevágott sárgadinnyét eszünk kiskanállal, magunk is ilyen növényhéj edényt 
készítünk. (26. képsor) 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: Gyakorlati és lelki tényezők a tárgyakhoz 
fűződő viszonyunkban: használati tárgyak, dísztárgyak, jeltárgyak, fétis tárgyak. 
Díszítési eljárások esztétikai hatása: a szabályos ismétlődések a vizuális ritmussal felülettagoló 
hatásúak. 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.1. Félgömb 
alakú edény 
készítése 

 
Körülbelül sárgadinnye nagyságú, 
szikkadtabb agyagrögből hengerí-
téssel, majd gömbölyítéssel készít-
hetünk egy tökéletes gömbformát. Ha 
asztallapra helyezett papírlapra kb. 60 
cm magasságból leejtjük a gömbün-
ket, akkor félgömbnél valamivel 
nagyobb formát kapunk. Metsző-
dróttal egy gömbszeletet levágva is 
alakíthatjuk a formát. A tömör forma 
üregesítését gyűrűs mintázófával vé-
gezhetjük el úgy, hogy kb. 7-8 mm-es, 
egyenletes falvastagságú edényhéjat 
kapjunk. Ha pecsételéssel akarjuk az 
edényt díszíteni, célszerű halványan 
bekarcolni az edény falába a pecsételt 
sor helyét. Díszítéshez használhatunk 
fémpénzt, kagylót, tengeri csigát. 28.-
29. kép. 
 
 

2.1.2.2. Egyéb 
variációk 
készítése 

 
Kikaparásos technikával akármilyen 
tömör edénytestet üregesíthetünk. A 
27. képen látható szögletes bonsai 
tálka agyagtömbből dróttal vágva, 
majd széles mintázó léccel ütögetve 
készült, az oldalán látható bemélyedő 
ablak egy karton lapból kivágott sab - 

27. kép: felülettagolás: pecsételés kartonpapírral 
28.-29. kép: vizuális ritmus: pecsételés fémpénzzel (az  

őskori fazekasok eredetileg kagyló peremével  
pecsételtek) 

30. 31. 32. kép: fakturális hatások kéreggyűrődésekre, 
földtani képződményekre utalás), mely a  
tömböt alakító mintázó léc nyomának 
megőrzésével készült. 
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lon edény falba nyomásával keletkezett. Fedeles forgástest vagy fedeles dobozedény 
elkészítésének azonos a sorrendje: először tömör tömbként kell elkészíteni az edényformát, azután 
metsződróttal le kell vágni a tömbből a fedő részt, s ezután következik mindkét rész üregesítése 
gyűrűs mintázófával. (Játékok, bábfej, malacpersely készülhet ugyanezzel a technikával.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kikaparásos technikával készített fedeles edények, hallgatók munkái. 
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2.1.3. Edénykészítés agyaglapok összeépítésével 

2.1.3.1. A pálinkásbutella 
 
A tárgy instrumentális funkciója: 
A lapos forma könnyen szállítható zsebben vagy vállra akasztva, táskába, tarisznyába téve  
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): 
A lapos forma két szélesebb oldala félköríves záródású képmezejével érdekes felületet kínál 
ornamentális és szöveges kompozíciók elhelyezésére  
A tárgy kommunikációja (technológiai aspektusok): nehézségek:  

• Egyenletes vastagságú agyaglap nyújtása 36. B. kép. 
• A nyújtás során láthatóvá váló levegő buborékok eltávolítása 

Egy cm vagy annál nagyobb vastagság mellett az agyaglapok élükre állítva is megtartják 
formájukat, de ilyen agyaglapokból építve a tárgy a kis méret ellenére is nehéz lenne. Öt mm 
vastagság mellett nagyon nehéz a lapok összedolgozása s a vékonyság miatt a lapok 
formatartása is rossz. A tárgy súlya vékonyabb lapok mellett ideálisabb. A kb. 20 cm magas 
tárgynál 8 mm volna megfelelő. Az agyaglap felületén, a sodrófa alatt megjelenő 

légbuborékokat ki kell szúrni, elsimogatással nem tüntethetők el. A butella lapokat 16 x 11 cm-
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es, nagyjából postai boríték nagyságú téglalapból érdemes kivágni, ilyen nagyság mellett nem 
fog az összeépítésnél behajlani a lap. 
Technológiai analógia: süteménykészítés: lapnyújtás képlékeny tésztából; asztalos mesterség: 
deszkák illesztése, felületek határolása lapszerű anyagokkal 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: 

• Butella a magyar népművészetben  
• Lakodalmi terítés a paraszti kultúrában. A butella, mint személyes pálinkás edény a 

terítékben.  
Díszítés: papírsablonos díszítés engóbbal 
Lehetséges megoldások: szimmetrikus növényi minta, (de lehet geometrikus vagy oldalnézetes 
állatfigurás és aszimmetrikus is). A minta akkor szép, ha kitölti a tárgy oldalán rendelkezésre 
álló képmezőt, a foltja áttört, és a papírkivágáson kisebb és nagyobb felületű foltok alkotják a 
mintát. 
 
Butella a magyar nép-
művészetben: A butella 
közkedvelt edény volt. 
A fazekasok a butellát 
korongon készítették, s 
amikor már bőrke-
ményre szikkadt az e-
dény, akkor ütögették 
laposra egy széles fa 
lapickával. A korongo-
zásnál a fazekas újra 
átgyúrja az agyagot, s a 
levegőt – amely az ége-
tésnél problémát okoz-
hatna – kiszorítja belő-
le, ezért szerették a fa-
zekasok a végső formá-
jában szögletes tárgyat 
is előbb korongon elké-
szíteni. (Agyaglapok 
összeépítésével kevés 
tárgyat készítettek a 
magyar fazekasok.  
Ezen ritka tárgyak közé 
tartozik a gyertyamártó, 
a fésűtartó, a kanalas és 
a tintatartó. Ezek a tár-
gyak gyakran fa tár-
gyakat utánoznak.) A 
lapos formának funk-
ciója volt a pálinkásbu- 
tella esetében, így 
könynyebben lehetett 
zsebbe dugni, de voltak 
szíjtartóval ellátott, 
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vállra akasztva szállítható változatai is: 44. kép. 
A butella egyik oldalára mintát, a másikra tréfás verset karcoltak. A fehér agyagiszapba mártott 
tárgyba bőrkemény állapotban rajzolták a mintát, írták a verset, a névre szóló ajánlást, s a karcolat 
alján így előtűnt az agyag eredeti színe. Égetés után a tárgyat egyszínű, átlátszó mázba mártották, s 
ha ez a szín zöld volt, akkor kiégetve ez csak ott adott zöldet, ahol a fehér agyagiszap bevonatra 
került a máz. A karcolatok alján a cserép eredeti színével a zöld máz nem zöldet, hanem sötétebb 
árnyalatot vagy feketét adott. A színhatással együtt járó karcolás neve sgrafitto. 
 
 
 
Tiszafüredi, mezőcsáti 
és hódmezővásárhelyi 
butellák. Magyar faze-
kasság, 19. sz. 
 
 
 
 
Butellaversek:  
Tizenéves koromban 
több nyáron inaskodtam 
Vékony Sándor, hód-
mezővásárhelyi fazekas 
műhelyében. Hogy va-
lami hasznomat is ve-
gye, a butellaversek 
karcolását bízta rám. Az 
itt következő versek az 
ő gyűjtéséből valók, 
amelyek jó humorral 
emlékeznek meg a pá-
linka fogyasztáshoz kö-
tődő eseményekről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Addig iszom, 
míg a fogam ki nem ázik, 
Míg a szőlő a hasamból 
kicsírázik. 
 
 
Érted halok, érted élek 

száz leányért sem 
cseréllek. 
 
Szeretem gazdámat, 
bár ritkán csókolja a 
számat. 

Mértékletességet tartva 
a tudását gyarapítja. 
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Iszik szegény, iszik beteg, 
Iszik aggastyán és gyerek 
Iszik főpap, iszik dékán  
Iszik húgom, néném, bá-
tyám. 
Iszik minden egyáltalán. 
Iszik száz és iszik ezer 
Egész világ nyakal, vedel. 
 
Szép butella az én nevem 
Mikor pálinka van bennem 
Azért pajtás szépen igyál, 
azután hibát ne csinálj. 
 
Butellának körösztöltek 
Pálinkába fürösztöttek 
Lakodalom kárlátóba 
Sokat jártam disznótorba.  
De sok koma markolászott 
Énmellettem mind elázott 
Nekem az ital nem ártott, 
mert gazdám zöld mázba 
mártott 
 
Utadból ki ne térj, holtig 
békében élj. 
Úgy üdvözülj, hogy el ne 
dűlj. 
 
Te törkőből főzött huntszut 
pálinka 

Te vagy az a mérges ital, 
akit Annyi entsöm 
bentsöm szerszámokkal 
Csináltak, metszőkéssel 
metszögettek 
És a karámba kifőztek. 
Mégis énrajtam 
Oly erőt vettél, engem a 
földhöz ütöttél. 
Más falához támasztottál 
Sok szépet rám kiáltottál 
Akkor erősebb voltál, mint 
én, 
De én most erősebb 
vagyok, mint te. 
Katona regula, fúrtad a 
gyomromba. 
 
Mit nézel goromba. 
Nem látod hogy, butella. 
Ne bámészkodj, hanem, 
Igyál! 
 
Ha nincs benne, töltsünk 
bele, 
Ez volt Körösön a lecke. 
 
Szíved vidámítja, bánatod 
ritkítja 
Beletekints, mily drága 
kincs. 
Jól fohászkodj, ne károm-
kodj. 

Anyjuk hozzál bele, hadd 
iszom! 
 
Én írtam ezt, akárki, 
Igyál nagyot, találd ki! 
Fene gége mindig ége 
Fene torok mindig korog 
 
Adjon Isten három bét, 
Három effet, három pét. 
Bort, búzát, békességet, 
Fűt, fát, feleséget, 
Pénzt, pipát, paripát, 
Egy butella pálinkát. 
 
Bort iszik az útonjáró 
Akár bolond, akár báró. 
 
Franciának hajpor 
Magyarnak fajbor. 
 
Kilenc itcés a gyomrom 
Tizedikkel megtoldom. 
 
Ez a világ mi volna, 
Ha egy kis bor nem 
volna!“ 

 
 

2.1.3.2. A butella összeállítása lapokból 
 

Az agyaglapokból készülő butellához érdemes papírból szabásmintát készítenünk a butella 
részeinek kivágásához. A butella elő- és hátlapjához tanácsos kb. 16 x 11 cm-es téglalapon belül 
maradni, ehhez a magassághoz még hozzáadódik a butella nyakának magassága. (Nagyobb 
lapokból készülő tárgynál szükség volna az előre kiszabott lapok szikkasztására.) 

A kb. 7-8 mm vastagra nyújtott agyaglapból kell kiszabnunk a butella elő-és hátlapját. A 
butella oldalát egy kb. 3 cm széles agyag szalag adja majd, a feneke külön kivágott téglalap lesz. 
Az egymásra merőleges oldalakat kívül-belül jól össze kell dolgozni, különben száradásnál 
szétnyílik az illesztés. Erősebb lesz az összetapasztás, ha vékony agyaghurkát tapasztunk a 
butella belsejében az oldalak találkozásához. 37. 38. kép. 

46./A.: A butella test összeépítésének lépései. 
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 A 4. lépésnél meg kell fordítani a tárgyat, és mintha egy doboztető volna, rá kell fordítani a 
butella hátlapjára. Az 5. lépésben a butella fenéklapjának rádolgozása következik. Ezután kell 
elkészítenünk a pálinkás edényünk nyakát. Agyaghurkából hengerítve vagy agyagtömbből 
damillal szögletesre vágva különböző nyakakat készíthetünk. Ha sikerült az edényhez illőt 
megmintáznunk, akkor damillal vágjuk el hosszában a nyakat. A két félbe gyűrűs 
mintázófával gyártsunk csatornát, majd illesszük össze újra. Tegyük rá a még mindig zárt 
butella testre az alul agyagpéppel bevont nyakat, dolgozzuk rá alaposan, s csak akkor 
lyukasszuk ki a butella vállát a nyakon keresztül, ha már rádolgoztuk a nyakat a tárgyra. Amíg 
zárt az edénytest, addig a bezárt levegő miatt feszesebb a forma, könnyebb így a nyakat az 
edényre ragasztani. Ha kilyukasztott edényvállra kellene a nyakat rádolgoznunk, a 
behorpadástól félve sokkal óvatosabban lehetne csak hozzányúlnunk a tárgyhoz. (A papír- 
sablonos díszítésről az 53. oldalon lesz szó.) 

  Hallgatók butellái 
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2.1.3.3. Szögletes vagy lapokból épített edények a kerámiatörténetben 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

53. Fesűtartó, magyar fazekasság, 19. sz. 
54. Zsoltároskönyv alakú pálinkás 

butella 
Magyar fazekasság, 19. sz. 

55. Habán patikaedény, 1680 
56. Habán víztartó edény 
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2.1.3.4. Edény variációk lapokból építésre 
 
Dobozedény, tintatartó 

Ha a doboz nem csak síklapokból áll, ez sem egyszerű feladat. Az 57. képen látható, 
hogyan készíthetünk technikák kombinációjával érdekes, kupolás fedelű edényt. (Az alja 
agyaglapokból összeépítve, a teteje agyaglap félgömbformára terítésével készült.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 58. képen látható szar- 
kofág formájú agyag do- 
boz tetejéhez trapézokból  
álló szabásmintát kell ké-
szítenünk, a lépcsős pere-
mű doboz egy mexikói 
dobozedény rekonstruk-
ciója: 59. kép. De termé-
szetesen lehet saját terve-
zésű fedeles dobozedényt 
is készíteni, ez a feladat 
kevésbé kötött, mint a bu-
tella lapokból való össze-
építése. 
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2.1.4. Edénykészítés részekből illesztéssel 

2.1.4.1. Tál 
 
A tárgy instrumentális funkciója: Többféle funkciójú edény készíthető ezzel az eljárással: 
tálak, tálkák, alátétek, dísztárgyként funkcionáló lapok és képek 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): 
Ez a technológia azért nagyon ér-
dekes, mert egyszerre készül az 
edény fala és a minta 
A tárgy kommunikációja (tech-
nológiai aspektusok): a részek-
ből illesztett eljárás törékeny e-
dény falat eredményez, hiszen az 
agyagdarabkák csak az egyik ol-
dalon vannak összetapasztva. 
Ujjnyi vastag agyaghurkákból és 
golyókból egy papírlapon kirak-
va készülhet a tetszőleges, hé-
zagmentes minta. Dolgozzuk 
össze a kirakott minta felületét 
úgy, hogy a mutató ujjunkkal 
vagy egy széles pengéjű késsel 
simogassuk össze a legfelső 
réteget. A felületnek teljesen ho-
mogénnak, simának kell lenni. A 
minta papírral érintkező oldalán 
az agyaghurkák, golyók rakása, 
a köztük lévő bemélyedések 
megmaradnak, ha nem túl erős 
nyomással dolgoztuk össze a 
mintát. (Ha a nyomás túl erős 
volt, akkor a minta a másik 
oldalon teljesen kisimul, a héza-
gok eltűnnek.) Tegyük félre az 
elkészült mintánkat és textilla-
pon sodrófával nyújtsunk kb. 1 
cm vastagságú akkora agyagla-
pot, hogy a mintát a közepére 
téve jó méretű tálat kapjunk. A 
mintát színével lefelé fordítva 
helyezzük az agyaglapra, majd 
karcoljuk körbe a körvonalát s vágjuk ki az agyaglapból. Emeljük ki ezt a darabot, (össze is 
gyúrhatjuk, mert erre már nem lesz szükségünk). Az így kapott nyílásba lefelé fordítva he-
lyezzük bele a részekből illesztett betétünket, s dolgozzuk össze az agyaglappal. Ha szintkü-
lönbség van a két réteg között, akkor ezt kicsi, lecsípkedett agyagdarabokkal foltozgatva kell 
kiegyenlíteni. Összesimogató mozdulatokat alkalmazzunk s kerüljük a sodrófa használatát, 
mert könnyen eltüntetheti a mintánkat. 
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Terítsünk egy, a tálunknál nagyobb méretű textillapot az elkészült agyaglapunkra, s fordítsuk át 
színére az egészet. Most látjuk csak, hogyan sikerült beágyaznunk a nyílásba a betétet. De ez 
még nem tálforma, csak egy sima, mintás lap. Ha tállá akarjuk átalakítani, akkor agyaghurkából 
készítsünk egy, a tálunkkal azonos nagyságú keretet. Emeljük rá erre a fészekre a lapunkat. 
Óvatosan nyomkodjuk bele ebbe a mélyedésbe, hogy a lap besüllyedő feneke tállá, az 
agyaghurkán feltámasztott rész peremmé alakuljon. Teljes száradásig hagyjuk ebben a fészekben 
a lapunkat, mert különben szétterül, elveszti a formáját. 
 A tálat ebben az állapotában is befejezettnek tekinthetjük, de a bronzkori mészbetétes 
edényekhez hasonló intarziás megoldást is alkalmazhatunk a minta hézagainak a kitöltésére. 69.-
73. kép. Ehhez földfestékre, engóbra lesz szükségünk. 
Technológiai analógia: A szövésnél figyelhetünk meg hasonlót, ahol a textil létrehozásának 
mikéntje határozza meg a mintát. Szövet és minta szétválaszthatatlanok egymástól ugyanúgy, 
mint a részekből illesztett minta, amely egyszerre minta és edény fal is. 
 
 

2.1.4.2. Engób betétes tál 
 
 
 
Engób (földfesték) 
készítése: csont-
száraz agyagtörme-
lékre öntsünk vizet, 
majd hagyjuk rövid 
ideig állni. A felá-
zott agyagpépet 
fémoxid porokkal 
lehet színezni. Vö-
rös vasoxiddal vö-
röset, krómoxiddal 
zöldet, mangán- és 
rézoxiddal fekete 
színt keverhetünk. 
A palacsinta tészta 
állagú festéket szűr-
jük le, és fedeles 
vödörben vagy csa-
varos tetejű befőt-
tes üvegekben tárol-
hatjuk. Ha festék-
ként akarjuk hasz-
nálni, akkor nagy-
jából a tempera fes-
ték használatához 
hasonlóan kell eljár- 
nunk. 

Hallgatók munkái. 
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A minta hézagainak kitöltésére sűrűbb, puding állagú pépre lesz szükségünk. Széles pengéjű 
késsel kenjük, vakoljuk be a mintát, majd három-négy nap száradás után száraz állapotban 
pengével távolítsuk el a bevonatot. Előtűnik a minta úgy, hogy a hézagok közötti feltöltés 
intarziaszerűen egy síkba kerül a mintával. Akkor tökéletes technikailag ez a hézagfeltöltő 
intarzia, ha a kezünkkel végigsimítva teljesen sima felületet tapintunk. 
 
 

2.1.4.3. Papírhengerbe tapasztott edény 
 

Ugyanezt a technikát alkalmazhatjuk úgy is, hogy az agyaghurkákat, golyókat egy hosszú 
karton csíkból feltekert hengerbe tapasztjuk. Ha a henger belső felületét teljesen betapasztottuk 
az agyaghurkákkal, golyókkal, akkor következik a belső felület összedolgozása, majd a karton-
papír eltávolítása. Ezen a hengeres, csőszerű edényen is feltölthetjük a hézagokat földfestékkel az 
előzőekben már leírt módon. 
 

2.1.4.4. Részekből illesztés formába tapasztva 
 
 
 
Másik variáció ugyaner-
re a technikára, ha a ré-
szekből illesztett betétet 
egy cserépformába ta-
pasztott sima agyagfal-
ba építjük: 74. -79. ké-
pek. 
 
A tárgy instrumentális 
funkciója: virágtartó 
edény (75.-78. képek), 
tál (74. kép, 79. kép.) 
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2.1.5. Edénykészítés forma kitapasztásával 

2.1.5.1. Cserépforma használatával 
 

Vegyük ölünkbe a cserépformát (ez lehet mázatlan virágcserép is), majd egy zsemle nagyságú 
agyagdarabot tegyünk a forma aljára. Erőteljes nyomással, kenéssel kenjük az agyagot fölfelé a 
cserép belső falán, miközben mindig fordítsunk rajta egy kicsit. Ha az agyagunk már elfogyott, 
elvékonyodott, pótoljuk újabb darabbal az előző réteget megvastagítva. Ha a betapasztás túlnő a 
cserép peremén, vágjuk le késsel a felesleget. Kicsi, benedvesített szivaccsal dolgozzuk össze a 
betapasztott réteg felületét. Ennek a simításnak is erőteljesnek kell lenni, hiszen az a cél, hogy a 
betapasztás jól odasimuljon a cserép falához, minél kevesebbet kelljen retusálni a formából való 
kiborítás után. A cserép méretétől függően a betapasztás falvastagsága kb. 8 mm legyen 
(nagyobb méretnél ez vastagabb is lehet). Ütögessük a cserépformát körbe-körbe, hogy a 
betapasztás elváljon az edénytől, ezután lehet óvatosan, szájával lefelé fordítva kiborítani az 
elkészült réteget. (Csak tiszta, teljesen száraz mázatlan formával lehet dolgozni. Ha nedves a 
cserép, nem tudja kiszívni a betapasztott réteg víztartalmát, s az agyag beleragad a formába. 
Ilyenkor szárítással lehet csak elválasztani az agyagot a cseréptől, de erre a 45 és 90 perces órák 
keretén belül nincs idő. Használhatunk ilyenkor talkumot, babahintőport.) 

Gyakran előfordul, hogy a kiborított réteg felülete nem teljesen sima, látszanak a toldások, 
illesztések, vagy repedések vannak a felületen. Ezt nedves szivacson átgyúrt, felpuhított 
agyagpéppel javíthatjuk. Ha újra ráborítjuk a retusált félgömbre a cseréphéjat, még egyszer 
kisimíthatjuk belülről a formát, s ezzel valóban egyenletes lesz a felülete. 

(Az így elkészített félgömbbe nyílást kell vágnunk, s ebbe kell beépítenünk a részekből 
illesztett betétet. Gömbölyű edény készítéséhez készülhet az alsó rész formába tapasztva sima 
fallal, a felső pedig ugyanabba a cserépformába részekből illesztve: 76. kép. 74. 76. 77. 78. 79. 
kép hallgatók munkája, 75. a saját munkám.) 
Technológiai analógia: a széki varrottas hímzés olyan sűrűn egymás mellé hímzett vonalakból 
áll, amely kicsit távolabbról foltszerűségével filcrátétnek hat. A részekből illesztett betétes 
technika ehhez hasonló: a minta vonalas agyaghurkákból készül, de egymás mellé illesztve 
foltszerű mintát alkot. A betét elkészítéséhez ezért hasznos lehet ezeket a hímzéseket meg-
nézni. 
 

2.1.5.2. Edénykészítés szakajtó, kéregedény, kosár használatával 
 

A régészek feltételezése szerint az őskori edények készülhettek ezzel a technikával: a 
forma lehet kicsi szakajtó vagy kosárka is. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.3. Edénykészítés forma kétszeri kitapasztásával (hordóedény) 
 
A tárgy instrumentális funkciója: 
Bortároló edény, amelynek cserép változatai gyakran a fából készült edényformákat utánozzák 
két végükön lapos fenekükkel. A kerámiatörténeti példák között is találunk ilyen gyógyszeres 
habán edényt: 84. kép. 

Iskolás gyerekek 
munkái. 
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A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): miután a két fél héj összeillesztése és a 
nyílás tengelye egymásra merőleges, ezért ez különleges, szokatlan formákat eredményez. 
A tárgy kommunikációja (technológiai aspektusok): 
Nehezen összeépíthető 
tárgy, mivel az edény 
nyaka súlyával az 
összeillesztésre nehe-
zedik, ezért könnyen 
szétnyílik a hordó. 
Összeépítésnél érde-
mes egy vászoncsík-
kal átkötni a formát. A 
formába tapasztást 
kétszer kell megismé-
telni, majd az elkészült 
két puha héj össze-
építését kell megol-
dani. 
 
 
A kitapasztást piacon 
kapható, mázatlan vi-
rágcseréppel is elvé-
gezhetjük, ez minden-
ki számára könnyen 
beszerezhető. Mivel 
ennek a mélysége az 
egy darab agyaggal 
való kitapasztáshoz vi-
szonylag mély, ezért 
más megoldást kell 
választanunk. 
Sodrófával nyújtsunk 
egy kb. 8-10 mm 
vastag agyaglapot. 
Vonalzó mellett kés-
sel vágjuk fel 2 cm-es 
csíkokra. Vegyük az 
ölünkbe a virágcse-
repet, tapasszunk a fe-
nekére egy kerek a-
gyaglapot. Az előző-
leg gyártott agyag csí-
kokat tapasszuk a virágcserép belsejébe alulról felfelé haladva követve a formát.  
Ez a technika a szalagokból felrakásra hasonlít, de itt könnyebb a dolgunk, mert egy meglévő 
formát kell kibélelnünk, a szalagokat ennek falához tapasztjuk. Minél alaposabban nyomjuk az 
agyagot a cserép falához, annál simább lesz kiborítás után az így kapott réteg. Ha nem kentük az 
agyagot elég erősen a formába, akkor a csíkok közötti hézag megőrződik. Ennek kijavítására 
felpuhított agyaggal retusálnunk kell a kiborított kéreg felszínét. Töröljük le az egészet  

81. kép: Ciprus, i. e. 6.sz. 
82. kép: Spanyol népművészet, 20. sz. 
83. kép: Boroshordó, Aquincum, 4. sz. 
84. kép: Habán gyógy szeres edény, 17. sz. 
85. kép: Tanítvány munkája. 
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szivaccsal. Ismételjük meg még egyszer a kitapasztást, mert két héjra lesz szükségünk a hordó 
forma összeépítéséhez. A második kitapasztás peremét kenjük be agyagpéppel. Borítsuk rá a 
másik fél formát, gyengén nyomjuk össze. A hordóformát emeljük ki a cserépből. Ezután 
következik a két félforma kívülről való összedolgozása. Óvatosan bánjunk most már az 
edényünkkel, hiszen puha, könnyen behorpad, elnyomódik. 

Fektessük le az összeépített formát. Készítsünk agyaghurkából egy fészket az elfektetett 
hordónknak, hogy a további összeépítésnél szét ne nyíljon a formánk a ránehezedő nyak súlyától.  

(Optimális persze az volna, ha volna idő az összeépített és nyílással ellátott hordóforma 
szikkasztására, szárítására, de órai keretek között ez nem megoldható.) Vágjunk ki egy kerek 
nyílást a hordó felezővonalában. A nyak kivágásához ne használjunk széles pengéjű kést, mert 
ezzel nagyon nehéz íves formát vágni és az agyag is túlságosan hozzáragadna. A kivágott 
nyíláson keresztül dolgozzuk össze mintázófával belülről az illesztést. Erre a nyílásra kerül majd 
a hordó nyaka. Sodrófával nyújtott agyaglapból vágjunk ki egy hosszúkás téglalapformát, s ezt 
hengeresre hajlítva készítsünk egy nyakat a hordó szájára. Agyaghurkából sodort gyűrűs száj 
kerülhet a nyak felső peremére. Mintázófával ezt is dolgozzuk rá alaposan kívül és belül. 
Fülezés: Készítsünk két fület a hordónkra. A fazekasok ezt egy vizes tál fölött húzzák a kezüket 
állandóan vízbe mártogatva, s a vastag agyaghurkát tehénfejéshez hasonlító mozdulatokkal 
vékonyítják, nyújtják. Egyszerűbb s könnyebben megtanítható formája a fülhúzásnak, ha 
asztallapon sodort és ellapított agyag szalagot vizes szivaccsal addig simítgatunk, amíg szép 
profilos szalagot nem kapunk. Az asztallapra felragasztott csíkot metsződróttal vágjuk le az 
asztalról, majd a két egyforma hosszú darabot ívesre meghajlítva dolgozzuk rá a hordónk vállára. 
 
 

2.1.6. Edénykészítés öntéssel: Bonsai tálka 
 
 
A tárgy instrumentális funkciója: japán 
növénytartási módhoz alkalmazható tálka 
formák 
A tárgy kommunikációja: (esztétikai as-
pektusok): erősen kötődik a bonsai eszté-
tikájához. 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezet-
kultúra téma: Ennél az edénykészítésnél el-
kerülhetetlen ennek a szempontnak előtérbe 
állítása. A bonsairól, erről az érdekes, törpe-
növények termesztésével foglalkozó japán 
kertészeti irányzatról sok magyar nyelvű 
könyv jelent meg az utóbbi időben. Van 
olyan növény, amelyhez magas, vázaszerű 
forma való, a másikhoz pedig laposabb, 
szélesebb tálka kell. A hallgatók tervező 
munkájához szükség lenne ennek a témának 
is bővebb, képekkel illusztrált kifejtésére. 
 
A tárgy kommunikációja: (technológiai 
aspektusok): Bonsai tálhoz gipsz öntőforma 
készítése. 
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l. Mag elkészítése tömör agyagtömbből kónuszos formára. 87. kép. 
2. Gipsz negatív készítése a tömör agyagtömbről. 
3. Sokszorosítás tófeji öntőmasszával gipsz negatívba öntéssel. 
 
 
1. Mag elkészítése tömör agyagtömbből kónuszos formára 
 A kikaparásos technikánál kellett az edényt első lépésben teljesen készre, tömör tárgyként 
elkészíteni. Ennél a technikánál is hasonló az indítás: egy üveglapon, szájával lefelé fordítva kell  
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megmintáznunk az edényt tömörre, kónuszos formában. Ez azt jelenti, hogy a tárgy minden 
részletében felfelé szűkülő kell legyen. A mintázás végeredménye forgástest vagy szögletes 
forma egyaránt lehet. Ha kész a bonsai tál, a mag, az üveglap közepén hagyjuk, majd az 
üveglapot az agyagmag körül tisztára, szárazra kell törölnünk. Négy deszkalapból csináljunk a 
tárgyunk körül kerítést úgy, hogy az élére állított deszkákat a magtól kb. 5-6 cm-re állítsuk fel az 
üveglapon. Kötözzük körbe a kerítésünket spárgával vagy széles ragasztószalaggal. 
Agyaghurkákkal tapasszuk körbe kívülről a kerítésünk alját, hogy a később beöntött gipsz ne 
tudjon kifolyni a kerítés alatt. A deszkák függőleges találkozási éleit is tapasszuk be agyaggal. A 
deszkának olyan szélesnek kell lenni, hogy a bonsai táltól számítva még legalább 5 cm-rel 
magasabb legyen a kerítés. 
 
2. Gipsz negatív készítése a tömör agyagtömbről 

 
A gipszkeveréshez félbevágott gumilabdát szoktak használni, (ennek nyéllel ellátott 

változatát, a gumifándlit boltban is lehet kapni.) A megkötött maradék gipsz ebből az edényből 
könnyen kiborítható a szemétbe, hiszen a gumifalú edényt csak össze kell nyomni, be kell 
horpasztani. Lefolyóba nem szabad gipszet önteni, még vízzel felhigítottat sem. A gipsz kötése 
nagyon felgyorsul, ha meleg vizet használunk a keveréshez. Nagy mennyiség megkeverésénél 
ezért döntsünk inkább a hideg mellett, nehogy megkössön a gipsz idő előtt. 

A megkevert gipszet öntsük a bonsai tálra a deszkakerítést teljesen feltöltve, rázogassuk meg 
gyengén az asztalt, majd kb. 10-15 perc múlva, amikor már megkötött a gipsz, távolítsuk el az 
agyaghurkákat, majd a deszkakerítést. Toljuk le a gipsztéglát az üveglapról, majd óvatosan, 
nehogy megsértsük körmünkkel a gipszet belülről, távolítsuk el a tömör agyag edényt a 
gipszforma belsejéből. A gipszforma külső éleit késsel faragjuk le, mert használat közben 
könnyen lecsorbulnak az élei. 
 
 
3. Sokszorosítás tófeji öntőmasszával gipsz negatívba öntéssel 

 
A gipszforma teljes kiszáradása után következhet a tárgy sokszorosítása öntéssel. Kerámia 

szakboltban szerezhetjük be az öntőmasszát. Ennél a feladatnál mi tófeji öntőmasszával 
dolgoztunk. Ez a száraz por formájú alapanyag kaolin tartalmú, amit magunknak kell vízzel 
hígítani, csomómentes szuszpenziót készítve. 

Öntsük tele a kiszáradt gipszformát ezzel az öntőmasszával. Öt-hat perc után a beöntött 
massza szintje behorpad, mert a gipsz magába szívja a vizet, miközben a forma falánál lerakódik 
az öntőmassza szárazanyag tartalma. Újabb feltöltés és pihentetés után kb. 15-20 perc múlva a 
gipszformából öntsük vissza a vödörbe a maradék masszát. (A gipszforma peremén végigcsurgó 
masszát egy faléccel húzzuk le). A massza sűrűségétől függ, hogy mennyi ideig kell állni hagyni 
a formát, hogy a gipsz elengedje a beöntött réteget. (Kb. 30 perc.) Ha a beöntött réteg elvált a 
faltól és már nem nagyon puha, akkor egy karton lapot tegyünk a gipszforma szájára, és óvatosan 
fordítsuk át az egészet. Lehet, hogy gyengén rázogatni vagy ütögetni kell a formát ahhoz, hogy 
az öntött edény kiborítható legyen belőle. Ha túl korán borítjuk ki, akkor a tárgynak még nem 
lesz elég tartása és összedől. Egy ilyen kicsi tárgyat kb. 5-6 mm-es falvastagsággal kell készíteni. 
Szárítás és égetés után (980 C) lehet mázazni, majd újabb égetés következik. A színes fotókon 
hallgatók bonsai tálkáit láthatjuk, valamint a két alsó tálka gyártásához készített negatív formát. 
(88.-95. képek hallgatók munkái) 
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2.1.7. Figurális edények készítése 
 
A tárgy instrumentális funkciója:  
– a figurális edény a szobrászat és a kerámia között helyezkedik el 
– a figurális edények minden kultúrában valamilyen kiemelt, ünnepi célra készültek 

(házasságkötés, temetkezés, családi ünnep) 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): 
A./A figurális edény típusai: 

1. a figura (ember vagy állat) domborműves díszként jelenik csak meg az edényen 
2. az állat és az edény ürege ugyanaz 
3. a figurális edény két összeépített részből áll: edény + figura 

B./ a szobrászati rész megmintázását nem realisztikus pontossággal, hanem az edény funkcióval 
való párosítás miatt leegyszerűsítve, némileg “átírva” kell elkészíteni. 
A tárgy kommunikációja: (technológiai aspektusok): vegyes eljárás: a második típusú figurá-
lis edény készítésénél: az 
edény cserép présforma 
kitapasztásával, az állat 
figura feje, lábai mintá-
zással, az edényre illesz-
téssel készülnek 
A tárgykészítéshez kap-
csolódó környezetkultúra 
téma: nem hétköznapi e-
dényhasználat, különböző 
kultúrák kiemelt alkal-
makkor használt edényei, 
rítustárgyak, jeltárgyak 
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2.1.7.1. Figurális edény készítése félgömb formájú edény kiegészítésével 

 
Amikor félgömbforma kiegészítéseként madáralakot illesztünk az edényhez, sikeresebb lesz a 

tanulók munkája, ha állatrajzok, tanulmányok előzik meg a feladatot, vagy legalább madaras 
képek állnak rendelkezésre mintázás közben. 
 

Sokkal karakteresebb lesz az edény, ha valamilyen konkrét madárfajra kell utalnia a 
plasztikus kiegészítéseknek. Az edénytest készülhet agyag félgömb kikaparásával vagy cserép 
félgömb kitapasztásával Az állatra utaló kiegészítések akkor szépek igazán, ha az edény 
részeként is funkcionálnak valamilyen módon. Ha például a madár nyaka egyben kiöntő is, vagy 
a farka edény fülként is szolgál. 
 
 
101.-105. Hallgatói 

munkák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.7.2. Figurális edény készítése két félgömbhéj összeépítésével, 
plasztikus kiegészítésekkel 

 
Négylábú állattal kombinált figurális edények 
 

Ez a feladat sem megoldható előzetes állattanulmányok nélkül. Az állatfej sikeres 
megmintázásához szükség van a tetszőlegesen kiválasztott állat fejéről több nézetből elkészített  
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rajzokra. Az edénytest ebben a feladatban két gömbhéj összeépítésével megoldott gömb-
forma. Az állat feje plasztikusan megmintázva, üregesítve kerül összeépítésre az edénytesttel, 
az állat teste karcolva vagy festéssel kerül az edényre. 

 
Metodikai kérdés, hogy az itt következő kerámiatörténeti példák közül mindig úgy 

válogattam az órámhoz éppen használható példákat, hogy azok témájukban ne legyenek 
azonosak az óra anyagával: ha tehát négylábú állattal kellett a hallgatóknak az edényüket 
kombinálni, akkor madaras vagy ember alakos példákon mutattam be az egyszerűsítés, a 
redukálás és a stilizálás megoldásait. 
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Kerámiatörténeti példák: 
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Figurális edények a 19. századi magyar népművészetben:  

 
 115. kép: Búzacsíráztató. 

116. kép: Figurális pálinkás butykos.  
117. kép: Miskakancsó.  

118. kép: Figurális só- és paprikatartó. 
 



 41 

Az itt bemutatásra kerülő, azonos állatra készített megoldások jó összehasonlításokkal 
szolgálnak: melyik hallgatónak sikerült olyan figurális edényt készítenie, amely valóban a 
kerámia és a szobrászat között helyezkedik el félúton. A bárányos párból a jobb oldali, a medvés- 
ből a jobb oldali, a békásból a bal oldali a sikerültebb megoldás. 

Másik gyakran felmerülő probléma, hogy sikerül-e a hallgatónak elszakadnia a játék- és kabala 
figuráktól, vagy az animációból ismert megoldásoktól. (A bal oldali medve inkább játékszerre 
emlékeztet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallgatói 
munkák. 
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Sikeres megoldásnak tartom az itt bemutatott példák közül a teknős edényt, mert az állat farka és 
feje edény fogantyúként funkcionál, s a fedő is fogógombjával együtt szépen követi a teknős 
hátának érdekes osztásait. A kecske formájú edény festése szépen hangsúlyozza az állat 
stilizáltságát. 
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Az állatfigura megoldását tovább nehezíthetjük, ha olyan állatot választunk a feladat 

témájának, amelynek szimbolikus tartalmát is meg kéne jelenítenie az állatos edénynek. Jó 
lehetőséget kínál erre pl. a macska. A macska „szimbolikája sokrétű, pozitív és negatív 
értelemben egyaránt szerepelhet. Annak a képességnek köszönhetően, hogy sötétben is jól lát, 
az éleslátás, a belső látás megtestesítője. Alapvetően feminin, lunáris természetűnek 
tekintik.(…) Egyiptomban különösen mély tisztelettel övezték. Básztet, a szerelem és a 
termékenység istennője macska képében jelenik meg, így az állat az áldás, a védelem és az 
anyaság jele. (...) A kereszténység általában negatív vonásait emeli ki; a lustaság, a kéjvágy 
kifejezője. A fekete macska a démoni erők, a szerencsétlenség, a halál, a Sátán megtestesítője. 
(...) A nyugati kultúrában erotikus szimbólum. (…) Ambivalens, kiszámíthatatlan és 
megismerhetetlen (…), a női lélekre utal.”17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Szimbólumtár Szerkesztette: Pál József és Újvári Edit Balassi Kiadó, Budapest 1997 
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2.1.7.3. Figurális edény készítése edény és körplasztika összeépítésével 

 
A tárgy instrumentális funkciója: “Ebben a csoportban a figurális díszítés körplasztikában (...) 
jelentkezik, vagyis két összeépített testről van szó.”18 A körplasztika lehet edény fogantyú, fül, 
fedőgomb vagy edény láb. 

 

A posztamenseken, lábakon álló edények eredeti funkciójáról: 
1. A lábak a nyílt tüzű égetés és főzés során az edényt a tűz fölött tartották (142. kép) 
2. Temetkezési urnák esetében a lábaknak ugyanaz lehetett a szerepe, mint a szoborhoz tar- 

tozó posztamensnek: kiemelte a hétköznapi környezetből a tárgyat (145. kép) 
                                                           
18 Domanovszky Görgy i. m. 
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A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): 
1. a posztamens kiemelő szerepe 
2. az edény megmintázottsága miatt az ünnepi funkció dominál 
3. mind esztétikailag, (mind technikailag) jó kapcsolatot kell teremteni a figurák és az 

edény között: összetartozásukat hangsúlyozó formai megoldást kell választani 
 
A tárgy kommunikációja (technikai aspektusok): vegyes eljárás: technikai nehézség, hogy 3-4 
egyforma méretű és formájú állatot kell megmintázni, ha lábként akarjuk ezeket használni. 
A tárgy összeépítéséhez az edénynek bőrkemény állapotúnak kell lennie 
 
Szemléltetés: 

A tárgy elkezdése előtt be kell 
mutatnunk azt a gyűjtést, amely a 
posztamenses edényekkel foglal-
kozik. A posztamens szerepe lehet 
gyakorlati funkcióhoz kötött: nyílt 
tűzön főzés esetében az edény tűz 
fölött tartása (serpenyős lábas) 
vagy esztétikai: a tárgy felemelése, 
magaslatra helyezése, kiemelése a 
hétköznapi környezetéből. Mivel 
ezeken a tárgyakon a posztamen-
sek egyszerű korongon készült 
formák vagy a fülezéshez hasonló 
megoldással készült nyúlványok, 
így ezek a példák csak a poszta-
mens funkcióját járják körül, de 
nem adnak megoldásokat az 
állatalakok kivitelezéséhez. Meto-
dikai szempont: a figurális posz-
tamenses edények csak a munka 
befejezése után mutathatók meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

147.-148. Saját munkáim. 
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Hallgatói munkák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. DÍSZÍTÉS 
2.2.1. Motívumtervezés 

2.2.1.1. Állatalakos motívumok tervezése 
 
 
 
A tervezés lépései: 
1. Négylábú állatról krokik 

készítése az állatkertben. 
151. kép 

2. Körplasztika készítése 
agyagból az állatkerti 
rajzok alapján. 152. kép 

3. A szobor vetítéssel létre-
hozott árnyékának 
redukálása foltszerű 
motívummá. 153. kép 

4. A motívummal fríz  
tervezés és kör alakú 
képmező kitöltésére 
alkalmas kompozíció 
készítése. 154.-159. kép 

 
Hallgatók munkái medve-, 

láma- és szarvas motívumok 
létrehozásával.→ 
A kerámiatörténetben nagyon 
sok szép állatfigurás motívum 
található. Ezek többféle szem-
pontból vizsgálhatók: a re-
dukció foka, a stilizálás mód-
ja, az állat foltját kiegészítő 
geometrikus vagy növényi 
motívumok elhelyezése, a 
motívum helye az edényen 
stb. szempontok szerint. 
(160.-163. képek) 
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160. Michael Cardew, 1950 
161. Egyiptom, 1.-2. sz. 

A béka gyakori motívum a 
temetkezéseknél használt bor 
áldozati edényeken 

162. Irán, i. e. 2. évezred eleje 
163. Perzsia, 12. sz. második fele.  
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2.2.1.2. Növényi motívumok tervezése 

A növényi motívumok tervezésénél segítheti a természeti forma síkredukcióját a növény 
árnyéka. Hallgatói munkák. 164-168. 
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2.2.1.3. Formaredukció a motívumtervezésben 
 
A Schwäbisch-Gmünd-i Pedagogische 
Hochschule (Németország) diákjainak 
egy ottani tanítás alkalmával a helybeli 
románkori templom domborműves 
díszítményeit kínáltam a motívumok 
átírásához. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Schwäbisch-Gmünd-i románkori templom 
vasalásai is jó motívumot kínálnak a butellák 
díszítéseihez.  

Saját munkám. Motívumtervezés a 
Schwäbisch-Gmünd-i János templom 
domborműve nyomán.  
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2.2.2. Komponálás: tálka közepébe kör alakú minta elhelyezése 
 
Tálak díszítményeinek tanulmányozása. 
 
A magyar népművészetben a tálak díszítményének elhelyezése 
többféle lehetett: gyakori volt az a megoldás, amikor körgyűrű 
formába komponált díszítősor, fríz szaladt körbe az edény peremén, s 
a tál közepe üres maradt.  
Ez a körgyűrűs megoldás kapcsolód-hatott valamilyen, a tál 
közepébe elhelyezett centrális motívumhoz is. Ezeknél a 
megoldásoknál nem volt egy meghatározott nézete a díszítménynek. 
(180. kép.) 
A tálak díszítményei között találunk olyan megoldásokat is, amikor 
az előző kettő együttes használata adja a díszítményt: a peremre 
körgyűrűben fríz, az edény közepébe valamilyen talpára állított 
önálló motívum kerül. (181.- 182. kép.) 

Másik gyakori megoldást az jelentette, amikor a tál közepébe 
valamilyen növény, növényi csokor (életfára utaló megoldás), madár, 
vagy az étkezésre utaló kanál, kés, villa került. Az ilyen típusú 
díszítményt egy meghatározott nézetből lehetett igazán felismerni, s 
az ilyen komponálás azt jelzi, hogy a tálak a gyakorlati funkcióból 
kivonva, felakasztva képként, dísztárgyként is funkcionáltak. (182. 
kép.) 
 
 

A kerámiatörténetben szép számban fellelhető tálak közül a lenti 
négy példa a különféle kompozíciós megoldások, eltérő képmező 
osztások megfigyelése mellett a madár eltérő szemléletű 
stilizációjára is jó példát mutatnak. A két bal oldali foltszerű, a jobb 
oldaliak a vonalas stilizálások szép példái. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

183. kép: Katalónia, 
17. sz. eleje. 

184. kép: Statfordshire, 
18. sz. 

185. kép: Kelet-Perzsia, 
9.-10. sz. 

186. kép: Közép-Ázsia, 
Isnik, 1550-1660 
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Az indián tálak körbe komponált motívumait kompozíciós szempontból tanulmányoztuk a 
hallgatókkal. Nem mintamásolás, hanem a kompozíciós elvek és képmezőosztások átvétele volt 
a feladat, s ezt kellett új díszítménnyel feltölteni. 
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Vizuális nevelési órákon a leggyakoribb képmezőforma az álló vagy fekvő téglalap, ritkábban 
a négyzet. Pedig az ellipszisbe vagy a körbe komponálás is érdekes feladatot jelenthet. (Ilyen 
kihívást az embléma vagy a piktogram tervezés kínálhat a vizuális kommunikáció feladataiban.) 
A tálak díszítményei a körbe komponálás lehetőségét kínálják. 

Az itt látható tálakhoz fotogramokat készítettünk növényekről a fotólaborban. A tálakba való 
komponáláshoz ez egészen más megközelítést kínál, aszimmetrikus, a keleti kultúrákkal rokon 
kompozíciók elindítója lehet. 

 
 
 
 
 
 
 

191. kép: Szabadkézzel festett tál, hallgatói munka. 
192.-194. kép: fotogram transzponálása papírsablonos díszítéssé. Hallgatói munkák. 
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2.3. DÍSZÍTÉSI TECHNIKÁK 
2.3.1. Papírsablonos díszítés 

 
A kerámiatörténetből ismert díszítő eljárások közül tapasztalatom szerint oktatási célra a 

papírsablonos díszítés volt a leginkább használható, mert a papírból kivágott mintát az edény 
felületére helyezve hamar dönthetünk az edényforma és a minta nagyságának megfeleléséről. 
Másik nagyon fontos előnye ennek a technikának, hogy olyan éles kontúrral festett foltokat 
eredményez, amit szabadkézzel festve nem lehet elérni. 

Ismétlődő, frízszerűen körbefutó mintánál gyakori hiba, hogy a minta “nem jön ki”, vagyis a 
minta és hézagai nem maradéktalanul töltik ki az edény felszínét. Papírkivágás mintánál ilyenkor 
könnyű korrigálni a tévedést, az edény falára tapasztott mintát kell csak más mintaközzel újra 
kirakni az edény felületére. Frízszerű mintát tehetünk a butella oldalára is. 
 
A papírsablonos díszítés lépései: 
A kivágott minta lehet egybefüggő papírkivágás vagy különálló darabokból kirakható 
minta. A kivágott mintának használhatjuk akár a pozitív, akár a negatív részét. (Földfestékkel 
csak a papírral le nem takart felületeket tudjuk befesteni.) 
 

1. Helyezzük el a papírkivágást az elkészült, még puha tárgy felületére, majd jól 
kicsavart vizes szivaccsal tapétázzuk az edény felületére a mintát. Fontos, hogy 
a papírkivágás szélei pontosan illeszkedjenek a felszínen, különben a festék 
befolyik a minta alá. 

2. A kiválasztott földfestékkel fessük be a papírsablonnal díszített felületet. 
3. Ha már nem csillog a festék, akkor egy hegyes szerszámmal hajlítsuk fel a 

papírkivágás szélét, s óvatosan távolítsuk el a kivágott mintát. 
4. A butella hátlapját fessük be ugyanezzel a földfestékkel, és ha bőrkeményre 

száradt, akkor karcoljunk bele verset vagy névre szóló ajánlást. 
5. A butellát kiégetés után átlátszó, transzparens fazekas mázzal mázazhatjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

195. kép: Figurális pálinkás butykos papírsablonos rozettával. 
Magyar fazekas edénye  

a 20. sz. elejéről. 
196. kép: hallgató munkája 
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A kerámiatörténetből idézett példák jól mutatják a dekoratív foltképzés lehetőségét a 
papírsablonos díszítés alkalmazásában. Bernard Leach edényén a kompozíció a pozitív-negatív 
foltok érdekes kombinálásából adódik. A jobb felső és bal alsó képen arra láthatunk példákat, 
hogy a stencil által kitakart foltokat hogyan lehet további részletekkel gazdagítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197. kép: Kőcserép, Bernard Leach 
munkája, 20. sz. 

198. kép: Ming dinasztia 1368-1644 
199. kép: Kínai edény 13.-14. sz. 
200. kép: Ming dinasztia 1368-1644 
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201.-206. Hallgatók papírsablonos 
edényei 
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2.3.2. Pecsételés 
 

Pecsételéshez használhatunk a környezetünkben készen található természetes és mesterséges 
formákat: kagylókat, csigákat, kemény héjú terméseket, tiplit, facsavart, kulcsok nyelvét stb. 
Pontpecsételőt faraghatunk száraz agyag- vagy gipsz hasábba, vagy puha agyaghenger 
keresztmetszetébe pecsételhetünk a felsorolt eszközökkel is. A pecsételőt mindig eltolva, sűrűn 
egymás mellé nyomva díszítősort, frízt hozhatunk létre. A pecsételők használatánál érdemes 
figyelni a pecsételt minták közti negatívra, mint “új” motívumra.  

A befejezetlennek tűnő, semmitmondó, aszimmetrikus mintázatú, négyzetbe, téglalapba, 
háromszögbe karcolt pecsételők variálhatóak igazán. Az a pecsételő, amely önmagában zárt, 
befejezett motívum, valószínűleg nem jól sorolható. 

Egyetlen pecsételővel a geometriai transzformációk közül csak az eltolást és az elforgatást 
alkalmazhatjuk pecsételés közben, hiszen a tükrözéshez, a kicsinyítéshez, a nagyításhoz 
szükségünk volna újabb pecsételőkre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keleti kelta művészet i. e. 4.-3. századforduló 
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Tanításhoz készített szemléltető anyag egy inka motívum felhasználásával. 
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Az edény pecsételővel való díszítésénél gondoskodnunk kell az edény fal belülről való 
ellentámasztásáról. Csak így lehet biztosítani, hogy a forma elnyomódása nélkül elég erősen 
lehessen a pecsételőt a felületbe nyomni. 

A pontpecsételővel külön agyaglapokon való mintagyártásnak az a célja, hogy kipróbálhassuk 
egy-egy motívum variációs lehetőségeit. Tehát egy-egy pecsételőt használva azt kell 
végigjátszani, hogy milyen új kapcsolódásokat tudunk létrehozni eltolással, elforgatással, az 
egyes pecsételt csíkok tologatásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212.-213. Fiatal népművészek 
munkája 

214. Saját munkám 
215.-218. Hallgatók 

pecsételői 
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Hengeres pecsételőt készíthetünk vastag gyertya hengerpalástjába hegyes szerszámmal 
karcolva (223. kép), vagy különböző textúrájú anyagon végighengerített puha agyag golyóval 
(225. kép). A kiégetett cserép hengeres pecsételő domború mintát hagy a puha agyaglapon 
(227. kép), a 231. képen hengeres pecsételővel készített mintákat láthatunk. Kerámiatörténeti 
háttér: 224. kép: Mezopotámia, Jemdet Nasr-kultúra, i. e. 3. évezred kezdete. 226. kép: 
Mezopotámiai pecsételő henger. 228. kép: Egy kamerumi fazekas fából faragott pecsételő 
hengerei. 229. kép: Somogyi bábsütőfa. 230. kép: nádudvari fazekas hengeres cifrázófája. 
232. Nádudvari korsó vállának hengeres pecsételővel díszített, és fésűvel karcolt mintázata.  
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2.3.3. Domborműves díszítés 
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A reliefes díszítésű római terra sigillata edények jellemzője a vöröses-barna agyagmázzal 
bevont finom, domborműves díszítés, amely P. Brestyánszky Ilona szerint valószínűleg az 
ezüstedények trébelt díszítményét utánozta.19  
 
A figurális díszítményekben a görög kultúra mitologikus alakjai élnek tovább, a növényi- és 
ornamentális díszítményekben közkedveltek voltak a maszkok, az akantuszlevél, a vi-
rágfüzérek és a pontsorok. A terra sigillata edény a 236. képen látható negatív vésetekkel 
ellátott cserép formában készült úgy, hogy a fazekas egyenletes falvastagságot biztosítva 
kitapasztotta a megforgatott formát belülről agyaggal. Ezt az eljárást formába korongozásnak 
hívják a kerámiai kézműipari eljárások között, mert a cserépformát a korongon rögzítve for-
gatják, és úgy kenik ki puha agyaggal belülről. 
 
Az eljárás eszköz- és 
szaktudásigénye mi-
att ilyen formában 
nem vihető be az 
osztályterembe, ezért 
az eljárás csak a 
forma kitapasztá-
sával vagy egyedi 
domborműves pe-
csételők használa-
tával reprodukálha-
tó. 
 
 
A kerámiatörténet-
ben más korszakok is 
használták ezt az 
eljárást (240. 241. 
242. képek.) Külső-
leg nagyon hasonló 
végeredményt ad a 
barbotinos technika, 
(239. kép), de ez a 
fajta dombormű nem 
formában készül, 
hanem az edény 
agyagjának felhigí-
tott iszapjával a felü-
letre írókázva. (A 
mézeskalácsosok cu-
kormázzal való 
írókázása ad ehhez 
hasonló, a felületből 
domborúan kiemel-
kedő díszítményt.) 

                                                           
19 P. Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámiát! Budapest, Gondolat, 1976. 
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Hallgatók domborműves edényei: a 247. 
és a 250. képen látható relief rárakással, 
mintázással, a 248. és a 249. képen látható 
díszek gipsz negatívval készültek. 
 
251. kép. Cserép présforma domborműves 
díszítéssel 
 
252. kép. A fenti formával készítette a 
hallgató az edényét.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technológiai analógia: a dombor-
műves véseteket a cukrászat külön-
böző területén is használják: a 253. 
képen egy keményfából faragott ne-
gatív mézeskalács ütőfát, a 254. ké-
pen a Verpeléti Kovács Múzeum e-
gyik ostyasütő vasát, a 255. képen 
orosz domborműves mézeskalácsot, a 
256. képen harmadik osztályos 
gyerekek cserép mézeskalács negatív 
dúcait láthatjuk.  
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2.3.4. Írókázás 
 
Az írókával felhor-
dott díszítmények 
plasztikusan kie-
melkedőek. A díszí-
tő eljárás eszköze az 
íróka, amely a faze-
kas által készített 
körte alakú kicsi e-
dény. Az íróka ol-
dalán az engób be-
töltésére alkalmas 
nyílás, csúcsos vé-
gén pedig csőforma 
nyak található, a-
melybe lúdtollat il-
lesztenek. Túl sok 
gondolkodásra nem 
hagyott időt az ilyen 
íróka használata, ha-
tározott, lendületes 
vonalakkal lehetett 
csak dolgozni vele. 
Az írókának sokféle 
formai változata ala-
kult ki a világ külön-
böző részein (cserép, 
bádog, szaru írókák), 
de mindegyik azo-
nos elv szerint mű-
ködik: lényeges, 
hogy a festőengób 
megfelelő konzisz-
tenciájú legyen. A 
túlságosan hígfo-
lyóssal ugyanúgy 
nehéz dolgozni, mint 
a túl sűrűvel. 
Manapság e technikához orvosi műszerellátó boltból 
beszerezhető gumilabdát használnak 
üveg- vagy fém csővel. Mi orvosi műszerellátóban 
vásárolt, fülmosásra használt, körteformájú, szétszedhető 
gumilabdákat használtunk. Csomómentes, puha, leszűrt 
pépet kell beletölteni. Ennek használata azért könnyebb, 
mint a cserép írókáé, mert enyhe nyomásra irányíthatóbb 
módon lehet dolgozni vele, mint a cserép írókával. 

Az írókázást óvódás gyerekek körében nagyon jól tudtam használni írás-előkészítésre: nagy 
csomagoló papírokon térdelve lendületes vonalakat húzva rajzoltak a gyerekek a gumi írókákkal. 

257.-259. Nagybányai írókázott díszű 
         szilkék 
258. Római barbotinos edény. 
260. 262. Hallgatók írókázásai. 
261. Cirkozott tálka. 
261./a. Cirkozott díszű deszert 
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Az írókákat kétféle módon használták a kerámiatörténetben. A barbotinos techniká-ról már 

volt szó. A másik megoldást az adja, ha az írókába az agyagtárgy színétől elütő színű földfestéket 
töltenek, s bár ennek a vonalnak is van domborúsága, ez nem akkora, mint a barbotinos 
technikánál (hígabb festékkel írókáznak). Többféle földfestékkel írókázva lehetőség nyílik a 
cirkozás-ra is, ami az egymás mellett futó vonalak cirokszállal való átkötéseit jelenti. Török 
közvetítéssel tanulták meg ezt a technikát a szekszárdi fazekasok is, de a bolgároknál is igen 
népszerű volt. 261. kép. (Technológiai analógiaként megemlíthetjük, hogy a cukrászatban is 
ismert a különböző színű, sűrűbb csíkok cirokszállal való egymásba folyatása, átkötése. 261./a. 
kép.) 

A fazekaskorong nélkül készült, gyakran egyenetlen felületű edényeken az írókázásnál 
szebben megoldható a karcolás, a pecsételés, a simább felületű tárgyakon a papírsablonos 
díszítés. Ezért az írókázás kipróbálásához más feladatot kellett kitalálnom. Így esett a választás a 
kályhacsempére. A kalotaszegi kályhacsempéket bemutató mintalapok persze nem másolhatóak 
tökéletesen írókával, de a minta rendjének követése valamilyen módon mégis nehezebbé teszi a 
feladatot, mintha tetszőleges rajzolat elkészítése volna csupán a cél az írókával. (262. kép.) 
 

2.3.5. Intarzia (mészbetét) 
 
A bronzkori edények 
jellemző díszítése volt a 
mészbetét, az intarzia, 
amely a következőképpen 
készült: 
1. A puha edény felületé-
be hegyes szerszámmal 
karcolták a mintát. Gyak-
ran használtak ehhez pár-
huzamos vonalakat adó 
fésűt. 
2. Az edényre bőrke-
mény állapotban vala-
milyen mésztartalmú fes-
téket kentek, ezzel feltöl-
tötték a karcolatok árkait 
festékkel. 
3. Száradás után egy éles 
szerszámmal lekaparták a 
felületet, eltávolították a 
festéket. A karcolatokban 
intarziaszerűen megma-
radt a festék. 
 
 
 
 
 
263.-264. Victoria and Albert 
Múzeum 265.-266. Bronzkori 
mészbetétes  edények 
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2.3.6. Szabadkézi festés 

 
A szabadkézi festést ecsettel, különböző fémoxidokkal színezett engóbokkal készítették A 

267. képen vörös vasoxidos engóbbal egyszerű geometrikus és virágdíszek borítják a tatai korsók 
vállát. A gyertyamártón a reneszánsz virágcsokor – életfa ábrázolás vegyes technikával készült: a 
vörös tulipán fejek (termékenység szimbólumok) vastag ecsettel, a virágszárak mangánoxidos 
engóbbal írókázva készültek. A 269. kép talpas tálján három, egymás alatti sorban elhelyezett 
vizuális ritmust megvalósító frízt láthatunk: a felső sorban tigrisszerű ragadozó erősen stilizált  
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alakjai váltják egymást, alatta az élet folytonosságát szimbolizáló hullámvonal, majd egy 
kazettákból álló geometrikus sor következik. A ciprusi edényen a szépen stilizált madár mintán 
tömör és áttört foltok váltogatják egymást.  
273.-274. kép: hallgatók szabadkézi festéssel, engóbbal díszített edényei. 
 

2.3.7. Karcolás 
 

271. kép: Engóbbal festett edény felületére karcolással készített minta. Hallgatói munka. 
A színhatással is együtt járó karcolás neve sgrafitto, ehhez átlátszó mázba kéne mártani az engób 
felületbe karcolt mintával ellátott edényt. 
 

2.3.8. Polírozás 
 

Polírozáson az agyagfelület simítással végzett fényezését értjük, melyre az edény bőrkemény 
állapotában kerülhet sor. Ennek lényege, hogy a simító szerszámok egyengető hatására a még 
képlékeny állapotban levő agyagrészecskék, különösen a lemezes agyagásványok, a felületen 
egy síkba fekszenek, és 
zsírfényt adnak. Polírozó 
szer-számnak sima, 
kemény tárgyat 
használnak a fazekasok: 
folyami kavicsot, kiskanál 
hátát vagy disznóagyarat. 
A polírozást – nevezik 
sikálás-nak is - a 
redukciós égetést hasz-
náló, edényeiket csak egy-
szer égető fekete edényes 
fazekasok használták. A 
technika részletes leírását 
a nádudvari Fazekas Ist-
vánról szóló monográfiá-
ban olvashatjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. KÁLYHACSEMPÉK, DOMBORMŰVEK 
2.4.1. Áttört kályhafülke 
 
A tárgy instrumentális funkciója: a félbevágott henger üregével részt vesz a hő sugárzásá-

ban. 
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A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektus): a csipkeszerű áttörés a figura – háttér vizu-
ális problémája elé állítja a kályhacsempe készítőjét és nézőjét. Ezt a hatást erősíti a félhenger 
fülkéjének sötét háttere. A félhengeres kályhafülkéket leginkább a gótikában kedvelték. 

A tárgy kommunikációja (technológiai aspektus): agyaglapokból építés, áttörés. 
A hengereket eredetileg fazekas korongon készítették, majd bőrkemény állapotban vágták 

ketté. Osztálytermi körülmények között mi az agyaglapokból építést alkalmazhatjuk. (A tech-
nika részletes leírását a butella készítésénél már ismertettem.) A félhengert lezáró agyaglapba 
az áttörést csak bőrkemény állapotban szabad elkészíteni, máskülönben a gravitáció hatására a 
vízszintes helyzetben lévő csipkeszerű lap lehajlik és beleesik a fülkébe. 

 
 

Technológiai analógia: A 
lapszerű anyagok lyu-
kakkal való áttörését fű-
részeléssel többféle mes-
terség alkalmazta: a nóg-
rádi fapadok háttámláját 
(275. kép), a szaruból ké-
szült kontyfésűket fűré-
szeléssel tették csipkéssé 
a mesteremberek (276. 
kép.) Ezeknek a munkák-
nak a megmutatása segít 
megérteni azt a vizuális 
problémát, amely a figura 
és a háttér elválasztásából 
adódik. (278. kép: hall-
gatói munka). A farostle-
mez merevsége miatt a 
lyukakat sokkal szaba-
dabban lehet elhelyezni, 
nagyobb felületet lehet 
kivágni, mint agyaglap-
ból. Így ezek a megoldá-
sok valóban csak a vizuá-
lis probléma megértését 
fogják segíteni, de máso-
lásra nem alkalmasak. (A 
képmező formátum más-
sága miatt sem lehetne 
ezeket a szemléltetésnél 
használt példákat mec-
hanikusan átvenni.) 
 
 
 
 
 
 
 

275. Nógrádi pad háttámlája 
276. Szaru kontyfésű.  
277. Korai Zsigmond-kori 

kályhacsempe.  
278. Hallgatói munka. 

 



 70 

 
 
 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: kemencék és kályhák története, a fűtő- 
és tüzelőberendezések szerepe a lakótéren belül, a kemencék és cserepesek központi szerepe a 
paraszti lakberendezésben 
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Régi magyar kályha félhenger formájú fülkékkel. Régi gótikus kályha rekonstrukciója 
(Simó Ágoston keramikus munkája.) 
 
A fülke áttöréséhez igyekeztem olyan témát választani, amely szellemi erőfeszítést követel a 
hallgatóktól. Így esett választásom a két állatot szerepeltető La Fontaine mesékre. A 
hallgatóknak az volt a feladata, hogy a tetszőlegesen kiválasztott állatos meséhez készítsenek 
illusztrációt úgy, hogy az állatokat a mesében szereplő természeti környezetbe helyezzék. 
Mindezt a kályhafülke megadott méretű, hosszúkás, álló téglalap formájú képmezőjébe kellett 
megkomponálniuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
283. - 287. Hallgatói munkák. 
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2.4. KÁLYHACSEMPÉK, DOMBORMŰVEK: 
 
2.4.2. Domborműves kályhacsempe 
 
A tárgy instrumentális funkciója: a vályog kemencéknek, cserépkályháknak több típusát 

ismerjük. Kezdetben a vályogtéglából készített kályha falába korongon készített cserép 
kúpokat, kupákat nyomtak, ezek sugározták a hőt a szoba felé. Később ezeket a kupákat 
tálszerűen nagyobbra korongozták s a kerek tálak peremét egy fa ráma mellett négyzetesre 
szögletesítették. Ezzel elérték, hogy a szögletes peremű kályhaszemeket könnyebben tudták 
egymáshoz illeszteni, de a bemélyedő kályhaszemek még mindig részt vettek a hő kifelé 
sugárzásában is.  

 A teljesen síklappá vált kályhacsempéknek már nincs szerepük a hő sugárzásában, csak az 
őrzésében. A kályhák belsejében cserép vagy samott lapokból hőterelő járatokat építettek, 
hogy a lángoknak minél hosszabb utat kelljen végigjárnia a kályha belsejében. Ezzel 
biztosították a hő minél tökéletesebb leadását. A profilos peremű, domborműves kályhalapok 
tulajdonképpen csak ezt az építményt burkolják kívülről. 

A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): a domborműves lapokkal borított, 
különböző formájú kályhák a belsőépítészet részeként a fűtési funkció ellátásán túl 
meghatározó hangulati elemei is a helyiségnek. A hallgatóknak ennél a feladatnál az előző 
kályhafülkébe komponált megoldásaikat kellett transzponálni, vagyis a kétállatos La Fontaine 
mese illusztrációját kellett egy profilos peremmel ellátott, 21 x 21 cm-es képmezőben 
megoldani a rárakásos domborműkészítési technikát alkalmazva. 

A tárgy kommunikációja (technikai aspektusok): vegyes eljárás 
Az agyaglapból készíthető dombormű lehetséges technikái: 
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Technológiai analógia: a domborműves díszítésnél már említettük (domborműves 

mézeskalácsok, mintás ostyák) 

 
A domborműves kályhacsempe készítésének lépései iskolai körülmények között: 

1. Sima agyaglap készítése 
sodrófával 

2. Profilos keret készítése 
műanyag sablonnal a 290. 
ké-pen látható, kályhások 
ál-tal használt módszerhez 
hasonlóan 

3. A profilos keret felragasz-
tása a 21 x 21 cm-es 
agyaglapra 

4. A dombormű elkészítése a  
felrakásos technikával 

 
299.-304. kép 

 
Domborműves kályhacsempe 

A domborműves kályha-
csempéket eredetileg fából fa-
ragott negatív dúcokba dön-
gölték. Ezeket a formákat 
gyakran ugyanazok az ügyes-
kezű mesteremberek készítet-
ték, akik a mézesbábos formá-
it is kifaragták. Ezért gyakran 
jelennek meg hasonló motívu-
mok ezeken a cserép- és 
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mézeskalács domborműves tárgyakon. 
Ha valóban az volna a tanár szándéka, hogy valamelyik csempe rekonstrukcióját csináltassa 

meg a tanítványaival, akkor az eredeti technikát úgy tudná a legjobban megközelíteni, ha vastag 
agyaglapba faragva, (linómetszéshez hasonlóan) hozná létre a negatív dúcot. Különböző profilú 
gyűrűs mintázófákat használhatnának erre a célra a tanítványok. A dúc szárítása és kiégetése 
után következhetne a pozitív lap préselése a cseréplapba. A tanár ezzel a választásával nem járna 
messze a kerámiatörténeti megoldásoktól sem, mert pl. a rómaiak is cserépformákat használtak a 
domborműves edényeik formába korongozásához, sőt “A római birodalom luxus edényei 
tükrében” című budapesti kiállítás tanúsága szerint a domborműves mézeskalácsformáik is 
cserépből készültek. (Lásd: technológiai analógia) 
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Hallgatók domborműves csempéi La Fontaine meseillusztrációkkal 
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Erdélyi motívum felhasználásával készült cserepes. Saját munkám. 
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2.4. KÁLYHACSEMPÉK, DOMBORMŰVEK: 
2.4.3. Egyéb plasztikai lehetőségek 

 
Illusztráció készítése vagy saját grafika áttétele plasztikába 

 
Ez a feladat arra pél-

da, hogyan használhat-
juk a kerámia készítés-
ben megtanult fogásokat 
képzőművészeti felada-
tok megoldására. A 
“gra-fika áttétele plasz-
tikába” transzponálást 
jelent: hogyan tudjuk a 
különböző grafikai mi-
nőségekkel dolgozó raj-
zoló munkáját plasztikai 
lehetőségekre átfordíta-
ni. Puha agyaglapba raj-
zolni annyiban más fela-
dat, hogy a csuklónkat 
nem tehetjük le, mert 
belenyomódna a felület-
be. Karcoláshoz hasz-
nálhatunk hegyes ceru-
zát, rossz golyóstollat, 
csavarhúzót, (amivel 
igazán széles vonalakat 
tudunk az agyag felü-
letébe kanyarítani.) Len-
dületes, gyorsan húzott 
vonalakat ugyanúgy le-
het az agyagba rajzolni, 
mint a felületet éppen 
csak érintő óvatosakat. 
 
309. 311. 312. 313. 314. 
Hallgatói munkák. 310. 
Saját munkám óvodás-
korú gyermek rajzának 
felhasználásával. 
 
Egészen más vonalve-
zetést tenne lehetővé, ha 
az illusztrációt puha 
agyaglap helyett gipsz lapba kéne karcolni. A gipszlapba karcolt vonal mindig szárazabb, 
kimértebb, egyenletesebb vastagságú és mélységű lesz. A technikák kifejezésre gyakorolt 
hatásának vizsgálatára érdemes ugyanazt az illusztrációt agyaglapba és gipszlapba karcolva is 
elkészíteni. 
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A kiégett cseréplapra terített agyaglap kétféleképp fejezhető be. A kályhások párkányhúzó 
lécéhez hasonló szerszámmal (290. kép) profilos agyagkeretet készíthetünk a képünkhöz. A 
kályhások deszkából faragott szerszámot használnak, a mi képkeretünkhöz törött műanyag 
vonalzóból érdemes sablont reszelni. (Satuba fogatva kulcsreszelővel gyorsan elkészíthető.) A 
keretezendő lapunk szélét agyagpéppel kell bekennünk, ezzel a ragasztóval rögzíthetjük a 
méretre vágott képkeretet. 312. kép. 

 A másik lehetséges befejezést a 314. képen láthatjuk: a cseréplapnál nagyobb agyaglapot 
terített a hallgató a negatív dúcra, így a képkeret, a paszpartu ugyanabból a lapból készült. 

 Az alsó képen látható illusztrációt ezután mázzal patinázta a készítője, vagyis a már kész, 
kerettel ellátott lapot kiégetés után grafitmázzal befestette, vízcsap alatt a kép közepét szivaccsal 
lemosta. Így a máz csak az árkok alján, a bevágások mélyedéseiben maradt meg. A mázat újabb 
égetéssel lehetett megolvasztva a lapra rögzíteni. 
 
Meseillusztráció készítése papírapplikációval kartonból 
 
Illusztráció áttétele plasztikába: 
1. A foltszerűen megoldott elemek 
kivágása kartonpapírból, (mintha 
kartonmetszet magasnyomásos 
sokszorosító grafikához készíte-
nénk el a dúcot). 
2. Pecsételés az agyaglapba a kivá-
gott karton elemekkel külön-külön. 
- 
a.\ Az elkészült lap kiöntése modell 
gipsszel. Pozitív, domború kép 
készítése az óra végén. 
 
b.\ Az elkészült lap kiégetése, a 
következő órán erre terítünk puha 
agyaglapot, hogy a pozitív, dombo-
rú képet préseléssel megkapjuk. A 
kiégetett pozitív kép patinázása 
grafit mázzal. (315.-318. hallgatói 
munkák.) 
 
 

A kartonmetszet grafikai dúca 
annyiban működik másképp, hogy 
ott a kivágott elemeket egy közös 
alapra kell rögzítenünk, a rétegeket 
egymásra helyezve fel kell ra-gasztanunk. Csak ezek után lehet a kész dúcot gumihengerrel 
befes-tékezni. A kartonmetszet plasztikába való áttételénél az egyes elemeket nem kell egy 
közös lapra felragasztani, hanem az elemekkel egyenként kell az agyaglapba pecsételni. A 
315. bohócos képen látható módon a pecsételésnél használhatunk érdes textúrájú anyagokat 
is, de a technika igazi szépségét az adja, ha minél több karton réteg pecsételődik egymásra. 
Nagyobb változatosságot biztosító megoldást jelent az, ha a kivágott kartonpapír elemet nem 
merőlegesen pecsételjük az agyaglapba, hanem a kés szélével nyomva ferde síkban 
pecsételünk vele. 
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2.4. KÁLYHACSEMPÉK, DOMBORMŰVEK: 
2.4.4. Színes kályhacsempék 

 
 

 
Hucul nemzetiségű fazekasok csempéi Ukrajnából a 19. századból. (írókázás, szabadkézi festés, sgrafitto) 
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2.4. KÁLYHACSEMPÉK, DOMBORMŰVEK 
2.4.5. Komponálás hullámos felületű elemekkel (önálló kompozíció vagy falburkolat) 

 
 
Ritmikus felületű téglák vágása metsződróttal agyagtömbből. Rendezgetés az elkészített ele-
mekből, rögzítés foccsal agyaglapra. 
324. 326. 327. 328. 329. Hallgatók munkái. 325. Saját munkám. 
 
 
 Ehhez a techni-
kához minden ta-
nulónak szüksége 
lesz egy metsző-
drótra. A fazeka-
sok ilyen eszköz-
zel vágják le az el-
készült edényt a 
fazekaskorongról. 
Ehhez rozsda-
mentes acéldrótra, 
hegedűhúrra, vagy 
damilra lesz szük-
ségünk. A drót ak-
kor kezelhető 
könnyen, ha a két 
végére egy-egy ág 
darabkát erősí-
tünk, ebbe tud a 
kezünk kapasz-
kodni a drót feszí-
tésekor. 

 A metszővel 
vaó vágást úgy 
tudjuk irányítani, 
ha mutatóujjainkra 
tekerve feszített ál-
lapotban vágunk 
vele. A hullámos 
felszínt a drót le-
fel mozgatásával 
érhetjük el az a-
gyagtömbben. Kanyarodó hullámokat úgy csinálhatunk, ha az egyik kezünk le-fel mozgatása 
nem ugyanolyan, mint a másik oldalé. 
 
 
326. kép: Vasaló ellenállás rugószerűen feltekercselt drótjával hullámos felszínű szeletek 
vágása. Az így elkészített elemekkel szabad, nonfiguratív komponálás. Természeti asszoci-
ációk (hullámok játéka, szélkergette felhők.) 
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2.5. JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉS 
2.5.1. Kocsi, szekér 

 
Népművészeti és iparművészet történeti példákat gyűjtöt-

tem azt kutatva, hogyan játszottak az agyaggal a falusi gyere-
kek, milyen játékszereket készítettek a maguk mulatságára a-
gyagból, milyen cserépjátékokat árultak a fazekasok, milyen 
cserépjátékok kerültek felszínre a régészeti kutatások során. 
Mit tudunk mindebből ma felhasználni? 
 A falusi gyerekek természettel való kapcsolata egészen 
más volt, mint a mai városiaké. Kicsi koruktól bekapcsolódtak 
a felnőttek munkájába, őrizték a mezőn a libákat, a nagyob-
bacskák a birkákat. Játékszereiket is többnyire maguk készí-
tették a szabadban található anyagokból. 

Kiss Lajos a vásárhelyi sárjátékokat gyűjtötte össze, 
amelyeket nyári táborozás, kemence építés, tapasztás, vá-
lyogtégla készítés közben magunk is kipróbálhatunk a gye-
rekekkel közösen (csöktaposás, suhintó, hukkozás, 
sárkemence, iszapcsurgatás). A sár- és agyagjátékok arra 
volnának jók a mai városi gyerekek számára, hogy kezükkel-
lábukkal maguk is megtapasztalhassák az agyag különböző 
halmazállapotát, gyúrhassák, dagaszthassák az agyagot. Ez 
egészen más élményt jelent, mint a nylon zsákból kicso-
magolt, gondosan iszapolt agyag érintése kézzel (óvatosan, 
nehogy piszkosak legyünk). 

Ezeket a tapasztalatokat hasz-
nosíthatnák akkor, amikor ki-
rándulás közben a gyerekek 
maguk keresnének a termé-
szetben olyan minőségű a-
gyagot, amely tárgykészítésre 
alkalmas. Mindez az agyaggal 
kapcsolatos ismeretek bővíté-
sére, anyagvizsgálatra volna 
igazán alkalmas. 
 
 
A tárgy instrumentális funkci-
ója: elsősorban fiúkat megör-
vendeztető játékszer 
A tárgy kommunikációja 

330.-331.Ókori játékok a párisi 
Louvre anyagából. 

332. Kínai ökrös fogat a Victoria 
and Albert Múzeum anyagá-
ból. I. e. 8. sz. 
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(esztétikai aspektusok): régi korok hangulatát idézik a ma már nem használatos szekerek, kocsik 
A tárgy kommunikációja (technológiai aspektus): agyaglapokból építés, mintázás 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: hajdan volt játékszerek, régi közlekedési 
eszközök 
 
Mindezek ásatásokból kerültek elő, s valószínűleg eredetileg is játékszernek készültek. 
Kinyújtott agyaglapokból szabva, azokból összeépítve magunk is rekonstruálhatjuk ezeket a régi 
játékszereket. Első-másodikosok számára sokkal könnyebbé tehető a feladat úgy, ha a tet-
szőlegesen kiválasztott kocsimodellhez a tanár előre elkészíti a kiterített felszíni rajzot, amely 
szabásmintaként lemásolva is használható, nagyobb gyerekek számára a síkból a térbe való 
átalakítást segít elképzelni. 
 
 
 

Ne feledkezzünk meg a szekerek 
alján a tengelytartó agyagdomborulat 
kialakításáról sem, hogy égetés után a 
négy kereket mozgatható módon 
tudjuk összeszerelni a szekerünkkel. 
A 338. színes képen szereplő kis 
szekeret László Gyula: Képek a 
honfoglaló magyarok életéből című 
könyvében szerepelt, fedeles kocsit 
bemutató rajz alapján készítettem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 339. 340. képen látható szekerek 
hallgatók munkái.  
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2.5. JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉS 
2.5.2. Baba 

 
A tárgy instrumentális funkciója: elsősorban kislányokat megörvendeztető játékszer, (341. 345. 
346. 347.), de a mozgatható végtagú baba elkészíthető karakteres mesehős figuraként is. (342. 
343. 344.) 
A tárgy kommunikációja: (esztétikai aspektusok): átírás, egyszerűsítés, aránybeli torzítások, 
túlzások megengedettek 
A tárgy kommunikációja: (technikai aspektusok): mintázás 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: a babakészítés története, a játék baba 
kultúránként különböző funkciói 
A 341. és 345. színes fényképeken jól látszik, hogy a baba feje, nyaka, törzse egyetlen 
agyagdarabból készült, a karjai és a lábai utólag lettek a törzshöz kötözve. Ehhez még puha 
állapotban egy hurkapálcával át kell szúrni a figura törzsét a vállánál és a csípőjénél. Ezekbe a 
lyukakba égetés után fonalat lehet fűzni, hogy a végtagok rögzítését, mozgathatóságát 
megoldjuk. Égetés előtt csiszolópapírral tehetjük még simábbá a babánk felületét.  

341. Ókori baba. 342. 343. 344. Hallgatók munkái. 345.- 347. Saját munkám. 
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2.5. JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉS 
2.5.3. Báb 

 
A tárgy instrumentális funkciója: mesehősök életre keltésére, a cselekmény jeleneteinek eljátszá-
sára alkalmas eszköz 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektus): a kifejezés, és a láthatósági szempontok miatt 
átírt, arányaiban, mimikájában torzított figura 
A tárgy kommunikációja (technikai aspektus): kikaparásos technikával készíthetünk bábfejeket 
kesztyűsbábokhoz.  
A készítés sorrendje:  
1. A bábfej 

megmintázása 
tömörre. 

2. Félbevágás metsző-
dróttal. 

3. Kikaparás gyűrűs 
mintázófával. 

4. Összeillesztés. 
5. Az agyag bábfej 

nyakrészének kiala-
kítása, amelyhez 
később a kesztyűs-
báb ruháját fogjuk 
kötözni, rögzíteni. 

6. Égetés. 
7. Festés. 
8. Öltöztetés. 
 
Igyekezzünk minél vé-
konyabbra kaparni a bá-
bok fejét, mert külön-
ben nagyon súlyos ma-
rad, és nehéz lesz vele 
játszani. Égetés u-tán 
temperával is kifesthet-
jük, de használhatunk 
égetés előtt földfesté-
ket, engóbot is. 
A 348.-351. képeken o-
lyan babákat láthatunk, 
amelyeknek a feje, kéz-
feje, lábfeje készült 
csak agyagból, a test 
többi része vattával ki-
tömött, különböző vas-
tagságú textil hurka. Erre került ösz-szeépítés után a ruha. Arany János: Rózsa és Ibolya ver-ses 
meséjéhez készítették a hallgatók az itt látható bábokat. A tárgykészítéshez kapcsolódó 
környezetkultúra téma: bábtörténet, pl. a mozgathatóság szempontjából: síkbáb, kesztyűsbáb, 
marionett báb, vayang, árnyjáték, tárgybáb stb. 
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2.5. JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉS 
2.5.4. Malacpersely 

 
 
A tárgy instrumentális funkciója: fémpénz tárolására, gyűjtésére szolgáló cserépedény 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektus): A cseréppersely többnyire gömbölyű formájú, 
tetején kis csúccsal, oldalán nyílással ellátott cserépedény volt. A gyümölcs, körte-, almaformájú 
perselyek mellett a fazekasok készítettek figurális, asszonyi alakot, malacot utánzó formát is. 
 
 
A tárgy kommunikációja (technikai as-
pektus): A perselyeket a fazekasok koron-
gon készítették, de mi is készíthetünk 
ilyen malacperselyt kikaparásos techniká-
val. Mintázzuk meg a malac formát tö-
mörre. Vágjuk félbe a derekánál metsző-
dróttal, majd kaparjuk ki a belsejét gyűrűs 
mintázófával. Az így üregessé tett két fél 
formát a peremük benedvesítése után il-
lesszük egymásra, dolgozzuk össze kívül-
ről alaposan. Vágjunk egy nyílást a hátán 
a pénzérmék bedobására. 
 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezet-
kultúra téma: értékek őrzését szolgáló 
tároló alkalmatosságok (ládák, titkos zár-
ral ellátott fiókok, dobozok stb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
352. Hallgatók munkái. 
353. 354. Szlovák népi gyermekjátékok. 
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2.5. JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉS 
2.5.5. Babaedény 

 
A tárgy instrumentális funkciója: játékszer 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektus): A babaedény méret úgy babaszerű, ha a 
fogantyúkat, edény peremeket, füleket aránytalanul vastagabbra mintázzuk. Az eredeti tárgy 
léptékváltás nélküli kicsinyítése törpe edényt eredményez. 
A tárgy kommunikációja (technikai aspektus): A fazekaskorongot nem igénylő edénykészítési 
technikáknál korábban már sok olyan eljárásról volt szó, amely kevesebb agyagból, tehát sokkal 
kisebb méretben kivitelezve játékedényként is elkészíthető. 
355.-359. Saját munkáim. 355. – 357. Babaedény lapból építve. 358. Babaedény tömb 
kikaparásával. 359. Babaedény agyaglap formára terítésével. 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: Régi falusi edényféleségek megismerése. 
A fazekasok korongon készítették a játékedénykéket, amelyek a hagyományos konyhaedények 
kicsinyített változatai voltak. Készítettek kicsi fazekat, csuprot, kuglófsütőt, tányért, butykost, 
tejesköcsögöt, ikerfazekat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

355.-359. kép: saját babaedényeim. 
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Készíthetünk játékedényeket agyaglapokból is. Fedeles dobozok, falra akasztható játék  
sótartók, kicsi cukortartók készülhetnek így. 360.-363. Hallgatói munkák. 
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Az itt látható tárgyakat a Kecskeméti Szórakaténusz Játékműhelyben készítettem négy éves 

gyerekekkel. Ezek a kicsi tálak úgy készültek, hogy zománcos merítőkanálba gipszet öntöttünk, 
majd amikor megkötött, a kanál peremét a földhöz ütögetve kiborítottuk a tartalmát. Az így 
kapott gipsz félgömbökre száradásuk után kör alakú agyaglapot terítettek a gyerekek. A tálka 
belsejét engóbbal festve, vagy karcolva díszítették. (365. és 370. kép) (Kerámia műhelyben 
ugyanehhez az eljáráshoz gipsz félgömböt kellene esztergályozni.) 

A római terra sigillata edényekhez hasonló technikával dolgoztak az óvodások, amikor a 
gipsz félgömbbe szöggel mintákat karcoltak, s az erre terített agyaglapon mindez domború 
vonalként jelent meg. (364. 368.- 369. kép.)  366. kép: lapokból összeállított dobozedény. 
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2.5. JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉS 
2.5.6. Sípok, fütyülők: lovak és madarak 

 
A tárgy instrumentális funkciója:  
Sípoló, esetleg trillázó hangot adó játékszer. A figurákkal kombinált cserépsípokat vásárok-
ban árulták. Az őrségi fazekasok gyakran hírverésre használták a legegyszerűbb formájú 
sípjaikat: szekerükkel faluról falura járva osztogatták ezeket a kicsi gyerekeknek, akik éktelen 
lármát csapva hívták fel a szülők figyelmét a faluba érkezett fazekas portékájára. 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): 

– madársíp készítésénél a síptestet egészítjük ki a madárra utaló formai részekkel. Lófigurá-
val való kombinálás esetén külön kell elkészíteni mind a sípot, mind az állatfigurát, de úgy 
kell összeépíteni, hogy az állatfigura a síppal szerves egészet alkosson 

– az állatokat formaredukciót alkalmazva kell megjeleníteni, hogy elkerüljük a túlzottan 
realisztikus mintázást vagy a naturalisztikus megoldásokat 

A tárgy kommunikációja (technikai aspektusok): vegyes eljárás, mintázás furulyasíppal 
összeépítve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cserépsípok 
Bán Mariann keramikus 
gyűjteményé-ből a 
Kecskeméti Kerámia 
Stúdió kiállításáról 
2002. április 
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3 
3377.-378. Orosz népművészet 19. sz. 

379.-380. Görög játékok Boiótiából 
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381.-386. Saját munkáim 
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387.-393. Hallgatók munkái. 
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2.6. EGYSZERŰ HANGSZEREK 
2.6.1. Okarina 

 
 
 
 “A cserépsípok családjába tartozó ajaksíp. A nemzetközileg ismert 10 hangképző nyílású 
okarinák mellett magyar fazekasok a II. világháború előtt olyan változatokat is készítettek, 
amelyeknek hat hangképző nyílásuk volt, hogy azok, akiknek keze a magyar furulyához szokott, 
nehézség nélkül játszhassanak rajta.”20  
 
 
 
 
 
 
 
 
Az okarinák és a cserépsí- 
pok egyszerű furulya síp-
pal készülnek. 
 
 

Először tömörre min-
tázzuk meg a formát akko-
ra méretben, amely jól il-
leszkedik a kezünk nagy-
ságához, ujjaink vastagsá-
gához. Ezután a félbevá-
gás, kikaparás, összeil-
lesztés, síplyukasztás kö-
vetkezik. Ahol nem sike-
rült a kívánt hangközt a 
lyukak elhelyezésével el-
találni, ott tapasszuk be a 
nyílást és próbáljuk meg 
egy kicsit arrébb kilyu-
kasztani újra. 
 
 
 
Bán Mariann keramikus 
gyűjteményéből a 
Kecskeméti Kerámia 
Stúdió kiállításáról 2002 
 
 

                                                           
20 Sárosi Bálint: Magyar népi hangszerek  Szakköri füzetek. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1968. 
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409.-414. Saját munkáim 
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2.6. EGYSZERŰ HANGSZEREK 
2.6.2. Cserépcsengő 

 
 
A tárgy instrumentális funkciója: a cserépgolyó az oldalfalat ütögetve csilingelő hangot ad 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektusok): antropomorf forma 
A tárgy kommunikációja (technikai aspektusok): a boiótiai idolok fazekaskorongon készültek, 
a díszítés vörös vasoxidos engób festés 
 
 A bal felső harangidol 
Szabó Miklós boiótiai ke-
rámiákkal foglalkozó 
könyvéből való21, a mel-
lette lévőt a Louvre-ban 
fényképeztem. (I. e. 7. sz.) 
Az alsó csengő kereszt-
metszet saját formai meg-
oldásom. Ezt a csengőt 
hallgatókkal kikaparásos 
technikával, gyűrűs mintá-
zófával lehet korong nél-
kül elkészíteni. Érdemes 
minden plasztikus részt 
még akkor rámintázni, a-
mikor a csengő teste még 
tömör, mert akkor bát-
rabban lehet a részeket 
összedolgozni. Négy 
kilyukasztott agyag golyót 
is kell készítenünk, ame-
lyet égetés után lehet ösz-
szeszerelni a csengővel. 
 
2.6. EGYSZERŰ 
HANGSZEREK 

2.6.3. Cserép dob 
 
Dob készítése monog-
rampecsételővel díszítve 
(Monogrampecsételő, 
mint márkajel) 
A tárgy instrumentális 
funkciója: 
– a rezonancia fokozása 
érdekében a tárgynak üregesnek kell lenni 

                                                           
21 Szabó Miklós: Archaikus agyagszobrászat Boiótiában „Apolló könyvtár” Budapest, Akadémiai Kiadó 1986 

415.-416. Boiótiai harangidolok. 
417.-419. saját munkáim 
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– a tárgynak olyan formájúnak kell lenni, hogy használat (ritmus ütése) közben biztonságo- 

san lehessen megtartani a két térd közé fogva 
– meg kell oldani a bőr erős feszítését: 
A./ a dob szájára rögzített gyűrűvel 
B./ a dob nyakán elhelyezett gyűrűvel 
C./ a bőr szélének lekö-

tözését biztosító  
 megmintázott büty- 
 kökkel, amelyet a dob 
nyakára építünk 
 
 
 
 

A tárgy kommunikációja 
(esztétikai aspektusok):  
• vizuális ritmus lehe- 

tősége, amelyet az é- 
getés után a dobra 
szerelt bőr lekötözési  
megoldása hozhat lét- 
re 

• jó arány a dobtest ré- szei 
között (fej, nyak,  
talpazat) 

Technikai aspektusok: 
vegyes eljárás 
• agyag formába prése-lése: 

két különböző cserép 
présforma használata a 
dob fejéhez és 
talpazatához 

• agyag szalag készí- 
tése a dob nyakához,  
amely a felső részt 
köti össze a talpazat-  
tal 

 
 
 
 
 
 
420. Judy Lorraine, Ausztrália 
421. Hallgató monogram pecsételővel díszített dobja 
422. Tíz éves gyermek munkája 
423. Francia fazekas munkája Bourges közelében 
424. Hallgató dobja 
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A betűkombinációk (ligatúrák és monogramok) esztétikai aspektusairól  
• a család- és a keresztnév betűelemei közössé tehetők 
• a betűk egymásba építhetők, egymásba foglalhatók 
• a betűt le lehet fektetni (elképzelhető olyan kombináció is, ahol a márkajel 

értékű kombináció emblematikussá tétele fontosabb szempont, mint az 
olvashatóság) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A monogram tervezés előkészítéséhez Deák Ferenc: Betű és rajz című könyvének ötvözött 
betűkkel foglalkozó fejezetéből állítottunk össze egy mintalapot. Így ír erről a feladatról a 
tipográfus: „A monogram témakörét azért indítjuk a ligatúrákkal, mert ezek a megtervezett 
ikerbetűk a monogramtervezés előfutárának tekinthetők. A kódexírókhoz hasonlóan, akik 
betűket vontak össze és szavakat rövidítettek, a monogram rajzolója is névrövidítést végez a 
kezdőbetűkkel s azokat ötvözi egybe. A ligatúra csak két vagy három betű egymásmellettiségét, 
míg a monogram a betűk egymás mellé, fölé és egymásba ötvözöttségét is feltételezi.” 
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Amikor saját nevünk kezdőbetűinek kapcsolataiból edényeinket, agyagtárgyainkat jelölő 

pecsételőt készítünk, munkánk az alkalmazott grafikus feladatával azonos. Az 425. képen látható 
betűkombinációk is különböző megoldásokat adnak attól függően, hogy vágott tollal, kézírással 
íródtak-e, vagy valamilyen stilizált, nyomtatott betűtípus volt a kiindulás. A komponálást 
folytathatjuk újabb, „marokrafogottabb”22 megoldásokkal, a betűkombinációk egyes részleteinek 
kivágásaival. Jel teremtése a cél, a betűk olvashatósága, sorrendisége már nem számonkérhető. 

Munkám során azt tapasztaltam, érdemes ezt a feladatot először tussal, tollal tisztán grafikai 
végeredményt várva elvégeztetni még akkor is, ha a gipsz hasábba (vagy száraz agyaghasábba) 
karcolt megoldások során sokat egyszerűsödik az eredeti ötlet. Ha elkészült a végleges megoldás, 
kezdhetjük a karcolást tükörírással a pecsételőbe. 

A pecsételő anyaga lehet száraz agyaghasáb vagy gipszhasáb. Üveglapra öntött gipszlap 
vonalzó melletti felszeletelésével gyárthatunk gipszhasábokat. Ezt könnyebb faragni, mint a 
száraz agyaghasábot, de könnyebben kopik a használat során. 
 
 
 

2.7. ÉKSZER 
 

Nyaklánchoz, karkötőhöz való 
gyöngyöket is készíthetünk go-
lyók kilyukasztásával. A golyókat 
díszíthetjük pecsételéssel, recés 
szélű fémpénz élével rovátkákat 
hengerítve a puha agyaggolyóba. 
Henger formájú gyöngyöket is ké-
szíthetünk. Érdekes, recés felszínű 
gyöngyöket kaphatunk, ha a lako-
dalmas tészta csigacsináló desz-
kákat használjuk. Ilyen fa eszkö-
zöket még ma is árulnak a háztar-
tási boltokban. Levesbe való sod-
rott csigatésztát készítenek vele. 
Medálokat is készíthetünk növé-
nyi nyomatokkal vagy a monog-
ram pecsételőnkkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A színes képeken hallgatók 
monogrampecsételővel készített 
ékszereit láthatjuk. 

                                                           
22 Deák Ferenc kifejezése a szűkebb kompozícióra 
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2.8. ÉPÍTMÉNYEK, KONSTRUKCIÓK 
2.8.1. Makett 

 
Makett agyaglapokból. 
A tárgy instrumentális funkciója: babaház, betlehemes, kacsalábon forgó vár, illatpárologtató, 
terepasztal stb. 
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektus): az adott korszak építészetét kicsiben reprezentáló 
tárgy 
A tárgy kommunikációja (technikai aspektus): lapokból való építés 
 
434. Mexikói házmodell. 
435.- 437. Kínai lakóházak, és 
őrtorony agyag makettje, Han di-
nasztia 1.-2. század 
438. Cserép betlehemes, Néprajzi 
Múzeum, Bp. 
 
Ennek a feladatnak nagyon 
sokféle makett megépítése lehet 
a témája. A néprajzi lexikonból 
fénymásolt harangláb fotók egy 
elképzelt, toronyszerű építmény 
elindítását segítették. Hasznos 
lehet, ha a papír makettek két- 
dimenziós, kiterített palástja is 
rendelkezésre áll, mert gyakori 
jelenség, hogy a hallgatók nem 
tudják elképzelni, hogy az ál-
taluk kiszabott agyag lapok 
összeépítve mekkora testet ered-
ményeznek. Ha emiatt túl nagy 
agyaglapokat szabnak, azok 
élükre állítva nem bírják majd el 
a saját súlyukat, vagy a túl nagy 
áthidalásoknál, lefedéseknél be 
fognak hajlani. 

Csoportmunkára is jó alkal-
mat kínál ez a feladat, ha példá-
ul valamelyik konkrét vár ma-
kettben való elkészítésébe fo-
gunk, személyre szólóan lehet 
szétosztani a feladatokat: ki, 
melyik részét fogja megépíteni a 
várnak?  

 
Kollégám csoportmunkában ka-
csalábon forgó várat épített a hallgatókkal, ahol a nagy méret miatt az egyes hengeres emelet-
szintek kiégetés után lettek összeépítve, s a posztamenst adó óriás madárláb is akkor került a 
hengeres torony alá. 
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Harmadikos gyerekekkel agyaglapokból épített madáretetőket, kicsi cserép házikókat készí-
tettem, s nagyon kedvesen be is rendezték a házikókat a madaraknak. Földfestékkel képeket 
festettek a szoba falára, a padlóra meg szőnyeget a kismadár szobájának díszítésére. 

Babaházat, betlehemest, mese díszlettervét is el lehet készíteni agyaglapok összeépítésével. 
 A lapok összeépítésének technikája a butella készítésénél, a dobozedénynél már szerepelt. Ennél 
a feladatnál (a megépítendő makett méretétől függően) lehet egy kicsit vastagabb agyaglapokat is 
nyújtani a sodrófával. Erős vásznat ilyenkor is tennünk kell az agyag alá, különben a nyújtott lap 
leragad az asztallapra. (Nagyobb tárgyak építésénél a méretet lehetne növelni, ha az előre 
leszabott agyaglapokat szikkadni hagynánk árnyékban, szellős helyen. Iskolai körülmények 
között nehéz ezt biztosítani, de szakkörben, táborban esetleg igen.) 
 
 
Minden makettet előbb zárt falakkal kell megépíteni, az áttöréseket (ajtó, ablak) csak a tárgy 
teljes befejezése után szabad kivágni a falból. Ha ezt a sorrendet nem tartjuk be, az építményünk 
kártyavárként fog összedőlni. 
 
 

Minden kultúrában 
készítettek épület maket-
teket, valódi épületek ki-
csinyített másait agyag-
ból, ezek gyakran az el-
hunyt hamvait tároló 
cseréptárgyak voltak. De 
készültek díszítési szán-
dékkal, vagy játékszer-
ként is ilyen makettek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
439.-442. Hallgatók ma-
kettjei. 
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2.8.2. Terepasztal 
 

Az általános iskolában terepasztalokat csoportmunkában színesre festett dobozokkal, színes 
papírba csomagolt skatulyákkal szoktak készíteni rajz órai feladatként. Ennek a feladatnak a 
sikere nagyon függ attól, hogy valóban elég sokféle elem áll-e rendelkezésre az építkezéshez. De 
így is csak kockák, hasábok, hengerek lehetnek a terepasztal elemei, mert többnyire ilyen 
formájúak a csomagolóanyagok. 

Sokkal érdekesebb terepasztalt készíthetünk agyagból. A terepasztal témája sokféle lehet: az 
iskola és környéke, várvidék, a jövő városa, régi falusi utca stb. Az elemeket agyagtömbből a 
kifeszített metsződróttal vághatjuk az agyagból, s így a szokásos hasáb és kockaformákon túl 
íves felületű testeket is kanyaríthatunk az agyagtömbből. Ezeket a testeket híg agyagpéppel 
rögzíthetjük egy agyaglapra, így az egyes elemek dróttal vágott élei is épek maradnak, nem 
nyomódnak el a rögzítésnél. Ilyen hallgatói munkákat láthatunk a 447. 450. képen. 

443.-446. 
Hallgatók 
toronyszerű 
makettjei 
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Szabadabb témájú terepasztalnál (Robinson szigete, játszótér) a kinyújtott agyaglapon dombokat, 
csúszdákat imitálva alakíthatjuk a felszínt és mindezt természetes anyagokkal egészíthetjük ki. 
448. 449. kép. (447.-451. Hallgatói munkák.) 

2.9. TESTDÍSZÍTÉS 
2.9.1. Testfestés 

 
A testfestéssel, mint a maszkkészítést előkészítő feladattal foglalkoztunk. 
A testfestés funkciója: különböző kultúrákban más és más; a kozmetikai célú arcfestés valami-
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lyen szépségeszmény jegyében működik; afrikai törzsi szokásokban rituális vagy ruhapótló 
szerepe van (pl. rovarok elleni védelmet szolgál); a színpadi mimika felnagyítását szolgálja a 
színészek arcfestése; kifesthetjük arcunkat farsangi átváltozás kedvéért is 
A testdíszítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: a tetoválás megítélése különböző korok 
ban; napjaink rossz divatja 
Eltávolítható testfestés: kozmetikai célú arcfestés: 

A szépség megőrzésének igénye, a szebbnek látszani akarás szándéka egyidős az emberrel. 
A szépséget ápolni és megőrizni akaró kozmetika már az őskorban magas fokot ért el. Számos 
paletta utal erre az őskorból, amelyek az arcfesték szétdörzsölésére szolgáltak. „A legrégibb 
áldozati listák a túlvilági élethez szükségesnek tekintenek többek között hétfajta olajat és két 
különböző festéket: (...) A fekete festék a szem szépségét emelte ki, de gyógyhatásúnak is 
tartották.(...) A szem külső sarkától a haj tövéig és a fülekig néha egy vonalat húztak, és ennek 
megfelelően a szemöldököt is meghosszabbították. (...) A festékek és kenőcsök használata 
éppúgy hozzátartozott a mindennapi élethez, mint az evés-ivás, és az egyszerű ember épp olyan 
nélkülözhetetlennek tartotta, mint az előkelő. (...) Számos kozmetikai recept és szer leírása 
maradt ránk. Orvosi szövegekben találjuk őket, mert a kozmetikát egészségápolásnak is 
tekintették. (...) Az Újbirodalomban különösen szépek voltak az arcfestéket és illatszereket 
tartalmazó tégelyek. A kozmetikai szereket nem egyszerű edényekben tartották, hanem 
művészien megformált, majom, antilop vagy úszó leány formájú tégelyekben. Különösen 
gazdag a fából faragott pompás balzsamkanalak motívumvilága.”23  
Eltávolítható testfestés: rituális arcfestés: A rituális célzatú testfestéseket ünnepi alkalmakkor, 
istenekkel való találkozáskor, beavatási szertartás részeként, vagy harcban használták, de 
közelebbi jelentését nem tudjuk megfejteni.  
Állandósult testdíszítések: tetoválás  
„A tetoválást ...a testfestés állandósult formájának lehet tekinteni, »kitörölhetetlensége« azon-
ban kettős előjelű díszként is a személyiség részévé válhat, de mint a rabszolgák és a középkori 
gonosztevők esetében, akiket tüzes vassal jelöltek meg, megbélyegző is lehet. Szerepét tekintve 
szinte olyan anyajegyszerű sorsjel, amely elsősorban egy közösséghez való tartozást, bea-
vatottságot, rangot, teljesítményt, esetleg fogadalmat jelöl, de lehetnek mágikus, gyógyító-védő, 
illetve esztétikai-szexuális funkciói is. (...) A 16. században a mohamedánokkal érintkező Bal-
kánon (...) az anyák egyéni tetoválás jellel jelölték meg gyermeküket, hogy azonosítani tudják, 
ha elrabolnák őket, de később visszatérnének.(...) A tetoválás Európában a XIX. sz.-ban a fel-
sőbb körökben is divattá vált. A második világháború során az SS tagjai és a koncentrációs tá-
borok foglyai viseltek – az önként vállalt hovatartozás és a kényszerített megbélyegzés 
példáiként – azonosító – tetoválást.”24 
3. Testfestés a színpadi mimika felnagyításaként: 

A színpadi arcfestésnek az a szerepe, hogy a nézők messziről is lássák a színész gesztusait. 
Ezért az ilyen festések közelről gyakran ijesztőnek, eltúlzottnak tűnnek. Ennek az általános is-
kolás gyerekek számára is legismertebb módja a cirkuszi bohóc arcfestése, aki a szerepéhez illő 
szomorú, vidám hangulatot nemcsak a ruhája szabásával, színével, mozgásának élénk vagy 
elesett voltával fejezi ki, hanem az arcára festett, felnagyított, eltorzított foltokkal és színekkel 
is.  
A testfestés lehetséges feladatai: 
1. Személyiségkorrekció temperával arcra festve. 2. Arcfestés az arc szimmetriájának széttöré-
sére. 3. Szomorú ember mimikája. 4. A gonosz varázsló. 5. Készülhet az arcfestés farsangi 
jelmez kiegészítésére is, akkor az öltözethez, a szerephez kell igazítani a festést. 

                                                           
23 Steffen Wenig: A nő az ókori Egyiptomban. Corvina K., 1967 
24 Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szemadám György: Jelképtár, Budapest, Helikon 1988. 
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452. kép: 
Afrikai 
arcfestés.  
 
453. kép: Két 
asszony egy fü-
gefa alatt. Fes-
tett stukkó U-
szerhát sírjából 
a thébai nyu-
gati parton. 
XIX. dinasz-
tia eleje, i.e. 
1300 körül. A 
képen jól meg-
figyelhető a 
fekete 
festékkel 
kontúrozott 
szem és 
szemöldök. 
 
454. kép: Nuba férfi rituális testfestéssel, vállán és karján testbélyegző nyomaival. Afrika. 
 
455. kép: A férfi arcára festett fekete csík látási beidegződéseinket teszi próbára: oldalnézetes 
férfi-fejet vélünk látni, akinek feje árnyékot vet a falra 
 
456. – 457. kép: arcfestések hallgatókkal 
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2.9. TESTDÍSZÍTÉS 
2.9.2. Maszk 

 
A tárgy instrumentális funkciója: rejtőzködés, másnak látszani akarás  
A tárgy kommunikációja (esztétikai aspektus): kifejezést, ijesztést, átváltozást, vagy díszítést 
szolgáló maszkok  
A tárgy kommunikációja (technikai aspektus): gipsz negatívba kasírozott papírmasé, festés 
temperával 
A tárgykészítéshez kapcsolódó környezetkultúra téma: különböző kultúrák farsangosai, 
maskarásai, álarcosai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
458. - 459. - 460. - 461. 
Hallgatók papírmasé 
maszkjai. Kasírozás 
újságpapírral, temperafestés. 
462. - 463. kép: saját 
papírmasé maszkjaim: gipsz 
negatívba kasírozott 
skiccpausz papír 
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3. A KERÁMIATÖRTÉNET FELHASZNÁLÁSA A BEFOGADÁSBAN 
(TÁRGYELEMZÉSBEN) 

     EGY KÖRNYEZETKULTÚRA ÓRA HÁTTÉRANYAGA 
 
Teázási szokások Európában és Japánban 
Kiöntőcsöves edények és kannák a kerámiatörténetben. 
 

A dolgozat első részében arra a kérdésre próbáltam válaszolni, hogy hogyan lehet a 
kerámiatörténetet a tanítási órák alkotási gyakorlataiban felhasználni. A most következő 
fejezetben azt kutatom, hogy milyen lehetőségek rejlenek a kerámiatörténet elméleti órán való 
felhasználásában. 

Tárgyelemzéseket az általános tanítói- és a műveltségterületes hallgatók tantárgy- 
pedagógia stúdiumai keretében végzünk a diákjainkkal, amikor konkrét példák kapcsán 
vizsgáljuk, hogyan határozza meg a funkció a formát, hogyan kommunikálnak velünk a 
tárgyak. A Vizuális nevelés műveltségterületes hallgatók Tárgykészítés tantárgy-pedagógia 
elméleti stúdiumát úgy állítottam össze, hogy mind a magyar fazekasság, mind a kerámia-
történet kínálta példákat az elemzések tárgyává tehessük.25  
 
Egy Környezetkultúra óra háttéranyaga: A kerámia teáskanna  
 
A Függelék-ben közölt tematika 12. óráját a következő szempontsor alapján dolgoztam fel: 
 
3.1. Európai teázási szokások 
3.2. A kerámia teáskanna részei: edénytest, fedő, kiöntőcső, fül (fogantyú) 

A részek szerepe a funkció biztosításában 
3.3. Kerámiatörténet kiöntőcsöves- és kanna formájú edényeken keresztül 
3.4. Japán teázási szokások: Raku teáscsésze, és amit a csészének tudnia kell 
3.5. A Raku technológia külföldi kortárs keramikusok szemével 
3.6. Tanítóképzős hallgatók véleménye a diaképeken vetített teáskannákról (a közvetett 

látvány kényszerűségének felvállalásával) 
 
 

3.1. Európai teázási szokások 
 

A teacserje, „a szubtrópusok és trópusi hegyvidék növénye Délkelet-Ázsiában született, 
innen jutott el a kontinens különböző vidékeire és a távol-keleti szigetekre. (…) A tea rokonai 
trópusi fás növények. A teafélék (Theaceae) családjába tartozik. Szép rokonával, a kaméliával 
közös nemzetségnevet viselnek (Camellia). A tea a Camellia siensis (vagy Thea siensis) 
cserje hajtás-csúcsából készül.”26 

A tea az emberiség legrégebbi italai közé tartozik. Kínában ötezer éve ismerik. A tea és a 
kávé egyaránt régi, népi eredetű italok, mindkettőnek a természetben élő népek ismerték fel 
élénkítő, frissítő, gyógyító hatását. A teában „több a koffein, mint a kávéban, de csersav-
tartalma miatt kissé lassabban szívódik fel. Emiatt a tea koffeinje elsősorban a központi 
idegrendszerre és az agyra hat, javítja a szellemi képességeket, az ember gondolkodó-

                                                           
25 A Nemzeti Alaptanterv „befogadás”-nak nevezi az elméleti órákat, melyeken látvány-, tárgy- vagy 

 műelemzéssel foglalkozunk.  
26 Velich István - V. Nagy Enikő: Nálunk is megterem. Históriák és tanácsok egzotikus gyümölcs- és  

 fűszernövények neveléséhez Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1983. 84. p. 
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készségét. E serkentőszerek egyúttal értágítók, javítják a szívműködést, vizelethajtó hatásuk is 
van. A tannin erősíti az érfalakat és visszatartja a szervezetben a C-vitamint. Antibiotikus 
hatását is ismeri a tudomány, grúz orvosok szerint ez az eredmény elsősorban zöld teával 
érhető el.”27  

A teacserje történetét hitelesen is hosszú időre vezethetjük vissza, de őstörténetéről a 
népmesék is megemlékeznek. „Az egyik kínai legenda szerint a teát évezredekkel ezelőtt 
véletlenül fedezte föl Szen Nung császár, aki első ízben ivott egészségügyi okokból forralt 
vizet. Időszámításunk előtt 2737-ben éppen a reggelizéshez szükséges vizet forralta, amikor 
egy hirtelen kerekedett szélroham furcsa leveleket sodort a fazekába. A császárnak 
megtetszett a finom illat, és attól kezdve mindig dobott néhányat ezekből a levelekből reggeli 
forralt vizébe.”28  

A tea elterjedésének tudományos magyarázata szerint a tea népszerűségét nagyban 
elősegítette, hogy a sok helyen ihatatlan kútvizet a teával egészségessé, illatos, finom itallá 
varázsolhatták. Velich István ezzel kapcsolatban Katona Dienes 1850-ben írott sorait idézi: 

 „Évek ezredei előtt gondoltak tehát az emberek olly szereket ki, melyekkel a poshadt és 
férges vizet megihatóvá teszik. Bennek nem válogathatván, millyent találtak, megfőzték és 
mivel akkor is kellemetlen italú vala, jószagú füveket szivattak vele, melyektől ízt és illatot 
kapván, kellemes italú lett. Így 
jutottak a csáh-cserjének leve-
lei az chinaiaknál, kik mindent 
melegen szoknak inni, köz-
használatra.”29 „Míg Kínában a 
költészet, a jómodor birodal-
mába tartozott a szertartásos 
teaivás, Japánban más szintre 
emelkedett. (…) A teaizmus 
kultusza azt hirdeti, hogy a 
mindennapok szürkeségében is 
áldozzunk a szépségnek. Lé-
nyege a tisztaság és harmónia, 
a kölcsönös megbocsátás misz-
tériuma és a társasági rend romantikája. Célja a lehetetlennek lehetővé tétele, ami nem más, 
mint az élet maga. A tea filozófiája nemcsak esztétika, hanem az etikával és a vallással együtt 
benne tükröződik a távol-keleti ember tartása társaival és a természettel. (…) Azt példázza, 
hogy az igazi élvezet inkább megtalálható az egyszerűségben, mint a csillogásban.”30 

„A teát a kínaiak után időszámítás előtt 810 körül már Japánban is ismerték. Ázsiából 
szárazföldi és tengeri úton terjedt tovább a tea: szárazföldön teakaravánok hozták ezer veszély 
között Nyizsnij-Novgorodba, Oroszország legnagyobb nemzetközi piacára, ahol az orosz és 
európai kereskedők már várták a drága szállítmányokat. Ebben az időben ugyanis ezt a teát 
tartották a legjobbnak, mert nem érte a tengeri levegő, mely rontotta a hajókon szállított tea 
minőségét. Az illatos ital híre csak 1550-ben jutott el Velencébe, ahonnan holland kereskedők 
vitték tovább. Amikor a tea 1650-ben, első ízben jelent meg későbbi európai fellegvárában, 
Angliában, valami főzelékfélének tartották. Vízben megfőzött leveleit vajjal főzelékként 

                                                           
27 Magyar konyha Gasztronómiai magazin II. évfolyam 1977. 4. szám.  
28 Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve Budapest, Minerva, 1978.  
29 Velich István - V. Nagy Enikő i. m. 80. p.  
30 Velich István - V. Nagy Enikő i. m. 82. p.  

  464.  Jelenet a 16. 
századból Kínában. 
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tálalták, levét pedig kiöntötték. Miután azonban rájöttek a helyes elkészítésére, nagy sikert 
aratott az egész világon.”31 

Az angol teázási szokásokat a magyar arisztokrácia is átvette, az ő közvetítésükkel jutott el 
a polgári és nemesi családokba. „Hazánkban az 1745. évi pozsonyi feljegyzésekben 
bukkanunk a teafogyasztás első nyomára, de elterjedése csak 8o - 9o évvel később indult meg, 
amikor a kávéházakban teát készítettek. 1931-ben jelent meg Almási Balogh Pál - Széchenyi, 
majd később Kossuth háziorvosa - ismert könyve a kávéról, a teáról és a csokoládéról. A 
Vasárnapi Újság 1852. évi 11.-12. számai részletesen foglalkoznak a »théával«, melynek 
hatóanyagát, a koffeint »théadék«-nak nevezte az akkori tudomány. Vendéglátóhelyeken 
fogyasztották, elsősorban mint kellemes, jó ízű és frissítő italt, de a házi szerek között is 
szerepel hűlés ellen. Ebből az időből származik a »teafű« elnevezés, mely mutatja, hogy a teát 
a gyógyfüvekkel együtt és azok között tartották számon.”32 „A két világháború közötti 
polgárság legnépszerűbb vendéglátási formája az ötórai tea volt. Szigorú szabályai miatt 
kellemes és takarékos vendéglátás volt. Noha az ötórai tea célja nem kifejezetten az evés volt 
– csak egy csésze teát kínáltak -, de hozzá olyan sós és édes falatokat, amit egy harapásra be 
lehetett kapni. Teríteni sohasem terítettek, csak körbekínálták a tálat és apró zsúrasztalkákat 
tettek az ülőalkalmatosságok mellé.” 33 
 
 

3.1.1. Teafőzés 
 

A gondosan leszedett tealeveleket aprólékos technológiával dolgozzák fel, így kapnak 
fekete, zöld vagy sárga teát. „Csak feltétlenül megbízható minőségű, jó teát használjunk, s azt 
mindig jól elzárt edényben, száraz helyen, egyéb fűszerektől, illatos anyagoktól elkülönítve 
tartsuk. Az edényt, amiben teát főzünk, teának való vizet forralunk, soha más célra ne vegyük 
igénybe. 

I. Forró vízzel kiöblítjük s ezzel föl is melegítjük a porcelán teáskannát és belekészítünk 
csészénként egy púpozott kávéskanál /kb. két gramm/ tealevelet. Esetleg lyukacsos fém 
gömbben vagy tüllzacskóban lógatjuk a kannába. A felforralt teavizet beleöntjük a 
teáskannába, a fedelét rátesszük a kannára és a forrázatot 4-5 percig állni hagyjuk. Az 
időtartam attól függ, milyen sötét teát akarunk készíteni. 

II. A fém teáskannában lobogva forró vízbe két ujj közé csippentett (csészénként kb. 
kétgrammnyi) tealevelet dobunk, illetve lyukacsos fém gömbben vagy tüllzacskóban 
belelógatjuk. Az edényt lefödjük és azonnal levesszük a tűzről. Néhány másodperc múlva 
kiskanállal megkavargatjuk (illetve a fémgömböt vagy tüllzacskót kissé meghimbáljuk benne) 
és ha a színe már megfelelő, a csészébe töltjük. 

III. A tealevelet a csésze fölé helyezett szűrőbe tesszük és a felforralt vizet lassan átöntjük 
rajta, miközben a szűrőben lévő tealevelet kissé kevergetjük. 

IV. A teáscsészébe lógatjuk a lyukacsos fémgömbben vagy tüllzacskóban lévő tealevelet és 
a kannában felforralt vizet arra öntjük rá. Mindaddig a csészében tartjuk (mozgatjuk is), míg 
teánk ízlés szerint elég sötét lesz.”34 Ha a kész teában tealevelek vannak, meg kell szűrni. A 
szakácskönyvek fontosnak tartják megemlíteni, hogy a teát kínálhatja a vendéglátó cukorral, 
citrommal, esetleg rummal, vagy az angol ízlést követve tejjel, vagy tejszínnel is. Mind 
többen vannak, akik a teát önmagáért kedvelik, s legfeljebb nagyon kevés cukrot tesznek bele. 

                                                           
31 Magyar konyha Gasztronómiai magazin XII. évfolyam 1988. 1. szám. 
32 Magyar konyha i.m. 
33 Magyar konyha i.m. 
34 Magyar Elek i.m. 
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3. 2. A kerámia teáskanna részei 

 
� Készítésmódja: manufakturális szintű műhelyekben: külön megkorongozott 

alkatrészekből összeépítés bőrkemény állapotban 
gyári kivitelezésben, tömegtermelésben: sokszorosítás többrészes gipsz formában 
öntéssel 

� A teáskanna az alkalmazott művészet része: az információcsere polgári 
szertartásos kelléke 

� Európai szépségeszmény: szimmetriára, harmóniára törekvés az edény részei 
között; összhang, meghittség, kiegyensúlyozottság a formában; tökéletességre 
törekvés a technikai kivitelben 

 
A teáskannát Frank Hamer35 a következőképpen írja le: „Tea leforrázására és tálalására 

szolgáló edény, melyet általában fedővel, fogantyúval, kiöntővel látnak el. A teáskanna 
Kínából származik a 14. századból és a korábbi fém teáskannából fejlődött ki. A tea importtal 
került Európába a 17. században. Kezdetben a teát orvosságnak tartották, ezért a teáskannák 
kicsik voltak, némelyik csak 6-9 cm átmérőjű volt. A Brit Birodalom idején olcsóbb teát 
termesztettek Indiában és Ceylonon és ennek köszönhetően lett a tea olyan népszerű ital a 19. 
századi Angliában. A teáskannák mérete ekkor már nagyobb volt. 

Léteznek olyan teáskannák is, amelyeknek két különálló kiöntője és két belső rekesze van. 
A két kiöntős edény két különálló csésze megtöltésére használható vagy egyetlen csészét lehet 
gyorsan megtölteni vele. A teáskanna a jó szándék, a kedvesség szimbóluma. Először a 18. 
századi Anglia társasági hölgyei tartottak 
teadélutánokat. Később, a 19. századra a 
munkásosztály számára a sör mellett a tea vált 
másik élvezeti cikké. Mára a teaivás bizalmas 
légköre, pihenési, szertartás jellege maradt csak 
meg és elvesztette korábbi atmoszféráját, 
amelyet a kínai stílust utánzó európai edények 
és a rokokó dekoratív hatása idézett elő. A 
keramikus úgy hoz létre meghittséget, 
nyájasságot sugárzó teáskannát, hogy sikeresen 
egyesíti az edénytest különböző részeit és az 
edénytesttel harmonizáló mázbevonatot használ. 

A kerámia teáskannák 300 év fejlődésén 
keresztül érték el mai formájukat. Első darabjaik a 17. 
századi Elers teáskannák voltak, amelyek egy kínai, 
vörös kőcserép edényt utánoztak. Astbury, Whieldon és Wedgewood mindnyájan hozzátettek 
valamit a teáskanna tökéletesítéséhez és így a 19. századra kialakult az igazi angol 
teáskannaforma. A túldíszített, és kőedényben, porcelánban kivitelezett, divatos stílusú 
teáskannák szerencsére sohasem váltak a fejlődés fő vonalát képviselő tárgyakká. A népszerű 
egyszerűbb edényeknél a funkció került előtérbe, de meg kell említeni néhány teáskanna kitű-
nő formáját is. Említésre méltóak például a Worcester-ből valók. A 20. században keleti, 
(napjainkban japán) hatás érte a teáskannákat. Ez látható a keleti típusú kőedény felhaszná-
lásában, a nád fogantyúk alkalmazásában, de az összhatás emellett is nyugati maradt.  
 
                                                           
 35 Frank Hamer: The potter’s Dictionary of Materials and Techniques London, Pitman Publishing, 1975. 29o- 
    292. p. 
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3. 2. 1. Edénytest 
 

„A teáskanna funkcióját meghatározó szempontok egyszerűek, 
de ezen szempontok megfelelő kombinációja próbára teszi az 
iparművész szaktudását és képzelőerejét. Különösen, amikor az 
egyszerű használati edény funkción túl különleges esztétikai 
elvárásoknak kell megfelelni vagy az edénynek elegánsnak kéne 
lennie. 

Az edénynek elegendő teát kell befogadnia (általában négy-hat 
teli csészényit); meg kell őriznie a meleget a tea kitöltése közben; 
stabilnak, könnyen felemelhetőnek kell lennie, hogy pontosan 
végezhessük a tea csészékbe töltését. Bizonyos mértékig meg kell 
szűrnie a teát a tealevél visszatartásával, de könnyen tisztíthatónak 
is kell lennie. A teáskanna űrmértékét általában teli csészényi 
mennyiségekkel határozzák meg. A kicsi teáskanna kétcsészényi 
teát tartalmaz, ez fél pint (= 2,8 dl). Elméletileg a gömböt 
tekinthetjük a legmegfelelőbb formának az edény testéhez. Több 
szempont figyelembevétele is ezt támasztja alá. A gömb az a 
forma, amelynek a legnagyobb az űrtartalma adott felület mellett. 
Ez előnyös, ha az edény súlyára gondolunk, amelyet emelgetni, és 
irányítani kell tudni. Ilyen forma mellett kisebb a hőveszteség is. 
Forrásban lévő vizet használnak a tea leöntésére és előnyös 
ilyenkor olyan forrón tartani a teát, amennyire csak lehetséges a 
leforrázáshoz szükséges öt perc alatt. 

Ha a forma szélesebb, mint amilyen magas, akkor ez nagyobb 
keresztmetszetet biztosít ehhez a folyamathoz. A szélesebb forma 
stabilabb is. Ha azt a szempontot vesszük figyelembe, hogy a 

467. Az égetett 
cserép szerkezetének 
alakulása a hőfok 
függvényében 

466. kép 
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leforrázás alatt melegen kell tartani a teát, akkor a majolikát jobbnak tarthatjuk a kőcserépnél 
vagy a porcelánnál. Hagyományosan a vörös majolikát szívesebben alkalmazzák a fehér 
fajansznál, amelyet alacsonyabb hőfokon égetnek ki és így porózusabb és jobb hőszigetelő. 
Az ínyenc teaivók állítják, hogy megérzik a különbséget, ha a teát vörös majolika 
teáskannában készítették.” 

 
„Az égetett cserép szerkezetének alakulása a hőfok függvényében:  

1. Alulégetett cserép: a részecskék között laza a kapcsolat, a porozitás nagy, ez az alacsony  
hőfokon égetett fazekas termékek szerkezetére jellemző. 

2. Ideálisan égetett cserép: a részecskék között szilárd a kapcsolat, a pórusok nagyok, a  
porozitás megfelelő. Ilyen a teáskannához ideális, jó hőszigetelésű cserép szerkezete. 

3. Túlégetett cserép: az elüvegesedett részek betöltik a pórusokat.”36 
 

3. 2. 2. Kiöntő 
„Az edény kihajló, kiálló része, amelyen keresztülfolyik a tea öntéskor. A kiöntőnek két 

típusa van: a nyitott vagy kancsó kiöntő és a zárt, csöves kiöntő, amelyet a teáskannán 
alkalmaznak. A kancsó kiöntőket kialakíthatjuk az edény szájának kihúzásával, vagy 
becsípésével, beszűkítésével, a csőszerű kiöntőt külön darabból megkorongozva építhetjük 
hozzá az edénytesthez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. 
Kevéssé plasztikus, durva agyagból készült kiöntő 
2. Az edény nyakának beszűkítésével készült kiöntő 

                                                           
36 Frank Hamer: i. m. 25.p. 

468. Kiöntőcsöves és kancsó típusú 
edénykiöntő 

469. Milyen kiöntő készíthető a 
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3. Kihajlított száj képlékeny agyagból 
4. Papagáj csőrre emlékeztető forma  
5. Szerzetes csuklyáját idéző forma préseléssel vagy öntéssel készítve durva agyagból. 
6. Korongozott, félbevágott, helyére illesztett forma. 
(…) Általános elv, hogy az edény kihasasodó részéből egyetlen árok vezessen egészen a 
kiöntő pereméig. A kiöntő pereme az öntés befejeztével el kell vágja a folyadékot egyetlen 
csepp lecsöppenése nélkül. A leghatékonyabb cseppvágó szegély a kiöntő pereméhez 
tapasztott vékony éles kitüremkedés volna, de ez kerámiában kivitelezve könnyen 
lecsorbulna, így be kell érni egy vastagabbra mintázott peremmel. Az élesebb szegély által 
elérhető hatást megközelíthetjük, ha a kiöntő végét élesen 
visszahajló peremmel korongozzuk. (…) A csöves kiöntőt 
teás és kávés edényeken alkalmazzák. Az edény testétől 
függetlenül korongozással, préseléssel, öntéssel készítik és 
akkor ragasztják a helyére, amikor még puhább, mint az 
edény teste. Kávéskannához az edény falába vágott lyuk 
szélére ragasztják a kiöntőt, teáskannához az edény falát 
kilyukasztgatják, perforálják, hogy szűrőként működjön. A 
lyukakat ugyanolyan szögben kell kifúrni, vagy kiszúrni, 
mint amilyen irányban a folyadék fog a kiöntőn átfolyni. Az 
edény falvastagságát a kiöntő felragasztása előtt el kell 
vékonyítani, hogy a lyukaknál még kevesebb legyen az 
ellenállás. Ily módon kevésbé fordulhat elő, hogy 
a máz, majd később a tealevelek eltömítsék a 
nyílásokat. Néhány keramikus elvékonyodó 
csúcsban végződő szöggel szúrja ki a nyílásokat, 
így kívülről azok vastagabbak lesznek – ez is 
okozhat eltömődést. A nyílások nem lehetnek túl 
kicsik. Ötmilliméteres nyílás a megfelelő. Ez nem 
fogja az összes tealevelet visszatartani, de 
óvatosan öntve elérhetjük, hogy a tealevél az 
edényben maradjon. A nyílások együttes felülete 
nagyobb kell legyen, mint a kiöntő kijáratának 
keresztmetszete. Ez nyomást hoz létre a kiöntő 
belsejében, amely meglódítja a teát a kiöntő 
peremén túlra. Ezért a teás- és kávéskanna 
kiöntőjét a kiöntő nyílásának irányába hosszan 
elvékonyodóra kell kialakítani. Egy rövid 
kiöntő a kúpos forma miatt lökést ad a 
folyadéknak, de eközben nem ad irányt a folyásnak. Az ideális formájú kiöntőnek homorú 
oldallal kell rendelkezni és a kiöntő alsó részénél az edény belsejéből sima átmenetet kell 
biztosítani az öntés számára. A kiöntő belsejének is simának kell lenni, nem hagyhatjuk meg a 
korongozás spirális nyomát, mert ez is akadályozhatná az öntést. A kiöntő végét gyakran 
ferdén vágják le. Ezáltal a kiöntő vége közelebb kerül a vízszinteshez és így az alsó fele, 
amelyen a folyadék folyik, továbbnyúlik. Ezáltal simább, jobban irányítható öntést lehet 
elérni, mert a kiöntő felső részén már semmi sem fékezi a folyadékot. A kiöntő gyengén 
visszahajló pereme fokozni fogja az irányított öntést is, ahogyan az a képen látható az „A” 
pontnál, miközben a „B” pontnál látható részt levágtuk. Ha a „B”-t meghagynánk, ez 
lelassítaná a kiöntést, és több irányba szétterítené a folyadékot. A kiöntő cseppvágó peremét 

470. Kiöntőcső cseppvágó része 

471. kép A kiöntőcső formai megoldásai 



 113 

külön kell megmintázni vagy az agyagot gyengén bemélyíteni a perem alatt a folyadék 
lecsöppenésének vagy az edény falán való végigcsurgás megakadályozására.” 

Ugyanez a probléma az építészetben is létezik, különösen a balkonok, párkányzatok alsó 
szélénél észlelhetjük ennek a peremnek a hiányát. Ilyenkor a balkonról lefolyó csapadékot a 
balkon pereme nem képes elvágni, hanem visszavezeti a homlokzatra. Így keletkezik a csúnya 
lecsurgás, a vakolat megtáskásodását is a végigfolyó csapadék okozza a homlokzaton. 

„A kiöntőcső és az edény találkozásának szöge az edény alakjától függ. A kiöntőcső 
számára az edény teste az a pont, ahonnan a folyadék elindul és a kiöntőcsőnek ezt a vonalat 
kell magán keresztülengedve folytatni. A kb. 45 fokos szög megfelelő, ez jó kiindulási pontot 
jelent a még nyers kiöntő állítgatásához. A kiöntőcső csúcsa az edény belsejében lévő 
folyadék szintje fölé kell magasodjon, de még jobb, ha az edény szájának magasságát is 
eléri.”37 (Közlekedőedények elve.) 
 
 

3. 2. 3. Edény fül, fogantyú 
„Az edény fül vagy fogantyú az 

edénynek azon része, amelyet a tulajdonos 
először megérint, amikor használni akarja 
az edényt. Mindazonáltal központi szerepe 
van mind gyakorlati, mind dekoratív 
szempontból. Az edény fülekről mindezt 
figyelembe véve kellene beszélni. 

Az edény fülnek két típusa van: a 
félkör alakú fogantyú és az emberi fülre 
hasonlító edény fül. 

A fogantyú készülhet agyag szalagból 
vagy hengeres hurkából, amelyet félkör 
alakúra meghajlítanak és az edény pereme 
alatt az edény falhoz erősítenek. A félkör 
két vége vízszintes helyzetben van az 
edény szájához képest. Az edény fül 
hengeres, vagy szalagszerű agyagdarab, 

amit felül az edényhez ragasztanak és az 
edény függőlegesét követve alul a helyére  
rögzítenek. Mindkét típus ugyanazt a célt 
szolgálja: a felemelést, a szállítást, az 
edény irányított ellenőrzését, 
kézbentartását. (…) Az edény fül ritmust 
és folyamatos mozgást biztosít a szem 
számára, ahogyan magába foglalja az 
edény súlyát mind esztétikai, mind 
funkcionális vonatkozásban. 

Az elméletileg tökéletes edény fülnek 
folytatódnia kellene az edény belsejében 
és át kéne haladnia az edény súlypontján. 
(…) Az edény fülek általában később 
készülnek, mint maga az edény, de 

                                                           
                37 Frank Hamer: i. m. 281-283. p. 

473. Edény fedők és az edény fal találkozásai. 
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felragasztásuk jelenti az edény befejezését.”38 
 

3. 2. 4. Edényfedő 
 

A rajzon látható megoldások is bizonyítják, hogy nem létezik minden követelményt 
maximálisan kielégítő formai megoldás. Ehelyett inkább arról van szó, hogy a keramikus hol az 
egyik, hol a másik szempontot előnyben részesítve teremt valamilyen kompromisszumot. Azok a 
fedők, amelyek lesüllyesztett formájúak, jó védelmet biztosítanak a fedőgombnak. Az edény 
nyílására kupakszerűen illeszkedő fedő biztosan ül az edényen, viszont ez a megoldás a gyakori 
súrlódás miatt hamar lekoptatja a mázat. Az edény peremére felül és belül is illeszkedő fedő 
helyzete biztos, a csatlakozás valószínűleg szoros lesz, de ennél a fedőnél az elvékonyodó perem 
könnyen lecsorbulhat. A teáskanna töltése közben többnyire bajonettzár védi a fedőt az edényről 
való lebillenéstől. A teáskanna mérete határozza meg, hogy jobb kezes töltés mellett vajon kell-e 
a bal kéznek a fedőgombot fognia, vagy elegendő-e a jobb kéz hüvelykujját a fedőgombra 
nyomni a fogantyú emelése közben. 
 
 

3. 3 Kanna, kancsó, korsó 
 

Napjaink háztartásában kerámia alapanyagból kétféle kiöntőcsöves edényt ismerünk: a 
kávés- és a teáskannákat, amelyek elsősorban űrtartalmukban különböznek egymástól. Ha a 
tárgycsoportot nem szűkítjük le a porcelán és kerámia alapanyagú edényekre, akkor a fém 
teáskannákkal bővíthetnénk a kört. Kancsószerű kiöntője van több műanyag- és üveg 
edénynek, a turmix- és háztartási robotgép keverő edényének is. A kiöntőcsöves edényeket, 
kannákat, kancsókat többféle ital tárolására használták az elmúlt századokban is. 

Az angol nyelvben külön szóval jelölik a többnyire csak vízforralásra használt fém 
teáskannát (teakettle) és külön neve van a kerámia teáskannának (teapot). A magyar nyelvben 
a teáskanna szó egyszerre jelöli a fém- és a szilikát alapanyagú teáskannát. A magyar nyelv 
értelmező szótára39 szerint a kancsó „1. Cserépből, üvegből, fémből készült, rendszerint 
öblös, csúcsos szájú, nagyobb füles edény, víz, szeszes ital tartására, régen ivóedényként.” A 
kanna „1. Rendszerint fémből készült egyfülű, gyakran fedővel zárható, hengeres vagy öblös 
nagyobb edény; vizet vagy más folyadékot tartanak, szállítanak benne. 2. Porcelánból vagy 
fémből készült, csúcsos szájú, vagy kifolyócsővel ellátott, egyfülű, befedhető, kisebb öblös 
edény; kávét, tejet, teát szolgálnak fel benne, illetve töltenek belőle..” „A korsó 1. öblös, 
rendszerint szűk nyakú, csúcsos szájú, egyfülű cserépedény, víz vagy más folyadék tartására.” 
A kanna fogalmának elsődleges jelentéséhez tehát nem tartozik hozzá a vályúszerű kiöntő 
rész. A kerámiatörténet edény elnevezései is ezt a különbséget követik: kancsónak azokat az 
edényeket nevezik, amelyeknél az edény kifelé hajló peremének becsípésével alakítja ki a 
fazekas a vályúhoz hasonló edény peremet, amely a folyadék öntésnél való irányítását segíti. 
(A miskakancsó formája mindenkiben felidézi ezt a speciális kiöntővel ellátott edényformát.) 
A kiöntőcsöves edényeknél külön megkorongozott alkatrészként építi össze a fazekas a 
kiöntőcsövet az edénytesttel.  
 
 
 
 
                                                           
38 Frank Hamer i.m. 151. – 152. p. 
39 A magyar nyelv értelmező szótára Budapest, Gondolat Kiadó, 1976. 
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3. 4. Kerámiatörténet kiöntőcsöves, kanna- és kancsó formájú edényeken keresztül 
 

Domanovszky György: A kerámiaművészet kezdetei című könyvében kutatja azt az utat, 
amely az emberiséget a fazekasság felfedezéséhez vezette. Valószínűnek látja, hogy az őskori 
ember a növényi rostokból készített gabonatartó hombárok szigetelését agyagtapasztással 
javítva juthatott el az első edényformák megalkotásáig. A fa-, bőr-, háncs- és tökhéj edények 
körültapasztása volt tehát az első lépés, s ezek a formák sokáig meg is határozták az 
edényformák fejlődését. Valószínűleg egy véletlen tűzeset vezethette rá az őskor emberét arra 
a felfedezésre, hogy a tűz tartósítani képes az agyag edény formáját. Ezzel kialakult az 
edénykészítés mostani, végleges technikája: az edény elkészítése képlékeny agyagból, majd a 
kiszárított tárgy égetése eleinte nyílt tűzben, később zárt kemencében.  
A teáskanna Kínából származik a 14. századból és a korábbi fém 
teáskannából fejlődött ki. Ezért az európai formák megértéséhez 
feltétlenül szükség van a kínai edények vázlatos ismertetésére is.  
 
 
Korai bronzkori kiöntős korsó Anatóliából kb. i. e. 2500-ból. 
M: 25 cm. Az edény felülete polírozott, fekete, a minta színe 
matt fehér. A mészbetétes díszítés (karcolt vájatok mésztartalmú 
péppel való feltöltése) bronzkori specialitás. Az edény díszítése 
és illesztett füle valószínűleg a bőrből varrott folyadéktárolók 
csomózását, kötözését utánozza. (London, British Múzeum.) Az 
edény kiöntője kicsit ívesen kifelé hajló csőforma, amelyet 
később dróttal vályúformájúra levágtak. Törékeny, valószínűleg 
fém kiöntőt utánzó megoldás. 
 
 
 
Az ankarai Archeológiai Múzeumból való ez a korai hettita 
kiöntős edény. Lelőhelye Anatólia, Kül Tepe, kb. az i. e. 
1700-as években keletkezhetett ez az edény. M: 40 cm. 
Bevonata fényezett, vörös agyagiszap. Az ívelt edénytest, a fül 
illesztése és formája fém edény formáját utánozza. A hirtelen 
formaváltások is fém előképről árulkodnak.  
 A kerámiatörténetben gyakori jelenség, hogy az edények az 
előző korszak más anyagban megvalósított formáját utánozzák. 
Gyakran keletkeznek így anyagszerűtlen, más anyagba 
kívánkozó megoldások. De az építészetben és az iparművészet 
történetében is találkozhatunk azzal a jelenséggel, amikor az 
anyag keresi saját formanyelvét, de az is gyakori, hogy egy szép 
formát olcsóbb anyagból kivitelezve másolnak. Fa gerendák 
szerkezeti formáját utánozza sok görög templom áthidalása. 
Eiffel a Nyugati pályaudvar építésének korában korszerűnek 
számító öntöttvas szerkezetben görög akantuszleveles 
oszlopfőket használt. Korábbi korszak szépnek elfogadott 
formai megoldásába burkolta a ridegnek ítélt vas oszlopokat. A 
papírtapéták is hosszú ideig a korábbi korszakok falburkolását 
megoldó brokát, szövetmintákat utánozták. 
 

474. kép. 
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A British Múzeumban látható ez a Perzsiából, Sialkból származó edény. I. e. 2. évezred. 
M: 37 cm. A hosszú kiöntő és a gazdag, dekoratív díszítés alapján ezt az edényt valószínűleg 
kultikus célra használták. A díszítmény edényen való elhelyezése a kiöntőn, a fülön és az 
edény nyakán formakövető, az edénytesten ötletszerűen elszórt. 
 
A British Múzeumban készített 
fényképeken jól látható a fém 
edény és kerámia párja. A jobb 
oldali kerámia edény készítő-
jének szakmai tudásáról árul-
kodik, hogy sokkal vaskosabb, 
állat formáját idéző fület készí-
tett az edényhez. A fém edény 
vékony szalagban hajló fülét 
másoló megoldás nagyon töré-
kennyé tette volna az edényt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyancsak kerámiaszerű átfo-
galmazás az edénycsőr agyag-
gombokkal való díszítése, 
megerősítése. 
 

476. kép 
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Filiszteus sörös kancsó Tel Eitun i.e. 12. század Israel 
Múzeum, Jeruzsálem. A közlekedőedények elve miatt az 
egyébként szép formájú edény hosszú nyaka a tárolás 
szempontjából kihasználatlan marad. A perforált edény fal 
szűrőként funkcionál. A növényi és állatfigurás engóbos minta 
az edény kihasasodó formáját hangsúlyozza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhodos-ról való kancsó az i. e. 650-630 körüli időből. 
M: 39 cm. Berlin Staatliche Múzeum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etruszk edény az i.e. 550-ből. Cambridge, Fitzwillian 
Múzeum. A 8. században jelennek meg a híres „Bucchero 
nero” (fekete korsó) edények, az etruszkok legsajátosabb 
kerámiafajtája. Az itt bemutatott edény kannelúrás felület 
alakításán is érződik a bronz előképek hatása.  
A Bucchero nero edények készítésének lényege, hogy az ége-
tőkemence belsejében a tűz lefojtásával oxigén-szegény at-
moszférát teremtettek, s a keletkező széngázok és égéstermé-
kek az edény pórusain át beépültek az edény falába. Ez az el-
járás szürkésfeketére színezte az edényeket. A felület égetés 
előtti polírozásával az eredetileg matt felszínt zsírfényűvé vál-
toztatták, ezzel a felület is bronzszerűbb, fémes csillogású lett. 
Az eljárás lényege, hogy a felületet polírozó sima, kemény 
tárgy (folyami kavics, disznóagyar) egy síkba fekteti az agyag-
kristályokat. Ezzel a felület zsírfényűvé válik, miközben az e-
dény fal szerkezete is tömörebb lesz. A polírozást ezért gyak-
ran nemcsak díszítő célzattal, hanem mázpótló eljárásként is 
alkalmazták. A nádudvari fazekasok még napjainkban is eh- 
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hez hasonló, archaikus technológiát őrző redukciós edé-
nyeket készítenek. 
 
 
Levelekkel, szőlőfürtökkel díszített domborműves 
edény. Az edény a római birodalom kis-ázsiai 
területéről, kb. az időszámítás kezdete körüli időből 
való. M: 13 cm. 
A terra sigillata elnevezés „pecsételt föld”-et jelent, ami 
arra utal, hogy az agyagbányákból kikerülő agyagot a 
származás helyét jelölő bélyegzővel látták el. Tágabb 
értelemben az elnevezés a domborműves díszítésű, 
vöröses-barna agyagmázzal bevont római edényekre utal. 
Formailag nagyon szép kapcsolatot jelent az edény fül 
nyakon lévő pereméhez kapcsolása. Mivel a kiöntőcső 
nem éri el az edény szájának magasságát, ezért a tárolás 
szempontjából nem funkcionális az edény nyaka.  
 
 
 
Érdekes formai megoldást láthatunk ezen a 15. sz. végéről 
származó, Faenzából való majolika korsón. A 
korongozott, kicsit erőteljes csőszerű kiöntőt egy 
agyagpánt öleli körbe és kapcsolja, húzza vissza az e-
dénytesthez. Ellentétes erők hatnak ebben a kapcsolatban, 
mert a cső éppen ezen a ponton törik meg kissé, iránya itt 
távolodik el a kannától. A reneszánsz kancsó díszítménye 
elég ellentmondásos, hiszen az oldalnézetes női portréval, 
a tónus kontraszttal megoldott testesség ábrázolásával 
olyan téri mélységeket is közvetít, amely idegenül hat a 
síkdíszítményekhez szokott ízlés számára. A táblakép 
edény oldalára helyezésének ellentmondásosságát való-
színűleg a tárgy készítője is érezhette, mert a női portrét  
textilmintát idéző síkdíszítmény elé helyezte. 
 
 
 
 
Kiöntős kancsó, fehér kőcserép. Németország, 
Siegburg. Christian Knütgen műhelye. Évszáma: 1560. 
M: 27,5 cm. London, Victoria and Albert Múzeum. A 
kancsó száját, kiöntőjét Angliában készült ezüst kupak 
zárja le, a talpat fém foglalat öleli körbe, amely azt 
mutatja, hogy ezt a fajta kancsót nagy számban exportálták 
Angliába. A domborműves díszítés a római terra sigillata 
klasszikus előképeit folytatja, amely ezeken az edényeken 
vízszintes sávokban való elhelyezést jelent. A kiöntőcső 
merevségét az íves fül mellett némileg oldja a csigás 
erősítő átkötés.  
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Kristian Knütgen munkája, Siegburg, 1597. A 
jellegzetes edényformákat Anno Knütgen és családja 
alakította ki a 16. sz. második felében. A magas tűzben 
kiégő sómázas kőcserép edény volt a kor legjellegze-
tesebb német edénytípusa. 

A késő reneszánsz kézművesség alkotásain gyakran 
érződik az olasz reneszánsz hatása, de a rajnai kőcserép 
saját eredeti hagyományaiból volt képes újat alkotni. A 
domborműves és vésett díszítmény keleti hatásokról 
árulkodik. A kiöntő és az edény nyak közötti átkötés 
perzsa és egyes kínai kannákon is feltűnik. A középső 
sáv díszítményén a korabeli könyvművészet metszete-
inek hatása érződik. 
 
 
 
 
 
 
Kőcserép mázas korsó Hunanból, Tang-dinasztia  
idejéből, i.sz. 618-906. M: 17 cm. 
 

Az európai kerámia és porcelán fejlődésére a 16. sz. 
eleje óta nagymértékben hatottak a kínai kerámia és 
porcelán formái, díszítményei és technikái, ezért az 
európai kannák, kiöntőcsöves edények fejlődésének 
áttekintéséhez szükségünk van a keleti formakincs 
vázlatos ismeretére is.40 

A kínai porcelángyártás a kőcserép gyártásból 
fejlődött ki. Így a kerámia- és a porcelánedények 
sokkal szorosabb formai kapcsolatot mutatnak, mint az 
európai gyakorlatban. A kínai és az európai porcelánok 
közötti különbség az alapanyag használatában rejlik: a 
kínai porcelán alapanyagában több a földpát, kevesebb 
a kaolin, ezért alacsonyabb hőfokon ég ki. Teste és 
máza így puhább és áttetszőbb, mint az európaié. 

A kínai Tang-korszak (618-906) politikai és kultu-
rális szempontból Kína múltjának legkiemelkedőbb 
fejezete. Tizenhét városban háromféle kerámiát készí-
tettek a kínai fazekasok: az alsóbb néprétegek számára 
az egyszerű, ólommázas cserépedényt, a módosabbak-
nak földpátos mázú, finomabb keménycserepet, az elő-
kelők számára áttetsző fehér porcelánt. 

A Szung-dinasztia (960-1279) uralkodásának idő-
szakához fűződik a papírvékony falú, az eső utáni ég 
kékjéhez hasonló mázú keménycserép használata, amelynek színét tiltottnak nevezték. A 
„tiltott szín” elnevezés arra utal, hogy ezek használata csak az előkelő osztályok számára ké- 
                                                           
40 P. Brestyánszky Ilona: A kerámia és porcelán története, Budapest, Gondolat, 1966. 
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szülő edényeknél volt megengedett. Később is sokszor elő-
fordult a kínai kerámia történetében, hogy a legszebb for-
mák, egyes színek, sőt egyes minták is a császári ház szá-
mára voltak fenntartva, mint pl. a sárkány minta, amely az 
uralkodóházat jelképezte. 
A Ming –és a Csing-korszak (1368-1644-1911) a porcelán 
aranykora. A városok felvirágoztak, manufaktúrák árasz-
tották termékeiket, főleg a selymet, a kerámiát, a porcelánt. 
A kereskedelem felélénkülése az Európával való kapcsolat 
kiépítésére is lehetőséget teremtett: a 16. század elején 
először a portugálok, majd a hollandok és az angolok 
indították hajóikat Kína felé, és a fűszereken kívül selymet, 
porcelánt szállítottak Európába. 

 

 
A 16. század végétől kezdve a kínai művészet erős hatást 
gyakorolt az európai iparművészet fejlődésére.Különösen 
igaz ez a kerámiaművességre. 
Perzsia, kb. a 16.-17. század, M: 22 cm, Oxford, 
Ashmolean Múzeum. (487. kép.) 
Az edény fala vékony és kemény, finom fehér máz borítja. 
A díszítést bemélyítéssel készítették. 
 
 
 
Az Elő-Ázsiával folytatott kereskedelem iszlám hatásokat 
közvetített Kínába. Ez különösen a kannák formáján 
vehető észre, amelyek gyakran emlékeztetnek a török 
rézkannákra. A díszítménykincsben is gyakran 
megjelennek a perzsa virágindák, stilizált virágok.  

Kína kerámiájának történetében 1369-től, a császári 

porcelán manufaktúra megalapításától kezdve mindinkább 
egy város, Csing-te-csen játssza a főszerepet, mert itt fek-
szik Kína legnagyobb kaolin telepe. A keménycserép gyár-
tás mindinkább háttérbe szorult, ez az időszak a porcelán 
fénykora. A termelés méreteire utal, hogy 1700 körül 100 
égetőkemence működött itt. 
Ming-dinasztia kora, 14.-17. század. M: 28,2 cm. 
Fémszerű megoldás a kiöntő szögletes keresztmetszete. A 
kék-fehér Ming porcelán 1602-től fogva a Holland Kelet-
Indiai Társaság révén jutott el Európába, és ezek indították 
el az európai fajanszgyárak – Delft, Nevers, Rouen – kínai 
hatás alatt készült műveinek sorozatát. A 17. századi gaz-
dag holland polgári otthonokban is szerepet kaptak, és 
gyakran találkozunk velük 
a holland csendéletfestők 
képein is. 
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Ming-dinasztia, 14.-17. sz. A porcelán kannán réz kannát 
idéző a széles fenék, a nagyon szeszélyes ívben kanyargó 
edény fül, a törékenyen elvékonyodó kiöntőcső. (489. kép.) 
Ming-dinasztia, M: 19,5 cm. Az edénytest tökformájú, melyet 
stilizált virágminta ölel körül. Érdekes, figurális, patkány-
formájú füllel látták el ezt a kannát. Ebben a korszakban nem-
csak kék-fehér színű, de színes porcelánokat is készítettek. A 
csigavonalas erősítő átkötéshez hasonló megoldásúakat láthat-
tunk már a német kőcserépedények készítőinél is. A Ming 
korszak vörös-zölddel színezett porcelánjai a japán kerámiára 
hatottak termékenyítőleg. 
 
 
 
 
 
 
Yi-hsing (Kiangsu tartomány), kb. a 18. század elejéről. M: 
8,2 cm. Victoria and Albert Múzeum. Mázatlan vörös kőcserép 
teáskanna. A Yi-hsing teáskannák vörös, sárgásbarna, vagy 
barna kőcserép edények, amelyek mindig finoman 
megmunkált formájúak. A teával együtt exportálták Kínából a 
17. század 20-as, 30-as éveitől. A német, a holland, és az angol 
fazekasok is másolták ezt a formát.  
 
 
 
 
Kb. 1700-ból. M: 13 cm. Porcelán teáskanna, virágokkal, 
madarakkal díszítve. Bronz edényformát utánoz a szögletes 
edénytest, amelynek merevségét szépen oldja a virágos, madaras 
motívumokat használó oldott ecsetfestés. 
 
 
 
 
 
Imari boros kancsó fedővel. 1730. M: 33,5 cm. Kakeimon 
stílus. A japán szigetek földrajzi helyzete már a legkorábbi 
időktől lehetővé tette a kínai és koreai kultúrával való érint-
kezést. Így kerül át a 3.-4. században a kínai írás, majd a 6. 
században a kínai vallás, a buddhizmus, amely az ősi japán 
Sinto-vallással összeolvadva a kínai kultúra és művészet elemeit 
közvetíti Japánba. A Kamakura-korszakhoz (1185-1392) kötődik 
a buddhizmus zen szektájának elterjedése, amely szépség-
eszmény keresésével nagy hatással volt a japán művészet 
fejlődésére.                                                                    493. kép 
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Oribe kancsó Japánból. Momoyama-korszak (1568-
1615). Az elnagyolt ecsetkezeléssel felvitt, textilmintára 
emlékeztető díszítés ellenére frissnek, spontánnak hat a 
minta. Az edény formáját nem hangsúlyozva, esetlegesen 
burkolja az edény felületét. A jellegzetes, felálló kosárfül a 
későbbi japán edényeken bambuszból készült, és csak 
égetés után rögzítették az edényre. 

A japán kerámiára jellemző az erősen individuális 
jelleg. A fazekas mesterség titkai apáról fiúra szálltak, így 
fazekas dinasztiák alakultak ki. Edényeiket nevükkel 
jelezték. A kőcserép edény gyártás a buddhizmus zen 
szektájának japáni elterjedésével, a teaivás szertartásával 
virágzott fel a 12. század végén, amikor Eisai szerzetespap 
a teanövényt a zen buddhizmussal együtt Japánba hozta. A 
zen papok a teaivásban nélkülözhetetlen kínai teás 
edényeket is magukkal hozták és ezek lettek a japán 

kőcserépedények előképei. 
 
 
1752-ből Chelsea-ből való porcelán teáskanna 
A korabeli, lábakon álló ezüst edények formáját utánozza. 
A 17. században Londonban, Bristolban és Liverpoolban 
alakulnak ki fajansz manufaktúrák. A festett díszítésben a 
kínai porcelán és a holland minták hatása érződik. A kínai 
díszítőmodor itt is elterjedt, és az angol fazekasok munkáin 
is megjelennek a távol-keleti madarak és virágok, a 
krizantém és a kínai tájak tavakkal és pagodákkal. A 18. 
század közepe felé terjed el Angliában a teaivás szokása, 
ezért a bristoli fazekasok keze alól sok teás edény is kikerül. 
 
 
Angol teáskanna a 17.-18. századból. Az Elers testvérek 
hatását mutatja kínaizáló díszítéssel. Vörös kőcserép. A 
kőcserép edények alapanyaga olyan keményre égő agyag, 
amelyben a magastüzű égetés hatására a részecskék 
elüvegesednek, a porozitás megszűnik, az edény teljesen 
vízhatlanná válik. Az Elers testvérek Burslem mellett 
felrakott díszű, kínait utánzó kőcserép teáskannákat 
készítettek a delfti vörös kőcserép teáskannák hatására. 
 
 

 
 
 
1765, Chelsea. Porcelán teáskanna kínai díszítő-
modorban festve 
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Teáskanna. Böttger vasporcelán 1710, 
Meissen 
Johan Friedrich Böttger, Erős Ágost szász 
választófejedelem szolgálatában évekig kutatta 
a porcelángyártás titkát. Először a kínai vörös 
kőcserép anyagát találta fel újra, masszája azon-
ban sokkal keményebb volt, mint a kínaié. 
Színe általában vöröses-barna. Vasporcelánnak 
nevezik az átüvegesedett szerkezetű, a felületen 
vasszemcsék szürkésbarna kéregben való 
kiválása miatt elszíneződő porcelánt. Böttger 
hosszas kísérletezés után találta meg a kaolint, a 
porcelán fő alkotórészét. 1710-ben alapította a 
király a meisseni porcelángyárat, de a porcelán 
manufakturális előállítására csak néhány év 
kísérletezés után kerülhetett sor. Az edények 
formái lényegében ugyanazok maradtak, mint a 
vörös kőcserép esetében. Az egyes darabokon a 
barokk stílusjegyek figyelhetők meg. Az 
edények felrakott reliefes díszítésűek. A Böttger  
korszak legsikerültebb edényei a teás-, kávés- és 
csokoládés készletek darabjai. 
Kávéskanna, Meissen, Johann Gregor 
Höroldt 1725-30  
 
 
Johann Gregor Höroldt Bécsből ment a 
Meisseni gyárhoz dolgozni 1720-ban. Azt a 
feladatot kapta, hogy a színes porcelánfestés 
technológiáját dolgozza ki. Ezt a feladatot 
nemcsak kémiai oldalról oldotta meg sikeresen, 
de a motívumok gazdag tárházát is képes volt 
kombinálni mesékből és a kínai életből vett 
jelenetek alkalmazásával. Ez a kávéskanna szép 
példája Höroldt működésének. Egzótikus 
növények, virágok és pálmák között, 
pagodaszerű épület előtt, asztalnál teázgató, 
beszélgető kínaiakat láthatunk.  
 
 
 
 
 
Angliai teáskannák 
Ezen a Coalport-ból való, 1805-ös dátumot 
viselő porcelán teáskannán már a klasszicizmus 
hatása érződik. 
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Fehér, sómázas, kőcserép teáskanna. M: 11 cm 
Formája ülő tevét ábrázol szögletes csomaggal a 
hátán. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Színezett kőcserép teáskanna Wedgwood 
gyárából, 1780 elejéről 
Díszítése domborműves, klasszikus relief. Ez a 
kanna a „háztartási készletek”-ből való. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Kb. 1750.-ből való. M: 11 cm 
Mázas fekete fazekasáru 3 lábbal és vadalma ágra 
emlékeztető kiöntővel és füllel. A fedő gombja 
madár formájú. Szőlőfürt és virág dombormű 
díszíti. 
 

 
 
Whieldon, kb. 1750. M: 18,5 cm 
Mázatlan vörös kőcserép puncsos edény formailag 
hangsúlyos vadalma ág formájú füllel és kiöntővel. 
Díszítménye virágos mintájú, domborműves. Ezt a 
fajta vörös edényt, amely a Kínából, Yi-hsing-ből 
származó edények másolata, Staffordshire-ben 
gyártották a 17. század végétől kb. 1765-ig. Ezt az 
alapanyagot később Wedgwood és követői használták 
klasszicizáló edényeiknél, a „rosso antico” 
típusúaknál. 
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Karfiolos angol teáskanna. 1755-60-ból való. 
Whieldon, Wedgwood. Sárgás-zöld mázzal  
bevont fajansz edény 
Josiah Wedgwood nevéhez az angol 
kerámiaipar magas színvonalú készítményei 
fűződnek, akinek gyártmányait a 18. század 
végétől kezdve Európa-szerte utánozták. Alapos 
felkészülés után 1757-ben Burslemben gyárat 
alapított, ahol először keménycserepet gyártott. 
Kevert alapanyagú, fehéres színű kőcserepet 
készített, amelyet átlátszó, leginkább 
ólomtartalmú mázzal vont be. Ennek előállítása 

igen olcsó volt, plasztikus vagy sablonnal 
készített díszítménye a tömegtermeléshez 
igazodó, szériaszerű alkalmazást tett lehetővé. 
Wedgwood edényei díszítésére rézmetszetes 
nyomatokat is használt. 1769-ben barátjával 
Newcastle közelében Etruria néven gyárat 
alapított. Gyára ma is működik és készíti az ő 
finom, klasszicista stílust tükröző használati és 
díszedényeit. 
 
Leeds, 1775. M: 13 cm 

Krémszínű teáskanna csavart füllel. A fedő fo- 

gantyúja virág formájú.  
 
 
1770. A díszítmény textil mintára emlékeztet, 
nem követi a teáskanna formáját. Így a házi-
asszonynak módja volt a szalonban elhelyezett 
függöny mintájával azonos mintájú teáskannát 
vásárolni. A teáskanna hasán kereszteződő sáv 
ajándékcsomag szalagkötözését idézi.  
 
 
 

 

 
18. század vége 
Kétkiöntős teáskanna fehér domborműves 
díszítéssel. A dupla kiöntővel egyszerre lehetett 
két csészébe tölteni a teát, vagy az egyetlen 
csészébe való öntést lehetett meggyorsítani. 
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Krémszínű teáskanna Staffordshire-ből. 18. század vége. Victoria and Albert Múzeum 
A klasszicizmus formavilágát idézi a következő két edény: a teáskanna alatt elegáns formájú, 
áttört díszítésű, a tea melegen tartását szolgáló 
posztamens látható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1800-ból, Nyon-ból való klasszikus formájú teáskanna. 
 
 
 
 
 
 
 
Anglia, Stoke-on Trent. 19. század közepe 
Ez a teáskanna a neogótika hatását viseli magán. Ezt a 
típust „miniszter”-nek hívták, igen népszerű volt a 19. 
században. Oldalán püspökök, királyok domborműves 
mintázata látható. 
 
 
 
Meissen, 1908. H. Van de Velde 
Áramvonalas teáskanna. A kiöntő és az edénytest 
egyetlen formává forrt össze. A díszítmény is ezt 
hangsúlyozza hullámzást, dinamikát sugárzó megoldá-
sával. A fogantyú is ezt az irányt erősíti, a kiöntő 
ferdeségét ismételve simul az edény testéhez. Az ipari 
formatervezés egyik korai példájának tekinthetjük H. 
Van de Velde tervét, a funkcionalizmust előtérbe helyező 
teáskanna megoldást. 
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Omega Gyár, London. Roger Fry 
Fajansz teáskanna. Technikai kivitelezésében nem a 
legjobb, de a funkcióra való törekvést értékelhetjük 
benne. 
 
 
 
 
 
 
 
Clarice Cliff a Newport Pottery számára  
dolgozott (Wilkinson) 1930-40 
Ezeken a teáskannákon az Art Deco hatása érződik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakuzen Asai japán keramikus 20. századi 
teáskannája 
Érdekessége a korongozott nyél, amihez hasonlót a 
középkori magyar kerámiákon is láthatunk cserép 
lábasok, tepsik oldalán a Budapesti Történeti 
Múzeum kiállításán. Nádudvari csiszoláshoz, 
sikáláshoz hasonló díszítés látható a felületén, amely 
a zsírfény mellett az edény falát is tömörebbé teszi. 
 
 
Porcelán teáskanna. Rosenthal gyár, 
Németország, 1968. Walter Gropius terve, aki a 
német Bauhaus iparművészeti iskola alapítója 
volt.  
Az edény áramvonalas testéhez ugyanezt a mozgást 
ismétlő fogantyú csatlakozik. A tető fogantyúja 
ennek az ívnek egy szakaszát zárja le, a folyadék 
öntésekor egy kézzel fogható a kanna füle és a tető 
fogantyúja, hogy töltéskor a fedő 
lebillenését meg lehessen akadályozni.  
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3. 5. Japán teázási szokások: Raku teáscsésze, és amit a csészének tudnia kell 
 
� Készítésmódja: manufakturális szintű műhelyekben: szétnyomkodással 

kialakított edényfal vékonyítása faragással, felület textúrájának biztosítása 
ráspolyozással 

� A japán chawan a grand art-ba tartozik, a zen buddhizmus magasszintű vissza-
tükrözője, a japán nép ízlésének, esztétikai érzékenységének, szellemének 
megtestesítője 

� Japán szépségeszmény: aszimmetrikus egyensúly mesteri végigvitele, a véletlenül, 
ösztönösen létrejövő szépségekre helyezi a hangsúlyt; a szépség a csendes, egysze-
rű és tökéletlen tárgyakban rejlik; az állandó használat patinát biztosít, mely a 
tárgyat nyugodttá és tartózkodóvá teszi  

 
A teáskanna funkcióvizsgálatának átgondolásához új szempontok szerinti megközelítést 

kínálhat, ha egy egészen más kultúrájú nép szemszögéből vizsgáljuk a teaivás szokását. Mit 
jelent a teázás a japánok számára? Központi szerepet tölt-e be a teáskanna az ottani 
teaivásban? Mi a szerepe a teáscsészéknek? Hogyan zajlik a híres teaszertartás? 

 A következő fejezet első része ezt az új megközelítést képviseli.41 A fejezet második 
részében arra keresem a választ, mit jelent a Raku, ez a speciálisan japán technológia egy 
amerikai keramikus számára. Miféle inspirációkat nyerhet egy amerikai keramikus a távoli 
kultúrából? 

 „Nyugaton a kerámia tárgyakat hagyományosan úgy tekintették, mint »alkalmazott 
művészetet«, és ennek következtében a tiszta és magas művészetet jelentő festészethez és 
szobrászathoz képest alacsonyabb rendűnek tartották. A Távol-Keleten és különösen 
Japánban a helyzet szinte teljesen ellentétes ezzel. Koetsu, Chojiro, Nonko, Ninei, és Ogaza – 
hogy csak néhány híres nevet említsünk (…) felemelték a kerámiaművészet státuszát a magas 
művészet szintjére, amely minden másnál jobban szimbolizálja a japán nép ízlését, esztétikai 
érzékenységét és szellemét. (…)  

A teázási szertartás olyan eszköznek bizonyult, mely a 
japán élet számos vonatkozásában a legmagasabb szintű 
megvalósítást ösztönözte. Minden bizonnyal a teázási kul-
tusznak volt köszönhető, hogy a Raku fejlődését és tekin-
télyét elérte. (…) A »mértékletes teázás« a zen két esztétikai 
alapjára a Wabi-ra és a Sabi-ra épül. A Wabi egy olyan 
hiedelemmel kapcsolatos, hogy a szépség legnagyobb fokú 
érzékelése a csendes, egyszerű és tökéletlen tárgyakban való 
szépség érzékelésével azonos, míg a szépség legmagasabb 
rendű megvalósítása olyan munkák megvalósításában rejlik, 
melyek elvesztették az öntudatos művészi tárgyak létének 
pózát és béklyóit, és igénytelenül úgy léteznek, mint 
funkcionális tárgyak, melyeknek legnagyobb esztétikai 
jogalapjuk az, hogy céljuknak maradéktalanul megfelelnek és 
tökéletes összhangban vannak a természettel. (…) 

 A Sabi viszont annyit jelent, mint a kor és a használat 
által megérlelődni és megszépülni. Az új tárgyak hajlamosak arra, hogy rikítóak és tolakodó- 

                                                           
41 John Dickerson: Raku handbook Studio Vista, London 1972 „Raku esztétika” részletek az 5. fejezetből 
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ak legyenek. A Sabi kultusz előnyben részesíti azt a patinát, melyet az állandó használat 
biztosít a tárgy részére, nyugodttá és tartózkodóvá téve azt. 

A Raku csészéket kizárólag porított tealevélből előállítható tea ivásához készítették. (…) A 
Raku csészéket igazán csak a használat során lehet értékelni. 

 
 A Raku Chawan (speciális csésze) formák sora is úgy fejlődött ki, hogy a hővel 

kapcsolatos meggondolásokat tartották szem előtt. Ez azt jelenti, hogy a csészeformák az 
éppen aktuális évszak hő viszonyaihoz igazodnak. 
 

A japán telek hidegek és a teaházban 
viszonylag kevés gondot fordítanak a melegség 
biztosítására. (…) Következésképpen maga a tea 
maximális hőszigetelést igényel, hogy megvédjék 
a kihűléstől. A téli éghajlathoz igazított csészék 
ezért magas falúak és befelé hajló pereműek kör- 
ben, hogy hőjét a teaház hűvös levegője ne hűtse 
le. (…) Ezzel ellentétben a nyári teaszertartásokra 
akkor kerül sor, amikor a levegő nagyon meleg és 
így felesleges a tea melegen tartásáról 
gondoskodni. Ezért a nyári Chawan alacsony, 
széles és lapos formában kerül kivitelezésre, 
minőségjegyei vidámmá, színessé teszik, míg a 
téli csészék szigorúak, sötétek és komorak. 

 A Chawan külső profiljának formáját számos 
tényező határozza meg. Nagyon fontos a 
stabilitás. A csészének olyannak kell lennie, hogy 
képes legyen biztonságosan megállni a lábain. (...) 
A Chawan-t elsősorban arra szánják, hogy azt a 
kézben tartsák, és a keramikus leginkább azzal 
törődik, hogy milyen érzetet kelt, hogyan 
illeszkedik bele a kézbe, amikor tartják, forgatják 
és felemelik az iváshoz. A csészének 
kényelmesen kell feküdnie a bal kéz tenyerében 
és könnyed, kellemes és kényelmes érzetet kell 
keltenie, amíg a kézben tartják. A téli Chawan-t, 
minthogy a csésze oldalfala magasabb - és ebből 
fakadóan hajlamos kevésbé stabil lenni - úgy 
formálják meg, hogy a csésze alakításakor a 
legfontosabb szempontnak az alacsony súlypont 
biztosítását tekintik. 
A Chawan-t a vendégeknek mindig úgy adják át, 
hogy a csésze »homlokzati része« néz szembe 
velük. Ivás előtt a csészét kézben tartva meg kell 
forgatni úgy, hogy a szélén lévő ivási pontot 
(mely a homlokzattal szemben lévő oldalon 
helyezkedik el) megfelelő helyzetbe hozzák és a 
homlokzat ennek következtében visszafordul a 
vendéglátó irányába. Ezt a forgatást kényelmeseb-
ben és könnyebben lehet végrehajtani abban az 
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esetben, ha a csésze külsejét finom formaátmenetekkel alakítják ki, különösen fontos ez a 
csésze baloldalán. (…) 

A Zangurishita a kellemes tapin-
tási tulajdonság meglétével kapcso-
latos, amely a mérsékelt érdesség 
biztosítására is hangsúlyt helyez. 
Igény van arra is, hogy a tárgyon be-
lül a textúra változást mutasson. 
Amint a csészét a kézben forgatják, 
tapintása élményt adó kell legyen. 
Amikor egy természeti tárgyat, 
mondjuk egy követ tartunk a ke-
zünkben, körbetapogatva érezzük, 
hogy annak felületi tulajdonságai 
változást mutatnak színben, felületi 
csillogásban, textúrában. (…) A 
Raku csészének is gazdag élményt 
kell nyújtania a látás és a tapintás 
során egyaránt. 

A Keshiki egy óhajjal egyenlő, mely szerint a máznak enyhén nedvesnek és lágy 
megjelenésűnek kell lenni. Az is követelmény, hogy a színváltozatoknak olyan fajtái jelen-
jenek meg, amelyeket a nedvesség biztosítani képes. (…) Japánban az összes Raku csészét 
szabályos időközökben szokták használni annak érdekében, hogy megtartsa tulajdonságát. 

A Raku Chawan belső formái ugyanolyan plasztikusak és egyértelműen megtervezettek, 
mint a külső formák. A csésze belső kontúrvonalának négy fő sajátossága van. A porított teát 
igen kiváló minőségű fiatal tealevelekből készítik, melyeket az idős cserjékről szednek le. 
Válogatás után a leveleket gőzölik, szárítják és finom porrá 
őrlik. A teát úgy készítik el, hogy forró vizet adnak a 
porteához magában a csészében, majd bambusz habverőhöz 
hasonló keverővel csomómentes, felségesen illatozó itallá 
keverik. 

Rendszerint rés van a gyűrűn vagy a belső spirál azon 
pont alatt kevésbé kidomborodóvá válik, amely ponton a 
csészét ivásra a szájhoz emelik. /B/ Ezáltal lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a tea lassan ömöljön a szájhoz, 
anélkül, hogy emelni kellene. (…) Egy teáscsészén csak 
egyetlen olyan pont van, ahol inni lehet, ez sima és kellemes 
kapcsolatot biztosít az ajak számára és közvetlenül az 
ellentétes homlokzaton vagy a díszített résszel átellenben 
helyezkedik el. Egyes Raku csészéknek szemmel láthatóan 
nincs díszített homlokzata és ezekben az esetekben a 
homlokzat rendszerint a csészének az a része, amely azzal a 
jellel van megjelölve, melyet a fogók hagynak a lágy mázon 
akkor, amikor kiveszik a kemencéből. 
A csésze belsejének alján /A/ egy második spirált lehet látni, 
amely enyhén hajlik lefelé, egy sekély mélyedés irányába, mely a legalsó pontnál van. Ezt 
teatónak nevezik. Ennek a spirálnak az a rendeltetése, hogy a tea visszagördülő cseppjeit 
felfogja úgy, hogy azok oly természetesen gyűlhessenek össze, akár az esővíz egy 
sziklamélyedésben. A csésze felső pereme nem egyenletes, hanem hegy-és völgyvonalat 
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képezve hullámzik, emelkedik és süllyed. Ezeket nevezik gaku-nak vagy csúcsoknak. 
Rendszerint három, öt vagy hét ilyen csúcs van a csésze peremén. Azon túl, hogy 
változatosságot és természetességet adnak a csészének, egyúttal a felhőkön túlemelkedő 
hegyekre is utalnak. A Sung korszak kínai Ch’an buddhista festményein is megjelenik a hegy, 
mint motívum, amelyeket rendszerint eszközként használtak a szerzetesek meditációjához, 
valamint utalnak a Muramanchi korszakban ugyanebből a célból lefektetett zen monostorok 
sziklakertjeinek köveire is. 
 A Raku csészék színeit a következőkre korlátozzák: fekete vagy barnás fekete, vörös, fehér 
és zöld. Ezt a tartományt gondosan választották ki azért, mivel kellemes kölcsönhatást mutat a 
portea szépséges zöldjével és a csészéknek úgy kell megjelenniük, amikor a teát beletöltik, 
hogy maradéktalanul tolmácsolják a Raku mázképzés szinezési tulajdonságait. Ezek a színek 
is kapcsolódnak a szezonális csészeformákhoz. (…) 
 Számos nyugati kutató, aki korábban Japánban járt, úgy írta le a Raku csészéket, mint » durván- 
és teljességgel hozzáértés nélkül elkészített« tárgyakat. Ezt természetesen nem dicséretnek 
szánták, de keresetlen válaszaik a csészéket pontosan olyanoknak írták le, amilyeneknek azt 
Rikyu, a Raku atyja elképzelte.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A „b” rajz a vastagra hagyott edény falat mutatja, amiből 
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majd faragással, ráspolyozással távolítják el a felesleget, alakítják ki a megfelelő falvastagságot 
valamint a hegy- s völgy-vonalakat jelképező hullámos peremet. A „c” és „d” rajzok a fal 
elvékonyítását, leesztergályozását mutatják. A „d” rajzon az edény stabilitását meghatározó 
gyűrű, a fenékszög kialakítása látható. Az aszimmetrikus peremek, belső gyűrűk kialakításának 
folyamata látható a „g” rajzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 6. A Raku technológia külföldi kortárs keramikusok szemével 
 
Soldner: Ilyennek ismerem a Rakut42 

„Soldner 1960-ban kezdett Rakuval foglalkozni. Ez a nagy kísérletezések kora volt az ame-
rikai keramikusok számára, amikor a készítendő tárgyak használhatóságát nem tartották 
elsődleges szempontnak. A kerámiát olyan kifejezési eszköznek tekintették, amelyben sokkal 
nagyobb szerephez juthatott a véletlen és a spontaneitás. Megkérdőjelezték az eddig 
elfogadott normákat, bevett hiedelmeket, de ez nemcsak az addig készített tárgyakra 
vonatkozott, de magára az agyag felhasználási módjára is. Ez volt Soldner kísérletezésének 
szellemi háttere. 
1960-ban egyszer felkérték, hogy tartson kerámia készítési bemutatót az egyik művészeti 
iskola hallgatóinak. Arra gondolt, miért ne próbálkozzon a Rakuval. Csak annyit tudott erről a 
                                                           
 42 Ceramic review 1973 July and August 
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témáról, amit B. Leach Egy keramikus könyve című könyvében olvasott. Ebben Leach 
beszámol egy kerti összejövetelről, amelyen Japánban vett részt. A vendégek kis cserép 
teáscsészéket kaptak és mázat, hogy díszítést fessenek az edényre. A tárgyakat mázazás után 
kiszárították, majd egy kicsi, hordozható faszéntüzelésű kemencében elég gyorsan kiégették. 
Amikor az alacsony olvadáspontú mázak megolvadtak, a teáscsészéket kivették a kemencéből 
és hideg vízbe mártották. Ezután ezekben az új csészékben kínálták a teát a vendégeknek. 
Soldner ennek alapján próbálkozott először a Rakuval, de az eredmény lesújtó volt. Fényes, 
csillogó színek keletkeztek, ráadásul az agyag nem tűrte jól a gyors felfűtés és lehűtés okozta 
kiterjedést-összehúzódást. Ekkor új összetételű agyagkeveréket készített. 
 

50 % tűzálló agyag 
kb. 30 % samott por vagy homok 
20 % olvasztó anyag, pl. talkum 

Ez bevált. De a mázakkal még mindig nem volt megelégedve. Mi lenne, ha a kemencéből 
kivett, pirosan izzó tárgyakat száraz falevél halomba tenné, mielőtt hideg vízzel 
megdermesztené, lehűtené a mázat? A kísérlet sikerült, Soldner azóta is ezt a redukáló 
módszert alkalmazza. A mázban lévő, oxigéntartalmú alkotórészek kémiai változáson mennek 
keresztül, a környezetükben lévő szerves anyag, a falevél égése közben elvonja az oxigént a 
mázból. Új színek, más tapintású felületek keletkeznek így. 

Soldner fehér öntőmasszát használ, amit mártással, ecsettel vagy porlasztva hord fel a 
felületre. Erre az alapra jól lehet festeni fémoxiddal vagy mázzal. Az egyik legérdekesebb 
hatást a vas- és rézoxid keverékéből álló festék hozta létre: a redukció alatt a sötét minták 
körül holdudvarhoz hasonló fehér körvonal keletkezett. 

 
                       Tipikus máz receptek:                       
1/3 colemanit 
1/3 borax 
1/3 kaolin 

80% colemanit 
20% földpát 

 
A Rakuval való kapcsolatáról így ír Soldner: »Nagyon sok nehézség adódott abból, hogy a 

Raku nem ugyanazt jelenti a különböző embereknek. Nevezték már a Rakut technikának, 
speciális terméknek, gondolkodási módnak, sőt vallási gyakorlatnak is. Számomra 
mindezeket és ennél többet is jelent egyszerre. De ezt lehetetlen egy szóba tömöríteni. A 
hagyományos japán Raku a tervezésben az aszimmetrikus egyensúly mesteri végig vitelét 
valósítja meg, az anyagok felhasználásában magas fokra fejlesztette a tapintási érzékenységet 
és a dekoratív technikák virtuozitását és mindezt a tárgyakban kerek egésszé tudja egyesíteni. 
A Raku a szépség fogalmának új felfogásába enged bepillantást a 
nyugati kultúra számára. A nyugati kultúrán nevelkedett 
keramikusok felfogására a kiegyensúlyozott szimmetria, a 
szeplőtlenül tökéletes felület, a gyári merev, gépies ellenőrzés, a 
kiszámítottság tisztelete a jellemző. Ezzel szemben a Raku a 
véletlenül, ösztönösen létrejövő szépségekre, az aszimmetriára 
helyezi a hangsúlyt, nagyra értékeli a természet szeretetét, 
amelyben nem az ember a legfontosabb. 

A Raku lényegéhez tartozik az állandó rácsodálkozni tudás. Az 
embernek tudnia kell megváltoztatni eredeti elképzelését. Érezzen 
vágyat, hogy az ismeretlen felfedezésében egyedül tovább menjen. 
 A Raku lényegéhez tartozik: ne követelj, ne várj el semmi 
kizárólagosat,  ne  kövess  semmilyen  abszolút  elképzelést, 

530. kép. 
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 csak az állandó változásban légy biztos. Tanulj meg más körülményeket is figyelembe venni, 
és végül légy képes arra, hogy elvesd eredeti elképzelésedet. 

Ha a Raku nem csupán egy technika, akkor más fogalmakkal kell meghatározni a lényegét. 
Azt hiszem sokkal találóbb a Rakut olyan edénykészítésnek tekinteni, amely a várakozás 
gondolati keretei között zajlik és nem törekszik feltétlenül dolgok felfedezésére.«” 

 
3. 7. Tanítóképzős hallgatók véleménye a diaképeken vetített teáskannákról 

 
Az Ipari forma folyóirat egyik 1985-ös számának címlapja. „A termék lelkiismerete”. 

Ezt a folyóiratot azért tartottam fontosnak bemutatni a hallgatóknak, hogy reális képük legyen 
arról, hogy egy-egy termék vizsgálata kapcsán mit is jelent a beválás, a funkciónak való 
megfelelés ellenőrzése. Ezek után maguk is érezték, hogy vetített képek alapján nem lehet 
igazán megítélni egy-egy teáskanna használhatóságát. Jó lett volna mindegyiket kézbe venni, 
fél kézzel megemelni, tölteni belőle, figyelni a tető billenésére, az utolsó csepp kiöntőtől való 
elválására stb. 

Az órán vetített teáskannákat az angol Ceramic review, az amerikai Ceramics monthly 
folyóiratokból, az 1987-es Pécsi Kerámia Biennále katalógusából és a 70-es évekbeli 
Műcsarnoki „Edénykiállítás” ismertetőjéből fényképeztem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

531. kép. 
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A képekről való beszélgetés kérdései: 
1. Gyári sorozatgyártásban készült-e a kanna, vagy inkább egyedi, iparművészeti munkának 

látszik? Milyen külső jegyek alapján lehet ezt eldönteni? 
2. Mi volt az elsődleges szempontja a tervezőnek: a funkciónak való megfelelés vagy más 

szempont? (pl. játékosság vagy konkrét stílusirányzathoz kötődés)? 
3. A „Kerámiatörténet kiöntős edényeken” fejezetben több olyan kiöntős kanna is szerepelt, 

ahol a bőrből, bronzból, rézből vagy ezüstből készült folyadéktárolók befolyásolták a 
kerámia teáskanna formáját. Van-e olyan teáskanna az itt bemutatottak között, amely 
inkább fémből készülhetett volna? Ha igen, miért? 

4. Melyik kannát könnyű felemelni? 
5. Vissza fog-e csurogni a teatöltés után? Jó-e a cseppvágó része az edény kiöntőjének? 

532. kép. 
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6. Le fog-e billenni a fedő vagy bal kézzel fogni kell töltés közben a tetejét? 
7. Ha a kiöntő és az edénytest összeépítését nézzük, hol áramolhat akadálytalanul a folyadék? 

Hol kell küszöbökön átbukdácsolnia? 
8. Mi a véleménye az edény formájáról, füléről? 
 

 
 
 
Néhány részlet a hallgatók által megfogalmazott véleményekből: 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 

4.1. A szemléltetés metodikai konzekvenciái 
 

Kutatásom egyik központi kérdése az volt, hogy hogyan valósítható meg egy olyan 
szemléletű tárgy-és környezetkultúra oktatás, amely technikai fogásokat tanít, szemléletet 
formál, de nem másolandó tárgygyűjteményből áll, mint a slöjd asztalosság tananyaga. 
Meggyőződésem, hogy a különféle eljárások, fogások megtanítását úgy célszerű oktatnunk, 
hogy eközben a tanítványok saját szellemi erőfeszítésére is igényt tartsunk az alkotás során. 
Mielőtt az összegzésre rátérnék, a fenti kérdés szempontjából kulcsfontosságú szemléltetési 
lehetőségeket csoportosítsuk.43 
 
 

1. Lépésről lépésre azt 
szemléltetjük, amit a 
hallgatóktól várunk  
előnye:  

szakszerűség, pontos 
fogások megmutatása 

hátránya: 
önállótlanságra, 
szellemi restségre 
nevelés 

 
 
 
Kezdő csoportoknál, a 
szakmai fogások meg-
tanítása érdekében eset-
leg használható mód-
szer, de érdemesebb az 
önállóságnak nagyobb 
terepet hagyni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kép: Josie Wearshaw: 
Kerámia enciklopédia 
Budapest, Glória Kiadó 2000) 

                                                           
432003  Tárgyak és társadalom II. Kapcsolatok: A tér, a tárgy és a képi kultúra összefüggései 

Szerkesztette Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor Magyar Iparművészeti Egyetem 2003 
Kardos Mária: Kerámia készítés a vizuális nevelés órákon 104-123. old 

  

533. kép. 
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Tárgykészítés csak a feladat megnevezésével, szemléltetés nélkül 
előnye: a tanár így kaphat reális képet tanítványai ízléséről 

ízlés- és tárgyformálási készségek felmérésére jó módszer 
hátránya: sok anyagszerűtlen megoldás születik.  
 

 

Természetesen annak is van fejlesztő hatása, ha az agyagot külső instrukciók nélkül 
gyurkálhatja a kisgyerek, ha nincs felnőtt irányítás és elvárás, nincs semmilyen „diktált 

534. kép. Hallgatók 
gyertyatartó munkái. 
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algoritmus” a létrehozandó tárgy kapcsán. Nyomogatja, megszorítja, elvékonyítja s a keze 
között alakuló formában időnként rátalál valamire. De a „csinálj amit akarsz!” utasítás is 
egyfajta módszer. Ez a hozzáállás kicsiknél lehet fejlesztő hatású, az anyaggal való 
ismerkedés kezdeti stádiumában magam is alkalmazhatónak tartom, de sokkal több kihozható 
ebből a találkozási lehetőségből, ha fogásokat is tanít az óvónő, a tanítónő. 

Rédly Mária keramikus tanár szakdolgozatában a következőket írja:44 „A tesztek 
egyértelműen azt tükrözték, hogy minél gazdagabb, átfogóbb jellegű volt az intervenciós 
technika, annál eredményesebb volt. A kognitív fejlődés tekintetében a technikát is tanító 
(azaz javasló, megmutató) és egyben bátorító, megbeszélő légkörű tanári hozzáállás volt 
messze a leghatékonyabb, és érdekes módon ugyanez igaz a művészi fejlesztésre is.” 

 A „csinálj amit akarsz!” utasításra tapasztalatom szerint a főiskolás korosztály saját belső 
képei alapján dolgozik, és reprodukálja a butikokban látott, gyakran anyagszerűtlen dísztárgy 
csúnyaságokat. 

 
3. A szemléltetés egy bizonyos stílus minél mélyebb ismertetésére törekedjen: a feladat 

stílusimitálás, nem teljesen önálló tárgy kitalálása. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
44 Rédly Mária: Az agyagban rejlő fejlesztő lehetőségek. Iparművészeti Egyetem, Tanárképző szak 2001 

←535. kép. Japán 
      oribe kerámiák 

536. kép. Hallgatók 
munkái. A feladat az oribe 

kerámiákon megfigyel-
hető tárgy- és díszítmény 
viszony visszaadása volt.   

→ 
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4. Analógiás példákra építve szemléltetni, de a konkrét feladatot nem megmutatni  
előnye: a szemléltetés által megvalósulhat az ízlésformálás mintaadás nélkül, a 

tanítványoknak szellemi erőfeszítésébe kerül a saját megoldások megtalálása 
hátránya: a kevésbé jó képességűektől ez a módszer sok erőfeszítést követel, de a 

tanárnak elsősorban nem a gyengékhez kell igazítania az elvárásait 
 
 
 
Szemléltetés domborműves, emberalakos kályhacsempékkel 

 
A hallgatók feladata a következő volt: La 
Fontaine tetszőlegesen kiválasztott kétállatos 
meséjéhez domborműves csempét készíteni. 
Mivel a szemléltetésben bemutatott csempék 
emberalakosak voltak, így azok csak a kom-
pozíció, a dombormű technikai megoldása, a 
mintázás stilizáltsága megfigyelésére kínál-
tak lehetőséget, de a hallgatók saját megol-
dásait nem blokkolták le. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hasonló metodikai kérdést érintettem a 35. ol-
dalon a figurális edény készítésénél: a kerámia-
történeti példák közül mindig úgy válogattam az 
órámhoz éppen használható példákat, hogy azok 
témájukban ne legyenek azonosak az elvég-
zendő feladattal: ha tehát négylábú állattal kel-
lett a hallgatóknak a figurális edényüket kombi-
nálni, akkor madaras vagy ember alakos példá-
kon mutattam be az egyszerűsítés, a redukálás 
és a stilizálás megoldásait. A tanár által kivá-
lasztott feladattal teljesen azonos kerámia-
történeti példákat csak a feladat befejezése után 
célszerű megmutatni. 
 
 
 

537. kép. 

538. kép. 
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A gótikus kályhafülkék áttört rácsait 
használtam a szemléltetésben, amikor a 
témájában teljesen különböző La 
Fontaine kétállatos meseillusztráció 
megoldást kértem a hallgatóktól a 
figura-háttér vizuális problémájának 
megoldásához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Huszonöt éves tanári gyakorlatom során vált 
meggyőződésemmé, hogy a tanítványok saját 
szellemi erőfeszítésére is igényt tartó tanulást a 
stílusimitációkkal és az analógiás szemléltetéssel 
bemutatott kerámiatörténeti példákkal lehet a 
legsikeresebben elérni. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         540. kép. 
 

539. kép. 



 144 

 
 
4.2. A hipotézisek és a kutatási eredmények egybevetése 
 
A kutatás célja az volt, hogy sajátos eszközeivel hozzájáruljon a vizuális nevelés 

tárgykészítésekben megvalósítható képességfejlesztése egy lehetséges modelljének 
kidolgozásához. A disszertáció során végzett kutatásokat dokumentálja a nagyszámú 
képanyag: a disszertációban közölt 540 kép közül 350 kép saját felvételem; a disszertáció 
111-115-ig, valamint a 134-136. oldalig terjedő szövegek saját fordításaim. 

A kutatás jelenlegi állapota szerint a következő, fazekaskorongot nem igénylő őskori-, 
régészeti-rekonstrukciós-, fazekas- és iparművész edénykészítési eljárások alkalmazhatók 
rajztermi körülmények között: 

• Edénykészítési módok: spirál technika, gyűrűs felrakás, szalagból építés, 
formába préselés, agyaglap formára terítése, tömb üregesítése, részekből 
illesztés formába préselve, építés agyaglapokból megtámasztás nélkül, 
öntés. 

• Díszítési eljárások: karcolás, fésűs karcolás, sgrafitto, írókázás, 
papírsablonos díszítés, pecsételés, pecsételés hengeres pecsételővel, öntés, 
holdas öntés, fröcskölés, sikálás (kavicsolás)  

Az autentikus eljárások oktatási körülményekhez való igazítását saját műhelyemben 
folytatott alkotó tevékenység során alakítottam ki. Ezt dokumentálták a disszertációban közölt 
képek.45 

A tanításokról az ezeket dokumentáló, disszertációmban bemutatott képanyag adott 
számot. Ezek tanúbizonysága szerint a kerámiatörténet különböző korszakait eredményesen 
fel lehet használni a vizuális nevelésben. A kerámiatörténet több korszaka alkalmas technikai 
átalakításokkal, kompromisszumokkal az osztálytermi adaptációra úgy, hogy mindez nem 
mond ellent szakmai, valamint az anyagszerűséggel kapcsolatos követelményeknek. A 
stílusimitációkkal, valamint az analógiás szemléltetésre épített tárgykészítésekkel 
megvalósítható egy olyan szemléletű tárgy-és környezetkultúra oktatás, amely technikai 
fogásokat tanít, képességeket fejleszt, szemléletet formál, és a tanítványok saját szellemi 
erőfeszítésére is építve gazdagítja vizuális műveltségüket. 

Kutatásom másik témája a környezetkultúra tanítása egy lehetséges modelljének 
felállítására irányult; melynek keretében a különböző teakészítési és ivási szokásoktól indulva 
lehetőség nyílott a használati tárgy (teáskanna) instrumentális funkcióit és kommunikációs 
aspektusait részletesebben szemügyre venni. Mindezt természetesen csak egy lehetséges 
modellnek, kiragadott példának tekintem, amely lehetőséget teremtett a használati tárgyak 
elemzési szempontjainak gazdagítására. 

 
4.3. A további kutatások körvonalazása 

 
A disszertációban bemutatott lehetőségek csak felvillantott példák, ezek ismertetésével 

nem merítettem ki az összes lehetőséget. A szakirodalmi kutatást, a múzeumok kerámia gyűj-
teményeiben való anyaggyűjtést nem tekinthetem írásommal befejezettnek. Tehát szükség van 
a kerámiatörténet további kutatására, újabb tárgyféleségek iskolai adaptációjára. 

Fontosnak tartanám egy, a témával foglalkozó, gazdag képanyaggal illusztrált, 
feladatgyűjtemény rendszerű tanári kézikönyv összeállítását, amelyből minden pedagógus 
szabadon válogathatna a feladatok közül saját tanítványai korosztálya számára. Egy ilyen 
                                                           
45 16, 75, 86, 147-148, 174-175, 177, 211, 214, 305-308, 310, 325, 338, 345, 346-347, 355-356359, 381-386, 

409-414, 417-419, 462-463. 
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rendszerű tanári kézikönyvben bővebben kellene foglalkozni annak a problémának a 
bemutatásával is, hogy az egyes tárgykészítések a vizuális kommunikáció milyen egyéb 
területeivel érintkeznek. Ez segítené a vizuális problémákban, feladatsorokban gondolkodó 
tanári tanmenetkészítést. (A vizuális kommunikáció egyéb fajtáit a motívumtervezés 
formaredukcióinál, állatalakos motívumok létrehozásánál, tálak közepébe való komponálásnál 
fejtettem ki részletesebben.) 

Disszertációmban ennek a kérdésnek részletes tárgyalására nem tudtam kitérni, a tárgyak 
esztétikai aspektusai bemutatásánál tettem kísérletet ennek említésszintű felvillantására. 

Emellett fontos volna megoldani többféle kézműves- és iparművészeti tevékenység iskolai 
„átültetését”, amely a szakmai szempontok érvényesítésén túl arra is törekedne, hogy a 
vizuális nevelést szervesen egészítse ki, a képzőművészeti oktatás egyenrangú partnere 
legyen. 
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FÜGGELÉK 
 
 

Az itt következő féléves tematika népművészeti és iparművészeti elemzésekbe ágyazottan 
mutatja a fazekasságot, kerámiatörténetet elemző órák szerepét, jelentőségét. (1. 3. 4. 12. 14. 
órák.) 
 
A tárgy- és környezetalakítás pedagógiája 
15 óra   előadások, szemináriumok 
heti 1 óra Vizuális Műveltségterület 14.   Tantárgy-pedagógia III. 
Cél: 
A tantárgy célja pedagógiai ismeretekké és készségekké transzponálni a párhuzamosan futó 
"Tárgy- és környezetkultúra, kézművesség" gyakorlatainak tapasztalatait, valamint az "Esztétikai- 
művészeti ismeretek", a "Művészettörténet" és a "Népművészet, környezetkultúra, design" 
tantárgyak ismereteit. 
Feladat: 
A tárgy- és környezetalakítás kreatív tevékenységei az esztétikai-művészeti élmények inspiráló 
közegében a személyiségformálás egyik legfontosabb, sok egyedi figyelmet és törődést kívánó 
eszközrendszere a gyermekek körében. A hallgatókat meg kell tanítani azokra a differenciált 
pedagógiai módszerekre, amelyekkel alapozni és fejleszteni tudják majd a gyermekek esztétikai 
érzékenységét, amelyekkel meg tudják teremteni számukra a kollektív esztétikai normákkal való 
élményszerű azonosulás lélektani helyzeteit, amelyekkel segíteni tudják humán érték-
irányultságú szemléletük formálódását. 
Tananyag: 
1. Pedagógiai, metodikai aspektusok: a hetvenes évek folklorizmusa: a “nomád nemzedék” 

közművelődési törekvései és a NAT Tárgy- és környezetkultúra részterülete A Kecskeméti 
Szórakaténusz Játszóház- és Múzeum szerepe. 

2. Pedagógiai, metodikai aspektusok: imitáció és kreativitás kérdése a hagyományőrző felada-  
tokban. Berzselt és írókázott húsvéti tojások, valamint iskolai technikai “újítások, kitalációk.” 
Játékkészítés a régi falusi társadalomban (a gyermek magakészítette játékszerei, felnőttől  
kapott, házilag készített játékok) és mai játékszer, dísztárgy imitációk. Hulladékok újrahasz-
nosításának elve a paraszti játékszereknél és ma. 

3. Tárgyelemzések: funkció és forma a 19. századi népi fazekasság tárgyainál. (A Néprajzi  
Múzeum fazekas gyűjteménye alapján.) 

4 . Pedagógiai, metodikai aspektusok: fazekaskorongot nem igénylő edénykészítések, valamint 
játék- és makettkészítés agyagból. "Cseppben a tenger": a tárgykészítő feladatok  
“holdudvara” Kapcsolatok a vizuális kommunikáció egyéb területeivel. 

5. Agyaglapok összeépítésével készíthető tárgyak: fedeles dobozok, pálinkás butellák, játék 
kocsik. Papírsablonos díszítés. 

6. Agyagtömb üregesítésével készíthető tárgyféleségek: bábfejek, virágtartók, bonsai edények, 
 malac perselyek. Pecsételt díszítés. 

7. Agyaghurkák felrakása, spirál technika, építés agyag szalagokból.  
8. Cserép présformák kitapasztása, formák összeépítése. Karcolt díszítések.  
9. Cserépsípok, fütyülők készítése agyagból.  

10. Tárgykészítéssel, környezetkultúrával foglalkozó feladatsorok, óravázlatok közös megbeszé- 
lése. 

11. A környezetkultúra tantárgy közvetlen kapcsolata, gyakorlati haszna a tanítási órákkal: szem-
léltetési feladatok a pedagógiai munkában, valamint a fotósok, kirakatrendezők, kiállítás-
szervezők, tipográfusok figyelemirányító, érdeklődést orientáló tevékenysége. 
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A./ Fazekas tevékenységet bemutató rosszul komponált és ezért dezinformáló diák. 
B./ Szemléltető tablók iskolai környezetből. (Környezetismeret és természetvédelem 

 témakörökben.) 
C./ Kép és szöveg viszonya: válogatás Deák Ferenc erdélyi tipográfus munkáiból, terveiből 
D./ Iskolai piktogramok az oktatásban. 
E./ Pillanatkép vagy folyamatábra? 
F./ Szemléltetőrajz a Népfőiskolán (1943), Szemléltetőrajz a földrajz órán. 

12. A kerámia teáskanna." Kiöntőcsöves edények a kerámiatörténetben. Teázási szokások  
Japánban és Európában. A Japán teaszertartások és a Raku.46 Az egyedi kivitelezésű, kis 
szériás teáskannák és a gyári sorozatgyártás eltérő technológiai szempontjai. Miklós Pál: 
„A szép tárgy jelentései.” 

13. Technikák, eljárások követése, rekonstruálása vagy kreativitás? Tárgykészítéssel foglalkozó  
óravázlatok hallgatók versenytanításaiból. Fordítások angol technikakönyvekből. Vizuális 
kommunikáció és ábrázolási konvenciók a tárgykészítés anyaggyűjtő-, tervező fázisai során. 

14. Népművészeti motívumok szemiotikai vizsgálata. Szimbólumok a vizuális nevelési órákon  
Makoldi Sándor, Földi Péter tanárok munkájában. Egy szimbólum elzsáneresedése (oroszlán - 
macska, Napkorong-labda) 

15. A hallgatók tárgykészítéssel, környezetkultúrával foglalkozó feladatsorainak, óraterveze-teinek 
közös megbeszélése. 

Beadandó feladat: 
1. A félév során megismert kézműves tevékenységből 3 befejezett tárgy bemutatása. 
2. A./ Megadott témáról szakirodalmi anyaggyűjtés: írásos, képes beszámoló készítése. 

B./ A választott, kidolgozott téma gyerekek felé közvetíthető s az óra vizuális problémáját 
szorosan segítő információinak beépítése egy iskolai tárgykészítéssel, tárgyelemzéssel 
foglalkozó (illusztrált) óravázlatba. Próbamunka elkészítése. 

C./ Az óra elhelyezése egy 5 órából álló feladatsorban. 
 
Követelmény: 
Tudjon olvasni a gyermekmunkákból. Ismerje a tárgyi-környezeti élménykör pszichológiáját, az 
esztétikai élmény szocializáló szerepét, és az élmény pedagógiai közelítésének módjait. Ismerje a 
kreativitás pszichológiáját és pedagógiáját. Ismerje a technikák és eljárások megtanításának 
módszereit. Tudjon a szóbanforgó témakör feladataihoz pedagógiai munkavázlatokat készíteni, 
és tudja ezeket időkereteikkel óravázlatba illeszteni. Ismerje az esztétikai-művészeti nevelés 
céljait és lehetőségeit a szóban forgó témakörben. Rendelkezzen jártassággal az esztétikai 
értékek cél szerinti kiválasztásában. Ismerje a tárgy- és környezettervezés alkotásainak a tanítási 
gyakorlatban alkalmazható elemzési formáit. Ismerje a környezetesztétikai hatások 
mobilizálásának lehetőségeit; ismerje a gyermekekkel közös környezetalakítás módjait és 
pedagógiai módszereit. Ismerje a tárgyalkotás tevékenységi céljainak különbségeit a tárgykultúra 
és a technika tantárgyakban. Hospitálási tapasztalatait (kritikusan) feldolgozva adjon számot 
saját elképzeléseiről. 
 
 
 
 

                                                           
 46 199o-ben a Design Center által meghirdetett Tervezzünk tárgyakat! pályázat tanári kategóriája: I. díj: 

Kardos Mária: A kerámia teáskanna. Egy környezetkultúra óra hátéranyaga. 
 


