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Andorka Eszter

ÉpíTÉsZET? FEsTÉsZET? FoTÓ?
– képek a mediterrán kézműves csempeművesség történetéből –

A mediterrán kézműves csempeművesség gyökerei a XIII. 
századra nyúlnak vissza. E kulturális örökség gazdagsága 
azonban nem csupán abban rejlik, hogy több száz év ha-
gyományait, változásait hordozza magában. A mediterrán 
kézműves csempeművesség ugyanis nem csak időutazás-
ra hív minket, hanem a térben is távlatokat nyit meg előt-
tünk azáltal, hogy három országot – Marokkót, Spanyol-
országot, Portugáliát – így különböző kultúrákat érint.

Hogyan, mi által emlékezik, idézi fel a múltat a csem-
pe? Az alábbi esszében három művészeti ág, az építészet, 
a festészet és a fotográfia áttetsző címkéjét ragasztom a 
csempére, ezáltal is illusztrálva ennek a kulturális örök-
ségnek a sokszínűségét.

Könyvtárban keresgélve a csempeművészetről szóló 
könyveket gyakran az építészet, illetve az építészethez kap-
csolódó díszítőművészet, ornamentika címszó alatt talál-
hatjuk meg. Ha azonban a XVIII. századi barokk csem-
peképekre gondolunk, amelyeket többnyire képzett festők 
festettek metszetek alapján, akkor rájövünk, hogy a csem-
pefestés sok rokon vonást mutat a festészettel. Végül ma-

rad a fotográfia, amely mind anyagát, mind technológiá-
ját nézve meglehetősen távol áll a csempétől, funkcióját és 
szándékát tekintve azonban, bár csak bizonyos esetekben, 
kapcsolatba hozható vele.

A csempe mint építészeti, díszítőművészeti elem 

A portugál csempeművészet az 1950-től 1975-ig terjedő 
időszakban, a háború utáni megtorpanás után új erőre 
kapott azáltal, hogy tehetséges festők kezdtek el csempe-
terveket készíteni. Querubim Lapa, grafikus, festőművész 
és szobrász 1954-ben kezdett el kerámiával foglalkozni a 
Viúva Lamego gyárban és 1955-től tanított az António 
Arroio Művészeti Szakközépiskolában. Számos csempe-
képe közül nézzünk meg kettőt, az 1991-ben készült Sakk
tábla című alkotást, illetve az 1993-ban készült Nárcisz Hét 
Tükre sorozat egyik tagját: Maszk, sokszorozódás.

Első látásra nem gondolnánk, hogy mindkét kép a 
múltat idézi, emlékezik, sőt hasonló emlékeket idéz. Mi 
a közös ebben a két csempeképben? Bár mindkét alkotás-
ban megjelennek figuratív elemek is, a geometrikus alak-
zatok maradnak túlsúlyban. A geometrikus motívumok 
könnyen elvezetnek minket Sintrába, ahol a Nemzeti 
Palota (Palácio Nacional) XVI. századi csempéi a múlt 
újabb elemeit tárják elénk. A Hattyúk, illetve az Arabok 
termének csempéi megidézik az arab hódítások korát, 
amikor az iszlám kultúra és díszítőművészet az Ibériai-
félsziget kultúráját, művészetét gazdagította. A négy 
csempealkotást összekötő kapocs tehát a geometrikus 
motívum, érdemes azonban megvizsgálni a különbségeket 
is, hiszen a múlt nem csak a hasonlatosság, hanem a kü-
lönbözőség, a változás révén is megnyilvánulhat.

A várat ábrázoló csempék esetében a színek és a mo-
tívumok hasonlatossága ne vonja el figyelmünket a tech-
nikai különbségekről árulkodó részletekről. Kezdjük a 
figuratív elemmel, a várral. Querubim Lapa egy manapság 
is használatos technikát alkalmazott, amikor égetés előtt 
formára vágott, majd égetés után bemázazott és újra ki-
égetett elemeket illesztett egymás mellé. A Hattyúk ter-
mében található vármotívum viszont a sgraffito technikára 
emlékezik, amelyet az arabok hoztak magukkal, és ame-
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lyet Európában már egyáltalán nem alkalmaznak, Ma-
rokkóban azonban még őrzik többszáz éves hagyománya-
it. A sgraffito technikában a kiégetett és mázazás után 
újraégetett felületről pattintják vagy kaparják le a színes 
mázréteget. A máz lepattintása után ezek a részek vagy 
terrakottán maradnak vagy fehér mésszel töltik ki őket.

Kanyarodjunk vissza a geometrikus motívumokhoz. 
Querubim Lapa művének a címe is emlékezik, hiszen a 
sakktábla motívumot a XVI-XVII. században alkalmaz-
ták Portugáliában. A motívum lényege, hogy egyszínűre 
mázazott négyszögletes, de különböző alakú (négyzet, 
téglalap, rombusz) és méretű csempékből állítják össze a 
kompozíciót. Querubim Lapa négyszögletes csempéi a 
fehér különböző árnyalataival játszanak. Ezáltal – nem 
tudhatjuk, hogy akaratlagosan-e vagy sem – a felületükben 
mindig heterogén és ezáltal fényükben is sokszínű, kézzel 
mázazott csempék hangulatát idézik, amilyeneket Sintrá-
ban a Hattyúk termében is láthatunk.

A technológia a következő két összehasonlítandó al-
kotáshoz is átvezet. Querubim Lapa a várhoz hasonlóan 
a sakktábla-motívumnál is még az első égetés előtt formára 
vágott agyaglapokat égetett, mázazott, majd újra kiégetett, 
hogy azután kompozícióvá rendezhesse őket. A sintrai 
csempék viszont olyan technikáról tanúskodnak, amely 
Európában már csak emlék, s csak Marokkóban él eleve-
nen. Az alicatado (mozaikcsempe) technika lényege, hogy 
egyenlő méretű, négyzetalakú agyaglapokat égetnek, má-
zaznak, majd újra égetnek, és utána ezekből a mázas 
csempékből vágják ki az alakzatokat, amelyeket utána 
mozaikszerűen egymáshoz illesztenek. Ugyanezt a techni-
kát alkalmazták az Arabok termében, ahol különböző 
színű, négyszögletes formára vágott mázas csempéket il-

lesztettek egymás mellé. Querubim Lapa nemcsak a szí-
neket változtatta meg, hanem magát a technikát is azáltal, 
hogy nem a felvágott elemeket tette egymás mellé, hanem 
az azokat ábrázoló nagyobb lapokat.

A Querubim Lapa féle csempekép felső része teljesen 
új elemeket tartalmaz, és ezek révén a tematikus, európai 
gondolkodással könnyen értelmezhető szimbolikus elemek 
révén (Nárcisz a víztükörben) lényegesen eltér azoktól a 
sintrai csempéktől, amelyek sokkal inkább díszíteni, mint 
közölni, üzenni akartak. Persze nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az egyszerű, ismétlődő motívumok az iszlám kultú-
ra ismerői számára ugyancsak beszédesek, sok emléket és 
üzenetet hordoznak, csak nem annyira az ábrázolás, a 
reprezentáció, mint inkább a motívum, a színek, a tech-
nika és maga az ismétlődés révén.

A csempekép, mint festmény

A XVI. század után a XVIII. századba érkeztünk, ahol a 
csempehasználat jellege egészen megváltozott. A különb-
ségek egyik oka, hogy a XVI. század végén Portugáliában 
megjelenik a majolikatechnika, amely azután gyakorlati-
lag egyeduralkodó lesz. A már alapmázas, de még csak 
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egyszer, a mázazás előtt kiégetett négyzet alakú csempék-
re festik rá a színes motívumokat, amelyek a második 
égetés után nyerik el végleges színüket. A majolikatechni-
ka megjelenése megerősítette azt a már amúgy is meglévő 
tendenciát, hogy a geometrikus motívumok háttérbe szo-
rultak a figuratív, eleinte többnyire növényi, reneszánsz 
szövetmintákat imitáló motívumokkal szemben. Az em-
berábrázolás már a XVII. században is jelen volt, de leg-
inkább a XVIII. században vált mindennapossá.

A XVIII. századi, barokk csempék esetében két 
kiemelkedő fontosságú újdonságról kell beszámol-
nunk. Az egyik változás a színeket érinti. Ezt a je-
lenséget egy személyes élménnyel illusztrálom. 
Amikor 2005 őszén magyar tévések érkeztek a 
lisszaboni Csempemúzeumba, kollegáim rög-
tön szóltak nekem. Rövid ismeretterjesztő 
műsort forgattak Portugáliáról, és a csem-
pékről is szerettek volna néhány snittet. 
Az volt a kérésük, hogy mutassak kék-fe-
hér csempét, mert az az igazi. Nem csak 
a portugál csempeművészetet kevéssé 
ismerő külföldiek gondolják így, 
sokszor még a portugálok is azt 
tartják, hogy csak a kék-
fehér csempe az auten-
tikus, a legrégebbi. 
Pedig az első ma-
jolikatechniká-

val készült alkotások színesek voltak, és a XVII. századi 
csempéket a kék, fehér, barna, sárga, zöld, és azok árnya-
latai színezték. A kék-fehér csempék csak a XVIII. század-
ban jelentek meg, egyrészt a holland csempék, másrészt a 
kínai porcelán hatására.

A másik jelentős változás magyarázatot ad arra, hogy 
miért ragasztottam a festészet címkéjét az e fejezetben tár-
gyalandó csempékre. A XVII. századi csempéket jobbára 

olyan kézművesek festették, akik nem rendel-
keztek semmiféle művészeti képzettséggel. A 
XVIII. században azonban, amikor a jól kép-
zett és kidolgozott ecsetkezeléssel, aprólékos 
műgonddal festő holland csempefestők 
munkái egyre komolyabb konkurenciát 
jelentettek a portugálok számára, akkor az 
ottani műhelyek is elkezdték a festőművé-
szeket alkalmazni. A cél már nem az volt, 
hogy a csempe minél nagyobb felületet 
borítson be. A barokk csempeképek 

inkább festmények, hisz legtöbbször 
metszetek alapján készültek, vala-
milyen eseményt, alakot, helyet 
reprezentálnak, tehát nem díszítő, 

hanem tematikus ábrázolások.
A barokk csempe különö-

sen érdekes képviselői az invitáló 

Női invitáló alak, Lisszabon, XVIII.
század közepe, azulejo panel,
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alakok. Ilyenek a XVIII. században jelentek meg a neme-
si villákban, ahol a vendégeket az előtérben vagy a lépcső-
nél életnagyságú, korhű ruhát viselő csempe-alakok – aj-
tónállók, libériás inasok, katonák, harcosok, dámák – fo-
gadták, invitálták befelé.

Ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük ezeknek a figu-
ráknak a mibenlétét, fontos kiemelnünk az ünnep, jelen-
tőségét Portugáliában, a barokk idején. Az ünnep minde-
nütt megemlékezés, Portugáliában azonban különösen 
fontosak voltak az élet különböző eseményeihez – szüle-
tésnap, keresztelő, házasság stb. – kapcsolódó ünnepek, 
főleg, ha ez a királyi családot érintette. Különösen kedvelt 
volt az úgynevezett bevonulási ünnep, amelyre akkor ke-
rült sor, mikor a király vagy valamely egyházi vagy királyi 
főméltóság a városba érkezett, és ott pompázatos menetben 
végighaladt, megállva egy-két fontosabb helyen. A menet 
útvonalát káprázatos pompa kísérte, az ablakokból kiha-
jolók is gazdag kelméket lógattak ki ablakukból, arra 
könyökölve élvezték a látványosságot.

Hogy kapcsolódott a csempe ezekhez az ünnepekhez? 
Egyrészt megörökítette azokat, mint például az, amely D. 
José király lisszaboni bevonulását ábrázolja házassága al-
kalmával. Másrészt azáltal, hogy a csempe az ünnepek 
pompázatos dekorációjának részévé vált. Frutuoso Lou-
renço Basto 1627-ben részletesen leírta D. Rodrigo Cunha 
érsek Braga városába érkezését. A leírás szerint a menet 
teljes útvonalán az ajtók bejáratánál és más helyeken ala-
kok fogadták az illusztris látogatót. A szövegből nem derül 
ki, hogy az alakok szobrok, festmények vagy díszesen 
felöltöztetett személyek. Az viszont feltételezhető, hogy 
van összefüggés a bevonulási ünnep és a barokk nemesi 
villák invitáló figurái között.

Mint említettük, a barokk ünnepeken nagyon fontos 
volt a ceremoniális jelleg, a pompa, az előadás. Az ünnep-
nek saját díszlete volt, így a neki helyet adó tér is megvál-
tozott, mondhatnánk, színpaddá alakult, ahol a vendég 
volt a főszereplő. A portugál nemesi villákban két olyan 
helyiség volt, amely előszeretettel adott otthont az invitá-
ló alakoknak. Az egyik az előtér, amelyet azért nem nevez-
hetünk egyszerűen előszobának, mert magában foglalta 
azt a kültéri, de már fedett részt is, ahová a kocsik érkeztek. 
A másik, szinte szimbolikus tér a lépcső, amely az előteret 
a fogadószobával, a ház legdíszesebb részével, a nemesi 
emelettel kötötte össze. A lépcső alján diadalív volt, a ba-
rokk díszlet másik alapvető eleme. Két oldalán vagy a 
lépcső alján, illetve a fordulókban jelentek meg azok az 
életnagyságú, korabeli ruhában megfestett csempealakok, 
amelyek ajtónállót, libériás inast, katonát, harcost vagy 
dámát reprezentáltak.

Santo Antonio-templom, Lisszabon, 1800-1810 Ferreira das Tabuletas, Lisszabon, 1965

Asszony a fordásznál, Lisszabon, XVIII. sz. első negyede
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Ezek az alakok nem csak méretük és ruházatuk miatt 
voltak élethűek. Valóságos jelleget kölcsönzött nekik az is, 
hogy körbevágták őket, azaz általában háttérrel festették 
meg őket, viszont deréktól vagy válltól felfelé eltűnt a 
háttér és csak a körvonalon belüli alak volt a falon. Az 
invitálók kommunikáltak a vendégekkel gesztusaik révén 
és olykor-olykor beszédbe is elegyedtek velük, például 
megkérdezték, hogy kit keres a nagyságos úr.

Az invitáló alakok manapság is párbeszédbe elegyednek 
velünk, emlékezve ezáltal a barokk csempealakokra és 
ünnepekre. Egyes esetekben a barokk alakok autentikus 
másolatai jelennek meg éttermek, kávézók előterében, hogy 
behívjanak. Előfordul, hogy magánszemélyek rendelnek a 
házukba olyan invitáló alakot, amelyhez a keramikus 
csempefestő könyvekből másolja ki a XVIII. századi figu-
rát. Általában nem csak a forma szempontjából ragaszkod-
nak az eredetiséghez, hanem elhelyezésük is egykori funk-
ciójuknak megfelelően történik. Más esetekben a funkció 
és a technika változatlan, a motívum azonban átalakul. Ez 
történik például Eduardo Nery csempéinél.

Az 50-es évek másik nagy változása a modern csempék 
ipari előállítása, amire azért is szükség volt, mert a tervek 
gyakran középületek hatalmas felületeinek beburkolására, 
díszítésére készültek. Így a művészek, a kézműves tevé-
kenységet félre téve, terveiket egyre inkább gyárakkal 
valósíttatták meg.

Eduardo Nery, aki a 60-as években inkább festészet-
tel foglalkozott, a 70-es években a kollázs felé fordult, és 
a DesmontagemMontagem sorozatában fotográfiákat vá-
gott szét puzzleszerűen. Ugyanez a fragmentáltság, a szét-
vágás majd az eltérő módon való összeillesztés jelenik meg 
az invitáló alakoknál is, amelyeket a Campo Grande met-
róállomás díszítésére tervezett 1983 és 1992 között.

Eduardo Nery csempealakjai ugyan részekre bomlot-
tak, és részeik egymáshoz képest elcsúsztak vagy összeke-
veredtek, de a formák és az ecsetkezelés tekintetében még 
erőteljesen magukon hordozzák a barokk alakok vonása-
it. Júlio Pomar – az 1926-ban született festő, szobrász, 
keramikus, díszlettervező – sokkal merészebben nyúlt 
vissza az invitáló alakokhoz. A szöveg és egy-két részlet 
alapján rögtön kapcsolatot találunk a lisszaboni Bairro 
Alto negyedben található, az előbbiekben már említett és 
illusztrált barokk figurával, az ábrázolás azonban már a 
művész egyéni értelmezését tükrözi.

Az invitáló alakok utóéletét vizsgálva végül egy kiállí-
tásról szeretnék beszámolni, amelyhez nagyon kedves 
emlékeim fűződnek. 2005 őszén már több hete jártam 
egy műhelybe fotózni, interjúzni, beszélgetni, amikor a 

műhely mestere, Anabela Cardoso keramikus, csempe-
festő megemlítette, hogy egy hét múlva lesz egy kiállítása, 
amelyre invitáló alakokat fest. Anabela Cardoso az Anto-
nio Arroio Művészeti Szakközépiskolán kívül tanult rajzot 
és fotográfiát. A csempefestést mestere, Ângelo Pereira 
mellett tanulta meg, akinél tíz évig dolgozott. Talán maga 
a csempefestés elsajátításának a módja – tehát a mester-
tanítvány viszony – is közrejátszik abban, hogy Anabela 
Cardoso a mai napig különös hangsúlyt fektet mind a 
motívumok, mind maga a festés, tehát az alkalmazott 
technika autentikus voltára.

A kiállításra készülve először egy könyv után nyúlt, 
amelyben számos fotó volt a XVIII. századi csempealakok-
ról. A motívum kiválasztásánál tehát visszanyúlt az ere-
detihez. Azonban úgy döntött, hogy egész alakok helyett 
csak arcokat és kezeket fest meg az eredeti méretek meg-
tartásával. Az eredeti motívumok részletei váltak így az új 
mű alapelemeivé. Ezeket legtöbbször az eredetihez hűen 
festette meg, de gyakran más színnel. Előfordult a motí-
vumon belül újítás is, például a hívogató kezet homokszem-
csékkel töltötte meg. A részleteket keretbe illesztette, és a 
keret esetében gyakran az eredetihez képest új megoldá-
sokat alkalmazott, például cseppszerűen felhólyagosodó 
világoskék mázat vagy a színes csempelapra ragasztott 
körülvágott figurát. A keret, illetve háttér használata azért 
fontos, mert teljesen megváltoztatja a csempe funkcióját. 
A homokot szóró kéz például nem hívogat többé. A funk-
ció vizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy a részletek 
hogyan helyezkednek el a térben. A kiállításon a csempe-
képek egy folyosó két oldalán a folyosóról nyíló ajtókat 
szegélyezték. Így utaltak vissza a hajdani alakokra. A frag-
mentáltság miatt a látogatóval való kommunikáció, játék, 
nehezebben valósulhatott meg, de Anabela erre is talált 
ötletes megoldást. A folyosó két oldalán elhelyezkedő 
csempeképek közül kettő ugyanis úgy volt megkompo-
nálva, hogy a barokk paróka alatti arc helyén tükör volt, 
ahol a látogató saját arcát láthatta, illetve más szögből a 
szemközti falon függő tükrös arcot.

Végül olyan alkotást szeretnék elemezni, ahol a csem-
pekép dokumentum értékű, és ebből a szempontból úgy 
jelenik meg előttünk, mint egy informatív kép (Flusser), 
egy fotográfia. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a 
párhuzam meglehetősen merész, hiszen a fotó sok szem-
pontból nagyon távol áll a csempeképtől. De ha megnéz-
zük a Gabriel del Barco által 1700 körül festett csempe-
képet, a többméteres kék-fehér alkotás láttán olyan érzé-
sünk lehet, mintha egy fekete-fehér panorámafotóval 
állnánk szemben.
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Persze azt is megkérdezhetnénk, hogy miért fotóhoz 
hasonlítjuk ezt a csempeképet. Ha megnézzük azt a kis 
részletet, amely a Palota-teret ábrázolja, az ábrázolás kissé 
sematikus, dísztelen, nem túl kidolgozott jellege miatt az 
az érzésünk, hogy a festő sokkal inkább ábrázol, rögzít 
egy állapotot, semmint felmagasztalja, kiszínezi. A teljes 
képen alakok is megjelennek, akik viszont meglehetősen 
különböznek a műgonddal kidolgozott invitáló alakoktól. 
Sematikus, apró pálcikaemberkék, igavonó ló, szamár, 
kocsi, malom, piactér, de ábrázolásuk inkább jelzésszerű, 
mint leíró. A csempekép tehát emlékezik a XVIII. század 
eleji Lisszabonra, a városképre és mindennapjaira. Ez az 
emlék értékes dokumentum, mert 1755-ben hatalmas 
földrengés pusztította el a várost. 

Az előző oldalon látható teret ábrázolja Paolo Ferreira 
is, de teljesen más perspektívából. Ez a csempekép koránt-
sem olyan fotográfiaszerű, nem az ábrázolás tárgya kerül 
előtérbe, hanem annak módja, az alkotó tehát az ábrázo-
lásán túlmutató üzenetet közvetít. A csempeképet 1937-ben, 
a Salazar-diktatúra idején állították ki a Párizsi Nemzet-

közi Vásár portugál pavilonjában. A nemzetközi közvéle-
ménynek Portugáliát, Lisszabont bemutató kép idealizált, 
napfényes és sematikus rajzával a népi egyszerűséget, na-
ivitást sugallja. A csempekép tehát úgy akarja láttatni 
ábrázolásának tárgyát, hogy ezáltal emlékezik arra a po-
litikai és kulturális közegre, amelyben megszületett.

Nehéz lezárni egy esszét, amely inkább csak gondolat-
kezdeményeket vet fel. A csempe emlékezhet a történelmi, 
kulturális környezetre, amelyben megszületik, emlékezhet 
más korokra, más kultúrákra, emlékezhet az üzenetre, 
amelyet színei, motívumai, technikája által hordoz. Em-
lékezhet, mint építészeti elem vagy festmény, akár mint 
fotográfia. Emlékezhet azáltal, hogy másol, és azáltal is, 
hogy újít. Emlékezik, mert a mester úgy tanítja tanítványát, 
ahogyan őt tanította annak idején az ő mestere. De vajon 
hogyan emlékezik a mester, a kézműves olyan korban, 
amelyben az emlékek hordozója az elektronikus memória, 
nem a papír, a vászon, az agyag? Egy a kérdések közül, 
amelyek továbbgondolásához a fenti esszé bevezetőként 
szolgálhat.

Querubim Lapa csempekompozíciói az 1990es évekből


