
Kockásliliom a művészetben 

 

2009 óta foglalkozok a kockásliliomokkal és élőhelyükkel. Megfogott a növény szépsége, eleganciája. 

valószínűleg nem csak velem történt meg ez, hiszen amióta világ a világ, az ember törekszik a szépnek 

a megörökítésére. Hetek óta igyekszem szabadidőmet azzal tölteni, hogy megkeresem a töredékét 

annak a művészeti alkotásnak, aminek a témája ez a gyönyörű, védett növény. 

A kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) nem csak Magyarország növénye; Európában észak felé 

egészen Norvégiáig, kelet felé pedig a Kaukázus hegyláncáig terjedt el, ezért a remekműveket is 

igyekeztem így összegyűjteni, a teljesség igénye nélkül. 

 

Talán a legrégebbi alkotások közé sorolhatók a címerek, pajzsdíszítések. 

Egyes feltevések szerint Horvátország címere a kockásliliom kockáit őrzi. 

Legszebb természetmegőrző területük, a Plitvicei Nemzeti Park kockásliliom 

ezreinek ad otthont, így méltán lehetne Horvátország nemzeti növénye.  

 

 

Szlovénia, Brezovica nevezetű települése szintén a fritilláriát 

választotta címernövényének.  

A terület az ókor óta lakott volt, a helyi tó pedig az évek múlásával 

elmocsarasodott, teret engedve a vizenyős területeket kedvelő 

növényeknek, így a kockásliliomnak is. A címer közepén egy nyírfa 

látható, mely szintén a tápanyagban gazdag, nedves helyeket 

kedveli, az alatta lévő két kockásliliom pedig azt a törekvést 

mutatja, hogy az önkormányzat sokat fordít a természeti és 

történelmi örökség megőrzésére.  

Hazai tájakra evezve elmondható, hogy a kockásliliom legnagyobb 

állományai két helyre összpontosulnak: az egyik a zalai ligeterdők és rétek. 

Zalaistvánd község álló, háromszög alakú pajzscímerében a pajzsfő hátsó 

részét 1-1 kockásliliom díszíti. 

A faj legkorábbi védelme, 1976 óta is Zala megyéhez kötődik. Letépését, 

hagymájának kiszedését, bármiféle megkárosítását a törvény tiltja! 

 

A másik forrópont a Szatmár-Beregi-síkságon található.  



Márokpapi református templomának falait olyan freskók borítják, melyeket 

egyszerű emberek készítettek a XVII. században. A festmények vadvirágokat, 

bókoló tulipánokat ábrázolnak, melyek kockásliliomokat stilizálnak. 

A falu határában, réteken, a közeli Téb- és Nagy-erdőben tömeges megjelenésű a 

faj. A faluba érkezőket is kockásliliom köszönti a helyi faragott vendégváró táblán. 

A Márokpapiban található Csiperke Erdei Iskola központjából minden évben 

kockásliliom túra indul az E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

szervezésében. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park szintén szervez kora tavasszal túrát, amin 

meg lehet ismerkedni a védett kockásliliommal és a mattyi Madár 

Emlékparkkal. Az Igazgatóság ajándéktárgyai között is fellelhető a 

nemzeti parkban ritka kockásliliom, pl. hűtőmágneseken, 

könyvjelzőkön és kézzel festett drávai kavicsokon. 

 

A Magyar Posta tematikus bélyegsorozatában a kockásliliom kétszer is szerepelt. Először: 1966-ban, 

természetvédelem címszó alatt: 

… másodjára 1985-ben, a liliomfélék sorozatban: 

 



10 évvel később, 1995-ben a MATÁV telefonkártyáján találkozhattunk a fritilláriával (elő- és hátlap): 

 

Végül, de nem utolsósorban kézművesek, festők kockásliliom alkotásait szeretném bemutatni: 

 XVII. századból, Maria Sibylle Meriantól: Grafika léggyel 

 Anonymus: keletkezési ideje a késő XVIII.- kora XIX. századra tehető 

 

 

 



 Ismeretlen blogger feltöltött alkotásai 

 Nagy Judit tűzzománca 

 

 

 



 Bex Simon alkotásai blogger oldaláról: 

 

 Kiss Péter grafikus, festőművész rézkarc alkotása, Kockás liliom címmel 

 Else Bostelmann 1947-ben készített festménye 

 

 

 

 



 Carol Hopper és Helen Lush akvarellje 

 Hannah Nunn designer lámpája 

 Kézzel festett bögre ismeretlen alkotótól 

 

 



 Elspeth Crichton „Snakes Head Fritillaries” festménye 

 
 Két alkotás pedig az én (Barna Csilla) tulajdonomban van. Az egyiket én rajzoltam, 

kockásliliom grafika, mely a szakdolgozatomat is díszíti. Másik alkotás tűzzománc, 

megálmodója kedves barátom, Bagi Zoltán, elkészítője pedig Deliné Éva.  

 

"A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 

hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos 

program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg." 

Írta: Barna Csilla 


