
Napjainkban természetesnek 
tartjuk, hogy üveg vesz körül. 
Otthonunkban mindennapos 
látvány az ablak, a pohár, a 
különféle üvegtárgyak vagy 
ékszerek. De vajon hogyan ké-
szülnek ezek az üvegcsodák? 
Szalma László Zsolt kolozsvári 
üvegfúvómesterrel jártuk 
körül a mesterség fortélyait, 
szépségeit és nehézségeit.

→ JAKAB MÓNIKA

S zalma László Zsolt Kolozs-
váron született és tanult. 
Elektronikus távközlési köz-

pontok karbantartását sajátította 
el. Jelenleg a fi zikaintézetben (Nem-
zeti Izotóp- és Molekulatechnológiai 
Kutató-Fejlesztő Intézet – INCDTIM) 
dolgozik üvegtechnikusként. Ami-
kor a desztilláló készülék, a kém-
csövek, az Erlenmeyer-üvegedény 
meghibásodnak, eltörnek, javítani 
vagy pótolni kell azokat. Szalma 
Zsolt mosolyogva megjegyzi, ő ak-
kor dolgozik, ha baj van. Ő az inté-
zet üveges karbantartója. 

Az üveges mesterség több ága-
zatát ismeri. Van, aki csak gömb-
készítéssel foglalkozik. A muranói 
üveggel való munka, a vázák, po-
harak, üvegszobrok, karácsony-
fadíszek más-más üvegtechnikai 
módszerrel készülnek. Ezek külön 
szakmát képviselnek, akárcsak a 
laboratóriumi üvegesség, a mura-
nói üveg lángban való formázása 
vagy a kályhában rogyasztott üve-
ges munka. Riportalanyom az el-
múlt 24 évben autodidakta módon 
sajátította el a különböző üvegké-
szítési módszereket. Termékei álta-
lában vásárokon kaphatóak. Rend-

szerint az idősebb korosztály tagjai 
vásárolnak tőle. Valószínűleg a 
nosztalgia is közrejátszik egy-egy 
alkotás megvásárlásakor, amikor 
a vevő kancsó, váza vagy mécses 
mellett dönt. A fi atalok inkább az 
ékszerek iránt érdeklődnek.

Az üveg csillogása már gye-
rekkorában elvarázsolta Szalma 
Zsoltot. Szülei elmondása szerint 
ötévesen egy sörösüveg-darabkát 
talált a földön, amiről kijelentette: 
beteszi a kályhába és beolvasztja. 
1997-ben 20 évesen barátja édes-
apjának a tanácsára beiratkozott 
a kolozsvári Arta Jucăriilor kézmű-
ves szövetkezetbe. Itt sajátította el 
az üvegfúvás kezdeti lépéseit. A 
szövetkezetnél százezrével fújták 
a gömböket, bár emlékei szerint 

inkább tojás- vagy tökalakja volt az 
első daraboknak. A szakmába első 
látásra beleszeretett, s ennek ha-
tására szobrászatot is tanult a ko-
lozsvári népművészeti iskolában.

Üvegkészítési technikák
A mesterember kétfajta üvegkészí-
tési technikába avatott be. Mindkét 
esetben az alapvető készítési mód 
a fúvás. Az egyik a hutás üveges 
munka, ahol a mester az üveg-
olvasztó kemencéből, a hutából 
hosszú üvegfúvó pipával veszi ki az 
olvadékot. Ilyen módon készülnek 
az üvegedények és üvegpalackok. 
A forró anyagból üveggömböt 
fúj, azt alakítja és lóbálás közben 
egyenletes vastagságú üvegtest-
té formázza. A másik eljárás az 

asztali üveges munka, azaz „lám-
pán dolgozás” – az üvegfúváshoz 
fontos a gáz és oxigén keverésére 
alkalmas üvegfúvó lámpa –, ami 
Szalma László Zsolt fúvómester 
szerszámai között is megtalálható. 

A szövetkezet után üvegfúvó-
ként egy olasz cégnek kezdett el 
dolgozni 2001-ben. Ekkor vágott 
bele az üvegszobrászatba, az üveg-
fi gurák készítésébe. Ékszerek, ha-
mutálcák, vázák mellett ma már 
kisállatokat, lovat, hattyút, pókot 
vagy bármilyen állatfi gurát is el 
tud készíteni. 

2005-ben egy frissen megala-
kuló, muranói vezetőségű céghez 
szegődött el alkalmazottnak. El-
mondása szerint még videófelvé-
telt sem kapott arról, miként kell 
a muranói anyaggal dolgozni: 
megkapta az alapanyagot, amit fel 
kellett használnia. A cégnél töltött 
évek alatt több embert is megta-

nított a mesterség fortélyaira. Az 
akkori időszakot sikerként köny-
veli el, hiszen ha Muranóba kellett 
volna mennie technikát tanulni – 
amit itthon autodidakta módon sa-
játított el –, az több ezer eurójába 
került volna.

Hogyan készül az üveg?
Az alapanyag az üvegcső és az 
üvegrúd. Ezeken kívül technikai 
csipeszeket, grafi t anyagú pereme-
zőket és segédpálcákat használ. Az 
üveg lehet színes vagy átlátszó. A 
muranói üveget a fémoxidok te-
szik színessé. „Ez azt jelenti, hogy 
készen kapom az Olaszországból 
rendelt színes üvegrudat” – ma-
gyarázza a mesterember. 
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→ Riasztó szórványosodás Nagyenyeden – beszélgetés Sándor Botond unitárius lelkipásztorral
→ Nánó Csaba jegyzete: A város sokadik elfoglalása 3.

Szalma László Zsolt üvegtechnikus az elmúlt 24 évben autodidakta módon tanulta meg az üveges mesterséget

→ Az üveg csillogása már 
gyerekkorában elvará-
zsolta Szalma Zsoltot. 
Szülei elmondása szerint 
ötévesen egy sörös-
üveg-darabkát talált a 
földön, amiről kĳ elentet-
te: beteszi a kályhába 
és beolvasztja. 

→ A muranói üveg

Murano 1291 óta a velencei üveggyártás központja. Tűzveszélyességük miatt a közép-
korban Velencéből kitiltották az üvegfúvó műhelyeket, és azok Muranóra költöztek. 
A 14. században elkezdődött az üvegtermékek exportja, a sziget eleinte tükreinek és 
üveggyöngyeinek köszönhetően vált világhírűvé. Később a csillárok lettek a sziget leg-
híresebb termékei. Egy ideig Murano volt Európa legjelentősebb üvegtermelője. A 16. 
században 37 üveggyár volt a muranói szigeteken. Az üveg Velence kevés exportcikké-
nek egyike volt, ezért az üvegkészítők bizonyos kiváltságokat élveztek, például nemes 
kisasszonyokat vehettek feleségül. Mivel a mesterség fortélyait szigorúan őrizték, az 
üvegfúvó mesterek nem utazhattak el a Velencei Köztársaságból. A gyártás titkát ide-
geneknek továbbadó üvegfúvó mestereket halálbüntetés fenyegette. Ma azonban már 
több manufaktúra is rendszeresen tart bemutatókat a turisták számára.

folytatás a                 oldalon4.

Lángban formázott muranói apró üvegvázák




