
Világviszonylatban három 
üvegfajta ismert: a lágyüveg, amely-
nek olvadáspontja 600 Celsius 
fok körül van (ilyen a muranói is, 
amiből a karácsonyi gömbök ké-
szülnek); a hőálló üveg 1200 fokos 
olvadásponttal (főleg a laborató-
riumi felszerelések és a gyertya-
mécsesek üvege) és a kvarcüveg, 
amely csak laboratóriumi felhasz-
nálásra alkalmas, olvadási pontja 
1700 fok fölött van. 

A második legfontosabb do-
log az égő, azaz a láng. Az üveget 
állandóan forgatni kell a lángon. 
Figyelni kell az előmelegítésére, 
mert a lágyüveg hirtelen lángba 
kerülve elrepedhet. Az üvegcsövet 
vagy rudat megolvasztja a láng-
ban, és utána az üvegcsőnek két 
segítőszárat alakít ki, ebből készül 
a gömb. A kehelygömbnél az üveg-
fúvó mester az egyik segédszárat 
lehúzza, és a vége összecsomóso-
dik, összegyűl a lángban. Az üveg 
tulajdonsága, hogy amikor olvad, 
megpróbálja felvenni a lehető leg-
kisebb térfogatot és gömbbé ala-
kul. Amit a mesterember a lángban 
forgatva, fújva alakít kerekké vagy 
lapossá. A határ a csillagos ég.

Vékony és vastag falú üvegek
Annál tartósabb az üveg, minél 
egyenletesebb a tárgy falvastagsá-
ga. A feszültség ott lép fel, ahol az 
üveg vékonyodik vagy vastagodik. 
Nincs két egyforma fúvás: másod-
percek töredékén múlik, hogy si-
kerül-e vagy sem. Ez elsősorban a 
tapasztalattól függ. Szalma Lászlót 
úgy tanították, hogy ne csak lás-
sa, hanem érezze is az üveget. Az 
üveg pár másodperc alatt kihűl, 
ezért kell vele gyorsan dolgozni. A 
hőálló üveg általában megedződik 
a lángban, így sokkal egyenlete-
sebben kerül bele a feszültség. A 
vékonyfalu üveg ütésállóbb, mint a 
vastag. Vendéglátóm elmeséli, egy 
ga lériában, ahol üvegtárgyakat 
állítottak ki, megszólították, hogy 
átverte őket. „Egy primitív formájú 
kis ókori típusú vázát készítettem. 
Annyira egyenletes volt az üveg, 

hogy amikor egyik kliensük méte-
res magasságból véletlenül lever-
te, mint a pingponglabda pattant 
vissza. Azt gondolták, nem is üveg. 
Végül a szemük láttára összetör-
tem a vázát, bizonyítva, hogy való-
jában üveg, csak jól el volt készít-
ve” – meséli Szalma László Zsolt.

Vásárok hangulata
Szalma László 2005 végén indította 
el saját cégét. Szatmárnémetiben 
először vett részt egy sikeres tízna-
pos karácsonyi vásáron. A vásáro-
kon az üvegfúvás mindig népszerű 
mesterség, a látványosságnak kö-
zönsége is akad. Ilyenkor magával 
viszi a gázpalackot, az égőt és az 
átlátszó üveget. 

Aki az üvegfúvást szeretné ki-
próbálni, megteheti. Gömböt, po-
harakat, üvegvázát szoktak készí-
teni a mesteremberrel közösen az 
érdeklődők, akiknek a keze alatt 
forog az üveg. Arra is volt példa, 
hogy valaki reggeltől késő délutá-
nig ott állt mellette és fi gyelte, mit 
dolgozik. Nappal a gyermekek, 
késő este vagy éjszaka a felnőttek 

próbálgatják az üvegfúvást. „Nagy-
váradon már be volt sötétedve, és 
elég fárasztó egy ilyen vásáros na-
pot végigdolgozni, árulni és még 
a gyerekekre is fi gyelni üvegfúvás 
közben. Miután az utolsó gyermek 
is elment, megjelentek a szülők. A 
gyerekeket lefektették, és ők visz-
szajöttek kipróbálni az üvegfúvást. 
A 12 órai munka után nem lehetett 
nemet mondani, így éjjelig tartott 
a bemutató. Később elmondták, 
szégyellték a gyerekekkel együtt 
kipróbálni, de a kíváncsiság nem 
hagyta őket nyugodni” – meséli 
egyik vásáros élményét az üvegfú-
vómester, aki gyerektáborokba is 
szívesen ellátogat előadóként.

A mestert megedzi a munka
Amióta forró üveggel dolgozik, 
Szalma László Zsoltot nem érte 
baleset munka közben. Kisebb súr-
lódások történtek, de komolyabb 
sérülésnek nyoma sincs. A kezei 
annyira megedződtek, hogy ujjai 
megszokták a magas hőmérsékle-
tet. Aki nem foglalkozik üveggel, 
és elégeti magát, a bőre felhólya-
gosodik. A mester kezén ilyenkor 
bőrkeményedés alakul ki az égési 
sérülés helyett. 

Persze itt is vannak veszélyek. 
Kényelmetlen és veszélyes zárt 
helyen gázpalackot használni, de 
ezt jó szellőztetéssel lehet ellensú-
lyozni. Az is kellemetlen, ha a vá-
sárokon szembe fúj a szél. „Néha 
az üveg annyira forró, hogy más 
személy eldobná. De amíg el nem 
készültem a termékkel, muszáj a 
kezemben tartanom, mert ha el-

engedem, elgörbül az egész tárgy” 
– magyarázza. Mégsem panaszko-
dik. Úgy tartja, hogy a munkát el 
kell végezni a kedvezőtlen időjárás 
és körülmények ellenére is.

Egyesületet alakítana
„Tizenegy üvegest gyűjtöttem ösz-
sze, akik hasonló technikával fog-
lalkoznak. Nem vagyok a legjobb 
és az egyedüli sem e ritka szak-
mában” – mondja interjúalanyom 
szerényen. Akinek az elképzelése 
az, hogy összehívja az erdélyi üve-
ges mestereket egy egyesületbe. 
Olyanokat vár jelentkezésre, akik 
asztali üvegfúvással foglalkoznak. 
A szakma kihalófélben van, ezért 
is lenne jó, hogy ha a szakmabeli-
ek segítenék egymást, tudnának a 
többiek munkájáról. Találkozókat, 
látogatható műhelyeket szervezné-
nek üvegfúvó bemutatókkal, hogy 
az üveges mesterséget továbbad-
ják a fi atalok számára. 

Szalma László az Erdélyi Nap-
lónak azt is elmondta, hogy a Ko-
lozsvártól 13 km-re fekvő Kajántón 
épül a műhelye, ahol szívesebben 
dolgozik majd megrendelésre. Az 
új műhelyben rogyasztásos kemen-
cét is beüzemel, amiben Mil le fi ori-
üvegmedálokat készít mu ra nói 
technikával. Ez a fajta üvegmedál 
a muranói üvegművesek speciali-
tása: nem lángban, hanem kályhá-
ban-kemencében készülnek. Arra 
szeretne összpontosítani, hogy sa-
ját stílust dolgozzon ki. 

Szalma László Zsoltnak nin-
csen két egyforma alkotása. Mun-
kásságát egyediség és különle-

gesség jellemzi. Olyan termékeket 
készít, amelyekből a vásárló biz-
tosan nem talál még egy hasonlót. 
Minden terméke más: az ékszerek 
készítésekor összeszövődnek a kü-
lönféle technikák, így lesz páratlan 
a kapott termék. Mint mondja, sze-
reti, ha alkotásain látszik, hogy az 
kézi- munka, és nem 3D-s nyomta-
tóval legyártott tucattermék. Min-
den kézzel készített darab külön-
bözik az előzőtől. Hiába rendelnek 
tíz egyforma üvegszobrot tőle. Ösz-
szességében egyformák lesznek, 
azonban mindegyiken látható egy 
kis eltérés. A kézzel készített dol-
gokat nem lehet tükörmódszerrel 
ugyanolyanra „gyártani”: az egyik 
termék oválisabb, a másik hosszú-
kásabb. A kézműves szakmának 
éppen ez a szépsége. 

Szalma László Zsolt szavai-
val élve ez a mesterség számára 
tanúságtétel és istenkeresés is. 
Az alkotás és a munka csúcsa az 
Istennel való találkozás. „Nem 
minden embernek adatik meg az 
alkotás öröme. Sok ember nem 
látja saját munkájának az értel-
mét. Én bárhol legyek, teljesen 
transzba esek, hogy ezzel foglal-
kozhatok” – zárja beszélgetésün-
ket az üvegfúvómester.
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folytatás az                 oldalról1.

→ Amióta forró üveggel 
dolgozik, Szalma László 
Zsoltot nem érte baleset 
munka közben. Kisebb 
súrlódások történtek, de 
komolyabb sérülésnek 
nyoma sincs. A kezei any-
nyira megedződtek, hogy 
ujjai megszokták 
a magas hőmérsékletet. 




