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Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Fotó: Dabasi András)
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AVelencei Köztársaság szigorú intézkedések
 sorát hozta, hogy az üveggyártás titkának ki-

szivárgását, az üvegesek elvándorlását megakadá-
lyozza. A XIV–XV. századtól azonban mégis sok 
üvegesnek sikerült megszökni, távoli országokban 
letelepülni, hogy ott a siker reményében üveghutát 
alapítsanak. Azonban az egyes országokban nagy 

különösen a nátronüveg készítésénél nélkülözhe-
tetlen szóda beszerzése. Velencei modorú üveg-
készítéssel szinte minden európai ország próbál-
kozott. Azokban az országokban, amelyek távol 
feküdtek a tengerpartoktól, s amelyekben hiány-
zott a tradicionális kereskedelmi háttér, drága volt 
a szállítás, a velencei stílusú üvegkészítésre beren-

hamar tönkrementek. Ilyen területnek számított 
Közép-Európa is. A velencei modorú üvegké-

volt a nyersanyagellátás, és a társadalmi fejlettség 

magas árú termékek értékesítésére. Fontosnak 
számított az is, hogy ezekben az országokban 

-

sek, ugyanis így a mesterség fogásainak, ismeretei-
nek átadására, továbbélésére is nagyobb volt a 

Franciaországban és a Németalföldön voltak a 

Ezekben az országokban gyökeresedett meg az 

Másutt, így német területeken, Morvaországban 
-

hasznos termelési tapasztalatokat szerezhettek a 

-
sítását, elterjesztését köszönhetjük a velencei ha-
tásnak.

A velencei üvegipar számára a XVI. század-
tól komoly konkurenciát jelentettek azok az or-

-
mészetesen a nagy földrajzi felfedezések révén a 

-
-

AZ ÜVEGGYÁRTÁS KITELJESEDÉSE
A XVI–XVII. SZÁZADBAN
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gyártás hanyatlásához vezetett. A velencei üveg-

-

eljárásnak a cseh kristályüvegen való alkalmazása 
egy új korszak kezdetét, a cseh kristályüveg ural-
mát jelentette az üveg történetében. Másrészt az 
angol ólomüveg feltalálása, Európa északi részén 
divatossá válása is a velencei üveg rovására tör-

-
szítést érintette.1

Az üvegmetszést – mint általában a XVII. szá-

rómaiak is ismerték. A velenceiek is alkalmazták 
a gyémántmetszést, de ily módon csak kis felü-
leteket tudtak diszkrét mintázatokkal ékesíteni a 
leheletvékony fúvott üvegeken. Az igazi metszést 
az jellemezte, hogy az üveget forgó gyémánttal 
munkálták meg, az üvegfal felületeinek lehántá-
sával, eltávolításával érték el a kívánt díszítményt. 
Az üvegmetszés felelevenítésének, újbóli alkal-

XVI–XVII. század fordulójára az Észak-Itáliából 
származó hegyikristály edények ára az alapanyag-
beszerzési nehézségek miatt rendkívül magas lett. 

-

üveggel való helyettesítését. Egy lüneburgi szárma-
Caspar Lehmann-nak tulaj-

-
sét.2

-
-

tak, akik mesterük halála után Németországban 
folytatták tevékenységüket. A XVII–XVIII. század 

országban alakultak ki. Ezek közül a legfontosab-
bak a nürnbergi és a majna-frankfurti centrumok 

Georg Schwandhart 

éves háború idején Morvaországból idemene-
kült Johannes Hess. 

mintegy évszázadon keresztül a leghíresebb üveg-

frankfurti üzemekben kísérletezték ki az új dí-

3

Az üvegmetszés önmagában még nem vezetett 

A XVII. századig ismert üvegtípusok nem tették 

-

központi részeken lehetett alkalmazni a metszést, 
az üveg mélyítését. Így is komoly nehézségekbe 

megváltozott a helyzet, amikor olyan üveget tud-

szempontjából felesleges részek eltávolítását. 
Ilyen üvegfajtát Észak- és Dél-Morvaország há-

között kikísérletezni.4 Az újfajta üveg is káliüveg 
volt. Azonban a korábban ismerttel szemben na-
gyobb arányban tartalmazott stabilizátort, illetve 
az erre a célra használt krétát. Ezt az üvegfajtát 

cseh kristályüvegnek nevez-
ték. Az elnevezés magában foglalja azt is, hogy 

-
zött arányú nyersanyag-összetételben készült. Az 
angol ólomüveg -

-
ból, azonban ez a már ismertetett okok miatt nem 
kelhetett versenyre a cseh kristályüveggel.

A XVII. század végére az üvegmetszés köz-
-

század végén, XVIII. század elején a német üve-
-

ugyanakkor a cseh üvegdíszítést német mesterek 

azonban a német üveggyártás nem tarthatott lé-
-

tés mellett csak másodlagos szerepet töltött be. 
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A cseh és a német üvegipar versenye a XVIII. szá-
-

A kristályüveg felfedezése utáni nagy hutaalapí-
-

-

A csehországi üveggyártás termékeinek kéthar-
madát külföldön értékesítették.5 Igaz, hogy voltak 
még olyan országok Velencén kívül, amelyekben 
az üveggyártást a Köztársaság egykori üveg-

nem akadályozhatta meg a cseh üveg divattá válá-
sát, hódítását. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint 

mentek az új üveg készítésének mesterségét, for-
télyait ellesni.

A cseh kristályüveg új kifejezési módot, új 

Amíg a fúvás technikája a homokmag körüli formá-
lás során keletkezett tárgy ridegségét, a folyékony 

-

mozgalmassá, addig a kristályüvegek díszítmé-
nyükkel újból az anyag keménységét, ellenálló-

alkotásai, a velencei üvegek a növényi világból 
kölcsönzött karcsú formákban öltöttek testet. 

-
rás stílusa a kristálystílus volt. A tárgyak felületeibe 
metszett sík lapocskákból kialakult díszítmények 
mintegy az ásványvilág formai megnyilvánulásai. 

jegye még az, hogy a velencei üvegtárgyak, illetve 
az ezt utánzó produktumok lényegében egyetlen 

-
jukat, díszítményüket. A díszítmény mindenkor a 
formának alárendelt volt. A kristálystílusú üvege-
ket mindig több ember alkotta. Az üvegfúvó ál-
tal kialakított forma másodlagossá vált a díszítést 

sík lapocskákból kialakított díszítmények uralták.
-
-

cei és a cseh üveggyártás közötti választás. Ez az 

sorsát, amely sokoldalúan és egyben árnyaltan is a 
termékeken jutott kifejezésre.

H
osszú ideig tartotta magát az a nézet, amely 
 szerint a Kárpát-medencében kibontakozó 

Egyes vélemények szerint a XVI. században az 

századokban lényegében alapok nélkül kellett 
újjáépíteni. Kétségtelen tény, hogy a mohácsi csa-

Magyar Királyság területének három részre szaka-

üveggyártásról, ha erre az általánosító megállapí-
tásra alapoznánk. A Kárpát-medence török ura-
lom alá került déli és központi vidékein valóban 

e vidékeken óriási elszegényedés és elnéptelene-
-

gi építkezések sem folytak, melyek ablaküveget 

napos használata. A török hódoltság területe 
azonban csak a Kárpát-medence egy részére kor-

Észak- és Nyugat-Magyarországon, valamint az 
önálló magyar államiságot szimbolizáló, de török 

területeken hódított. Azonban ez a térhódítás alap-
-

nyezetben zajlott, mint a korábbi évszázadokban.
A XVI. századra az üvegipar szerkezete je-
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-

Tapasztalhattuk, hogy a XIV. századi teplicei 
-
-

tette. Ez az oka annak, hogy a bányavárosok, így 
egész Észak-Magyarország bányászatának üveg-
szükségletét egy újonnan létesített üzem bizto-

megyei Újbányán 
-

gesmester, Ulmb Mihály ugyancsak sziléziai szár-

mellett azt is vállalta, hogy a vezetése alatt álló 

év termelési sikerein felbuzdulva a bányakamara 

a hutában készült üvegáru „jóságra, tartósságra” 
nézve felülmúlta a passaui és a lengyelországi 

-
kelte az újbányai üzem alapítását, mivel az építke-

 A XVI. 

bányavárosok mellett több kisebb-nagyobb huta 
Scharberger János selmeci 

-
molt. Szihla, Gyetva, Divény, Zlatno, Kis-Tapolcsány, 
Aranyos-Maróth, Csárad és Ebedec -

török bányavárosok elleni támadásakor elpusz-
tult, másik részükben pedig az újbányai üzem 
felépülése után szükségtelenné vált a termelés. 

-

kielégítésére szolgáltak, az ezen túl termelt üveg-

létesítésére is sor kerülhetett.
Bodony hatá-

rában is folyt üveggyártás, mint erre az egri szé-
kesegyház számadásai utalnak. Innen vásárolták 
a székesegyház ablakozásához szükséges üvegtá-
nyérokat, amelyeket eperjesi mesterek foglaltak 
ólomba. Mecenzéf

-
-

11

-
szági üvegesközpont alapításáról van híradásunk. 
Pálffy Pál, a magyar kamara elnöke

12 -
kor már a közelben üzemelt a bányakamarai huta, 

bányavárosokban, és ez ösztönözte mindenáron 
való cselekvésében. A kamarai elnöknek szándéka 
megvalósításakor a bécsi udvarral is szembe kel-
lett szállni. Az újbányai kamarai huta üzleti hasz-

-
dett termelés leállítására és a további építkezések 
beszüntetésére. Mire a kamarai elnök a beavatko-

-
nek tartotta és tovább folytatta a munkálatokat. 
Igyekezett azonban a bécsi udvart megnyugtatni, 
hogy  nem haszonszerzés „nem üzér-
kedés végett, hanem saját gyönyörködtetésére” 
építtette. Ezzel mintegy azt kívánta hangsúlyoz-
ni, hogy nem kíván az újbányai kamarai hutával 

levelében azzal is igyekezett saját tettének súlyát 

csak azért sem lehet a kamarai hutára nézve ve-
szélyes, mert rajta kívül „Magyarországon sok úr-
nak van üveghutája”, amelyek együttesen sokkal 

ellentmondásos megállapítás szerepel. Több más 
-
-
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adott esetben az üveggyártás csupán úri szóra-
kozás lenne, „…saját gyönyörködtetésére” szánt 

is gazdasági érdekek domináltak. A gazdasági 
érdekének lényege abban állt, hogy uradalma és 
háztartása részére üveget gyártson és emellett a 
termékeket piacon is értékesítse. A javarészt er-

-
lítása, mely szerint „Magyarországon sok úrnak 
van üveghutája” szintén valótlan állítás volt. Igaz, 

-

-
nak volt üveghutája. Igaz, hogy közülük néme-
lyiknek több is. Így a Felvidék északkeleti részén 
birtokos Rákóczi Zsigmondnak, aki a korszak har-

-
makovicai uradalom-

ban.13

-

-
gadóval és üveghutákkal. A huták nyilvánvalóan 
XVI. századi alapításúak voltak. Közülük a domí-

-

sendelyezett, három kemence van benne.” A hu-
paraszt üvegtányért

kristály üvegkarikát vettek számba. Ez az 

A XVI. század negyvenes éveiig egyetlenegy ilyen 
-

-

-
ket a nyersanyagok szárítására használták, a má-

-
váshoz nélkülözhetetlen nyersanyagokat, míg a 

Agricola XVI. századi hutaábrázolásainak, vagy 

üveghuták régészeti feltárásai során rekonstruált 
-

-
-

állíthatjuk, hogy a hutában öblösüveggyártás is 

a helyét és szerepét a század dereka táján üzembe 
helyezett sztebnyiki huta vette át, amely a XVIII. 

-
14

-

munkácsi uradalmában a XVII. század közepén 
folyt üveggyártás. Az uradalom központjában 

-
ká”-t vettek nyilvántartásba. A Wesselényi család 

-

15

államalakulat, a királyi Magyarország nyugati ré-
szein, az osztrák határ közelében egyedül csak a 

-
-

dalom alkalmazottai között „üvegablakjártók” is 
szerepeltek. Az üvegkészítés a XVII. században 

-
kán, amire a pápai ferences rendi konvent kér-

„ablakra való kristályüvegre méltóztassék maga 
üvegbányájáról commitálni.”  A huták az uradal-
mi központban, vagy annak közvetlen közelében 

A történelmi adatok ismeretében a királyi 
Magyarország nyugati területén a XVI–XVII. szá-
zadban jóval fejletlenebb volt az üveggyártás, mint 
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az északi, északkeleti vidékeken. Ennek az volt 
az oka, hogy ez a tájék folytonosan ki volt téve 
a török támadásainak, és így kockázatos üzleti 
vállalkozás lett volna az üvegkészítés. Különben 
is a helyi igényeket a szomszédos osztrák terü-

Nagykanizsától nyolc kilométernyire délnyugatra, 
az egykori Kanizsa-patak mocsarának „partján” 

tekintélyes anyagi támogatásával épült végvár, 
Bajcsavár  Ez az ötszög ala-

állott fenn, hogy feltartóztassa, vagy legalábbis 
-

kat. A vár építésében, majd fenntartásában is a 

-
ság mindennapi életéhez szükséges eszközökkel 
is ellátták a végvárat. Többek között „az urak szá-
mára” szükséges üvegpoharakkal, üvegedények-

-
geres söröspoharakból és kisebb-nagyobb 

megállapítható, hogy a korabeli divatnak megfe-
-
-

a magyar határokhoz közeli stájer üveghutákban 
készült.

A Magyar Királyság 1541-ben három rész-
re szakadt. Az önálló magyar államiság szim-

Fejedelemségben a gazdaság és a kultúra egyaránt 
-

az üvegesmesterség általános volt Erdélyben. 

-

-
kel és az asztalosokkal együtt alkottak közös céh-
szervezetet. Az üveggel való élénk kereskedelem 
konkrét adatai arra engednek következtetni, hogy 
az ablakok üvegezéséhez használt üvegtányérokat 

és a városi polgárság által igényelt öblösüvegeket 
-

alkalommal egy kristályedényt koboztak el, ame-

Erdély felé irányuló kereskedelmi útvonal leg-

tartóztatták le. Ezt a feltevést alátámasztják a 

-

üvegáru másik beszerzési területe Ausztria volt. 
-

-

Az üveg importjáról szóló híradásokból nem 
szabad arra következtetni, mint ezt többen tették 
már, hogy a XVI. századi Erdély nem rendelke-
zett üvegiparral. Igaz az, hogy a XVI. századra az 
egykori bányavárosi huták beszüntették termelé-

Nagybányára is rendszeresen szállított üveget. 
A levéltári források gondos tanulmányozása után 
arra a következtetésre jutunk, hogy Erdély leg-
fejlettebb részén, a szászok lakta dél-erdélyi vi-

szász települések ellátására. A huták bizonyára 

egy bizonyos Alessandre Morosini Halus saját ter-
 Az 

-

bizonyítja, hogy a velencei stílusú üveggyártás 
Erdély területén is meghonosodott. A rozsnyói 

volt, amelyet napjainkig ának ne-
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-

-
nius 22-i dátummal: „Asszonyainkkal együtt az 

s ezért feleségeink nagy örömükre a fenekükön 

halb auf  den Arsch hierunter Kommen mit gros-
-

-

Dél-Erdély másik XVI. századi üveghutája 

-
nak része volt. A kiterjedt birtoktest központja 
Alsórákos vára volt, amelyet szinte körülölel-

-
-

21

-
zelében a szász városhoz tartozó Talmács határá-

patríciuscsaládé volt. Az 
-

lés következett be a német és magyar származá-
-

-

hogy húsvét utáni keddre lejönnek, s meghozzák 

22

Az erdélyi szász városok hutáinak történel-

nyomon.23 Ennek okai ismeretlenek. Mai észjárá-

városok üvegipara „magasabb” vagy „közpon-

-
építésére törekedett, aminek fontos eleme volt 
a gazdaságpolitikája is Erdély felvirágoztatására. 
Az erdélyi fejedelmek javadalmazására szolgáltak 

-
mai. Nyilvánvaló, hogy a fejedelem gazdaságpo-

-

között szerepelt Erdély üvegiparának fejlesztése 

mentén, a fogarasföldi porumbáki és kománai 

-

hozatott mesterembereket. Az egyik fogarasföldi

-
-

amelynek megbízottjai Erdély településeit felke-
resve igyekeztek piacot teremteni a fejedelmi hutá-

24 Az 

Erdély más városainak számadáskönyveiben is 
megszaporodtak.

A porumbáki üvegkészítés bethleni korsza-

ber 
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-

-
lálkozott azokkal a velencei üvegesekkel, akik 

-

rossz bánásmódja miatt tértek vissza hazájukba.25

A velencei mesterek távozása nem jelentette azt, 
hogy a huta beszüntette termelését. Inkább az a 
megállapítás a helytálló, hogy a termelés stagnált. 

még mindig szerepel az üzem, bár nem termelt: 

hozzátartozó készségével egyetemben. Vagyon 
egy két nyilu és egy kerekü malom is az üveg-

üzemelni a huta. Ebben az évben az uradalom 

-
-

lott. A kisebbik az alapanyagok szárítására és az 

amelynél négyen dolgoztak. A román és a német 
származású mesterek fa és agyagból égetett for-
mákat használtak az öblösüvegek készítésekor. 

-
ták a kész üvegeket.  Feltétlenül említésre méltó, 
hogy az eszközök között nyilvántartásba vettek 
egy „palacksutu csinálót” is, ami azt jelzi, hogy a 
palacküvegek nyakrészét ónfoglalattal és zárószer-

-
lyekben rendszeresen tájékoztatnak a mindenkori 
hasznosítási formáról is. Az üzemet mindig bérbe 
adták, de hogy kinek, azt csak egyszer tüntetik fel. 

Fogarasföld másik fejedelmi birtokán, a kománai 
uradalom -

-
-

-
 „Felsö 

Kománán felül az patakon az Völgyben fenn 
majd fél mérföldre vagyon egy újonnan alapított

Az épületben három kemence volt. A fa és agyag 
-

ma is „kotyogós üvegnek való”. Az üzem személy-

Ez utóbbiak négyszer nagyobb létszáma is jelzi, 
hogy itt Kománán négyszer nagyobb mennyisé-

-
nyatlásnak indult. Ennek oka az építkezések során 

-
kor az uradalom leltárát összeállították, az üveg-

-

csak az akadályozta meg, hogy oldalfalát megtá-
masztották. A bolthajtásos üvegszárasztó kemence 

-
mence alja rossz.” -
sére használt „pirító kemence” sípja is eltörede-

-
lek mellett már jóval kevesebb alkalmazottja volt 
az üzemnek, mint 15 évvel korábban. A hutában 
már csak mindössze négyen dolgoztak, vagyis a 
munkáslétszám majdnem harmadára csökkent. 

vezetett végleges bezárásához.

Az ablakok üvegezése

piaci igényeket elégítettek ki. A fennmaradt kö-
-

re inkább kizárólagosan csak a bányászat ellátására 
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látták el üvegtermékekkel és csak ezután kezdték 
-

sokban. Ez a tendencia érvényesült a dél-erdélyi 

és az erdélyi huták számadásaiból kiderül, hogy a 

-
növekedett az öblösüvegek iránti kereslet és en-
nek következtében a huták termelési szerkeze-
tében eltolódás következett be ez irányba.

A XVI. századtól mutatható ki az ablaküveg 

üvegablakok többfélék voltak. Ezek a termékek 
általában kerek formájúak, ritkábban hatszögle-

-
-

üvegeket általában parasztkarikának, a színtelen, 
kristálykarikának

vagy tányérnak hívták. Az üvegkarikának ablak-
nyílásokba való rögzítése fa, ón vagy ólom segít-
ségével történt. A hutáknak helyet adó uradalmak 

-
denütt általános volt az ablaküvegek használata. 

-
sok szerint a makovicai uradalomban, a zborói 

házban, a bejárók házában, a fejedelem házában, 

nyíló bástyában” kristály üvegablakok voltak 

-

Munkács várában és uradalmi épületeken is üve-

kristályüveg-karikát találunk. Megemlítenek to-

és az Asszony Nagyságoknak czímere vagyon”. 
Ezek festett üvegek lehettek. A regéczi várban 

szólva ezt jegyezték fel: „…négy ablakjai, melyek-
nek egyikén vasrostély, a hármán egy-egy tollas 
vas, két ablakja lévén mindegyikében tollas vas 
2, ablakra való vasdrótos hállók négy ablaka há-
rom, melyeknek egyike új, öreg vasrámás lévén, 
kristályüveges, öreg vasrostély rajta, kétfele nyiló, 
négy darabból álló vas-sarkak, hevederes, a táblák 
reteszkéivel együtt, parasztüveg ablaka egy öreg, 
egy kis ablak parasztkarikás”.
termékfölöslegét a számadói kimutatások szerint 

Eperjesen stb. értékesítették leginkább. Ezen kí-

-
31

Erdélyben – mint erre már utaltunk – a városok-
ban fejlett üvegipar létezett. Az üvegesek a szász 

a szomszédos kelet-magyarországi városokba, így 
Debrecenbe is szállítottak árut. A dél-erdélyi feje-

az uradalmi szükségletek biztosítása után egész 
Erdélyt, de még az Erdéllyel szomszédos délnyu-

ben a fejedelmi épületek ablakai mind üvegezet-
tek voltak. Feljegyezték, hogy a fogarasi várban 

-

üvegtányér” várt értékesítésre. Az erdélyi huták 
-
-

ban több természeti csapás sújtotta a városokat 
és az újjáépítéshez sok üvegre is szükség volt. 

-
üveg iránti keresletet fokozta az is, hogy a XVII. 
század az erdélyi udvarházi építkezés virágkora. 
Ez az épülettípus több lakóházat jelölt, amelyek a 

ki. Voltak csillogó, ónfoglalatú üvegablakokkal 
ellátott épületek, voltak fába foglalt üvegtáblájú 
ablakokkal ellátott objektumok, de voltak marhahó-
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lyagokkal, papirossal vagy deszkával táblázott 
ún. lantornás ablakú

-
-

Magyarországra, amelyeket nagyon megcsodál-
tak. A felvidéki és az erdélyi huták a bécsi sík-

Makoviczán már „2 táblaüvegablak és 2 tábla, fá-
-

iveg ablak nagy táblás, ólomban csinált” szerepelt 
a kimutatásokban. Erdélyben is viszonylag korán, 

-
sú üvegeket.32

Öblösüvegek gyártása

A XVI–XVII. századi huták öblösüveg-gyártá-
sáról az írásos források csak a korszak második 

A XVI. századi termékek meghatározására alap-
-

modorban gyártottak öblösüvegeket, a termékek 
többségükben velencei formák utánzatai voltak, 

-
vitelben.

Változatos típusú palackokat gyártottak. Tovább
éltek a XIII–XIV. században elterjedt ún. -
nikus üveg -
vezésüket különleges formájuknak köszönhetik. 

körül és a nyak a szájnyílástól lefelé folyamatosan 
-
-

alsó tagtól, amelyet szalmafonat vett körül, hogy 

tárolórésszel ellátott üveg is. A palack tárolóré-
-

és kiképzésének variálásával alakítottak ki összha-

jellegzetes palacktípusa volt a „csali” palack vagy 
„kotyogós” üveg is. Az edény alaptípusát a gömb 

hosszú nyakrész jellemezte, amelynek széles száj-

Az üveg alkalmas volt az egyházi szertartásokon 
használt bor és olaj tárolására, mivel a folyadék 

csészéhez hasonlító szája miatt pohárként is hasz-
nálták.33

A palackokhoz hasonlóan a XVI. századi po-
har
voltak. Az egész Európa területén divatos cseppes 
pohártípus sajátos változatának azokat a nagyobb 

-
rópai párhuzamokhoz képest nagyobb cseppek-
kel díszítettek.34

-

káposztatorzsa üveg. Az ivó-

díszítették.
-

jedtek el Európa-szerte a változatos formájú és 
serlegek. A Kárpát-medence területén 

gyártott üvegek általában vastagabb üvegfalúak 

-
pával, vagyis kehelyrésszel ellátott darabok, ame-

-
lakozott a talprészhez. A félgömb és a tölcséres 

-
résszel ellátott ivóedényeknél a talprész a kupától 

-
alakításával keletkeztek.35

-

üvegtányérok is. Közülük az „a la facon de Venise” 
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az edények, amelyek felületét sugarasan szétfutó 
fehér festés díszíti.

A gyakori palack-, pohár-, kehely- és tányértö-
redékek mellett szórványosan más funkciójú üve-

XVI. századi erdélyi huták termékeit tisztelhetjük 
-

testét szimmetrikusan elhelyezett rátétes díszít-
mények ékesítik. 

-

-

adja meg.  Ezeket a lámpatesteket csillárfoglala-
tokban használták egyesével és többedmagával.

tárgyi emlékanyag összességében azt bizonyítja, 
hogy a hazai huták velencei üvegek utánérzetét 

cseh üvegformák és üvegdíszítési eljárások is egy-
re gyakoribbakká váltak. A változások ellenére a 
velencei üveg tekintélye még mindig domináns 
volt. A XV. század örökül hagyta azt a szokást, 

Mártont bízta meg velencei üvegek vásárlásával. 
-

rancsolattyát az üvegek felül megértém és mivel 
az Veneczés követ küldte Kgd-nek egy ládával, 
én azt vélem, hogy nem szükség vennem, hanem 
csak asszonyomnak és öngs-ának egynéhány apró 
üvegeket, melyeket megveszek és öngs-nak meg-
viszek.” -
dolt a velencei üvegnek. Ezt nemcsak az bizonyítja, 
hogy velencei munkásokat telepített hutájába, ha-
nem az is, hogy több alkalommal rendelt magának 
üveget is Velencében.

egy pazarul metszett kristálypoharat, vagy talán 
serleget vásároltatott, amelyet díszes aranyozott 
ezüstbe foglaltak.41

-

vásároltak neki Nagyszombaton és még 13 kris-
tálypoharat Krakkóban ugyanebben az évben. 
Apaffy Mihály fejedelem hagyatékának összeírói 
igyekeztek hangsúlyozni az egyes pazar üvegek 
cseh eredetét.42

A XVII. századi huták földrajzi elhelyezkedése 
és az öblösüvegek térhódítása között szoros össze-

-

-

A külföldi üvegáru egyik beszerzési központ-
ja Nagyszombat, a másik pedig Krakkó volt. 

-
-

ték ki szükségleteiket. A hazai huták leltáraiban 
-

lönféle háztartási eszközöket, úgymint mécsese-
ket, lámpákat, tányérokat szerepeltettek. A szegé-
nyes választékról tanúskodnak a várak, uradalmi 

-
-

hában a több száz fatál és fatányér mellett csak 
-

-

gondolhatunk, hogy ezek értékesítésre szánt üve-
-

ra.43 -

-
-

is több száz üveget tároltak. Köztük illatszeres 
üvegeket, metszett és közönséges poharakat, sok 
üveggyöngyöt, kisebb-nagyobb fedeles és fedél 
nélküli kristálypoharat, billikomot, kristálypalackot 
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központi üveggyártó helyén, a zborói huta depo-

egyes tárgytípusokat vizsgálva megállapítható, hogy 
-

harak jelentették, ezeken belül változatos mérete-

következtethetünk, hogy az üvegek nagyobb ré-
-

és lengyel üvegdíszítési technológia meghonoso-
-

tott megkülönböztetései. 

lengyel mesterek tevékenysége volt a meghatáro-
zó. Mellettük hamar megjelentek a cseh–morva 
és német származású üvegesek, az új üvegstílus 

Nyilvánvaló, hogy a különleges és értékes üvege-
ket egyedi megrendelésekre készítették. Az épen 

-
kodik a zborói uradalom sztebnyiki hutájának 

-
mának berendezési tárgya volt. A négykarú, opál, 

girlandok között a világítótest központi elemét 
velencei módra alakították ki a csillárkarokkal 
együtt. Divald Kornél a XIX. század végén még 

azonos helyen készült csillárt vagy csillártöredé-

kein.44

volt egy hatalmas amfora alakú mécses, amelyet 
-

megyei Dubrava templomában két ehhez hasonló 

megyei evangélikus templom hatalmas velencei 

-

A templomok úrasztali edényei között is fenn-

-
likus templom kelyhe, amely ma a feketevízközi 
üvegcsillárral együtt a bártfai múzeumban találha-

formázott kehely kupája tojásdad alakú. A gömb 
-
-
-

A felvidéki huták sajátos palackformája, a rö-
pincetokba való palack

pincetok neve, mint Palaczk tok. 1554-ben olvas-
Az palazk tokba töltettem 

bort higgadni pinche tok mynd pa-
lazk nélkül”.45 A XVII. században már közismert 
és nagyon elterjedt edénytípusnak számított ez 
az üvegfajta, mint erre a vagyonleltárak utalnak. 
A formába fúvással készült üveg onnan nyerte 
elnevezését, hogy egy rekeszekre osztott láda, a 
pincetok szolgált az üveg tárolórészéül. Az általá-

kipárnázott rekeszekben a pincetokba való palac-

készültek. A XVII. századra az üvegek mindinkább 
-

rezentatív palackokká váltak, amelyeket most már 
gazdagon díszítettek is. A XVII. században a cseh 
üvegdíszítési mód térhódításával gyakorivá vált a 

-
sítésük. A fennmaradt pincetokba való palackok 

-
 A Magyar Nemzeti 

-

Feketekúti üvegkehely 1636-ból.
Sárosi Múzeum, Bártfa (Fotó: Oľga Nováková)
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-
vatalokat töltöttek be. A többször publikált üveg 

-
tett címere látható. A címerképnek medalionsze-

latin felirat olvasható, amely azt hitelesíti, hogy 
-
-

-
bad felületét fantasztikus állati és növényi ele-

-
rális ábrázolások hirdetik a jezsuitáknál nevelke-

jogarral. A keskenyebb oldalak medalionjaiban 

ördöggel viaskodó alakja kapott helyet.
Erdélyben a XVII. században az öblösüvegek 

fokozatos térhódításának lehetünk tanúi. A XVI. 
-

 tükröket, veres pohara-
kat, kristálypoharakat, metszett poharakat hoz-

-
vül üveggolyóbis

égett bor-
nak való üveget, pincetokot vásároltak rendszeresen. 

-

Erdelj Wueg,
vagyis az erdélyi üveg kivitele Magyarországra, 
konkrétabban Nagybányára, Nagykárolyba, 
Váradra és Debrecenbe. A külföldre szállított 

erdélyi üveg porumbáki és kománai termék volt, 

huták üzemeltek.
A porumbáki és a kománai huták az értékesí-

tésre szánt üvegek mellett, fontos feladatnak te-
kintették termelésükben a fejedelmi udvartartás 

-

-
-

lengyel 
pohár mellett 35 apró, hegyes pohár hosszú kotyogós 
üveg lapos palack volt. Mellettük már sok il-
latszeres üvegcsét is használtak. A hutákból a fe-

-
zött vezetett gazdasági naplója. A több száz üveg-
edény funkciója szerint Ejteles és félejteles üvegkupa, 
alma és körtvélyforma sotus üveg, aqua vitenek való sotus 
üveg, üvegkupa, fedeles üvegkupa, kristálypohár és lábas
kristálypohár, fedeles és fedetlen csésze, csuprocska, kor-
sócska, rózsaecetnek való lapos üveg, patikaládába való 
üveg, orvosságnak való apró üveg, orvosságnak való üveg, 
apró bugyogós korsó, széles szájú tökforma üveg, szo-
ros szájú tökforma üveg, ugorka sózni való üveg, ibrik, 
cseber, kicsi korsó és kicsi mosdó, üvegmozsár, üvegcsá-
kány, üvegbuzogány, galamb, csiszolt pohár, habos kupa, 
liliomforma kristálypohár, égett bornak való üveg, apró 
üvegtálacska, üvegtányér, apró üvegtányér, fekete ón sotus 
üveg. A feljegyzésekben gyakran nincs felsorolva 
az üvegfajta, csak legfeljebb annyit jegyzett fel 

hoztak, vagy „sotus üveget”, „üvegedényeket 
szokás szerint”. A fejedelemasszonyok rokona-
iknak is ajándékoztak üvegeket. Ennek tulajdo-

és funkciójú üveget használtak. A fejedelmi és az 
-

lete láttán joggal feltételezhetnénk, hogy az er-
délyi udvarházakban mindennapos használatban 

„udvarházi pompá”-ról részletes képet kapjon.

vizsgált inventáriumok alapján csak néhány kas-
Korompai Holló Zsigmond pincetokba való palackja, 1666.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kardos Judit)
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télyban és udvarházban használtak üvegedénye-

víznek való üvegpalack volt. Öt évvel ké-
hitván” pincetok

és ebben öt ivegpalack
az „asszony házában” az üvegkészletet kilenc la-
pos palack képviselte, amelyekben „különb-különb-
féle viz”-eket tartottak. A felsoroltakon kívül az 
udvarházi inventáriumok sorát idézhetnénk, de 
ezekben legfeljebb egy-egy üvegpalackot, lámpást 
vagy poharat fedezhetnénk fel. Ezek alapján úgy 

azt állította, hogy a szokásokhoz, hagyományok-
hoz ragaszkodó erdélyi nemesség nem nagyon 
igényelte az öblösüvegeket.  Ennek igazolására 
két esetet idézünk fel, amely Apor véleménye 
szerint az erdélyi nemesség üveggel szembeni vi-

-

-

-

itt mondhatnánk, ökör tudna palackból innya.” 

-
szer vendégséget csinál vala, jelen van gróf  Mikes 
Mihály is, de nem mondja vala, adj uramnak egy 

bort. Azt vagy fazékban, vagy kupában adták be, 

-
reskedni kezd a zsebiben, kiveszen egy kopott 
erszényt nem ért volna két polturát, kiveszen egy 
sustákot, avagy négy polturát, s adja az inasának, 
mondván: eredj öcsém, hozz kerestályt ökelmi-

meg az kristállyal innya kivánókat.” Valójában 

ugyanis ezeket az eseteket a régmúlt szépségének, 
erkölcsösségének bizonyítására szánta, minden 

fogadott. Az üvegben is haszontalan, a múlt ér-
tékeit elhomályosító tárgyat látott, s ezzel bizony 

konzervatív gondolkodás véleményének summá-
zatát adja a Metamorphosis Transylvaniae szer-

székely, szász, három náció, aki még tartod az 
-

nát, mikor ezeket megnézed, mit gondolsz, miért 

más okból, hanem ha leejtették, annak az csere-

zálogba vehették, s mindjárt adtak pénzt zálog-

kiváltották, és igy akinek ezüstportékája volt, volt 

e a cserepe? Igyekezzél zálogba vetni, ha vajon 

ezen bolondságra ma hány ezer forintod megyen 

üveget már sokan használták. „…tiszta égetett 

Kotyogós üveg
Déri Múzeum, Debrecen
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bort ittanak, honnan is az úrasszonyok apró pin-

kinálták, s kivált az idegen embert.” Elmondja, 
hogy vendégség alkalmával „mikor a gyümöl-
csöt beadták, kivált dinnyeéréskor, olyan hosszú 
szájú üvegekben, melyeket kotyogós üvegeknek 

a meggyes bort rendre beli töltve úgy állott a je-
ges cseberben, mindenkinek asztalához egy-egyet 

kortyogdogólak itták.”

példák közvetve magyarázatul szolgálnak arra, 
hogy mi lett a hutákban gyártott üvegek sorsa. 
A köznép, de különösképpen a városok módo-
sabb rétege korábban és jobban familiarizálódott 
az üveggel, mint a nemesség.

Erdelj
Wueg elnevezés konkrét tartalmára, az erdélyi üveg
csoportjába tartozó tárgyak funkcióbeli sajátos-

-
gítségével sokkal árnyaltabbá tehetjük az erdélyi 

megemlítik a kotyogós üveg
megkülönböztetnek hosszú és rövid szárú kotyogós
üveg -
le poharat készítettek: apró hegyes pohár, öreg lengyel 
pohár, sima pohár, apró fehér sima pohár, aqua vitének 
való pohár, egyben járó pohár -
le hasáb alakú üvegeket: apró szegletes fehér palack, 

sárga szegletes palack, nagyobb sárga szegletes palack.
A hagyományos típusú üvegpalackok sokfélesé-
gére utal a gömbölyeg palack, a gerezdes sárga és fehér 
palack, az apró lapos palack elnevezés is. A termékek 
felsorolásában szerepelnek még üvegkancsók, csup-
rok, ampolnák, üvegbot

-

elnevezésekkel, megállapítható, hogy a XVII. szá-

utókorra.
Az erdélyi huták termékeinek feljegyzésekor a 

-

-
zése átallátó, kristály, tiszta vagy fehér üveg volt. 

-
huták termékeinek nagyobb része palacküveg volt, 
amelyekben vizet, bort, orvosságokat, gyógyszer-
növények oldatait, rózsaecetet stb. tároltak. Az 
ilyen üvegek mindennapi igényeket szolgáltak, s 
ezért felesleges is volt a díszítésük. A palacküve-

pincetokok, valamint a kotyogós üvegek. A kis és 
nagy méretben, rövid vagy hosszú nyakkal ellá-
tott kotyogós üveg sajátosságát – csakúgy, mint 
a palackok többségénél általában – a formája 
határozta meg. A tárolásra és bor fogyasztására 
szolgáló, nagyon elterjedt üveget – mint ezt Apor 

-
ségek díszítése már gyakorinak mondható. 

gravírozással és festéssel igyekeztek egyedivé, kü-
lönlegessé varázsolni ezeket az üvegeket. A hasáb 

-
-

díszítménye a csiszolás, a gravírozás és az aranyo-
-

kal kartusban, gazdag keretezésben a keresztre 
feszítés jelenete, hátoldalán pedig hasonló módon 
Agnus Dei ábrázolása látható. A letompított sar-

-
lás, mint a keresztény vallás tartalom szimbolikus 

palack aranyozott ezüstkupakjára vésve olvasható 
a családi címer és az évszám társaságában. 

-
vességnek vannak olyan emlékei is, amelyek nem 

-
jába sorolhatók. E tárgytípusok egyik különleges 
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darabja, amelynek a testét hat felragasztott, fo-
góval becsipdesett üvegszál osztja gerezdekre. 

-

ornamentika váltogatja egymást. A tárgy a fúvott 
és a kristálystílus közötti átmeneti periódus jel-

keze munkája.  
A XVII. századi erdélyi gravírozott palackok 

és díszüvegek mellett metszéssel és gravírozással 
díszített serlegek, poharak is a fennmaradt emlék-

-

pohártest képezi. Az edény cuppáján három me-
dalionba foglalt gravírozott díszítmény található: 

-
kotta harci jelvénykompozíció; valamint koronás 

motívumok töltik ki. 51

-

-
-

mesterei németek voltak. Ez évben jegyezték fel a 
huta inventáriumában az eszközök között: „üveg 
cifrázó ráspoly 2 db.”. A kifejezés jelentéstartal-
mára ma már nehezen következtethetünk, de az 

-

-
terek az „üveg cifrázó ráspoly”-lyal? Erre a vá-
laszt nem tudjuk, de minden bizonnyal csak egy-

-

korongok, tárcsák segítségével érték el. Márpedig 
ilyen eszközök a hutaleltárakban nem szerepel-

a hutákban gyártott üvegeket, mint alapanyagot, 

-

Michael, vagy Matthias Werner kolozsvári üveges 
mesterjegye.

-
-

palack, amelynek vállai kerekítettek és nyakrésze 
csavarmenetes ónkerettel ellátott. A nagyszebeni 

-
jesztett szárnyú madár, gyöngyvirág és kék, zöld, 

-
tett palack az erdélyi színes üvegek kérdésköréhez 
közvetlen utalás. A porumbáki és kománai üveg-

rendszerint kékes-zöldes színnel álcázták. A tu-
datos, esztétikai célzatú színezés az üveghuták 

-

intenzív kék szín jellemezte, míg a század végére 

Az üvegek színezése a palackokon és a pohara-

A kék üvegmatéria használata leginkább a különfé-

akkor is, ha csak kobaltkék üvegszálat helyeztek a 
-

„zapferá”-t és „smalté”-t e vidék bányái számot-

-

mézsárgától az opál- vagy csontüvegig bezáróan.52

úzdiszentpéteri udvartartásának inventáriumában 



Bethlen Drusián és Mikes Mihály palackja 1693-ból. Erdély, Porumbák (?)
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)
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Kancsó, 1615. Erdély
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Korsó, XVIII. század közepe. Erdély
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)
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-
tálycsésze”, tölcséres szájú kék kristálykancsó, 

összeírásokban az ivó- és tárolóedények funkció-

-

indultak hódító útjukra kancsók, korsók formá-

jegyeit hordozza. A harmonikus forma és a sze-

mai szóhasználattal élve „tömegigényeket” elégí-
tettek ki, háttérbe szorítva a színes zománcfestés-
sel díszített kék üvegeket.

A színes zománcfestéssel díszített emlékeink 

és hengeres nyakú kancsó nyitja. Fülén csukló-
-

zölddel színezett gyümölcsös leveles indák fut-

-
tus üveg”-gel. A karéjos talpon álló körte for-
májú üveg testén körbefutó vonalak közötti me-

és leveles ágakból álló kompozíció fut körbe. 
A kancsó és a korsó formája és díszítési módja 
habán hatásról tanúskodik. Különösen tükrö-

korsónak tartották. Az újabb vizsgálatok során 
azonban bebizonyosodott az, hogy az edénytest 

mázzal vontak be. Teste kobaltkék és vasvörös 
opak zománcfestéssel díszített.53

-

eredeti nevükön „újkeresztények”, eredetileg egy 
eretnek szekta tagjai voltak. Antitrinitáriusoknak 

való visszatérést hirdették közösségi elvek szerint 

-
zésüket. A német parasztháború bukása után a 

menekültek, majd az inkvizíció újabb vándorlásra 
-

-
nyékére.54 -

kerámiákat fehér ónmáz fedi, ami szép tejfehér 
színt kölcsönöz a tárgyaknak. A mázra került de-
korációt a motívumok és a használt színek is sajá-
tos, egyedi jelleggel ruházták fel. A díszítmények 
négy alapszíne a lila, a kék, a sárga és a zöld volt. 

-

Kancsópohár, XVII. század vége. Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



Kancsó, XVIII. század eleje. Erdély
Déri Múzeum, Debrecen
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alakultak ki. A XVII. század ele-
jén az ellenreformációs törekvések 
újabb vándorlásra kényszerítették 
a hitükhöz ragaszkodó habánokat. 

-
ték le sárospataki birtokukon, másik 
részüket pedig a vallási toleranciát 

Erdélyben. Az erdélyi habán kolónia 
Alvincon és közvetlen környékén élt 

A habánok történelme nem szól ar-
ról, hogy üveggyártással foglalkoztak 

-
zó korsón pedig a habán kerámiákra 

-
nikai sajátosságok megtalálhatók. A 

habán kerámiákra. A színes zománc-
festéssel festett díszítményekre a 

-
ek. A fehér kancsó készítési módja 
szinte azonos a habán kerámiáéval. 
A már teljesen kész, használatra is 
alkalmas zöld üvegtestet vonták be ónmázzal, 
amelyre nyers állapotban festették rá a díszít-
ményt. Vagyis ugyanúgy, mint a már egyszer ki-

újraégették. A színes zománcfestést és az üveg 

mesterek végezhették, mert a második égetésre 
szolgáló berendezések a hutákban nem voltak, 
csak a fazekasok rendelkeztek ilyennel, akik a 
bemutatott üvegek készítésekor már a fejedelmi 
birtokon éltek.

kancsók, kancsópoharak és bokályok nagyon ked-
-

mennyiségben. A feltárások XVII. század elejére 
-
-

dalmak központja a fogarasi vár volt –, hitet kell 
adnunk annak a nézetnek, amely szerint a XVII. 
század közepén a dél-erdélyi huták kedvelt színe 

a mézsárga üvegmasszából fúvott és formázott 
edények váltak divatossá, természetesen a kék 
üvegek mellett vagy árnyékában. A XVII. század 
közepe táján jelentek meg az opál- vagy a tejüveg-

a sajátosságát az adja meg, hogy a megolvasztott 
színtelen üvegmasszába szarvasagancsból égetett 

-

csonthamuval kevert üvegmasszához ónoxidot 
adagolva nyertek tejüveget.55 A XVII. századi em-

Tintatartó, XVIII. század eleje. Erdély
Déri Múzeum, Debrecen
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üvegkészítés titkát, és hazatérve, Velencében meghonosította az új 

-

„ablakra való kristályüvegre méltóztassék maga üvegbányájáról com-

-
mét felélesztették a XVI. századi huta helyén az üvegkészítést.

került a segesvári evangélikus egyházközség tulajdonába. A tárgy a 

következtethetünk, hogy ilyen típusú matériából 

-
szített opalizáló üvegpalack lehetett. -
eljárás nagyon régi múltra tekint vissza. Az egyip-

még inkább a XVIII. században elterjedt – eljárása 

edény falára színes fonalakat forrasztottak és ad-
dig hengerelték, amíg az belenyomódott az üveg-
masszába. Majd ezután tovább fújva az üveget kü-

mustrát kialakították az üveg testén.

bejegyzést olvashatunk. Eszerint 25 db „fekete, 
-

mi udvarba. Ez a bejegyzés azért rendkívüli je-

csak a XIX. század elején fejlesztették ki a fekete 

század utolsó évtizedében valóban készítettek-e 
fekete üvegeket?

Ennek az izgalmas kérdésnek a megválaszo-
lása ma még lehetetlen, mivel nem rendelkezünk 

töredékei. A kémiai vizsgálatok során nyilván-

üvegtárgyakból származnak, hanem fekete szín-
-

kete üvegnek nevezett termékek is fekete üveg 
színhatású edények lehettek csupán.

[JEGYZETEK]

összefonódott. Az angol üvegek metszése holland üvegesek munkája 
nyomán vált híressé.

-
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A

Einrichtungswerk

AZ ÜVEGGYÁRTÁS VIRÁGKORA

SZÁZADBAN 
ÉS A XIX. S
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Üveghuták Magyarországon a XVII–XIX. században
(Rajz: Sáfrány Andrásné)
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1

béli huta

Johann Matthyas Korabinsky 

hutatelepülés

Ó-, Új-, Közép-, 
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Kis- Nagyhuta

Fényes Elek 

Bikaljá Újhutá
Kristyor

csíkújfalui
6 soproni 

a
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Osterreicher 

Pichler, Perger Kuhinka
Zahn

Észak-Magyarország
robotbárcá
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sziklai huta

Pincetokba való palack, XVIII. század eleje. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

„Habos” díszű kancsó, XIX. század. Zempléni hutatermék
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak 
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véglesi
hrinyovai

Oblaz
Vorotniczá

Makoviczá Munkács

Butélia, XIX. század eleje. 
Pozsony környéki hutatermék (Kis-Kosolna?)
Herman Ottó Múzeum, Miskolc 
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11

Boroskorsó, XIX. század eleje. Parádi hutatermék
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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Palack optikai díszítéssel, XIX. század. Zempléni hutatermék
Déri Múzeum, Debrecen
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a



73
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16

Palack optikai dísszel, XIX. század. Zempléni hutatermék
Dr. Újszászy László magángyűjteménye



76



77

Kelet-Magyarország

Szoldobágy
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-
rika
zöldkarika kristály- és csont-
karika kaláris öblösüveg

-

háracska

Talpas pohár, XIX. század közepe. Kelet-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Talpas pohár, 1877. Kelet-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Boroskorsó, XVIII. század vége. Kelet-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc 
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Pálinkásbutykos, XVIII. század. Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Pálinkásbutykos, XVIII. század. Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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szelestyei 
huta

Iegheriste

Szelestye-Újhutára Poina Codrolni

béli ura-
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ic-

öblösüveg 

Butyászá
Teleki 

palack, 
 polturás üvegek

orvosságos üveg

Gyertyatartó, XVIII. század. Kelet-Magyarország (Szoldobágy?)
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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parasztüveg

, pohar

Schüller Antoni 

Erdély

Kancsó, XIX. század eleje. Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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Likőröspalack, XVIII. század. Erdély (Bél?)
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



85

„Rücskös” díszű kancsó, XIX. század. Feketeerdői huta
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda (Fotó: Nagy Gyöngyvér)
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Tréfás üveg, XVIII. század eleje. Erdély
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak 

Kancsó, XIX. század eleje. Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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Kancsó, XIX. század. Erdély, Bükkszád
Déri Múzeum, Debrecen

Butélia, XIX. század közepe. Erdély
Déri Múzeum, Debrecen 



89



90

bükkszádi huta

A Székelyföld leírása



91

tevékenységet. 
Zalán Kovászná Zágon

Málnás

Borszék

Márcos pohár, XIX. század. Délvidék
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Kulacs, 1836. Dunántúl, somhegyi huta 
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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Dunántúl és Délvidék

„Pocakos” üveg, XIX. század eleje. Dunántúl, vétyemi huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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pálos rendház pilisszentke-
reszti birtokán 1703-ban létesített üveghutát.

Hutás
András

Korsó, XIX. század eleje. Délvidék
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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Szágy

Lukafá

Hosszuhetény

rátkai üveghuta
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61

öeg bánya
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kö-
-

közönséges 1 itzés palack, kurtanyakú üveg butélia

Csehbánya 66
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Pénzeskút-újhuta

Pénzeskút-újhuta
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Glasfabriken Inhaber
Direktor



99

A



100



101

a

-

vitriariá

üveges 

üvegraktár
racionalista háza -

ter háza 



102



103

koronaüveg
holdüveg

Bund-üveg
bund

schok

üvegkari-
ká karikaüveg

Schok üveg
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kopa, köteg, schok, bund

A          

Antonius Netius 
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De arte Vitraria

-

-
gyártás által elterjesztett kristálystílus lassan és csak 

Rákóczi–Luzsenszky-kupa, XVIII. század eleje.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kardos Judit)

Talpas pohár, XVIII. század vége. Erdély, Porumbák
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)
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107

Gyertyatartó „czüküs” dísszel, XVIII. század eleje.
Kelet-Magyarország, Szoldobágy
Déri Múzeum, Debrecen

Talpas pohár, XVIII. század. Észak-Magyarország
Déri Múzeum, Debrecen

A debreceni kovácscéh pohara, XIX. század eleje. 
Kelet-Magyarország. Déri Múzeum, Debrecen
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Pincetokba való üveg csizmadiacéh attribútumaival, 
1842. Erdély. Déri Múzeum, Debrecen
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opak zo-
 a színes

Korsó, 1775. Erdély
Déri Múzeum, Debrecen

Pálinkásbutykos, XVIII. század közepe. Erdély
Déri Múzeum, Debrecen
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Bokály rátétes dísszel, XVIII. század eleje. Erdély
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

„Habos” díszű bokály, XVIII. század eleje. Erdély
Dr. Újszászy László magángyűjteménye



111

Csontüveg poharak, XIX. század eleje. Kelet-Magyarország
Déri Múzeum, Debrecen 

Csontüveg palack, XVIII. század. Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Opálüveg pohár, XVIII. század eleje. Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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Pohár, XVIII. század. Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Kancsópohár, XVIII. század. Erdély
Dr. Újszászy László magángyűjteménye



113

-

Talpas pohár, 1862. Észak-Magyarország, zempléni huta
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Pohár lyuggatott dísszel, XVIII. század eleje.
Észak-Magyarország, bükki üveghuta 
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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optikai díszek.
-

rátétes díszítés

fona-

írá-

Butélia, XVIII–XIX. század. Észak-Magyarország,
zempléni huta

MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak



115



116

úri üveg, parasztüveg 

A
z

Korsó, XIX. század eleje. 
Észak-Magyarország, zempléni huta

Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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A XVII–XVIII. századi üveghuták piackörzetei 
(szerk.: Veres László. Rajz: Sáfrány Andrásné)
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Erdelj Wuegh

111

vásári üveg

Helbenstrait János 

huszas pohar
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Marcu-üzletház 

Hagi Ghidru 116
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gápeli üveghuta

Porciósüvegek, XVIII–XIX. század. Észak-Magyarország, Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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jolsvai fuvarostársulat

Huta Kishuta

Üvegábrázolások Hollósy Simon (1857–1918) Az ország bajai című festményén (1893)
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



123

kopá

Fáy András 
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.

A

Mécsesek, XIX. század.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



125



126

1627–1813 között
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lantornás ablakok 

Befőttesüvegek, XVIII–XIX. század.
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



128



129

Cserépfalu

Ládházán

Bükkaranyoson 

borzovai szilicei újkeresztény, ha-
bán üvegek 

161

litkei jobbágy 

Csabán



130

166

Cumisüveg, XIX. század eleje. 
Észak-Magyarország, bükki huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Szenteltvíztartó, XIX. század eleje. 
Bükki huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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.

.

.

a
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A        e

Fél Edit Kocs
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Pincetokba való palack, XIX. század közepe. Észak-Magyarország
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa

Pincetokba való palack, XIX. század eleje. Észak-Magyarország
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa

Petróleumlámpa, XIX. század közepe. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Talpas pohár, XIX. század közepe.
Déri Múzeum, Debrecen
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Palack rátétes dísszel, XVIII. század vége. Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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Butélia, XIX. század eleje. Dunántúl
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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K. Csilléry Klára

Huszka

Kancsó festett dísszel, XIX. század közepe. Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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Zsolnay gyár Zsolnay Teréz
Júlia

Huszka

Györffy István

Bátky
Györffy István

Viski Károly

Bátky Györffy István Viski Károly

Szenteltvíztartó, XIX. század eleje. Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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Hofer

Dí-
Viski Károly

Magyarság Néprajzá

K. Csilléry Klára
György Fél Edit Hofer
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Friedrich Jan a 

Dagobert Frey

Laufer
Friedrich

Robert Forrer

Robert Wildhaber

Jaroslav Vojdis Vera Hasalova

Fél Edit

Bátky
Viski Károly
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141

üveg

Takács Béla
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[JEGYZETEK]
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144



145

AZ ÜVEGHUTÁK TERMÉKEINEK FORMAI,
FUNKCIÓBELI SAJÁTOSSÁGAI ÉS DÍSZÍTMÉNYEI

A
magyar üvegipar XIV. századtól nyomon 

-

-
-

-

-

-

úri üveg, ruszti-

kus üveg, parasztüveg

-

-
nosodott Waldglas

erdei üveg -

erdei üveg Waldglas

-

1

-
-
-

Kristály- vagy parasztüveg,  vagy 
zöld öblösüveg,  vagy vásári üveg

-
-
-

-

-

-
-
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-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

12. Orvosságnak való apró üveg
13. Orvosságnak való üveg

17. Ugorka sózni való üveg

21. Üvegmozsár
22. Üvegcsákány

25. Csiszolt pohár

-

2
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-

-

– palasch

3

-
-

palack

meg.4 -

-
,  – ez 

-
 vagy 5

-

-
-
-

Borospalack, XVIII. század vége.
Észak-Magyarország, zempléni huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Borospalack, XIX. század eleje. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



148

-

-

-

-
-

-

 álta-

-

-
-
-
6

-

-

Borospalack, XVIII. század vége. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Borospalack, XIX. század eleje. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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-

-
lackokat. 

-

7

-

8

-

-

-

-

-

9

Palackok, XVIII–XIX. század. Észak-Magyarország
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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-
-
-

-
-
-

-
-

10

-

-

-

-

-

-

-

-
-

huta

alkalmaztak a gyártás során.
-

üveg

purliceres üveg -

-

-

-

Borospalack, XVIII–XIX. század. 
Észak-Magyarország, zempléni huta (?)
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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Ballonüveg, XIX. század vége. Észak-Magyarország, bükki huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Ballonüveg, XIX. század eleje. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Pocakos üveg, XIX. század eleje. 
Dunántúl, vétyemi huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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ekkor 

-

-
-

köt. 

a -
dig -

-

11

angol 
-

-

-

-

-
12

 szó át-
-

13

-
Buttel,

,

14

-

15

-

gyakorivá válását annak is köszönhette, hogy az 

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

csipke- vagy 
üveg

-



XVIII–XIX. századi butéliák. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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Butélia, 1829.
Dunántúl, Somhegy
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 
(Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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Butélia, XVIII. század vége.
Észak-Magyarország, 

zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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-

-

-
-

-

-
-

16 -

Butélia, XIX. század eleje. Dunántól, Somhegy
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (Fotó: Oszkó Zsuzsa)

Butélia, 1829. Dunántúl, Somhegy
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

között XVIII–XIX. századiak egyaránt megtalál-

-
-

-

Butélia, XVIII. század vége. Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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-

17

-
-

-
-

-
-

-
18

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

19

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Befőttesüveg, XIX. század eleje. Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye



-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

Tejesüveg, XIX. század eleje. 
Észak-Magyarország, zempléni huta (?)
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Tejesüveg, XIX. század eleje.
Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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-
-

20

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
hattak, mintsem tárolására.

-

-

Kancsópohár, XIX. század eleje. Dunántúl, Somhegy
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (Fotó: Oszkó Zsuzsa)
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Boroskancsó, XIX. század eleje. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Kancsó, XIX. század eleje. Kelet-Magyarország
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Kancsó, XIX. század eleje. Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Kancsó, XIX. század. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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nak használták 

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

21

-

-

-

voltak,
n, n, on, on

22

-

-
-

23 -

-

-

-

24 -
-

-
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-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

25

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pincetokba való palack, 1894. 
Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Pincetokba való palack, XVIII. század. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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-
-

-
-

-

-

ek

krcah szó 
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

Korsó, XIX. század eleje. Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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Korsó, XIX. század eleje. Dunántúl
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Korsó, 1892. Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

-

-
linka tárolására szolgáltak, ritkán gra-

testükön.
-

-

A -
-

-

-
-

hat

-
-

-
-
-

-
-



169

Poharak

26

27

lengyel pohar



Talpas pohár, XIX. század eleje. 
Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

„Márcos” pohár, XIX. század közepe. 
Délvidék
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Talpas pohár, XIX. század. 
Kelet-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Pohár, XIX. század vége. 
Észak-Magyarország, Parád 
Dobó István Vármúzeum, Eger

Talpas pohár, XIX. század eleje. 
Kelet-Magyarország 
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Pohár préselt dísszel, XIX. század közepe. 
Észak-Magyarország, zempléni huta 
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Talpas pohár, XIX. század eleje.
Észak-Magyarország, bükki huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Talpas pohár, XIX. század eleje.
Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Pohár, XVIII–XIX. század. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak



Talpas pohár, XIX. század vége.
Észak-Magyarország, bükki huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Talpas pohár, XVIII. század vége.
Észak-Magyarország, gömöri huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Talpas poharak, XVIII–XIX. század.
Észak-Magyarország, gömöri huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Pohár, XVIII. század vége. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa

Pohár, XVIII. század vége.
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Tokaji borospohár, XIX. század második fele.
Észak-Magyarország, zempléni huta (?)
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Pohár, 1827. Dunántúl, somhegyi huta
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
(Fotó: Oszkó Zsuzsa)

Pohár festett dísszel, XIX. század vége.
Kelet-Magyarország (Bél ?)
Déri Múzeum, Debrecen

Pohár, XIX. század második fele.
Kelet-Magyarország
Déri Múzeum, Debrecen
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mécspohar

28

29

no-

dus

czükü

cuppá
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kupicá pálinkáskupá

poltúrás po-

har

egypénzes kétpénzes üveg el

márc 30

márcos pohar

Kancsópoharak

31

32

33 Az 

-

g

34
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Porciós- és fütyülősüvegek, Észak- és Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Borosüveg, XIX. század. Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Pálinkáskorsók, XIX. század eleje. Délvidék
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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kupicá pálinkáskorsó

füles porciós pálinkás kisüjeg

pálin-

kás bugyag

Butykosok

A butykos

36
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Kulacsok

kolác

a kalac

facsutorá

37

Pálinkásbutykos, XVIII. század. Észak-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Pálinkásbutykos, 1813. Észak-Magyarország
Magángyűjtemény
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Kulacs, XIX. század. Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Kulacs, XIX. század. Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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Bokályok

38

Kulacs, XIX. század. Kelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye

Kulacs rátétes dísszel, XVIII. század vége. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc



179

39

40

41

42

43

Bokály, XVIII. század második fele. Erdély
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Kotyogós üveg, XVIII–XIX. század. Északkelet-Magyarország
Dr. Újszászy László magángyűjteménye
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44

A

mécses

lantornás

a foklá

46

47

180



181

Légyfogó, XIX. század. Észak-Magyarország, parádi huta
Dobó István Vármúzeum, Eger

Vászonsimító, XIX. század eleje. Észak-Magyarország, parádi huta
Dobó István Vármúzeum, Eger

„Habos” szilke, XIX. század eleje. 
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak

Virágtartó, XIX. század második fele.
Észak-Magyarország, zempléni huta
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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48

a

tá-

nyér

légy-

fogó

Üveglámpa, XIX. század második fele.
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa
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Zsarnócán

Hochwiesen

Wickelglas 
49

50

burá

lopó tölcsér dugó

et

A

Üvegtányérok a XIX. századból. 
MNM Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
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ampolná

román ke-

hely is pténástul 51

úrasztali kelyhet kenyérosztó tá-

lat

tréfás  a 

.

.

Tréfás üveg, XIX. század. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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[JEGYZETEK]

Mécsespoharak, XIX. század. Észak-Magyarország, zempléni huta
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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A

Észak-Magyarország
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Bzova-huta

látkai üveggyár-

2

Szomo-
tercs-pusztán Hámorban Farkas-
völgyben

szomotercsi huta

Az Egyesült Magyarhoni Részvénytársaság kiskapocsi gyártelepe Zólyom megyében
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Zlatnó

Zlatnón
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191

Szihlai huta

Kis-Kapocs (Kram-
listge) üveggyára 

szidoniai üveggyár

Zay-Ugróczi
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Livó-huta Hervartó

Az Egyesült Magyarhoni Részvénytársaság új-antalvölgyi gyártelepe Gömör és Kishont megyében
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22
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gyertyánvölgyi üveggyár

Erdély és Kelet-Magyarország
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Az Egyesült Magyarhoni Részvénytársaság feketeerdői gyártelepe Bihar megyében
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feleki üveggyár

Sepsibükkszádi Üveggyár

Az Egyesült Magyarhoni Részvénytársaság béli gyártelepe Bihar megyében
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Ferencvölgy



198
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Dunántúl

Hosszúhetény, Újbánya Szentmártony
Úrkúti Üveggyár
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Ajkai Üveggyár

Horvátország és Szlavónia

Jankovátz Mariathal
Oresje

Ivanopolje

ivanopoljei huta

Ostedek Zvecevo novo
Tomest

ostedeki huta

Zvecevo novo

tomesti huta
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Carolina telepi üveggyár

-
gyár

eszéki üveggyár-

[JEGYZETEK]



Üveghutások temetője a Bükkben,
a Gyertyánvölgyben
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KÍSÉRLETEK, FELZÁRKÓZÁSI TÖREKVÉSEK
A MEGHATÁROZÓ EURÓPAI STÍLUSIRÁNYZATOKHOZ
A XIX. SZÁZADBAN

IRÁNYMUTATÓ TÖREKVÉSEK

A
z üveg történetében a XIX. század „a szín
 és a fény százada”. A színes üveg eddig soha 

-

meg. 1816-tól az üvegtárgyak új anyaga a fekete, 
hyalith üveg

lett, melyeket a dél-csehországi üveggyárakban, 
Georgenthalban és Silberbergben a kiváló üveg-
technikus, Francois Buguoy de Longueval fejlesztett 
ki.1 Friedrich Egermann a csehországi Haida üveg-
gyárában kísérletezte ki a márványtól az achátig 

lithyalin 

üveget, amit aranyozott foglalatba helyezett drága-
-

latokkal feltárt újabb és újabb erezetmintákkal 
együtt. Egermann másik két találmánya az ezüstpác

(1816) és a rézrubinpác a réteges üveg mellett vé-

vésett, majd maratott díszítmények számára.2 Az 

1840-es években felfedezett uránium elem alkal-

hozzáadásával a régen használatos tej- és opál-
üveg, kobaltkék, mangánibolya, zöld, aranyrubin, 
sárga színek pazar változatait, árnyalatait lehetett 

-
résével pedig minden egyes átlátszó színárnyalat 
opak változatát.3

-

csiszolt üveg, a „Brilliant Style”. A briliáns hatást 
aranyozott bronz foglalatokkal hangsúlyozták és 
porcelánpasztából készült képek beágyazásával 
tették még különlegesebbé ezeket az üvegeket. Az 

is díszítették üvegberakásokkal, uralkodók, híres 
emberek arcképmásaival az üvegeket.4 Egy-két 

meg. Az emlékanyagunk és a történeti források alap-

sem ért el olyan sikert nálunk, mint külföldön. 
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1. Talpas pohár a Pesti Színház látképével, Pest-Buda 1840 körül.
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 
(Fotó: Szalatnyay Judit)

2. Talpas pohár budai Duna-parti részlettel, 1860 körül.
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 
(Fotó: Szalatnyay Judit)

3. Pohár a Lánchíd képével, 1850 körül.
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 
(Fotó: Szalatnyay Judit)

4. Fedeles kupa a Pesti Színház látképével, 1850 körül.
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 
(Fotó: Szalatnyay Judit)
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Samnel Mohn Gottlob

Samnel Mohn elevenítette fel 1806 körül. Ez a 
festési mód a XVIII. századi opak zománcfes-
tés vastagon felrakott színeivel szemben a fényt 

-

-
kalmazható városképek, tájképek, épületek hi-
teles ábrázolására.5

indult hódító útjára, amikor Anthon Kothgasser, egy 
-
-

emlékpohár-típussal, az ún. Ranftbecher-rel érte 
-

képek egységes ezüstsárga és aranyozott gótizáló 
-

-
gek.6

modorú festést, amelynek számos magyar témájú 
darabja ismert. Kothgasser magyar megrendelés-
re is dolgozott. Egyik ilyen munkáján a barokk 

-
-

Madonnának felajánlja a koronát. Egy másik po-
háron a magyar címer fölött sugárözönben hold-
sarlón áll a Madonna, karján a gyermek Jézussal, 
körülötte a Patrona Hungariae – S. Maria Mater Dei

felirattal. A városképeket, látképeket ábrázoló 

budai látképek és építmények is, mint a Lánchíd. 
Az aprólékosan kidolgozott ábrázolásokról lehe-
tetlen eldönteni, hogy a mester iskolájának termé-

azt biztosra vehetjük, hogy üvegesiparunk forrá-

zománcfestés XIX. század eleji alkalmazásáról. 
-

és a Kothgasser poharak ábrázolásai tökéletessé-

formát jelentettek a csiszolásnak, amely kristály-

-
szakában kialakult formák a XIX. század hatva-
nas éveiig uralkodóak voltak Magyarországon. 
Hegemóniájukat sem a gótikus serlegekre emlé-

pedig a romantikához, mint stílusirányzathoz 
közel álló keleti, mór formai elemek nem veszé-

-
-

A divatos poharak vastag falú, merev vonalú, 6–10 
oldalú csonka gúla formájúak, amelyek tökélete-
sen megfelelnek a kristálystílusnak.

A kristálystílus uralomra jutásával, a színes 
üveg terjedésével nemcsak az üvegek formája vál-
tozott meg, hanem funkciójuk is. A biedermeier 

-

hogy a vitrinek polcain hihetetlen szín intenzitá-
-
-

szemben is fokozott elvárás volt, hogy díszüve-
gek hatását keltsék. Amíg a borosüvegek esetében 
a színes üveg egyenesen zavaró lett volna, addig 
a biedermeier korban divatos limonádés, cukor-
vizes, ásványvizes üvegeken, a gyümölcsöstála-
kon, cukortartókon, asztaldíszeken, illatszer- és 
dohánytartókon, valamint a lámpákon egyenesen 
kívánatos volt a színesség.

-
-
-

ségével összekapcsolódva. A historizmus egyes 
stílusirányzatai az üveg esetében az általánostól 

század derekától meghatározóvá vált a múzeu-

a reneszánsz–barokk velencei–muránói üvegek 
utánérzetei elkészítésére törekedtek, természetesen 
új jelentéstartalommal. A felelevenített korstílu-
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kristály- és fúvott stílus felújult küzdelmében ju-
-

nem kizárólagosan az egyik vagy a másik stíluson 
-

tató értékeinek felhasználásával. A fúvott és a 
kristálystílus egyensúlyának helyreállítása számos 
kísérlet után a Lobmeyr cég

ki.7 Lobmeyr asztali készleteinek darabjai igazi 
hegyikristály stílusú, neoreneszánsz formaadású 

hangsúlyozottan megjelentek a keleties, színes 
schwarzlot technikával díszí-

-

-
cia Emile Gallé munkássága jelentette az anyag, a 
forma, az ábrázolás, illetve az ornamentika jelen-
tésének szintézisével.8

Gallé 1878-as párizsi kiállítása révén vált szé-
les körben ismertté. Bemutatott alkotásai részben 
azt a nézetét tükrözték, hogy „…az üveg teljesen 
átlátszó, legfeljebb anyagában színezett legyen, 
a formák hagyományosak, a klasszikus model-

perzsa üvegek, Philippe-Joseph Brocard iszlám me-
csetlámpák által inspirált munkáinak hatását tük-
rözték. Brocard az 1873. évi bécsi világkiállításon 
mutatta be az arab-iszlám motívumok felhaszná-
lásával díszített lámpatesteit, aminek hatására a 

-

kristálystílus kizárólagossága mellett lándzsát tö-
-

veinek egyik csoportja az egyiptomi és a szíriai 

tanúskodik. E tárgyai díszítményeit ún. „kemény 
zománc”-okkal készítette, amelyek összetétele
hasonlított az eredeti arab és velencei zománco-
kéhoz. A zománcfestészet uralkodott Gallé tör-
ténelmi témájú üvegeinek másik csoportján is, 
melyeknél a formaadásban a velencei–muránói 
reneszánsz, cseh barokk és XVIII. századi szilé-

ziai asztali üvegek, valamint a francia barokk fa-
janszok hatása érvényesült.

nehéz, általában intaglio-csiszolással megmunkált 
kristály és színes rózsakvarcot, ametisztet, boros-
tyánt, alabástromot, jadet, achátot és onix drága-
köveket utánzó ún. eit az 1889-es párizsi 

eredeti kitermelési és megmunkálási területén 
-

üvegei stílusukat tekintve már a historizmusból a 
szecesszióba való átmenetek, hiszen a historizá-
lás már csak egyes történeti technikák, illetve az 
azokhoz kapcsolódó motívumok alkalmazásához 

-

fölényes anyagkezelésében a réteges, maratott 
üvegtechnika is megjelenik. Szecessziós üvegei-

-

maratott üvegtechnika, a metszés, a marketéria a 
legmagasabb tökéletességben egyesült.

ÉS ALKOTÁSOK

Több évtizedes lemaradásban

A XIX. század elején hutáink többségében XVIII. 
-

területein új eljárások meghonosításán fáradoz-
nak és új típusú üvegeket kísérleteznek ki, nálunk 

üvegek metszéssel, festéssel való díszítése. A ha-



208

Váza a Zay-Ugróczi üveggyárból, 1885. A két portré: gróf Zichy Jenő és Metlekovics Sándor
Trencséni Múzeum (Fotó: Dr. Vlástimil Hábl)
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-
dig már cseh-morva szakmunkásokat alkalmazó 
üveggyárak létesülnek, amelyekben a termelés 
során felhalmozódó nyereség termelésbe való 

a kokovai, az ó-antalvölgyi, a zlatnói üveggyárak 
– amelyeket az átlagosnál nagyobb munkáslét-
szám alapján neveznek a korabeli fogalmak sze-
rint üveggyárnak – valamint a parádi, béli, sze-

hordozzák.
A XIX. század 40-es éveiig az üveghuták ha-

gyományaikkal és a külfölddel szemben a színes 
üveget elhanyagolták. A jelenség inkább gyártás-

hiányában nehézséget okozott a színes üvegek 

a kor legjobb alkimistáival dolgozó és állandóan 

üveggyárakkal. Megelégedtek a réteges bevona-
tú üvegek készítésével, amelyek formájukban és 

-

teljesen színtelen, vagy halványan színezett áttet-

opak színes bevonatokat, jelentékeny vastagságú 
rétegben. A bevonatok közül ritkán maradt el a 
fehér tejüveg. Az edények csiszolásakor az építé-

-
-

indadíszek. Ilyen réteges üvegeket készítettek az 
1810-es években a béli hutában, valamint a gömöri 
kokovai és antalvölgyi üzemekben. A béli üvegek 

-
talvölgyi hutában már több színt is használtak. 
A poharakon kívül serlegeken és egyéb díszüve-
geken is alkalmazták ezt a technikát.

-

a színes opak zománcfestés kombinációja. Az üve-
gek amúgy is gazdag hatását fokozó másodlagos 

Az aranyozással hangsúlyozott durva rajzolatok 
-

rok, gyümölcskosarak, naturalisztikus felfogású 
színes madarak, vagy ritkán emberi alakok.

Kossuth Lajos a magyar ipar fokozott védel-
mére 1842-ben megalakította a Védegyletet. A moz-
galom szimpatizánsai fogadalmat tettek, hogy ha-
zai iparcikkek vásárlásával segítik a kibontakozó 

olcsó és divatos cseh üvegáruval szemben nehéz 
helyzetben volt. Kossuth az 1842., az 1843. és 

szervezett. Ennek az általános helyzetfelmérésen 
-

tesse a vásárlókat a magyar iparcikkekkel. Az ipar-

ben a réteges üveget gyártó antalvölgyi huta ter-
mékei diadalmaskodtak. A bemutatott termékek 

üveggyárak csupán a cseh üveg utánzására töre-
kedtek szegényes termékskálájukon belül.

-
pinthatóak ki az üvegiparban. A huták lépéseket 
tettek a színes üvegek gyártására, hasznosítására. 
E téren Zahn János György, a zlatnói üveggyár 
alapítója tett rendkívül fontos lépéseket, miután 
a gyár területén laboratóriumot is létesített az új 
üvegfajták összetételének kikísérletezésére és a 

-

felfedezett üvegfajtákból, úgymint alabástrom-, 
-

üveg edények is. Az 1840-es években már a huták 
ismerték a sokáig szigorúan titokban tartott féldrá-
gaköveket utánzó lytialin üveg gyártási eljárását.

és gravírozó berendezésekkel való felszerelése. 
A lábbal hajtott esztergagépekre szerelt korongok-

bonyolultabb kompozíciók megalkotása. Ezért 

általában gravírozott, s levelek, indák-kacsok, fel-
iratok, évszámok, címerek vésetét adja. A XIX. 
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század elején cseh hatásra egyre nagyobb hang-
súlyt helyeztek a cseh kristálystílusú díszítési 
módra, és ezért már komolyabb berendezésekkel 

-
tott kerekek hozták forgásba, s így a munkás több 

-

Így válhatott általánossá az edények oldalainak 
és talprészeinek nagyobb felületen való lecsi-

berendezéseket 1866-ban helyezték üzembe a 
Kossuch-féle szinóbányai üveggyárban, Nógrád 
megyében.9 -
gyárak sorra áttértek az új és hatékony energiaforrás 
hasznosítására, ami végérvényesen teljessé tette a 
kristálystílus uralmát.

Az üveg metszése, gravírozása különleges 
szakértelmet igényel. Magyarországon céhes ke-

az ablakozást tekintették igazi üvegesmunkának. 

Emlékpohár, XIX. század közepe.
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa

Emlékpohár, XIX. század második fele.
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa

Talpas pohár az egri székesegyház képével, 
XIX. század közepe. Parád
Dobó István Vármúzeum, Eger
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Kultúrtörténeti érdekességnek is felfogható az, 

-
terré váláshoz szükséges remekléshez, holott már 
évtizedek óta ez az ablaküvegezési mód kiment 
a divatból.10 Az egész országban egyedül csak a 
komáromi céh kérte a metszés ismereteit számon 
a céhtermék készítésekor. De ez a számonkérés 

csillag gravírozását jelentette mindössze. Ezek 
után joggal feltételezhetjük, hogy a kristálystílusra 

-
zású mesterek gyakorolták a hutákban. A városi 

-

ad ma magyarázatot arra, hogy a XIX. században 
-

induló kristálystílus hatása felvidéki hutáinkat és 

közelség miatt is. A régi felvidéki nemesi és pat-
ríciuscsaládok hagyatékából származó csiszolt, 

díszítési módja sok esetben annyira megegyezik, 
hogy feltétlenül azonos mesterek munkáját tisztel-
hetjük bennük, akik a Felvidéken tevékenykedtek. 

üvegeit Csehországban vagy Sziléziában díszítet-
ték volna. Viszonylag gyakoriak azok a hengeres 

ábrázolásokkal, a hit, remény, szeretet, szorgalom, 

kedvelt témája volt a szarvasábrázolás.
A Felvidék egyetlen mesterét ismerjük név 

szerint a reformkorból. Oppitz József  a kas-

magasságú serleg cakkozatlan csiszolt talprészé-

kupa, amely nagy méretével és hangsúlyos fedelé-

összhatásában. A nyolc lapra csiszolt kupa me-

dalionjában a történelmi jelenet kompozíciója és 
-

tás. A vésett ábrázolás kompozíciója festmény-

-

áll kezében sújtásra emelt karddal, kétoldalt török 
és magyar csapatok harcolnak. A hátteret a vár 
egyik bástyája tölti ki. Az edénytest hátsó olda-

-
rohanása-jelenet lilára edzett keretén helyezte el: 
„Oppitz Kassán”.

Oppitz József  családja minden bizonnyal 
Morvaországból származott. A XVIII–XIX. 
századi Haida és Steinschöneau vidéki gravíro-
zómesterek között igen gyakori az Oppitz név. 

-
tában és Kokován dolgozott, majd Kassán tele-
pedett le. Itt lett az üvegescéh tagja, ami nemcsak 

is feljogosította.11

-
ták üvegeinek értékesítésével foglalkozott, ez biz-

-
szítésére. Fennmaradtak üvegekhez készített ter-
vei és vázrajzai, amelyek rajztudásán túl anatómiai 
jártasságáról is bizonyságot tesznek. Különösen 

-

alkotásai alapján teljes bizonyossággal állítható, 
hogy Oppitz a felvidéki üveggravírozás legjelen-

vidéken nem beszélhetünk a fogalom szorosan 
vett értelmében gravírozó iskoláról, mert nem 
ismerjük az alkotók nevét és Oppitzhoz hason-
lóan alkotásaik nagyobb részét sem. A XIX. szá-

-

gyárakon kívül még legalább 35 helyen tevékeny-
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-
teket ábrázoló pohár arról tanúskodik, hogy az 
Északi-középhegységben a parádi üzem szom-
szédságában az egyik központ Egerben alakult ki. 
A másik pedig a bükki huták szomszédságában 

újhutai üvegesek voltak a tagjai. 1800 után a ré-
páshutai üzem és a miskolci üvegesek között szo-
ros kapcsolat mutatható ki. A városi üvegescéh 

-
-

12

-
ményekkel is ellátták azokat. Érdekes módon a 

-

származású mestereket is alkalmaztak. 1821-ben 
német üvegest alkalmazott Hirsch Emánuel, aki 
„házában felállított üvegkereskedését bátorkodik a 

mindenféle szép metszéseket, czímereket, ’s ne-
veket leggyorsabban, ’s legjutányosabb áron végre 
hajt…” 1844-ben pedig egy Groß Mayer neveze-

-
-
-

kompozíciók rajzolatai is, amelyek segítségével az 
itt készült darabok beazonosíthatóak.13

Az üvegesmesterek száma, a fennmaradt és 

alakult ki. A pest-budai iskola létezése az 1810-es 

-

mesterek száma. Évente átlagosan 20 idegen ván-

vállaltak a céhes mestereknél. Az anyacéheknek 
25–40 landmaistere volt általában, akik az alföl-
di és a Budához közeli dunántúli városokban 
tevékenykedtek. Néha-néha nagykárolyi, nagye-
nyedi, rimaszombati és eperjesi landmaisterek 
nevei is felbukkannak a céhkönyvekben.14 A pest-

-
ták forgalomba, de természetesen külföldi árut is 
kínáltak üzleteikben.

A pest-budai cseh és német származású üvegek 

-
harak többnyire, amelyeket céhjelvények, szabad-

-

legkimagaslóbb magyar üvegvésnök mestere, 

Díszpohár, 1850 kürül.
Déri Múzeum, Debrecen

Fedeles serleg, 1847. Kassa, Oppitz József alkotása
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes) 





Piesche József

-
szági Steinschönauból származott és 1821-ben 
vették fel a pesti polgárok sorába, ötven forint le-

polgárrá válásakor már ismert és módos vésnök, 
-

sculptor” megjelölés szerepelt, amit más üvege-
sek esetében még nem használtak.15 Michael Kunits

1824-ben kiadott Topographische Beschreibungen des 

Königreiches Ungarn und seiner einverleibten Provincen

a régebbi manufaktúrák és az újabban keletkezett 

alkalmi megtekintése is már olyan gyönyörkö-

déssel gazdagított, amit inkább érezni, mint leír-
ni kell.” A mester az üvegmetszés és gravírozás 

önmagában is jelzi az üveghez, mint anyaghoz 
való viszonyát. Az üveget úgy csiszolja, mint a 
drágaköveket, magas- és mélymetszéssel egyaránt, 
miközben követi a barokk sziléziai üvegek részlet-

-

volt, mert üvegeit szignózva hagyta az utókorra.

való felvétele évében készítette Mozart-poharát. 

poharak jellegzetes stílusában, alján csillag alak-
ban, oldalának alsó részén pedig gyémántoltan 
csiszolt. Vésete Mozart mellszobrát ábrázolja a 
zeneszerzés attribútumaival. 1824-ben készítette el 
I. Ferenc magyar király és osztrák császár mellké-
pével díszített poharát a bécsi Császári és Királyi 

-
tú üveget Kunits is látta, amikor 1824-ben felke-

Gráciával díszített pohárig, amely 1830 körüli. 
A biedermeier közkedvelt formájú, Ranftbecher 
típusú poharán a három Grácia és Ámor alakja, ez 
utóbbi fáklyával, vagyis az élet és az égi szerelem 

és egyben a magyar biedermeier talán legszebb 
darabja egyes vélemények szerint egy Correggio-

-
-

májú pohár is, amely aljának kialakítása fazettált 

álló gyermekalak felé fordulva, s kissé hátrább 
16

tudása révén magasan a korszak céhes mesterei 

Díszpohár 1830 körül. Piesche József munkája 
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)

Pohár Mozart mellszobrával, Piesche József, 1821.
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 
(Fotó: Szalatnyay Judit) 

214





216

-
saira, inkább a 40-es évek már fejlettebb tudású 
vésnökeire volt.

-
leteivel díszített üvegeket metszettek leginkább. 
1820 tájáról a pest-budai mesterek a külföldi di-

-
nyozással kombinálva tették látványosabbá. A gra-

díszítési mód lényegesen különbözött a XVIII. 
századitól. A XIX. század eleji aranyozott üve-
gek ábrázolásának témája is tájkép vagy épület-
illusztráció volt, amelyet vegyi úton fénytelenné 

bemélyített keretelés határolta és a rajzolatok is 

aranyozással vonták be, majd fényesre csiszolták 
a felületét. Ennek során a fénytelen aranyozás 

körvonalaiban és elkülönült a melegen csillogó 

Talpas pohár, színezetlen, 1860-as évek. Oldalán aranyfestésű 
keretben színezett, festett városkép: a tabáni Szerb templom, a 
Duna és a pesti Duna-part. BTM Kiscelli Múzeum 
Üveggyűjteménye (Fotó: Szalatnyay Judit)

Talpas üvegpohár Kossuth magyarruhás képével, 1848 körül. 
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 
(Fotó: Szalatnyay Judit)

Talpas pohár a Lánchíd és a Gellérthegy látképével, 1860 körül. 
BTM Kiscelli Múzeum Üveggyűjteménye 

(Fotó: Szalatnyay Judit)
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-

-

megörökíteni. Így kerültek a poharakra a pesti 
-
-

A vésnökök a reformkor, az 1848 márciusi forra-
dalom, majd a szabadságharc számos eseményét 

-

után dolgozott az a mester, aki Kossuth magyar 
ruhás, kucsmás, körszakállas alakját örökítette 
meg egy poháron. Kossuth csizmás lábaival kétfe-

a másikon pedig „Metternich” a felirat. A képpel 
átellenben a bibliai idézet „Megtörte a Kígyónak 
fejét” olvasható.

Mindössze néhány poharat ismerünk az 1840-

kompozicionális megoldásai révén, az üveggraví-
-
-

ival egy sorba. Figyelemre méltó alkotás az a még 

felületén egészen lapos plasztikájú gravírozással 

-
lemzi egy tojásdad kupájú talpas pohár vésnöki 
munkáját. A mátkájától búcsúzó magyar huszár 
alakjának metszése tökéletes mesteri tudásról tesz 
tanúbizonyságot. A huszár lovának fején és nyak-
részén az izomzat plasztikájának és a nyakon lük-

A pest-budai vésnöki iskola vidéki mesterei 

-
ti üvegescéh landmaistere volt Blattner József. 
Családja Svájcból származott, majd Debrecenben 
telepedett le. Blattner Emanuel egyetlen gyerme-

nak. Felszabadulása után 4 évig külföldön vándo-
rolt, majd visszatérve mesteréhez állt be dolgozni. 
A mester halála után Blattner József  örökölte an-

Alajos vitte tovább a céget egészen 1882-ig. A 
Blattnerek már a XIX. század elején is készítet-

tájékoztat.17 Kimagasló vidéki üvegesmester le-
hetett a székesfehérvári Schuetzer Ignác is, aki 
vándorkönyvének bejegyzései szerint 1812-ben 
indult el a München melletti Obergünsburgból

Olaszországban dolgozott, majd Magyarországra 
kerülve Székesfehérvárott telepedett le. 1833-
ban kezdte el tevékenységét a városban. Rövid 

-

Nándornak, aki atyja mellett tanulta ki a mester-
séget, és külföldi tanulóévei során az osztrák, a 
cseh, a német, az itáliai és a francia üveggyártással 
egyaránt megismerkedett.18

Az üvegmetszés és gravírozás dunántúli és er-

-
tési mód. A rendelkezésünkre álló, bizonyíthatóan 
magyar emlékanyagban viszonylag csekély azok-

-

jártasságát bizonyítja.
Az erdélyi mesterek XIX. század eleji próbál-

kozásainak legértékesebb darabjai a céhes szim-
bólumokkal díszített poharak, ugyanúgy, mint a 
pest-budai vagy felvidéki mestereknél. „Cserei 
Mária 1820 Bükszád” a felirata annak a hengeres 

és kacsokból álló gravírozott motívumsor fut 
-

rozatnak is, amelyek szintén 1820 körül készültek 
-

amelyekhez kör központú sugaras, sokszirmú vi-
-

díszpohár, amelyen Brassó látképe látható. A po-
hár ugyanazzal az eljárással készült, mint az ara-

Talpas díszpohár, 1855. Lukafa
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)
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különbözik a pest-budaiaktól, hogy az edény száj-
pereme és az edénytest kétharmada teljes mérték-
ben aranyozott. Az üveg hátoldalán „Ausicht von 
Kronstadt in Siebenbürgen” köszörült gótikus 
felirat olvasható.

A Dunántúl területén a legszebb gravírozott 

készült és alkotóját is ismerjük, akinek ez a tal-
pas pohara vésett ábrázolásának színvonala alap-
ján méltón sorolható a magyar emlékanyagban 

-
pohár alkotója Stanek Wince -
sek között érkezett Lukafára és neve után ítélve 
felvidéki származású lehetett.19 Talpas pohara 
kristályüveg alapanyagú, karéjolt talpú, hat lapra 

vörössel edzett alapú medalionba komponált, vé-

a „három párka” ábrázolása tölti ki. A medalion 

Faden des Lebens”. A kuparész három alsó lap-
ján kisebb medalionokban „S” „W” monogram, 

-
pas pohár készítési ideje „8 Septbr. 1855” felirat 
található. A tárgy formaadása és díszítési módja, 

-
tését mutatja.

-

-
szetben. Varga Vera -

-
tárgy – nota bene fennmaradt tárgy – az üvegtárgy is 

szánva készül.”20 Való igaz, hogy az emléküvegek 
egy csoportja fotorealista eszközökkel „üvegbe 

helytálló, hogy az 1848-as magyar forradalom-
nak és szabadságharcnak emléket állító üvegek a 
nemzet tér–idejét emelik örökkévalóvá. Azonban 

soha nem szabad elfelednünk, hogy egykori tu-
lajdonosaik szemében a poharak valaminek az 
emlékei voltak, amit életükben nem volt szabad 
elfelejteni. A kandallón vagy a vitrinben elhelye-

-
mes emlékét idézte fel tulajdonosában sok egyéb 
mással együtt. Emlékeket hozott felszínre a múlt-
ból, mert a pohár és tulajdonosa között térben és 

korszak tárgyiasult emlékévé válik, amely azonban 

-
közök is voltak. Vásári sátrakban árusították vagy 

-

-

A szabadságharc bukása az emberek millióiban 
hagyott mély nyomot. A trauma oldódása után 

az emberek „Éljen a Haza”, „Emlék 1848–1849” 
feliratú és nemzeti címeres vagy csatajelenetes áb-
rázolású üvegeket vásároltak, az eseményekben 
való részvételükre vagy családtagjaikra emlékez-
tek, akik életüket adták a hazáért, de lehet az is, 

kívánták így jellemezni. 1848–49-es emlékpo-
haraink anyaguk, formájuk és díszítési módjuk 

-
hár, melynek aljába 1849-es 6 krajcárost ágyaztak 
be. A piros, fehér, zöld szín a beágyazott érmé-
vel együtt konkrét üzenetet közvetít. A pénzér-
mék beágyazása a XIX. század második felében 
a Felvidéken volt divatos. Nem véletlen tehát, 
hogy a tárgy a zlatnói gyárban készült. A Zlatnói 
Üveggyár az 1849 utáni érzületet kihasználva jól 

-
gesen dobta piacra 48-as emlékpoharait. Ennek 
egyik változata volt a tej- és átlátszó réteges 

övezett magyar címer szerepelt, hátulján pedig 
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aranyozott rokokó keretben „Emlékül” felirat. 
A parádi huta a 48-as emléket nem degradálta 
olcsó tömegáruvá. Ha készítettek is 48-as em-

-
telben tették. Szép bizonyítéka ennek egy talpán 
és rövid nóduszán üvegliszttel mattított, lapokra 
csiszolt (facettált) kupájú talpas pohár, amelynek 
testén és talpazatán szabályosan beágyazott pi-

-
kal övezett magyar címer, alatta „Éljen a Haza” 
felirat. A hátoldalán üresen hagyott medalion 

emlékpoharak többsége kehely formájú és vastag 

saját kívánságaikat vésették az üvegbe érzéseik 
megörökítésére. Sokszor csak egy-egy rövidke 
felirat, „Éljen a Haza”, „Ne bántsd a magyart”, 
stilizált magyar címer ékesítette a poharakat, de 

-
Magyar címeres díszpohár
Déri Múzeum, Debrecen

1848-as emlékpohár
Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Emlékpohár, 1841.
Déri Múzeum, Debrecen
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Emlékpohár Pest látképével, 1830 körül.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kardos Judit) 

Emlékpohár Előpatak látképével
Déri Múzeum, Debrecen 

Emlékpohár, XIX. század második fele.
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa 

Emlékpohár Parádfürdő látképével, 1880 körül. 
Dobó István Vármúzeum, Eger 
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tában készült darab –, amelyen harci zászlókkal 
övezett kartusban a szabadságharcban való sze-

Emlékpoharak készültek olyan célzattal is, 
hogy a hivatali szolgálat magas posztjait be-

vármegyei elöljárót ajándékozták meg azzal az 

– 1852. junius 6” feliratú serleggel, amely Zlatnón 
készült. A réteges üveg alapanyaga ólomüveg, a 

magas és mély csiszolással kialakított tölgylevél 
-

üvegbe ugyancsak cameo- és intaglio csiszolású 
Nógrád vármegye címerének keretelését is bizto-

-

Díszpohár, XIX. század vége. Erdély
Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda (Fotó: Nagy Gyöngyvér)

Díszpohár, XIX. század vége. Észak-Magyarország
Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

Rákóczi-emlékpohár, XX. század eleje.
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa 
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járósága ajándékozta meg egy serleggel, hogy a 
nádort egykori pest-budai hivatali éveire emlékez-

budai vésnöke lehetett, neve sajnos ismeretlen. 

-

hegyvidékekkel. A vésnök 4 neves középületet, a 

és a Nemzeti Múzeum kicsinyített ábrázolását he-
lyezte el a központi kompozíció sarokrészén.

Az önkényuralom bukása után, a kiegyezést 

-

-

Balatonfüred, Trencsén-Teplice, Szováta, Bárt-
-

vált a környék nevezetességeinek felkeresése is. 

a rendszeres gyógyvízivókúra számított. A für-

Csehországban –, az üveggyártó vidékek nálunk 
is egybe, vagy legalábbis egymás közelébe estek. 
Így nem véletlen, hogy az üveggyártás hamar fel-

21

Ezek a poharak alakra, megmunkálásra semmiben 
sem különböznek a korabeli üvegpoharaktól, ren-
deltetésük, díszítésük és feliratuk azonban sajátos. 
Míg más poharakon általában nincs felirat, évszám, 

-
sított emlékpoharak feliratosak, gyakran évszámo-
sak is egyben. Ezek alapján megállapítható a poha-

1820-as években készültek. Stílusukat tekintve 
egységes zárt csoportot alkotnak, vastag falukkal, 
kerek talpukkal. Kupájuk palástját rendszerint a 

-
épületek, ivókúrázásra való forrásfoglalatok, osz-
lopcsarnokok gravírozott képe díszíti. Jól érzékel-

-
edényen is. Egészen szokatlan díszítési mód al-

-

-
sel kombinálták. Ez az eljárás rokon a gravírozás 
és az aranyozás kombinációjával, aminek emlékei 

jelennek meg.

nagyon változatossá vált, de díszítési módjukra az 

Fürdőpohár, 1860–70 körül. Dunántúl, Lukafa (?)
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)
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-
ban készült üvegtesteket legtöbbször porcelánok 

-
ben festették, metszették és gravírozták. Ezért 

-
mencében beégetett aranyozás és ezüstözés, va-
lamint színes zománcfestés is díszíti. Valóságos 

-
-

-
-

ján köszörült rozettás, füzéres díszítésben ovális 

„Füredi Emlék” és „FM” monogram olvasható 
a „Horváth ház” feliratú építmény gravírozott 

-
binált gravírozott látképével díszített egy magas 

-
-

-
pán, rubinpáccal bevont kupájú talpas poháron a 

-

bártfai emlékpohár, amelynek nyolcoldalúra csi-
szolt testén négyzetes alakú, üveggyöngyökkel 
kirakott medalionja tartalmazza a „Bártfai emlék 
Häger asszonyságnak” feliratot, illetve alján a „K. 
J.” monogramot és 1860-as évszámot. A XIX. 

Lukafán készülhetett 1860–70 táján. A talpas po-
harat a Magyarországon az üvegfestmények ki-

-
mazásai a XVII. század végi, XVIII. század eleji 
üveg- és porcelántárgyakon cseh és német terüle-

A XIX. SZÁZAD MÁSODIK 
FELÉNEK KIMAGASLÓ 

GIERGL HENRIK, RÓTH MIKSA 
ÉS SOVÁNKA ISTVÁN

A
-

felében alkottak. Munkásságuk szerves részé-
vé vált a fúvott és a kristálystílus egyensúlyának 
megteremtésével az új üvegstílust megalapozó 

természetes oxidáció révén bekövetkezett irizáló, 
-
-
-

rainak laboratóriumaiban, mígnem egy magyar 
mester, Pantotsek Leo Valentin valóra váltotta ál-
mukat.

Pantotsek Leo Valentin 1813-ban született a 
lengyelországi Kielcében. Egyes adatok szerint 
a lengyel felkelés leverése után családjával mene-

1833-tól. Miután megszerezte orvosi diplomáját, 
gróf  Forgách Gyula háziorvosa lett Kokován, 
ahol az üveggyár munkásait is ellátta szükség ese-

és az üvegek összetételére vonatkozóan, mert 
mindenáron üvegfestményeket szeretett volna 
készíteni. 1847-ben lett Zahn János György zlat-
nói üveggyárának orvosa, egyben a gyár vegyésze 
is, mivel a tulajdonos nagy hangsúlyt helyezett a 

megjelent írásból értesülhetünk. A gyár teljes 
tevékenységi körét ismertetve az újságíró egy ér-
dekes dologról tesz említést. Ez pedig nem más, 
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-
ból áll, hogy régi vagy új érdemjel vagy pénzda-

veszi az ember látja, hogy alsó fele az darabnak 
üveg. A zöld rozsda, a homályosult ezüst és arany, 
vagy verhenyes réz a legtermészetesebben van 
visszaadva…”.22

nevének említése nélkül közli, hogy Zahn ezzel 
-
-

-

írásában közli, hogy „a pénzek éles nyomatúak, a 

és magával a sírba vitte”.23 Bárdos tévedett, ami-

Abban viszont igaza volt, hogy ilyen üvegpénze-
ket sehol sem csináltak és titkát máig sem ismer-

sírba. Mi lehetett ez az üvegre nyomtatott külö-

Ferenc Józsefet is ámulatba ejthette, mert 1858-
ban az esztergomi hercegprímás egy díszserleget 
rendelt Ferenc József  megajándékozására. A ser-
legen az uralkodó mellképét üvegbe vésett me-
dalionba helyezett üvegpénz örökítette meg „olly 

üveg készítésére törekedve alkotta kisplasztikáit 
azzal a szándékkal, hogy a Mildner-féle üvegek-
hez hasonlóan az üvegedények véseteibe helyez-
zen képeket, ábrázolásokat.

A szakirodalom általánosan elfogadott véle-
ményére alapozva 1856-ot tekintik az irizáló üveg 
feltalálása évének, vagyis a pénzérmék párizsi be-

az 1862-es londoni világkiállításon mutatták be, 
valljuk be, nem sok sikerrel. Az 1867. évi pári-
zsi világkiállításon már „Mention Honorable” 

elismeréssel díjazták, de az újságok ennél sokkal 
fontosabbnak tartották, hogy Maria Nikolajevna 

-
tásoknak. 1873-ban a híres osztrák üveggyáros, 
Lobmeyr a bécsi világkiállítás üveganyagát bemutató 

-

cég 1873 után gyors ütemben kifejlesztette az iri-
záló üveget. Ezt tették az angolok, majd a csehek 

1878-ban Görög István, „Az üvegipar” szerkesz-
-

„Különös benyomást gyakorol a hazai találmá-

J. Gy.-féle zlatnói üveggyártól kikerült, nem talált 

(különösen angol) gyárosoktól kiállíttatik, roppant 

azon szomorú valóság jut eszünkbe, hogy saját 

bírjuk eléggé érvényesíteni, hanem idegeneknek 
engedjük át, hogy találmányaink hasznát élvez-
hesse és kiaknázhassa anélkül, hogy ezért minket 
kárpótolna.”24

-
sen technikatörténeti szempontból roppant je-

-

vivat Bellum not”, vagyis éljen a béke, le a hábo-

-
teggel borítottak, s a felirat alatt az alaptesten 
körbefutó vésett, antik modorú palmettafríz után 

-

Zay-ugróczi kancsó pohárral, XIX. század vége.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kardos Judit) 
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Díszüvegek, 1860 körül. Zlatno
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kolozs Ágnes)

Díszkorsó Giergl Henrik műhelyéből, 1890 körül.
Iparművészeti Múzeum, Budapest (Fotó:  Kolozs Ágnes)
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készített, s 1867-ben a koronázási ünnepségen 
-

de még nem opalizáló díszüveghez hasonlóan az 

opalizáló üvegei egy részének formáit is antik ró-

csillogásában a III–IV. századi római palackfajta, 
a stamnium mintájára készült díszüvege. Mint a 

Pantotsek Leo irizáló vázája, XIX. század vége.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (Fotó: Kardos Judit) 
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Ezt tükrözi kiváló technikai tudásról tanúskodó, 
igen bonyolult és nehezen utánozható díszedé-
nye, amely a XVIII. századi perzsa, shirazi rózsa-

-
lényegesebb eleme, az „íriszes üveg” felfedezése 

századforduló és a nemzetközi szecesszió legked-

A XIX. század második felében az üvegfestés 
Giergl Henrik

és kereskedést nyitott 1820-ban. Giergl Henrik 
apjánál tanulta ki az üvegesszakmát, s vándorló-
évei letöltése után 1851-ben szerzett mesterlevelet. 

-

három kemencéjének üzemeltetését pedig 7–10 
munkás látta el. Giergl cége városi viszonylatban 
a legnagyobbak közé tartozott Magyarországon. 
Üzemében a kor európai stílusárnyalatainak meg-

-
geket.25 Giergl Henrik munkásságában az 1880-as 
években következett be gyökeres fordulat, ami-
kor a nemzeti stílus, a nemzeti ornamentika meg-

-

-

egy római edények mintájára formázott díszkor-
sóján is, amely a festett és aranyozott historizáló 

-
-

aranyozott historizáló-magyaros virágornamen-
tikával díszített. Az arannyal kontúrozott, vörös, 
kék és zöld színek árnyalataival festett, stilizált 

-

-
vész – aki állandó munkakapcsolatban állott a ko-
rabeli jelesebb üveggyárakkal – Zlatnón készült, 

üvegkancsón társította az üveg különleges felü-

zománcfestéssel. Ez az alkotás már az új üveg-

tárgy funkciójának és díszítményének harmoni-

-
mékek használhatóak, de ugyanakkor szépek is 

komoly hatással voltak a korabeli üveggyárak ter-

Zay-Ugróczi és a Schreiber-féle üveggyár XIX. 
század utolsó évtizedében készült asztali készle-
tein, díszüvegein.

-
magasló technikai színvonalú bravúrdarabja az a 

-

amelyet 1896-ban, a millenniumi kiállításon mu-
tattak be.26 -
szettörténésze, Wartha Vince elragadtatással szólt 
a különlegesen szép tárgyról: „Rubinvörös üvege, 

-
savval kezelte, hol egészen eltávolította, hol rész-
ben vastagabb vagy vékonyabb átlátszó rétegben 
meghagyta. Az ily módon létrejött rajz valóban 

-

háromkaréjos keretben a 12 apostol festménysze-
-

testét a négy evangelista és attribútumaik, vala-
-

letése, Krisztus keresztelése, Jézus a templomban 
12 éves korában, Jézus megáldja a kisgyermeke-
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francia Gallé technikáját Magyarországon megho-
nosítva. Sovánka István 1858-ban született Liptó-

„faragászati iskolába” íratták be, ahol együtt tanult 

Jánossal. Az iskola elvégzése után a helyi fafaragó 

tanult Zala Györgynél. A kolozsvári Mátyás király 
szoborpályázaton harmadik díjat nyert el tervével. 

1887-ben került a Zay-Ugróczi üveggyár-

Kezdeti munkáiról annyit tudunk, hogy a tervezé-
sen és rajzoláson túl fényképek alapján arcképeket 
maratott üvegtálakra.27 Ennek során szerzett nagy 
gyakorlatot, s ezt kiváló rajzkészségével ötvözve 
készítette el a millenniumi kiállításon bemutatott 

Sovánka István az 1890-es évek derekán még 
csak egy réteget tudott visszafejteni, miközben 

-
távolítására voltak képesek. Sovánka és a francia 
mesterek között azonban technikai szempontból 

-

Dísztál, Sovánka István, 1896. 
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
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ségek voltak. Sovánka eljárásának lényege az volt, 
hogy egy cinktáblára vésett eredeti rajz után egy 
pantografáló géphez hasonló szerkezetbe befo-

üvegre mozgatható karok segítségével átvitték a 

felületet mélyen bemarta. A rubinmaratásos eljá-

teszi az üveg felületét plasztikussá, hiszen csak 
egyetlen vékony réteget maratnak le a kívánt min-

-

let plasztikai kialakítására törekedett, és vastagon 

felületeket. Ez több réteg esetében vastag felü-
leteket eredményezett. A plaszticitásra törekvés 
magával hozta, hogy a visszamart rétegek éleit 

-
szették. Maratásnál a színtelen üvegtest is mattá 
alakult az intenzív savhatás következtében. Ezért 
metszéssel vagy csiszolással ezt is tovább díszí-
tették, hogy így a színtelen felülettel kontrasztot 
alakítsanak ki. Sovánka ezt a franciák alkalmaz-
ta technikát alakította át a magyar viszonyoknak 

Sovánka István vázája
Herman Ottó Múzeum, Miskolc





használt. Ezek azonban vékonyan helyezkedtek 
el az edénytesten, így a visszamaratás nem igé-

Daum testvéreknek, akik legtöbbször nem szín-
telen, hanem színes üvegre vitték fel az egyre sö-
tétebb rétegeiket, ezért üvegtestük színes, sokszor 
márványos.

Sovánka Galléval és a Daum testvérekkel ellen-

alkalmazta az új technikát, hanem az új technikát 

el az új stílus elemeinek megértéséig és interpre-
tálásáig. E stílusváltást jól szemlélteti egy hagyo-
mányos magyaros stílusú tála és egy díszvázája, 

A historizáló üvegtál díszítménye két nagy kom-

Nagy Sándor–Róth Miksa: Madonna, 1912 előtt. 
Ólom, üveg, 69,5x30 cm 
Gödöllői Városi Múzeum (Fotó: Kresz Albert)
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Nagy Sándor–Róth Miksa: Kisleányok ablaka (Nővérek), 1913 előtt. Ólom, üveg, 40x40 cm 
Gödöllői Városi Múzeum (Fotó: Kresz Albert)
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-
-

lyezi. Nyolc szamárhátíves, szalagkontúros levél-
motívum belsejében szimmetrikus, leveles-indás, 
a szamárhátíveken szív alakú, szirmos, virágos 
ágacskákkal. A nagy levélmustra közeiben kar-

-
san hajladozó ágacskákkal. A szamárhátíves le-

ornamensek háttere teljesen visszamaratott. A tál 
-

ben a horror vacui jellemzi. A tál két tagozatát 
elválasztó szalag tört szamárhátíves belsejében 
apró, maratott szívecskékkel felkönnyített lamb-
requin formájú, melyeknek száma ugyancsak 
nyolc és a perem nagy levélmustrájának közeibe 

-

közre, amelyeknek mozgása a tál centruma felé 
mutat. A középpont felé az ornamentika elemei 
egyre apróbbakká válnak. Egy szív formájú, pal-
mettás szárú rózsasor és ugyancsak szív alakú 
bimbókból és karcsú kacsokból komponált suga-
ras ágkéve közvetítésével az egész rendszer bele-

rozettájába. A dísztál Sovánka alkotótevékenysé-
gének kezdeti szakaszában készült, és nagy díszít-
ménybeli hasonlóságot mutat a századfordulóig 
készült tálaival.

-
ló második periódusában Galléhoz hasonlóan a 
zárt formákat kedvelte, nem volt játékos a kivi-

-

Általában virágtartó edényeket készített, amelyeket 
„…ugyanaz a halk líraiság, különös szimbolika, s 

-
tek, mint igazi mesterét, Gallét.28 „Ugyanakkor 

Nagy Sándor–Róth Miksa: Kisfaludy-ablak, 1913 előtt. 
Ólom, üveg, 62x47,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum (Fotó: Kresz Albert)

másrészt a magyar ornamentika stilizált felhasz-

a megállapításokat az eddig publikált munkáit ál-
-

magas, körte formájú, négykaréjosra benyomott 
nyaköblös vázán, amelynek anyaga meleg lilás 
színekben játszó eozinált üveg oxidos tónushatá-
sokkal. A váza öblén és részben a nyakán stili-

-
kal holdsütötte táj benyomását kelti. A háttérben 

-

-
rin, hátukon szépen rajzolódó fehér csúcsívekkel. 
A kompozíciónak a nyáj által szabadon hagyott 

tölti ki. Hasonló tónusú lila árnyék fogja körül a 
juhok csoportját is és hangsúlyozza az amúgy is 
zárt kompozíciót. A többi szabad felület pedig fe-
hér, világos, türkizbe hajló ultramarin, halvány és 
sötétlila.

A XIX. század utolsó harmada az üvegabla-

Ágoston kultuszminiszter tett különösen sokat e 

-

Forgó 

, 1886-ban létesült 
-

tézete

ifj. Lippert Gyula üveg- és porcelánfestészete, amelyben 
templomi üvegfestéseket is végeztek, valamint 
Sopronban , amely 
1875-ben kezdte meg tevékenységét. A korszak 

-

volt, amely 1886-ban alakult meg.29

az ólomba foglalt színes üvegek technikájával. 
Külföldi tanulmányútjáról hazatérve 19 évesen 
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ekkor még a historizmus stílusirányzatába tar-
toztak.30 -
szetében, amikor megismerkedett Tiffany Fevrile 
üvegeivel, és ezek alapján kikísérletezte opales-
cens üvegablakai gyártási módját. Róth 1900-ban 
a párizsi világkiállításon ezüstérmet nyert a Pax és 
a

meg. A kompozíció már a magyar historizmus és 

kompozíciót Tiffany-féle opalizáló üveg, murá-

meg. A századfordulón szoros kapcsolat jött létre 
-

vészettel, díszüvegek és üvegablakok tervezésével 
-

zött. E kapcsolat eredményeként készült el Rippl 
tervei és Róth kivitelezése nyomán a budapesti 
Japán Kávéház gazdag vegetációjú színes abla-

meg, hogy az üvegfestészetet és az üvegmozai-
kot Magyarországon nemzetközi rangra emelte. 
Alkotásai a világ számos ismert építményén, a 
hágai királyi palotától a Mexikó City-i Nemzeti 
Színházig megtalálhatók.31
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HUNGARIAN GLASSWARE PRODUCTION IN
THE 16TH–19TH CENTURIES

F
Schmidt, Rademacher, Vávra

glass art.

th

edition of  the catalogue of  the Hungarian National Museum, Cimeliotheka
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in glass making of  the late 19th

th and 19th century 

Archaeological excavations had found hardly any relics testifying to early Hungarian glass making, 

Samuel Brukenthal, the founder of  the museum 

valley of  the river Olt. Travelling all over the country György Déri also intentionally collected 

the results of  his glass collecting activities on the inside cover of  his monograph The Hungarian 
Glass Industry

th

3. Some 44 pieces that came from the historical territory of  greater Hungary, the lesser part 

to the fact that art history entirely ignored peasant glass and folk glass. Art historians only considered 

Hungarian 
Ethnography 
Hungarian peasantry.

 and 
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Béla Takács
Iván

Balassa
Géza Megay, an expert from the Herman Ottó Museum in Miskolc, collected 

Aurél Vajkai and István Éri found similarly 

Bakony and Northern Hungary inspired further studies into the glass history of  other territories in 
the Carpathian Basin and creation of  the collection of  the material remains of  the one time forest 

collections.
Museums in the Carpathian Basin had glass collections from the 17th–19th centuries right up to 

th and 17th centuries. According to the verse 

th

Munich and presented it as a gift to the Hungarian National Museum in 1929.
th century Gothic pear-shaped stemmed 

From the early 20th
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Henrik Giergl, and
István Sovánka József  Bárdos
and Simon Telkes

th

collection of  the Museum of  Applied Arts. Simon Telkes, on the other hand, presented the history 
of  the Hungarian glass industry using the data of  industrial statistics. Vince Wartha

Kornél Divald
The Book of  Applied Arts 

discusses the history of  the Hungarian glass industry as an intrinsic part of  universal glass art. 

Sándor Takáts, Ödön Kárffy,  and Károly Tagányi

th

items of  applied art. He also emphasised the collection of  simple rustic glasses
Divald’s archaeological inventory that inspired József  Höllrigl, the manager of  the glass collection 

Old Hungarian Glass

A History of  the Hungarian Glass Industry ’s The Glass Industry and 
Glass Manufacturing in 1940 and Mihály Gurmai’s Glass

and crafts.

Béla Borsos



253

of  the history of  style and his conclusions made from the formal and decorative characteristics of  

18th–19th centuries as the period of  ‘glass[-making] barns set up in the centre of  noble families’ estates’
glassworks in mining 

towns’.

Hungarian Glass Craftsmanship

high art. Consequently he did not manage to create 

The essential merit of  Béla Borsos’s monograph Hungarian Glass Craftsmanship is that he once 

chosen issues and topics.

Béla Takács
István Éri Notes on the history of  glassworks in the 

Bakony

Magda 
Bunta and Imre Katona
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, Hungarian Folk Glass and 17–19th

Hungary. 

. It is also the 

Hungarian Folk Art

Katalin H. Gyürky and Edit Mester present a 

qualities.

Hungarian glass making.
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UNSER GLASGEWERBE
IM 16–19. JAHRHUNDERT

D
z. B. Schmidt, Rademacher, Vávra, 

Die Ausstellungen der Festreihe zur Millenium und die grossen Neuerungen in der Glastechnik 

Cimeliotheka

Flasche, die mit dem Wappen der Familie Baky verziert und mit Aufschrift und mit der Jahreszahl 
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sammeln. Das Nationalmuseum spezialisierte sich im Weiteren hauptsächlich auf  die Sammlung 

Gläser der Herrschaften, 
„sonnenbeglänztes”  Segment unserer Glaskunst repräsentierten. Bei den archeologischen Aufdeckungen 

erzeugte Gläser sind auf  den Regalen in den Lagerräumen für Sammlungen der Museen nur selten 

dass es in der ungarischen Glaskunst die sogennanten Bauerngläser 

Samuel
Brukenthal, 

Simon Telkes hat auf  der Innenseite 
des Buchumschlages seiner Monographie mit dem Titel „Unsere Glasindustrie”, die im Jahre 1895 

die Bauerngläser und das Volksglas ausgeschlossen hat. Der Kunsthistoriker hat die feinen Gläser, die Gläser
der Herrschaften 
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die
Volkskunde des Ungarntums 

 und  Gläser in grosser Menge aus Bauernhaushalten und aus Haushalten 
Brukenthal Museum

Historischen Museums in Kolozsvár heraus. Béla Takács hat nach 
der Anleitung von Iván Balassa die in Hütten gefertigten Gläser der Bauernhaushalte im Zemplén-

Géza Megay
Aurél Vajkai und István Éri

Sammlungen mit antiken Gläsern und aus dem 17–19. Jahrhundert stammenden Gläsern. Die 

den sogenannten 



258

Produkte der venezianischen Glaskunst sind auch die sogenannten Kelchen aus Bártfa, davon sind 
im Sárosi Museum im Ostslowakischen Museum in Košice

und im Ungarischen Nationalmuseum

Aufdeckungen in den ehemaligen Königsstädten und den Forschungen, die auf  dem Gelände von 

sie sind zur Bestimmung und Rekonstruktion von mittelalterlichen Gläsertypen durchaus geeignet. 

József  Bárdos und Simon Telkes

und István Sovánka

Vince Wartha

Kornél Divald. Seine Studie Das Buch des Glasgewerbes, die 

von Archivforschungen von  und Károly Tagányi
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die Sammlung von einfachen, rustikalen Gläser

seine Studie „Alte ungarische Gläser” Ungarischen Kunst

das Werk „Die Geschichte der ungarischen Gläserindustrie”
Gläserindustrie und Glaserzeugung” von  und das Werk „Das Glas”

von Mihály Gurmai

die Ausnutzung der Möglichkeiten in den schriftlichen Quellen gekennzeichnet. Dieser dritte, 

Béla Borsos

als
Zeitabschnitt der im Zentrum von Gutshöfen des hohen Adels errichteten Glasscheunen und das vorangehende 
Jahrhundert als durch die Tätigkeit der sogenannten Bergstadthütten geprägtes Jahrhundert. Bei der 
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Ungarisches 
Glasgewerbe”

hohen Kunst einzig und allein ausgelesen. Folglich ist es ihm nicht einmal gelungen, auf  genügendem 

Das ungarische Glasgewerbe” von Béla Boros, dass er 

Die Kleinmonographien „Die Glashütten im Zemplén-Gebirge” ,  von Béla
Takács „Angaben zur Geschichte der Glashütten im Bakony-Gebirge” von István Éri 

Buch „Das Glasgewerbe in Siebenbürgen” von Magda Bunta und Imre Katona 

Teil ihrer Feststellungen dem politischen Willen anpassen und auch die Zusammensammlung der 

Ungarisches Volksglas Bauerngläser des Ungarn des 17–19. 
Jahrhunderts
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Ungarischen Volkskunst

Während der Tätigkeit von Boros fanden fanden archeologische Forschungen in vielen Orten 

Katalin H. Gyürky und Edit Mester


