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A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: 

(Egy-egy tétel tartalmazza a szaktörténeti és a szakismereti témaköröket is.) 

 

Szaktörténet: 

1. Őskor, ókor: természetes üvegek, Mezopotámia, Egyiptom és a Földközi-tenger 

partvidékének üvegművészete 

2. Antikvitás üvegművészete: római birodalom és a provinciák 

3. A Kelet üvegművészete: Az iszlám üvegművészet és kisugárzása, Bizánc és a Távol-

Kelet 

4. A középkori Európa üvegművészete: fúvott stílus, frank üvegek, katedrálisok 

üvegablakai 

5. Velence és hatása az európai üvegművészetre 

6. Barokk üvegművészet 

7. A kristály stílus térhódítása: a cseh üveg, historizáló üvegek, egyéb XIX. századi 

üvegek 

8. Magyar üvegművészet: a kezdetek, a népi üvegesség, historizáló, modern és kortárs 

üvegművészet 

9. A modern kor üvegművészete: A századforduló és a XX. század üvegművészete a 

kortárs üvegig 

Szakismeret: 

1. Az üveg felépítése és tulajdonságai: fizikai és kémiai tulajdonságok az üvegalkotók, az 

üveg színezése és színtelenítése 

2. Üvegolvasztás: az üvegolvasztó kemencék felépítése és működése, az üvegolvasztás 

folyamata, az üveg hűtése és feszültségtelenítése 

3. Az üveg kézi és gépi meleg megmunkálása: fúvás, préselés, centrifugálás, húzás, 

hengerelés, rogyasztás, öntés 

4. Az üveg hideg megmunkálása: csiszolás, vésés, homokfúvás, savazás, polírozás 

5. Üvegfestés, ólmozás: a festés fajtái, anyagai és eszközei, beégetés, ólmozás, tiffany 

technika 

 

 

A tételekhez használható segédeszköz a kérdések után található képmelléklet.  

 

 

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, 

majd a lapokat pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. 

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. 

 

 

 

 

 

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1. A. Mutassa be a természetes és a mesterséges üveg jelenlétét az őskori és ókori 

kultúrákban! 

 Sorolja fel és jellemezze a természetes üvegek fajtáit és lelőhelyeiket! 

 Ismertesse a kézi megmunkálás kezdeti módszereit, időszakait, a természetes üvegek 

felhasználási területeit! 

 Beszéljen az első mesterséges üvegekről és időbeli meghatározásuk nehézségeiről! 

 

1. B. Jellemezze az üveg szerkezetét! 

 Ismertesse a szabálytalan tetraéderes szerkezet elméletet! 
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2. A. Mutassa be az üveggyártás legkorábbi tárgyi emlékein keresztül az időszak 

jellemző technikáit Mezopotámiában és a levantei területeken! 

 Milyen technikával készültek az első üvegedények, mik a jellemzőik, dekorációs 

jellegzetességeik? 

 Melyik időszakban készülhettek ezek a tárgyak? 

 Az edényeken kívül milyen tárgyakat készítettek még a területen, és mi volt ezek 

rendeltetése? 

 Mely területeken készültek Mezopotámián kívül hasonló tárgyak? 

 

2. B. Mutassa be az üveg fizikai és kémiai tulajdonságait! 

 Mi az izotrópia és miért fontos a viszkozitás? 
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3. A Mutassa be Egyiptom ókori üvegművészetét a kezdetektől! 

 Melyek a legkorábbi leletek, amelyek megelőzik az üveggyártást és ennek közvetlen 

előzményének tekinthetőek? Mik a jellemzőik? 

 Melyek az első biztosan datálható üvegtárgyak? Mi igazít el minket a 

behatárolásukkor? Mikor és hogyan készültek ezek? 

 Milyen fő edénytípusok készülnek ebben az időben, milyen tárgyak az előképeik, és 

hogyan készülnek ezek? 

 Milyen tárgyakat készítenek viaszveszejtéses technikával, és hogyan történik ez? 

 Milyen tárgyak készültek üvegberakással, milyen anyagot helyettesítettek ezek, mit 

ábrázoltak? 

 

3. B Melyek az üveg alapanyagai a különböző történeti korszakokban? 

 Beszéljen az üveg alapvető összetevőiről! 
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4. A Mutassa be Nyugat-Ázsia és a mediterrán területek üvegművészetét az i. e. I. 

évezred folyamán! Melyek a legáltalánosabb formaadó technikák, és milyen 

tárgyak készülnek ezekkel? 

 Mely terület kultúrájának volt hatása az egész mediterráneum üvegformáira már a 

hellenizmust megelőző időszakban is?  

 Mutassa be a dekoráció alapvető színvariációit!  

 A hellenizmus időszakában milyen további jellegzetes formaadó technika volt 

elterjedt, amellyel színes edényeket készítettek? Említse meg a fő üveggyártó 

központokat! 

 Mutassa be a berakásokhoz használt mozaik technikát! 

 

4. B Mondja el az üvegolvasztás folyamatát!  

 Melyek az üvegolvasztás folyamatának egyes szakaszai?  
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5. A A Római Birodalom üvegtárgy típusain keresztül mutassa be, milyen 

jelentőséggel bírt az üvegfúvás felfedezése a korábbi technikai megoldásokhoz 

képest! 

 Az anyagmag formázás technikájához képest milyen előnyökkel rendelkezik az 

üvegfúvás technikája, mi volt ennek a technológiai feltétele? 

 Hogyan történt az üvegfúvás, milyen formaadási technikákat használtak? 

 Kik, hol és mikor találhatták fel az üvegfúvást? Milyen tárgyakat készítettek? 

 Melyek a Római Birodalom fő üveggyártó központjai? 

 Milyen főbb csoportjait ismeri a formába fúvott tárgyaknak? 

 

5. B Beszéljen az üveg színezéséről és színtelenítéséről! 

 Ismertesse a színezés és színtelenítés fajtáit és a használatos anyagokat!  
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6. A Mutassa be a Római Birodalom üvegművészetének különféle dekorációs eljárásait! 

 Milyen színes technikák ismertek a római korban?  

 Hogyan dekorálták arannyal az üveget, mi a „fondi d’oro”, és milyen témájú 

dekorációk készültek így? 

 Mutassa be a művészi kővésésből inspirálódott üvegcsiszolási technikát és ennek 

fajtáit! Nevezze meg és jellemezze a leghíresebb példányát! 

 Melyek a legáltalánosabb edénycsiszolatok a hétköznapi edényeken? 

 Mutassa be a hálóműves üvegek felépítését és annak elkészítési módját! Melyik 

területen készülhettek ezek? Említsen pannóniai példát a tárgytípusból! 

 Mutassa be a Lycurgus-serleget! 

 

6. B Beszéljen az üveg hideg megmunkálásáról! 

 Részletezze a szabad és a kötött szemcsével történő csiszolást! 
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7. A Beszéljen a korai középkor üveggyártásáról, és mutassa be, hogy milyen 

minőségbeli változás követte a Római Birodalom felbomlását! 

 Milyen általános változást figyelhetünk meg az előző évszázadokhoz képest? 

 Mely központokban folyik tovább az üveggyártás? 

 Milyen alapanyagokból olvasztottak üveget a tengertől távolabb eső helyeken? 

 Melyek a legáltalánosabban elterjedt használati edények, mik a jellemzőik, milyen a 

színhasználatuk? 

 Mely tárgyak jelentik a legkiemelkedőbb minőségét a frank üvegeknek? Mutassa be 

elkészítésük lépéseit! 

 

7. B Beszéljen a különböző típusú üvegolvasztó kemencékről! 

 Mondja el az üvegolvasztó kemencék fejlődésének történetét, felépítésüket és az egyes 

típusokban az olvasztás folyamatát! 
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8. A Mutassa be a Közel-Kelet és a mediterrán területek arab hódítás előtti, majd az 

ezt követő iszlám üvegművészetét, valamint a kínai üvegművészetet és jellegzetes 

üvegtípusait!  

 Milyen magas vésésű figurális edényeket ismer a korai időszakból? Ennek egy 

egyiptomi példánya a velencei Szent Márk-székesegyház kincstárában található. Írja le 

a tárgy jellegzetességeit! 

 Milyen jellegzetes csiszolattal látták el ezen időszak perzsiai palackjait? 

 Melyik a legjellegzetesebb arany- és zománcfestett iszlám üvegtípus? 

 Mutassa be röviden Kína üvegművészetét, melyek a legjellegzetesebb példányok? 

 

8. B Mondja el az üveg festésének módjait!  

 Beszéljen az üvegfestékek típusairól és használatukról! 
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9. A Mutassa be a bizánci üvegművészetet, valamint a késői középkor európai üvegeit! 

 Milyen hagyományokra épül a bizánci üvegművészet? 

 Mutassa be az aranyozott, zománcfestett üvegek ismert típusait! 

 Mutassa be az aranyfüsttel díszített üvegcsempéket! 

 Milyen típusú magas vésésű üvegtárgyakat ismer? Mutassa be a Hedvig-üveg típusát! 

 Milyen típusok készülnek abban az időben Nyugat-Európában? 

 

9. B Az üveg aranyozása, tükörkészítés 

 Beszéljen a hideg és meleg aranyozási technikákról és a tükörkészítés válfajairól! 
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10. A Beszéljen a katedrálisok üvegablakainak kialakulásáról és fejlődéséről a X-XIV. 

századig! 

 Melyek a legkorábbi ismert festett üvegablak töredékek? 

 Beszéljen a gótika kialakulásáról és a festett ólmozott üvegablakok térhódításáról! 

 Milyen változásokon ment keresztül a gótikus üvegablak a XIV. századra? 

 

10. B Ismertesse a síküveg készítésének kézi és gépi eljárásait! 

 Beszéljen az egyes síküveg készítési technikákról és az így létrehozott síküveg 

jellemző tulajdonságairól! 
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11. A Ismertesse a velencei üvegművészetet és egész Európára kiterjedő stílusteremtő 

hatását, és mutassa be, melyik üvegművészeti stílust fejlesztette a végletekig! 

 Hogyan fejlődött magas színvonalra a velencei üvegművészet, és mi jelenti kivételes 

helyzetét a kortárs üvegművészetben? 

 Milyen hatásra alakul ki a korai zománcfestés? Mutassa be az Aldrevandin-kelyhet! 

 Mit jelölnek a következő fogalmak: cristallo-üveg, lattimo-üveg, filigrán üveg, 

jégüveg, „façon de Venise”, millefiori? 

 Milyen főbb velencei üvegtípusokat ismer? 

 Melyik üvegművészeti stílust fejlesztette a végletekig, mi jellemző erre? 

 

11. B Az üveg kézi, meleg megmunkálása. 

 Ismertesse az üveg kézi meleg megmunkálása során alkalmazott formaadó eljárásokat 

és a használatos eszközöket! 
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12. A Ismertesse a XVI-XVII. század fordulójának stílusbeli és technológiai változásait 

Európa üvegművészetében! Milyen stílusbeli változások mentek végbe? Melyek 

voltak ezek a fejlesztések? Melyek voltak a legfontosabb üvegmetsző iskolák, 

milyen típusú üvegre dolgoztak, milyen témákat jelenítettek meg?  

 Mi az aranyszendvics üveg, más néven „zwischengoldglas”? 

 Mi a különbség a gyémántkarc- és a gyémántpont-gravírozás között, milyen témát 

jelenítettek meg ezekkel a technikákkal? 

 

12. B Ismertesse az üvegcsiszolás különféle megjelenési formáit! 

 Melyek a hagyományos csiszolási technikák, motívumok? Milyen különleges 

csiszolási megoldásokat ismer?  
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13. A Mutassa be a magyar üvegművészet kezdeteit, a népi üvegességet! 

 Ismertesse a legrégebbi üveghuták kialakulását Magyarországon! 

 Milyen üvegtípusokat készítettek? 

 Milyen színeket és hutai, illetve hideg technikájú díszítéseket alkalmaztak? 

 

13. B Beszéljen az üveg ellenőrzött hűtésének szükségességéről és módjáról! 

 Fogalmazza meg az üvegben kialakuló feszültség fizikai okait! Mutassa be a hűtés 

során használatos eszközöket, módszereket! 
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14. A Beszéljen az európai klasszicizmus, biedermeier és historizmus üvegművészetéről! 

 Mutassa be a klasszicizmus üvegművészetének legjellemzőbb technikáit, anyagait és 

formai megoldásait! 

 Ismertesse a biedermeier üvegművészetének tipikus üvegtárgyait, a felhasznált 

anyagokat, technikákat és néhány kiemelkedő alkotót!  

 Jellemezze a historizmus üvegművészetét! 

 

14. B Ismertesse az ólmozott üveg színezési módjait! 

 Beszéljen az üvegfestékekről, a festés különféle típusairól és a színréteges üveg 

alkalmazásáról! 
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15. A Beszéljen a kristály stílus elterjedéséről hazánk üvegművészetében! 

 Mikor és milyen úton jutott el Magyarországra a kristály stílus? 

 Ismertesse Oppitz József és Piesche József munkásságát néhány jellemző tárgyukon 

keresztül!  

 Mutassa be a XIX. század hazai üvegművészetének tipikus tárgyait, a fürdőkúra és 

emlékpoharakat!  

 

15. B Ismertesse a színréteges öblösüveg készítésének módjait! 

 Beszéljen a színréteges (színköpenyes) üveg hagyományos kézi és gépi készítéséről! 
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16. A Mutassa be a modern kor európai üvegművészetét a szecesszió és az art deco 

legjelentősebb tervezőin és műhelyeiken keresztül! 

 Beszéljen a XIX-XX. század fordulóján kibontakozó új stílusról és a világkiállítások 

szerepéről! 

 Mutassa be Európa szecessziós üvegművészetének legjelentősebb tervezőit és 

műhelyeiket néhány jellegzetes alkotásukon keresztül!  

 Mutassa be Európa art deco üvegművészetének legjelentősebb tervezőit és 

műhelyeiket néhány jellegzetes alkotásukon keresztül!  

 

16. B Beszéljen az üvegfelület fényezésének és mattításának különféle módjairól! 

 Ismertesse a homokfúvás, jégvirágozás, a matt, fényes, többárnyalatos savazás és a 

polírozás technikáját! 
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17. A Mutassa be a modern kor amerikai üvegművészetét, és ismertesse az ipari 

üveggyártás jellemzőit! 

 Mutassa be a századforduló, a szecesszió és az art deco jellemző alkotásait Louis 

Comfort Tiffany és a Steuben gyár néhány jellegzetes tárgyán keresztül! 

 Ismertesse a korszak jellegzetes építészeti üvegeit L. C. Tiffany és Frank Loyd Wright 

munkáin keresztül! 

 Sorolja fel az ipari üveggyártás jellemzőit és felhasználási területeit! 

 

17. B Mondja el az üveg gépi meleg megmunkálásának módjait! 

 Részletezze az üveg préselésének és centrifugálásának módjait, jelentőségét! 
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18. A Mutassa be a magyar historizmus, szecesszió és art deco üvegművészetét! 

 Ismertesse Pantocsek Leó Valentin találmányát és a technikája segítségével létrehozott 

tárgyait és vasa diatretáját!  

 Mutassa be Giergl Henrik műhelyének jellegzetes historizáló formavilágú és 

díszítményű munkáit!  

 Ismertesse Sovánka István munkásságát néhány jellemző alkotásán keresztül!  

 Mutassa be a XX. század elejének legjelentősebb magyar építészeti üveg tervezőjét, 

Róth Miksát és műhelyének néhány kiemelkedő alkotását!  

 Mutassa be a magyar art deco iskolateremtő alkotójának, Báthory Júliának párizsi 

éveiben készített munkáit! 

 

18. B Mondja el az üvególmozás technikáját és anyagait! 

 Ismertesse az ólmozott üveg készítésének menetét, a használatos üvegfajtákat és 

segédanyagokat! 
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19. A Mutassa be a II. világháború utáni európai üvegművészetet! 

 Jellemezze a II. világháború utáni üveggyártást és beszéljen a stúdióüveg-mozgalom 

európai megjelenéséről, hatásáról! 

 Mutasson be néhány jelentős gyárat és tervezőt meghatározó munkáikon keresztül! 

 Mutasson be néhány jelentős autonóm művészt jellemző munkáikon keresztül! 

 

19. B Beszéljen az üveg optikai tulajdonságairól! 

 Ismertesse az üveg fénytörésének törvényszerűségeit, beszéljen a totálreflexió 

jelenségének felhasználási területeiről! 
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20. A Mutassa be a II. világháború utáni magyar üvegművészetet! 

 Beszéljen a magyar üvegtervező képzés közép- és felsőfokú oktatásának kezdeteiről! 

 Ismertesse az 1960-70-es évek útkereső törekvéseit, a stúdióüveg-mozgalom elveinek 

hazai megjelenését és kiemelkedő alkotóit! 

 Beszéljen az 1980-90-es évek érett üvegművészetének kiemelkedő alkotóiról, a 

szimpóziumokról és a szakmai szervezetekről! 

 

20. B Ismertesse az üveg kemencében történő meleg megmunkálásának módjait! 

 Beszéljen a hajlításról, rogyasztásról és öntésről, a szükséges segédanyagokról, 

formákról!  
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

Tanári példány 

 

1. A. Mutassa be a természetes és a mesterséges üveg jelenlétét az őskori és ókori 

kultúrákban! 

 Sorolja fel és jellemezze a természetes üvegek fajtáit és lelőhelyeiket! 

 Ismertesse a kézi megmunkálás kezdeti módszereit, időszakait, a természetes 

üvegek felhasználási területeit! 

 Beszéljen az első mesterséges üvegekről és időbeli meghatározásuk nehézségeiről! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ Természetes üvegek: vulkanikus eredetű obszidián, világűrből érkező anyag: meteorit, 

meteorit becsapódáskor földi anyagból képződik: tektit, villámcsapás által megolvadó 

homok: fulgurit, lelőhelyek: obszidián vulkáni területeken, törésvonalak mentén, 

Magyarországon: Tokajhegyalján, fulgurit sivatagokban, tektit pld.: líbiai sivatagi 

üveg. 

‒ Paleolitikum (2,4 millió évvel ezelőttől kb. i. e. 10 000-ig). Vadászó-gyűjtögető 

életmód, durván pattintott kőeszközök, szakóca. 

Mezolitikum (i. e. 10 000 - 6-8 000-ig, területfüggő, átmeneti kor) vadászó-gyűjtögető 

életmódot felváltja az állatcsordákat követő, majd pásztorkodó, fejlett pattintott 

eszközök, nyíl- és dárdahegyek. 

Neolitikum (kb. i. e. 9 000 - 3 000-ig) földművelés, állattenyésztés, szövés-fonás, 

fazekasság eszközei, csiszolt kőeszközök, fúrt nyéllukas eszközök, obszidián: kagylós 

törés, szúró- és vágóeszközök, nyélbe illesztett pengék. 

‒ A mesterséges üveg feltételezett előzménye: túlhevített lecsorgó kerámiamáz, 

üvegpaszta: kvarcszemcsék, mész, szóda és színező anyag (réz) keveréke magas 

hőmérsékleten összeolvasztva, elmosódik a határ a valódi üveg és a kerámiakészítés 

(mázazás) során keletkező üvegszerű anyagok között. 
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1. B. Jellemezze az üveg szerkezetét! 

 Ismertesse a szabálytalan tetraéderes szerkezet elméletet! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ Az üveg magas viszkozitású dermedt folyadék, szerkezetét és tulajdonságait rövidtávú 

rendezettségű tetraéderes térhálós rács határozza meg (rácsképző oxidok: SiO2, B2O3, 

P2O5, stb.), a rácsmódosító alkálifém és alkáliföldfém oxidok az üvegháló üregeiben 

helyezkednek el, bizonyos mértékben módosítva azt (rácsmódosítók). 
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2. A. Mutassa be az üveggyártás legkorábbi tárgyi emlékein keresztül az időszak 

jellemző technikáit Mezopotámiában és a levantei területeken! 

 Milyen technikával készültek az első üvegedények, mik a jellemzőik, dekorációs 

jellegzetességeik? 

 Melyik időszakban készülhettek ezek a tárgyak? 

 Az edényeken kívül milyen tárgyakat készítettek még a területen, és mi volt ezek 

rendeltetése? 

 Mely területeken készültek Mezopotámián kívül hasonló tárgyak? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ anyagmag körüli formázás; rámerítés, spinolt (rácsavart), fésűs, eltérő színű 

dekoráció, alapszínek, hőtágulási problémák, mérete korlátozott; mozaiktechnika: 

színes üvegpálcák feltehetően formában történő összeolvasztása 

‒ anyagmag körüli formázással készült edények: i. e. XV-XVI. századtól 

‒ gyöngyök, betétek, bútor berakások, medálok, istenségek figurái: formába préseléses 

eljárás 

‒ levantei területek: kancsók, gránátalma palackok; préselt üvegdíszek (felfűzhető) 

 

 

2. B. Mutassa be az üveg fizikai és kémiai tulajdonságait! 

 Mi az izotrópia és miért fontos a viszkozitás? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ (felületi feszültség, hőtágulás, elektromos és hővezető képesség, sűrűség, 

rugalmasság, szilárdság, vegyi ellenállóképesség); izotrópia: az üveg fizikai 

tulajdonságai minden irányban mérve azonosak; viszkozitás: a folyadékokban a belső 

rétegek egymáshoz képest való elcsúsztatásánál fellépő, surlódás okozta ellenállás, 

mértékegysége: poise; viszkozitás jelentősége: az üveg alakítási lehetőségei függnek a 

viszkozitástól (befolyásolja a hőfok és az összetétel)  
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3. A Mutassa be Egyiptom ókori üvegművészetét a kezdetektől! 

 Melyek a legkorábbi leletek, amelyek megelőzik az üveggyártást, és ennek 

közvetlen előzményének tekinthetőek? Mik a jellemzőik? 

 Melyek az első biztosan datálható üvegtárgyak? Mi igazít el minket a 

behatárolásukkor? Mikor és hogyan készültek ezek? 

 Milyen fő edénytípusok készülnek ebben az időben, milyen tárgyak az előképeik, 

és hogyan készülnek ezek? 

 Milyen tárgyakat készítenek viaszveszejtéses technikával, és hogyan történik ez? 

 Milyen tárgyak készültek üvegberakással, milyen anyagot helyettesítettek ezek, 

mit ábrázoltak? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ gyöngyök és mázak, mázazott kő alapú gyöngyök (kb. i. e. 4000) és edények 

‒ III. Thotmes hieroglif nevével jelzett türkizkék kancsója, anyagmag körüli formálás, 

beágyazott színes üvegszálak  

‒ olajok, szemfestékek, balzsamok tárolására kis edények: kerámia, kőedény előképek; 

anyagmag körüli formázással: magforma, rámerítés, eltérő színű spinolt (rácsavart) 

fésült üvegszál, a hőtágulás problémái miatt mérete korlátozott; további technika: 

formába öntés 

‒ fáraókat ábrázoló szobrok, amulettek, függők, viaszveszejtéses technikával  

‒ üvegberakások: ékszerekhez, bútorokhoz, dobozokhoz; fáraók testrészei különböző 

színekkel 

 

 

3. B Melyek az üveg alapanyagai a különböző történeti korszakokban? 

 Beszéljen az üveg alapvető összetevőiről! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ üvegképző (rácsképző) oxidok: SiO2 (kvarchomok), B2O3, P2O5; olvasztó oxidok: 

Na2O (szóda), K2O (hamuzsír); stabilizáló oxidok: CaO (mész), MgO (dolomit), PbO 

(ólomoxid, mínium), üvegcserép; segédanyagok: derítő anyagok, olvasztást gyorsító 

anyagok, színtelenítő és/vagy színező anyagok 
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4. A Mutassa be Nyugat-Ázsia és a mediterrán területek üvegművészetét az i. e. I. 

évezred folyamán! 

 Melyek a legáltalánosabb formaadó technikák, és milyen tárgyak készülnek 

ezekkel? 

 Mely terület kultúrájának volt hatása az egész mediterráneum üvegformáira már 

a hellenizmust megelőző időszakban is? Mutassa be a dekoráció alapvető 

színvariációit! 

 A hellenizmus időszakában milyen további jellegzetes formaadó technika volt 

elterjedt, amellyel színes edényeket készítettek? Említse meg a fő üveggyártó 

központokat! 

 Mutassa be a berakásokhoz használt mozaik technikát! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Alabastra: viaszvesztés, belsejét kicsiszolták, legjelentősebb: II. Sargon (Szarrukín) 

váza írásjelekkel; formára hajlítás: félgömb ivóedények, anyagmag körüli formázás 

mediterrán műhelyekből: alabastra, amphoriskoi, stb.; mozaik üveg technikája: 

üvegrudak összeolvasztása, majd formára hajlítása 

‒ a görög kerámia edénytípusok hatása 

‒ színeik: kobaltkék, vörös, barna alapon, opál narancs, sárga, fehér, türkiz vagy 

sötétvörös; ezek spinolással, fésűzéssel 

‒ Rodosz, Dél-Itália és Makedónia, Levante (Szíria, Palesztina, Ciprus) 

‒ figurális lapocskák: növényi, állat, ember ábrázolások, kötegelve, olvasztva, majd 

szeletelve 

 

 

4. B Mondja el az üvegolvasztás folyamatát! 

 Melyek az üvegolvasztás folyamatának egyes szakaszai?  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ szakaszos üzem: kikenés, cserép, majd keverék beadagolása, fúvatás, visszahűtés, 

lefölözés; folyamatos üzem: cseréppel, majd keverékkel teleolvasztás, fűtés beállítása, 

kidolgozás – azonos mennyiségben, mint adagolás; olvasztás folyamata: 

szilikátképződés, üvegképződés, tisztulás, homogenizálódás, kidolgozási viszkozitás 

beállítása 
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5. A A Római Birodalom üvegtárgy típusain keresztül mutassa be, milyen 

jelentőséggel bírt az üvegfúvás felfedezése a korábbi technikai megoldásokhoz 

képest! 

 Az anyagmag formázás technikájához képest milyen előnyökkel rendelkezik az 

üvegfúvás technikája, mi volt ennek a technológiai feltétele? 

 Hogyan történt az üvegfúvás, milyen formaadási technikákat használtak?  

 Kik, hol és mikor találhatták fel az üvegfúvást? Milyen tárgyakat készítettek?  

 Melyek a Római Birodalom fő üveggyártó központjai? 

 Milyen főbb csoportjait ismeri a formába fúvott tárgyaknak? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ kötetlen kialakítás, vékony falvastagság, méret, rátétek: száldísz, csepp, fül, stb.; helyi 

alapanyagból, a homok vasszennyeződése miatt zöldes árnyalat, de színtelenítés 

fejlettebb. Magasabb hőmérséklet előállítása volt lehetséges; korábbiakkal megegyező 

alapszínek, de tisztább, átlátszó, jól formálható, fújható 

‒ kezdeti üvegmennyiség a csövön, újabb rámerítés, stb.; szabadon fúvás és formába 

fúvás, utóbbinál forgástest vagy fesztfúvott: plasztikus formák 

‒ a föníciaiak i. e. 50-30 körül: Sidon városa, 6-8 szögletű, plasztikus kialakítású 

formák, plasztikus díszek: rozetták, gyümölcsök, korsók 

‒ Közép-Itália, valamint a provinciák: Hispánia, Gallia, Germania: Rajna alsó folyása 

(fúvás és csiszolás: diatréta-üveg), Britannia Galliához hasonló színvonalú. Pannónia 

provincia: külföldi leletek és egyszerűbb, feltételezhetően hazai használati tárgyak 

(Aquincum, Brigetio) 

‒ „győzelmi” serlegek; „cirkuszi” serlegek; naturalisztikus plasztikájú korsók, palackok, 

akár groteszk ábrázolások, kettős Janus-fej (múltba és jövőbe néz) 
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5. B Beszéljen az üveg színezéséről és színtelenítéséről! 

 Ismertesse a színezés és színtelenítés fajtáit és a használatos anyagokat!  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ színezés fajtái: 

 oldási színezés: fémoxidok oldódnak és ionos állapotban beépülnek az üvegbe 

 kolloidális színezés: az üvegben kolloid méretű fémrészek, redukció 

(rubinüvegek) 

 opalizáló anyagok: eltérő törésmutatójú kristályok vagy folyadékcseppek 

(fluor, foszfor) 

‒ színtelenítés: vasszennyezettség miatt szükséges 

 fizikai színtelenítés: komplementer szín hozzáadásával (szelén, mangándioxid, 

ritkaföldfémek) 

 kémiai színtelenítés: oxidációval (nitrátok, kloridok, fluoridok, ritkaföldfém 

oxidok, stb.) 
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6. A Mutassa be a Római Birodalom üvegművészetének különféle dekorációs eljárásait! 

 Milyen színes technikák ismertek a római korban? 

 Hogyan dekorálták arannyal az üveget, mi a „fondi d’oro”, és milyen témájú 

dekorációk készültek így? 

 Mutassa be a művészi kővésésből inspirálódott üvegcsiszolási technikát és ennek 

fajtáit! Nevezze meg és jellemezze a leghíresebb példányát! 

 Melyek a legáltalánosabb edénycsiszolatok a hétköznapi edényeken? 

 Mutassa be a hálóműves üvegek felépítését és annak elkészítési módját! Melyik 

területen készülhettek ezek? Említsen pannóniai példát a tárgytípusból! 

 Mutassa be a Lycurgus-serleget! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Mozaik technika: növény-, állat-, emberfigurák különböző színekből: kötegelt színek 

összeolvasztva, felszeletelve vékony lapokra: ékszerekhez, bútorokhoz, stb.; 

mozaiküveg fúvott edények; vasa-murrhina: színes és színtelen összeolvasztott 

rétegekből pálcák, ezek egymás mellé olvasztva, hajlítva (Alexandria, Itália, egyéb). 

‒ Az alapüvegen aranyfóliába karcolt ókeresztény motívumok, feliratok, személyek, 

portrék, hátulról további üvegréteg. 

‒ Cameo-csiszolás: több színréteg a minta szerint az alapszínig plasztikusan 

visszacsiszolva: figurális vagy növényi ábrázolás; fordított változata: intaglio-

csiszolás. Portland-váza: mitologikus témájú, kobaltkék alapon opál-fehér réteg 

visszacsiszolva, polírozva. 

‒ Szájperem-csiszolatok, fazetta-csiszolatok, ovális és kerek csiszolatok. 

‒ Alaptest körül fonódó üvegháló, kis csapokkal kapcsolódik az alaptesthez. Több 

elképzelés a kiviteléről: egy tömbből kicsiszolva, illetve külön csiszolt csészéket 

olvasztottak egybe. Szekszárdi diatréta-lelet: görög felirat, hálómű, az alján pedig 

három delfin és három csiga. 

‒ Ónix üvegből készült figurális témájú diatréta, ahol a testek és szőlőindák válnak el az 

alapcsészétől. A Lycurgus-legendát ábrázolja. 
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6. B Beszéljen az üveg hideg megmunkálásáról! 

 Részletezze a szabad és a kötött szemcsével történő csiszolást! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ csiszolás (metszés), gravírozás (vésés), jelölés, szakítás, finom csiszolás, fényezés, 

vízszintes tengelyű és függőleges tengelyű csiszológépek, vaskorong (csiszolás szabad 

szemcsével), kőkorong, gyémántkorong (csiszolás kötött szemcsével), fényezés, 

fakorong, parafakorong, filckorong (habkőpor, cériumoxid) 
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7. A Beszéljen a korai középkor üveggyártásáról, és mutassa be, hogy milyen 

minőségbeli változás követte a Római Birodalom felbomlását! 

 Milyen általános változást figyelhetünk meg az előző évszázadokhoz képest? 

 Mely központokban folyik tovább az üveggyártás? 

 Milyen alapanyagokból olvasztottak üveget a tengertől távolabb eső helyeken? 

 Melyek a legáltalánosabban elterjedt használati edények, mik a jellemzőik, 

milyen a színhasználatuk? 

 Mely tárgyak jelentik a legkiemelkedőbb minőségét a frank üvegeknek? Mutassa 

be elkészítésük lépéseit! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Minőségbeli gyengülés, elsősorban használati tárgyak, luxusüveg hiányzó, dekorációk 

visszaszorulnak, csiszolt üveg nem jellemző, üveg alapanyaga gyengébb minőségű. 

‒ Szíria, Közel-Kelet, Alexandria, Itália, Anglia területe; a volt Gallia helyén Meroving 

és Karoling időszakban Rajna-vidék üvegműhelyei, ahol csiszolás nem jellemző ebben 

az időszakban, de fújás igen. 

‒ A IX. századtól a huták környékén lévő erdei növények hamujából hamuzsír, valamint 

helyi homokból. A volt római, egyiptomi területeken továbbra is nátron szóda 

használata. 

‒ Hosszú nyakú palackok, illatszeres üvegek, tölcséres, hengeres kelyhek, száras 

kelyhek; a frank üvegek közt ivóedények: csészék, bögrék, palackok, flaskák, korsók. 

Színhasználatuk korlátozott, dekorációjuk a fújás folyamán készül (cseppek, száldísz, 

rátétek), és színük megegyezik az alapüvegével. 

‒ Különlegesebb üvegek a kúpos, harang-, ivókürt serlegek, de legkiemelkedőbb az 

ormányos vagy karmos serleg. Bonyolult rátétek: alaptestből nyúlvány, stb. Római 

előzmények. 
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7. B Beszéljen a különböző típusú üvegolvasztó kemencékről! 

 Mondja el az üvegolvasztó kemencék fejlődésének történetét, felépítésüket és az 

egyes típusokban az olvasztás folyamatát! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ kezdetben három kemence: alapanyag előkészítő, olvasztó- és hűtőkemence;  

fazekas kemence: a kemencében lévő fazékban olvad az üveg, és onnan történik a 

kidolgozás is, szakaszos működés;  

kádkemence: adagoló, olvasztókád, átfolyó, kidolgozó kád, folyamatos működés; 

gázfűtés, elektromos fűtés, hővisszanyerő rendszerek 
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8. A Mutassa be a Közel-Kelet és a mediterrán területek arab hódítás előtti, majd az 

ezt követő iszlám üvegművészetét, valamint a kínai üvegművészetet és jellegzetes 

üvegtípusait! 

 Milyen magas vésésű figurális edényeket ismer a korai időszakból? Ennek egy 

egyiptomi példánya a velencei Szent Márk-székesegyház kincstárában található. 

Írja le a tárgy jellegzetességeit! 

 Milyen jellegzetes csiszolattal látták el ezen időszak perzsiai palackjait? 

 Melyik a legjellegzetesebb arany- és zománcfestett iszlám üvegtípus? 

 Mutassa be röviden Kína üvegművészetét, melyek a legjellegzetesebb példányok? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ A háttér visszacsiszolása: domború plasztika; növényi motívumok, arabeszkek, 

szalagok, állatfigurák ábrázolása; a motívum színe egyezik az alapüvegével, olykor 

további színréteg. A velencei példány: türkizkék csésze, féldrágakő berakásos arany-

ezüst foglalattal, az üvegen plasztikus futó nyúl magas véséssel. 

‒ Méhsejt csiszolatok, architekturális elemek, palackok nyakán hámozás. 

‒ A mecsetlámpások (elterjedt: XIII. sz.), tölcséres szájperem, ovális test, talpgyűrű, 

vállánál 3-4 kis fül (függesztés), a teljes felületén zománcfestésű motívumok, arab 

kalligrafikus írással Korán-idézeteket, illetve donátor neve. 

‒ Kezdetben nyugatról, a kereskedelmi útvonalakon beáramló példányok (római, perzsa, 

iszlám), elsők: i. e. IV. századi amulettek; majd öntött rituális tárgyak; i. sz. V. sz.: 

első fúvott edények, amelyek ólom tartalmúak. Később kerámiaformákhoz hasonló 

edények. XIV-XV. sz.: szíriai aranyfestett, zománcozott üveg keresett Kínában. XVII-

XIX. sz. kínai üvegedényei opál színűek, elsősorban cameo vésésűek. Legsajátosabb 

kínai típus a tubákos palack (féldrágakőből, porcelánból is), amely vékony kanállal 

ellátott dugójú, kis palack; számos változata: festett (külső és belső oldalán egyaránt), 

több színrétegű, cameo csiszolású. 
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8. B Mondja el az üveg festésének módjait! 

 Beszéljen az üvegfestékek típusairól és használatukról! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ hideg festés: lakk- vagy olajfesték beégetés nélkül 

‒ beégetett festés: 

 zománcfestés: átlátszó és opak zománcfestés, fémoxidokkal színezett 

üvegszerű anyagok olajjal keverve 

 lüszterfestékek: savban oldott, olajos anyagokkal kevert fémoxid szemcsék, 

vékony filmszerű réteg, redukciós égetés 

 pácfestékek: ezüst (sárga) vagy réz (vörös) a beégetés során a fémionok a 

felületbe diffundálnak, oxidációs és redukciós égetés 

 fémfestékek: arany, platina 
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9. A Mutassa be a bizánci üvegművészetet, valamint a késői középkor európai üvegeit! 

 Milyen hagyományokra épül a bizánci üvegművészet? 

 Mutassa be az aranyozott, zománcfestett üvegek ismert típusait! 

 Mutassa be az aranyfüsttel díszített üvegcsempéket! 

 Milyen típusú magas vésésű üvegtárgyakat ismer? Mutassa be a Hedvig-üveg 

típusát! 

 Milyen típusok készülnek abban az időben Nyugat Európában? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ iszlám üvegművészet, aranyozás, zománcfestés, görög és kora keresztény 

hagyományok, keresztes háborúk 

‒ a motívum körbecsiszolása: háttér mélyebb, növényi, állati motívumok, arabeszkek, 

stb.; Hedvig-üveg: Szent-Hedvig legendája, származási helye vitatott: Egyiptom, 

iszlám területek, Bizánc, esetleg Dél-Itália, téma: oroszlán, griff, sas, növényi 

motívum 

‒ Velencében őrzött: fémfoglalatú aranyozott, zománcfestett, mitologikus témájú 

sötétlila tál 

‒ aranyfüst felhelyezése az alapüvegre, majd alacsony olvadáspontú üveggel borítva, 

égetve, geometrikus motívumok 

‒ olasz, németalföldi, német erdei huták, zöldes üvegek, bütykös rátét Európa számos 

helyén, francia terület: vékony szárú boros pohár, cseh terület: keulenglas, német 

terület: stangenglas, krautstrunk 
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9. B Az üveg aranyozása, tükörkészítés 

 Beszéljen a hideg és meleg aranyozási technikákról és a tükörkészítés válfajairól! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ hideg aranyozási eljárások: 

 aranyfüst felragasztása 

 zwischengoldglas (aranyfólia két üveg között hidegen összeillesztve) 

‒ meleg aranyozási eljárások: 

 beégetett aranyfesték 

 fondi d’oro (aranyfólia két üveg között melegen összeillesztve) 

‒ tükörkészítés (foncsorozás): ezüstnitrát desztillált vizes oldatához desztillált vízben 

oldott szőlőcukrot öntve az ezüst a felületen kicsapódik és tükrös felületet képez, 

lakkréteg 
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10. A Beszéljen a katedrálisok üvegablakainak kialakulásáról és fejlődéséről a X-XIV. 

századig! 

 Melyek a legkorábbi ismert festett üvegablak töredékek? 

 Beszéljen a gótika kialakulásáról és a festett ólmozott üvegablakok térhódításáról! 

 Milyen változásokon ment keresztül a gótikus üvegablak a XIV. századra? 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ IX-X. századi töredékes Krisztusábrázolás (festett üveg), az egykori lorschi apátság 

feltárásakor került elő, ikonszerű ábrázolás, augsburgi dóm: XI. századi öt üvegablak 

az ótestamentum szereplőivel (Mózes, Dávid, Dániel, Hóseás, Jónás), életnagyságú 

figurák, statikus, frontális beállítás, merev vonalak 

‒ 1144. Saint Denis templom felszentelése, gótika kezdete (Suger apát), a XII. század 

második felében Franciaország területén, a XIII. században Nyugat Európában elterjed 

a gótika. Franciaország: Chartres, Amiens, Reims; Anglia: Salisbury, Winchester, 

York; Németország: Köln, Regensburg, Strassburg, ornamentikák, figurális 

ábrázolások, vallási jelenetek, naptári, állatövi jegyek, XIII. század grisaille (enyhén 

színezett üveg, az ólomsín dominál), rózsaablakok: Chartres, párizsi Notre Dame, 

Theophilus presbiter leírásai, festékösszetételek (fekete festék: schwarzlot) 

‒ XIV. századi technikai újítások: több színárnyalat a síküveg készítésben és az 

üvegfestékeknél, silbergelb, színréteges üveg, pontsatírozásos festés, egy üvegtáblán 

több szín megjeleníthető, csökken az osztások száma, festőibbé válik az összhatás 

 

 

10. B Ismertesse a síküveg készítésének kézi és gépi eljárásait! 

 Beszéljen az egyes síküveg készítési technikákról és az így létrehozott síküveg 

jellemző tulajdonságairól! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ síküveg készítés kézi eljárásai: öntés, kipörgetés (korona- vagy holdüveg), hengerfújás 

és kiterítés, hengerlés 

‒ síküveg készítés gépi eljárásai: húzás, hengerlés, float üveg (olvasztott ónon 

„úsztatott” üveg, sima felület, torzításmentes) 
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11. A Ismertesse a velencei üvegművészetet és egész Európára kiterjedő stílusteremtő 

hatását, és mutassa be, melyik üvegművészeti stílust fejlesztette a végletekig! 

 Hogyan fejlődött magas színvonalra a velencei üvegművészet, és mi jelenti 

kivételes helyzetét a kortárs üvegművészetben? 

 Milyen hatásra alakul ki a korai zománcfestés? Mutassa be az Aldrevandin-

kelyhet! 

 Mit jelölnek a következő fogalmak: cristallo-üveg, lattimo-üveg, filigrán üveg, 

jégüveg, „façon de Venise”, millefiori? 

 Milyen főbb velencei üvegtípusokat ismer? 

 Melyik üvegművészeti stílust fejlesztette a végletekig, mi jellemző erre? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Kezdetben hasonló az európai átlagos színvonalhoz, hatással lehettek rá keleti 

üvegáruk (keresztes hadjáratokból), XIII. század végétől szigorúan szabályozott 

céhkeretek (Capitolare) a tevékenység minden területére, monopólium helyzetre 

törekszik, európai udvarok számára gyárt magas minőségben, mindez ösztönzi a 

fejlesztést. 

‒ Iszlám és bizánci üvegtárgyak mintája ösztönzi a velencei üveg aranyozását, 

zománcozását. Ennek hatására üvegfestő műhelyek alakulnak. Aldrevandin-kelyhen is 

még érezhető a gótikus hatás, vékony kelyhen színes zománcfestés címerrel, fehér 

zománcú felirat szalaggal, növényi motívumokkal. 

‒ cristallo: tiszta, áttetsző, színtelen üveg, rokokó üvegekhez ideális; lattimo: tejüveg; 

opálfehér üveg; filigrán: üvegszál beágyazva különféle módszerrel az üvegtestbe; 

jégüveg: forró üveg hideg vízbe, majd visszaolvasztva; „façon de Venise”: velencei 

stílusú üveg, Európa számos országában velencei másolatok (Spanyolország, 

Franciaország, Hollandia, Belgium, sztereotípebbek, mint a velenceiek; millefiori: 

ezervirág, többszínű üvegbotok szeletelve, szeletek egymás mellé olvasztva 

‒ Kígyós szárú kehely, szárnyas kehely, tazza, stb. 

‒ Fúvott stílus: bravúros kialakítás, tobzódó formaösszetételek, számos szín használata, 

féldrágakövek utánzása, stb. 
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11. B Az üveg kézi, meleg megmunkálása 

 Ismertesse az üveg kézi meleg megmunkálása során alkalmazott formaadó 

eljárásokat és a használatos eszközöket! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ szabadon alakítás vagy formába fúvás: fúvás, rámerítés, kanalazás, visszaszívás, 

kipörgetés, szerszámokkal alakítás, formába fúvás: forgatva vagy nem forgatva 

(fesztfúvás), fülragasztás és kiöntőkészítés, hutakész üveg, fúvócső, kanál, optisforma, 

faforma, gipszforma, fémforma, olló, csipesz, leütővas, stb.  
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12. A Ismertesse a XVI-XVII. század fordulójának stílusbeli és technológiai változásait 

Európa üvegművészetében! 

 Milyen stílusbeli változások mentek végbe? 

 Melyek voltak ezek a fejlesztések? 

 Melyek voltak a legfontosabb üvegmetsző iskolák, milyen típusú üvegre 

dolgoztak, milyen témákat jelenítettek meg?  

 Mi az aranyszendvics üveg, más néven „zwischengoldglas”? 

 Mi a különbség a gyémántkarc- és a gyémántpont-gravírozás között, milyen 

témát jelenítettek meg ezekkel a technikákkal? 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Kristály stílus előtérbe kerül, fúvott stílus, ezzel a velencei üveg háttérbe szorul, üveg-

vésnök iskolák megalakulása. 

‒ Cseh kréta üveg (XVII. sz.): alkalmas a mélycsiszolásra, gravírozásra; angol 

ólomkristály felfedezése (XVII. sz.): magas fénytörés, csiszolásnál puhább; arany-

rubin üveg kikísérletezése. 

‒ II. Rudolf prágai udvara, nürnbergi gravírozó iskola; fedeles kupák, serlegek, magas, 

összetett szárú kelyhek; barokk témák, puttók, mitologikus jelenetek, növényi minták, 

szalagok, kartusokban címerek, feliratok, stb. 

‒ Mildner-poharak, két üvegréteg közé aranyfólia, hideg technika: medalionok a pohár 

aljában vagy falában. 

‒ Karc: kis vonalas karcolásokkal összetett minták: növényi, figurális, feliratok, stb.; 

pontozás: csak kis pontszerű beütések üvegbe, finom árnyalatok: portrék, egész 

alakok, jelenetek, stb. (Hollandia); gyakran a kettőt kombinálják. 

 

 

12. B Ismertesse az üvegcsiszolás különféle megjelenési formáit! 

 Melyek a hagyományos csiszolási technikák, motívumok? Milyen különleges 

csiszolási megoldásokat ismer?  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ csiszolás (metszés), gravírozás (vésés) 

‒ szájperem és talpcsiszolás, fenékgolyó, fő és kiegészítő motívumok; talpcsillag, 

gyöngyözés, foltcsiszolás, fazettázás, hámozás 

‒ mélycsiszolás (intaglio), magascsiszolás (cameo) 
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13. A Mutassa be a magyar üvegművészet kezdeteit, a népi üvegességet! 

 Ismertesse a legrégebbi üveghuták kialakulását Magyarországon! 

 Milyen üvegtípusokat készítettek? 

 Milyen színeket és hutai, illetve hideg technikájú díszítéseket alkalmaztak? 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ XII. sz., pásztói, német bencés apátsági huta maradványa, Zempléni-hegység hutái, 

Mecsek hutái, erdélyi huták, német hatás, erdei üveg (waldglas), szerzetesi műhelyek 

majd bányavárosi és uradalmi huták, a XVI-XVII. századtól velencei üvegesek 

például: Erdély, Porumbák   

‒ népies magyar üvegek, Erdélyben habán kerámia hatása, ónfedeles kancsók, „sutus” 

(csavaros kupakkal) üvegek, butykosok, pincetok palackok, kotyogós üvegek, 

poharak, lopók, pálinkás üvegek, bokályok, lámpások, gyógyszeres üvegek, tréfa 

üvegek, ablaküveg céljára bucnis üveg  

‒ színtelen, mézsárga, vörösesbarna, kobaltkék üvegek, fehér opál színköpenyes üvegek, 

üvegfonalas díszítés, színes zománcfestés (virágornamentikák, évszámok, címerek), 

színtelen üvegen csiszolt, gravírozott, aranyozott díszítés, aranyozott prizmaszerűen 

csiszolt üvegek (cseh hatás) 

 

 

13. B Beszéljen az üveg ellenőrzött hűtésének szükségességéről és módjáról! 

 Fogalmazza meg az üvegben kialakuló feszültség fizikai okait! Mutassa be a 

hűtés során használatos eszközöket, módszereket! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ húzófeszültség, nyomófeszültség, hűlési feszültség, hőtágulásbeli különbségek által 

okozott feszültség, megnövekedett viszkozitás, kristályosodás, hűtőkemence, 

hűtőszalag, hűtési görbe, feszültségvizsgáló eszköz: polariszkóp  
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14. A Beszéljen az európai klasszicizmus, biedermeier és historizmus üvegművészetéről! 

 Mutassa be a klasszicizmus üvegművészetének legjellemzőbb technikáit, anyagait 

és formai megoldásait! 

 Ismertesse a biedermeier üvegművészetének tipikus üvegtárgyait, a felhasznált 

anyagokat, technikákat és néhány kiemelkedő alkotót!  

 Jellemezze a historizmus üvegművészetét! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ Klasszicizmus: a XVII. sz. közepétől a XIX. sz. közepéig: elterjed az ólomkristály 

használata (George Ravenscroft találmánya), merev, egyszerű formák, puritán díszítés, 

néha szögletes talp, geometrikus csiszolás, baluszterszár vagy vastag, sima vonalú 

szár, belül csavart levegő vagy szín spirállal, ólomkristály asztali készletek, 

gravírozott díszítés (portrék), fehér opak üveg színes zománcfestéssel (porcelán-

imitáció), szulfidüvegek (színtelen üvegbe ágyazott fehér porcelán betét), 

schwarzlotfestés; csiszolt üvegelemekkel díszített gyertyatartók és csillárok, 

tükörkészítés. 

‒ Biedermeier: XIX. sz. első fele: polgárság divatja, emlékpoharak (fürdő, barátság 

stb.): vastagfalú, színréteges, hámozott, csiszolt, gyakran festett és aranyozott dísz-

poharak; festett poharak táj- és életképekkel (Samuel és Gottlob Mohn, Anton 

Kothgasser); színes üvegek: rubin, kék, zöld; márvány utánzatú lithyalin (Fridrich 

Egermann), fekete vagy vörös opak hyalit (von Buquoy) csiszolva, aranyfestéssel; 

fedeles díszserlegek csiszolással és gravírozással és gyakran pácfestéssel (August 

Böhm). 

‒ Historizmus: XIX. sz. második fele: korábbi stílusok felélesztése, velencei üvegek, 

régi német üvegtípusok (humpen, römer, kutrolf) utánzása, klasszikus és reneszánsz 

stílusú gravírozások, cameo (Thomas Webb and Sons); hegyikristály stílusú 

gravírozás, cameo és intaglio (William Fritsche); orientalizmus, zománcfestett, 

aranyozott keleties dísztárgyak (Josef Lobmeyr, Ludwig Moser), század vége felé 

neogótika és nemzeti tendenciák. 
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14. B Ismertesse az ólmozott üveg színezési módjait! 

 Beszéljen az üvegfestékekről, a festés különféle típusairól és a színréteges üveg 

alkalmazásáról! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ zománcfestékek, pácfestékek: ezüstpác (silbergelb), rézrubinpác (kunstrot); 

kontúrfestés, finom árnyalatos festés: magas vasoxid tartalmú festék (schwarzlot); 

szitázás, sablonok, színréteges üvegek alkalmazása: színréteg visszamaratása savval, 

színtelen rétegen további festés 
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15. A Beszéljen a kristály stílus elterjedéséről hazánk üvegművészetében! 

 Mikor és milyen úton jutott el Magyarországra a kristály stílus? 

 Ismertesse Oppitz József és Piesche József munkásságát néhány jellemző 

tárgyukon keresztül!  

 Mutassa be a XIX. század hazai üvegművészetének tipikus tárgyait, a fürdőkúra 

és emlékpoharakat!  

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ Magyarországi üveggyárak: Dunántúl, Felvidék, Erdély, Délvidék, XVIII. sz. vége: a 

hutákban elterjednek a metsző műhelyek, a kristály stílus késéssel, cseh és német 

közvetítéssel jut el Magyarországra, első magas színvonalú metszett üvegek a 

Felvidéken, Erdély és az Északi-középhegység hutái után lassan terjed el a 

Dunántúlon, egyszerű motívumok: feliratok, levélkoszorúk, címerek, virágok, 

foglalkozásra utaló eszközök, céhüvegek: Lewco Mátyás molnár céhmester 

pincetokpalackja. 

‒ Oppitz József: Kassa (cseh gravírozó), kassai üveges céh céhmestere (Zrínyi-serleg, 

1847. karélyos talp, nyolclapú kupa, mangánlila pácolt medalionban gravírozott 

történelmi jelenet), pest-budai üvegvésnök iskola: Piesche József drágakő- és 

üvegcsiszoló (1821. Mozart-pohár, 1830. díszpohár Correggio festménye után). 

‒ Látképes serlegek: gravírozott vagy áttetsző zománcfestéssel készült városképek 

(Pest-Buda), pácfestett poharak, aranyozott és gravírozott üvegek, 1830-as évektől 

jelentős események ábrázolása (árvíz, országgyűlés, 1848-as forradalom és 

szabadságharc, stb.), biedermeier fürdőkúra poharak: fürdőhely ábrázolásával, 

nevével, színtelen alapon színréteges (néha többrétegű erős szín), geometrikusan 

csiszolt, hámozott, festett, aranyozott díszüvegek, fedeles díszserlegek, (vitrintárgyak), 

XIX. sz. második felében a historizmus lesz az uralkodó. 
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15. B Ismertesse a színréteges öblösüveg készítésének módjait! 

 Beszéljen a színréteges (színköpenyes) üveg hagyományos kézi és gépi készítéséről! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ Külső és belső színréteges üvegek: 

 belső színréteg: színes üvegre színtelen merítésével 

 külső színréteg: színtelen üvegre színes merítésével, színezőcsappal, fúvott 

vagy préselt színezőtölcsérbe fúvással, több színréteg alkalmazása, sommerso 

technika, hőtágulási együtthatók jelentősége (fátyolüveg) 
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16. A Mutassa be a modern kor európai üvegművészetét a szecesszió és az art deco 

legjelentősebb tervezőin és műhelyeiken keresztül! 

 Beszéljen a XIX-XX. század fordulóján kibontakozó új stílusról és a 

világkiállítások szerepéről! 

 Mutassa be Európa szecessziós üvegművészetének legjelentősebb tervezőit és 

műhelyeiket néhány jellegzetes alkotásukon keresztül!  

 Mutassa be Európa art deco üvegművészetének legjelentősebb tervezőit és 

műhelyeiket néhány jellegzetes alkotásukon keresztül!  

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ szecesszió, inspiráció a keleti (japán) művészetből, természeti formákból, nemzeti 

hagyományokból, floreális vagy geometrizáló formák és díszítőmotívumok, a 

historizmus technikáinak továbbélése és felhasználása új szemlélet szerint, 

kísérletezés, több területen is alkotó tervezők, az egész környezetre kiterjedő tervezés 

igénye (Gesammtkunstwerk) 

‒ szecesszió alkotói: 

 Émile Gallé, műhely majd gyár, drágakő utánzatú üvegek, réteges üvegek 

savazással és/vagy cameo vagy intaglio csiszolással, üvegberakások, rétegek 

közötti fémfólia beágyazás, vázák, lámpák, asztali üvegek (Les Coprins lámpa) 

 Daum fivérek, Verrerie de Nancy, több tervező és dekoratőr, Gallé hatása, 

savval maratott cameo üvegek, bronz foglalatú lámpák, vázák és díszüvegek, 

pate de verre műhely (Almaric V. Walter vezetésével), üvegplasztikák, 

plasztikus dísztárgyak 

 Lobmeyr, bécsi gyár, a Wiener Werkstatte több tagja tervez, átlátszó fényes 

vagy matt felületen sötét színű geometrikus és stilizált floreális dekor (Josef 

Hoffmann) 

‒ art deco alkotói: 

 René Lalique, ékszertervezés, óceánjárók belső díszüvegezésének tervei, két 

saját gyár, préselt, opalizáló üveg utólag csiszolva, savazva és lángpolírozva, 

géppel fúvott üvegek külső domborműszerű díszítéssel, parfümös üvegek, 

autókabalák 
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 Orrefors, legjelentősebb svéd gyár, Graal-technika: színes réteges üveg, az 

alapréteg cameo csiszolt, amelyre színtelen réteget merítenek, Ariel üveg: 

ugyanaz homokfúvással, levegő zárványok a rámerítésnél 

 

 

16. B Beszéljen az üvegfelület fényezésének és mattításának különféle módjairól! 

 Ismertesse a homokfúvás, jégvirágozás, a matt, fényes, többárnyalatos savazás és 

a polírozás technikáját! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ homok vagy más szemcse, nagynyomású levegő, felület apró sérülései egységes matt 

felületet adnak, sablon, homokfúvott üvegre felvitt csontenyvtől  apró kagylós törések 

a felületen, savazás: viasztakarás, matt savazás: hidro-fluorsav, nátrium fluorid és víz, 

fényes savazás: hidro-fluorsav és kénsav, polírozás: fa, parafa és filckorong, habkőpor, 

cérium-oxid, lángpolírozás 
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17. A Mutassa be a modern kor amerikai üvegművészetét, és ismertesse az ipari 

üveggyártás jellemzőit! 

 Mutassa be a századforduló, a szecesszió és az art deco jellemző alkotásait Louis 

Comfort Tiffany és a Steuben gyár néhány jellegzetes tárgyán keresztül! 

 Ismertesse a korszak jellegzetes építészeti üvegeit L. C. Tiffany és Frank Loyd 

Wright munkáin keresztül! 

 Sorolja fel az ipari üveggyártás jellemzőit és felhasználási területeit! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ jellemző alkotók: 

 Louis Comfort Tiffany, Tiffany Studios: Favrile üveg (jelentése: kézműves 

üveg) - historizáló vagy absztrahált természeti formákon alapuló díszüvegek; 

- Páva üvegek: lüszteres felületű, fésült és beolvasztott aventurin 

fonaldíszes üvegek  

- Láva üvegek: aszimmetrikus, amorf, mozgalmas felületű tárgyak arany 

lüszterrel  

- Jack-in-the-Pulpit üvegek: lapított gömbtestű, hosszúnyakú, 

virágszerűen kinyíló szájú üvegek 

- mozaikok, opalescens üvegablakok, lámpaernyők 

 Corning-Steuben gyár: fúvott, préselt, csiszolt kristály használati és 

dísztárgyak (Gazella-tál) 

‒ építészeti üvegek: 

 Tiffany ablakok és mozaikok (opalescens, márványos üvegek, festői tájképek, 

növényi motívumok) 

 Frank Loyd Wright ablakai (színtelen és színes üvegek együttes alkalmazása, 

mértani osztások, (Three of Life ablak), üvegmennyezet (Pyrex üvegcső 

boltozat a Johnsons Wax irodaépületében) 

‒ gazdasági válság, olcsón sokszorosítható tömegtermékek, préselt üveg, háztartási 

üvegáru, ipari felhasználású üvegek: elektromos szigetelők, világítástechnika, Luxfer 

prizma, Fresnel-lencse 
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17. B Mondja el az üveg gépi meleg megmunkálásának módjait! 

 Részletezze az üveg préselésének és centrifugálásának módjait, jelentőségét! 

 

Kulcsszavak, fogalmak:  

‒ hengerlés (drótbetétes és katedrálüvegek); öntés (optikai üvegek); préselés: kézi 

vezérlésű présgép, automata présgép: fúvó-fúvó automata, présfúvó automata 

(palackgyártás), szárprés (kehelygyártás); centrifugálás (tálak), fémforma 
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18. A Mutassa be a magyar historizmus, szecesszió és art deco üvegművészetét! 

 Ismertesse Pantocsek Leó Valentin találmányát és a technikája segítségével 

létrehozott tárgyait és vasa diatretáját! 

 Mutassa be Giergl Henrik műhelyének jellegzetes historizáló formavilágú és 

díszítményű munkáit!  

 Ismertesse Sovánka István munkásságát néhány jellemző alkotásán keresztül! 

 Mutassa be a XX. század elejének legjelentősebb magyar építészeti üveg 

tervezőjét, Róth Miksát és műhelyének néhány kiemelkedő alkotását! 

 Mutassa be a magyar art deco iskolateremtő alkotójának, Báthory Júliának 

párizsi éveiben készített munkáit! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Pantocsek Leó Valentin, Zlatnó, Zahn gyár, irizálás: az üvegfelület fémsókkal 

kezelése és redukciós atmoszférában hevítése, ókori üvegtípusok inspirálta 

üvegformák 

Gierg Henrik, Pest, historizáló magyaros formavilág és díszítmények (arannyal 

kontúrozott vörös, kék, zöld színnel festett, stilizált szegfű és gránátalma motívumok), 

színréteges üvegek, színes zománcfestés, mattítás, vésés, díszkorsók, asztali készletek, 

csillárok  

Sovánka István, Zay-Ugrócz, Schreiber gyár, rétegelt üveg savmaratással és 

csiszolással, keresztelő medence: rétegelt színtelen és rubinüveg, neoreneszánsz és 

neobarokk formavilág és díszítmények, dísztál: színtelen és szelénrózsaszín rétegelt 

üveg, matt alapon árnyalatosra maratott ornamentika, gránátalma és szegfű 

motívumok 

‒ Róth Miksa, Pest, historizáló, szecessziós és art deco üvegfestmények, stílusegység az 

épülettel, tematikus kapcsolódás a funkcióhoz, változatos anyaghasználat: antik, 

katedrál, rétegelt üveg, opalizáló tiffany üveg, préselt vagy öntött üvegszemek, 

aranyfóliás üveglapok, schwarzlot és pácfestés, monumentális  ólmozott üvegablakok: 

Országház, marosvásárhelyi kultúrpalota, Gresham-palota, Magyar Nemzeti Bank, 

Zeneakadémia, stb, együttműködés más művészekkel: Lipótmezei kápolna (Nagy 

Sándor), a Japán Kávéház telefonfülkéjének ablakai (Rippl-Rónai József), új 
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megoldások a mozaik terén: tiffany üvegből, aranyfóliás üvegből és plasztikus és 

eozinos kerámiaelemekkel (Pax, Az élet fája) 

‒ Báthory Júlia, Párizs, fúvott, vastag színtelen üvegtárgyak geometrikus csiszolattal, 

színtelen és foncsorozott síküveg, skandináv hatás, matt és fényes felületek 

kontrasztja, csiszolt „rajzok”, reliefek, homokfúvás, használati tárgyak floreális 

motívumokkal, állatábrázolásokkal), bútorüvegek, enteriőrök berendezéséhez csiszolt 

üveglapok, pannók 

 

 

18. B Mondja el az üvególmozás technikáját és anyagait! 

 Ismertesse az ólmozott üveg készítésének menetét, a használatos üvegfajtákat és 

segédanyagokat! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ karton, sablon, szabás, forrasztás, tömítés, merevítés, patinázás, antik üveg, katedrál 

üveg, tiffany üveg, „bucnis üveg”, préselt elemek, fazettázott elemek, H profilú 

ólomsín, U profilú ólomsín, forrasztócin, forrasztóvíz/olaj/zsír, gitt, patinázószerek 
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19. A Mutassa be a II. világháború utáni európai üvegművészetet! 

 Jellemezze a II. világháború utáni üveggyártást és beszéljen a stúdióüveg-

mozgalom európai megjelenéséről, hatásáról! 

 Mutasson be néhány jelentős gyárat és tervezőt meghatározó munkáikon 

keresztül! 

 Mutasson be néhány jelentős autonóm művészt jellemző munkáikon keresztül! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ üveggyárak, üzleti szemlélet, tömegtermelés, design szerepe, tervezők foglalkoztatása, 

művészeti felsőoktatásban üvegtervező képzés, a gyárakban majd azoktól függetlenül 

létrejönnek a stúdiók, kis példányszámú, kísérleti üvegek, elszakadás az ipari háttértől, 

az üveg önálló médium lesz 

‒ Skandináv gyárak: Iittala (Finnország), tervezők: Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, Timo 

Sarpaneva, természeti inspirációk: víz, jég, kő, fakéreg, zúzmó, sima és érdes 

felületek, (Aalto: Savoy váza, Sarpaneva: Festivo gyertyatartó), Orrefors 

(Svédország), tervezők: Ingeborg Lundin, Sven Palmqvist) sima felületű, vastag, 

karakteres fomájú üvegek, Graal technika, Ariel technika, Kosta Boda (Svédország) 

Vicke Lindstrand, vastag, színréteges üvegek, Murano: Venini, Salviati, Barovier: 

kontrasztos színek, változatos formák, sommerso üveg, cseh gyárak, magas színvonalú 

kézműves munka: Moser (Karlovy Vary): René Roubícek; Novy Bor: Pavel Hlava; 

Anglia: Whitefriars Glass (London) színes, modern tervek, erős a stúdióüveg 

mozgalom, cseh, amerikai és skandináv hatás, Geoffrey Baxter, Franciaország: 

Baccarat, Val-Saint-Lambert (asztali üvegek és plasztikák) 

‒ választható alkotók: 

Stanislav Libensky és Jaroslava Brychtová: nagyméretű öntött, színes tömbszerű 

plasztikák  

Jirí Harcuba: gravírozott munkák, portrék  

Peter Layton: sokszínű hutakész tárgyak 

Colin Reid: esetleges formájú és csiszolt plasztikák  

Catherine Coleman: vastag színréteges csiszolt tárgyak  

Danny Lane: síküvegből készült plasztikák és üvegfalak  

Bertil Vallien: amerikai hatás (Pilchuck), öntött hajóplasztikák  
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Olaszország: muranoi üveges dinasztiák, Archimede Seguso, Ercole Barovier, 

Ermanno Toso, Carlo Moretti, Paolo Venini, Lino Tagliapietra, nagyon színes, 

melegen alakított üvegek; stb. 

 

 

19. B Beszéljen az üveg optikai tulajdonságairól! 

 Ismertesse az üveg fénytörésének törvényszerűségeit, beszéljen a totálreflexió 

jelenségének felhasználási területeiről! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ Snellius-Descartes törvény, törésmutató; totálreflexió jelensége: száloptika: az 

üvegszálba bocsátott fény a szál görbületét követve nem lép ki az oldalfalon, csak a 

szál másik végén (orvosi felhasználás: endoszkóp, száloptikás információtovábbítás: 

optoelektronika), képfordító prizmák (optikai eszközökben) 
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20. A Mutassa be a II. világháború utáni magyar üvegművészetet! 

 Beszéljen a magyar üvegtervező képzés közép- és felsőfokú oktatásának 

kezdeteiről! 

 Ismertesse az 1960-70-es évek útkereső törekvéseit, a stúdióüveg-mozgalom 

elveinek hazai megjelenését és kiemelkedő alkotóit! 

 Beszéljen az 1980-90-es évek érett üvegművészetének kiemelkedő alkotóiról, a 

szimpóziumokról és a szakmai szervezetekről! 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ 1952. Budapest, Képző- és Iparművészeti Gimnázium, Báthory Júlia, 1965. Budapest, 

Magyar Iparművészeti Főiskola, Z. Gács György 

‒ 1960-as évek, „a rácsodálkozás időszaka”, konvenciómentes anyaghasználat, 

szobrászművészek kísérleteznek az üveggel: Schaár Erzsébet (Üvegház), Vilt Tibor 

(Egy adag víz), külföldön tanult üvegművészek: Vida Zsuzsa, Szabó Erzsébet (Prága), 

Báthory Júlia (München, Dessau), 1970-es évek: tudatos kísérletezés, gyáraktól 

független műhelyek, Kanyák Zsófia (Lámpák), Bohus Zoltán (Sejt), Buczkó György, 

Jegenyés János, stb. 

‒ 1980-as és 90-es évek: érett alkotások, integrálódás a nemzetközi üvegművészethez, 

síküveg lapok laminálásával létrehozott, csiszolt minimalista formák: Bohus Zoltán, 

Gonzales Gábor, Lugossy Mária, Lukácsi László, rogyasztott művek: neoprimitív 

eszközök, egykori kultúrák megidézése: Buczkó György, Gaál Endre, Kertészfi 

Ágnes, Melcher Mihály, M. Tóth Margit, Mészáros Mária, játékos posztmodern 

művek: S’igmond Géza, Melcher Mihály, fúvott üveg, „edényszobrok”: Horváth 

Márton, Smetana Ágnes, S’igmond Géza, szimpóziumok: Ajka, Pécs, Bárdudvarnok, 

MKISZ Üveg Szakosztály (1989), bárdudvarnoki alkotótelep (1991), Magyar 

Üvegművészeti Társaság 
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20. B Ismertesse az üveg kemencében történő meleg megmunkálásának módjait! 

 Beszéljen a hajlításról, rogyasztásról és öntésről, a szükséges segédanyagokról, 

formákról!  

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

‒ elektromos kemence, síküveg, üvegrög, fritt, gipszforma, kerámiaforma, 

formaleválasztó anyagok, hajlítás: 600 C, rogyasztás: 750-850 C, öntés 900 Celsius 

fok körüli hőmérsékleten, felfűtés, hőntartás, lehűtés, feszültségtelenítés 
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ÉRTÉKELÉS 
 

 

Sorszám Név 
Feladat 

sorszáma 
Osztályzat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

  ...............................................   ...............................................  

 dátum aláírás 
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1. té tél 
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2. té tél 
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3. té tél 
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4. té tél 
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10. té tél 
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