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Szakmai beszámoló 

a Laczkó Dezső Múzeum kortárs üveggyűjteményének gyarapításáról 

 

 

1. A megvásárolt műtárgyak bemutatása a nyilvántartásba vétel során kapott leltári számmal 

 

1. 

Leltári szám: 2021.80.1. 

Mű címe: Csiszolt levelek 1. 

Művész: Báthory Júlia  

Készítés éve: 1937  

Anyag: üveg 

Technika: fúvott, csiszolt, 

vonalas mély csiszolással készült 

Méret: 4x15,5x18 cm 

Tárgyleírás: 

Levélformát utánzó lapos tál, 

erezete csiszolt, homokfúvott 

sávval hangsúlyozott. Az erezet 

megemelt élben találkozik, a levél 

nyele szintén megemelt, 

vízszintesre csiszolt. 

 

2. 

Leltári szám: 2021.80.2. 

Mű címe: Csiszolt levelek 2. 

Művész: Báthory Júlia 

Készítés éve: 1937  

Anyag: üveg 

Technika: fúvott, csiszolt, 

vonalas mély csiszolással készült 

Méret: 5x11,5x13,5 cm 

 

Tárgyleírás: 

Levélformát utánzó, párjához 

képest magasabb tál, erezete 

csiszolt, homokfúvott sávval 

hangsúlyozott. Az erezet 

megemelt élben találkozik, a 

levél nyele szintén megemelt, 

vízszintesre csiszolt. Kör alakú, 

lapos (3cm) felületen nyugszik. 

  

3. 

Leltári szám: 2021.81.1. 

Mű címe: Homokfúvott tálka 

levelekkel 

Művész: Báthory Júlia 

Készítés éve: 1939  

Anyag: üveg 

Technika: homokfúvott, csiszolt, 

vonalas csiszolással 

Méret: 6,5x10,3x10,3 cm 

Tárgyleírás: 

Kis méretű tálka, mely aljától 

fokozatosan szélesedik szája felé. 

Homokfúvott átlátszatlan 

felületét levélformák és 

hullámvonalban ívelt sávok 

díszítik, ezek vésett párhuzamos 

vonalakkal díszítettek és részben 

átlátszóra csiszoltak. 
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4. 

Leltári szám: 2021.83.1.  

Mű címe: Szent Márton 

Művész: Perlaki József 

Készítés éve: 2004  

Anyag: üveg, fa 

Technika: színezett, ólmozott 

antik és katedrál üveg 

schwarzlot festéssel fakeretben 

Méret: 74x54 cm 

 

Tárgyleírás: 

Szembe forduló, ikonszerűen 

stilizált Szent Márton mellkép. 

Baljában püspöki botot tart, 

jobbját áldásra emeli. Ruhája és 

süvege zöld és piros színű. Feje 

körül felirat: 'SZENT MÁRTON'.  

 

5. 

Leltári szám: 2021.84.1.  

Mű címe: Angyal 

Művész: Perlaki József  

Késztés éve: 2000  

Anyag: üveg, fa 

Technika: átlátszó síküveg 

ráolvasztva a rézszalagból 

készült formára, fakeretben 

Méret: 35x35 cm 
 

Tárgyleírás: 

Körvonalakká egyszerűsítve, 

profilban ábrázolt angyalfej, 

amelyet alulról stilizált szárnyak 

ölelnek körbe.  

 

 

 

2. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, és a megvalósítás 

eredményességének elemzése 

 

A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményén belül önálló egységet képez a több mint 500 

darabot számláló kortárs üvegművészeti kollekció, amely országos viszonylatban is jelentős. A 

gyűjtemény törzsanyagát az 1985-ben rendezett (nulladik vagy „próba”) Ajkai Üvegszimpoziumon, 

valamint az 1990-es Ajkai Üvegszimpoziumon készült munkák, és az azt követő 1990-es Művelődési 

Minisztériumnak köszönhető és saját forrásból finanszírozott vásárlások alapozták meg. Később a 

Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Képzőművészeti- és Iparművészeti Lektorátus és Kulturális 

Minisztérium támogatása, valamint a művészek nagylelkű ajándékozásai révén sikerült gyarapodnunk. A 

használati tárgyakon (poharak, vázák) túl a hideg és meleg üvegmegmunkálás legkiválóbb hazai 

képviselőinek alkotási határozzák meg a gyűjtemény arculatát. Mivel a gyűjtemény országos 

jelentőséggel bír, minden alkalmat igyekszünk megragadni annak gyarapítására. 

2021-ben NKA pályázat keretében sikerült Báthory Júlia hagyatékából 3 db korai alkotást és Perlaki József 

veszprémi üvegművésztől 2 db kisméretű üvegablakot vásárolni. A két alkotó kiválasztása az országos és 

helyi gyűjtőkör és a gyűjteményfejlesztési stratégiánk figyelembevételével történt. Míg Báthory 

nemzetközi ismertségű, a magyar üvegművészet szempontjából kimagasló érdemekkel bír, addig Perlaki 
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alkotásai által szorosan kötődik Veszprém városához, ugyanakkor országosan jelentős épületeken is 

dolgozott. A két művész, illetve alkotásaik a nemzeti és a helyi örökség megóvása szempontjából is 

kiemelkedő jelentőségűek. 

Míg Perlaki József a mai napig aktívan alkot, Báthory Júlia életműve lezárt. Korábban üvegkollekciónk 

legnagyobb hiányossága volt, hogy éppen a magyar üvegművészet legnagyobb formátumú 

személyiségétől semmit nem tudunk bemutatni a hazai üvegművészet történetét reprezentáló 

kollekcióban, ami e pályázat révén lehetségessé vált. Bár Veszprémben él és dolgozik, eddig Perlaki József 

sem képviseltette magát a gyűjteményben. 

Mindig is fontos volt számunkra, hogy a régi és új szerzeményeket a nagyközönség számára élőben és 

online felületeken is hozzáférhetővé tegyünk. A megvásárolt tárgyakat és az alkotókat nem csak 

műhelylátogatások alkalmával, online mutattuk be, hanem 2022. március 5-én és április 2-án a 

nemzetközi üveg évéhez kapcsolódva egy-egy „Üvegszombaton” állítottuk ki a műveket. Báthory Júlia 

életművét fia, Szilágyi András üvegművész és unokája dr. Szilágyi B. András művészettörténészész 

ismertette az érdeklődőkkel, míg Perlaki József saját maga beszélt eddigi munkáiról. Mindkét esemény 

pozitív visszajelzést kapott. 

A 2019 után szerzeményezett, 1949 után készült üvegtárgyainkat az amerikai Corning Museum of Glass 

New Glass Review című kiadványához is rendelkezésre bocsátottuk 2022. március elején. 

További céljaink közt szerepel az üvegkollekció évről évre újabb tárgyakkal történő gyarapítása, illetve a 

tanulmányi raktárunk vitrinjeiben állandó jelleggel kiállított gyűjtemény rendszeres bemutatása 

rendezvények és programok keretében. 

  

 

 

 

 






