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Csillár, 2006
(Szeged, MÁV pályaudvar)

Csillár, 2009
(Kaposvár, Szivárvány
Kultúrpalota)

Csillár, 2011 (Gödöllő, Királyi váró)



Bajánsenyén születtem 1948-ban. Négy éves vol-
tam, amikor a falunkban uralkodó politikai viszo-
nyok miatt ”átmeneti időre” Dorogra menekültünk
a rokonainkhoz. Végül aztán itt maradtunk. 
Az általános iskolai osztályokat Dorogon, a középis-
kolai tanulmányokat Esztergomban végeztem.
A rajzolás, a festés fiatal éveim rendkívül fontos
elfoglaltsága volt. A dorogi kultúrházban működő
rajzszakkör állandó, a foglalkozásokat rendszeresen
és lelkesen látogató tagja voltam.
Az érettségi után, 1967-től a Tokodi Üveggyár ter-
vező osztályán műszaki rajzolóként dolgoztam. Itt
ismerkedtem meg az üveggel, a hutával. A gyár
élete, működése nagy élmény volt számomra.
A tokodi gyárban tudtam meg, hogy a budapesti
Magyar Iparművészeti Főiskolán elindult az üveg-
tervező szak.
1968-ban sikeres felvételi vizsgát tettem a buda-
pesti főiskolán, és megkezdtem üvegművészeti
tanulmányaimat. Mesterem a kiváló festő-, szob-
rász- és üvegművész Z. Gács György volt. Mellette
sokat köszönhetek szaktanáraimnak: Dr. Gurmai
Mihály és Deák Ferenc vegyészmérnöknek és
Szabó Tibor üvegtechnológusnak. Ők „magas hőfo-
kon” szerették az üveget.
1972-ben diplomáztam üvegtervező művészként. Ebben
az évben a salgótarjáni síküveggyárba vettek fel tervező-
nek. Üvegfelületek hajlítással, rogyasztással, festéssel való
alakítása volt a feladatom. Minden lehetőséget megad-
tak, hogy elképzeléseimet megvalósíthassam, de a ter-
veim mintadarabok maradtak: ekkor még nem volt
valóságos igénye az iparnak az új gyártmányokra,
a művészi igénnyel megformált elemekre.

1975 körül azonban néhány budapesti tervező
intézet, elsősorban a Középülettervező Intézet
keresni kezdte az új hazai anyagokat, amelye-
ket az általa tervezett modern szállodák, közé-
pületek belső tereinek korszerű kialakításához
szeretett volna felhasználni. Így kerültem a belső -
építészek látóterébe, akik üvegfalak, üvegablakok,
világítótestek tervezésével és kivitelezésével
bíztak meg. 
A Művészeti Alap tagjaként, önállóan dolgoztam
– 1980-ban megváltam a salgótarjáni gyártól, de
munkáimat kiviteleztetni rendszeresen visszajár-
tam –, és a Tokodi Üveggyár is még hosszú éve-
kig fontos szerepet töltött be szakmai életemben:
a gyár megbízásából terveztem palackokat, illat-
szeres üvegeket, és saját munkáimat is itt kivite-
leztettem. A gyár megszűnése fájdalmas hiányt
teremtett: közel kétszáz éves gyártási kultúra
veszett el. A Tokodon megismert kiváló szakem-
berekkel ma is együtt dolgozom, de sajnos egyre
kevesebben vannak.
Az 1990-es évektől saját vállalkozásban a mai
napig aktív tervezői-kivitelezői tevékenységet
végzek. A legkisebb feladatot is teljes értékű kihí-
vásnak tekintem. Kiállításokon ritkán veszek részt,
elsősorban megbízásokat teljesítek. Minden elké-
szült, átadott munkámnál megélem az alkotás
varázslatos folyamatát, az adott feladat teljesíté-
sének és a szakmai kihívásnak való megfelelés
nagyszerű élményét.
Az elmúlt negyven év az üveg vonzáskörében telt
el, most is így élek, elégedetten, hiszen azt csinál-
hatom, amit szeretek: az ÜVEGET.
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Csillár és gyertyatartó, 2006 (Kutas, Kozmapuszta, Hertelendy Kastélyhotel)

Csillár, 2001 (Miskolc, Tiszai pályaudvar)
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Üvegcsillár (magánvilla)

Üvegtárgyak


