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b) Diplomás szilikátipari tervezőművészek 
c) Egy-egy település vagy terület lakossága, közössége, amely rendezvényeiben, 

programjaiban őrzi a helyi üveges múltat, örökséget 
d) Magyarországon diplomás üvegművészeket, OKJ-s képzésben üvegműveseket és 

középiskolai képzésben üvegműveseket képző egyetemek, középiskolák, gimnáziumok és 
tanodák diákjai, oktatói 

 
 
C. A jelölt örökség-elem rövid szöveges leírása 
 
Örökségünk a német és a velencei típusú üvegfúvásban gyökerezik, amely a meleg 
üveggyártáson alapul. A mai Magyarország területén leginkább német mintára, dézsa mellett, 
melegen formált, formába fúvott üvegek készültek gyárainkban. Erdélyben a velencei stílus 
hódított, ahol padon ülve formálták az üveget, rendkívül díszes tárgyakat hozva létre és 
túlnyomórészt szabadon (forma nélkül) készítették őket. Magyarországon üvegműves emlékek 
az ókorból is maradtak ránk, ám bizonytalan hogy ebből mennyi készült Magyarországon. A 
fúvott üveg feldolgozása, díszítése, hibáinak elrejtése okán az üveget megcsiszolták, festették. 
Hegyikristály és más értékes kövek csiszolásának tapasztalatait vették át az üvegművesek és 
adaptálták munkájukban. Csiszoló mestereink műkővel és gyémánt koronggal egyaránt 
dolgoznak ma már. Bezárt gyárainknak mind volt specialitása, amelyre alapoztak különleges 
szériákat, például az ajkai überfangos üveg, a karcagi fátyolüveg, a parádi lüszterfestés. Több 
száz szilikátipari tervezőművész és szakember tevékenykedik ma Magyarországon, ezeket a 
technikákat próbálják átmenteni részben restaurációs munkáikban, részben egyéni alkotásokat 
létrehozva. A folyamatos mozgásban lévő és a túlélése érdekében átalakuló üvegművesség, 
lassan de biztosan új utakat talál bezárt gyáraink hutáiból és csiszolóműhelyeiből a kisebb 
stúdiókba, majd onnan a felhasználókhoz, vevőkhöz. Az üveg gazdag technikai palettával 
rendelkező anyag. Örökségünk megőrzése érdekében üvegfúvó stúdiók fogadnak látogatókat 
óvodákból és iskolákból is. Magyarország területén működő egyetemeken, középiskolákban és 
tanodákban folyik üvegműves képzés. Több egyesület számos programja védi és terjeszti az 
üveges örökséget. 
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Jelölés 

 
1. Az örökség-elem azonosítása 
 
1.a Az örökség-elem neve  
 
Magyarországi üvegművesség 
 
1.b Az örökség-elem egyéb elnevezése(i) 
 
- 
 
1.c Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy egyén(ek) azonosítása 
 
 
a) Magyarországon üvegfúvással, üvegcsiszolással, ólmozással, festéssel, foglalkozó 

szakemberek 
 

A megszűnt üveggyárainkból (Ajka, Parádsasvár, Karcag) szétszóródott mesteremberek egy 
része kialakította saját műhelyét és ott folytatja szakmája gyakorlását. Üvegfúvó huta ugyan 
található ma Parádon, Józsa Bálint műhelye, vagy Salgótarjánban, Budweiszel Gyula műhely, 
de ezeket nem használják tulajdonosaik, mivel felvevő piac hiányában nem látják értelmét az 
üzemeltetésnek. Melegüvegformálás folyik még a halimbai üveggyárban, ahol többnyire a 
magántulajdonban lévő gyár németországi megrendeléseit teljesítik. Parádon működik még egy 
látványhuta, ahol kisebb ajándéktárgyakat készítenek és üvegfúvó bemutatókat tartanak a 
látogatóknak. Magyarországon jelenleg időszakosan két huta működik, amely 
megrendeléseket, illetve saját termékeket gyárt. Az egyik Révfülöpön Pattantyús Gergely 
műhelye, a másik Tápiószecsőn James Carcass és Hegyvári Bernadett műhelye. 
Csiszolóműhelyeinkből több van, ám ezek többnyire eldugva, családi házak pincéjében 
üzemelnek, a régi gyárak egy-egy megrendelőjét mentették át saját vevőjüknek, sokszor azon 
településen belül, ahol a gyár is működött. Azok közül, aki még várja az utcáról kisebb-nagyobb 
megbízással érkező vevőit, meg kell említeni Solymár Károly budapesti székhelyű 
üvegcsiszolómestert, mellette még Stadler Vilmost, a nagy múltú Stadler család Parádsasvárról 
származó, jelenleg Budapesten dolgozó üvegcsiszoló és gravirozó mesterét, Mata Pál savazó 
és csiszolómestert szintén Parádról, aki még mindig ott tevékenykedik. Kőszegi Levente 
budapesti mester, Kovács isván Halimbán savaz. Mindannyian készítenek ólomkristály 
díszműárút, pótlásokat, gravírozott ajándéktárgyakat. 
A klasszikus ólomsínes ólmozást ma már csak restaurációs munkáknál alkalmazzák. Itt 
megemlítenénk Balogh Eleonóra, Polyák János, Czifrák László, Botz Alexandra vagy Hefter 
László műhelyét. Mester Éva, Cserba László és a több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező 
Tóth Erzsébetet. Az ólomüveg ablakok készítésénél használt különböző festési technikákat és 
eljárásokat is itt alkalmazzák. 
 
b) Diplomás Szilikátipari tervező művészek 

 
A Magyar Iparművészeti Főiskola (a mai Moholy Nagy Művészeti Egyetem) hallgatói voltak. 
Korábban öt éves, ma 2BA+2MA képzésben folyik az üvegművességgel foglalkozó 
tervezőművészek képzése. A hagyományos technikákat a mai korba átörökítő és friss 
értelemmel felruházó közösség. Mai, üvegművészettel kapcsolatos tervezői megrendeléseket, 
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építészetben megvalósított saját ötleteket, illetve alkotói szabadságukkal élve egyéni 
alkotásokat hoznak létre saját műhelyeikban. A Magyar Üvegműveszek Társasága 
Egyesületének tagjai. 
 
c) Egy-egy település vagy terület lakossága, közössége, amely rendezvényeiben, 
programjaiban őrzi a helyi üveges múltat, örökséget 
 
Magyarországon több település neve őrzi az ott évszázadokkal előbb működő huta emlékét. 
Több helyen próbálnak ennek az örökségnek megfelelően kisebb alkotóházakat, stúdiókat, 
műhelyeket, programokat szervezni. A szervezők többnyire nem üvegművesek, de lelkesen 
tárják fel az emlékeket és rendezvényeiken gyarapítják és megosztják nemcsak a történeti 
anyagot, de a szakma “öregjeit” bemutatókon tudásuk átadására bíztatják. Ilyen egyének 
például a Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület tagjai is Kisújbányán. 
 
d) Magyarországon diplomás üvegművészeket, OKJ-s képzésben üvegműveseket és 
középiskolai képzésben üvegműveseket képző egyetemek, középiskolák, gimnáziumok és 
tanodák diákjai, oktatói 
 
Magyarországon 1942-ben egyetemi, majd később 1952-ben középsikolai szinten Báthory Júlia 
dolgozta ki az üvegművesképzés programjait. A diákok kezdetekben a gyári rajzolást, tervezést 
sajátították el. Ma a gyárak eltűntével folyamatosan alakul át a képzés célja és iránya. A diákok 
változatlanul elsajátítják a technikák túlnyomó többségét, hiszen bármelyikből kiindulva 
képesek lehetnek karriert építeni. Egyedül az üvegfúvás az, amit technikailag elsajátítani 
lehetetlen a kevés óraszámból és lehetőségből adódóan. Középiskolai szinten jelenleg a győri 
Kovács Margit Szakgimnázium, a budapesti Képző és Iparművészeti Szakgimnázium és a 
Jaschik Álmos Szakgimnázium diákjai tanulnak üvegművességet. Egyetemi szinten a Moholy 
Nagy Művészeti Egyetem diákjai tanulnak. 
A műhelyek alapvető célja az üvegben rejlő szépségek bemutatása, az üvegműves szakma 
alapjainak megismertetése, és az alkotói gondolkodás kialakítása. Diákjainak széleskörű 
technológiai és szaktörténeti elméleti tudást nyújt, gyakorlati képzésük során pedig elsajátítják 
a tradicionális és a modern technikákat, valamint az építészeti üvegek, a funkcionális és 
iparművészeti üvegtárgyak tervezését, kivitelezését. 
 
 
1.d Az örökség-elem földrajzi elhelyezkedése és elterjedtsége 
 
Magyarország teljes területén fellelhető az üvegművesség. Üvegművességi örökségünk 
emlékei megtalálhatók a Mecsekben, Pusztabányán és a Mátrában, Parádsasváron. Két gyári 
üvegmúzeumunk, Ajkán és Salgótarjánban menti át a kész díszműtárgyakat. Somogy 
megyében a Goszthony Mária Nemzetközi Üvegalkotótelep és Szimpozion Alalpítvány rendezi 
meg találkozóit minden évben. A Magyar Üvegművészek Társasága Egyesület tagjai főképpen 
Budapesten de más városokban, az ország egész területén is dolgoznak műhelyeikben. 
Múzeumokban fellelhető történeti anyagok találhatók Ajkán, Salgótarjánban, Budapesten, 
Bárdudvarnokon, valamint Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum Kortárs üveg 
gyűjteményében; Orosházán a Városi Képtár Báthory Júlia életműkiállításában. Kis stúdiók 
országszerte találhatók, például Budapesten, Tápiószecsőn, Révfülöpön, Pécsen, 
Balatonfüreden. Külföldön Amerikában, Németországban, Angliában, Ázsiában 
közgyűjteményekben és múzeumokban, galériákban is megtalálhatók a magyar üvegművesség 
darabjai. Az oktatás helyszínei is változatosk: Budapesten a Képző és Iparművészeti 
Szakgimnázium, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem található. Pécsen a Jannus Pannonius 
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Tudományegyetem, Győrben a Kovács Margit Szakgimnázium. Budapesten a Kis-kép galéria, 
Pannonhalmán a Hefter üveggaléria található. 
 
 
1.e Az örökség-elem a szellemi kulturális örökség mely területeit képviseli 

 

e) hagyományos kézművesség; 

 
2. Az örökség-elem leírása 
 
’Üveg’ szavunk iráni-aláni eredetű. A magyar üvegművességet két stílusirány határozza meg, 
melyek ötvözetéből sajátos helyi karakter alakul ki: a keleti (múltra) vonatkozó, és a római 
birodalom bukása után a nyugati kultúrkörből táplálkozó magyar üveg. A római birodalom 
szétesése után a tudást a kolostori műhelyek őrzik és mentik át, a kelettel kereskedelmi, politikai 
kapcsolatokat folytató nemzetállam pedig „szállítja” a mesés darabokat, a török elleni szövetség 
követi ajándékaként. 
Az ottomán birodalom hódítása idején három terület alakul ki, az üvegművészeti stílust 
tekintve. A felvidéken a tároló bányászati üvegek mellett patikaedényeket, alkimista 
laborüvegeket Rajna-vidéki német üvegfúvási stílusban gyártanak. A bányaiparban használt 
királyvizet csupán üvegedényben lehetett tárolni például, így ebből temérdek készült az 
uraságoknak. Erdélyben a velencei üvegfújás a mintaadó, díszüvegek gyártása zajlik itt 
elsősorban, mint például a tehetősebb rétegnek készülő procelánt imitáló edények, vázák. A 
hódoltsági területen pedig a keletről hozott szír, perzsa, egyéb üvegek használata történik. 
A szakrális, valláshoz kapcsolódó üvegek egyre inkább az Alpoktól északra kialakult világhoz 
kötődnek (fúvott kegytárgyak, gyertyatartók, festett tükörképek) felvevő piaca azonban a 
búcsúkban megforduló szabad paraszt emberek. A török kiűzése után az uradalmi huták, csűrök 
és a betelepült cseh és német bérlők egyszerre működnek, egymás mellett. A szabadparasztok, 
és szegény nemesek vásárlásai pedig hordozza azt a „népművészeti”, megrendelői igényt, 
amely kettősségéről, mint egyedi, magyar sajátosságról beszéltünk. 
A hutai üvegkészítés és stílus akár uradalmi (Rákóczi, Károlyi stb. huták), akár 
parasztüvegekként az erdei huták termékeiben a 19. század végéig él, és irtásföldről költözve 
tovább és tovább működnek, neveikben őrizve egykori tevékenységeiket (Görgényüvegcsűr, 
Pusztabánya, Lókút, Vágáshuta). 
A cilinderüvegek (fúvott henger amelyet egy oldalán szétvágtak hosszában, majd kiterítették, 
kihajtották, lapították, így nyertek síküvegtáblákat) fújása nálunk is történik, sőt a kiterített, 
kisimított táblaüvegek kiszabva sajátos magyar mértékegységhez vezetnek: „egy üveg”. 
Elsősorban az uradalmak a felhasználói ezeknek és az egyház, amelyek földjén állnak ezek a 
huták. Bérleti díjként gyártják ezeket a cilinder üvegeket és bucnikat üvegablakok készítéséhez 
főképpen templomokba, uraságok házaiba ablaknak, majd valamivel később a paraszti réteg 
számára is. 
Az üvegfújók, hutások a munkaszüneti („anhalt”) üvegek, jegyajándékok, szabad 
cserekereskedelmi darabok (halak, kosarak, tréfás ivó bokályok, szenteltvíztartók) készítésével 
őrzik, adják tovább fogásaikat, formáikat, készítési bravúrjaikat. Igénye szerint népi üvegnek 
számít, hiszen a felvevő rétege az akinek “megtetszik”. Sokszor a vevő ötlete hív egy formát 
vagy tárgyat életre. 
Az első világháború után a csonka ország elveszti üvegkészítéshez szükséges nyersanyag 
lelőhelyeit, de elnyeri szabadságát a pénzügyeiben. Az 1920-as 90%-os behozatal, 10% kivitel 
1935-re megfordul. Ugyanígy a céhes képzéshez visszanyúlás (vagyis nem csak rész 
munkafázisokat, de mindent tanulni és tudni kell egy jó üvegfújónak) megteremti azt az 
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üvegkészítő társadalmat, ami a 70-es évekig olyan üvegműves, fúvási stílust és tudást alkalmaz, 
gyakorol, ad át és teremt, amelynek nyomai egyes öreg mestereknél még fellelhetők, még 
megvannak. Ezeknek felgyűjtése, őrzése, továbbadása kötelességünk és felelősségünk. 
Az üveges ipar történetét a feldolgozóipar szemszögéből is kell taglalnunk. Amíg a 
középkorban csak egyházi és úri üveg volt, úgy az újkorban a 17. századtól lassan kialakult egy 
polgári réteg, amely a háztartási üvegeken kívül „használni” kért magának díszüvegeket, 
készleteket, speciális üvegeket, és díszítést is kért rájuk. Fürdő és emlékpoharak világát 
csiszolók alakították, fürdő- és emlékhelyek körül, és helyekről. Az adott hely képét 
belegravírozták, bravúros technikai megoldásokat és díszítéseket alkalmaztak. Hámoztak, 
savaztak, festettek, aranyoztak, hogy utána ezeket a tárgyakat az akkor divatos vitrinekbe a 
polgári réteg trófeaként bemutathassa. Nagyban nem beszélhetünk kifejezett magyar jegyekről 
de részleteiben természetesen fellelhetők apróbb nemzeti sajátosságok. 
A századfordulóra, a sokadik klasszicizáló hullám ellenmozgalmaként kialakuló szecesszió 
teret adott az építészeti üvegeknek és remekbeszabott muráliák születtek. A festők 
legnagyobbjai terveztek, festettek Róth Miksa műhelyével (Rippl-Rónai, Nagy Sándor) és a 
festők üvegben kezdtek tudni gondolkodni, a kézművesek pedig művészként. Kialakult a 
készítő iparművész szakma, életpálya. Megrendelőik között található az egyház de több 
budapesti épület üvegei köszönhetők Róth munkásságának. Polgári házak üvegablakai is 
készültek műhelyében, ezek közül a világháború után is sok épen maradt. Divatossá vált az 
üveg az építészetben, Róth Miksa festett, ólmozott színes üvegablakait a mai napig megtaláljuk 
Budapest épületeiben. 
A 20. század második felében (sokadszorra) is más irányt vett az iparművész, üvegtervező 
életforma Kelet-Európában, mint nyugaton. Magyyrországon a gyári tervezőnek képzett 
„üveggyári rajzolók”, „szilikátipari formatervezők” az ipar számára lettek volt hivatottak 
rajzolni, tervezni. Díszműtárgyakat, vázákat, csiszolt, festett, savazott üvegkelyheket, kehely 
készleteket, vázákat, tálakat, lámpabúrákat, borosüvegeket, hőálló üvegből teás és kávés 
csészéket, jénai edényeket, kiöntőket, ipari célra kémcsöveket, lámpaégőket is kiviteleztek a 
gyárakban. Európába és Amerikába is exportálták a termékeket. Új technológiai eljárásokat 
találtak fel, mint például a szabadalmaztatott fátyolüveg, speciális eljárásokat alkalmaztak, mint 
például az überfangos üveg (az ajkai gyárban a felső színköpenyt átcsiszolták, így különleges 
optikai hatásokat értek el). Üvegiparunk változatos és élénk volt. 
Nyugaton a stúdió üveg mozgalom (Amerikában művészek létrehozták saját üvegfúvó 
stúdióikat és ott kísérleteztek az üveg anyagával, felszabadítva, gazdagítva azt) olyan 
műhelyeket hozott létre, ahol a művész készítette el darabjait. Magyarországon szimpóziumok 
alkalmával nyílt lehetőség erre, az üveg anyagának széleskörűbb megismerése. Különböző 
anyagokkal kombinálták a fújt üveget, színekkel és új technológiai eljárásokkal kísérleteztek. 
Ilyenkor többnyire az üveg mozgását, optikai tulajdonságát vagy akár törékenységét 
hangsúlyozó kisplasztikák készültek, de ezek tapasztalatából tanulva a tervezőipar által 
megálmodott díszműtárgyak is gazdagodtak. Ez más gondolkodásmódot szabott meg az 
alkotóknak. Itthon még mindig a gyárból “kölcsönkért” üvegfúvómester kivitelezte a terveket, 
de azok túlnyomó többségben szobrok és anyagkísérletek voltak. Amikor a rendszerváltás 
„paktumai”, privatizációs elővásárlási jogai, az ezredforduló energia és piaci válsága, a kínai 
ipar előretörése együttesen mind bezárásra kényszerítette gyárainkat, a magyar üvegművesség 
átmentése elsősorban a művészek és a gyárakból elbocsájtott szakemberek feladata lett. 
 
Jelen pillanatban összesen öt pici üvegműhely működik, szakaszos üzemeltetéssel, és egy 
halimbai egykemencés „gyár”. Díszüveggyártástól elkezdve az antik üvegek pótlásáig mindent 
elvállalnak. A vevőközönség változatos. A galériákban saját tervezésű, kisszériás poharak, 
boroskelyhek, tálak vázák találhatók, többnyire turisták vásárolják meg őket a magas árképzés 
miatt. Egyre többen használják fel a hutaüveget szobrok készítéséhez is, amelyeket 
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képzőművészeti galériákban árusítanak. A csiszolómesterek lassan bezárják műhelyeiket. A 
főképp eddig nagyobb külföldi megrendelésekre készülő munkák eltűnőben vannak és 
mestereink nyugdíjas korba lépnek vagy már azok is. Szakmunkásképzés nincs, már a 
feldolgozóipar (festők, csiszolók) területén sem. Középiskolás fokon a Művészeti 
Szakgimnázium, és a Jaschik Álmos szakiskola maradt, elfogyó jelentkezőkkel. A Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen van oktatás, egyre inkább a galériás nyugati felvevő piac egyetlen 
életpálya modelljéhez igazodó „tantervvel”. Jelen pillanatban a középiskolai és egyetemi 
képzésből kikerülő tervezők és művészek a kulcsai a túlélésnek. Saját kisszériás vagy egyedi 
terveik, munkáik (díszüvegtárgyak, lámpabúrák, ékszerek, poharak stb.) tartják életben az 
üvegművességet. Az építészeti üvegben, építészekkel együttműködő üvegművesek régi 
technikákat (schwarzlott festés, homokfúvás) próbálnak “megújítani” és ötvözni modern 
technikákkal (casting, rogyasztás). 
Átalakuló világunk eltűnő életformái, eltűnő tudásainak megőrzése, és gyakorlása jelenthet 
valamit, teremthet olyat, amit átmentve az utókornak megmutathat, mint érték, mert „nem mi 
őrizzük a hagyományt, a hagyomány őriz minket” (Andrásfalvy Bertalan). 
 
3. Érvelés a nemzeti jegyzékre való felvétel mellett 

 
A magyar üvegművesség, főképpen az üvegfúvás és csiszolás amelyeket az üvegyárakban 
műveltek, eltűnő félben van. Az elmúlt évtizedekben különböző okokból bezártak üvegyáraink 
és a kisebb manufaktúrák is elveszítették vevő körüket, így megszüntek. Az üvegfúvást oktató 
mesterek lassan kihalnak és nem marad, aki tovább adhatná a mesterségbéli tudást a következő 
nemzedéknek. A gyárak megszűnése miatt a művészek saját műhelyeikben, stúdióikban 
próbálják megvalósítani a magas költségekkel járó géppark és üzemeltetés működését. Az 
iskolák képzései erőforrások hiányában, folyamatosan küzdenek a fennmaradásért. A 
jegyzékbe való felvétel nagy mértékben segítené és megerősítené a mesterség továbbélését 
azzal, hogy a figyelmet ráirányítaná a szakma megmaradásának nehézségeire, ösztönözné a 
készítőket a webcikkek, könyvek és egyéb dokumentumok készítésében, a tudás átadásában, 
kapcsolatok kialakításában, illetve oktató intézményeink fontosságára nemzeti szinten, továbbá 
jó példát szolgáltatna más mesterségek számára is. 
 
 
4. Megőrzéssel kapcsolatos intézkedések (lásd N.3-as kritérium) 
 
 
4.a Jelenlegi és korábbi erőfeszítések az örökség-elem megőrzésére 
 
A megőrzés érdekében különböző csoportok, szervezetek jöttek létre. Ezek közül vannak, 
amelyek a művészeket nemcsak kollégáikkal (akár nemzetközi szinten is) és a korábban 
gyárakban dolgozó üvegfúvókkal, csiszolókkal kapcsolják össze, hanem az érdeklődő 
látogatókkal is szimpóziumok, bemutatók, évente ismétlődő programok segítségével. Vannak 
szervezetek, amelyek a meglévő tudást könyvekbe, cikkekbe foglalás mellett a mai 
üvegművesek, művészek kiállítási és találkozási lehetőségeit bővítik különböző akciók és 
programok keretein belül. Léteznek olyan stúdiók, amelyek amellett, hogy minden nap 
gyakorolják az üvegműves szakmát, nyitottak az iskolákkal valók együttműködésre is. 
Régészeti feltárások folytak üvegműves örökségünk felfedezésére, huta rekonstrukciók, üveges 
turista út kialakításával. Gyűjtemények jöttek létre a gyárak anyagából és egyéb, az 
üvegművesség történetét bemutató anyagokból. Jelenleg is tanítják, őrzik az üvegműves tudást 
oktatási intézményeink. Ezek mind folyamatosan együttműködve munkálkodnak az 
örökségünk megőrzésén. 
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A Goszthony Mária Nemzetközi Üvegalkotótelep és Szimpozion Alapítvány Bárdudvarnokon, 
a Goszthony Mária kúriában és környezetében 1991-től működik. Évente megrendezett 
üvegművészeti szimpozionjai elsősorban a huta üveg, üvegfúvás technikáját erősítik. Itt minden 
évben egy szakmai párbeszéd alakul ki, amely lehetőséget biztosít a technikák és az üvegműves 
hagyományok átadására. Más üvegműves technikák gyakorlása úgyszintén elérhető a 
műhelyeiben. Nemzetközi szimpozionok alkalmával megnyitja kapuit az érdeklődők előtt és 
jelentős üveggyűjteménye egész évben látogatható. A rendezvényeiket bárki látogathatja, 
ezekről rendszeresen beszámol a Kapos Televízió is. 
Az 1996-ban alapított Magyar Üvegművészek Társasága Egyesület (MÜT) tagjai között a 
diplomával rendelkező szilikátipari tervező és díszítő művészeket találjuk. Az egyesület 
szakmai találkozókat, kiállításokat szervez, illetve művészettörténészekkel együttműködve 
kiadványokat készít a magyar üvegművészetről. Digitalizált formában az interneten is 
közzéteszi hamarosan. Célja a magyar üvegművészet és művesség megismertetése, megőrzése 
a szélesebb közönséggel nemzeti és nemzetközi porondokon is. 
A Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület elsősorban a falut alapító ősök 
kultúrájának felkutatására, bemutatására, népszerűsítésére jött létre. Céljuk többek között, hogy 
együttműködés és tapasztalatcsere céljából felvegyék a kapcsolatot bel- és külföldi 
hutatelepülésekkel, üveghutákkal, üvegmúzeumokkal, üvegművészekkel, a témával foglalkozó 
régészekkel, művészettörténészekkel, kutatókkal. 
A Hosszúhetényi Önkormányzat és a Nemes János ÁMK régen dédelgetett álma volt, hogy a 
kelet-mecseki huták üveges hagyatékának méltó emléket állítson egy állandó üvegtörténeti 
kiállítás formájában. Jegenyés János és Kertészfi Ágnes üvegművészek, Novotny Béla 
belsőépítész, Lang Ádám történész és Papp János közművelődési szakember, valamint sok-sok 
önkéntes segítő összefogásával valósult meg az állandó kiállítás, a művelődési ház földszintjén. 
A kiállítás anyagát a pusztabányai üveghuta ásatásai során előkerült tárgyi emlékek, Jegenyés 
János több éven át gyűjtött és őrzött anyaga, valamint a nyolcvanas évek végén évente 
megrendezett pécsi üvegszimpozionok alkotásai – köztük több világhírű üvegművésztől 
származó alkotás – képezik. 
2008 óta, a hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ és több civil szervezet – köztük 
a Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület – közreműködésével, minden évben 
megrendezésre kerül az “Üveges hétvége a Zengővidéken”, illetve az “Üveges hétvége a Kelet-
Mecsekben” című program, melynek célja a Kelet-Mecsekben közel száz éven át működött 
erdei üvegművesség hagyományainak felelevenítése, az üvegfúvás gyönyörű mesterségének 
megismertetése a közönséggel. A rendezvények az eltelt 12 év alatt országos hírűvé nőtték ki 
magukat, az országos médiák is rendszeresen beszámolnak róla. Gallina Zsolt régész és Lang 
Ádám történész tartott előadást a hutafeltárásról Hosszúhetényben. 
2012-ben a kisújbányai közösség a Kelet-Mecsekben létrehozta a 24 km hosszú Üvegesek 
Útja tanösvényt, mely Kisújbányát, Hosszúhetényt, Pécsváradot és Óbányát köti össze, és 16 
tablón, 3 nyelven, mutatja be az üvegfúvás hétezer éves történetét. 
Szintén kisújbányai kezdeményezésre kezdődött meg 2018-ban a pusztabányai üveghuta 
régészeti feltárása, Gallina Zsolt régész vezetésével. A munkálatokat a Hosszúhetényi 
Önkormányzat, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a Mecsekerdő Zrt és a “Kisújbányai Baráti 
Kör” Alapítvány támogatta. A munkálatok még nem fejeződtek be teljesen, de már 
bebizonyosodott, hogy ez volt az 1700-as évek végén Baranya vármegye legjelentősebb ipari 
létesítménye, s mint iparrégészeti emlékhely Magyarország legjelentősebb hutafeltárása. A 
régészeti munkálatokról és az esetleges rekonstrukcióról a Pazirik Kft. 2019-ben “Pusztabánya 
– az utolsó mecseki üveghuta” címmel filmet készített. 
A halimbai üveggyár utolsó gyárunk, ahol kézzel fúvott tárgyak készülnek. Habár 
magánkézben van, mégis vállal megbízásokat ezzel segítve az üvegfúvás mesterségének 
megőrzését, illetve felmerülő megbízások megvalósítását. 
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A parádi üvegmanufaktúra elsősorban az ide látogatóknak tart üvegfúvó bemutatókat. Kis 
manufaktúra, elsősorban fúvott díszműárut állít elő. Nagyban elősegíti az üvegfúvás mint 
mesterség megismerését és népszerűsítését. Pattantyús Gergely és James Carcass műhelye 
vállakozásként működő szakmai stúdiók. Időszakosan begyújtott hutáikban saját tervezésű 
tárgyaik és megrendeléseik mellett fogadnak iskolás és óvodás csoportokat, ezeken a 
bemutatókon a gyerekek bepillantást nyerhetnek a mesterség fogásaiba. Volt olyan kisgyerek, 
aki olyan lelkes volt hogy kijelentette: “Mikor megnővök én is üvegfúvó leszek”. A 
szakgimnáziumokkal, egyetemekkel együttműködve segítik a diákok munkáinak befúvását. 
A Szimultán Művészeti Iskolát 2000 májusában Ars Vitrum Üvegműhely néven alapították. Fő 
célja egyrészt az volt, hogy a művészetek iránt érdeklődő felnőtteknek képzéseiken lehetőséget 
biztosítsanak, másrészt az „üveges utánpótlás” nevelése az üvegműves hagyományok 
ápolásának megőrzésével a fiatal korosztály számára. Szakmai oktatásuk 4 féléves és 
nemzetközi szakmai bizonyítványt nyújt. Vállalt törekvésük, hogy tudatos alkotó 
egyéniségeket képezzenek, akik alkalmasak a szakterületükön adódó feladatok magas szintű 
megoldására. 
A Fénybánya Huta-Üveg Alapítvány célja az űvegművesség, az üvegfúvás és egyéb 
tradicionális technikák magas szintű művelése és tanítása, a kihalástól veszélyeztetett üveges 
társszakmák mentése, életbentartása. Az üvegművesség és az üvegművészet egységének újra 
felfedezése illetve helyreállítása. Az Alapítvány tevékenységei, céljainak megfelelően, a 
tudományos kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kultúrális 
örökség megóvása és az euroatlanti szakmai integráció elősegítése. 
Magyarország területén kettő üvegművészeti, üvegműves galéria létezik. Az egyik a budapesti 
Kiskép Galéria, a másik a pannohalni Hefter Galéria. Mindkettő a magyar üveg népszerűsítését 
és értékesítését tűzte ki céljául. Szakmai programokkal, előadásokkal is várják közönségüket. 
Évente ismétlődő tárlatokon előadásokat is tartanak. A kis szériás tárgyakat és plasztikákat, 
szobrokat elsősorban ők tárják a közönség felé, eladásaikkal segítik az üvegművesek 
fennmaradását. 
A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium közel 250 éves képzési hagyománnyal rendelkező, 
2009-ben Magyar Örökség-díjjal kitüntetett (http://www.kiskepzo.hu/magyar-orokseg-
dij.html), hazánk művészeti oktatásában a legnagyobb múlttal rendelkező iskola. Az 
intézményben oktatott tíz különböző szakirány egyike az üvegművesség, amelynek tananyagát 
Báthory Júlia – nemzetközi jelentőségű, a Bauhaus iskoláját is megjárt – üvegművész dolgozta 
ki az akkori iskolaigazgatóval, Z. Gács Györggyel, amely lehetővé tette a szakosztály 
megalapítását 1952-ben. A képzés jellege mára több lépcsőben is átalakult, azonban mindenkori 
célja egy olyan tudás-háttér átadása, amellyel a tanuló sikeresen folytathatja pályáját a felsőfokú 
képzésben, de képes legyen az egyéni alkotói munka megszervezésére és kivitelezésére is. Az 
5 éves képzés során a tanulók megismerkedhetnek az üvegesség szakmájával; az egyes 
technológiai folyamatok – a hideg- és a meleg-megmunkálási módszerek – alapjaival, az 
elméleti tananyagban a tervezés-módszertannal, valamint a szakma történeti és technológiai 
hátterével. Az iskola üvegműhelyében szinte minden eszköz a tanulók rendelkezésére áll, amely 
szükséges az üvegtárgyak létrehozásához és megmunkálásához. Több évtizedes hagyománnyal 
rendelkezik az iskola falai közt működő fazekas rendszerű üveghuta (mostanra talán az egyetlen 
az országban), amelyben a közelmúltig születhettek meg a diákok tervei. Az üvegtárgyak 
feldolgozását a hagyományos csiszológép-park szolgálja ki, de működnek még elektromos 
kemencék és homokfúvó berendezés is. 
A győri Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnázium 1981-ben alakult. 1994-ben az 
üvegműhely létrehozására Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművészt kérték fel. A 3 
éves képzés, ahol kezdetben üvegfestést és ólmozott üvegablak készítést oktattak, egyaránt 
szolgálta az általános műveltség, a művészi tájékozottság bővítését, a szaktudás és a tradíció 
átörökítését, a speciális tehetségfejlesztést, és pótolta a kézművesség területén jelentkező 

http://www.kiskepzo.hu/magyar-orokseg-dij.html
http://www.kiskepzo.hu/magyar-orokseg-dij.html
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szakemberhiányt. 2005-ben az oktatás átalakult, létrejött az üvegműves szak mostani formája 
négy plusz egy éves képzéssel. 2006-tól Farkas Vajk üvegművész vette át és viszi tovább a 
műhely szellemiségét. 
A Moholy Nagy Művészeti Egyetem egyetemi szintű üvegműves képzést biztosít a diákjainak, 
amely diploma elismert a világ összes országában. A hagyományos technikákat tudatosan 
ötvözi a mai kor vívmányaival, ezzel átmenti őket a jövőnek, továbbá a mai kor vívmányaival 
kiegészítve tudatosan integrálja a kortárs tárgyalkotás szellemiségébe. 
Üvegművességünk történetét számos könyv dolgozta fel, ezek közül említhetjük Varga Vera, 
Wehner Tibor, Veress Kinga írásait, Lang Ádám “Üveghuták a Kelet-Mecsekben” írását. 
Veress Kinga művészettörténész, jelen pillanatban a MÜT történetének megírásán fáradozik a 
könyv októberben lezs készen. 
Múzeumokban fellelhető történeti anyagok találhatók Ajkán, Salgótarjánban, Budapesten, 
Bárdudvarnokon, valamint Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum Kortárs üveg 
gyűjteményében; Orosházán a Városi Képtár Báthory Júlia életműkiállításában és a Róth Miksa 
emlékházban is. 
 
 
4.b A megőrzés tervezett lépései 
 
Az üvegművesség tudásanyagának megőrzéséhez elsősorban a különböző közösségek 
összekapcsolására és anyagi segítségre van szükség pályázatokon keresztül. Ez már nagyon sok 
jó gyakorlaton keresztül megvalósul. Ezeknek folytatása és anyagi támogatása nagyon fontos. 
Ezek a kapcsolatok alkalmasak nemcsak a tudás megosztására, de arra is, hogy a közösségek 
energiáikat és lelkesedésüket is megosztva támogassák egymást a különböző anyagi és eszköz 
források beszerzésében. 
Itt nagy szerep jut az iskoláknak, hiszen a termeikből kerülnek ki azok a lelkes fiatalok, akik a 
szakmát a jövőben életben tudják tartani. A budapesti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium 
az egyik ilyen intézmény, de a győri Kovács Margit Szakgimnázium és a Szimultán Tanoda is 
hasonló programokon keresztül igyekszik a tudást megosztani, és a különböző közösségek 
között hidat verni. Minden évben tartanak nyílt napokat, ahol bárki bemehet az utcáról és 
megtekinthet egy üvegfúvás bemutatót, akár ki is próbálhatja a mesterség egyszerűbb fogásait. 
A csiszolóműhelyekbe is van ilyenkor bejárás, ahol az oktatók szívesen mesélnek a szakmáról. 
A diákok kiállítása bemutatja az eredményeket. 2021-ben a Kis-kép Galériával összefogva, 
Budapesten, a Krisztina körúton, elegáns körülmények között mutatták be munkáikat a tanulók, 
ahol még szélesebb közönségnek vált elérhetővé az üvegműves hagyományok megismerése. 
Az iskolák rendszeresen járnak gyakorlatra a kisebb stúdiókba, Révfülöpre, Pattanytús Gergely 
üvegművész műhelyébe, Tápiószecsőre a James Carcass vezette műhelybe. A Moholy Nagy 
Művészeti Egyetem műhelyei vagy éppen Bárdudvarnokon a Goszthony Mária Nemzetközi 
Üvegalkotótelep és Szimpozion Alapítvány alkotótelepe úgyszintén szabad utat biztosít a 
diákoknak. A Szimultán Tanoda diákjai Solymár Károly csiszolómesterhez jártak szakmai 
gyakorlatra. 
Az iskolák és galériák folyamatosan kapcsolódnak országos programokhoz is, ilyen például a 
Múzeumok Éjszakája. A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium ezen a napon szintén 
üvegfúvás bemutatóval várja az érdeklődőket, a Kiskép Galéria erre az alkalomra állít ki 
anyagot és tart tárlatvezetést az érdeklődőknek. Ugyanez a galéria szervez évente kiállítást a 
Tér-kép galériában Budapesten, ahol múlt évben 4 üvegművész tartott előadást saját praxisáról, 
illetve egy összefogó előadást a magyar üvegművészetről, ezek bárki számára látogathatók 
voltak. Ebben az évben ugyanitt a nagy múltú, sajnos mára már megszűnt karcagi üvegyárunk 
világszabadalommal rendelkező fátyolüvegeiből készült egy kiállítás, amelyet online is 
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elérhetővé tettek a közönség számára. Ezek mind olyan események, amelyeket a közösségek 
folytatni szeretnének. 
Idén ősszel kerül megrendezésre az AQB (Art Quarter Budapest) területén, egy a MÜT által 
szervezett program, amely egy hétvégén keresztül biztosít betekintést az üvegműves 
hagyományokba és a jelenlegi helyzetbe. Az udvaron a Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium és a tápiószecsői üvegfúvó műhely tart üvegfúvó bemutatót, amíg a MÜT 
tagjainak kiállítása tekinthető meg a raktár egyik erre a célre kialakított épületében. Szakmai 
előadásokra is sor fog kerülni, ahol gyűjtő, művészettörténész, alkotó és mester beszél majd az 
üveg és üvegművesség, művészet jelenlegi pozíciójáról és lehetséges jövőjéről. Tervezik 
ezeknek a felvételét és közzétételét az interneten. 
Ez is egy formája olyan fórumok kialakításának, ahol a tudás átadására sor kerülhet, ahogyan 
minden szimpozion és regionális találkozó. A Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu 
Egyesület által szervezett üveges hétvégék a Mecsekben egy a régióban megtalált és feltárt 
üvegfúvóműhely kapcsán alakultak ki négy település összefogásával. A minden évben 
megrendezésre kerülő esemény egy hétvégében sűrít össze kirándulást a Pusztabányán 
fellelhető üveghuta emlékekhez, vetített előadást amely ismerteti a feltárás részleteit, és a 
bemutatók során öreg mesterek elfeledett fogásokat, illetve tárgyak elkészítését közvetítik. 
Ezeken az eseményeken felvételek készülnek a bemutatókról, így egy lassan épülő filmtárház 
alakul ki a régi tecnikákról, amiből művészettörténészek vagy éppen diákok, tanárok tudnak 
meríteni. 
Ugyanezt szolgálja a MÜT weboldalán külön erre a célra fenntartott tárhely, ahol szándékaik 
szerint összegyűjtik a jelenleg különböző magántulajdonban lévő filmeket, nemcsak a MÜT 
történetéről és kiállításairól, de a magyar üvegművesség más fejezeteiből is. Ez az anyag bárki 
számára elérhető lesz a jövőben. 
Az elmúlt években számos könyv, kiadvány jelent meg az üvegművességről és -művészetről. 
Jelenleg is folyamatban van egy könyv Veress Kinga művészettörténész tollából. 
Pattantyús Gergely évtizedek óta gyűjti és reprodukálja üvegemlékeinket. Kutatta Mátyás 
korabeli üvegedényeinket ugyanúgy, ahogyan a magyar Kossuth pohár történetét, vagy éppen 
a Rippl Rónai hagyatékban fellelt terveket, amelyeket saját műhelyében rekonstruált, majd a 
folyamatot dokumentálta. A rekonstrukció folyamán vált világossá számára, hogy ezeket 
milyen módon és technikával lehet megvalósítani. Ez egy érdekes probléma, amely jelen 
korban is gondot okoz időnként. Tervezni papíron könnyű, megvalósításkor azonban az anyag 
közbeszól. Ezért az üvegművesség megőrzésében nagy szerepe van annak, hogy az 
egyetemeken üzemeljen majdnem folyamatosan egy üveghuta, ahol a papíron felrajzolt tervek 
megvalósításra kerülnek. A fogások így bővülhetnének, ahogyan az üveg feldolgozásához és 
díszítéséhez is kapcsolódó üvegcsiszolás, festés, gravírozás is. 
Fontos lenne a magángyűjteményekben összegyűjtött anyagok megkeresése, dokumentálása. 
Ennek kapcsán jött létre a fentebb már említett fátyolüveg kiállítás is. 
Eltűnt, felszámolt üvegyáraink területén eldobálva, az enyészetnek ítélve fekszenek még 
mindig pótolhatalan technikai tudásról tanúságot tévő formák, eszközök, tárgyak, 
dokumentumok. Pattantyús Gergely és Derksen Gyöngyi nemrégen mentett meg ilyen formákat 
a közelmúltban bezárt Ajkai üveggyárból. További munka során talán még a parádi, tarjáni és 
más hutákban “felejtett” tárgyak összegyűjthetők. 
A munka nem ért véget, közös összefogással, folyamatos párbeszéddel programok 
szervezésével és dokumentálással menthető át és gazdagítható a magyar üvegművesség 
öröksége. 
 
 
4.c A megőrzést veszélyeztető, akadályozó tényezők, a közösségi védőintézkedések 
korlátai 
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Az üvegműves szakma, az üvegművészet tárgyakban mutatkozik meg, de folyamatos emberi 
tevékenységen alapszik. A tudás szinte hiába kerül dokumentálásra könyvekben, filmeken, 
múzeumokban, ha a szakmát gyakorló művészek és mesterek már nem tudják továbbadni. Az 
élő tudást nem pótolhatja semmi. 
A hazai üvegipar rohamos leépülése, a gyárak egymás utáni bezárása eredményeként 
szétszéledt a szakember gárda, egyre nehezebb találni üvegfúvót, üvegcsiszolót, savazót. 
Tudásuk a semmibe vész. Művészemberek már csak egy-két helyen tudják terveiket üvegműves 
kollégák segítségével kivitelezni szakember hiányában. Az iskolai oktatás terén is óriási 
veszteség az üvegipar megszűnése, a diákokat már nem lehet gyári gyakorlatra küldeni és 
végzett művészként sem fognak tudni tervezőként elhelyezkedni. 
Az oktatás helyszínei között legnagyobb hagyománnyal rendelkező Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium üveg szaka az elmúlt 70 év folyamán, felmérve az aktuális lehetőségeket, 
mindig reflektált tanmenetében az adott időszak igényeire. A korai években elsősorban a gyári 
tervezésre, később az önálló művészi munkára készítette fel a tanulókat. A szakma is 
változatlan technikai és szellemi sokoldalúsággal, töretlen lelkesedéssel dolgozik, de az elmúlt 
időszakban meg kellett küzdenie pár nehézséggel. 
Az üveges szakma a közvélemény által kevéssé ismert, ezért nem kezelik megfelelő 
figyelemmel. A szakképzés keretrendszere nem kedvez a művészetoktatásnak, a szakmai (és 
rajzi) képzés plusz óraszámokat és nagyobb költséggel járó műhelyek fenntartását, anyagok 
beszerzését követelné meg. Az iskola komoly aggodalmakkal néz a következő évek elébe, 
egyre szűkülő forrásaiból nem telik az iskola üveghutájának korszerűsítésére, az üvegcsiszoló 
gépek zöme a műhellyel egyidős, kemencéi felújításra szorulnának. Az anyagi okokból történő 
óraszám szűkítés (kizárólag a törvényben előírt minimum) felszínesebbé teszi az oktatást, a 
minőség rovására megy. A legnagyobb aggodalommal tekintünk a jövőbe, mert ha a szak 
bármilyen okból bezárásra kerülne, akkor a szakma egy olyan fontos bázisát veszítené el, amely 
a technikák széles tárházával dolgozik, őrzi a hagyományait, miközben izgalmas kortárs 
szellemi műhely, amely az egyetemi képzés alapjául is szolgál. 
Az üvegművesek által használt anyagok beszerzése egyre nehezebbé válik. A magyar gyárak 
bezárásával külföldről kell behozni a legtöbb alapanyagot és szerszámot, ez nemcsak költséges, 
de sokszor minőségében is eltérő az általunk megszokottól, így az a kész tárgy milyenségét is 
befolyásolja. 
 
 
4.d A jelölő fél, esetenként az érintett önkormányzatok, valamint a közösségek, csoportok 
és egyének elkötelezettségének mértéke és megnyilvánulási formái 
 
A MÜT rendszeresen szervez kiállításokat és szimpozionokat, ahol a különböző fórumokon 
találkozhat szakember, művész, diák és a közönség. Ilyen találkozóra példa a 2021 októberében 
megrendezésre kerülő Üveges hétvége is. Folyamatosan bővíti kiadványait és digitalizálja 
azokat. A vezetőség lelkesedéssel, térítés mentesen dolgozik a közösségért és a szakma 
népszerűsítéséért. Jelen van az interneten saját weboldalával, a facebookon folyamatosan 
értesíti az érdeklődöket programjairól. Kiadványokat kezdeményez, azoknak megvalósítására 
pályázatokat ad be és nyer el. Külföldi kiállításokat szervez tagjainak, azokról beszámolók, 
előadások készülnek.  
A galériák nemcsak a kortárs művészeket, mestereket támogatják de történeti anyag 
kiállításával az örökségünket a közönség felé tárják, akár digitális, online formában is, lásd 
“Karcagi fátyolüveg” kiállítás 2021-ben. 
Az iskolák, tanodák minden nehézség ellenére hatlamas erőefeszítésekkel tartják életben a 
szakmát. A diákokat saját idejükben viszik a tanárok, kiállításokra, találkozókra, szerveznek 
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bemutatókat és csatlakoznak mások bemutatóihoz. Az érdeklődökkel nyílt napokon tartják a 
kapcsolatot a kérdésekre válaszolnak, lelkesen informálják a látogatókat. Saját anyagukat 
szintén bárki által látogatható kiállításokon népszerűsítik. Szakmai gyakorlataikon biztosítják 
a mesterek és diákok találkozását és eszmecseréjét. Idén a Művészetek Völgyében, 
Vigándpetenden tartanak üvegfúvómebutatót. 
A Szimultán tanoda elkötelezett a fenőttoktatásban, egy évtizede OKJ-s képzés keretében teszi 
elérhetővé a szakma fogásait a felnőtteknek, rendszeresen látogatva a még megmaradt 
üvegműves bázisokat és összekötve a különböző közösségeket ezáltal. 
A kisebb üvegfúvó stúdiók egy része specializálta magát üvegműves bemutatókra ahol 
részletesen elmagyarázzák a látottakat. Másrészük működő tervező és kivitelező műhelyként is 
fogad óvodás és iskoláscsoportokat térítésmenetesen, részt vállal az oktatásban fogadja az 
egyetemekről és szakgimnáziumokból érkező diákokat. 
Kisújbányán, Óbányán, Hosszúhetényben, minden évben megrendezésre kerül az üveges 
hétvége amelyet az egyesület tagjai szerveznek. Kortárs és történeti anyagokat tesznek 
elérhetővé, eközben a bemutatók keretében, találkozik mester, diák és közönség. A hely 
örökségének megőrzése a céljuk. 
 
 

A jelöléssel kapcsolatos adatok 
 
5. A közösség részvétele a jelölésben és hozzájárulása a felterjesztéshez (lásd N.4-es 
kritérium) 
 
 
5.a A közösségek, csoportok, egyének részvétele a jelölésben és hozzájárulása a 
felterjesztéshez 
 
A jelölési dokumentáció összeállításához hozzájárult önkéntesen és lelkesen, a pályázat 
elkészítésében részt vettek a következő egyének és intézmények. 
A Magyar Üvegművészek Társasága Egyesület. A közgyűlésén jelenlévő tagok aláírásukkal 
támogatták a felterjesztést nyilatkozatukban. 
A Neuglashütte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesület felvette a kapcsolatot Dr. Csonka-
Takács Eszterrel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság 
igazgatójával, aki tanácsaival segítette a felterjesztés elkészítését. A Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban a felterjesztést készítőkkel közösen egyeztető megbeszélés zajlott a felterjesztés 
lehetőségéről, menetéről. Derksen Gyöngyi, az üveges hétvégék a Kelet-Mecsekben egyik 
szervezője, koordinálta a kommunikációt a Nemes János Művelődési Központtal. Fotókat és 
nyilatkozatokat gyűjött. 
A Képző és Iparművészeti Szakgimnázium részéről Kecskés Kriszta Ferenczy-díjas 
üvegművész a beadandó dokumentum megírásában segédkezett, Bihari Kristóf az üvegszak 
vezetője nyiltakozatával és konzultációval segítette a munkát. 
Török Sára a Szimultán Tanoda vezetője és a Fénybánya Hutaüveg Alapítvány elnöke 
nyilatkozatával és az iskola munkájával kapcsolatos kiegészítéseivel vett részt.  
Veress Kinga művézettörténész, az Üveg az építőművészetben című könyv szerzője, illetve a 
most készülő MÜT történetét feldolgozó könyv írója a felterjesztés történeti részének 
szövegéhez a nyújott segítséget.  
Patttantyús Gergely Ferenczy-díjas üvegművész, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanára a 
történeti anyagot állította össze. 
Lukácsi Liza filmjét a MÜT bocsájtotta rendelkezésre. 
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A képanyag nagy részét a Nemes János Művelődési Központ vezetője Papp János készleteiből 
merítettük, János szintén segített Lang Ádám régésszel tartani a kapcsolatot, illetve segített 
nyilatkozatok gyűjtésében. 
Kertészfi Ágnes Ferenczy-díjas üvegművész hívta fel a figyelmet és szerzett információkat a 
Vitráriusok I-II. című filmről. Megkereste a jogtulajdonost és felvette vel a kapcsolatot. 
Hefter László, üveggaléria tulajdonos és Ferenczy-díjas üvegművész, az MMA tagja, 
nyilatkozatával segített. 
Koós Ágnes a Kiskép Galéria tulajdonosa nyilatkozatával járult hozzá a felterjesztéshez. 
Goszthony Mária Nemzetközi Üvegalkotótelep és Szimpozion Alapítvány támogatásáról 
biztosított. 
Lang Ádám régész a rendelkezésre bocsájtotta könyvének digitalis változatát. 
A MÜT képvisletében Carcassné Hegyvári Bernadett üvegművész fűzte össze a 
dokumentumot.   
A felterjesztés folyamatos konzultáció és együttműködés eredménye egyesületek, iskolák, 
művészek, és galériák között. 
 
 
5.b Szabad elhatározásból fakadó, előzetes és teljes körű tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés 
 
A Magyar Üvegművészek Egyesülete vállalta a jelölés felterjesztését 2021 júniusában. A 
munka azonnal megkezdődött és az aktuális közgyűlésen 2021. június 18-án a jelenlévő tagok 
nyilatkoztak a felterjesztésről. A tagok örömmel adták beleegyezésüket abban a reményben, 
hogy a magyar üvegművességre irányíthatják a figyelmet. Kecskés Kriszta és Darabos Anita 
felajánlották segítségüket a dokumentum elkészítésében. A gyűlésen után összegeztük a MÜT 
szerepét a magyar üvegművesség védelmében. A facebook-on kértünk segítséget azoktól a 
tagoktól akik nem voltak jelen a közgyűlésen a filmmel és fotókkal kapcsolatban. 
Információkkal a felterjesztés kitöltését illetően Dr. Csonka Takács Eszter szolgált.  Derksen 
Gyöngyi, Pattantyús Gergely, Kecskés Kriszta és Carcassné Hegyvári Bernadett megkezdte a 
munkát a jelölési dokumentum összeállításhoz. Telefonon kerestük meg a nyilatkozat tévőket. 
Lang Ádám régész felajánlotta könyvét a Mecsekben feltárt hutákról. A munkát igyekeztünk 
felosztani. Rengeteg segítséget kaptunk a dokumentum összeállításához. 
 
 
5.c Az örökséghez való hozzáférés szabályainak alkalmazásáról szóló nyilatkozat (lásd 
egyezmény 13/d/ii)  
Ennek a pályázatnak az esetében ez nem releváns 
 
 
6. Dokumentáció 
 
 
6.a Csatolandó dokumentumok mennyisége 
 

Fényképek (kötelező) 64 darab albumban 

Filmek (kötelező) Vitráriusok I. és II. 1988 
2X10 perc,  
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 MÜT Art Market 2017 5 perc 

Hangfelvételek (nem kötelező) nincs 

Térképek (1 db kötelező) 1 db mellékletben 

Könyvek (nem kötelező)  
 
 
 
6.b Szerzői jogokról való lemondás 
Mellékletben csatoltuk a lemondó nyilatkozatokat 
 
 
6.c További források listája 
 
 
100 kerámia 50 üveg (2010) MOME Szilikát tanszék, Budapest 

Bodonyi Emőke (1993): Stúdióüveg – Kísérlet egy fogalom és jelenség értelmezésére, Pest 

Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre. 

FISE 30, katalógus (2012) Fiatal Iparművészek Országos Egyesülete, Budapest 

HuGlass 2014, katalógus (2014) Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete, Budapest 

Kecskés Krisztina (2017): Az Üveg SZAK-MA, Magyar Iparművészet 2017/2, 44. Budapest. 

Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium (Kisképző) http://kiskepzo.hu/index.html 

Keserű Katalin (2008): Az Arts and Crafts kora. Kézműves iparművészet Magyarországon, 

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Budapest 

Losos, Ludvík – Balogh Eleonóra (2010): Üvegművészet az építészetben, Cser kiadó, 

Budapest. 

Varga Vera (2001): Üvegművészet, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest 

Wehner Tibor (2006): A magyar üvegművészet, Képző- és Iparművészeti Lektorátus, 

Budapest. 

 
 
7. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok 
 
7.a A jelölést benyújtó fél 
 
Magyar Üvegművészek Társasága Egyesület 
 
 
7.b Kapcsolattartó személy valós személy 
 
Darabos Anita alinery@glassroom.hu 06309229306 
 

http://kiskepzo.hu/index.html
mailto:alinery@glassroom.hu
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Carcassné Hegyvári Bernadett  bernadetthegyvari2@gmail.com   06205658900 
 
7.c Érintett közösség szervezete(i) vagy képviselője/képviselői 
 
Dr. habil Darabos Anita MÜT elnök 
 
7.d Felelős helyi szervezet(ek) 
 
-Magyar Üvegművészek Társaságának Egyesülete 
-Szimultán Tanoda 
-Fénybánya Hutaüveg Alapítvány 
-Neuglashūtte Német Nemzetiségi Kultúrfalu Egyesūlet 
-Goszthony Mária Nemzetközi Üvegalkotótelep és Szimpozion Alapítvány 
-Képző és Iparművészeti Szakgimnázium 
-Nemes János Művelődési Központ 
-Kiskép Galéria 
-Hefter Üveggaléria 
 
 
 
 
8. Aláírás a jelölést lebonyolító nevében (datum, aláírás) 
  

mailto:bernadetthegyvari2@gmail.com
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Melléklet 1. 
5.a-5.b pontokhoz 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
A kulturális örökségért felelős miniszter felhívásának megfelelően A Magyar Üvegművészek 
Társasága Egyesület jelölést nyújt be az UMNB Szellemi Kulturális Örökség 
Szakbizottságához, mellyel egyben a “Magyar Üvegművesség” című örökség-elem felvételét 
javasolva a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. 
 
A jelölés benyújtásáról előzetes és teljes körű tájékoztatást kaptam. 
A Magyar Üvegművészek Társasága Egyesület nevében hozzájárulok a nevezett örökség-elem 
nemzeti jegyzékre történő jelöléséhez. A felterjesztés elkészítésében részt vettem, és az abban 
megfogalmazott hosszú távú célok megvalósítását a továbbiakban is segítem. 
 
 
 
Kelt, Budapest 2021 augusztus 01 
 
   

Dr habil Darabos Anita, MÜT Elnök 

                                                                                   
  
 

                                                                                               
 





Hefter László üvegtervező iparművész. 

 

A HEFTER ÜVEGGALÉRIA alapítója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 

Pannonhalma 9090 Tóthhegy utca 11/a  

T: 36 30 2862876  

laszlo@heftergallery.com 

1962 óta foglalkozom üveggel. Kezdetben üvegművesként, 1974-től üvegtervező 
művészként. 1976 óta építészethez kötődő üvegművészeti feladatok 
megoldásán dolgozom, vonatkozzon ez a régi korok művészeti üvegablakainak 
restaurálására valamint új művek létrehozására. 

Középületekbe és autonóm stúdió munkáimban az emberi lékek és érzelem 
megnyilvánulásai érdekelnek, ahogy reagálnak a jelen előzmények nélküli 
történéseire. Fontosnak tartom, az iparművészet, képzőművészet, design, 
valamint a kézműves hagyományok és a jelen technológia lehetőségek 
integrációját. Fontosnak tartom, az üveg és más anyagok egymásra hatásában 
rejlő lehetőségek alkalmazását, és más művészeti műfajokkal való 
kommunikáció segítését.  

Művészeti munkásságom mellett 15 évig tanítottam az üvegműves 
szakképzésben. 1997-ben költöztem Pannonhalmára, amely vallási, kulturális és 
turisztikai központ. Itt alapítottam meg 2007-ben családi összefogással a HEFTER 
üvegművészeti galériát, amit fiam Hefter Bruno üvegművész vezet. 

A HEFTER üvegművészeti galéria magyar és a nemzetközi üvegművészet fóruma, 
amely a jelen kérdésfelvetéseire válaszokat kereső és adó, állandó és időszakos 
kiállításaival szolgálja kulturális közéletünket az üvegművészeten keresztül. 
Galériánkkal, saját örömünkön kívül látogatóinknak szeretnénk élményt, 
tanulságot, érzelmi és szellemi erőforrást mutatni. 

2021.07. 20.  

Hefter László  

mailto:laszlo@heftergallery.com


 

























Ifj. Lang Ádám, történész

Pécs, 7625 Böck János utca 9.

langadi75@gmail.com

Történészként elsősorban a kelet-mecseki üveghuták (Pécsvárad, Óbánya, Újbánya, Pusztabánya) 

múltja foglalkoztatott. Ezen érdeklődésemben nagy szerepet játszott Jegenyés János üvegtervező mű-

vésszel való barátságom. A 2000-es évek elején buzdított, hogy ezt a témát egy komolyabb köteteben is 

összegezzem. Így született meg 2008-ban az Üveghuták a Kelet-Mecsekben című munkám, alapos levél-

tári, könyvtári és helyszíni forráskutatások nyomán. 

Többéves nyomozás során nyilvánvalóvá vált, hogy a kelet-mecseki 17.-19. századi üveghuták (üvegkészí-

tő műhelyek) a magyarországi ipartörténet kiemelkedő szereplői. Cseh-német üvegfúvók Baranya megye 

egyik legfontosabb ipari létesítményét teremtették meg. 

A kelet-mecseki üvegtörténet legfontosabb ma is látható emléke a pusztabányai üveghuta rom, mely 

középkori hagyományokon alapuló, rendkívüli jó állapotban megmaradt bajor-cseh kettős hutakemencét 

és egyéb, az üvegkészítés szempontjából nélkülözhetetlen mellék kemencéket foglal magába, európai 

szinten is kiemelkedő épségben. Az elmúlt évek szisztematikus feltárása révén rendkívül sok információt 

szereztünk a közép-európai és ezen belül a magyar üvegművesség nívójáról.

Beleegyezem, hogy felterjesztésre kerüljön a magyar üvegművesség hagyománya a Szellemi Kulturá-

lis Örökség Jegyzékére. A jelölés benyújtásáról előzetes és teljeskörű tájékoztatást kaptam. A felterjesz-

tés elkészítésében részt vettem és az abban megfogalmazott hosszútávú célok megvalósítását továbbra is 

segítem. 

Pécs, 2021 július 19.

Ifj. Lang Ádám
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