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A Fénybánya Üvegművészeti Társu
latot 1996-ban hozta létre Po
lyák János és Pattantyús Gergely.
Közhasznú Művészeti Alapítván�
nyá 2006-ban alakult. Alapítók:
Boda Péter keramikus, Horváth
Ottó szobrász, Kassai Bálint asz
talos, erdésztechnikus, Kotormán
Norbert szobrász, Polyák János
üvegművész. Az Alapítvány elnök
sége: Pattantyús Gergely üvegmű
vész, elnökhelyettes: Bukta Nor
bert festő, titkár: Győri Anita
keramikus, üvegművész.
Az Alapítvány célja: a régifaj
ta üvegművesség, üvegfúvó szakma
megtanulása, tanítása, az üvegmű
vészet gyakorlása, a kihalástól
veszélyeztetett
szakma
menté
se, életbentartása, továbbadása.
Az (üveg)művesség és (üveg)művé
szet egységének újra felfedezése,
illetve helyreállítása.
Az Alapítvány tevékenységi körei
– az Alapítvány céljainak megfe
lelően:
1.tudományos tevékenység, kutatás;
2.nevelés és oktatás, képesség
fejlesztés, ismeretterjesztés;
3.kulturális tevékenység;
4.kulturális örökség megóvása;
5.euroatlanti integráció
elôsegítése.
Az Alapítvány tevékenységei –a fent
rögzítetteken belül-, üvegfúvás,
műhelyek kialakítása (kemencék,
üvegtechnikai eszközök készítése,
építése, vásárlása, szerszámkészí
tés, művészi üvegtárgyak készítése
és árusítása. Üvegfúvó-bemutatók,
vándor-üvegfúvások, vásározás, „cé
hes”iskolarendszer kiépítése, az
itthoni műhelyek működtetése kül
honiak számára, szakmai könyvtár
és számítógépes adatbázis létreho
zása, restaurálás, rekonstrukció,
kutatómunka, oktatás, fordítások,
kiadványok támogatása, készítése,

rÉgi és új par asztüvegek

üveggaléria létrehozása, kiállítá
sok segítése, a társszakmák fel
térképezése, néprajzi kutatómunka,
és végül is képző- és iparművésze
ti (üveg)munkák végzése.
Célkitûzések

A fent röviden rögzített célon be
lül az Alapítvány célkitűzése a
kézmıves üvegfúvás mesterségének
mindjobbani megismerése, megismer
tetése, ápolása, fenntartása, ha
gyományos régi üvegformák rekonst
rukciói. Az e közben megismert,
megismerendő gondolkodásmód egy
re elmélyültebb gyakorlása, ennek
kortárs
művészi
üvegmunkákban
megjelenítése. Az üvegfúvó-mű
vész-mester dönt a készülő tárgy
rendeltetéséről, formájáról, ará
nyairól akár üvegfúvás közben,
tehát nem a mennyiségi termelés,
hanem kiváló minőségı üvegtárgyké
szítés a cél, merev célképzet nél
kül, ahol a figyelmezett, elvégzett
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munka a fedezet, az életrevaló
változtatás, változatosság lehető
ségével, képességével.
Az Alapítvány célkitűzése az ilyen
munkához, alkotói magatartáshoz
műhely kialakítása, ahol már megje
lennek a társszakmák is, úgy mint
üvegolvasztó (vegyész), kerámia-,
fa-, fémműves és szerszámkészítő.
A távlati célok közt szerepel új
műhelyek kialakításának segítése,
a 21. század üvegműhelyeiért.
Az Alapítvány célkitűzése továbbá
tanulmányok készítésének, tudományos
kutatómunkák támogatása, különös te
kintettel az üveg történeti fejlődé
sére, a magyar és európai üvegkultúra
jellegzetességeinek és viszonyának
megismerésére, néprajzi-, szocio
lógiai beágyazottságának, a rokon
szakmákhoz való viszonyának, egymás
rahatásainak vizsgálatára.
Az Alapítvány célkitűzése a társ
szakmákra, azok tagbeli képvise
lőire támaszkodva, az üvegművész
szakma folyamatos megújítása, le
hetőségeinek, kereteinek tágítá
sa, a fent vázolt hagyományos
kézműüveges ismeretek gyakorlata
után és által. Alkotók ösztöndíj
formájú támogatása, és műhelyek
biztosítása.
Az Alapítvány célkitűzése végül
symposionok, kiállítások szervezé
se, lebonyolítása, illetve az okta
tás, a megszerzett, birtokolt tudás
átadása, az üvegműves, -művészeti
tanulás támogatása, kézműves tábo
rok szervezése, lebonyolítása. Ha
zai és külföldi tanulmányutak támo
gatása, kiemelten az üvegművesség
kapcsolataira.
Ezek a Fénybánya Huta-Üveg Ala
pítvány céljai. A tagság nem csak
üvegművészekből áll, hanem olyan
szobrászokból, festőkből és ipar
művészekből is, akik szeretnek
üveggel dolgozni.
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A „Hírpattantyú” újságot édesapám Pattantyús József alapította 1990-ben, és mûködtette
1994-ig, Révfülöpön. ’96-ban történt halála után most, 2008ban indítjuk újr a, elsôsorban
a Révfülöpön székelô „Fény
bánya Huta-Üveg Alapítvány”
tevékenységének, tagjainak bemu
tatásár a, mûködésének beszá
molóir a, az üvegmûvességrôl,
vagy ahhoz k apcsolható ír ás
ok megjelentetésére. másodsor
ban, esetenként pedig folytatja
kultur ális folyóir atként Rév
fülöp községet érintô, Révfü
löprôl szóló kultur ális érté
kek közlését.
A m ateriális elôállítási
folyam at
A felületkezelés

Rövid részlet Kepes György:
A látás nyelve címû munkájából
Az alkotói folyamat méltó megbecsü
lésének tudatos követelése azon
ban olyan igényből fakad, amely
nek általánossága túlmutatott a
látás nyelvének keretein. A szűk
látókörű profit utáni hajsza-a XIX.
Század kannibalizmusa -szétrom
bolta a munkafolyamatnak, az al
kotó tevékenységnek szinte minden
eleven aspektusát. A mennyiségi
termelésnek hódoló vak odaadás a
gép igájába döntötte az embert. A
termelés uniformizálásával járó,
növekvő gépesítés hamarosan elve
zetett az igazi művesség hanyat
lásához, a művességéhez, amely
az anyagnak, a szerszámnak és az
előállító valódi lényének tisz
teletén alapul. Az alkotás igazi
természetének dagadása a szerszá
mokban és az anyagokban rejlő tu
lajdonságok semmibe vevése az em
beri törekvések minden területét
elárasztó, veszélyes járvánnyá
vált. A legegyszerűbb hétköznapi
tárgy előállításától a kifejezés
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üvegfúvás
a várban

legátfogóbb dimenziójáig hamis
beállítottság uralkodott, s ez
nem csupán az alkotás ritmikus
örömét a munka élvezetét rombolta
szét, hanem az anyagok és szer
számok iránti megértést is elho
mályosította. A XIX. Század ele
jén Carlyle, és valamivel később
Ruskin és Morris már felismerte
a gépi termelés pusztító követ
kezményeit az alkotó tevékenység
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re, s ezzel együtt az emberi élet
re. Világosan meglátták, hogy az
embernek a használt anyagtól és
eszköztől való elidegenedése ma
gával hozza az önmagától való el
idegenedést is. Látták, hogy az
embernek minden munkafolyamat
ban újra meg újra fel kell lel
nie a munka örömét, a formálás és
a teremtés élményét ahhoz, hogy
eljusson a teljes értékű lét
hez. „Valódi művészeten a mun
ka örömének emberi kifejeződé
sét értem. Nem hiszem, hogy az
ember boldog lehet munkája köz
ben, anélkül, hogy ezt a boldog
ságot kifejezné... Ez a természet
egyik legkedvesebb ajándéka, mert
minden embernek, sőt, úgy lát
szik, minden dolognak is dolgoz
nia kell...”-írta William Morris.
A mi nemzedékünknek jutott a fel
adat, hogy ezt a látomást a lehe
tő legszélesebb társadalmi síkon
megvalósítsa. Fontos feladat ez,
mert nem csupán a vizuális művé
szet új életre keltését foglal
ja magába, hanem még inkább a
felfokozott érzékenység kibontako
zását is, amelynek révén kiküszö
bölhetjük a hamisságot és a szé
gyent az emberi kapcsolatokból.
víz, bor, pálinka
hutakész üvegek

HÍR
üvegfúvás noszvajon
2006-2007-ben az Alapítvány
részt vett a noszvaji „Fény
symposion-on”, a Farkaskő NBME
szervezésében. Rövid képes be
számolóval próbáljuk visszaad
ni a barlanglakásba faragott
kis hutát és olvasztást.
Aki eljött, el tudott jön
ni, annak nem kell mesélni a

csodálatos
barlanglakások
ról Noszvajon, Balázs Péter,
Horváth Ottó, Kotormán Lász
ló és Norbert faragott te
reirôl, az egész farkaskôi
mûvészteleprôl. Elkezdtünk fa
ragni egy barlanghutát, ahol a
hegy maga, a tufa lesz a kül
sô réteg, a szigetelô, és majd
kibéleljük zirkozittal, samot
tal a tûztérnél. De ki is pró
báltuk, és faragtunk a falba
egy kicsi „fazekat”, a falban
levô kéményébôl ment a meleg
egy kicsi hûtôkamrába, és há
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rom olvasztást csináltunk is,
amíg a lágy cserép tartott,
mert 1200 fok felett a tufa is
olvadni kezd, és elolvad maga
kemencetér is. Remek munka
volt, nagyszerû tanulságokkal,
tapasztalatokkal, köszönjük az
invitálást Balázs Péteréknek.

közhasznúsági jelentés 2007
Fénybánya Huta-Üveg Alapítvány
Adószám: 19380692-1-19
8253.Révfülöp Fény utca 1.
1. Számviteli beszámoló, és egy
szerûsített mérleg.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
(adatok e.ft-ban)
2007-ben pénzeszközök...... 92
Eszközök összesen.......... 92
Saját tôke................. 92
Induló tôke............... 200
Tárgyévi eredmény alaptevékeny
ségbôl................... -108
Források összesen.......... 92
Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel............... 60
Közhasznú tevékenység ráfordításai..................... 168
Közhasznú tevékenység
eredménye................ -108
Összes pénzügyi eredmény... -108
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2. 2007-évben Cél szerinti jut
tatásokban az Alapítvány nem
részesült.
3. Központi szervtôl, elkülö
nített állami pénzalaptól, he
lyi önkormányzattól, önkormány
zatok társulásaitól és mindezek
szerveitôl támogatásban nem részesült.
4. A vezetô tisztségviselôk
2007-ben juttatásokban nem ré
szesültek.
5. A közhasznú tevékenység beszámolója
Alapítványunk
célkitûzésének
megfelelôen üveghuta, és mû
hely faragását kezdte meg Nosz
vajon, a Farkaskô Noszvaji
Barlang Mûvésztelep Egyesület
meghívására és felkérésére, a
barlang-mûvésztelep inspiráló
környezetében. Egyhetes üvegol
vasztást is tartottunk, a tufába vájt kicsi próbakemencével.
Kisméretû üvegtárgyakat készítettünk. A munkát az NBME, és a
tagok saját anyagi hozzájárulá
sával végeztük. (Lásd a képeket.)

