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egy nagy, tengerparti erdőtűzzel kezdődött: régen, az ókorban a hajósok 
(pontosabban: zsidó tengeri kereskedők) partot érve tüzet gyújtottak a 
vacsorafőzéshez, csak aztán nem volt kéznél a porral oltó, és a leégett er-
dőből a homok és a fahamu összeolvadt egyvelegéből valami üvegszerű, 

melegen hajlítható, alakítható anyaghoz jutottak a tengerészek. 
Más források szerint konkrétan a főníciaiak fedezték fel. A sztori nyomokban ugyanaz: hajósok partot 

érnek (itt megjelenik a vihar is, mint a hirtelen kikötés fontos magyarázata), nekilátnak a vacsorafőzés-
nek, edényeiket szódadarabokkal (ezek szerint annak idején volt ilyen) támasztották alá, azok beleol-
vadtak a homokba, stb.

A fenti, régészeti bizonyítékokkal egyébként nem alátámasztott legendákon túl van a tudományos 
vonal: az ókori Mezopotámiában talált első darabok – az i. e. 5. évezred körül – égetett agyaggyöngyö-
ket burkoltak és tettek fényessé. Az összetevők kvarchomok és sótűrő növények hamuja volt – és az 
ékírásos szövegek említenek még egy harmadik hozzávalót is, de sajnos még nem derült ki, mi lehetett 
az.

Üveget manapság már persze nem így gyártunk. Nem rakunk tüzet a hajó mellett a tengerparton, 
helyette modern gyárakban, fejlett technológia alkalmazásával folyik a gyártás világszerte, így hazánk-
ban is. Ha kimosunk egy befőttesüveget, már nem is gondolunk arra, hogy egy ilyen nagyságú üveg-
tárgy háromszáz éve még csak királyok és hercegek asztalán állhatott, fél évezreddel korábban pedig 
elképzelhetetlen lett volna az is, hogy egy falusi ember a hideg elől becsukja az üvegablakot. Mert nem 
volt üvegablak.

Idehaza bő tíz évvel ezelőtt már kifejezetten a feldolgozásra jött létre az országban egyedülálló fel-
szereltségű és kapacitású feldolgozóüzem, és elvileg nem lenne akadálya a szelektív gyűjtésnek sem, 
hiszen a városokban mindenhol van üveghulladék elhelyezésére alkalmas gyűjtőedény, és a kisebb 
települések is mind jobban magukénak érzik a probléma megoldását. Nem lenne akadálya, írom, de a 
valóság mégsem mindig ez. Meg merném kockáztatni a kijelentést, hogy amióta szelektálok, még so-
sem láttam valóban csak üveggel megtöltött zöld konténert. Nem tudom, honnan ez a figyelmetlenség 
idehaza, hiszen műanyag és üveg között igen markáns különbség van minden tekintetben, ráadásul 
egy nagyobb buli után sem kellene nagy gondot jelentenie annak, hogy a vissza nem váltható üve-
geket az egyik hulladékgyűjtőbe tesszük, a laposra taposott műanyagot meg a másikba. Egy teljesen 
másikba, amelyiken ráadásul piktogram, szöveg, részletes leírás is megmagyarázza a belevalókat.

E lapszámunk egyik interjúalanyával beszélgettünk minderről, ő említette a nyugat-európai gyakor-
latot, s ez azóta nem megy ki a fejemből. Egy holland, vagy osztrák kertvárosi övezetben elég csak egy-
szer a nem megfelelő edénybe dobni a hulladékot, s máris könnyedén találhatunk egy figyelmeztető 
levélkét, meg egy 50-100 eurós büntetésről szóló csekket a postaládánkban. Nem azt hangsúlyoznám, 
hogy a feljelentgetés jó vért szül, a nyugat-európai rendszer mégis működik. Egy idő után pedig nyil-
ván nem a „fortélyos félelem igazgat”, hanem a megszokás, az ember egy idő után egyszerűen – igen, 
a saját jól felfogott érdekében – a megfelelő módon szelektál. Az egyénnek ez talán pillanatnyi rossz, 
de a közösségnek nagy eredmény.

2022 az üveg nemzetközi éve. Ilyenkor persze nem elsősorban az utcán eldobva heverő üvegcsere-
pekre szoktunk gondolni, pedig akár arra is lehetne. Az üvegcserép is az emberi tevékenység terméke, 
s mint ilyennel, szintén kezdenünk kell vele valamit. Ezért ebben az esztendőben többször, visszatérően 
szándékozunk foglalkozni az üveghulladék kérdéskörével, a reciklálás lehetőségeivel, a példaértékű 
megoldásokkal és kezdeményezésekkel, egyedi alkotókkal és innovatív szakemberekkel. 

Mert az üveg egyébként is csodálatos anyag. Ha nem törnénk el, végtelenszer felhasználhatnánk a 
céljainkhoz.

Csak némi hamu és homok

Kocsis Noémi
főszerkesztő 

Állítólag
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