
4. A désfalvi szájhagyomány történeti személyiség emlékét is őrzi, mint a Rózsa Sándorét. 
Tamási Andrásné Séra Irmától jegyezte le unokája: 
„Nagyanyám 1983-ban 89 éves korában halt meg. Ő magyarázta, mi történt az ő 

édesanyjával, mikor Járai úréknál szolgált. Ebédet kellett vigyen a mezőn dolgozó béreseknek. 
A „Hendér útján" találkozott Rózsa Sándorral. Úgy megijedt tőle, hogy még az ételt is 
elszalasztotta, és még emellett valami pálcikákat is, amiket később összeszedtek. Rózsa 
Sándor ere felfigyelt, s megkérdezte: mik azok? Ő azt felelte annyi pálcika van, ahány felé kell 
ossza az ételt a béreseknek. Ezzel szelíden megsimogatta, s azt mondta neki, senkinek el ne 
mondja, hogy vele találkozott. Ha még véletlenül találkoznak tőle meg ne ijedjen. Rózsa 
Sándort a csendőrök sokat üldözték. Ezért egy nagyon érdekes dolgot csinált - lova lábára a 
patkókat fordítva vasaltatta fel." 

Désfalván Rózsa Sándornak követője akadt. Boldog Feriről igaz történeteket beszélnek, akik 
ismerték. Szegény árva fiúból lett rablóvezér az 1950-es években. Bandájával a környező 
erdőkben tanyázott. A róla szóló történetek már kezdik magukba ötvözni a betyár 
jellemvonásokat. Ismerősöket és szegény embert nem engedett bántani. Az üldözötteket 
védelmébe vette. A börtönből megszökött, hogy az ott raboskodó kulákokról a családnak hírt 
vigyen. 

Adorjáni Rudolf 

Adatközlők: Antal Áron (sz. 1929), Antal Áronné Kiss Anna (sz. 1930), Antal Miklós (sz. 1920), Bódi 
András (sz. 1926), Bódi György (sz. 1926), Bódi Imre (sz. 1930), Fodor János (sz. 1932), Illyés Ferenc (sz. 
1924), Kiss István (sz. 1919), Kiss Istvánná Kiss Ilona (sz. 1923), Lazär Iustin (sz. 1907), Molnár Ferenc 
(?), Molnár János (sz. 1940), Osvátné Dézsi Mária (sz. 1921), Pálosi Ferenc (sz. 1917), Séra Jánosné Béres 
Ella (sz. 1930), Séra Gábor (sz. 1929), Tamási Andrásné Séra Irma (sz. 1933), Szilágyi Sándomé Bódi Irma 
(sz. 1932), Szilágyi Sándor (sz. 1919), Szekeres Jánosné Filep Matild (sz. 1910). 

Gyűjtők: Adorjáni Rudolf Károly (sz. 1922), Csiszér Elemér (sz. 1984), Csügg Gyöngyike-Magdolna 
(sz. 1983), Kiss István (sz. 1983), Magyari Mihály (sz. 1984), Pálosi Árpád Zsolt (sz. 1981), Szilágyi 
Anna-Rózsika (sz. 1983). 

„Az üveghegyen t ú l . . . " * 

Környezetvédelem és hulladékfeldolgozás 
a középkori magyar üvegiparban 

Az üveghegy fogalmát jól ismerik a szellemi néprajz kutatói. Kovács Ágnes folklorista így 
definiálja: meseelem, mesei mitikus világkép, illetve a mesei távolságra utaló, mesekezdő formula része. 
Az elnevezést számon tartja a finn Aame és az amerikai Thompson tudósok által összeállított 
mesekatalógus.1 

Gyermekkori olvasmányélményeikből, kedvenc meséikből sokan ismerik azt a mesekezdő 
formulát, amely szerint „Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, az Óperenciás tengeren 
innen, az üveghegyeken meg túl, volt..." - mondja a mesélő. A mesehősök közül közismert 
Hamupipőke. A királyfinak fel kell ugratnia az üveghegyre, hogy a csúcsán lévő királyi palota 
ablakán kihajló királykisasszony kezéből az aranygyűrűt, aranyalmát, aranykendőt elkapja. 
Más esetben Mirkó királyfinak is meg kell másznia az üveghegyet. Az üveghegy fogalma 

* Elhangzott a XXV. Honismereti Akadémia Helytörténet-Művelődéstörténet szekciójában. (Győr, 
1997. július 2.) 

' Thompson mesekatalógusában. Thompson Motif Index F751. számon szerepel az üvegheg)/. 
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ismert a magyar, szlovák népmesékben, de megtalálható a német nyelvterület meséiben is 
(Ginsberg vagy Glasbergitt elnevezés alatt).2 

A kérdés az, hogy az üveghegyeken túl a mesekezdőformula mesebeli, vagy esetleg valós tért jelent? 
A folkloristák véleménye szerint ez a reális földrajzi helyektói távol van, talán nem is létezik, 
tehát mesebeli teret takar; Azt is tudjuk: a korábbi folklórkutatások már több mesebeli térről 
bebizonyították, hogy valós földrajzi helyre vonatkoznak. Az Óperencia - amely mesékben 
távoli országra utal - etimológiáját Tárkány Béla fejtette meg, aki 1846. évi karlsbadi és 
gasteini útjáról írta naplójában: „A mesés hírű Oberenczian (Ober Etins) keresztül estére Mölkbe 
értünk". Az Ober-Enns elkorcsosult diákos nyelven: Ober-Ensia, s innen eredeztethető az 
Óperencia név. Az elnevezés valószínűleg az alsó-ausztriai Wells városában egykor állomásozó 
magyar huszároktól ered.4 A Bergengócia elnevezés több magyarázata közül a legvalószínűbb 
az, amely szerint a debreceni diáknyelv körében született tréfás, mesebeli földrajzi hely, amely 
a történelmi Bereg és Ung megyék nevének az összevonásából keletkezett, latinos formában 
képzett gunyoros elnevezés; Ez a név is eredetileg legációba járó, azaz a nagy ünnepeken 
falura prédikálni kiküldött református teológiai hallgatóktól ered. 

Hasonlóképpen ismert a Girgácia tréfás földrajzi névről, hogy reális földrajzi teret jelölt 
egykoron. Etimológiáját Tolnai Vilmos megtalálta Zakál György Eörségnek leírása c. kéziratában: 
„Legnevezetesebb Folyóvizek 1. A Kerka... a'honnan ezen most nevezett Helységek közönségesen Kerka 
mellyéknek, Kerka mentinek, Kerkátiának, csúfságból Gergátiának is mondatnak." Ez az elnevezés is 
feltehetően a pápai diákoktól származik, akik számára ez volt az a legtávolabbi vidék, 
ameddig legációba jártak.6 

Tehát az Óperencia, Bergengócia és a Girgácia mesebeli terek valós földrajzi helyek nevét 
rögzítik. Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy a hetedhét országon túl kifejezés, amely szintén 
mesekezdő formula, talán éppen a német-római császárválasztásra jogosult eredendően 7 
választófejedelem országáról kaphatta nevét. Fogalommá azért válhattak, mert stabilak 
voltak, ui. 1356-ban IV. Károly császár Aranybullája szerint a választófejedelmek országát 
nem lehetett felosztani.7 A „hetedhét ország" kifejezés, mint mesemondói szófordulat más 
elképzelés szerint ennél jóval korábbi eredetű, s talán a hét honfoglaló törzs által megszállt 
területet, akkori kifejezéssel élve uraságát (=országát) értették alatta. 

Meggyőződésem, hogy az előzőekhez hasonlóan az üveghegy elnevezés - ma mint mitikus 
mesebeli tér - valós földrajzi helyről kapta a nevét. 

Az üveghegyeken túl kifejezés értelmezésére az egyik ismert válasz, hogy esetleg az Alpok 
hófödte csúcsairól kaphatta a nevét. Talán éppen az alsó-ausztriai 2075 méter magas 
Schneebergről nevezték el, amelynek csúcsát nyáron is hó fedi. Különösen tiszta időben (kora 
tavasszal vagy ősszel) a légvonalban mintegy 50 km-re lévő Sopronból már jól látható. 

Másik elképzelés szerint az üvegváraktól kaphatta a nevét az üveghegy. Könyöki József a 
magyar várakról írt könyvében említi az iivegvárakat. Szerinte ezek építése Európában 
mindenütt elterjedt. Építése során az ilyen várat lazán rakott kőfallal vették körül, kova-, 
trachit-, porfir-, gránit- és bazaltkőből. A sáncok, illetve várfalak szerkezetét általunk nem 
kellőképpen ismert módon rakták össze, s a falban lévő fa mennyisége elegendő lehetett 
ahhoz, hogy megfelelő égetési technika alkalmazásával a fal kőzetanyaga kívül és belül 
részben összeolvadt s ezáltal az építmény erősebb, ellenállóbb lett. Az ilyen gátvárakat 
üvegvár néven emlegetik. Könyöki is talált ilyen összeolvadt bazaltkövet a Bors vezér által 
épített Zólyom megyei szélnyei várban, vagy a Liptó megyei Potornyán. Mindenesetre 

2 Kovács Ágnes: Üveghegy. Magyar Néprajzi Lexikon V. Bp. 1982. 447. old. 
3 Bánó István: Népmese. Folklór 1. In: Magyar Népköltészet. Szerk.: Vnrgyns Lajos. Bp. 1988. 37. old. 
4 Kovács Ágnes: Óperencia. Magyar Néprajzi Lexikon IV. Bp. 1981. 93. old. 
5 Kovács Ágnes: Bergengócia. Néprajzi Lexikon I. Bp. 1977. 260. old. 
6 Kovács Ágnes: Girgácia. Néprajzi Lexikon II. Bp. 1979. 287. old. 
' A választófejedelmek németül Kurfürsten, a régi Német-római Birodalom ama fejedelmei, akik a 

XIII. század közepétől a német királyt, illetve császárt választották. Ezek voltak az egyháziak közül: 
rnainzi érsek, a kölni érsek; a trieri érsek; a világiak közül a rajnai palotagróf, a szász-wittenbergi 
herceg, a brandenburgi őrgróf és a cseh király. 1806-ban a választófejedelmi méltóság megszűnt. 

8 Sághelyi Lajos: A magyar üvegesipar története. Bp. 1938. 50. old. 
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különleges, nem mindennapi építmények lehettek, s létezésük megragadta a mesemondók 
fantáziáját. 

E mesterséges kiégetés építési gyakorlatához hasonló lehetett az, amikor a 
fából-földből-kőbó'I emelt sáncok egész földtömegét kiégették, s ennek eredményeként 
vörösre égett sáncmag keletkezett. Ilyen vörös sáncok kerültek elő többek között Sopronban, 
a Heves megyei Gyöngyöspatán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sályban, s az ungvári 
Várhegyen folytatott régészeti ásatások során. Keletkezésükre vonatkozóan, hogy 
mesterséges eredetűek avagy véletlen égések, gyulladások alkalmával jöhettek-e létre, a 
szakemberek véleménye megoszlik. Az üvegvárak keletkezése és a vörös sáncok 
problematikája, mint különleges építési gyakorlat, kétségtelen, rokon vonásokat mutat , s ezért 
említettem meg mindkettőt.9 

Az üveghegy fogalmának keletkezésével kapcsolatban előbb elsorolt elképzeléseket nem 
tartom kizártnak, de mindemellett nem tartom eléggé meggyőzőnek sem. 

Korai üvegiparunk kutatása és anyaggyűjtése közben bukkantam egy sajátos fogalomra, 
nevezetesen az üveges vagy üveghegy határnevekre. Ez az elnevezés megtalálható napjainkig a 
Hegyalján fekvő Monok, a Bükk lábánál épült Eger, s a Mátra előterében várossá lett 
Gyöngyös határnevei között. 

Az üveges határnév Egerben már 1577-ben felbukkan,10 1592-ben üveges formában fordul 
elő11 s mindkét esetben a szőlőhegyek felsorolásában szerepel. Tovább él az elnevezés a 
hódoltság idején Iveges vagy Iweges változatban szintén szőlőhegy elnevezésként.12 

Napjainkban ez a név már így ismeretlen, viszont helyette az Üveghegy ma is élő földrajzi név. 
Az Üveghegyen épült fel Egerben a Gyermekváros, a Mentőállomás és a 12. sz. Altalános 
Iskola. Az Üveghegy a mai Könyök, illetve Ráchegy utcák által határolt területet öleli fel. Az 
Üveghegy Gyöngyösön a Pásztó felé vezető műút menti területet, továbbá a Zsidótemető 
környékét jelöli. 

A történelmi Magyarország más területén is találhatunk hasonló elnevezést. Pozsonyban a 
város szőlőhegyei között említik 1494-ben a Glaserl helynevet.13 A Glaserl kifejezés az üveges 
szó kicsinyítőképzős formája, ezt a németben az „l" betű jelzi, s ezért iivegecske jelentésű. 
1683-ban a szőlőtermesztéséről nevezetes Pozsony megyei Szentgyörgy szabad királyi város 
határnevei között szerepel Ginser = Üveges helynév.14 

Az elnevezés érdekessége, hogy valamennyi településnek - Monok, Eger, Gyöngyös, 
valamint Pozsony és Szentgyörgy - van két közös vonása, nevezetesen: szőlő- és 
borkultúrájukról híresek, továbbá a határnevek minden esetben szőlőhegyet takarnak. Az 
üveges, illetve üveghegy határnevek középkori gyökerűek. Elgondolásom szerint, mint a 
népmesékben szereplő „Üveghegyeken túl" helymegjelölésre szolgáló kifejezés olyan 
határhelyre utal, amely a lakott településtől messze van. Valószínű, hogy ezzel az Üveges, 
valamint Üveghegy névvel jelölt területen gyűjtötték össze és ásták el a középkorban az 
üvegtörmeléket. Az üveg ugyanis rendkívül környezetszennyező, s a talajba kerülve sem 
bomlik el, évszázadok után is változatlan marad. 

Az üveg kora középkori mindennapos használatát kevéssé ismerjük. Ehhez, s ugyanakkor 
a bor üvegbe történő palackozásának gyakorlatához szolgál adalékul egy XII. századi adat. 
1176-ban az erdélyi Egyházasfalva és Szentmiklós határleírásában említik, hogy a két falu 
közötti határ egyik halmában egy borral teli üveget ástak el}5 Talán nem túlzás azt állítani, ha a 

9 A vörös sáncok problematikájára lásd: Kovács Béla-. A vörös sáncok keletkezése. Soproni Szemle 
1988. 2. 156-159. old. 

10 Eger város határának helynevei. Dobó István Vármúzeum Eger, Néprajzi Adattár 1172-69. 
11 Heves Megyei Levéltár (továbbiakban: HML. XII-3/a/16. Érseki Gazdasági Levéltár. Liber 16. 1-25. 
12 HML. XII-2/d/30. Uber Sancti Johannis, 467, 468, 484. old. - Heves megye földrajzi nevei. 1988. 

IV. 132. old. - Az Üveg-hegy név alatt a Bajza József utcát határozta meg. 
13 Egy bizonyos Meindl Lucia a szegények kórházára hagyja „mein weingartn Glaserl mitsambt dem 

garten". - Órtvay Tivadar: Pozsony város története I. 1895. 395. old. 
14 Schram Ferenc: XV1-XVIII. szd-i földrajzi nevek az Országos Levéltár „Urbanium et Conscriptiones" 

gyűjteményében. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványa 132. kötet. Bp. 1973. 81. old. 
15 In qua fossa est etiam u n u m vitrurn cum vino pro signo metali. - Wenczel Gusztáv: Árpádkori Új 

Okmánytár I. 1001-1235. Pest, 1860. 74. old. 
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XII. századi Magyarországon határjelek közt szerepel a borral teli üveg földbe helyezése -
mint a határmegjelölés egyik módja - ti. az nem bomlik el, tűnik el, s mint határjel utóbb 
kiásható bizonyságként - , akkor az üvegpalack használata is gyakorlat lehetett. 

Az Üveges, valamint az Üveghegy elnevezésű helyeken nem maradt sokáig, az idők 
legvégső határáig az összegyűjtött üvegtörmelék, azt ugyanis felhasználták az 
üveggyártáshoz. Az üveg alapanyagaihoz mind a mai napig szokás, tört üveget keverni. A 
tört üveg összegyűjtésének magyarországi módszereit nem ismerjük, de értékes, idevágó adat 
került elő Dél-Franciaországból. Marsaillesben már a XIV. században a városi magisztrátus 
rendelkezett a tört üveg összegyűjtéséről egy bizonyos helyre a városon kívül. Ide tartozik, 
hogy a tört üvegek értékesítése városi monopólium volt, amelyet utóbb eladtak az üveghuták 
tulajdonosainak.16 

Talán nem véletlen, hogy Észak-Magyarország ma is jelentős szőlő- és bortermelő helyeiről 
ismerjük az üveges, illetve az üveghegy fogalmát. A Hegyaljára és Eger környékére a kora 
középkorban érkeztek latinus telepesek. A középkor hazai latinsága az újlatin nyelvcsaládhoz 
tartozókat latinus gyűjtőnévvel illette. Elnevezésük alatt értették a vallont, az olaszt, a franciát, 
sőt még a spanyolt is. Az Egri Völgybe (Vnllis Agriensis) a belgiumi Liége környékéről érkeztek 
francia származású telepesek, akik még 1447-ben is kitűnően beszéltek anyanyelvükön. 

A korábbi kutatás már régebben felvetette az Egri-völgy latinus telepeseinek 
dél-franciaországi származásának lehetőségét. Kovács Béla szerint a Szent Egyed-kultusz 
elsősorban éppen erre a területre jellemző, hiszen itt van a Saint Gilles-i monostor, amelyet 
720-ban meghalt Szent Egyed alapított, s a sírja a középkori egyik leglátogatottabb 
zarándokhelye volt. Szent Egyed volt a patrociniuma az Eger melletti Kistályának, amelyet a 
XIII. században Villa Talya Latina néven említenek a források, továbbá a közeli Szarvaskő 
templomát is Szent Egyed tiszteletére szentelték. Egerben a latinusoknak külön településük 
volt, amelyet Olasz utcának neveztek, s ez a vártól ÉNy-ra, a városból kivezető út mentén 
feküdt, amelynek a folytatásában, mintegy 5 km-re a településtől az Eged hegye emelkedik, 
amelyet még a XVIII. század végén is a források Möns Sancti Aegidi-nek neveznek. 

Észak-Magyarország sajátos szőlő- és borkultúrájáról a kutatók megállapították, hogy a 
terület szőlőkultúrája eredetében is más, mint a pannóniai, de a történeti fejlődésében a 
latinusok is jelentős szerepet játszottak. Máig is találni olyan művelési és bornyerési 
sajátosságokat, amelyek elsősorban azokra a vidékekre jellemzőek, ahol virágzó latinus 
települések voltak. Ezért nem véletlen, hogy a Hegyalján, az Egri-völgyben, Biharban, a 
Szerémségben és Esztergom környékén - tehát a legismertebb latinus településeken - ugyanazt a 
művelési módot találjuk, amely a dél-franciaországi szőlőkultúrára is jellemző. 

A XVI. századi (1548,1549.) évi dézsmajegyzékekben található családnevek (Felnémeten az 
Angeleth és a Lando, Nagytályán a Lando, Felnémeten és Nagytályán Loy és Porch(ia) 
családnevek, Makiáron a Loy, Sorgó, Hensel, Olasz családnevek) alapján nem túl merész 
következtetés, hogy a XVI. század közepén az Eger környéki szőlőhegyeket művelő 
Rajna-Mosel-Maas vidékéről érkezett telepesek még beszélték anyanyelvüket. Ezt igazolja, 
hogy a tizedszedők egyszer francia írásmódban, máskor fonetikusan lajstromozták ugyanazt 
az adózót.18 Az Egri Völgy latinusairól Oláh Miklós egri püspök is feljegyezte 
országleírásában, hogy beszélték a XVI. század derekán a francia nyelvet. 

A nyugat-európai telepeseknek szerepe volt még az észak-magyarországi szőlő- és 
borkultúra kifejlesztésében. Ilyen formán úgy mondhatnánk, hogy a „francia kapcsolat" révén 
terjedt el az üveg összegyűjtése az Iveges, Üveges, Üveghegy néven szereplő határhelyeken és 
innen eredeztethető az üveg újrahasznosításának a középkori gyakorlata. 

A Diósjenő határában feltárt XIII-XV. századi üveghuták ásatásai szolgáltatják az egyik 
legkézenfekvőbb bizonyítékát az üvegtörmelék összegyűjtésének és újrahasznosításának. Ezt 

16 H. Gyürki Katalin-Miklós Zsuzsa: Középkori üveghuta feltárása a Nógrád megyei Diósjenő 
közelében. Archeológiai Értesítő, 1992. 1-2. 76. old. 

17 Kovács Béla: Adatok az Egri-völgy középkori településtörténetéhez. Szerk.: Szabó János Győző. Dol-
gozatok Heves megye múltjából. Eger, 1970. 42-43. old. 

18 Bán Péter. A kamarai dézsmajegyzékek forrásértéke a XVI. szd. közepén (Heves vármegye 
példáján.) Szerk.: Lengvári István, fii memóriám: Barta Gábor. Pécs. 1996. 256. old. 
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az is igazolja, hogy velencei készítésű üvegdarabok kerültek elő az ásatás során a 
felhasználásra váró üvegtörmelékek közt.19 Még inkább igazolja állításunkat az elvégzett 
üvegipari anyagvizsgálatok eredménye. A vizsgálatok során megállapították, hogy feltűnó'en 
magas a Na2COj (szóda) tartalma. Ez az üveg a magas kalcium-, magnézium-, valamint az 
alumínium-oxid összetétel miatt nehezen olvadt. A fénymikroszkópos anyagvizsgálat során 
meg nem olvadt részeket találtak az üvegben. Ezt az üveget a szakemberek ün. rövid üvegnek 
nevezik, amelynél az olvadási folyamat magas hőfokon kezdődött és viszonylag gyorsan 
befejeződött. Az ilyen üveg csak egyszerű alakítású termék, pl. ablaküveg előállítására volt 
alkalmas. Az üvegipari vizsgálat is magasnak tartotta az alkáli komponensek (Na2CC>3 és 
K 2 C O 3 ) arányát. 

Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a tengeri növényből származó ún. nátrium-üveget 
összeolvasztották a kontinentális eredetű bükkfahamuból nyert, ún. hamuzsírból gyártott 
kálium-törmelékekkel. 

Az mindenesetre biztos, hogy ez az üveg nem volt tökéletes, tehát éppen a nátriumüveg- és 
káliumüveg-törmelékek összeolvasztásakor nem ügyeltek azok helyes arányára, amiért a 
késztermék is hibásnak minősült. A kétféle nátrium- és káliumtartalmú üvegek össze-
olvasztására a diósgyőri várásatások során előkerült ún. Kultroff-üvegek esetében is találni 
példát. Ezek üvegipari vizsgálata is bizonyította a kétféle üveg összeolvasztását. Egyébként 
1524-ből származó oklevél igazolja a diósgyőri üveghuta felállítását.21 

Nagyon valószínű, hogy az üvegtörmelék összegyűjtésénél nem végeztek szelektív 
gyűjtést, vagyis nem külön-külön tárolták a kontinentális eredetű káliumüveget s a 
tengerpartok közelében készült nátriumüveget. Talán ez lehet az oka, hogy utóbb felhagytak 
az üvegtörmelékek összegyűjtésével, nem kísérletezgettek a kétféle összetételű üvegfélék 
olvasztásával, mert idehaza a tisztán bükkfahamuból előállított hamuzsírral megbízható 
minőségű üveget lehetett készíteni. 

Természetesen ez még egy problémát felvet: ha összegyűjtötték és újrahasznosították az 
üvegtörmeléket, az újkorban ezt a huták körül is elvégezték, akkor ilyen formán az újra 
feldolgozott termékben a kálium és nátrium aránya is megváltozott. Mint tudjuk, a 
nátriumüveg készítéséhez szükséges szódát a tengerparti növények hamujából nyerték -
Egyiptomban, Szíriában, Spanyolországban és Velencében is. A káliumüveget viszont a 
bükkfa hamujából készítették és az európai kontinens szárazföldi országainak, így többek 
közt Csehország, Németország és Magyarország üvegiparának ez a jellemző sajátossága. Ezek 
után felvetődik a kérdés, hogy vajon mennyire tekinthetők megbízhatóknak azok a vegyi 
elemzések, amelyeknek alávetették a már földből előkerült középkori üvegeket, ha az üveg 
középkori újrahasznosítási gyakorlata következtében összeolvasztották a tengerparti eredetű 
nátrium-, illetve a szárazföldi eredetű káliumüveg-törmelékeket? 

Az előzőekből még egy következtetés levonható. Ha a régészeti ásatások során kevés 
üveglelet kerül a felszínre, ennek talán az is oka lehet, hogy a tört üveget összegyűjtötték az 
üveghegyeknek nevezett helyeken, valamint más esetben az üvegolvasztó telepek (lásd: 
Diósgyőr, Diósjenő) közvetlen közelében és azután újra feldolgozták a XII1-XVI. század során. 

Az üveggyártásnál előbb ismertetett középkori környezetkímélő technika, az üvegtörmelék 
egyfajta összegyűjtése s újrahasznosítása - mint gyakorlat - a későbbi századokban is 
megmaradt. Például Párádon 1820-ban kéthetente gyerekekkel gyűjtették össze az üvegcsűr 
körül elhullott törmeléket, mint azt az Orczy-uradalom 1820. évi számadáskönyve bizonyítja. 
Az általános gyakorlat az, hogy a huták körül keletkező törmeléket a szlovák munkásokkal 
dolgozó XVI11-XIX. századi Szuhahután vagy Nagyvisnyón - az ún. hutymszkónak nevezett 
törmelékdombra hányták, amelynek újrahasznosítására nincs adatunk. Egyébként a 
Szuhahután2 2 és Nagyvisnyón23 a régészeti kutatás éppen a hutymszkónak nevezett tör-

10 H. Gyürki Katalin-Miklós Zsuzsa: i.m. 1992. 77. old. 
20 Veres László: XVI. századi diósgyőri Kutrolf töredékek. A Miskolci Herman Ottó Múzeum 

Közleményei 20. Miskolc, 1982. 41. old. 
21 Magyar Országos Levéltár, Mohács előtti oklevélgyűjtemény. 25709. 
"" Szvircsek Ferenc: Jelentés az 1978. április 5-7-én Mátraalmáson (Szuhahuta) végzett üvegmanufaktúra 

ásatásról. - Nógrádi Történeti Muzeum [Salgótarján] Adattára. 2223-78. 
23 Balogh Sándor: Egykori üvegcsűr emlékek a Huta Réten. Honismeret 1997. 2 .sz. 83-84. old 
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