Az ékírásos üvegrecepttől a kaméleon-szemüveglencséig
a fényszabályozó ablakig

és

Az ember által előállított és széles körűen hasznosított anyagok közül talán
csak a üvegre érezzük hitelesnek az "örökifjú" minősítést. Mert ugyan ki tudna
elképzelni márkás parfümöt műanyag palackban vagy óbort alumínium tartályban? Gyakran még a dekára bemért sítábori hátizsákunkban is helyet szorítunk
e g y - e g y kristálypohárnak, mert az újévi pezsgőbontásnak is meg kell adni a
módját; az egymáshoz koccanó két pohár tiszta csengése a szilveszteri hangulat mindenkori tartozéka.
Amióta a sítalpakat, a rúdugráshoz használt rúdakat meg egyéb sporteszközöket üvegszállal erősített műanyagokból készítik, rendkívüli módon feljavult
ütésállóságuk, a húzó- és a hajlószilárdságuk, azaz rugalmasak és csaknem
törhetetlenek. A kortárs építészetben az átlátszó vagy a legkülönbözőbb színárnyalatú üveg - a vasbeton és az alumínium mellett - az egyik Iegalkalmazottabb szerkezeti anyag. Az ablaküveg megóvja az embert az urbanizációs
ártalmaktól: a füsttől, a portól és a zajtól, ugyanakkor biztosítja a belső és külső
környezet kapcsolatát. A nagyítóüveg feltalálása a világ jelenségei és az
anyagszerkezet megismerését segítette elő. A szemüveglencse kiküszöböli a
szemhibát. A különleges tulajdonságú optikai üvegek mikroszkópok és teleszkópok építését tették lehetővé, amelyek legyőzték az emberi látás korlátait, az
addig úgyszólván vakságra ítélt természettudósokat bevezették a mikrokozmosz és a világűr rejtelmeibe.
Nem könnyű feladat meghatározni, mit is értünk üveg alatt. Általános értelemben az üveg olyan szervetlen olvadék, amely észrevehető kristályosodás
nélkül hűlt Ie és dermedt meg. Az üvegállapotban lévő anyag annyira sűrűn
folyó folyadéknak tekinthető, hogy gyakorlatilag nem különbözik a merev és
amorf testektől.
Az üvegek előállításának története az ókori Egyiptomba vezethető vissza.
Az egyik legrégibb tárgyat, egy i.e. 3 4 0 0 - b ó l származó halványzöld színű
valódi üvegdarabot, Naquada mellett találták meg. Hasonló korú Iegfennebb
néhány mázas "fajansz" cserép lehet. Kezdetleges mázak már az i.e. ötödik
évezredben akadtak Egyiptomban és Mezopotámiában. Az i.e. 3 0 5 0 - 2 8 4 0 bői, a második egyiptomi dinasztia idejéből származó üvegtárgyak már nagy
szakmai jártasságot tükröznek.
így minden bizonnyal csak legenda Gaius Plinius Secundus feljegyzése,
mely szerint az üveggyártást a főníciaiak találták volna fel, a szóda és a homok
összeolvasztása révén. A História naturalis című munkájának 36. kötetében
Plinius a szerencsés véletlennek tulajdonítja az üvegnek a főníciaiak általi
feltalálását. Amikor egyszer a vihar egy nátront (szódát) szállító főníciai gályát
egy észak-szíriai partvidék fövenyére sodort, a hajósok étküket a rakomány
nátrondarabjaiból rögtönzött tűzhelyen melegítették fel. Másnap, a tűzhely
maradványainak széthordásakor, gyönyörűen csillogó, féldrágakövekre emlékeztető olvadékdarabokat találtak. Hazatérésük után sikerült megismételniük
az üveggyártást. E történet valószerű elemei: az üveg két alapanyagának,

a szilíciumhomoknak és a szódénak a jelenléte. Hiányzik azonban a
harmadik lényeges nyersanyag: az üveg megszilárdulását elősegítő, illetve
annak fizikai és vegyi ellenállását növelő mész. Ugyanakkor, a leírt körülmények között, szinte elképzelhetetlen, hogy a nyersanyagok összeolvasztásának 1000 0 C körüli hőmérsékletet elérték volna.
Sokkal valószínűbbnek látszik az a feltételezés, hogy az üveg feltalálása a
fémtárgyakhoz kötődik. Több egyiptomi üveg olvasztókemence-salakhoz hasonló, az összetevői között pedig megtaláljuk az ó l o m - o x i d o t és az ón
dioxidot. Tény, hogy a Nílus völgyében az üveg alapanyagai bőségesen
előfordultak: a homokot a környező sivatagokból vagy a tengerpartról hozták,
a tengeri kagylók vagy a hegyekben kibányászott mészkő szolgáltatta a
meszet, míg a szódát a nátron-tavakból nyerték ki. A felsorolt három alapanyag összeolvasztása már üveget eredményez, a megfelelő hőmérsékletet
azonban fatüzeléssel nem lehet biztosítani, mert a buborékok egy része az
üveg térfogatában üveghibaként marad vissza.
Mivel színtelen üveg csak nagy tisztaságú alapanyagokból állítható elő,
általában céltudatosan színezték azokat. A réz- és kobaltsók kékre, a vas
pedig zöldre színezi az üveget. I.e. 1 5 5 0 - b ő i , III. Thotmes idejéből, egy szép
kobaltüveg-váza maradt fenn, i.e. 1 3 7 0 - b ő l pedig r é z - k o b a l t üveget találtak. Ugyanakkor kezdődhetett a nagybani üveggyártás is a híres Teli-elAmarna-\
(ma: Akhetaton) központban. Az üveg alapanyagait finoman
porítva tégelyekben olvasztották össze, majd agyagmintákba öntötték, esetleg
csiszolták. Az ókori Théba és Memphis papjait tekintjük az akkori idők legnagyobb tudósainak és vegyészeinek.
Néhány évszázaddal időszámításunk előtt feltalálták az üvegfúvó pipát,
ami megkönnyítette a formázást, nemcsak az üvegkészítésnek, hanem a
díszítésnek is nagy lendületet adott. Az észak-egyiptomi Alexandria üvegolvasztó és üvegfeldolgozó műhelyeiben már ólomkristály üveget is előállítottak,
az üvegedényeket korongon forgatva csiszolták, vésték és ismerték az üveg
színezését és aranyozását.
Az üvegkészítés művészete i.e. 800 körül jutott el Egyiptomba a föníciaiakhoz, akik üvegtárgyakkal és üveggyöngyökkel kereskedve közvetítették a
görögöknek és a rómaiaknak is. Az i.e. első század végén az üvegkészítés
központja már Róma volt, ahonnan a provinciákba is elterjedt; a hódító római
légiók nyomában üvegkészítő műhelyek létesültek Hispaniában (a mai Spanyolországban), Galliában (a mai Franciaországban), Nyugat-Germániában
(a Rajna vidékén), Daciában (a mai Erdély területén) és Pannóniában ( a mai
Dunántúlon).
A római üvegművességet a művészeti igény jellemzi; csiszolt vagy sima
üvegedényeket, illatszertartókat, füles korsókat, vázákat és ivópoharakat készítettek, amelyeket gyakran üvegfonalas díszítéssel láttak el. Már ismerték az
öntött ablaküveget. A felsorolt termékeket iparszerűen gyártották; nem véletlen, hogy Konstantin császér idejében az Aquincum-ban
műkődő 37 különféle ipari testület egyike éppen az üveges.
A gótok betörése a római üvegművességet csaknem öt évszázadra Bi-

záncba szorította vissza, majd - a keletrómai birodalom bukása után - az
örökséget Velence vette át. A 13. században már keresettek voltak a ma is
fogalom számba menő velencei kristályok és tükrök, a művészi tökélyre emelt
különleges és fantáziadús díszítésű muránói üvegek. Utóbbiak az olvasztási
eljárás feljavulása következtében jó tisztasági fokúak és buborékmentesek
voltak. Készítési technikáját szigorúan őrizték, és törvényekkel védték; 1275ben és 1 2 8 2 - b e n már tiltották az üvegcserepek és a gyártáshoz szükséges
alapanyagok kivitelét, a külföldre vándorló üvegeseket pedig drákói szigorral
büntették.
A velencei üveggyártás akkor érte el virágzását, amikor a művészetekben
a román és a gótikus stílusirányzat uralkodott; fénykora 1500 körűire tehető. A
16. századi "cristallo"-nk nevezett velencei üveg jól színtelenített, szépen
átlátszó volt, de az olasz mesterek hasonlóan jól ismerték az o p á l - , a tej- és
a színes (zöld, barna vagy kék) üvegek előállításának fortélyait is. Az üvegedényeket pazarul díszítették: az egyszerű száldíszítés mellett, köszörülést és
vésését alkalmaztak, a véseteket pedig aranyozták vagy festették. Ilyen díszes velencei poharat Mátyás király is használt; az ő korában, 1475 körül,a helyi
üvegesmesterek - a drágakőcsiszolókkal és a festőkkel közösen - céhbe
tömörültek.
Az olasz mesterek a tükörkészítéshez is kiválóan értettek; vékony ón vagy
ezüstlemezeket helyeztek a sík üveg felületére, és azt higannyal dörzsölték.
Ezáltal a fém vegyült a higannyal, ón- illetve e z ü s t - a m a l g á m képződött.
A síküvegnek ablakként való felhasználása még hosszú ideig mérhetetlen
fényűzésnek számított; XIV. Lajos, a Napkirály idejében a háztulajdonosokra
az ablaküveg felületével arányos adóterhet róttak ki. Ez nem is annyira meglepő, ha az üveglapok előállításának akkori nehézségeit mérlegeljük! Az öntéssel készült kisebb felületű síküveget még polírozni kellett; csak a 17.
században terjedtek el az öntőasztalok, amelyekre a tégelyben megolvasztott
üveget borítottak, majd a lemez felületét hengereléssel egyengették. Hosszú
évszázadokon át alkalmazták az ún. koronaüveg-eljárást,
a képlékeny üvegből fúvócső segítségével gömböt fújtak, amelyet a fúvócsőből leválasztva,
fémlemezhez préselve ellapítottak. Az így nyert kör alakú üveglemez könnyen
felismerhető a középső részén (a felfüggesztési helyén) látható korona alakú
hibáról.
A legrégebben alkalmazott üvegkészítési eljárásokat is többnyire minden
részletben ismerjük a nagyszámú megőrződött szakszerű leírásból.
A legelső üvegrecept egy babilóniai ékírásos táblán maradt fenn, i.e. a 17.
századból. Assurbanipal (i.e. 6 6 8 - 6 2 6 ) asszír uralkodó 22 ezer ékírásos
agyagtáblából álló ninivei könyvtárában is fejlett üvegművességre utaló recepteket találtak.
Hrabanus Maurus (meghalt 8 5 6 - b a n ) Heraklius néven, három összefoglaló kötetben ismertette az üveggyártást, őt követte Theophilus Presbyter a
10. században. Vanuccio Biringuccio (1480-1539) munkáiból kora üvegművességének átfogó képét ismerhetjük meg. Általában három üvegolvasztó
kemencét alkalmaztak: az elsőben összeolvasztották az alapanyagokat, a

másodikban történt a visszamelegités, végül a harmadikban biztosították a
már kész üvegtárgyak fokozatos lehűlését. Biringuccio már említést tett a
színtelen üveg készítésénél használt "üvegsóról", ami feltehetően aznos a
napjainkig alkalmazott barnakővel (mangán-dioxiddal). Utóbbi szerepe, hogy
az üveget szennyező zöld színű kétértékű vasionokat kevésbé színező, sárgás árnyalatú hárommértékű vasionokká oxidálja. Ugyanakkor lilás színű
mangán-szilikátok keletkeznek, amelyek kioltják a vassók sárgás színét. A
velencei üveggyártás a reneszánsz korban is élhelyen maradt, hanyatlása a
17. században következett be, miután II. Rudolf császár prágai udvarából
elterjedt egy teljesen új megmunkálási mód, az ún. kristály stílus. 1 6 0 9 - b e n ,
a Csehországban tevékenykedő lüneburgi származású Gaspar Lehmann kapott szabadalmat üvegköszörülésre és üvegcsiszolásra, ezzel mintegy felelevenítve az alexandriai és bizánci mesterek feledésbe ment díszítő eljárását.
A gyémántporral történő köszörülés Ausztriában, Sziléziában, Szászországban és Németalföldön is elterjedt, Hollandiában pedig kidolgozták az ún.
pontozó eljárást gyémánttűvel bemélyített különböző sűrűségű és mélységű
pontocskákkal egészen finom ábrázolást sikerült kialakítani. Legkiválóbb mestere David Wolff ( 1 7 3 2 - 1 7 9 8 ) , a nagybecsű Wolff-poharak készítője.
Az üvegmetsző eljárások alkalmazhatóságát a 17. század káli- és nátron
üvegeinek fizikai tulajdonságai korlátozták. Változást a cseh kristályüveg színrelépése jelentett; kiváló szilárdságú, tiszta, jól metszhető és köszörülhető
káliüveg volt. 1670 és 1680 között, előbb Morvaország északi részén, majd
Csehország területén is egyre több üvegkészítő üzem létesült; a színtelen,
tej- és átlátszatlan rószaszínű réteges üvegből készült nyeles poharak és
serlegek, a későbbi peremtalpas üvegpoharak és hengeres poharak hamarosan kiszorították az európai piacról az olasz és német üveggyártók hasonló
áruit.
Az angol ólomüveget 1 6 7 6 - b a n találták fel, és bár a nagy fajsúlyú, nagy
fénytörésű és szép fémes csengésű, köszörülésre és csiszolásra egyaránt
alkalmas ólomkristály gyártása rövidesen beindult, a kontinensen csak másfél
évszázaddal később terjedt el.
Az első erdélyi üveghuták valószínűleg a 17. század elején kezdték meg
műkődésüket a Máramarosban és az Erdélyi Érchegység nemesfém bányászati központjainak közelében. Az első írásos feljegyzéseket egy fogarasföldi
üveghuta működéséről Georgg Kraus szász krónikaíró Siebenbürgische Chronik című munkájában találjuk. Az üvegművesség kezdete Bethlen Gábor
fejedelem személyéhez kötődik, aki korábban ismeretlen mesterségeket igyekezett meghonosítani tályainkon. 1619-1620ban üvegeseket hozatott Muranóból, akik itt kristályt készítettek, a fejedelem halála után azonban visszatértek
szülőhazájukba.
Az egyik első nálunk gyártott üvegforma, amelyről írásos emlékeink vannak az ún. kortyogós üveg; hasáb alakú testét feltehetően formába fúvással
alakították ki úgy, hogy két részre tagolódjék. A két rész közötti kapcsolatot
csőszerű rések biztosították. Használatáról Apor Péter ( 1 6 7 6 - 1 7 5 2 ) emlékezik meg a Metamorphosis Transsylvaniae -ban: "Mikor a gyümölcsöt beadták,

kivált dinnyeéréskor, olyan hosszú szájú üvegekben, melyeket kotyogós üvegeknek hittak, és Porumbákon, Fogarasföldin csinálták, a meggyes bor rendre
belitöltve úgy állott a jeges cseberben /.../, azt jóízűen kortyogdogólag (sic!) itták".
Apor a "kortyogós" üveg alatt a hosszú szájúakat érti.
Ahhoz, hogy az üvegtárgyak elérjék a mai ember számára magától értetődő
minőségi szintet, megszállott, gyakran névtelenül eltűnt kutatók munkájára volt
szükség. Fontos volt, hogy tiszta nyersanyagokból induljanak ki, hogy az üveg
mechanikai ellenállóképességét mészkő és kréta hozzáadásával növeljék (eredetileg a kalcium-oxidot a növényi hamuval vitték be). Johann Kunckel (16301703), akinek nevéhez a foszfor felfedezése is fűződik, megfejtette az ősi
rubinüveg készítésének titkát. Az már ismert volt, hogy az üveg olvadékában
feloldódó, majd abból újra elkülönülő arany vörösre színezi az üveget. Az eljárás
nehézsége abban állt, hogy a rubinvörös színt nem az üveg masszának arannyal
és ón-dioxiddal történő összeolvasztásakor nyerték, hanem csakis akkor, ha a
fenti módon előkészített üveget ismételten felmelegítették. Kunckel az aranyrubin
üveg gyártását műszakilag is megoldotta; üvegei - elégtelen vegyi ellenállásukat leszámítva - technikai és művészi szempontból egyaránt elsőrangúak.
Az egyedi üvegtárgyak gyakran megkapó szépségűek voltak, számos üvegmester neve fogalommá vált, mint például az osztrák Johann Mildner, a drezdai
Sámuel Mohné (1760-1815) vagy a bécsi Anton Kothgasseré. Az üvegtárgyak
tömegtermékké válásához azonban még nagyszámú műszaki kérdést kellett
megoldani; miután a kemenceépítést tökéletesítették, 1700 körül már a hőmérséklet
mérésére irányuló próbálkozásokról beszélhetünk (1782-ben készült el Wedgwood pirométere), a 19. század kezdetétől, a Leblanc-eljárás segítségével, olcsó
szódát lehetett biztosítani az üvegműhelyeknek, az addig erdei fák elégetésével
nyert hamuzsír helyett (lásd: Bárók Dániel balszerencséje, Firka, 1 szám).
Ugyancsak a 18. század folyamán megkísérelték felderíteni az üveg vegyi
összetételét. 1 7 2 8 - b a n Réaumur, a híres francia vegyész, megfigyelte az üvegesedés folyamatát, amelyet 1 8 3 4 - b e n Lang a kovasav-sók kikristályosodásának tulajdonított. Miután Scheele és Lavoisier megállapították, hogy az üveg
reagál a vízzel, vízálló üveget eredményező alapanyagokat kerestek.
Az üveggyártás első tudományos korszakát a 19. század elejétől számíthatjuk, amikor Fraunhofer és Harcourt munkái felderítették az üveg szerkezete és
tulajdonságai közötti egyes összefüggéseket. Kutatásaikat azonban hamarosan
elfeledték.
A modern üveg kutatás és üveggyártás alapjait Friedrich Otto Schott (1851 1935) német vegyész fektette le, aki 1 8 8 4 - b e n a nem kevésbé híres Ernst
Abbéval és Cari Zeiss-szal közösen megalapította a különleges üvegeket gyártó Jénai Üvegműveket. Rendszeres tudományos tapasztalati kutatással foglalkozott, a szerkezettulajdonságok viszonyát behatóan tanulmányozta; eközben
csodálatos, ösztönös tulajdonságai mindig jó irányba terelték. A tudományos
ismeretek alkalmazásában is lángelmének bizonyult; a legrövidebb idő alatt tudta
eredményeit iparilag átültetni. A Jénai Üvegművek hamarosan világhírűvé lett
termékeinek v e g y i - é s a hőingadozással szembeni ellenállása révén.
Napjainkban az alkalmazási terület követeleményeinek megfelelő legkülönö-

sebb üvegfajtákat állítanak elő. Hogy csak néhányat említsünk: elektromos
áramot vezető üveget bizmut, stíbium vagy ó l o m - o x i d hozzáadásával nyernek úgy, hogy magas hőmérsékleten, több órán át hidrogénáramban redukálják, vagy pedig az üveget vékony f é m - , illetve f é m - o x i d réteggel vonják be.
Félvezető tuljdonságú üveget is sikerült előálllítani. Gyakorlatilag bármilyen
színárnyalatú üveg előállítható! A r é z - o x i d kékeszöldre színezi, de ha redukálószert is adagolnak hozzá, vörösbe csap át; kék színt kobalt-oxid, narancsszínt
nátrium-szelenit hozzáadásával érnek el, az uránsók sárgászöldre-, a mang á n - o x i d ibolyaárnyalatúra színez. 1 9 6 3 - b a n az Egyesült Államok-beli Corning Glass Works rendkívüli ötlettel hívta fel magára a világ figyelmét:
kaméleon-üvegei
fejlesztett ki. Ez olyan, parányi ezüst halogenidet tartalmazó
szilikátüveg, amely megvilágításkor, a fémezüst kiválásának következtében,
megsötétedik, és a megvilágítás megszűnése után néhány perccel újból kivilágosodik. Főbb alkalmazásai: szemüvegek, járművek szélvédő lemezeinek, automatikus fényszabályozó ablaküvegek készítésére, továbbá a számítógépiparban.
Molibdénvegyületek kis mennyiségben történő hozzáadásával olyan kirakatüvegek gyárthatók, amelyek napfényben kékre színeződnek, árnyékban pedig ismét
színtelenné válnak. ACorning--féle ezüst-kloridot, ezüst-bromidot és nyomokban réz(ll)kloridot tartalmazó fotokrom üveg, az ún. Photogray, olyan fényképezőg é p - l e n c s é k gyártására alkalmas, amelyeket akár Nappal szemben is
korlátozás nélkül használhatunk. Megvilágításkor ugyanis, a szokásos 8 5 % - o s
fényáteresztés helyett, a fénynek mindössze 3 2 % - á t bocsátják át.
Ugyancsak különleges abszorpcióképességűek a röntgenüvegek (amelyek
áteresztik vagy éppen ellenkezőleg, elnyelik a röntgensugarakat), az ultraibolya
szűrők, az arzénvegyületeket tartalmazó, infravörös fényt áteresztő szűrőüveg,
az atomkutatásban használt neutronokat elnyelő üveg, a gamma-sugárzástól
védelmező ólomüveg, a közeg savasságának mérésére alkalmas ioncserélő
üvegek, és még sokáig folytathatnánk a felsorolást.
Az üvegkutatás legújabb eredményei lehetővé tették, hogy a fény - akár földi
körülmények között is - görbült pályán, sőt akár zegzúgos úton továbbítódjék.
Olyan fényvezetőszálakat sikerült összeállítani, amelyek belseje nagy törésmutatójú üvegszálakból áll, míg a külső köpenye kis törésmutatójú üvegköpeny. A
fénysugár a középső szálba lép, és a külső köpenyen többszörösen visszaverődve a szál másik végére jut. A képátvitelhez elengedhetetlen, hogy az egyes szálak
szigorúan rendezettek legyenek; mintegy százezer-egy millió különálló üvegszákat ragasztanak össze egy 3 - 5 milliméter átmérőjű kábelben. Egy ilyen
fényvezető szál segítségével olyan helyekre is "bekukkinthatunk", ahová semmilyen más módon nem lehetne, például a beteg ember szerveibe; a leírt módon
közvetítik a képet az orvosi diagnosztikában használt gyomor és szívszondák. így
ma már szó szerint is igaz lehet a mondás, hogy az orvos a páciens "veséjébe"
lát. A több évezredes fejlődésük eredményeként létrejött üvegek a ma emberének nemcsak a kényelmét és biztonságát szolgálják, hanem - a száloptika
révén - az egészségvédelmét is.
Lőwy Dániel

