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Tema	de	cercetare	a	autoarei	în	cadrul	școlii	de	doctorat	
se	bazează	pe	analiza	vestigiilor	de	mozaicuri	romane	și	
medievale de pe teritoriul Ungariei istorice, nepublicate 
până	 în	momentul	de	față.	Pe	parcursul	 lucrării	se	pune	
mare accent pe cercetarea fragmentelor provenind dintr-
un	mozaic	 din	 epoca	medievală	 timpurie,	 descoperit	 pe	
parcursul	cercetărilor	în	fosta	bazilică	regală	din	Székes-
fehérvár.1	Aceste	 vestigii	 păstrează	 secretele	 tehnicii	 de	
execuție	a	singurului	mozaic	mural	de	sticlă	al	epocii	me-
dievale	autohtone,	cunoscut	până	în	zilele	noastre,	respec-
tiv	poartă	amprenta	epocii	istorice	date.	Pe	parcursul	cer-
cetărilor	aflate	 în	curs,	 se	 ivește	oportunitatea	nu	numai	
pentru	compararea	vestigiilor	și	a	fenomenelor	apropiate	
în	timp,	dar	pe	termen	lung	pot	fi	urmărite	și	caracteristi-
cile	materialelor	și	ale	tehnicilor.	Mozaicurile	sunt	strâns	
legate	de	cadrul	 lor	arhitectonic,	aparența	 lor	estetică	 și	
materialele	componente	păstrează	informații	martor	des-
pre	specificul	epocii	și	al	locului	din	care	provin.	

Fragmentele	de	mozaic	din	Székesfehérvár	aparțin	fără	
nici	o	 îndoială	unei	opere	murale.	Această	circumstanță	
impune	diferențe	fundamentale	față	de	tehnica	de	execuție	
a	mozaicurilor	de	pardoseală,	care	se	referă	nu	numai	la	
lucrările	de	pregătire,	dar	se	ivesc	deosebiri	însemnate	și	
în	alegerea	materiilor	prime	folosite.	Cuburile	de	mozaic	
sunt	confecționate	din	sticlă,	 în	mare	parte	fiind	mozaic	
auriu,	realizat	prin	aplicarea	unei	foițe	de	aur	pe	un	suport	
de	sticlă	translucidă,	în	cazul	nostru	gălbuie,	respectiv	de	
o	nuanță	mov-maronie	palidă;	foița	era	protejată	în	mod	
tradițional	de	încă	o	plăcuță	subțire	de	sticlă	(cartellina). 
În	măsura	în	care	acest	strat	protector	superficial	se	dete-
riorează,	și	suprafața	foiței	metalice	având	grosimea	sub	
un	micron,	devine	din	ce	în	ce	mai	sensibilă.	Pe	majori-
tatea	cuburilor	aurii	provenite	din	săpături,	această	sticlă	
protectoare	se	păstrează	doar	urme.	Fragmentul	ornamen-
tal (foto 1)	 vizibil	 în	 expoziția	Muzeului	 „Szent	 István	
király”	din	Székesfehérvár,	 exemplifică	bine	deosebirile	
de	 tehnică	presupuse	 între	 diferitele	mozaicuri	 de	 sticlă	
cu	 foiță	 metalică,	 deoarece	 alterarea	 lor,	 respectiv	 gra-
dul	lor	de	deteriorare	variază	în	mare	măsură.	Analizele	
privind	aceste	observații,	sunt	în	curs.	Cuburile	aurii	gă-
site	în	cantitate	mare	alături	de	tesere	de	sticlă	colorate,	
confirmă	ipoteza,	conform	căreia	mozaicul	a	decorat	un	

1 Depozitul	 și	 expoziția	 permanentă	 a	 Muzeului	 Szent	 István	 Király	
	(Regele	Sfântul	Ștefan)	din	Székesfehérvár.

perete	sau	o	boltă2,	 întrucât	cuburile	aurii	 foarte	friabile	
nu	erau	utilizate	la	mozaicuri	de	pardoseală.	Unul	dintre	
mozaicurile	de	pardoseală	găsite	la	Lod,	datate	la	sfârșitul	
secolului	3,	prezintă	o	excepție	în	acest	sens,	aici	fiind	gă-
site	tesere	aurii	în	anumite	motivele	ornamentale,	în	ciuda	
friabilității	lor;	dar	se	regăsesc	cuburi	aurii	și	în	detaliile	
mozaicului	de	pardoseală	cu	decor	figurativ	din	Nagyhar-
sány,	Ungaria,	însă	nu	în	cantitate	prea	mare.3 

Prima	 atestare	 documentară	 a	 tehnicii	 de	 execuție	
a	mozaicurilor	aurii	se	regăsește	în	manuscrisul	de	la	Luc-
ca	din	secolul	al	8-lea,	care	consemnează	tradiții	grecești.	
Exemplele	cele	mai	timpurii	ale	utilizării	de	tesere	aurii	
datează	din	secolul	1.	î.	de	Hr.4

Vestigiile	 din	 Székesfehérvár	 au	 ieșit	 la	 iveală	 în	
urma	 săpăturilor	 care	 au	 debutat	 sub	 conducerea	 lui	
 Henszlmann	 Imre	 în	 1862	 (foto 2).	Alături	 de	 teserele	
deja	amintite,	s-au	păstrat	doar	câteva	fragmente,	înglo-
bate	 în	 tencuială	de	o	grosime	aproximativ	egală	(1,8–
2,5 cm) (foto 3).	Culoarea	mortarului	pe	bază	de	var	este	
albă,	nu	conține	sfărâmături	de	cărămidă,	în	schimb	gra-
nulele	de	calcar	adăugate	ca	material	de	umplutură	sunt	
bine	 vizibile	 la	 analiza	 pe	 secțiune	 (foto 4). Mortarele 
sunt	în	stare	de	conservare	bună,	nu	se	fărâmițează	și	de-
abia	crapă.	Pe	baza	acestor	caracteristici	presupunem,	că	
alături	de	materialul	de	umplutură	mortarul	conținea	și	
componente	de	natură	organică.5 Pe versoul unor frag-
mente	 se	 observă	 amprente	 de	 plante,	 care	 sugerează	
componența	 tencuielii	 de	 pregătire	 (foto 5). Se poate 
stabili	o	paralelă	excepțională	între	aceasta	și	caracterul	
tencuielii	de	bază	vizibilă	 la	expoziția	bazilicii	Sfântul	
Marcu	din	Veneția,	cu	conținut	de	fire	vegetale	(foto 6), 
ori	cu	tencuielile	de	bază	ale	mozaicurilor	parietale	din	
Hagia Sophia, Istanbul,6	 despre	 a	 căror	 stratigrafie	 și	

2 Arheologii	sitului	consideră	că	este	vorba	despre	decorația unei abside. 
3 Verba 1997.
4 Neri	 –	Verita.	 2013,	 Nympheum	 of	 Lucullus,	 Bartoli	 et	 al.,	 2013	 și	

Domus	Aurea	Lavagne	1970,	Sear	1977	Roma.	Aparențe	sporadice	se	
cunosc	și	la	mozaicuri	antice	din	secolele	2–6.	Neri	–	Verita,	2013.

5 Mai multe surse amintesc uleiul de in, de ex. Harding. 1989.
6 Mozaicurile	din	Hagia	Sophia,	construită	în	timpul	domniei	împăratu-

lui	Iustinian,	între	anii	532	și	537,	au	fost	revopsite,	respectiv	tencui-
te	după	căderea	Constantinopolului	în	1453.	Acestea	au	fost	decapate	
și	curățate	după	aproape	400	de	ani,	 între	1931	și	1949.	Mozaicurile	
ascunse	au	fost	”descoperite”	de	frații	Fossatti,	cu	prilejul	relevării	și	
consolidării	structurii	edificiului,	și	pe	parcursul	restaurării	interiorului;	
atunci	însă,	în	urma	documentării	anumitor	fragmente,	acestea	au	fost	
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caracter	 ne	 informează	 cercetările	 efectuate	 de	 restau-
ratori.7	Conform	observațiilor	lor,	 în	cazurile	analizate,	
tencuiala	a	fost	aplicată	în	trei	straturi	direct	pe	peretele	
de	cărămidă.	Au	distins	două	straturi	de	bază	mai	dure,	
cu o grosime medie de 2,5–2,5 cm (arriccio),	și	un	strat	
mai	fin	de	înglobare	(intonacco),	aplicat	într-o	grosime	
de cca. 1,7 cm, care cuprinde cuburile de mozaic. Tencu-
iala	de	bază	și	cea	intermediară	este	descrisă	ca	un	mor-
tar	de	var,	cu	conținut	de	fire	vegetale	și	praf	de	cărămi-
dă.	Mortarul	de	înglobare	este	un	amestec	de	var	și	praf	
de	marmură,	a	cărui	grosime	variază	în	funcție	de	plasti-
ca	inegală	a	suprafeței.	Pe	parcursul	lucrării,	mortarul	de	
înglobare	a	fost	aplicat	în	unități	mai	mici,	proporțional	
cu	cantitatea	/	dimensiunea	suprafeței	montate	într-o	zi,	
asemănător	giornatelor	tehnicii	al	fresco.	Au	observat	de	
asemenea,	că	repartizarea	giornatelor	varia	în	funcție	de	
gradul	de	dificultate	al	suprafeței	de	decorat;	 în	zonele	
mai complicate giornatele aveau dimensiuni mai mici, 
decât	pe	suprafețe	plane.	În	grosimea	mortarului	aplicat	
s-au	 remarcat	deosebiri	 în	 funcție	de	 anumite	părți	 ale	
edificiului.	 Mozaicarii	 bizantini	 au	 schițat	 compoziția	
mozaicului	pe	tencuiala	de	bază.	Se	cunosc	mențiuni	și	
despre	desene	preliminare	 schițate	direct	 pe	 zidăria	de	
cărămidă.8	În	Istanbul,	pe	tencuiala	de	înglobare	a	mo-
zaicurilor	din	Hagia	Sophia,	a	 fost	 realizată	și	o	schiță	
colorată	în	tehnica	al	fresco,	completând	desenul	de	pe	
tencuiala	de	bază.9	Au	 remarcat	 tot	 aici,	 că	unghiul	de	
înclinare	 al	 cuburilor	 de	mozaic	 diferă10,	 adaptându-se	
condițiilor	de	 iluminat.	La	 fundaluri	 s-au	 folosit	 și	 cu-
buri	aurii	și	argintii,	pe-alocuri	fiind	intercalate	tesere	de	
nuanță	mov	închisă.	Cu	ajutorul	acestei	tehnici,	au	putut	
obține	 un	 efect	 coloristic	 și	mai	 intens.	Au	 profitat	 nu	
numai	de	efectul	aurului	aplicat	pe	cuburile	de	sticlă	de	
diferite	nuanțe,	dar	adesea	și	culoarea	aplicată	pe	stratul	
de	mortar	a	deținut	un	rol	important	la	dobândirea	efec-
tului	cromatic	și	a	intensității	finale.	

La	mozaicul	din	Székesfehérvár	s-au	păstrat	doar	frag-
mente	din	mortarul	de	înglobare;	pe	toate	acestea	se	ob-
servă	urme	de	culori	roșu	și	negru,	aplicate	prin	laviuri.	
Această	pictură	este	vizibilă	pe	toate	fragmentele	păstrate,	
dar	cu	toate	acestea	presupunem,	că	sunt	urme	de	sinopis, 
nu	acoperă	întreaga	suprafață.	

În	cazul	fragmentelor	descoperite,	culoarea	aplicată	pe	
suport	și	culoarea	cuburilor	de	mozaic	montate	deasupra,	
nu	este	identică;	implicit,	presupunem	existența	unui	desen	
preliminar (foto 7). Pe anumite fragmente deasupra culorii 
negre	(gri)	aplicate	pe	suport,	 întâlnim	cuburi	de	mozaic	
de	patru	 culori	 diferite	 (albastru,	 alb,	 negru	 spre	mov	 și	
aur).	 În	cazul	unui	singur	 fragment	se	observă	marginea	
detaliului	pictat,	care	sugerează	o	compoziție	realizată	în	

retencuite,	respectând	tradițiile	de	reprezentare	și	iconoclasmul	musul-
man. 

7 Teteriatnikov. 1998. pp. 49–61.
8 Teteriatnikov 1998. p. 55. , Mouriki: The mosaics of Nea Moni, pp. 

94–106., Underwood: Kariye Djami, pp. 174–175.
9 Teteriatnikov 1998. p. 56.
10 l-au	stabilit	între	15	și 30%.

linii,	cu	tușe	late	(foto 8). Cuburi aurii apar pe un fundal 
gri	 în	 cazul	 a	 trei	 fragmente,	 sunt	 însă	 și	 două	 exemple	
în	 care	 suprafața	 pictată	 a	 tencuielii	 de	 sub	 cuburi	 este	
roșie.	Pe	baza	testelor	microchimice	efectuate	până	acum,	
pigmenții	folosiți	pentru	pictură	au	în	compoziție	fier.	

O parte a probelor reprezentative alese dintre piesele 
caracteristice	 ale	mozaicurilor	 de	 sticlă	 colorate	 și	 aurii	
provenite	din	săpături,	 s-au	dovedit	a	fi	potrivite	pentru	
analize	în	secțiune.	Prin	microscopul	de	polarizare	se	ob-
servă	 neomogenitatea	 caracteristică	 structurii	 sticlei	 de	
mozaic,	cu	 incluziuni	de	aer	și	particule	nedizolvate	ale	
materialului	de	colorare.	Este	ușor	vizibil	și	cu	ochiul	li-
ber	faptul,	că	piesele	de	mozaic	se	obțin	prin	îmbucățirea	
sticlei	turnate	–	denumită	plăcintă	datorită	formei	–	în	cu-
buri	mărunte.	Ca	dovadă,	stau	canturile	rotunjite	ale	unor	
cuburi,	care	erau	marginile	plăcintei.	Pe	unele	fragmente	
se	observă	asemenea	cuburi	 rotunjite,	 înglobate	 în	mor-
tarul	original.	Acest	 fapt	 sugerează	 folosirea	 economică	
a	materialului,	fără	să	se	piardă	nici	măcar	marginile	plă-
cintei,	dar	și	criterii	de	ordin	estetic.	Metoda	de	montare	
a	mozaicului,	proprie	epocii,	 ia	 în	calcul	efectele	de	 lu-
mină,	la	fel	cum	am	amintit	deja	acest	fenomen	la	moza-
icurile din Hagia Sophia. Dimensiunea rosturilor dintre 
cuburi	sugerează	proveniența	fragmentului;	în	cazul	unor	
rosturi	mai	largi,	detaliul	provine	de	la	o	înălțime	mai	ri-
dicată	față	de	observator.	La	înălțimi	mai	mari,	montarea	
este	mai	destinsă,	executanții	mozaicului	luând	în	calcul	
atât	distanța	cât	și	capacitatea	aditivă	a	văzului.	

Privind	chimia	mozaicurilor	de	sticlă	deținem	o	vas-
tă	 literatură	 de	 specialitate	 internațională,	 care	 ne	 oferă	
un	 ajutor	 însemnat	 în	 alegerea	 criteriilor	 de	 analiză	 ale	
materialului	autohton.	Componența	sticlelor,	materia	pri-
mă	a	sticlei	de	bază,	oxizii	de	fier	care	conferă	culoare,	
respectiv identitatea materialelor opalescente, fac referire 
la	locul	de	proveniență,	tehnica	de	execuție,	dar	și	data-
re,	fiecare	epocă	 istorică	păstrându-și	metoda	proprie	 în	
confecționarea	sticlei.	

La	analiza	secțiunilor	subțiri	realizate	din	sticla	de	mo-
zaic	roșu	(Szfv1)	folosită	la	mozaicul	bazilicii	regale	din	
Székesfehérvár, prin microscopul de polarizare s-au ob-
servat	particule	cu	birefringență	mare,	indice	de	refracție	
ridicat	și	bireflexie	(pleocroism	de	reflexie)	bine	vizibilă.	
Particulele	materialului	colorant,	aflate	la	dimensiuni	sub	
un	micron,	apar	sub	formă	de	dungi	în	sticla	de	bază	(foto 
9–10).	Conform	măsurătorilor	efectuate	prin	difracție	de	
raze X11	culoarea	roșie	a	sticlei	se	datorează	cuprului	me-
talic.	Sticle	roșii	opace	se	confecționează	încă	din	al	2-lea	
mileniu	î.	de	Hr;	conform	mărturiei	a	numeroase	analize	
efectuate asupra vestigiilor arheologice, pe parcursul une-
ia	dintre	tehnicile	de	execuție	răspândite,	culoarea	rezul-
tată	se	datorează	cuprului	metalic.12 

Celuilalt grup de sticle colorate opace din Székesfehér-
vár	 îi	 sunt	 caracteristice	materialele	 responsabile	 pentru	

11 Măsurătorile	prin	difracție de raze X au fost efectuate de István Sajó 
(PTE-SZKK).

12 Freestone I. C. 1987.
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opacitate,	cvarțul	și	cristobalitul,	care	a	fost	identificat	ca	
un	 component	 cristalin	 și	 la	 măsurătorile	 efectuate	 prin	
difracție	 de	 raze	 X	 (foto 11). Habitusul, caracteristicile 
optice	ale	teserelor	aparținând	acestui	tip	sunt	foarte	ase-
mănătoare	și	cu	ochiul	liber.	Printre	acestea	se	numără	cu-
burile	de	mozaic	de	culoare	albastră,	verde	cenușie,	mov	
închis.	Aceste	nuanțe	reprezintă	o	tonalitate	medie	pe	pa-
leta	cromatică.	În	cazul	cuburilor	negre	și	albastru	închise,	
opacitatea	 se	 datorează	 culorii	 închise	 în	 sine.	 Culoarea	
sticlei	albastre	rezultă	din	conținutul	de	cobalt	prezent	în	
proporții	variate.13	Utilizarea	diferiților	aditivi	este	carac-
teristică	epocii	și	locului,	astfel	cvarțul	și	cristobalitul	mă-
surat	determină	o	etapă	anume	privind	confecționarea	stic-
lei	de	mozaic.	Această	perioadă	poate	fi	considerată	una	de	
tranziție	din	mai	multe	puncte	de	vedere.	

Tradiției	bizantine	îi	este	caracteristic	totodată	și	fap-
tul,	că	alături	de	cuburile	de	mozaic	confecționate	din	pas-
te	de	sticlă	colorată,	utilizează	și	pietre	naturale,	în	special	
la	culorile	carnației,	respectiv	la	aplicarea	unor	elemente	
mai	mari,	de	formă	diversă.	Pe	parcursul	actual	al	analize-
lor	mozaicului	din	Székesfehérvár	deținem	probe	dintr-o	
piatră	albă	și	una	roșie.	Amândouă	sunt	speciale	la	rândul	
lor.	Piatra	albă	se	găsește	în	natură	sub	aceeași	formă,	fi-
ind un magnezit pur14; utilizarea acestui material nu este 
atestată	deocamdată	în	literatura	de	specialitate.	Carbona-
tul	de	magneziu	are	un	luciu	mat,	cu	o	aparență	asemănă-
toare	porcelanului.	Printre	vestigiile	săpăturilor	figurează	
nu	numai	sub	formă	de	cuburi,	dar	și	o	variantă	discoidală	
(foto	12–13),	care	seamănă	cu	aplicele	decorative	de	păr	
sau	veșmânt	bine	cunoscute	de	pe	mozaicurile	bizantine.15

Prin	analiza	materialelor	și	a	 tehnicii,	cunoscând	da-
tele	cercetărilor	 internaționale,	se	conturează	o	perioadă	
delimitabilă,	și	o	direcție	privind	proveniența	mozaicului	
din Székesfehérvár. 

Întrucât	perioada	următoare	întemeierii	statului	a	favo-
rizat	 arta	 religioasă	 din	Ungaria,	 alături	 de	 orașul	 regal,	
a	debutat	înflorirea	și	a	altor	câteva	centre	mici,	mai	înde-
părtate.	Mai	multe	mănăstiri	 ale	 ordinului	 benedictin	 își	
desfășurau	o	activitate	dinamică.	Sfințirea	mănăstirii	din	
Pécsvárad	este	datată	 în	101516, fondarea bazilicii regale 
din	Székesfehérvár,	 în	 1018,	 tezaurul	 de	monede	desco-
perit	 sub	pardoseala	mănăstirii	Bizere,	 conține	piese	din	
timpul	domniei	 regilor	maghiari	 István	 /	Ștefan	al	 II-lea	
(1116–1131)	și	Béla	al	II-lea	(1131–1141).17 Mozaicurile 
edificiilor	menționate,	cu	tehnici	de	execuție	diferite,	deco-
rând	suprafețe	diferite,	au	fost	realizate	probabil	pe	parcur-
sul secolelor 11–12. Pe parcursul acestor secole, aproape 
toți	domnitorii	maghiari	dețineau	relații	cu	Bizanțul	sau	cu	
Veneția,	iar	totodată	cele	mai	importante	trasee	comerciale	
au	avut	tangențe	cu	orașele	noastre	medievale.

13 Pe	baza	măsurătorilor	manuale	XRF,	 efectuate	 de	Sajó	 István	 (PTE-
SZKK).

14 Pe	baza	măsurătorilor	prin	difracție de raze X, efectuate de Sajó István 
(PTE-SZKK).

15 Hagia Sophia, Istambul, San Vitale, Ravenna.
16 Bodó, B. 2010. p. 349.
17 Burnichioiu - Rusu 2006. p. 26.

Un	exemplu	al	legăturilor	bizantino-maghiare	se	lea-
gă	de	Könyves	Kálmán;	beatificatrea	regelui	Ștefan	I	se	
leagă	 de	 anul	 1083,	 dar	 adevăratul	 cult	 al	 regelui	 sfânt	
a fost fundamentat de Könyves Kálmán. El a fost primul 
domnitor	(1095–1116)	după	Ștefan,	care	s-a	înmormântat	
în	bazilica	din	Székesfehérvár.	Székesfehérvár	a	fost	nu	
numai	locul	morții	sale	dar	și	al	nașterii.	Legăturile	sale	
bizantine sunt demonstrate; ca nepot al lui Ladislau I, o 
trimite	pe	fiica	acestuia,	Piroska	(mai	târziu	Irene)	în	cur-
tea	bizantină,	și	o	mărită	(1104)	cu	viitorul	împărat	Ioan	
al	II-lea	Comnenul	(1118–1143).	Perechea	este	înfățișată	
pe unul dintre mozaicurile din Hagia Sophia.

Comparând	 rezultatele	 analizelor	 mozaicului	 din	
Székesfehérvár	 cu	 datele	 publicațiilor,	 concluziile	 arată	
folosirea	materialelor	caracteristice	Bizanțului.	Analogii-
le	cele	mai	apropiate	în	ceea	ce	privește	chimia	sticlei	de	
mozaic,	se	dovedesc	a	fi	–	conform	stadiului	actual	al	cer-
cetărilor	–	materialele	 folosite	 la	mozaicurile	celor	două	
mănăstiri	 grecești	 Hosios	 Loukas	 și	 Daphni	 (tabelul 1). 
Prima	atestare	documentară	a	mănăstirii	Daphni	datează	
din	1048,	dar	numeroase	mențiuni	din	biografia	sfântului	
Hosios Meletios (1035–1105) fac referire la activitatea 
mănăstirii.	Artiștii	mozaicari	au	venit	cu	probabilitate	din	
capitală,	însă	date	precise	nu	ne	stau	la	dispoziție.	Decoru-
rile	cele	mai	timpurii	de	mozaic	ale	mănăstirii	Hosios	Lo-
ukas	sunt	datate	la	1040,	și	se	consideră	a	fi	operele	unor	
artiști	din	Constantinopol.18	În	această	perioadă	principalul	
centru	de	organizare	al	comerțului	a	fost	chiar	Veneția.	

Secțiunile	subțiri,	analizele	microscopice	și	microana-
litice au fost efectuate de Brigitta Mária Kürtösi (Univer-
sitatea	de	Artă	-	Școala	de	Doctorat),	iar	analizele	instru-
mentale	 de	 către	 István	 Sajó	 (PTE-SZKK).	Conducător	
științific:	Dr.	 István	Bóna	DLA,	 habil	 (Universitatea	 de	
Artă	Budapesta).	Consultanți:	Dr.	 Sándor	 Józsa	 (ELTE-
TTK)	și	László	Kriston	(MKE).	Vestigiile	sunt	păstrate	în	
Muzeul Szent István király din Székesfehérvár, includerea 
lor	în	cadrul	cercetării	de	față	a	fost	posibilă	datorită	lui	
Gabriella	Nádorfi	și	Piroska	Biczó.	Doresc	să	mulțumesc	
și	pe	această	cale	pentru	toate	ajutoarele	acordate.

Fotografiile	au	 fost	 realizate	de	Brigitta	Mária	Kür-
tösi.

18 Arletti et al. 2010. pp. 798–799. (cu referire la mai multe surse anteri-
oare) 
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Szfv_5 XRD Székesfehérvár (HU) gri verzui Q, Cryst

Q	=	cvarț,	Cryst	=	Cristobalit,	Sn	=	Plumb	calcinat	și	staniu,	CaSb	=	Antimonat	de	calciu
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Foto	1.	 Două	tipuri	de	tesere	cu	foiță	metalică	și	alterarea	
lor	diferențiată.	Cuburile	de	sticlă	mov-maronii	de	
pe	laturi	prezintă	doar	urme	de	foiță	metalică,	în	
timp ce piesele din centrul motivului sunt complet 
nealterate. Székesfehérvár, Muzeul Szent István 
Király. Foto: István Bóna. 

Foto	2.	 Fotografie	arhivă	despre	săpăturile	arheologice	de	
la	bazilica	din	Székesfehérvár	și	capela	Szent	Ist-
ván, din 1862. Dercsényi, D. (1943) p. 18. Fig. 3.

Foto	3.	 O	parte	a	fragmentelor	s-au	păstrat	împreună	cu	cu-
buri	de	mozaic,	în	schimb	altele	păstrează	doar	am-
prenta	cuburilor	montate	în	tencuiala	de	înglobare	
pictată.	Székesfehérvár,	Muzeul	Szent	István	Király

Foto	4.	 Tencuiala	de	înglobare	pe	bază	de	var	conține	și	
umplutură	de	calcar,	a	cărei	microstructură	poate	
fi	observată.	PLM,	1N.	

Foto	5.	 Structura	tencuielii	de	bază,	amprenta	componen-
telor	vegetale	pe	versoul	 tencuielii	de	 înglobare.	
Székesfehérvár, Muzeul Szent István Király. Nr. 
inv: 718.

Foto	6.	 Versoul unui fragment de mozaic desprins. Pe spa-
tele teserelor, fragmentele unei tencuieli formate 
din	mai	multe	straturi,	arată	stratigrafia.	Bazilica	
Sfântul	Marcu	din	Veneția,	expoziție	permanentă.

Foto	7.	 Fragment	 de	 tencuială	 de	 înglobare	 pictată	 cu	
tesere de patru culori diferite. Székesfehérvár, 
 Muzeul Szent István Király.

Foto	8.	 Marginea	unei	suprafețe	pictate,	respectiv	relația	
dintre	culori	și	cuburile	de	mozaic	aplicate	pe	ten-
cuiala	de	înglobare.

Foto	9.	 Teseră	 roșie	opacă	 (Szfv_1).	Detaliu	din	analiza	
pe	secțiune,	pe	care	este	vizibilă	distribuirea	par-
ticulelor de dimensiuni coloidale – responsabile 
pentru	culoarea	 roșie	–	 în	 sticla	de	bază.	 (PLM,	
mărirea	obiectivului	40x).

Foto	10.	 Particulele de cupru metalic, conferind culoare 
roșie,	sunt	dispersate	în	sticla	de	bază	sub	formă	
de	dungi	 (Szfv_1);	densitatea	 lor	variază	 (PLM,	
mărirea	obiectivului	40x).

Foto	11.	 Tesere colorate opace ale mozaicului din Székes-
fehérvár,	 realizate	 prin	 tehnici	 asemănătoare.	
Măsurătorile	XRD	au	identificat	în	toate	cele	trei	
cazuri	cvarț	și	cristobalit,	ca	și	un	component	cris-
talin,	responsabil	pentru	aparența	opacă.

Foto	12.	 Teseră	albă,	al	cărei	material	–	pe	baza	analizelor	
prin	difracție	de	raze	X	–	este	un	magnezit	natural	
curat	(MgCO3),	cu	o	aparență	microcristalină,	cu	
luciu	mat,	asemănător	porțelanului.	Székesfehér-
vár, Muzeul Szent István Király. 

Foto	13.	 Printre	 cuburile	 descoperite	 găsim	 și	 bucăți	mai	
mari, mai rotunjite. Székesfehérvár, Muzeul Szent 
István Király. 
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