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1967. október 11.-én Gödöllőn leletmentő ásatásra került 
sor, mert a kastélykápolna és a kövesút között vízvezetéket 
fektettek. A 19 méter hosszú, DNy–ÉK irányú árok csont-
vázas sírokat vágott keresztül.  Az egyrétegű temetőben 
a 12. számú, bolygatatlan sír egy 8-9 év körüli kislányé 
volt. Az egykori koporsó vonalát körben vasszögek jelez-
ték. A gyenge megtartású, teljesen nyújtott csontváz hosz-
sza sírban mérve 125 cm volt. A fej körül gyöngyös párta 
maradványait, a nyaknál háromkaréjos kis bronz verete-
ket, alattuk négygombos kapocspárt tártak fel.1 A leletek 
konzerválása az ásatást követően megtörtént2, azonban az 
azóta eltelt majdnem ötven év és a párta nagymértékben 
korrodált, töredezett, hiányos állapota miatt eredeti vise-
lésének és megjelenésének bemutatására nem alkalmas.3 

Az aranyszínű, rézalapú ötvözetből készült fémdíszítmé-
nyek – csipkék, fémfonalak és islógok – egykor fényesen 
csillogtak, míg a korrodált, sérült pártalelet egészen más 
látványt nyújt.  A régészeti feltárásból előkerült párták 
restaurálás után sem lesznek olyanok, mint használatuk 
korában, fémes csillogásuk nagyon ritkán adható vissza, 
mert a vékony fémfóliák sokszor teljes keresztmetszetben 
átkorrodáltak, nemcsak a felületükről eltávolítható réteg-
ben. A párta rekonstrukciója a Gödöllői Városi Múzeum 

1 Juhász 1993. A veretek elporladtak.
2 A párta tisztítását, restaurálását V. Ember Mária (Magyar Nemzeti Mú-

zeum) és asszisztense végezte.
3 Újabb konzerválás és megfelelő tárolóeszköz készítése után az analógi-

ák alapján elrendezve bemutathatóvá tehető.

felkérésére készült, célja a viselésének megfelelő, egykori 
szépségében való bemutatása volt.

A párta leírása

A homlokon viselt párta hátul nyitott, kötővel záródó. A 
keskeny téglalap alakú alapot nyolc, egymás mellett el-
helyezkedő, textillel borított félgömbforma díszíti, ame-
lyekről fémfonalakon karikákra fűzött islógok csüngenek. 
A félgömb díszek között virágalakú gyöngyök és göm-
balakú színes üveggyöngyök vannak (1. kép).  A párta 
középrészének hosszúsága: 34 cm, szélessége: 5,5 cm. A 
félgömb alakú díszek átmérője: 3,5-4 cm, magasságuk: 
2-2,3 cm. A fémfonal átmérője: 0,6 mm. A bélfonalra te-

kert fémszalag szélessége: 0,6 mm, a fémszalag vastagsá-
ga korrózióval együtt: 0,04-0,06 mm. Az islógok 10x14 
mm-es cseppformák. Az üveggyöngyök kék, zöld, barna 
és fehér színűek, megközelítőleg gömb formájúak, né-
melyik kissé lapított gömb vagy kissé hengeres formájú, 
méretük 5-6 mm. A színes gyöngyök tömörek, lyukátmé-
rőlyük 1 mm, a fehérek irizáló, vékonyfalú, üreges gyön-
gyök. A virágalakú díszek átmérője 10-11 mm, magassá-
guk 4-5 mm. A virág hét virágszirma vörös kőből készült, 
köralakba rendezett, középen szürke, szemcsés anyaggal 
rögzített. 

A párta állapotleírása

A párta szervetlen anyagokból készült részei többnyire 
megmaradtak, a fémdíszítmények azonban jelentősen 
korrodálódtak. A szerves alapanyagú elemek lebomlás 

Pártás kislány a hódoltság korából.
A gödöllői párta rekonstrukciója

Lengyel Boglárka

1.	kép.	A gödöllői párta.
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következtében erősen károsodtak. A párta alapja megsem-
misült, a fémfonal bélfonalai valamint a félgömbdíszek 
textilje és tömőanyaga megőrződött. A keretező szegély-
csipkék kisebb-nagyobb darabokra töredeztek, hiányaik 
ellenére mutatják a párta méretét és formáját, így annak 
eredeti mérete rekonstruálható. A tárgy a restaurálás so-
rán minden bizonnyal az ásatáson fellelt helyzet alapján 
került felvarrásra egy textil alapra. A nyolc félgömb alakú 
dísz megmaradt, a róluk csüngő islógok töredezettek, a 
fémfonalak összekuszálódtak, lelapultak. Az islógok nagy 
része karikával együtt vagy anélkül leesett, letöredezett a 
fémfonalról, a legtöbbnél csak  ez utóbbi maradt meg a 
félgömbön. Teljesen ép islóg alig van. A kisebb hiányok 
és a töredezettség ellenére pontos méretük meghatároz-
ható. A gyöngyök elrendezéséből – ahogy a restaurálás-
kor felvarrásra kerültek – arra lehet következtetni, hogy 
a párta több gyönggyel volt díszítve, mint ami előkerült, 
amennyiben szimmetrikus elrendezést feltételezünk. A vi-
rágalakú gyöngyök közepén látszik a kövek rögzítésére 
használt szürke anyag, a középdísz hiányzik.

Anyagvizsgálatok

Fém

A nagymértékben korrodálódott fémfonalak fémszalagja-
inak zöldes színe alapján feltételezhető volt, hogy rézöt-
vözetből készültek. Ezt a nedves-analitikai vizsgálat4 
megerősítette. Az ötvözet elemösszetételének vizsgálata 
pásztázó elektronmikroszkópos elektronsugaras mikroa-
nalízissel (SEM-EDS) történt.5 A fémfonalak fémszalagja-
it több ponton mértük, a bélfonalhoz viszonyítva külső és 
belső oldalon is. Arany, ezüst vagy higany egyetlen eset-

4 A réz kimutatása a letisztított felületeken egy-egy csepp 1:1 hígítású 
kénsavval megcseppentve mikroszkóp alatt történt. Egy két percen be-
lül buborék képződött, halványan kékült az oldat. Szűrőpapírral felitat-
va ammónium-hidroxidot tartalmazó üveg szája fölé téve lila színűvé 
vált, ez réz jelenlétére utal. Az elszíneződés mértékének vizsgálata cél-
jából fentieket sárgaréz lemezen is elvégeztük.

5 A műszeres anyagvizsgálatot Dr. Thiele Ádám végezte a BME Anyag-
tudományi Tanszékén. 

ben sem volt kimutatható, míg réz és cink változó meny-
nyiségben volt jelen. Az eredmények alapján sárgás színű 
rézötvözetet feltételezhetünk, azonban összetételének pon-
tos meghatározása a korrodálódás miatt nem lehetséges.6

Vizsgált minták
1. minta: fémfonal a csipkéből: réz-cink ötvözet
2. minta: fémfonal az islógot tartó csavart fémfonalból: 
réz-cink ötvözet
3. minta: az islógot tartó karika: réz-cink ötvözet
4. minta: az islóg: réz-cink ötvözet.

Szerves anyagok

A szálasanyagok vizsgálata polarizációs mikroszkóppal 
történt. A tárgylemezen glicerinnel megcseppentett min-
tákat 200-szoros nagyításban vizsgáltuk.  Az 1. minta a 
keretező csipke fémfonalának bélfonala. A 2. minta, a kis 
piros vászonszövésű textiltöredék (2. kép), a párta mellett 
külön volt becsomagolva és a következő felirattal ellátva: 
„finom	vörös	anyag	nyoma	a	háncson”. Bár nem jelezték, 
hogy a csontváz mely részénél került elő, a párta mellett 
való őrzése alapján feltételezhető, hogy annak alapja le-
hetett, a háncs pedig – ami nem őrződött meg – a párta 
alapjának merevítését szolgálhatta. A 3. minta: a félgömb 
alakú díszek textil borítása, a 4. minta a félgömbök tö-
mőanyaga. 

Vizsgálati eredmények
1. minta: bélfonal: len, „S” sodratú, 0,5 mm átmérőjű, sár-
gásbarna színű
2. minta: vászonszövésű piros textil7: len, fonala „Z” sod-
ratú, 14-16/cm 

3. minta: vászonszövésű textil: len, fonala sárgásbarna, 
„Z” sodratú, 14-16/cm
4. minta: tömőanyag: kender, nincs sodrata, csak szálak.  

Üveg és ásvány 

A gömb- és a virágalakú gyöngyök és az utóbbiak rögzí-
tésére szolgáló szemcsés anyag esetében műszeres anyag-
vizsgálat nem történt. A jáki templomban feltárt pártán 

6 Ha a normált értékeket kiszámoljuk, a cinktartalom 17-31%, ami a ma 
leggyakrabban használt, sárga színű réz-cink ötvözeténél alacsonyabb. 
Az aranyszínű, általánosságban sárgaréznek nevezett réz-cink ötvöze-
tek összetételének megadása és elnevezésük forrásról forrásra változik. 
Edvi Illés Aladár kísérleti alapon közli a színt, a tól-ig cinktartalmat és 
egyéb fizikai tulajdonságokat. Edvi Illés 1912. p. 10.  Más forrás a 72-
95% réztartalmú réz-cink ötvözetet tombaknak nevezi (Römpp 1984. p. 
693.), továbbiak max. 20% (Járó – Tóth 1995. p. 5. Magyar Nagylexikon 
2003. 17. köt. p. 560.), illetve max. 18% cinktartalomig említik tombak-
ként (Révai 1925. 341.). Egyértelműen nem dönthető el, hogy a vizsgált 
anyag sárgaréz vagy tombak, mert nem tudjuk, hogy a réz és a cink a 
korrózió során milyen mértékben, arányban alakult át vegyületekké az 
ötvözetben, és ezek a vegyületek a felületről milyen mennyiségben ol-
dódtak ki vagy váltak le.

7 A textiltöredék kisebb, mint 1 cm2, ezért a megszámolható fonalak alap-
ján becsült érték.

2.	kép.	Vöröses színű textiltöredék a párta mellől.
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lévő, hasonló virágalakot formáló „gipszbe foglalt” gyön-
gyök gránátból készültek.8

A párta rekonstrukciója

Pontos rekonstrukció készítéséhez szükséges ismerni az 
alapanyagokat, a textilek szövéstípusát és az anyagok színét. 
Ritka azonban az olyan lelet, amelyen ezek az információk 
mind megmaradtak, minden anyag egyértelműen meghatá-
rozható, és még ritkább, hogy ezek dokumentált és hozzáfér-
hető adatok. Töredékes leletről rekonstrukciót készíteni csak 
akkor etikus, ha fellelhetők olyan analógiák, amelyeken a 
rekonstruálandó tárgy hiányzó részeihez hasonlók megvan-
nak, ahogy ez a gödöllői párta esetében is történt.9 Régé-
szeti leleteknél általában nehéz párhuzamot találni a párták 
szerves anyagaihoz, mert azok károsodnak leginkább, ezért 
a legapróbb töredék is jelentős lehet, abból meghatározó in-
formációkat nyerhetünk. Leggyakrabban a szövet szövéstí-
pusát lehet megállapítani – vászon, sávoly stb. Szerencsés 
esetben megőrződnek olyan állapotban, hogy lehet mintát 
venni és az alapanyagot meghatározni, sokszor azonban 
csak lenyomatuk áll rendelkezésre, de a fonalak sűrűsége 
megszámolható (fonal/cm). A textilek eredeti színe a legrit-
kább esetben marad meg, leggyakrabban barnás árnyalatúra 
változnak. Amennyiben a leleten találunk színes anyagot, 
akkor is problémát jelent a színezék meghatározása, mert a 
csak minimális mintát igénylő, nagyműszeres kromatográfi-
ás vizsgálatok (pl. HPLC-MS) sajnos Magyarországon a 
restaurálási gyakorlatban ma még nem elérhetők. 

A gödöllői pártához hasonló 
vagy részleteiben vele azonos párták

A gödöllői párta rekontsrukciójához hét, analógiaként 
alapul vehető pártát sikerült felkutatni.   E pártaleletek 
fémfonalainak felépítése megegyezik a gödöllőivel. Fém-
szalagjaik szintén rézötvözetből készültek és a bélfonaluk 
len. Nem minden esetben volt lehetőség mérni a fémfona-
lakat, a félgömdíszek átmérőjét és az islógokat, de szem-
revételezés alapján ugyanolyan típusba sorolhatóak.10

8 A jáki templom 162. sír gránátköves pártája, Edőcs 2014. pp. 361-362.
9 A szentkirályi, a Szent Benedek-hegyi és a kincsapáti párta esetében 

csak fénykép állt rendelkezésre.
10 A szentkirályi, a Szent Benedek-hegyi és a kincsapáti párta esetében 

csak fénykép állt rendelkezésre.

1. A szentkirályi 293. sír pártája11, a gödöllőihez ha-
sonlóan nyolc félgömbbel és csepp alakú islógokkal díszí-
tett, szegélycsipkéje is ugyanaz a típus. Az alapszövetéből 
megmaradt kis darab vászonszövésű, viszonylag vastag 
fonalú.12 Az egyik félgömbdísz alatt egy kis szakaszon 
kb. 2 mm-es, színes – vörösesbarna, fekete, fehér, kék és 
több, feltételezhetően üvegkorrózió miatt irizáló felületű 
– gyöngyök vannak felfűzve (3. kép).

2. A szentkirályi 40. sír pártája13 a gödöllőihez hasonló 
félgömbökkel, islógokkal díszített, szegélycsipkével ke-
retezett. 

3. A drégelypalánki párta14 szegélycsipkéje megegye-
zik a gödöllőivel (4. kép). 

4. A jáki templom 162. számú sírjából előkerült grá-
nátköves párta15 virágalakú díszei a gödöllőivel megegye-
ző típusúak. 

5. A kincsapáti párta16 virágalakú díszei szintén olyan 
típusúak, mint a gödöllőié, azonban a virág közepén kis 

11 Katona József Múzeum, Kecskemét, leltári száma: 2001.1.85.K. Páló-
czi 1996. p. 52. A párta kölcsönzéssel a Magyar Mezőgazdasági	Múze-
um és Könyvtár állandó kiállításán látható.

12 10-12 fonal/cm, fénykép alapján mért, csak megközelítő adat.
13 Pálóczi 1976. A párta a kecskeméti Katona József Múzeum gyűjtemé-

nyében van.
14 Dr. Mordovin Maxim ásatásán került elő 2011-ben Drégelypalánkon, 

csatornázás közben a Petőfi Sándor utca 4. számnál, SNR-168. A pártát 
szerző restaurálta. Lengyel 2019.

15 Edőcs 2004. pp. 359-367.
16 Pap Ildikó Katalin régész ásatása, a kincsapáti, 265. sír (KE265) pártá-

ja, Savaria Múzeum, Szombathely. A tárgy még nem publikált, a régész 
szíves engedélyével analógiaként közölhető.

3.	kép.	A szentkirályi 293. sír pártája.

4.	kép.	A drégelypalánki párta és rekonstrukciójának részlete.
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csillagmintás fémkorong van, továbbá a virágok hatszir-
múak, míg a gödöllőinél hétszirmúak (5. kép).

6. A Szent Benedek-hegyi párta17 megjelenése (fel-
építése és állapota) a gödöllőihez hasonló, ugyanolyan 

17 Egervári Márta textilrestaurátor szíves szóbeli közlése: Laczkó Dezső 
ásatása, 1903. Szent-Benedek hegy. A tárgyat Eckert Anikó restaurálta 
1981-ben, Lackó Dezső Múzeum, Veszprém.

szegélycsipkével keretezett. Félgömbformákról lelógó 
islógokkal díszített, eltérés a félgömböcskék számában 
(10) továbbá az islógok cseppformájában van, kisebbek 
és oválisabbak, mint a gödöllői pártán.

7. A tapsony-terebezdi pártán18 a kötőzsinór fémfonal-
lal betekert végei megmaradtak.

A gödöllői párta rekonstrukciója az ismertetett anyag-
vizsgálatok, készítéstechnikai megfigyelések és analógiák 
alapján készült (6. kép).

A pártarekonstrukció méretei

A pártarekonstrukció teljes hossza 78 cm, középrészé-
nek hosszúsága 34 cm, szélessége 5,5 cm, a kötők hossza 
egyenként 22 cm.19 A nyolc, egymás mellett elhelyezke-
dő félgömb alakú dísz átmérője 3,5-4 cm, magasságuk 
2-2,3 cm. A fémfonal átmérője: 0,6 mm. A bélfonalra te-
kert fémszalag szélessége: 0,6 mm, a fémszalag vastag-

18 Őrzési helye: Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár. A párta restaurálását Ba ka -
né Perjés Judit kezdte el és a szerző fejezte be. Lengyel 2013. pp. 191-204.

19 A párta kötőjéről ld. tapsony-terebezdi párta.

5.	kép.	A kincsapáti párta részlete.

6.	kép.	A párta rekonstrukciós rajza.
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sága: 0,03 mm. Az islógok 10x14 mm-es cseppformák. 
Egy félgömbdíszen 60 db islóg van, összesen 480 db. Az 
üveggyöngyök mérete 5-6 mm, kék, zöld, barna és fehér 
színűek, formájuk az eredetiekhez nagyon hasonló, de 
mindegyik tömör gyöngy. A virágalakú gyöngyök átmé-
rője 10-11 mm, magasságuk 5 mm. A virág köralakú, a 
hét szirom almandin gránátból20 van kirakva, a közepén 
sárgaréz koronggal, kidomborodó csillaggal.21

A fémfonal rekonstrukciója

A fémfonal rekonstrukciója szabad kézzel készült, a ku-
tatások alapján feltételezhetően az eredeti készítéstechni-
kával megegyező módon.22 Az előállításához használt len 
bélfonal vastagsága 0,5 mm. A sárgaréz drótból23 henge-
relt fémszalag 0,03 mm vastag és 0,5 mm széles. A 80 cm 
hosszú csipkéhez 6,5 méter, az islógokhoz 12 méter, a fél-
gömbdíszekhez 4 méter, összesen 22,5 méter fémfonalra 
volt szükség, amelyhez 70 méter drótot kellett szalaggá 
hengerelni (7. kép).

A csipke rekonstrukciója

A szegélycsipkéről először egy felülnézeti rajz, majd en-
nek alapján kötésrajz készült (8 kép).24 Ezután lehetett ki-
számolni hány szál és milyen hosszúságú fémfonalra lesz 
szükség. A fémfonal készítése hosszú és több lépésből álló 
folyamat (dróthúzás, lágyítás, hengerlés, lágyítás, bélfo-
nal köré tekerés), azonban a valódi fémfonal használata 
lehetővé teszi, hogy a pártarekonstrukció csipkéje olyan 

20 Edőcs 2004. p. 361. A drágakövekről ld. jáki párta.
21 A középdíszről ld. kincsapáti párta.
22 A fémfonalkészítés technikájáról Járó 2009. p. 36. Lengyel 2014. pp. 

329-330. Járó 2018.
23 A kereskedelemben kapható CuZn 37 jelzetű, 0,18 mm átmérőjű huzal.
24 Egyszerű, a drégelypalánki párta csipkéjével megegyező csipke. Bo-

nyolultabb csipkék esetében csipkekészítő mester, csipkékkel foglalko-
zó textilrestaurátor segítsége szükséges, mert sokszor még értő szemek-
nek sem egyszerű megfejteni egy-egy csipke készítésének lépéseit. 

legyen, mint az eredeti. A szerző által végzett kísérletek 
és a gyakorlottabb csipkekészítők25 tapasztalatai alapján 
a ma kereskedelemben kapható (fémszínű, fémes meg-
jelenésű, de műanyagot tartalmazó26) „fémfonalakból” 
készült csipke nem használható 16-17. századi párták re-
konstrukcióihoz. Az említett fonalakból az eredeti kötés-
rajzot követve előállított egyszerűbb csipkék rajzolata is 
eltérő lesz27, a bonyolultabb csipkéket pedig nem, vagy 
rendkívül nehézkesen lehet elkészíteni. A gödöllői párta 
vert csipkéje két pár és két szimpla fémfonalból négy ve-
rőkével készült, a páros szálak egy verőkére való tekeré-
sével. A csipke a párta alapját keretezi, hossza 48 cm. 

A pártaalap rekonstrukciója

A párta alapjának rekonstrukciójához a drégelypalánki 
pártalelet szolgált analógiaként, aminél nagyon rossz ál-
lapotban, de megmaradtak a szerves anyagokból készült 
részek is. Azonosítani lehetett az alapbőr nyírott bársony-
borítását28, valamint a párta fémfonalas fonatolt rátétű, 
hosszúkás alakú, domború díszítményének lenvászon 
borítását. A lenvászon megközelítőleg olyan szövéssűrű-
ségű, szálvastagságú, mint a gödöllői párta félgömbjeit 
borító textil, azonban öregedése, kiszáradása miatt annak 
csak megbecsülni lehetet az eredeti méretét.  A drégely-

25 T. Erdei Lilla, Egervári Márta, Devecsei Gáborné.
26 A szerző által vizsgált, a mai kereskedelemben forgalmazott „fémfo-

nalak” mindegyike műanyag bevonatú volt. Található fémtartalmú 
fémszalaggal betekert műszálas bélfonalú fonal is, de a műanyag miatt 
eltérő tulajdonságú (hajlékonyság, tartás, fény). Például csipkekészítés 
közben kevésbé jó a tartása, szétcsúszik.  

27 A tapsony-terebezdi párta rekonstrukciója fonalból, fémes megjelenésű 
fonalból és len bélfonalú rézötvözetből előállított fémfonalból készült. 
Lengyel 2019. 2. kép. A drégelypalánki párta csipkéjének rekonstrukci-
ója fémes megjelenésű fonalból és fémfonalból, Lengyel 2019. 3. kép.

28 A bársony szálainak meghatározása további vizsgálatokat igényel. A 
drégelypalánki pártát szerző restaurálta

7.	kép.	Az eredeti és a rekonstruált fémfonal.

8.	kép.	Az eredeti szegélycsipke, a csipke rajza, 
a csipke kötésrajza, a rekonstruált csipke.
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9.	kép.	A félgömb alakú dísz rekonstrukciója.

palánki párta hosszúkás és a gödöllői párta félgömb alakú 
díszeinek a felépítése és anyagai – tömőanyag, textilborí-
tás és fémfonal – is nagyon hasonlók, csak a formájuk és 
fémfonalas díszítményük különböző. 

A gödöllői pártarekonstrukció alapja 1 mm vastag nö-
vényi cserzésű bőrből kivágott 4x32 cm széles téglalap, 
amire bársonyborítás került, a hátoldalára visszahajtva, 
varrással rögzítve. A félgömbdíszek tömőanyaga kender, 
borításuk lenvászon (9. kép).

A rekonstrukció készítése során a felhasználandó tex-
til alapanyagok színe volt a leginkább kérdéses. A párta 
mellé csomagolt kis piros textil együtt tárolásuk okán fel-
tehetően a tárgyhoz tartozott, de ez nem volt bizonyítha-
tó. Felmerült a kérdés, milyen színű textileket használtak 
leggyakrabban a pártákhoz a hódoltság korában, és azon 

belül milyen árnyalatokat lehet festeni az akkor ismert 
festőnövényekkel? Inventáriumokból és képek alapján 
tudjuk, hogy a párták színe gyakran piros, vagy rózsaszín 
volt.29 Mindezek miatt olyan árnyalatú bársony került ki-
választásra, amely növényi színezéssel elérhető. 

A párta hátul nyitott volt, mert a szegőcsipke a két vé-
gén lezárja. Feltételezhetően kötővel rögzítették (6. kép). 
A kötő (zsinór) általában nem marad meg, csak ha fémfo-
nalból készül vagy van fémfonalas része. A zsinór végeit 
szokás betekerni fémfonallal, mint pl. a tapsony-terebezdi 
pártánál.30 Előfordul, hogy leletként előkerül fémtű, vagy 
esetleg valami utal rá – pl. tűzés helye, egy lyuk vagy a 
korrózió foltja – hogy a pártát tűvel rögzítették. Ennek 

29 Zay 2015. pp. 206-209.
30 Lengyel 2014. pp. 329-330.

nem találtuk nyomát a gödöllői leleten, ezért feltételeztük, 
hogy a szentkirályi pártához hasonlóan – amin látható a 
kötő nyoma – a gödöllői is ily módon zárult. 

A félgömb alakú islógos díszek

A pártát nyolc darab, kenderrostokkal kitömött, vászon-
kötésű lenszövettel borított félgömb díszíti. Erre került 
a fémfonal rátét – csigavonalba rendezett huroköltés31 – 
a hurkok közötti mezőkbe pedig a fémfonalból sodrott, 
lelógó karikán függő islógok (10. kép). A félgömb alakú 
díszek készítésének megértéséhez az egyik részleges szét-
bontásra, majd tanulmányozása után helyreállításra ke-
rült. Ezzel a kompromisszummal, minimális károsodással 
sok információ volt nyerhető az alapanyagok és a szerke-
zet, valamint a készítéstechnikai megoldások megisme-
réséhez. Lehetségessé vált a tömőanyag meghatározása 
és a hátoldalon a fémfonalak rögzítésének megfigyelése 
(9 kép). A fémfonalak nemcsak ráfektetve (huroköltéses 
minta) és leöltve vannak, hanem a két szálból sodrotta-
kat, az islógokat tartó fonalakat áthúzták a vászonszövé-
sű textilen. A megfigyelések eredményeként egyes ké-
szítéstechnikai megoldások pontosan rekonstruálhatók, 
van azonban, ahol a készítés menete többféle módon is 
elképzelhető, például a félgömb alakú díszek fémfonalas 
rátéteinél, illetve a sodrott fonalak textilen való átölté-
sénél, ahol nem egyértelmű hogyan húzták át a szálat.32  

Ezekben az esetekben az a lehetőség maradt, hogy a re-
konstrukción a fonalak elrendezése, az átöltések látványa, 
olyan legyen, mint az az eredetin megfigyelhető. 

Az islógok rekonstrukciója

Az islógokon látható nyomok alapján egyértelmű követ-
keztetést nem lehetett levonni a készítésük mikéntjéről. 
Kivágási módjukat vágási élüket megvizsgálva lehetne 
eldönteni, azonban a rajtuk lévő korrózió miatt, eddig 

31 E. Nagy 1993. p. 116.
32 A rekonstrukciónál árral ki kellett tágítani a szövetet és úgy lehetett 

áthúzni a fémfonalat. A félgömbdísz teljes szétbontásával több ismeret 
lett volna szerezhető, de az már olyan roncsolással járt volna, ami két-
ségessé tette a félgömbdísz helyreállításának lehetőségét. 

10.	kép. Az eredeti islóg és a 
rekonstrukció, valamint az isló-
gok kivágó szerszáma készítés 
közben.
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nem lehetett olyan ép vágási felületet találni, ahol ez lát-
ható lenne.33 A cseppforma kivágása többféleképpen is 
történhetett, ezért többféle kivágási módszer került ki-
próbálásra. Az eredetihez leginkább hasonló eredményt 
úgy lehetett elérni, hogy a forma egy poncolóhoz hasonló 
szerszámmal 0,2 mm-es sárgaréz fólián kijelölésre került, 
majd lemezollóval lett kivágva. A jelölőszerszám egy 
henger alakú vasrúd végének cseppformájúra köszörülé-
sével, majd reszelővel az eredeti islóg alakjának megfele-
lőre alakításával készült (10. kép).

A gyöngyök és a virágalakú gyöngyök rekonstruk-
ciója 

Az üveggyöngyök szabálytalan formája arra enged követ-
keztetni, hogy szabad kézzel készültek.34  Feltételezhető-
en szimmetrikusan voltak elrendezve a pártán. A bordó 
virágszirmok hatszög lapokkal határolt kövecskék. Meg-
jelenésük a természetben található almandin gránátkö-
vekre hasonlít. Műszeres anyagvizsgálat nem történt, de a 
kövek formája és színe alapján feltételezhető, hogy abból 
készültek. A jáki gránátköves pártán nagyon hasonló vi-

rágdíszek vannak, ezek anyagának meghatározása geoló-
gus segítségével történt.35

Magyarországon több patakmeder mentén is előfordul 
almandin ásvány. A virágalakú gyöngymásolatok a Bör-
zsönyben és a Pilisben, dokumentált lelőhelyről36 gyűjtött 
almandin gránát ásványokból készültek. A virágszirmok 

33 A vágási élek vizsgálatáról Lengyel 2014. pp. 326-327. 
34 Lengyel 2019. 
35 Edőcs 2004. pp. 359-367.
36 Szakáll (szerk.) 2004. pp. 64-65.

megfelelő méretű köveket kiválogatva kerültek kialakí-
tásra. A kincsapáti párta virágalakú gyöngyeinél gipszes 
ragasztóanyagot határoztak meg37, ezért a rekonstrukció 
során a virágalakú gyöngyök rögzítéséhez finom szem-
cséjű, szitált homokkal kevert gipsz került kipróbálásra. 
Nem tartja túl erősen a köveket, de mivel a pártarekonst-
rukció nem viseleti darabnak készült, hanem kiállításba, 
vitrinbe került, maradtunk a kincsapáti párta virágdíszei-
hez használt ragasztóanyag mellett.

A kincsapáti pártán a gödöllőivel ellentétben megvan-
nak a virágdíszek középdíszei, amelyek kis aranyszínű 
korongocskák kidomborodó csillagmintával (5. kép). A 
rekonstrukció során ezek szolgáltak analógiaként. Első lé-
pés a korongok kivágása volt az islógokhoz is alkalmazott 
sárgaréz lemezből, ezt a csillagforma beütése követte csil-
lagformára alakított felületű kiütő-szerszámmal (11. kép). 

A párta kiállítása

A rekonstruált pártát az eredeti viselésnek megfelelően 
egy fejrekonstrukción állították ki a Gödöllői Városi Mú-
zeum állandó kiállításán.38 A sírban fellelt koponya alapján 

készült modellen látszik, hogy egy kislányhoz képest vi-
szonylag nagy a párta. Nem is a kerületének mérete, mert 
az a kötő miatt állítható, inkább arányaiban tűnik nagynak 
a korábban előkerült pártaleletekhez képest. A sok csüngő 
islóg keleti viseletek hangulatát idézi (12. kép).

Összefoglalás

Műtárgymásolatok, rekonstrukciók több okból is helyet 
kaphatnak kiállításban, és több szempontból is vizsgál-
hatjuk miért és milyen megjelenéssel, milyen anyagból 

37 Edőcs 2004. p. 362.
38 2100 Gödöllő Szabadság tér 5. 

11.	kép.	Az eredeti 
és a rekonstruált 
virágalakú gyöngy.

12.	kép.	A gödöllői párta rekonstrukciója.
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készültek. Másolat helyettesíthet egy műtárgyat, ha az 
eredetit olyan mértékben óvni kell a károsító környezeti 
hatásoktól, hogy még fény sem érheti, kiállítása veszé-
lyezteti a műtárgy épségét. Gyakoribb eset, hogy az ere-
deti műtárgyat egy nagy intézmény gyűjteményében őrzik 
és máshol is szeretnék kiállítani, például ott ahonnan szár-
mazik. Ebben az esetben az eredetivel látványában telje-
sen megegyező másolatra van szükség. Vannak olyan mű-
tárgyak, amelyek annyira károsodtak (leginkább régészeti 
leletekre jellemző), hogy sokszor még szakemberek szá-
mára is nehezen elképzelhető milyenek lehetettek a hasz-
nálatuk idején. Ilyen esetekben olyan rekonstrukcióra van 
szükség, amely anyagában, készítésében megegyezik az 
eredeti műtárggyal, de látványa eltér annak jelenlegi lát-
ványától, azért, mert az a célja, hogy egykori pompájában 
mutassa a tárgyat. A gödöllői párta rekonstrukciója utóbbi 
céllal készült. Nem elhanyagolható szempont, hogy egy 
ilyen rekonstrukció elkészítéséhez olyan megfigyelések-
re, anyagvizsgálatokra, készítéstechnikai kutatásokra van 
szükség, amelyeket elsősorban a restaurálás során lehet 
elvégezni. A restaurátornak van leginkább lehetősége a 
szerkezetében máskor hozzá nem férhető részeket is ta-
nulmányozni. Egy lelet ilyen mélységű tanulmányozása 
már túlmutat a restauráláson, átnyúlik a kísérleti régészet 
területére. 
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