
A balácai római villa freskóinak technikai vizsgálata 

A balatonvidéki ősi rómaikori telepek egyik leg
pompásabb képviselője kétségtelenül a Nemesvá
mos községhez tartozó Baláca-pusztán feltárt villa
telep. A Veszprémtől délre, légvonalban alig 5 
km-re fekvő területen 1904-ben őszi mélyszántás al
kalmával nagy mennyiségű rómaikorú tetőcserepet 
és vakolatdarabot vetett fel az eke. A tervszerű 
ásatásokat ezután (1906, 1907, 1909, 1912 és 1926 év
ben) Rhé Gyula vezette, és ennek a pannóniai vil
lának belső térkiképzéséhez, valamint festésének 
tanulmányozásához olyan anyagot eredményezett, 
amely világviszonylatban is előkelő helyet foglal el. 

A feltárások megkezdésétől számított mintegy fél 
évszázad alatt megjelent közlemények a baláca-
pusztai villatelep régészeti, történeti jelentőségét 
részletesen méltatták. A villától majdnem telje
sen ép állapotban felszínre került mozaikpadlókról 
a megjelent értekezésekben már részletes említés 
történt, azonban az ásatáskor talált vakolatanyag 
zömét falfestmények és freskók képezték, amelyek
nek vizsgálatára és értékelésére csak a legutóbbi 
időben kerülhetett sor. 

Hosszú évtizedekig a balácai vakolatanyagból 
csak néhány pompás freskó töredék volt közismert, 
míg B. Thomas Edit a veszprémi Bakonyi Múzeum 

A 680/a. sz. vakolatanyag. A felső dolomitos fehér simító va
kolat alatt a két rétegű vakolat felhordás látható. Alul a 
növényi rostok elkorhadása után visszamaradt csöves szer
kezet is felismerhető. 

. Putzstoff Nr. 680 /a. Oben ist der dolomithaltige weisse Glätt
putz, darunter der zweilagige Putzbewurf. Unten ist auch die 
nach der Zersetzung der Pflanzenfaser erhaltene Röhrenstruk
tur erkennbar. 

. Matière du crépi n° 680/a. La couche supérieure, un crépi 
de lissage blanc au contenu de dolomite et sous celleci 
le crépi de deux couches. Sous le crépi on distingue la 
structure canaliculée restée après la pourriture des fibres 
végétales. 

. КУСОК штукатура № 680/a. Верхний слой — белый отде
лочный штукатур с доломитовой мукой, под ним — нанесе
ние ДВУСЛОЙНОГО штукатура. СНИЗУ после разложения рас
тительных волокон можнно обнаружить сохранившуюся 
трубчатую структуру. 

pincéjében tárolt 26 láda falfestménytöredék gyűj
temény anyagából mintegy 60 m2 nagyságban öt 
szoba belső terének falfestését rekonstruálta. Ezek a 
díszítő falfestmények Bartha László festőművész
nek a kiegészítéseivel a veszprémi múzeum új ál
landó kiállításának értékes díszei. 

A falfestmények vakolatanyagának tartóssága, 
színeinek üdesége, valamint a jelenleg folyamatban 
levő színezékanyagok részletes ásványi vizsgálata 
késztetett arra, hogy a vakolatnak és festékanya
goknak vizsgálatát korszerű módszerekkel elvégez
zük. 

Vizsgálataink eredményét szobák szerint csopor
tosítva tárgyaljuk. 

Vakolatelemzések 

680/a. A Baláca-pusztai római korú vakolatok kö
zül először a 680/a. leltári számú darabot vettük 
vizsgálat alá. Ennek a vakolatdarabnak felületi 
nagysága mintegy 50 om2 és vastagsága közel 40 mm. 
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Ezen a vakolatdarabon a következők figyelhetők 
meg: 

A vakolatot iszapos sárral (vályoggal) kötött fa
lazatra vitték fel, amelynek nyomai a vakolat alsó 
részén (fonákján) jól láthatók. A vakolatdarab 
egyébként három rétegből áll: a legalsó réteg durva 
kvarchomokos habarcs volt, amelyhez még elég 
nagymennyiségű növényi törmeléket, nád darabo-
ikat, füvet, szalmát és hasonló anyagokat kevertek. 
Ez az alsó vakolatréteg mintegy 2 cm vastagságú. 
A vakolat felületét nem simították el, mert a rap-
csos megkeményedett vakolatra vitték föl a máso
dik habarcsréteget. A homokszemcsék szögletesek 
és általában 0,5—3 mm közötti szemcsenagyságúak, 
nagyon hasonlóak a Velencei hegység mállott grá-
nitmurvájához, de a habarcsban «mégis javarészben 
a finom homokszemcsék láthatók. Ez a meszes va
kolat elég laza szövetű, mert a habarcs keveréséhez 
felhasznált szalmatörek, nádtörmelék és hosszú 
szálú savanyú tőzegen termő vízinövényzet anyaga 
az idők folyamán természetesen teljes mértékben 
oxidálódott — elkorhadt ezeknek csak a lenyomata 
és csövesen kialakult beágyazási helye maradt visz-
sza. (1. kép.) 

A legalsó durva homokszemcséjű vakolatot rész
letesebben nem vizsgáltuk meg, sósavval erősen 
pezseg és a mésztartalom feloldódása után a szög
letes niurvaszerű durva homok jól látható. 

Az alapvakolat után következett a második va
kolat kb. 1,5—1,7 cm vastagságban. Ez a második 
vakolatrész sokkal egyenletesebb méretű homok-

2. A 680/a. sz. vakolatanyag másik oldala. A kétszeres vakolat-
felhordás ha tá r vonalát tusvonal jelzi. A vakolatdarab felső
részén lá tható mésszel erősen á t i ta to t t agyagos bevonat. Ez 
a fal vályogos habarcsanyagából származik. 

2. Die andere Seite des Putzstoffes Nr. 680/a. Die Grenzlinie 
des zweilagigen Putzbewurfes wird durch eine Tuschlinie 
bezeichnet. Am Oberteil des Putzstückes ist ein mit Kalk 
stark imprägnierter Tonbewurf sichtbar. Dies kommt vom 
tonhaltigen Mörtelstoff der Wände her. 

2. L ' au t r e côté du crépi n° 680/a. La l imite du crépi à d e u x 
couches est m a r q u é e d 'une l igne à l ' encre de Chine . 
Endui t a rg i leux for tement i m p r é g n é de chaux , visible 
sur la pa r t i e supé r i eu re du m o r c e a u de crépi . Il p r o 
vient de la mat iè re de mor t i e r à to rch is du mur. 

2. Обратная сторона луска штукатура № 680/а. Ограничи
тельная линия двухслойного нанесения штукатура обоз
начена тушевой чертой. На черхней части куска штукатур 
видно сильно пропитанное известью глиняное покрытие. 
КУСОК происходит из суглинистого материала раствора 
стены. 

szemcséket tartalmaz, főtömegében ezek is szögle
tesek és méretük általában 1—1,5 mm. Ez a máso
dik vakolat vasfűrésszel nagyon könnyen vágható, 
míg az alsó vakolat nem. Az alsó vakolat felületét 
azért nem simították, hogy a második vakolat arra 
jól kössön. Mégis a vizsgált darabon a két vakolat 
közötti vakolási időtartam (valószínűen több nap) 
eltérés jól észlelhető, mert helyenként hosszanti 
(száradási) elválások láthatók. Ennek a második va
kolatrétegnek a finomabb homokszemcsék miatt 
sűrűbb szerkezete van, bár kevés növényi mara
déknak nyomait ebben is jól látjuk. 

A második vakolatréteg sósavban természetesen 
szintén erősen pezseg, a visszamaradt kvarchomok 
mennyisége 50—60 %-ot tesz ki. (2. kép.) 

Erre a második vakolatra, amelyet szintén nem 
simítottak simára, következett az 1,5—2 mm vastag
ságú hófehér simító vakolat. Ennek felülete a stuk
kógipszes simítással befejezett vakolatfelületre ha
sonlít. Ebben a vékony simító rétegben már 6—8-
szoros kézi nagyítóval is finom szemcséjű kristá
lyokat láthatunk. Ennek a vakolatnak a felületét 
teljesen simára dörzsölték (valószínűleg vaslemez 
simítóval) és így a felületre kiszivárgott mésztej a 
felület hófehérségét biztosította, úgy hogy ezt utó
lag meszelni már nem volt szükséges. Erre a sima 
fehér falfelületre vitték fel a belső tér díszítő fes
tését. A vizsgált példányon tompa vörös és tompa 
sárga festett felületek láthatók. 

A legfelső simított kristályos hófehér réteget már 
alapos vizsgálat alá vettük. Vegyi elemzéssel meg
állapítottuk, hogy benne a 

Si02 5,28% 
CaO 38,47% 
MgO 10,06% 
SO3 0,15% 
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A vegyi elemzés után röntgen felvételt készítet
tünk és abból a következőket állapítottuk meg: je
lentős mennyiségben található a simított vakolat
ban a dolomit, ezután a vaterit (СаСОз.гНЮ), amely 
nem más, mint víztartalmú kalciumkarbonát és 
amely a habarcsanyag lekötése közben a víztar
talmú oltottmészből mindig keletkezik. Néhány erő-
sebb vonallal a röntgen felvételben megtaláljuk a 
kvarcot (SÍO2), valamint a vollasztonitot is. A vol-
lasztonit (СаБЮз) tulajdonképpen az idők folyamán 
képződött az oltottmész és a homokszemcsék határ
felületén. Természetesen a röntgen felvételből nem 
hiányzott a mészkő (kalcit: СаСОз) jellegzetes vo
nala sem. 

A fenti eredményből és a röntgen vizsgálatból te
hát a következőket állapíthatjuk meg: A legfelső 
simító habarcsban mindössze 5,28% finom homok 
van. Dolomit mennyisége (СаСОз. MgCOe) 45,84%, 
az oltott mészből képződött СаСОз (vaterit és kalcit 
együtt) 43,86%. A kezdetben remélt nagymennyiségű 
gipsz helyett azonban mindössze (Са&См) 0,25%-ot 
találtunk. Egyéb nem vizsgált elegyrész (főleg agyag, 
iszap) 4,77%. 

A röntgen vizsgálat tehát kiderítette, hogy a régi 
római építészek a belső falfelület sima kiképzéséhez 
a Dunántúlon nagyon sokfelé található dolomitlisz
tet oltottmésszel keverve és a falra dörzsölve hasz
nálták fel. Az ún. stukkógipszet, amit ma használ
nak, a rómaiak még nem is ismerhették. 

A simított vakolat felületén talált tompa vörös és 
tompa sárga festékből röntgen vizsgálathoz szük
séges mennyiséget lekapartuk és ebből a következő
ket állapítottuk meg: 

a vörös festékben hematit, hidrohematit, némi 
montmorillonit, dolomit és bőmit található. Termé
szetesen a vaterit jelenléte minden mintában fel
ismerhető, ami arra utal, hogy a színezék anyagok 
lekötésére mésztejet használtak. 

A vörös festék röntgen vizsgálati eredményében 
legmegkapóbb a bőmit (AI2O3.H2O) jelenléte, ami 
arra mutat, hogy a vörös színezék anyaga tulaj
donképpen bauxit. Erre a feltevésre minden okunk 
megvan, mert a Balaton mentén előforduló dolo
miton a bauxit jelenléte nagyon sokfelé kimutatott. 
Balácapusztához legközelebb (3—4 km-re, K-re) a 
vörösberényi bauxit előfordulás található, amely
nek színe nagy megközelítéssel egyezik a vizsgált 
vakolatanyagon talált festék anyagával és színével. 
Vörösberény határában az ottani szőlőkben és mű
velés alatt levő földeken mogyoró nagyságtól ököl 
nagyságig koptatott bauxit kavicsokat, illetve gör
getegeket lehet találni. Ez az anyag vasban dús bau
xit, amely porítva élénk piros színű. Földtani kora 
pannón-nak vehető, mert az eredeti lelőhelyéről eb

ben a korban települt át Vörösberény határába. 
Ez a lelőhely tehát Balácapusztától könnyen meg
közelíthető és a bauxit görgetegek kis keménysége 
lehetővé teszi csekély erővel könnyű poríthatóságu-
kat. A vörösberényi bauxit átlag összetétele a kö
vetkező: 

AI2O3 39,68% 
SÍO2 0,76% 
Fe203 37,65% 
TÍO2 5,24% 
Izz. veszt. 16,57%. 

Hőbomlási görbéje hidrargillitet, gőtitet, hidro-
hematitot és bőmitet mutat. Ez a felismerésünk iga
zolja, hogy a díszítő festéssel szépített római villák 
belső terének piros festékanyaga valóban bauxit 
volt. 

A vakolat felületén talált sárga festék röntgen 
vizsgálata gőtitet, alumínium hidroszilikátot (rész
ben kaolinitet, részben illitet) mutatott ki, kevés 
kvarc jelenlétében. Természetesen vaterit, és némi 
vollasztonit is felismerhető. 

Az ilyen sárga színezékanyagot a Dunántúlon 
mindenütt megtalálhatjuk, ahol az eocén fedőréteg
sorban szürke, és kékesszürke agyag fordul elő, ame
lyek tudvalevően melnikovitet (kolloid finomságú 
piritet: FeS2) tartalmaznak. Az oxidációs zónában 
ezeknek a terméke mindig gőtitet tartalmazó sárga 
agyagos termék. Elemzésük: 

AI2O3 21,26% 
SÍO2 31,52% 
Ре2Оз 32,18% 
Ti02 1,00% 
CaO 0,40% 
Izz. veszt. 13,64%. 

Mindezekre a kékesszürke agyagból mállott sárga 
gőtites agyagokra jellemző, hogy színüket az álta
lános légköri körülmények között nem változtatják 
meg. Meszes, lúgos közegben színük állandó. Ezért 
a római vakolaton a sárga színt elég üdének talál
juk, bár a jelentős időtartam alatt, amikor szén
savas vízszivárgásnak, vagy humuszsavak hatásának 
ki volt téve, megváltozhatott volna. A pirites mál
lás alkalmával, amely tulajdonképpen oxidációs 
folyamat, a pirit kéntartalma kénsavvá oxidálódik, 
a leszivárgó csapadékvíziben elnyelt oxigén rová
sára, a gőtit már erősen savanyú közegben pH = 4 
savasságú tartományban kiválik. Ezért a levegő 
szénsav tartalma és a humuszsavak jelenléte már 
nem támadja meg. Sárga színét tehát minden körül
mények között megtartja. A röntgen felvételből 
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némi ásványos gipsz is valószínűsíthető, ez termé
szetesen a pirit mállása közben keletkezett ferro-
szulfátnak az anyag mésztartalmával való közöm
bösítésével és egyidejűleg a gőtit képződéssel függ 
össze. Nagyabb jelentősége sem а gipsz, sem а kvarc 
jelenlétének a színezékanyagban nincs. A vakolat 
törési felületén, ott ahol a vakolat szerkezete szel-
vényszerűen látható, a sárga festékréteg alatt he
lyenként rózsaszínes beszűrődést is észlelhetünk. Ez 
annak bizonyítéka, hogy az eocén rétegből kiter
melt gőtites színezékanyag még kevés szürke mel-
nikovitos agyagot, vagy már oxidálódott ferroszul-
fátot is tartalmazott, amely az erősen lúgos, meszes 
vakolatanyagban hidrohematitos mállási folyamaton 
ment át és ennek nyoma az a rózsaszínes beszürem-
kedés, amit a vakolat felső fehér simító vakolatá
nak anyagában észlelünk. Természetesen ebben a 
festett részben a vateritet is megtaláljuk, ami azt 
bizonyítja, hogy a régi római művész mésztejet 
használt a színezékanyag kötésére. 

A sárga-lila szoba vakolata 

680/1. A mészdús durva vakolatra, amely nagy
mennyiségű csöves növényi anyagot (kalászos nö
vények szalmájára emlékeztető lenyomatokat) tar
talmaz (3. kép) és a legdurvább homokszemcsék mé
rete az 5 mm-t is meghaladja, a szokás szerint 
1—2,5 mm vastagságú dolomitlisztes simító vakola
tot vittek fel. Erre a simított falfelületre festették 

3. A 680/1. sz. vakolatdarab oldalsó része habarcshoz kevert 
növényi részek nyomaival (szármaradványok). 

3. Seitenteil des Putzstückes Nr. 680 1. mit Spuren von zum 
Mörtel gemischten Pflanzenteilen 

3. Partie latérale du morceau de crépi n° 680/1, avec les 
vestiges végétaux mêlés au mortier. 

3. Боковая часть куска штукатура № 680/1 с остатками 
примешанных к раствору растительных частиц. 

rá a kissé lilába hajló sötétvörös alapszínt és mel
léje az okkeres árnyalatú sárga színt. A festékréte
gek vastagsága 0,1—0,15 mm. A vörös és sárga fes
tésnek az érintkezési határa csak nagy megközelí
téssel egyenletes, a vizsgált példányon helyenként a 
sárga falfestést a lilásvörös festékanyag fedi. Ez 
annak a bizonyítéka, hogy a festésre előkészített 
falfelületet először a sárga festékkel, majd utána a 
lilásvörös festékkel festették be. Az érintkezés men
tén 28 mm széles világoszöld sávot festettek. Ennek 
a rétegvastagsága is általában 0,1 mm. Míg a sárga 
és vörös színre festett falfelületen ecsetvonások nyo
mát nem találni, addig a zöld sávon az ecsetszálak 
húzási iránya, amely természetesen a fedősáv hosz-
szanti irányával egyezik, nagyon jól látható. Ez a 
zöld sáv helyenként nagyobb mértékben takarja a 
sárga színt, míg máshol a vöröseslila színt. A zöld 
sávot két oldalt még külön, valószínűleg vonalzó 
mellett húzott, 5—6 mm széles fehér csík zárja le. 
A fehér csík alatt is rendszerint a fal alapfestése, 
de több helyen nagyobb mértékben a zöld sáv 
anyaga látható. A fehér csíknak szélessége a vizs
gált kis darabon is 5—6 mm között változik, ami 
arra enged következtetni, hogy ezt a szegélycsíkot 
szabad kézzel festették. A fehér színű csíkon is jól 
meg lehet figyelni az ecsetszőrök által visszahagyott 
mikrobarázdákat. Ennek a fehér csíknak a réteg
vastagsága, hasonlóan a zöld sávhoz, 0,05 mm-nek 
mérhető. Érdekes, hogy tapintással mind a sárgára, 
mind a lilásvörösre festett falfelületről indulva ez 
a csekély rétegvastagság már jól érzékelhető. A fe
hér csík fehérsége élénkebb (fehérebb), mint a do
lomitos simítóvakolattal előkészített fehér falfelü
let színe. 

A festékanyagok részletes röntgenvizsgálatából a 
következők állapíthatók meg: a sárga festékanyag
ban az agyag alkotórészei (kaolin, illit), valamint 
gőtit igazolható. Ez az összetétel az általában Du
nántúlon sokfelé található sárga agyagra jellemző. 
A festék színe azonban élénkebb, mint amit álta
lában a dunántúli sárga agyagokból nyerni lehet, 
ezért szulfidos vegyületekre is kiterjesztettük a 
vizsgálatot. A festékanyag színezékében arzénve
gyületek (auripigment, realgar) is valószínűsíthetők. 
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4. A 680/1. sz. vakolatanyag festett felületén 4 szín különböztet
hető meg. 

4. Auf der bemalten Oberfläche des Putzstückes Nr. 680/1. 
sind 4 Farben zu unterscheiden. 

4. Sur la surface peinte du crépi n° 680/1 on distingue 
quatre couleurs. 

4. На окрашенной поверхности куска штукатура № 680/1 
можно различить 4 краски. 

Ezek az ásványok általában utóvulkáni működés
kor keletkeznek és Olaszországban a Vezúv és az 
Etna salakrepedéseiben találhatók. Ott szolfatára ki-
gőzöléssel ma is képződnek. Közelünkben Beszterce
bányán, Kapnikbányán, Erdélyben Felsőbányán, 
valamint Moldován (Romániában, volt Krassó-Szö-
rény megyében) találhatók. A sárga színezékanya
got mésztejjel rögzítették. A sárga szín értéke Ost
wald színskálával történt összehasonlítás szerint: 
3 ge—4 gc-nek minősíthető. 

Ezt Zeiss Leukométerrél vizsgálva (MSz 17054 sze
rint) ta szímtelítettségi értékek (5—5 mérés közép
értékének) tri'kro'matilkus mérőszámai: 

x = 0,4913 y = 0,3046 z = 0,2041 
x + y + z = 1,0000 

A lilásvörös festékanyagban a vörös bauxit mel
lett (legnagyobb valószínűség szerint ez is vörös-
berényi) hematit és hidrohematit, valamint mont-
morillonit található. A színezék lilás árnyalatát a 
bauxithoz kevert hematit adja. A hidrohematit a 
bauxitban fordul elő a foőmittel együtt. Ennek 
a színértékét az Ostwald színskála szerint csak meg 
lehet közelíteni. Az alábbi bordóvörös színek mu
tatnak hasonló árnyalatot: 

5 pl 6 pn 7 ni 8 ni 9 ni 
Ezek közül a színárnyalatok közül a 7 ni közelíti 

meg legjobban a szoba lilásvörös festését. Ezt a 
festékanyagot is mésztejjel kötötték. 

A világoszöld sáv festékanyagában réztartalmú 
ásványi anyagot (malahitot) nem találtunk, ellen
iben a magnézium-alumínium-hidraszilikátok, mint 
a glaukonit, klorit, hektorit, pirofillit röntgenvona
lai ismerhetők fel. Balácapuszta közelében zöld ás
ványi anyagot nagymennyiséében Űrkúton, vala
mint Bakonybélen találunk. Az előbbi mintegy 
20 km-re nyugatra, az utóbbi pedig 25—26 km-re 
északnyugatra fekszik. 

A két színmezőnek a zöld sávval történt elválasz
tása nagyabb anyagmennyiséget nem igényelt, a 
színárnyalata pedig a ma ismert úrkúti kloritos-
glaukonitos zöld bányatermékhez áll közelebb, mint 
a glaukonit dús bakanybélihez. 

Ostwald színskála szerint: 21 ge—22 ge színárnya
latnak felel meg. 

Zeiss Leukométerrël (MSz 17054) vizsgálva a tri-
kromatikus mérőszámok értéke: 

x = 0,3410 y = 0,3464 z = 0,3126 
x4-y + x = 1.0000 

A fehér csíkozás, amely a lilásvörös és zöld, va
lamint a sárga és zöld felületeket határolja, nem 
tiszta égetett mészből készült, hanem kevés ólom-
fehér hozzákeverésével fehérített anyag. Röntgen
vizsgálat szerint némi kaolint, némi alunitet (eset
leg alumititet) tartalmaz, dolomitliszt és ólomfehér 
mellett. 

A rómaiak az ólamfehér színezékanyagot már is
merték és gyártották is. Cserépedény aljára híg ece
tet öntöttek, ebbe rőzsét helyeztek és a rőzsére tet
ték a fémólam lemezdarabokat. Ezután az edényt 
befedték, majd meleg helyen érlelték. A fémólom 
néhány hét alatt teljesen bázikus ólomacetáttá és 
ólomkarbonáttá = ólamfehérré alakult át. Az ólom
fehér ma is egyike a legnagyobb fedőképességű szí
nezékanyagunknak. Mivel a római korban nagy 
volt a borászati kultúra, amelynek második lépése 
rendszerint a borecet előállítása, ecetágyon az ólom
fehér előállítása már kézenfekvő, a római festőmű
vészek, akik a saját színezékanyagukat maguk ké
szítették, jól ismerték az ólamfehér előállítását is. 
Ezt a módszert maguKkal hozták az anyaországból 
és itt a Dunántúlon fehér agyaggal, valamint dolo-
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mitliszttel keverve használták fel az óloimfehéret 
élénk fehér festék készítésére. 

Amint a vakolatdarab alaposabb vizsgálata révén 
megállapíthatjuk, mind a világoszöld sávnak, mind 
a fehér csíknak a festékanyaga meglehetősen nagy 
sűrűségű volt, mert mindkettőn az ecsethúzások 
vonalkázása nagyon jól észlelhető (4. kép). 

Vörös ebédlő 

680/2. A következő vakolatdarab hasonló módon 
kemény, nem morzsolódó, finomabb homokból és 
szintén növényi rostokból összekevert habarcsból 
készült. A szalmaszerű növényi maradékok lenyo
mata a vakolatban nagyon jól látható, azonban ha 
a habarcsanyaghoz kevert növényi részek mennyisé
gét megbecsülni akarjuk, akkor a felületegységre 
eső lenyomatok számát vehetjük alapul. Így durva 
megközelítéssel a növényi részek mennyiségét 10— 
12°/o-nak becsülhetjük. Ezen a vakolatdarabon a 
legfelső simító vakolat helyenként eléri az 5 mm 
vastagságot is, nagy átlagban azonban 3 mm. 
B. Thomas Edit meghatározása szerint ez a vako
latdarab is a baláoapusztai római villa vörös ebédlő
jéből származik. A darabon kétféle árnyalatú vörös 
színt látunk, a kisebbik folt lilásvörös színű, telje
sen azonos a sárga-lila szobából való falfestéssel. 
A másik vörös szán (a nagyobbik folt) kissé sárgá
sabb, illetve világosabb árnyalatú. A két festett me
zőt világoszöld sáv választja el, amelynek széles
sége 14 mim. Ezt a zöld sávot mindkét oldalán fehér 
csík választja el a lilásvörös, illetve a világosabb 
vörös mezőtől. A fehér csík szélessége 4 mm. 

A festékanyagok röntgen vizsgálata szerint a vi
lágos meggypiros színű festék anyaga bőimites bau
xit, hematittal szépítve. A lilásvörös festék anyaga 
azononsnak tekinthető a sárga-lila szoba festék
anyagával. A vakolatdarabnak ezen a kisebb mé
retű felületén egy babszem nagyságú (14 X 6 mm) 
sárga foltot, valamint 2,5 mm széles köríves sárga 
festékrészt (valószínűleg növényi inda része) talál
tunk. Ennek az eléggé élénksárga, majdnem citrom
sárga, festékanyagát külön vizsgáltuk meg röntgen
nel és ebben gŐtites sárga agyagot auripigmenttel 
szépítve találtunk. A világoszöld sávnak festékanya
gát röntgenvizsgálattal azonosnak találtuk, mint a 
sárga-lila szobából származó zöld sáv anyaga volt. 
Ez is glaukonitot és kloritot tartalmaz. Az elvá
lasztó fehér csíkok kissé megkoptak, ezért ezeknek 
röntgenvizsgálattól eltekintettünk, azonban nagyon 
valószínűsíthető, hogy anyaga az előbbi fehér csík 
anyagával megegyező. Mind a sávon, mind a fehér 
csíkon az ecsetvonásoknak nyoma nagyon jól lát

ható, jeléül annak, hogy ezeket az elhatároló sávo
kat, illetve csíkokat meglehetősen nagy sűrűségű 
festékből készítették. 

680/4. Balácapusztán egy vastag vakolatdarab is 
felszínre került, amelyen jól látható, hogy három 
habarcsréteget vakoltak fel a falazatra. A legalsó 
vakolatréteg mintegy 15 mm, a középső vakolatré
teg 20 mm, a legfelső pedig 18 mm körül van. Ezen 
a vakolatrétegen az az érdekes, hogy a csöves nö
vényi szármaradványok legnagyobb része egyirány-
ban halad és különösen az alsó és középső réteg
ben található nagyobb mennyiségben. A növényi ré
szek elkorhadása után visszamaradt csövek mérete 
1,5—3,0 mm átmérő között változik. A habarcsba 
bedolgozott homok nagyon finom szemcséjű és csak 
kevés durva kvarcszemcsét (3 mm) találunk benne. 
A vakolat alsó része iszapos fugázással érintkezett. 
A vakolat felső felületén a fehér dolomitos simító 
vakolat vastagsága szokás szerint 0,5—2 mm. Ezt 
a sima fehér felületet feketére festették. B. Thomas 
Edit meghatározása szerint ez a balácai ebédlő lá
bazati részéből származó fekete töredékvakolat. 

Az eddigi vizsgálatok között új a fekete szín meg
jelenése. A röntgenvizsgálat dolomit, kvarc, vala
mint korom jelenlétét igazolta. A ma forgalomban 
levő és lángkorom kevés, de jellemző röntgenvona
lai a fekete festékben jól felismerhetők. Különös 
gonddal kerestük az úrkúti fekete mangánérc vo
nalait, azonban ezeknek a festékben nyomát sem 
találtuk. Ismeretes, hogy még egy ásványi termé
künk pora fekete és ez a magnetit. Ezt sem találtuk. 
Ma a festészetben a különböző faanyagokból ké
szített faszén porát 'használják fekete színezéknek, 
több-kevesebb sikerrel. Vitruvius szerint a rómaiak 
a fekete színt égő gyanta kormából állították elő. 
A festékben talált kvarc valószínűleg azt a célt 
szolgálta, hogy a valamilyen módon termelt kormot 
nehezítsék és ezért azzal alaposan eldörzsölték. így 
meggátolták annak lehetőségét, hogy a könnyű ko
rom a mésztejes kötőanyagból a felületre felússzon. 

A fekete festékréteg vastagsága 0,1 mm-nél vé
konyabb. Ennek a fekete felületnek egyik sarkát 
tűszerű gázlánggal melegítve a felület erős izzásba 
jön és a hevítést megszüntetve még hosszabb időn 
át vörösen izzik. Az izzás megszűnte után a hevített 
felület kifehéredik. Ez is élénk bizonyítéka annak, 
hogy festésre nem az ismert fekete színű ásványi 
termékeket (piroluzit, magnetit) használták fel, ha
nem a röntgenvizsgálattal megállapított kormot. 
A habarcsanyagba bedolgozott zöld növényi részek 
mennyisége legalább 15°/o lehetett, tehát az eddig 
vizsgált vakolatdarabokban észlelt növényi nyomok 
között ebben van a legtöbb. 

Vitruvius leírása szerint a régi római villák meg-

464 



festett falát könnyen illanó olajban (terpentinben) 
oldott púnviasszal vonták be, majd néhány nap 
múlva ronggyal fényesre dörzsölték. Ezt az eljárást 
a művészi életben „enkausztum"-nak nevezik. Mind 
a sárga-lila szoba vakolatán, mind a vörös ebédlő 
vakolatán talált festés ma is kissé olajos (zsíros) 
tapintású, teljesen sima és csillogó felületű. Rönt
genvizsgálat alkalmával a lilás-vörös felület festé
kében nem egész határozottan sztearinsavnak két 
jellegzetes vonalát találtuk meg. A púnviaszt méh
viaszból készítik és tulajdonképpen a méhviasznak 
vízben oldhatatlan mósz-imagnézia vegyülete (mész-
magnézia-viasz-szappan), amely terpentinolajban 
kocsonyás termékké puhul és ezzel a mész kötő
anyagú festékeket száradás után bekenve, amikor 
a terpentinolaj elpárolgott, a festett felület puha 
ronggyal fényesre dörzsölhető. A röntgenvizsgálat 
a viasz jelenlétét nem igazolta, tehát lehetséges, 
hogy a rómaiak marhafaggyúból készített oldha
tatlan mész-magnézia szappant állítottak elő, és ezt 
használták fel az enkausztum bevonat előállítására. 
Megismételt laboratóriumi kísérlet fogja igazolni 
ennek a feltevésnek a helyességét. 

A fekete szoba 

680/3. Egy következő vakolatdarab a gyermek Dio-
nizosz alakjával díszített szobából való fekete töre
dék, amelyet lilásvörösre színezett felület vált fel. 
A kettőt fehér csík választja el (7 mm széles), to
vábbá a fekete mezőben több 4 mm széles fehér 
osztócsík húzódik. Röntgenvizsgálattal a lilásvörös 
festéket, valamint a fekete felületről lekapart fes
tékanyagot vizsgáltuk meg. A lilásvörös festék ár
nyalata kissé tompább, mint azt az első alkalommal 
ismertettük, azonban ennek színezékanyaga is Vö-
rösberényből származó bauxit, kevés hematittal 
élénkítve. A festék kötőanyaga, mint eddig is ta
pasztaltuk, szintén oltott mész. 

Ez a festett felület is zsíros tapintású, teljesen 
sima és hasonlóan az előbbi falfestésekhez enkausz-
tummal van bevonva. Még egy nagyon érdekes 
megfigyelést végeztünk ezen a vakolatdarabon, hogy 
a vörös és a fekete színt elhatároló fehér csík nem 
ráfestett csíkozás, mint azt az előbbi két festett fal 
vakolatán láttuk, hanem ez a fehér csík a simított 
alapvakolat fehér színe, tehát kihagyásos rész és 
mind a vörös, mind a fekete éles vonallal emel
kedik ki a isimítóvakolat alapszínéből. Erről tapin
tással is meggyőződhetünk. Egyébként a fehér szín 
sem olyan élénk, mint az ólamfehéret tartalmazó 
csíkoké volt. 

„Fehér szüret-szoba" falfestése 

680/5. A balácapusztai római villa szüretszobájá
nak vékony vakolatanyagán a simító vakolat alig 
0,5 mm vastagságú. A felület, bár tapintása sima, 
nem készült olyan nagy gondossággal, mint az ed
dig vizsgált simító vakolatok. Színezése is világos 
lilásrózsaszín. A festékanyag röntgenvizsgálata, a 
ferrihaloizit jelenlétét igazolta, amelynek röntgen
vizsgálatát pár évvel ezelőtt V. I. Micheev közölte 
Moszkvából. Nagyon érdekes, hogy ezt az anyagot 
bauxit területeink fedőrétegéből ismerjük és ezt a 
liláspiros árnyalatú bauxit anyagot használják fel 
a rozsdagátló festék gyártásához. V. I. Micheev köz
leményében az általa vizsgált anyag elemzését is 
közli, melyet a mi hasonló színű és megjelenésű 
bauxit anyagunkkal összehasonlítottunk. Az angol 
irodalomban ezt a zsíros tapintatú bauxitból szár
mazó ásványi terméket litomárgának nevezik, Szabó 
József Ásványtanában smektit, illetve schrötterit 
néven szerepel. 

A vizsgált vakolatdarabon levő festék fakó lilás
rózsaszínű és nincs oly gondosan készítve mint az 
előbbiek, és az enkausztummal való bevonata is 
hiányzik. Röntgenvizsgálata egyezik a gánti bánya 
fedőrétegeiben található és az előbbi két elemzés
sel jellemzett vasmontmorillonit tartalmú bauxitos 
anyaggal. Ezzel természetesen nem akarjuk azt 
mondani, hogy ez a balácapusztai festékanyag Gánt-
ról származna, mert Dunántúlon a Bakony hegység
ben nagyon sokfelé találunk bauxitot és sok helyen 
ismert ennek a zsíros tapintatú kovasav dús fedő
rétegű bauxitnak a jelenléte is. A baláoai villát dí
szítő római festőmester ezt a bauxitanyagot a kö
zelben is megtalálhatta. Egyébként jellemző, hogy 
az előbbi vizsgálatok alkalmával felismert vörös-
berényi bauxit előfordulásban eddig még nem is
mertük ezt a liláspiros árnyalatú, zsíros tapintatú 
bauxit fedőrétegben előforduló anyagot. 

680/6. A „szüret-szobá"-nak felső párkánya szin
tén dolomitliszttel dúsított habarcsanyagból készült. 
Az alapvakolatban középméretű homokszemcséket 
találunk és a növényianyag tartalma láthatólag 
kevesebb volt, mint azt eddig az egyes vakolatok
ban észleltük. A fehér simítóvakolat 3—5 mm, sőt 
a kidomborodó részeken eléri a 8 mm-t is. A dom
ború párkányszegély alatt a simított felületen zöld 
festést látunk, amely az eddigi vizsgálatok szerint 
szintén glaukonitos hidraszilikát. A glaukonitos fes
tékréteg vastagsága 0,1 mm-re becsülhető. 

A glaukonitos díszítőfestés alatt halványsárgás 
(halvány okker) alapfestékréteg van. A festésen a 
párhuzamos ecsetvonások vonalkázása jól észlel
hető. A falon kidomborodó párkányszegély alatt 
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mintegy 2,5 cm szélességben művészi díszítőfestés 
(szekkó) lehetett, azonban ennek alakos részeit nem 
tudjuk megállapítani. 

680/7. A „fehér szüret-szoba" kevés durva szem
csét tartalmazó vakolatanyagának finom szemcsés 
elegyrésze, a Balaton mentén elterjedt löszképződ
mények anyagához hasonlít, és helyenként mész-
göbecseket is tartalmaz. A habarcshoz hozzákevert 
növényrészek mennyisége a szokásos mennyiségnek 
(10%) becsülhető. A vakolat felső részén 3 mm vas
tagságban hófehér simítóvakolat található és ezen 
meszes kötőanyaggal árnyékolt sárga-barna okker 
festmények részei láthatók. Az okker festékanyag
ban a sárga agyagból készült színezékre ismerünk, 
amit a röntgenfelvétel a gőtit jelenlétével is iga
zolt. Az egész vakolat határozott rétegződést mu
tat, ez arra utal, hogy a felvakolás több ízben tör
tént. A mindössze 3,5 cm vastagságú vakolatdarabon 
négy rétegződést látunk és csak ezek felületére va
kolták fel a fehér simító habarcsot. 

680/8. Ez a vakolatdarab szintén a „fehér szüret-
szobá"-ból való és az eddigi vakolatanyagtól nagyon 
eltérő megjelenésű. A felvakoláskor valószínűleg 
elöregedett habarcsot használtak, amelyet vízzel 
hígítva csak kisebb lendülettel vakoltak a falra. A 
vakolatban jelentős száradási zsugorodást, illetve 
repedéseket látunk, amely a nagy nedvességtarta
lomra enged következtetni. Kevés durva homok
szemcse között a legnagyobb méretű 3—4 mm. A 
durva felületű vakolatra 1—3 mim vastagságú fehér 
simító vakolatot vittek fel. A felszínen hófehér vé
kony festékréteget találunk, amelyet röntgennel 
megvizsgálva, abban finom dolomitlisztet, vateri-
tet (részben kalcitot), és kis mennyiségiben ólomfe-

5. A 680/9. sz. vakolatdarabon baloldalt jól látható a háromré
tegű vakolat és felette a kb. 3 mm-es hófehér simító vakolat. 
A dolomitos fehér simító vakolatra történt a falfestés. 

5. Auf dem Putzstück Nr. 680/9. an der linken Seite ist der 
dreitägige Bewurf und oben der ungef. 3 mm dicke schnee-
weisse Glättbewurf gut sichtbar. Die Bemalung der Wand 
geschah auf der dolomithaltigen weissen Oberfläche des 
Wandbewurfes. 

5. Sur le morceau de crépi 680/7 on voit, sur le côté gaucne, 
nettement le crépi à trois couches et au-dessus le crépi 
de lissage blanc neige, épais d'environ 3 mm. L'est sur 
de crépi blanc à dolomite que fut peinte la fresque. 

5. На кууке штукатуре № 680/9, на левой стороне хорошо 
различаются трехслойный штукатур и над ним белоснеж
ный отделочный штукатур толщиной д около 3 мм. Стен
ная живопись была выполнена на белой отделочной об-
мазкеи с доломитовой МУКОЙ. 

héret észleltünk. Különös gonddal kerestük a cink
oxid-fehéret, azonban cinknek nyomát sem talál
tuk. A fehér festékben még kaolin (fehér agyag) is 
volt. A vizsgált darab jelentős részét széles sáv fog
lalja el, amely Közvetlenül, alapozás nélkül, a fe
hér simító vakolaton nyugszik. Ennek a sávnak a 
fehér mező felé eső része világosabb okker színe
zésű, amely fokozatosan 0,5—1,0—1,5 mm széles 
árnyékolt párhuzamos vonalkázással zöldes árnya
latba megy át. A vonalkázást feltétlenül vonalzó 
mellett kellett hogy végezzék, mert a vonalazott ár
nyékolás pontosan párhuzamosan halad. Ennek a 
sávnak a festését különlegesen kialakított durva 
sörtéjű ecsettel végezhették, mert nem valószínűsít
hető, hogy a vékony színes vonalakat egyenként vé
kony ecsettel festették volna. 

A vakolatanyagon végzett megfigyelés és a rajta 
látható száradási zsugorodások arra engednek kö
vetkeztetni, hogy ez a vakolatanyag a „szüret
szoba" mennyezetéből származik. Ezt alátámasztja 
a vakolatfelületnek egyszeri fehérre való festése, 
valamint a falrész közelségében az árnyékolt vonal
kázással kiképzett sáv is. 

680/9. A vizsgálat tárgyát képező vakolatrész szin
tén a fehér alapú „szüret-szobá"-ból származik, a 
vakolaton háromszoros vakolatréteg félhordása jól 
megkülönböztethető. A ház falazatával érintkező ré
szen a téglakötésre használt vályogsár részek jól 
láthatók, a habarcsanyagban pedig az elkorhadt 
növényi részek hézagai, vékony csőszerű (szalma) 
nyomai szintén megtalálhatók. A növényi részek 
mennyisége kevesebbnek mondható, mint azt az 
eddig vizsgált vakolatokon láttuk, de így is 6—8%-ra 
becsülhető. A vakolatban durvább homokszemcsé
ket nem látni, inkább lösszel kevert oltott mésszel 
készítették. Kevés mészgöbecset is találunk benne, 
ami azt mutatja, hogy megoltás után nem pihen
tették (vermelték) az oltott meszet, vagy a habarcs 
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6. A 680/10. sz. párkányszegélydarab. Jól érzékelhető az alap
vakolatra rádolgozott fehér dolomitos simítóvakolat idom
szelvénye. A díszítőléc készítése során keletkezett párhuzamos 
vonalkázást a szelvénynek megfelelő idomsimítóval készítet
ték. 

6. Stück der Karnisenleiste Nr. 680/10. Hier ist das Quer
schnittprofil des auf den Grundbewurf angetragenen weissen 
dolomithaltigen Glättbewurfes gut empfindbar. Die während 
der Herstellung der Zierleiste entstandene parallele Schraffie
rung wurde mit Hilfe eines dem Profil entsprechenden 
Profilglätters hergestellt. 

6. Le morceau de la bordure de corniche n° 680/10. On 
distingue bien le profil du crépi de lissage blanc porté 
sur le crépi de fond. Les hachures parallèles qui se sont 
créées au cours de la confection du listeau décoratif 
fuant préparées avec un lissoir correspondant au profil. 

6. КУСОК кромки карниза № 680/10. Хорошо виден профиль 
нанесенного на основной штукатур белого отделочного 
штукатура с доломитовой мукой. Параллельная штри
ховка, возникающая в процессе изготовления декоратив
ной планки изготовлена при помоши соответствующей 
профилю шаблонной гладилки. 

összekeverése nem volt tökéletes. A felső vakolat
habarcs mintegy 6 mm vastagságú és sötétebb szí
nével elüt a 32 mm vastagságú kétrétegű alapvako
lattól. A felszínen 2,5—3 mm vastagságú a fehér 
simító vakolat, és ennek egyik oldalán élénkpiros 
színű sávot látunk. Ennek a sávnak a színe a vörös-
berényi bauxitra enged következtetni. A felületet 
egyébként tompább fehér színnel festették be, úgy 
hogy az alatta levő simító vakolat egy árnyalattal 
fehérebbnek látszik. (Feltételezhető, hogy a fal
felületre por, füst rakódott le és attól lett tompább 
a színe, mint a dolomitos fehér simító vakolaté.) 
Ennek a vakolatdarabnak a festékanyagát nem vizs
gáltuk meg, mert nem tételezhető fel, hogy az eddigi 
vizsgálatoktól eltérő eredményt várhattunk volna 
(5 kép). 

680/12. Az előbbi többrétegű habarcs felhordással 
készült vakolatdarabhoz hasonló ez a vizsgálat tár
gyát képező vékeny vakolatdarab is, amelyen azon
ban csak a legfelső durva vakolatréteget és e felett 
a vastag simító vakolatot látjuk. Az alapvakolat 
vastagsága 6 mm, elég durva szemcséjű homokkal 
készült, e fölé vitték fel a szintén homokos és do
lomitlisztes fehér simító vakolatot. Ebben a kvarc
homok szemcséi valamivel kisebbek, mennyisége is 
láthatóan kevesebb. A simító vakolat felületén szá
radási repedések láthatók, azonban 0,2—0,3 mm-nél 
nem szélesebbek. A felső simító vakolatnak a le-
simítását fasimítóval végezték, mert nincs annyira 
tömörítve, mint azt az előbbiekben már ismertetett 
befejező simító vakolatnál vas simítoval keményre 
dörzsölve tették. Erre a vakolatra közvetlenül ol
tott mésszel kevert kissé barnásvörös dekoratív fes
tést alkalmaztak. A vizsgált darabon egy vörös li

liom sziromra emlékeztető rajz van. A festékréteg 
vastagsága nagyon kevés, mert a simító alapvako
lat egyenetlenségéről könnyen lekopott. Az előbbi 
vakolaton talált festés, valamint a jelenlegi is szek-
kóra emlékeztet. 

Mennyezet 

680/13. B. Thomas Edit megállapítása szerint a 
most tárgyalandó falfestéseik római koriak, de 
egy későőbbi időpontból származnak. A vizsgálat 
tárgyát képező vakolatdarab két rétegből tevődik 
össze és mindössze 22 mm vastag. A vakolatban a 
legnagyobb szegletes kvarc törmelékdarab mérete 
6 mm. A habarcs felhordása meglehetősen laza, nö
vényi maradványokra utaló szerkezetet rajta nem 
láthatunk. B. Thomas Edit megállapítása szerint ez 
a vakolatrész a szoba mennyezetéről származik. 
A simító vakolat legnagyobb vastagsága a 0,5 mm-t 
alig éri el. Ezen a simító vakolaton okkersárga 
színű íves festékvonalaikat (7—9—11 mm széles) 
látunk. Az egyik levélszerűen kialakított mintát 
halvány lilásszürkére színezték. Ennek a mennye
zetfestésnek is teljesen szekkó jellege van. 

Faldíszítö szegély párkány (kora római) 

680/10. A balácapusztai római villa belső kikép
zésekor a szobák falán, a mennyezethez közel sima 
vagy díszes — idomos — párkányszegélyt alakítot
tak ki. A már tárgyalt sárga-lila szoba párkányá
nak alapját közel 45°-os szögben kiképzett vakolat
szegélyléc képezte, amelynek alapvakolata növényi 
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maradányoktól mentes mész-homok elegyből ké
szült. Erre a nagyjából lesimított alappárkányra 
dolgozták rá a simító vakolatot, amely a szokásos 
mész és dolomitliszt elegyből készült. A lesimított 
párkányrész felső része parabola szelvényű, mely 
alul kb. 100°-os éles kiugró élben folytatódik. Ilyen 
párkányszegélyt általában ma is használnak (6. kép). 

Felső felületén az idom simító (valószínűleg vas) 
szerszám húzási vonalai nagyon jól láthatók. Ennek 
a nem nagyon tömör simító vakolatnak a vastag
sága 2 mm-től 8 mm-ig változik aszerint, ahogy ezt 
a forma kialakítása megkívánta. A párkányrész 
felülete kissé szürkésbe hajló árnyalatú, minden
esetre a simító vakolat fehérségétől elütő. (A va
kolat törési felülete hófehér, azért a külső szürkés 
szín inkább utólagos szennyeződésnek tulajdonít
ható.) (7. kép.) 

Szegély párkány (késő római) 

A balácapusztai római villa egy másik párkány
része tetszetősen dekoratív. Egyenlőtlen hullámú 
csigavonal húzódik rajta végig és a nagyobb ív által 

7. A 680/6. sz. vakolatdarab. A felhasznált szegélylécet külön 
készítették el és mészdús dolomitos habarccsal ragasztották 
fel a falra. 

7. Das Stück Nr. 680/6. Die angewendete Randleiste wurde 
gesondert hergestellt und mit einem kalkreichen dolomit-
haltigen Mörtel auf die wand geklebt. 

7. Morceau du crépi n° 680/6. La latte de bordure listeau 
utilisé fut préparé à part et collé sur le mur avec du 
mortier de dolomite riche en chaux. 

7. КУСОК штукатура № 680/6. Примененная здесь кромочная 
планка изготовлена отдельно и наклеяна на стену богатым 
известью доломитовым раствором. 

bezárt területen egy háromlevelű lóherére emlékez
tető domborítás látszik, míg a csigavonal kisebb 
ívének az érintkezési pontja felett egy palmetta 
domborodik ki. A csigavonal nagyobbik ívmagas-
sága 22 mm, szélessége 26 mm, a kisebbik ívmagas-
ság 11 mm, szélessége 14 mm. A palmetta magas
sága 30 mm. Az egyes csiga vonalas motívumok 
10 mm távolságra vannak egymástól. Ezt a díszes 
párkányszegélyt láthatóan előre gyártották, azután 
habarcsanyaggal ragasztották fel a falon alkalmasan 
kiképzett ferde alappárkány részre. A párkányléc 
színe tompán szürkés, helyenként halvány okker 
árnyalatú. Egyes pontokon, különösen a párkány 
90°-os pillérén barnás vékony kitüremlések látha
tók. Ezek a kis (0,5—1,0 mm) kitüremlések vízben 
oldhatatlan enyves, mészdús terméknek minősíthe
tők. A párkányrész egy része hevítés alkalmával a 
kivált szénanyagtól sötétszürkére festőődik, míg az 
erősebben hevített rész teljesen kifehéredik. Ez a 
kiégetett rész erősen lúgos kémhatást mutat, jeléül 
annak, hogy égetett mésszel állunk szemben. A rész
letesebb vizsgálat azt mutatta, hogy állati enywel 
kevert oltott mész és dolomitliszt keverékéből ké
szült. A külön formába (léckeretbe) előkészített 
sűrű (agyagszerűen képlékeny) oltott mész, dolomit
liszt és enyv keverékébe a díszítő formákat pecsét
nyomószerű szerszámmal nyomták bele, amely a 
mintanyomó szerszámhoz részben hozzátapadva, a 
felemelés alkalmával képződött mikrohullámú ki
emelkedéseket jól mutatja. A díszítő léc lekötése 
(megszáradása) után ragasztották fel a falra. A ra
gasztóanyag homokos habarcsanyag, amelyet a jobb 
kötés végett ugyancsak enywel kevertek. Ez a 
mésszel kötött enyv víziben már oldhatatlan, ezért 
maradt meg épségben a nedves talajba temetve, 
évszázadokon keresztül. 

Vizsgálataink összefoglalása 

A balácapusztai ásatásokból előkerült vakolatdara
bokból a következőket állapíthatjuk meg: 

468 



1. Fehér alapozási színt óltott-mész és dolomit-liszt 
elegyből alakították ki, de ecsetté] festett fehér 
színbe kaolint (feheragyagot) és olykor ólomfehéret 
is kevertek. 

2. Vörös színhez a közelben található (vörösberé-
nyi) bauxitot használták fel, a világosabb rózsaszí
nes árnyalatokhoz is bauxitot használtak. A lilás
vörös szoba festésére az árnyalat sötétebbé tételére 
hematitot és hidrohetmatitot kevertek a bauxithoz. 
Ez adta a kissé lilába hajló árnyalatot. 

3. A sárga színt a Dunántúlon mindenfelé kisebb-
nagyobb mértékben megtalálható gőtites agyag szol
gáltatta. Az élénksárga színt auripigmenttel szépí
tett festék adta. 

4. A zöld színt a glaukonit és klorit tartalmú ás
ványi termékekből állították elő. Balácapusztához 
a legközelebbi előfordulás részben Űrkúton, rész
ben Bakonybélen van. 

5. A fekete színt koromból nyerték. Ásványi ter
méket: magnetitet, vagy piroluzitot a fekete színe
zékanyagok nem tartalmaznak. 

6. Barnás színárnyalatot a sárga gőtites agyag
nak vörös bauxittal való keverésével állították elő. 
Ezt a színt csak ritkán, akkor is csak kis mennyi
ségben észleltük. 

Gedeon Tihamér—Nemcsics Antal 
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Technische Untersuchung der Fresken der römischen Villa von Baláca 

Einige Bruchstücke des bemalten Anwurfes der 
römischen Villa in Baláca, ausgegraben durch das 
Museum von Veszprém, wurden einer ausführlichen 
Untersuchung unterzogen. Mit analytischer Metho
de und mit Röntgenuntersuchung (Debye-Scherrer) 
wurde die Zusammensetzung, wie auch die der 
einzelnen mineralogischen Bestandteile festgestellt. 

Unsere wichtigsten Feststellungen sind die folgen
den: es wurden drei Sorten des Malters gefunden. 
Ein Malter teilweise mit groben, scharfen, 2—5 mm 
großen Körnchen; ein Malter, teilweise mit winzi
gen, 0,5—2 mm großen Körnchen; ferner ein wenig 
Sand und hauptsächlich noch ein lößartiges, schlam
miges Material enthaltender Malter. In allen drei 
Fällen konnte aber auch die Beimischung von grü
nen Pflanzenteilen festgestellt werden. Die Menge 
der zum Mörtel gemischten Pflanzenteile konnte 
maximal auf 10% geschätzt werden. Hauptsächlich 
wurden Pflanzenteile von Gramineen gefunden. In 
einem Bruchstück haben wir auch Teile des Blattes 
und Stiels vom Schilfrohr (Phragmites communis) 
beobachtet. 

Eine weitere Feststellung ist, daß die Oberfläche 
des Anwurfes von Baláca mit 2—3 mm dickem wei
ßem Glättmörtel überzogen war. Einen bedeuten
den Teil dieses Glättmörtels bildete das in Trans
danubien vielerorts vorkommende Dolomitmehl, das 
mit gelöschtem Kalk gebunden wurde. Der Dolo-
mitmehl-Inhalt bewegte sich zwischen 45—48%. 

Die römischen Handwerker haben die verschie
den gefärbten Felder auf diese schneeweiße Ober

fläche aufgetragen. Die Farbstoffe wurden mit 
Röntgen untersucht: der Stoff der roten Farbe ist 
der Bauxit, welcher 4 km weit von Balácapuszta, in 
Vörösberény zu finden ist. Der Stoff der gelben Far
be ist der Goethit (Limonit), dessen Fundort von den 
vielen Fundorten dieses Minerals in Transdanubien 
zu bestimmen noch nicht gelungen ist. Der grüne 
Farbstoff der Umrahmung der großdimensionierten 
bemalten Felder ist der Glaukonit, ein grünes Mine
ralprodukt, das den vergleichenden Untersuchun
gen nach aus Urkut stammt. Die Grenzen der Be
malung wurden mit weißen Streifen umrahmt. In 
dieser Farbe fanden wir auch Bleiweiß. Die schwar
ze Farbe des Dionysos-Zimmers wurde aus Ruß ver
fertigt. 

Es wurde noch festgestellt, daß man einen ziem
lich dicken Farbstoff gebraucht hatte. Die Spuren 
der Pinselstriche waren nämlich sowohl bei dem 
grünen Streifen, wie bei den weißen Schlußstreifen 
gut erkennbar. 

Aus Balácapuszta stammen auch einige solche 
Malterbruchstücke, bei denen der schneeweiße Glätt
mörtel fehlte und auf die das Muster mit dünnerer 
Farbe aufgetragen wurde. 

Auf Grund dieser Feststellungen geht hervor, daß 
der Bau, die Erweiterung und die Zusammensetzung 
der Bestandteile des Anwurfs in verschiedenen Zei
ten vorgenommen wurden. 

Tihamér Gedeon—Antal Nemcsics 
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L'analyse du crépi et de la couleur des fresques de la villa romaine de Baláca 

Nous avons soumis à un examen détaillé divers 
morceaux de crépi coloré provenant des fouilles 
exécutées par le Musée de Veszprém dans la villa 
romaine de Balácapuszta. En l'analysent nous a 
romaine de Balácapuszta. En l'analysent nous 
avons établi leur composition et avec l'examen 
miné la composition minérale des diverses matières. 

Nos constatations essentielles sont les suivantes: 
nous avons constaté trois sortes de mortier: un 
mortier fait avec une matière concassée aux granu
lations affilées grosses de 2—5 mm, un mortier aux 
petits grains de sable et en grande partie un 
mortier sablonneux préparé de granules grosses de 
0,5 à 2 mm., ainsi qu'un mortier contenant peu de 
sable, surtout une matière limoneuse ressemblant 
au loess. D'après les empreintes et les crevasses 
cylindriques, observées dans le crépi, nous avons 
constaté que dans tous trois cas on avait utilisé des 
éléments végétaux de couleur verte mêlés 
au mortier. Nous avons évalué la quantité des élé
ments végétaux mêlés au mortier au maximum à 
10%. Dans la masse majeure des crépis nous avons 
trouvé des parties végétales appartenant à la 
famillie des graminées, et dans l'un des crépis nous 
avons observé des éléments de feuille et de tiges de 
roseau. 

L'autre découverte importante était que la sur
face du crépi de Balácapuszta était enduite d'un 
ravalement blanc dans une épaisseur de 2 à 3 mm. 
Une partie considéble de cet enduit était constituée 
de farine de dolomite liée avec de la chaux éteinte. 
Son contenu en farine de dolomite variait entre 
45 et 48°/o. 

Les maçons romains peignirent les différents 
zones colorées sur la surface blanc neige préparée 
d'une telle façon. L'examen radioscopique de la 
matière de la couleur a permis de constater ce qui 
suit: la matière de la couleur rouge est le bauxit 
trouvable à Vörösberény, situé à 4 km environ de 
Balácapuszta. La matière de la couleur jaune est 
Une substance contenant du limonite, trouvable en 
Transdanubie, dont le gisement n'a pas encore pu 
être démontré parmi ses nombreuses présences. 
La matière de la couleur verte des bandes 
servant à délimiter les grandes surfaces colorées 
est un produit minéral vert, le glauconite, qui, selon 
l'examen comparé provient de Űrkút. La limite des 
surfaces peintes furent encadrées de stries blanches 
dans lesquelles était présent aussi le blanc de 
céruse. La couleur noire dont étaient peintes les 
murs fut préparée de suie. 

Nous avons constaté en outre que la couleur uti
lisée était de forte densité, car tant sur la bande 
verte que sur les stries blanches on distingue 
nettement les traces du coup de brosse. 

A Balácapuszta nous avons trouvé peu de crépi 
où le ravalement blanc neige était absent et sur 
lesquels les divers éléments décoratifs furent portés 
avec une couleur plus délayée. 

Tout ceci permet d'établir qu'à Balácapuszta la 
construction, l'agrandissement du bâtiment et 
l'assemblage des crépis eurent lieu à des moments 
différents. 

Tihamér Gedeon—Antal Nemcsics 
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е И С С Л Е Д О В А Н И Е Ф Р Е С О К В И Л Л Ы 
Р И М С К О Й Э П О Х И В С. Б А Л А Ц А 

Отдельные куски окрашенной штукатурки из рас
копок виллы римской эпохи в Балацапусте, в про
цессе исследований, проведенных веспремским 
музеем, подвержены подробному анализу. Их состав 
нами определен отчасти химическим анализом, 
отчасти рентгенографическим исследованием по 
методу Дебая-Шеррера. 

Результаты исследования сводятся к следующему: 
установлено наличие трех сортов штукатурки: из 
грубого, острозернистого щебня с гранулометричес
ким составом 2—5 мм; из песчаного мелкозернистого 
раствора с гранулометрическим составом 0,5—2 мм, 
наконец, из раствора с небольшим количеством пе
ска, состоящего главным образом из лессообразного 
илистого материала. Но во всех случаях наблюдено 
нами и применение растительных частиц зеленого 
цвета, примешанных в раствор. Это установлено нами 
на основе сохранившихся отпечатков и обнаружен
ных в штукатурке трубка о б разных полостей. Коли
чество растительных частиц, примешанных в строи
тельный раствор, путем оценки можно определить 
максимально в объеме до 10%. В главной массе раз
ных видов штукатурки нами найдены растительные 
частицы растений, принадлежащих злаковым, однако 
в одном из растворов нами наблюдены частицы 
листьев и стеблей обыкновенного тростника. 

Другим важным опознанием является то, что по
верхность разных видов штукатурки в Балацапусте 
была покрыта тонким раствором толщины 2—3 мм. 
Значительным компонентом этого белого слоя явля
ется доломитовая мука, находящаяся в Задунайском 
краю Венгрии, которая была связана гашеной из
вестью. Содержание доломитовой муки колеблется 
от 45 до 48%. 

На таким образом подготовленную стенную поверх
ность белоснежного цвета нанесены были римским 
каменщиками поля разных цветов. Исследуя ком
поненты цветных красок нами установлено следую
щее: материалом красной краски является боксит, 
найденный в с. Вёрёшберень, находящемся на рас
стоянии около 4 км от Балацапусты. Материалом 
желтой краски является вещество из Задунайского 
края, содержащее гётит (лимонит), местонахожде
ние которого нам до сих пор не удалось установить, 
ввиду многочисленности таких месторождений. По
лосы зеленого цвета, ограничивающие окрашенные 
в разные цвета поля больших размеров содержат 
глауконит, минеральный продукт зеленого цвета, 
который на основе сравнительных исследований про
исходит из Уркута. Кромки стенописи окаймлены 
белыми полосами; в этих найдены нами свинцовые 
белила. Черная стенная краска комнаты Диониса 
изготовлена из сажи. 

Установлено, что римляне использовали довольно 
густую краску, так как и на зеленой полосе, и на 
белых окаймляющих полосках легко спознаваются 
следы штрихов. 

В Балацапусте найдено и небольшое количество 
таких видов штукатурки, на которых отсутствовала 
белоснежнная тонкая штукатука и на которые отдель
ные элементы украшения нанесены более тонкой 
краской. 

Из вышесказанного можно установить, что в Бала
цапусте построение виллы, ее расширение и состав

ление растворов были проведены в разные сроки. 

ТИХАМЕР ГЕДЕОН, АНТ АЛ НЕМЧИЧ 
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