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HERVAIJUDIT 

NÉPVÁNDORLÁSKORI CSONTFÉSÜK 

A csont 
A csontszövet mind az állati, mind az emberi szerve

zet legkeményebb szövete, melynek igen nagy a nyomó-
és húzószilárdsága. A megváltozott statikai viszonyokhoz 
átépüléssel könnyen alkalmazkodik. (Húzási erővonalak 
vagy trajektumok). 

Színe sárgás-fehér. A jellemző fizikai szilárdság és bio
lógiai plaszticitás közül első sajátsága a mészsók berako
dásán, második pedig a sejtekben való gazdagságán és bő
séges érellátásán alapszik. A csontképző sejtek foszfatáz 
enzimet termelnek, mely a vér foszforsavas észtereiből 
foszfát-ionokat hasít le, ezek a közben felszaporodó 
kalcium-ionokkal kalcium-foszfáttá alakulnak, mely 
végül táblás hiroxilapatit kristályokat alkot. 

Magasabb fejlettségű gerincesekben (az emberben is) 
a csontszövet lemezes szerkezetű. Ez legjobban a csöves 
csont tömött állományában (substantia compacta) ta
nulmányozható. Felépítő rendszerei a Havers-féle rend
szerek (kb. 10 mm hosszú hengerek) melyek egyenes le
futású kollagén rostnyalábokat tartamaznak. Ez biztosít
ja a csont nyomás és húzószilárdságát. A rostok között 
cukorszerű (mucopolisacharidák) „ragasztóanyag" van, 
mely ásványi sókat tartalmaz (Ca3(PO!) CaC03 
Mg3(P04)2CaFl2 CaCl2). Adszorpciós erőkkel kötőd
nek a hidroxilapatit kristályok a rostok felületére. Alak 
szerint megkülönböztetünk csöves (hosszú) lapos (szé
les) és rövid csontokat. 

A csöves csont főleg a végtagok vázát képezi. Hossz
mérete meghaladja szélességét és vastagságát. Alakja hen
geres (combcsont), de lehet abroncsszerű is (borda). 
Compakt állománya a legvastagabb. 

A lapos csont hosszúsága és szélessége jóval nagyobb 
vastagságánál (lapocka, medencecsont). 

A rövid csontra jellemző, hogy mérete mindhárom di
menzióban többé-kevésbé azonos. Túlnyomórészt sziva
csos állományú (substantia spugnosa) csigolyák, lábtő-
csontok. 

A csont az ólomnál ötszörte, a fánál kétszerte rugal
masabb. 

A szarvasagancs a homlokcsontból (os frontale) kifej
lődő, hámeredetű „rózsatő" képződménye. A csontszö
vetből épül fel, azonban sokkal több szerves eredetű 
anyagot tartalmaz, mint a vázcsontok. (Ezért a földben 
elhelyezett agancstárgyak könnyebben elpusztulnak.) 
Az agancsot az állat minden évben elveti, először szőrös 
bőrrel fedett, ez később elhal. A tülök (szarv) az agancs
hoz hasonlóan, hámeredetű képződményen, az ún. szarv
csapon fejlődik. (A szarvcsap ugyancsak homlokcsont 
képződmény.) A fiatal szarv hamar rétegesedik, úgyszin
tén a fehér részek. Megmunkálásra legjobb, a megfelelő
en kiszárított idős bivalyszarv fekete része. 

Tárgyak készítésére kizárólag a tömör, egységes kéreg
állomány (substantia compacta) használható. Szerszám

nyelet, fésűt, nagyobb tárgyakat ló vagy szarvasmarha 
combcsontjából, gombokat, tűtartókat, gyöngyöket és 
más kisebb tárgyakat kecske, disznó és egyéb háziállatok 
csontjaiból, illetve szarvasagancsból és tülökből készítet
tek. Bizonyítják ezt különböző korú ásatásokból előke
rült ékszerek és használati tárgyak, és a fémbe, bőrbe, 
fába illesztett csontdíszítések. írásos forrásokból és kora
beli ábrázolások alapján tudjuk, hogy a germán népek 
egy részénél a férfiak is hosszú hajat viseltek. 
(Frank és longobard királyábrázolások) 

A fésű az 5.-6. században általános mellékletté válik 
mind a férfi, mind a női sírokban. 

A csontokat jól lehet fűrészelni, vésni, csiszolni, farag
ni, esztergálni. 

A bánffyhunyadi Bokor Márton saját kezűleg készí
tett szerszámai idézhetik számunkra az ősi fésűkészítés 
mesterfogásait. (1. kép 1) 

Fejszével a csont durva egyenetlenségeit szedik le. 
A kézvonóbak és a kézvonó simításra szoglál (1. kép 

2—3). A csont darabolását az asztalra erősített „kokas"-
on „szabófűrésszel" végzi (1. kép 4—5). Végleges vastag
ságot a nyergelő adja. Hossza kb. 55 cm, alján sűrűn el
helyezett vasfogazat van (1. kép 6). A fésű fogazásához 
szükséges egy asztalra erősített szorító, mely ék segítsé
gével működik (1. kép, 7), és különféle fűrészek. Először 
az ún. kettős fürész, melynek két lapja egymáson kissé 
rézsútosan elforgatva helyezkedik el (1. kép 8-9). A két 
lemez között egy harmadik lemez helyezkedik el, mely
nek vastagságától függ a fogak egymástól való távolsága, 
illetve vastagsága. Működése: az élek nem párhuzamosak, 
tehát a két vágás nem egyszerre történik, hanem egymás 
után. Taszításra az első bevágja a maga nyomát, a taszítás 
folytatására a másik az első mellett új nyomot vág. A fű
rész kiemelése után a mester úgy helyezi vissza, hogy az 
első él a második nyomba kerüljön. Újabb taszításra az 
első él a második nyomot egészen bevágja, a második él 
pedig egy harmadik nyomot kezd. így folytatva a foga-
zást, egyrészt a fogak vastagsága, másrészt egymástól való 
távolságuk egyenlő lesz. Ez a fűrész csak a rövid (1,5— 
2 cm) fogakhoz jó, teljes vágású fogakhoz a két másik fű
résszel a megkezdett nyomokat tovább kell mélyíteni. 
Mivel a népvándorláskori fésűk fogazása megegyezik a 
ma is használt szaru illetve csontfésűk fogazásával, és a 
restaurált fésűkön megfigyelt fogazási nyomokkal, fel
tehetően hasonló szerszámmal készülhettek. Az 1. kép 
11—12 a fogak végső betakarítására szolgáló szerszámo
kat mutatja.2) 

A fésűk leírása 
A népvándorláskori fésűk többsége háromrétegű és 

több darabból áll. Gyakori a körzővel készült körkörös 
mintájú díszítés. 
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1. Budafoki út 78. 2. sz. férfi sír, 5. sz. (ltsz.: 66.2.7.) 
Hun-kori germán mellékletek: bronz csat, bronz fibula. 

Anyaga csont, kilenc darabból áll. A fésű fogazása fél
körívben zárul (2. kép, 1). Eredeti méret. Mindkét 
oldala egyforma. Három rétegű, a rétegek vastagsága kü
lön-külön kb. 1,8-2,1 mm (3. kép, 3). Készítője vi
gyázott a darabolásnál, illetve az összeállításnál, hogy 
belülre kerüljön az a rész, ahol a szivacsos állomány 
látszik. A két szélső rész magassága adja meg a fésű
rész, a második és negyedik pedig a teljes magasságot. 
Ezek felső végén, egymásnak ellentétes irányú lehajlított 
fejű lófej faragás van. A fejeket három egyenes vonal vé
sésével, alakították ki. A középső darab, a féljcörös díszí
tés széléig ér (2. kép, 1). A külső félköralakú díszí
tés tulajdonképpen a felső rész összefogására szolgál. 
Három helyen vörösréz szegeccsel összefogva. A külső, 
két összefogó hosszú pánt pedig a fésürészt fogja össze. 
Körülbelül 1,5—1,5 mm-rel rövidebb, mint a teljes 
hosszúság. Sűrűn körkörös díszítésű. Alsó széle a fogak 
bevágásánál aprón csíkozott. Feltétlelezésem szerint a fé
sű fogazását a szegecselés után végezték. A díszítést vi
szont még darabokban, mert az ilyen fajta nyomás szét
roppantotta volna a lemezeket. Bizonyítja ezt a szege
cselés is, melyet sok helyen a mintába ütöttek be. Az 
eredeti fésűn hiányzott az egyik lófej, az egyik hosszú 
pánt egyharmada és a fogak nagy része. 

2. Békásmegyer 1936. 36. sz. gödör, szórvány 3 -
4. sz. germán. Közöletlen. 

Hasonló az előzőkhöz, de sokkal egyszerűbb. Ez is 
három rétegű. Kilenc darabból áll, külső részé teljesen 
sima (3. kép, 4). A középlemez darabjainak össze
illesztése eltér a lófejes fésűtől. A félkörívű lemez felé
től két darabnál egybeszabott a fésűrésszel. A négy darab 
szélessége kb. 2,5 cm részenként (3. kép, 1). 

Az összefogó pánt 8,3 cm, teljesen díszítetlen. A fésű 
anyaga jó megtartású csont, kevéssé kalcinálódott. Ere
deti fénye megmaradt. 

3. Péceli út 76. sz. 4. sz.-i férfi sír. Közöletlen. 
(Dr. Nagy Margit régész rekonstrukciós rajza alapján). 
Melléklet: bronz lemeztöredékek. 

Szintén három rétegű, formája azonban eltér a két 
előzőétől (4. kép, 4). A rajz mutatja a fésű meglevő 
azonosítható darabjait, méretarányosan. A félkörív 
felső részén levő eredeti darab a külső lemezhez tarto
zott, mert a felső széle ferde irányban lecsiszolt (IV. kép, 
1. kép). A félkörívből és a fésűrész meglevő darabjaiból 
ki lehetett számítani a fésű teljes nagyságát és formáját 
is, mert két rész teljes nagyságában ép maradt. Ebből lát
ható, hogy a fésűrész öt darabból állt. Háromrétegűségét 
bizonyítja a vasszegecsek helye, illetve magassága. A kö
zéplemez hat darabból lehetett összeállítva (4. kép 1). 
A teljes fésű pedig nyolcból. A fésű képe (teljes) a 
(4. kép, 4) rajzán látható. Csontanyaga erősen kalci
nálódott, porladozó volt, erős .' ípregnálás eredménye
ként vált kiegészíthetővé. 

4. Szépvölgyi út Langobard temető, 6. sz. első fele. 
Ltsz.: 55.194.5. Közöletlen (4) 

A negyedik csontfésű szintén három rétegű, mindkét 
oldala azonos. Felső részét tompaszögű háromszögre 

alakították ki. összefogó pántjainak díszítésére mindkét 
oldalon alul és felül 3—3 vésett vonal szolgál. Vasszege
csek tartják össze a fésűt. 

Jobbról a második szegecset a vonaldíszítés szélébe 
ütötték. Középlemeze nyolc darabból áll, vastagságuk 
kb. 2 mm, szélességük 1,8-22 cm (5. kép, 1). Felső 
része kiemelkedik (kb. 1 mm-nyire) a két külső lemez 
szélétől, ahol ferde irányú vonalkázott minta díszíti 
(5. kép, 4. kép). 

A csonfésű egyik vége kb. 3—4 cm hosszúságban 
hiányzik, de teljes hossza a háromszögből kiszámítható 
(18,5 cm). Anyaga erősen kalcinálódott. A vasszegecse
ken hólyagos korrózió. Kiegészítés az egyik összefogó 
pánt fele, a másik egyharmada, a középlemez hiányzó 
részei és a fogak egy része. 

Restaurálás 

Az ásatásokból előkerült csontokat összetételüknek 
megfelelően kétféle irányú romlás érheti. A fontosabb, 
hogy a csont rugalmasságát biztosító kollagen rostok víz
ben oldódnak. így az organikus részek fokozatosan el
tűnnek. 

A fésűtöredékeket részben vizes mosással részben 
mechanikusan megtisztítottam a szennyeződésektől. 
A szárításhoz tercierbutilalkoholt használtam. Először 
50%-osra hígítottam, amelyben 20 percig áztattam, majd 
95%-osba helyeztem a darabokat. Rövid áztatás után csi
peszre csavart vattával letöröltem. Impregnálás előtt pár 
percre acetonnal feltárást végeztem, hogy a műayag 
könnyebben behatoljon a pórusok közé. Vákuum szek
rényben Paraloid B72-vel konzerváltam, illetve megerő
sítettem a töredékeket. (MMA és EMA kopoliper) Ez a 
műanyag kitölti a pórusokat, megerősíti a szerkezetét, 
jól ragaszthatóvá teszi a felületeket. Az oldószer kiszára
dása után Kalloplast R jelzésű (szintén akril származék) 
műanyaggal összeragasztottam a töredékeket. Ennek 
kötési ideje rövid, ami a ragasztási hibák elkerülése szem
pontjából igen lényeges. Jó tulajdonsága még, hogy old
ható. 

Kiegészítés 

A ragasztóanyagként is használt Kalloplast-ot Perlit-
tel töltöttem, majd oxidfestékkel megpróbáltam megkö
zelíteni a csont színét. Előbb a középlemez egyes darab
jait egészítettem ki, oly módon, hogy szilikongumiból 
kiöntöttem a formát, készítettem külön darabokat, me
lyekbe utólag belehelyeztem az eredeti részeket. Elő
fordult, kis hiány esetén, hogy az eredeti darabokhoz 
öntöttem a műanyagot és utólag távolítottam el a fölös
leges részeket. Az összefogó pántokat hasonló módon 
egészítettem ki. Végül összeragasztottam a darabokat. 
A fésűk fogait darabokban fűrészeltem bele, mert eset
leg összeroppant volna az eredeti csont az erős szorítás
tól. 

A péceli úti fésűt a régésszel történt megbeszélés 
alapján, átlátszó műanyaggal egészítettem ki, mert így 
a kevés megmaradt töredék jobban mutatja a fésű egé
szét. 
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JUDIT HER VA/ 

VÖLKERWANDERUNGSZEITLICHE KNOCHENKÄMME 

Auch die männlichen Germanen, Franken, und Lan
gobarden trugen langes Haar. Daher sind in den Gräbern 
des 5.-6. Jh. regelmässig Kämme zu finden. Sie sind aus 
Schenkelknochen von Pferden und Rindern bzw. Hirsch
geweih gefertigt. 

An den weiter unten angeführten vier Knochenkäm
men waren während der Restaurierung die Spuren der 
Werkzeuge und Dekorationsgeräte gut beobachtbar. Ein 
gemeinsames Charakteristikum der Kämme ist, dass alle 
dreischichtig sind, die Mittelplatte besteht im Durch
schnitt aus 2 cm breiten Platten. Die beschriebenen 
Kämme gehören zur Sammlung des Budapester Histori
schen Museums. 
1. Budafoki út 78: 

Männergrab aus dem 5. Jh. Es wurde zusammen mit 
germanischen Beigaben aus der Hunnenzeit freigelegt. 
Publiziert von Tibor Nagy in Budapest Története (Ge
schichte von Budapest). Bd. 1,1972, Abb. 124. 
Der Kamm besteht aus neun Teilen; das Hauptorna
ment sind zwei aus entgegengesetzter Richtung ein
ander zugeneigte Pferdeköpfe. Die Pferdebacken ent
standen durch ein geometrisches Dreiecks, in dem ein 
Kreis ist. Die äussere halbkreisförmige Dekorierung 
dient der Zusammenfügung des oberen Teiles, der an 
drei Stellen mit Kupfernieten zusammengefasst ist. 
Die beiden äusseren Verbindungsbänder halten hinge
gen den Kammteil zusammen. Auf letzterem sind un
ten in Richtung des Einschnittes der Zähne Einritzun
gen zu sehen, die den Beweis dafür erbringen, dass die 
Zähnung des Kammes nach dem Nieten durchgeführt 
wurde. Auch die Nietung beweist dies, denn an vielen 
Stellen sind die Niete in das Muster geschlagen. Am 
Originalkamm fehlte der eine Pferdekopf, ein Drittel 
eines langen Bandes und ein Grossteil der Zähne 
(Abb. 2). 

2. Békásmegyer 1936, Grube 36, Streufund: 
3.-4. Jh., germanisch. Unveröffentlicht. Um vieles 
einfacher als der obige, unverziert. Der Kamm besteht 
ebenfalls aus neun Stücken, der äussere Teil ist glatt. 
Die Zusammenfügung der mittleren Plattenstücke 
weicht von der des Kammes mit den Pferdeköpfen ab. 
Von der Hälfte der halbkreisförmigen Platte sind zwei 
sind zwei Stücke mit dem Kammteil in einem geschnit
ten. Jeder Teil ist 2,5 cm breit. Die Länge des zusam
menfassenden Bandes beträgt 8,3 cm, es ist völlig un
verziert. Das Material ist gut erhalten, ebenso der urs

prüngliche Glanz. Einzelne Teile der Mittelplatte und 
die Zahnspitzen wurden ergänzt (Abb. 3). 

3. Péceliút 76: 
Männergrab aus dem 5. Jh., unveröffentlicht, auf
grund der Rekonstruktionszeichnung der Archäologin 
Margit Nagy. Die Zeichnung veranschaulicht massge
recht die vorhandenen und identifizierbaren Stücke 
des Kammes. 
Der Randschliff des auf dem oberen Halbkreisbogen 
befindlichen ursprünglichen Stückes weist daraufhin, 
dass es zur äusseren Platte gehörte. Aufgrund der vor
handenen Teile konnte die Gesamtlänge und die Höhe 
des Kammes errechnet werden. Die Stellen bzw. die 
Stärke der eisernen Nieten beweisen, dass der Kamm 
aus drei Schichten bestand. Der Kammteil besteht aus 
fünf, die ganze Mittelplatte hingegen aus sechs Stük-
ken. Das Knochenmaterial ist stark kalziniert, durch 
Imprägnierung konnte es ergänzt werden (Abb. 4). 

4. Szépvölgyi út: 
Langobardisches Gräberfeld aus der ersten Hälfte des 
6. Jh. Inv.-Nr. 55.194.5. Grabungsleitender Archäologe 
war Tibor Nagy. Unveröffentlicht. Der obere Teil 
wurde zu einem stumpfwinkeligen Dreieck ausgestal
tet. Die Verbindungsbänder des Kammes sind unten 
wie oben beiderseits mit je drei eingeritzten Linien 
verziert. Er wird durch eiserne Nieten zusammenge
halten. Die zweite Niete von rechts ist in den Rand 
der Linienverzierung geschlagen. Die Mittelplatte be
steht aus acht Teilen, ihre Stärke beträgt ca. 2 mm, 
ihre Breite 1,8—2,0 cm. Der obere Teil hebt sich vom 
Rande der äusseren Platte (1 mm) hervor. Hier ist sie 
mit einem schrägverlaufenden schraffierten Muster 
verziert. Vom einen Ende des Knochenkammes fehlt 
ein 3—4 cm langes Stück, immerhin kann seine Ge
samtlänge aus dem Dreieck errechnet werden (18,5 
cm). Ergänzt wurden die Hälfte des einen und zwei 
Drittel des anderen Verbindungsbandes, ferner die 
fehlenden Teile der mittleren Platte und ein Teil der 
Zähne. 
Die eigenhändig hergestellten Werkzeuge des Márton 

Bokor aus Bánffyhunyad vermögen uns die einstigen 
Werkzeuge der Kammerzeugung zu veranschaulichen 
(Abb. 1). 

Mit der Hacke werden die groben Unebenheiten ab
gehauen (Abb. 1). Die Ziehklinge und der Ziehklingen
bock dienen zur Glättung (Abb. 2 und 3). Die Zerkleine-
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rung wird auf einem am Tisch befestigten „Hahn" mit
tels einer „Abkürzsäge" durchgeführt (Abb. 1, 4, 5). 
Die Sattelklinge verleiht dem Kamm die endgültige Stärke. 
Seine Länge beträgt ca. 55 cm, am unteren Teil befindet 
sich eine dichte Zahnung (Abb. 1.6). Zur Verzahnung des 
Kammes sind eine am Tisch befestigte Klemme (Abb 1.7) 
und Sägen erforderlich. 

Die beiden Blätter der Doppelsäge (Abb. 1.8, 9) lie
gen etwas schräg verdreht aufeinander. Zwischen den 
beiden Blättern befindet sich auch noch eine dritte Platte, 
von deren Stärke der Abstand der einzelnen Zinken von
einander bzw, deren Stärke abhängig ist. Betätigung: Die 

Schneiden sind nicht parallel zueinander angebracht, die 
beiden Schnitte erfolgen daher nicht gleichzeitig. Auf 
Druck schneidet die erste ihre Spur und daneben entsteht 
eine neue Spur. Nach Aushebung der Säge setzt sie der 
Meister in der Weise zurück, dass sich die erste Schneide 
der zweiten Spur anpasst usw. Diese Säge ist nur zum 
Schneiden kurzer Zinken geeignet, bei völlig geschnitte
nen Zähnen müssen die Spuren mit weiteren Sägen noch 
vertieft werden (Abb 1.10, 11). Abbildung 1.12 ver
anschaulicht jenes Werkzeug, das zur endgültigen Reini
gung der Zähne dient. 

Abbildungen 

Abb. 1. Handwerkzeuge für Verfertigung Knochenkäm-
mer. 

Abb. 2. Knochenkamm aus dem 5. Jahrhundert. 
Abb. 3. Germanischer Knochenkamm aus dem 3—4.-en 

Jahrhundert. 

Abb. 4. Knochenkamm aus dem 4.-en Jahrhundert. 
(Zeichnung von dr. Margit Nagy). 

Abb. 5. Knochenkamm Langobard aus dem 5.-en Jahr: 
hundert. 

Képjegyzék 

1. kép Kéziszerszámok csontfésűk készítéséhez. 
2. kép Csontfésü 5. század. 
3. kép Germán csontfésű 3—4. század. 
4. kép Csontfésű 4. század (dr. Nagy Margit rajza). 
5. kép Langobard csontfésű 6. század. 
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BENCSIK LÁSZLÓ 

A BUDAI DOMONKOS KOLOSTOR 15. SZÁZADI EZÜSTPOHARÁNAK RESTAURÁLÁSA 

A budai várban, az I. ker. Hess András tér keleti ol
dalán, a középkori domonkos kolostor kerengőjének tö
rök kori feltöltésében H. Gyürky Katalin régész, a Bu
dapesti Történeti Múzeum munkatársa egy 15. sz. kö
zepéről származó pikkelyes ezüstpohár darabjait találta 
meg. A továbbiakban e pohár restaurálásának menetét 
szeretném ismertetni. 

A tárgy leírása: 

A tárgy erősen rongált állapotban, darabokra törve 
került elő; a peremének szélén és a fenéklemez darab
káin egyértelműen észrevehető fémvágó olló és kalapács 
nyomok szándékos rongálására utaltak. A pikkelyek 
külön-külön, sőt némelyikük részekre törve került elő 
(1. kép), míg a tűziaranyozással ellátott vastagabb perem
szegélyt több darabban és „S" alakban összehajtogatva 
találták. A fenéklemez darabkák szintén csavarodot-
tan, elnyomorított állapotban kerültek elő. Utóbbiak a 
pikkelyeknél vastagabb anyagból készültek, s úgy lát
szik, hogy kalapácsütésekkel törték több darabra. Ez a 
mesterséges beavatkozás okozta a töredékek deformáló
dását is. Az összesen talált pikkelyek száma: 195 darab. 
Földes, szürkésfekete ezüstoxidos — szulfidos állapotban 
kerültek elő. 

Tisztítása: 

Tisztításnál vigyáznom kellett, hogy az ismeretlen 
mennyiségben megmaradt fémmag ne szenvedjen hiányt, 
így csak meleg vizes lemosást alkalmaztam, mely a föl
des szennyeződéseket eltávolította és felbecsülhetővé 
vált az oxidálódott felület vastagsága, állapota és ke
ménysége. Ez után legbiztonságosabbnak a komplexonos 
oldást találtam a szulfidok megbontására, mert ez a ké
miai bontás közismerten kíméletes és hatásos tisztító
szere az oxidoknak és szulfidoknak. Magát a tiszta fémet 
nem bontja meg. Az eljárás lényege, hogy a Komplexon 
(Selekton B2) 12 ph-s Nátriumhidroxiddal lúgosított vi
zes oldata komplex vegyületeket képez a fémoxidokkal 
és szulfidokkal, míg a tiszta fémet érintetlenül hagyja. 
Eredményeképpen szép tiszta ezüstfelületet kaptam, és 
a peremen lévő tüziaranyozás is szépen csillogó arany
sárgára tisztult. így már felmérhetővé vált a még meg
lévő fémmennyiség állapota és az aranyozás vastagsága. 

Anyagvizsgálat: 

A megtisztított anyag minőségére és összetételére vo
natkozó anyagvizsgálat elvégzésére Járó Márta vegyészt, 
az MRMK tudományos munkatársát kértem meg. Az elő
zetes számításaim alapján összeállított rajzomból kitűnt, 

hogy egy különálló, negyed darabban lévő pikkely alkal
mas lesz a vizsgálat elvégzésére. Ezen a pikkely darabkán 
nem volt sem forrasztásnak, sem aranyozásnak nyoma 
felfedezhető, így nem kaphattunk csalóka képet. Járó 
Márta spektrográfiai vizsgálatai (1977. szept. 26.) az 
alábbi eredményeket adták: 

„Kvalitatív elemzés: 

Színképfelvételi viszonyok 

Eszköz ül. müvelet 
Elektródok 

Elektródtávolság 
Gerjesztés 

Színképfelvétel 

Résszélesség 
Megvilágítás 
Lemez 

Előhívás 

Kiértékelés 

Adatai 
maga a tiszta ül. színkép
tiszta grafitból készült tü. 
2,5 mm 
A BR 3 típusú ivgerjesztő, 
áramerősség 5 A 
L.Sz.P.28 típusú középdisz-
perziójú kvarcspektrográf: 
közbenső leképzés: 5 mm-
es nyílású diafragura 
0,015 mm 
60 sec 
Agfa-Gevaert-Scientia 34B 
50 
Agfa 1 hívó: 20 C°-on 5 
perc 
I.sz.0.28 típusú színképve
títőben 

A kapott eredmény: 
az ezüst alapelemen és a réz ötvözőn kívül kimutat

ható: arany, bizmut, magnézium, ólom és ón. 

Nem mutatható ki: 
antimon, arzén, higany, kadmium, titán, vas. 

Félkvantitatív elemzés: 
kz elemzéshez összehasonlításként egy, az Állami Pénz
verde által klasszikus módszerekkel vizsgált pénzérmét 
használtam. A mintát és a pénzérmét ugyanolyan körül
mények között vizsgáltam, és a réz színképvonalainak in
tenzitását vizuálisan hasonlítottam össze. 
Színképfelvételi körülmények: 
A fentiektől annyi az eltérés, hogy gerjesztéshez HFO 1 
típusú nagyfeszültségű szikragerjesztőt alkalmaztam (ka
pacitás: 12 NF, önindukció: 0,3 mH), az előszikráztatási 
idő 30 sec volt. 
A kapott eredmény: 
A minta réztartalma kisebb az összehasonlítóként alkal
mazott ezüstpénz réztartalmánál (9,4%), tehát ezüstünk 
900 ezrelékesnél finomabb." 
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A restaurálás menete: 

A fentiekben ismertetett vizsgálati eredmény kézhez
vétele után kezdtem el a tárgy restaurálását. A restaurá
lás menete a következőkben foglalható össze: Komplexo-
nos tisztítás után az anyag szennyeződésmentes, de töré
keny, bekeményedett állapotban volt. Ennek okát rész
ben a tárgy kora, részben a megmunkálás menete indo
kolja. Tárgyunk ugyanis trébelt technikával készült, ami 
azt jelenti, hogy a csonkakúp formájú palástot, ami ön
tött alapanyagból kikovácsolt — hengerelt ezüstlemezek
ből készült, összeforrasztás után kemény ötvösszurokkal 
öntötte tele az ötvös, és ezen mélyítette (trébelte) bele a 
pikkelyek körvonalait (poncoló szerszámmal). Tekintet
tel arra, hogy a lemezpalástból szabályos csonkakúpot 
kapott az összeforrasztás után, ezt felül nyújtással bőví
tette a formavas alátéten, az alsó peremet szintén kismér
tékben bővítette. így jutott a felül és alul kiszélesedő, 
középen karcsúsított, jellegzetes későgótikus pohárfor
mához. A fentemlítettekből következik, hogy e munkák 
során a lemez helyenként tömörebbé, helyenként pedig 
lazább, lágyabb szerkezetűvé kovácsolódott, miáltal ab
ban feszültségek keletkeztek. Erre jött még a pikkely 
körvonalak lesüllyesztése, ami vékony vonalban még job
ban tömörítette az anyagot. Az ilymódon bekeményí
tett, feszültségterhes vonalakban az anyag törékenyebbé 
válik. Ez a magyarázata annak, hogy a pikkelyek elsősor
ban körvonalaik mentén törtek, illetve váltak el egymás
tól az alkalmazott erőbehatás nyomására. A fémek kö
zül többek között az ezüst és a réz is rendelkezik azzal a 
tulajdonsággal, hogy „vörös izzásig" hevítve (kb. 800 
C°), majd hirtelen hűtve (20 C°) kilágyulnak (kristály
rácsuk rendezetté válik), és ismét könnyen alakíthatók. 
Ezt a tulajdonságot felhasználva az ötvös kényelmesen 
alakíthatja a kívánt formára a tárgyat. Természetesen a 
végletekig nem lágyíthatok ezek a fémek sem. Egy idő 
után törékeny, alakíthatatlan, kalapálás, nyomás hatá
sára kristályrácsa elválik egymástól. Ilyenkor az anyag 
minden további alakításra alkalmatlan, újra kell önteni. 
A jól öntött (buborékmentes, zárványmentes, jól ötvö
zött) anyag könnyen, repedésmentesen kapcsolódik, 
nyújtható, alkítható és több alkalommal is lágyítható. 
Ahol azonban rácshiba, netán zárványhiba fordul elő, ott 
az elreped és használhatatlanná válik. Ezt a részt ki kell 
vágni vagy be kell forrasztani, de arra számítani kell, 
hogy ezen a helyen a továbbiakban sem lesz olyan el
lenálló az anyagjmint a hibátlan helyeken. 

A vastagabb perem (1. kép) szalaghengerléssel készült, 
vagy ha nem, akkor odorba verték (profílozott acél vagy 
bronzszerszám). Az alsó csíkba külön a cikcakk formát 
oly módon alakították ki, hogy a poncoló acéllal hol 
alul, hol pedig felül ütötték azt meg szabályos közön
ként (ennek nyomai bemélyítő pontocska formájában 
láthatók is), így keletkezett a hullámzó vonalcsík. A pe
rem vastagságánál fogva igen nívós, jól ellenálló anyagot 
képviselt, így nem törött, hanem hosszabb darabokban 
„S" alakúra hajlott a rongálás hatására. A pohár fenék
része (fenéklemez) (2. kép) vastagabb anyagból, lemez
ből készült. Ez szintén több darabban került elő. Felüle
tén forrasztónyomok találhatók. Megállapítható, hogy 

valószínűleg rosszabb minőségű, nem jól folyó forrasz
tóval forrasztották, mert az rücskös, szemcsés felületű, 
és vastag rétegben helyezkedik el. Ezek a tökéletlen for
rasztás ismérvei. Ennek tulajdonítható, hogy a fenékle
mez vastagsága ellenére több darabra esett szét. Ha a for
rasztó nagyobb mennyiségben ötvöződik bele az anyag
ba, mint az kívánatos volna, az anyag törékennyé válik. 

A fent említett tulajdonságok ismerete alapján megkí
séreltem a deformálódott pikkelyek és peremrészek lá-
gyítás utáni visszaalakítását,, mivel azok erősen defor
málódott volta lehetetlenné tette az újra összeillesztést. 
Ügyelve arra, hogy az eredeti felület lehetőleg ne sérül
jön, ezt a műveletet sikerrel el is végeztem (2., 3., 4. kép). 
Az anyagvastagságtól függően helyenként többször, he
lyenként kisebb mértékben kellett lágyítani az anyagot, 
míg az törésmentesen visszaalakult. Ezekután a helyre
állított darabok összeillesztése és egymáshoz rögzítése 
következett. Felmerült a kérdés, hogy ez ragasztással 
vagy forrasztással történjék-e. Tekintettel arra, hogy az 
egyes darabok eredeti formájának visszaállítása csak a 
forrasztás után vált lehetségessé, a forrasztás mellett dön
töttem. A rendelkezésre álló műgyanta ragasztók erősek 
és tartósak ugyan, de kemények és törékenyek, tehát 
alakváltoztatásra nem alkalmasak. 

Problémát jelentett az is, hogy a pohár palástjának 
mérete és pontos formája nem volt ismeretes, így nem 
valósíthattam meg azt az első elképzelésemet, hogy egy 
előre elkészített formára (műanyagpohár) felragasztgas
sam a rendelkezésemre álló darabokat. A palást formáját 
és méretét megközelítően pontosan, elméleti úton 
voltam kénytelen kiszámítani. Tekintettel arra, hogy a 
fenéklemez és a peremszegély az összeforrasztás után 
hiánytalannak bizonyult, megkaptam a palást felső és 
alsó peremének méretét. Kérdéses volt még a magasság 
mérete. 195 db pikkely került elő. A pikkelyek felülről 
lefelé fogyó nagyságrendben helyezkedtek el, így a pe
remhez kerültek a legnagyobb és még aranyozás nyomo
kat viselő pikkelyek. Ez a mintaképzés csak szabályos 
rendben elhelyezve képzelhető el. A közvetlenül a perem 
alatti felső sorban 20 pikkely helyezkedett el, így töb
bi sorban is 20 pikkelynek kellett lennie. Ha tehát egy 
sorban 20 pikkely volt és feltételezzük, hogy csak 5 pik
kely veszett el, a teljes díszítésnek 10 sor pikkelyből 
kellett állnia. Ezekből az adatokból a palást kiterített 
rajza megszerkeszthető volt (3—4. kép). A problémát az 
okozta, hogy a törésfelületek a pikkelyek között csak 
néhány esetben voltak pontosan összeilleszthetők, 
többségükben széleik deformálódtak és lemorzsolód
tak, ezért nem illettek pontosan össze. (Üveg vagy kerá
mia esetében az illesztés sokkal egyszerűbb, mert a törés
felület nem deformálódik). Kisebb nagyobb rések 
adódtak tehát, melyek ugyan a milliméteres nagyságren
det sem érték el, de egy sorban 20 pikkely esetében már 
tekintélyes méretet adtak. Lehetetlen volt tehát a pohár 
magját képező formát kialakítani. Ezt megkíséreltem 
négy különböző nagyságban, de vagy nagyobbra, vagy ki
sebbre sikerült a szükségesnél. így tehát csak viszony
lagos eredményt lehetett volna elérni. A pikkelyek fel-
ragasztására tehát nem gondolhattam, nyilvánvalóvá vált, 
hogy csak a pikkelyek összeforrasztása vezethet ered
ményre. 
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Forrasztás esetében felvetődött a kérdés, hogy az 
anyag elbírja-e az ezzel járó igénynevételt, és ha igen, 
akkor milyen olvadáspontú forrasztóval lehet dolgozni. 
Az anyagvizsgálat során kiderült, hogy anyagunk nagyon 
jó minőségű (950%o-esnél jobb) tehát magas olvadáspon
tú. A lágyításnál ez be is bizonyosodott. Forrasztóként 
tehát 710 C°-os olvadáspontú forrasztót választottam, 
mivel így több mint 100 C° olvadáspont különbséget ér
hettem el, biztosítottnak látszott, hogy az eredeti dara
bok nem olvadnak el a forrasztás során. További problé
mát jelentett, hogy a forrasztást belülről kellett végez
nem, nehogy a külső eredeti felületre felfusson a for
rasztó és azt takarja. Nehézséget okozott az is, hogy a 
törésfelületek nem voltak pontosan összeilleszthetek, 
így azt csak forrasztóval nem volt lehetséges összefor
rasztani. Ezt a műveletet tehát csak vékony: 0,5 mm-
es segédlemezkék segítségével oldhattam meg. Ezek 
minőségét és így olvadáspontját is úgy állítottam be, 
hogy az a forrasztó olvadáspontjánál, tehát 710 C°-nál 
magasabb, míg az eredeti anyagénál alacsonyabb (900 
C°) legyen, így annak olvadása jelezze az alapanyag hő
fokát, s olvadása esetén a forrasztóval való összeötvö-
ződés eredményeként, jobb minőségű, tisztább, így fe
hérebb és jobban megmunkálható réskitöltő forraszt 
kapjak. így elértem azt, hogy a forrasztás nyomán a vé
kony eredeti anyagot (pikkelyszegélyt) kellőképpen rög
zítettem és egyben biztosítottam, hogy a forrasztó a kül
ső felületre ne folyhasson ki. Folyasztó szerként bóraxot 
használtam. A pikkelyek egymás mellé forrasztása után 
összeállt a palást kiterített formája. Ezután következett 
a hajlítás és összeforrasztás. Mikor ez is sikeresen megtör
tént, az alsó és felső szegély erősítésére két keskeny 
ezüstszalagot forrasztottam, mely egyben forrasztási 
alapot is szolgáltatott a felső, vastag,aranyozott perem és 
a fenéklemez felforrasztásához. 

Ezekután kitöltöttem a belső felületet ötvösszurok
kal, és a forrasztási felületek helyrehúzásával (kalapálás) 
megkaptam a pohár kívánt formáját és méretét. Belső 
űrtartalom: 8 dl. Felmerült a kérdés, hogy a perem hiá
nyos aranyozását felújítsuk-e, de H. Gyürky Katalin 
sem ezt, sem a tárgy színezüsttel való begalvanizálását 
nem tartotta kívánatosnak, így e műveletek elvégzésére 
nem került sor. A felületi hibák eltüntetése után mes
terségesen patináztam kénmájjal a darabot (7. kép). 

Technológiai adatok: 

Az alábbiakban szeretnék pár szót szólni azokról a 
technológiai eljárásokról, melyek felmerülnek egy 
ezüstpohár elkészítése során, illetve rövid tájékoztatást 
adni a korabeli ötvöstechnikákról, természetesen a 
teljesség igénye nélkül. Köztudott, hogy mint minden 
területen, úgy az ötvösség területén is rendkívül nagy 
differenciálódás következett be az idők folyamán. 
A mesterség egyre több ágra szakadt: vésnökség, cizel-
lőr, ezüstműves, tálcás, evőeszközkészítő, aranyműves, 
ékszerész, drágakőfoglaló, nemesfémöntő, anyagkészítő 
(lemez, drót, egyéb félgyártmány), szerszámkészítő, 
stanca (forma) készítő, stb., hogy csak a legfontosab
bakat említsem. Ezek a korábbi időkben önálló ipar

ágakká fejlődtek, és ma már önálló szakemberként is te
vékenykednek úgy, hogy sokszor nem is értenek az ösz-
szes fázishoz. A ma „ötvös művésze" nem önállóan csi
nál végig minden műveletet a tárgyán, szemben a közép
kor, de még a múlt század mestereivel. Ez a különbség, 
valamint a céhes keretek között az eljárások titkos vol
ta ! megnehezíti a 15. sz.-i ötvöstechnikák ismertetését. 
A következőkben a teljesség igénye nélkül kísérlem meg 
a középkori munkamenet leírását. 

Az érc kibányászásával és különválasztásával a nemes
fémbányászat foglalkozott. Ezek az ércek még tartal
mazták az illető bányára jellemző kísérőanyagokat. 
Az arany pl. ezüstöt, rezet, platinát, arzént, stb., melyek
től azt meg kellett tisztítani. A 15. században már tuda
tos tisztításról is beszélhetünk, azonban meg kell emlí
teni, hogy ez nem történt egységes előírások szerint. 

A korabeli kémiai tudás lehetővé tette, hogy viszony
lag tiszta fémet állítsanak elő: külön tudták választani az 
aranyat az ezüsttől, réztől. A nemesebb kísérőfémek, 
mint pl. a platina,benne maradt, hasonlóképp az arzén, 
antimon, kadmium, stb. is. Ezért is nevezzük az általuk 
előállított fémet bánya aranynak,-ezüstnek,«íéznek, stb. 
összetételük jellemző az egyes bányákra, tehát elvileg 
támpontot nyújthatnak az alapanyag származására, 
(azért elvileg, mert közismert, hogy a nemesfémtárgya
kat az idők folyamán újra beolvasztották és újat készí
tettek belőle, és ez kissé problémássá teszi ezt a vizsgálati 
módszert). Tény az, hogy a királyvíz ismeretével, a ki
rályvíz desztülációval közel 970—80%o-es aranyat tudtak 
előállítani. A füstölgő salétromsavas (természetes salét
rom) oldással, majd konyhasóval (NaCl) való kisózással 
970—80%o-es minőségű ezüsthöz jutottak. Az így nyert 
tiszta alapfémet tudatosan ötvözték. Az ötvözés mérté
két egyre szigorúbbá váló előírások szabályozták, finom
ságát latban mérték. 

Az ezüstöt szinte kizárólagosan csak rézzel ötvözték. 
Az így nyert, már ötvözött fémet lemezzé, dróttá, kü
lönböző formájú idomokká, figurákká kovácsolták, hen
gerelték, húzták, illetve öntötték. A korai időkben az 
öntött bugákat vizikerekes hámorokban, majd a kisebb 
darabokat kézzel kovácsolták finommá, zárványmentes
sé; a lemezeket hengerekkel vékonyították, az ezüst
drótokat dróthúzó padon húzták egyre vékonyabb hu
zallá. Ha az öntecs nem volt szakszerűen előállítva, tehát 
anyaghibás volt, a lemez is hibás lett. Ezekben az esetek
ben találkozunk a lemezekben repedésekkel és a későbbi 
hevítések hatására hólyagképződményekkel. Minél alapo
sabb tehát a szakszerűen (kellő hőmérsékleten, szennye
ződés mentesen) öntött alapanyag finomra kovácsolása, 
annál összefüggőbb a fém kristályszerkezete, azaz an
nál hibamentesebb, jobban kezelhető, kalapálhatóbb, 
véshetőbb, nyújthatóbb, polírozhatóbb az anyag. Termé
szetes, hogy a forrasztáshoz használt forrasztó készítését 
is az ötvösmester végezte. Tudták, hogy az alacsonyabb 
olvadáspontú fehérfémek (horgany, ón, ólom) leszállít
ják az ezüst olvadáspontját, tehát ezeket kis mennyiség
ben alkalmazva kevésbé, nagyobb mennyiségben alkal
mazva jobban olvadó, azaz alacsonyabb olvadáspontú 
forrasztóezüsthöz jutottak. Az olvadáspont szabályo
zására azért volt szükség, mert ellenkező esetben egy tár-
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gyón belül több forrasztást nem tudtak volna alkalmaz
ni anélkül, hogy az előző fel ne olvadt volna. 

Az elkészült tárgyat díszíteni kellett, amit szintén a 
mester végzett. A felület mintázása leggyakrabban pan-
coló acélokkal (idomacélok különböző méretekben és 
felületekkel) és vésőkkel történt. így beszélhetünk 
poncolt, trébelt, cizellált, stb., többnyire domborí
tott, plasztikus felületmintázásról, valamint az anyag
ból kivágott, befelé mélyített, tehát forgácsolt tech
nikáról: vésésről. 

Az ötvösségben alkalmazták még a fekete ezüst be
rakást, ül. beégetést: a niellózást,és az arany-vagy ezüst 
szálakkal, Ül. lemezkékkel való berakást: tausírozást. 

Ezüsttárgyak esetében ritkán fordul elő a fémberakás; 
tekintettel az ezüst puha alapanyagára inkább tűzi úton 
végzett amalgános aranyozással (az arany higanyba való 
oldott áüapota) aranyozták a kívánt felületeket. 

E rövid áttekintés után visszatérve poharunk készítési 
technikájára, említettük már, hogy a lemezzé kovácsolt 
ezüstöt a mester kissé kúpos palásttá szabta, majd ösz-
szeforrasztotta és harangformára kalapálta. 

Úgy érzem,itt egy kicsit meg kell állnunk és kitérni 
a másik lehetséges változatra is. A kérdés-feltevést az 
indokolja, hogy a poharaknál némely esetben a for
rasztást már alig-alig, vagy szabad szemmel egyáltalán 
nem lehet észrevenni. Ennek okát abban kereshetjük, 
hogy az ötvözetek, jelen esetben a forrasztóezüst, 
amennyiben az jó minőségű, azaz csak kevés horganyt 
tartalmaz, nagy mértékben ötvöződik össze az alap
fémmel; veszít horganytartalmából átadva azt az alap
fémnek, így a későbbiek folyamán színben sem válik el 
az alapfémtől. 

A forrasztás varratainak eltűnése miatt vetődött fel a 
palást-készítés másik lehetséges módja: amikor egy le
meztárcsából indulunk ki és ebből kalapálással húzzuk 
fel a palástot a kívánt formára. Ilyenkor a lemezt zömít-
jük, nyújtjuk, alakítjuk, míg a megfelelő formát el nem 
érjük. Esetünkre vonatkoztatva is elképzelhető, hogy 
forrasztás nélkül tárcsából húzzák fel a harang formát, 
de ez sokkal körülményesebb, több időt igénybevevő 
eljárás és az alapanyag is jobban megsínyli a műveletet. 
Ezért nem tartom valószínűnek, hogy itt ezt a körül
ményesebb eljárást alkalmazták volna. 

A tárcsából való felhúzást alkalmazták szinte kivétel 
nélkül a serlegek harangjának elkészítésénél, mivel itt 
célszerűbb volt, hogy ha a fenék nem forrasztással ke
rült a helyére. Ez utóbbi eljárás esetében a fenék a leg
vastagabb mivel azt nem vékonyítják el további nyúj
tással, ugyanakkor a felső perem a legvékonyabb (ezért 
is kerül ide általában egy vastagabb díszes peremsze
gély, melyet forrasztással erősítenek fel). Poharunk ese
tében a fenéklemez forrasztással került a helyére, tehát 
kézenfekvőnek látszik, hogy forrasztott palást volt a ki
induló anyag. 

A palástból alakított és forrasztott tárgy kevésbé 
igénybevett alapanyagát könnyebben és szebben lehet a 
továbbiakban megmunkálni, mintha a második eljárást 
alkalmaznánk. Megállapíthatjuk, hogy bizonyság híján, 
akár az első, akár a második módszert választotta is a 
mester, poharunk esetében a forrasztás már nem is
merhető fel. 

Ami a további munkamenetet illeti: az ötvösmester a 
harangformájúra kalapált palástra felrajzolta a mintacsí
kozását, mely a szabályos pikkelyelrendeződést bizto
sította, majd a pikkelyek körvonalát mélyítette le pon-
colással. Már említést tettem arról, hogy Üyen esetben a 
harang belsejét ki kell tölteni lágyabb, vagy keményebb 
anyaggal, hogy azt a behorpadástól, deformálódástól 
védjük és egyáltalán dolgozni tudjunk. A mi esetünkben 
a pohár oldaüemeze jól kalapálható puha állapotra volt 
lágyítva,és a lemezvastagság is csak 0,5—0,6 mm volt. 
Az Üyen lemez kis erőbehatással alakítható, ezért a ke
mény alap alkalmazása nem célszerű, mert a poncoló-
szerszám könnyen kivághatja az ezüst lemezt. Valószí
nű, hogy az esetben a középkori ötvös munkája során 
középkemény szurkot alkalmazott. Én is üyet alkalmaz
tam a helyreállításnál,s választásom helyességét igazolta, 
hogy a már forrasztgatott felület sem repedt meg munka 
közben. A pikkely-körvonalak lemélyítése után ki keUett 
hangsúlyozni a pikkelyek kiemelkedő középső bordavo
nalát. Ez a művelet csak a szurok eltávolítása, kiolvasz-
tása után volt lehetséges. 

A kiürített és küágyított palástot belülről, úgyneve
zett „rezgődomborítas"-sal keüett a továbbiakban meg
munkálni. A rezgődomborítás szerszáma a rezgő vas: ez 
egy a célnak megfelelő vastagságú és hosszúságúra kép
zett rugalmas szénacélhuzal, melyet mindkét végén 
egymástól ellenkező irányban „X " alakban behajlítanak. 
Egyik végét satuba fogják vagy fatőkébe ütve rögzítik, 
míg a másik szabad végében lévő lyukba rögzítik a kí
vánt formájú idomacélt. Munka közben a tárgyat a rez
gővas profílozott szabad végére húzva tartják, ügyelve 
arra, hogy az a megfelelő helyre kerüljön, majd a vas má
sik végét kalapáccsal megütve, vagy ütögetve a vas profí
lozott vége (jelen esetben egyenes vonal) rezgésbejön és 
benyomja a rátartott puha lemezt. A kidomborodásá-
nak mértéke a kalapácsütés nagyságától függ. E mód
szert alkalmaztam a pikkelyek középső bordáinak elké
szítésénél. A fent említettekből is kitűnik, hogy ehhez a 
munkafolyamathoz két ember szükséges: egy aki a tár
gyat fogja és irányítja (érzékeli a mintát) és egy segéd
erőre, aki a kalapálást végzi a megfelelő ütemben. 

A következő lépés a fenéklemez elkészítése volt. Ese
tünkben ez úgy történt, hogy az ötvös kivágta a megfe
lelő ezüstlemezből a szükséges nagyságú, körzővel elő-
jelzett szabályos körtárcsát (vastagsága 1 mm), majd en
nek szélét szabályos köralakban derékszögben bekala
pálta, behajtotta. Az így kapott kis szabályos köralakú 
tepsi forma képezte a fenéklemezt. Lehetett volna a 
körbevágott körtárcsára felforrasztani egy kis,kb. 5-6 
mm magas, szintén 1 mm vastag lemezcsíkból készített 
forrasztó ezüstkarikát, (melyre a palásthoz való forrasz
tás miatt volt szükség)', de esetünkben ezt a peremet ka
lapálással képezték ki. A kalapálás következtében az 
anyag a derékszög belső hajlatában az erős igénybevétel, 
vagy a túl éles peremű formavas hatására valószínűleg ki
repedezett, amit az ötvös forrasztással próbált eltüntet
ni. Ez meglehetősen durvára sikerült, de az egyenetlenség 
következhet abból is, hogy csaknem mindenhol keüett 
forrasztani. Mindenesetre ez a forrasztás jól látható, és 
a fenéklemez egyéb helyeire is jutott a forrasztóból (2. 
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kép). Már említettem, hogy ennek tulajdonítom a fenék 
darabokra törését. 

Ezekután következett a pohár vastag bordázott pere
mének a felforrasztása. A peremet azért kellett a fenék 
előtt a helyére illeszteni, mert a pohár felső öblösebb és 
vékonyabbra nyújtott pereme a fenékforrasztás közben 
deformálódott. A felső peremkarika felmontírozása 
(felkötözése) és helyére forrasztása után helyére kerül
hetett a fenéklemez is. Az utolsó pikkelysor alatt lévő 
rnintázatlan peremre — amire a hézagmentes forrasztás 
miatt volt szükség — vésett indadíszt helyeztek el. A na
gyon hiányosan, de jól rekonstruálható állapotban meg
maradt indadísz segítségével sikerült a pohár kormegha
tározását egyértelműbbé tenni (4, 6. kép). 

Az inda későgótikus leveles faágat mintáz. A rend
kívül finom vonalú vésésben túlcsúszások, egyéb hibák 
nem tapasztalhatók, biztoskezű munka. A felső perem
szegély tüziaranyozása, mely szép és vastag rétegben 
borítja az ezüstöt (néhány helyen hiányos) elkészülté
vel lényegében készen is volt a pohár. A felületen adódó 
esetleges hibák eltüntetése céljából, valószínűleg csiszo
lással még finomították, fényezték a felületet. A csi
szoláshoz már akkor is használták a puha kőféleségeket, 
így valószínűleg a habkövet is, amit a durva, mélyebb 
karcolódásokhoz, kalapácsnyomok eltüntetéséhez ma is 
használnak. A finomabb polírozáshoz, magas fény eléré
séhez krétaport használtak, melyet bőrre, textilre birka
faggyúval rögzítettek. Mindkettőt vizesen alkalmazták. 
A tüziaranyozott felületeket különböző formájúra csi
szolt, polírozott vérkövekkel, esetleg fényezőacélokkal 
polírozzák, dörzsölik simára, tükrösre. Itt a színarany jó 
kenődő képességét használják ki, de a fényezésre, dör
zsölésre egyébként is szükség van, mert az amalgánból 
az arany vastagon bár, de igen egyenetlenül, szemcsé
sen válik ki,és ez szükségessé teszi az elsimítást. Ahol ez 
nem sikerül, mert esetleg nem lehet hozzáférni, ott matt 
marad, nem csillog a felület. 

Analógiák: 
Végül szeretnék bemutatni néhány ötvöstárgyat, me

lyek hozzásegítették ezüst poharunk pontosabb kormeg-
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határozásához. A pohár teljes felületének pikkelyes dí
szítése eddigi ismereteim szerint egyedülálló, és csak 
megközelítően analóg darabok felsorolásáról lehet szó. 
Legközelebbi analógiái a Magyar Nemzeti Múzeum kö
zépkori gyűjteményében őrzött „Radnai lelet" nagy 
ezüstpohara (8. kép) és kannafedője (9. kép), valamint 
az Iparművészeti Múzeumban őrzött „Mátyás kulacs" 
(10. kép). 

Ez utóbbi (10. kép) közepén fogyó nagyságrendben 
elhelyezkedő puckelysorok szinte azonosnak mondhatók 
mind formailag, mind pedig az alkalmazott technikát il
letően. A kulacs stílusa kétségtelenül azt bizonyítja, 
hogy a két tárgy készítési ideje nem állhatott messze 
egymástól. A kulacs készítési helye nem ismert. Magyar 
munkának tartják, de hogy budai,vagy esetleg erdélyi 
műhely terméke volna, nem tudjuk egyértelműen bizo
nyítani. Készítése az 1460-as évekre tehető. Miként a 
Mátyás kulacs, a Radnai lelet kis kannafedele (9. kép) is 
aranyozott ezüst munka. Elnyújtott, középbordás hó-
lyagokból álló, pikkelyszerű díszítése a későgótikus íz
lést példázza. Technikai szempontból mindkét munka 
azonosnak mondható a pohárral. A radnai lelet darabjai 
között találunk egy, a mi darabunkkal közel azonos mé
retű talpaspoharat, amelynek palástjára egyéb díszítések 
mellett körbefutó faágmintát véstek (8. kép). Ennek a 
pohárnak felső vastag pereme szinte másolata a mi pik
kelyes poharunknak. A faágmotívum is igen hasonlít a 
budai pohár alsó szegélyének díszítésére, bár ez utób
binak lendületesebb, biztosabb kézzel vésett, csonkolt 
faágas motívumához levélornamentika is kapcsolódik. 
Fenékmegoldása, ide értve még a forrasztási hibákat is, 
szinte azonosnak tekinthető. A „Radnai lelet" poharát a 
kutatók hazai ötvösmunkának tekintik. 

A leletegyüttes, a jeüemző stílusjegyek összessége 
alapján, a budai pohárnál valamivel későbbi időre tehe
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LÁSZLÓ BENCSIK 

RESTAURIERUNG EINES AUS DEM 15. JH. STAMMENDEN SILBERPOKALS 
DES DOMINIKANERKLOSTERS ZU BUDA 

Fundort: Buda, I. Bezirk, aus dem zur Türkenzeit auf
geschütteten Kreuzgang des Hauses Hess András tér 2. 

Das in Stücke zerfallerîe und oxydierte Material wies 
Spuren einer absichtlichen Beschädigung auf, demnach 
es vielleicht zwecks Einschmelzung zerstückelt wurde. 

Verlauf der Restaurierung: Nach Entfernen der Erd
verschmutzungen reinigte ich es mit 10%iger Schwefel
säure (Desoxydation), dann erweichte ich es durch Er
hitzen und plötzlichem Abkühlen. Auf diese Weise konn
ten die deformierten Teile zurechtgeformt werden. Nach

dem ich die ursprünglichen Bruchflächen aneinanderge-
fürt hatte, verlötete ich sie mit Silberlot, die verbliebe
nen Lücken habe ich mit Schlagsilber neu ziselliert. Den 
verlöteten und bereits ergänzten Pokal füllte ich von in
nen mit Goldschmiedpech aus und berichtigte die Defor
mationen. Nach Entfernen des Pechs patinierte ich den 
Pokal, der somit fertig war. 

Analoges Material: Analogiehalber erwähnen wir den 
Fund des Ungarischen Nationalmuseums (Radnai-Fund) 
und die Matthias-Flasche. 

Abbildungen 

Abb. 1. Zustand vor der Restaurierung. 
Abb. 2. Wiederherstellung der Randkante und der Bo

denplatte. 
Abb. 3. Detail des oberen vergoldeten Randes. 
Abb. 4. Gravierte Reihendekoration an der unteren 

Randkante. 
Abb. 5. Ausgebreitete Zeichnung des Mantels. 
Abb. 6. Eingravierte Reihendekoration auf der unteren 

Randkante des Pokals und deren rekonstruierte 
Skizze. 

Abb. 7. Der wiederhergestellte Pokal. 
Abb. 8. Pokal des „Radnai-Fundes". 
Abb. 9. Der vom „Radnai-Fund" stammende Kannen

deckel. 
Abb. 10. Mittelteil der Matthias-Flasche mit dem Schup

penmuster. 

Képjegyzék 

1. kép Restaurálás előtti állapot. 
2. kép A peremszegély és a fenéklemez helyreállítása. 
3. kép Felső aranyozott perem részlete. 
4. kép Az első peremszegély vésett sordísze. 
5. kép A palást kiterített rajza. 
6. kép A pohár alsó peremszegélyén található vésett 

sordísz és rekonstruált rajza. 

7. kép A helyreállított pohár. 
8. kép A „Radnai lelet" pohara. 
9. kép A „Radnai lelet"-ből származó kanna-fedő. 

10. kép A Mátyás kulacs pikkelymintás középrésze. 
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