
ban is jelentős különbség mutatkozott a temető többi 
sírjához képest. Kiváló megtartásuk éles ellentétben állt 
a szarmata temetkezésekben eltemetettek sokkal porózu-
sabb, rossz állagú embertani anyagától. Ez az apró eltérés 
már előrevetítette, hogy a leletanyag mellett az emberta-
ni anyagban is különbség fi gyelhető meg a közösségen 
belül, amire azonban csak a feltárást követően, a csontok 
antropológiai meghatározása után kaptunk választ. Ezek 
szerint a sírban egy rendkívül erős csontozatú, 50–59 éves 
korában elhunyt, robusztus vázcsontjai és hosszú arcko-
ponyája alapján magas termetű (180 cm feletti) nordikus 
[azaz északi – a szerk.] típusra utaló férfi  feküdt. A váz-
csontokon, azok megfelelő anatómiai területein az izmok 
megerőltetésének nyoma látszik, ami az életében végzett 
erőteljesebb munkavégzéssel (esetünkben akár a kato-
náskodással) hozható összefüggésbe.

Visszatérve a sírból előkerült leletekhez, a temetkezés 
északi végében is számos fontos és egyedi tárgyat talál-
tunk. Ezek közül talán az egyik legjelentősebb a jobb lábfej 
sarokcsontja körül, bolygatatlan helyzetben fekvő, vasból 
kovácsolt sarkantyú, amelynek felületén textillenyomatot 
fi gyeltünk meg. A sarkantyú bal lábon levő párja már nem 
volt ennyire szerencsés, annak nagyobb részét a sír rablá-
sa során kihúzták, de anyagi értéktelensége miatt végül 
a sírban hagyták. A tárgy jelentősége rendkívüli, mivel 
az előkerült leletek közül talán ez jelzi leginkább az el-
hunyt etnikai különbözőségét a szarmatáktól. A tárgy-
típus ugyanis egyáltalán nem jellemző az alföldi szarma-

tákra, megjelenik azonban 
a tőlük északra élő, külön-

böző germán népek (qvá-
dok, markomannok, vandálok) 

hagyatékában. Ez utóbbiak érde-
kessége viszont, hogy többnyire ham-

vasztásos rítussal temették el a halottaikat, 
a Hódmezővásárhely mellett feltárt sír temetke-

zési szokásait tekintve (tájolás, körárok, csontvázas rítus) 
azonban teljes mértékben beleilleszkedett a szarmata 
temető rendszerébe.

A feldúlt csontok alatt, a bal lábszárcsont belső oldaláról 
egy jelenleg a korszak leletanyagában párhuzam nélkül 

álló, nagy méretű csat került elő, amelynek külső szíjborító 
lemezét áttörés díszíti. A két lemez közé fogott bőrhöz (öv, 
szíj) 6 db félgömbös fejű szegeccsel rögzítették.

A sír északi végéből, másodlagos helyzetben találtunk 
még egy hosszúkás szíjvéget, valamint egy 2. század ele-
jén vert ezüstérmét. Sajnos ez utóbbi komolyabb keltezési 
értéket nem képvisel, miután a jó minőségű római pénzek 
sokáig használatban voltak, illetve a Barbaricumba került 
érmek verési idejüktől számítva akár 100–200 évvel később 
is földbe kerülhettek.

A 2017 márciusában, az elkerülő út nyomvonalán elő-
került temetkezést a sajtóban is élénk érdeklődés követte. 
Igaz az újságok, híradások leginkább kiemelt momentu-
ma az volt, hogy egy óriás germán (egyes helyeken né-
metnek aposztrofált!) harcos csontváza került elő, a sír és 
a sírt tartalmazó temető kapcsán azonban számos további 
fontos kérdésre keressük a választ. A temetőben nyugvó 
közösség kapcsolatainak, esetleges etnikai összetételé-

nek pontosabb felrajzolásához, meghatározásához 
még rendkívül sokrétű kutatómunka szükséges. 

E munkák elvégzését követően is biztosak le-
hetünk abban, hogy maradnak megválaszo-
latlan kérdések.

C C C

Germán harcos a szarmaták között?

Egyedi csat a sírból. (fotó: Katkó Izabella)

2. század elejéről származó római ezüstpénz (fotó: Katkó Izabella)

Szíjvég (fotó: Katkó Izabella)
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Helló, tudomány!

Az  ős- és ókorban nem mindennapinak számító üve-
gek archeometriai kutatása [régészeti korú tárgyak ter-

mészettudományos módszerekkel történő vizsgálata – a szerk.] egyre 
elterjedtebb Európában. Hazánkban elsőként az elmúlt években került 
sor különleges vaskori üveg ékszerek anyagvizsgálatára, melynek fó-
kuszába a magyarországi előfordulásukat tekintve ritka, szkíta du-
doros pávaszemes gyöngyöket helyeztük néhány, szintén 
kivételes kelta üveg ékszerrel karöltve. Az anyag-
vizsgálatok bevonása új perspektívát kínált 
az üveg ékszerek eredetének meghatá-
rozására és a szkíta anyagi kultúra 
kapcsolatainak értelmezésére.
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Sz  Osváth Zsófi a – Fórizs István – Bajnóczi Bernadett

A szemes gyöngyökről…  

A szemes gyöngyök használata érdekes módon 
ma is jellemző vallási nézetektől függetlenül. Ezt bizo-

nyítja, hogy különféle nyelveken említik az  egymásnak 
megfeleltethető hiedelem fogalmát: pl. angolul evil eye, 
németül böser blick, franciául mauvais oeil, görögül matisma, 
törökül nazar boncuğu, arabul elayn/isabet-i ayn/ayn al-asūd, 
míg Indiában sihiként nevezik. Az amulettek különálló típusát 
képező, a szembogárra emlékeztető bajelhárító, óvó-védő 

gyöngyök általában gömb alakúak vagy kerekdedek, 
kívül leggyakrabban kék, majd fehér (mint a szem-

fehérje), végül a pupilla sötétkék vagy fekete 
foltjában végződnek. 

A képen a hasonló 
gyöngyöket felmutató 
3 hazai lelőhely közül a 
Mezőtúr-Újváros, mészá-
rostelepi, csontok mellől 
napvilágot látott együttes 
egyik vizsgálatainkhoz 
kiválasztott darabja. A 
Damjanich János Múze-
umban (Szolnok) őrzött 
13 reprezentatív gyöngyöt 
közlője (Kisfaludy Júlia) egy 
fűzérként publikálta, melyek 
tulajdonosának közösségén 
belüli jelentős szerepét vagy 
különleges helyét érzékeltetik 
(A gyöngyfüzér rajza Kisfaludy 
Júliától származik, a dudoros páva-
szemes gyöngy fotóját Sz. Osváth Zsófi a 
készítette)
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Szkíta dudoros pávaszemes gyöngyök górcső alatt
A késő bronzkorból és a vaskorból ettől né-

mileg eltérő, több apró szemmel díszített 
gyöngyvariánsokat találunk. Prototí-
pusaik megjelenését hagyomá-
nyosan a 3000 évvel ezelőt-
ti Közel-Kelet vidékére, 
Mezopotámiára teszik , 
és bizonyos, hogy ezután 
nem sokkal napjainkhoz 
hasonló népszerűségre tett 
szert (eleinte a  Mediterrá-
neumban, majd Európa szá-
mos régiójában), olykor na-
gyobb lendülettel. 

Az Alföldön a  Kr. e. 7–5. szá-
zadban jelen lévő és a  szkíták-
kal azonosított Vekerzug-kultúra 
(páva-) szemes gyöngyei olykor 
más üveggyöngyökkel kom-
binált viseleti elemeként je-
lennek meg, egyúttal való-
színűleg a szellemi háttér 
átvétele mellett. A  vizs-
gált szkíta gyöngyök rá-
adásul különleges formai 
megoldással büszkélked-
hetnek, hiszen hengeres 
testükön körben rétegzett, 
kidülledő kék-fehér szemek 
helyezkednek el, a  gyöngy-
test végén két-két sorban du-
dorokkal övezve. Elképzelhető, 
hogy a három magyarországi le-
lőhelyen napvilágot látott szeme-
sek és a korban hozzáillő darabok 
újabb divatjukat élték a Kr. e. 6–5. század-
ban, amire utal a 6–4. századra datált pontos 
megfelelőik gyakoribb előkerülése az orosz 
sztyeppén. Utóbbi adaléktól eltekintve a régé-
szeti vélemények három útirányt jelölnek meg 

A szemes amulettek ma is használatosak, akár a min-
dennapi öltözet részeként (pl. karperecek, gyűrűk), de 
házunk falára akasztva a háztartásra is kiterjesztik vé-
delmüket. Különösen kedvelt más babonás szimbólumokkal 
együtt megeleveníteni, ahogy ezt a patkós ábra mutatja, de 
gyakori az ún. „(k)hamsa”, kezet ábrázoló szimbóluma is.

a gyöngyök származásaként: keletit, délit, de 
a helyi gyártásuk lehetősége is felvetődött 

már. Mivel a műhely vagy a származás 
(a régészszakmában ezt proveni-

enciának nevezik) kérdését 
illetően jelenleg nincs 
megnyugtató tipokro-

nológiai eredményünk – 
az erős keleti kapcsolatokra 

támaszkodva általában in-
kább a Fekete-tenger melléki 

eredetet támogatják –, megol-
dást az archeometriai megköze-

lítéstől vártunk.

Analitikai eljárások

Elsőként érdemes tisztázni, hogy 
mit, mivel és miért érdemes 

mérni, hiszen az üveg alapve-
tően rövid periodicitásokat 
tartalmazó térhálós, nem 
kristályos anyag (tulajdon-
képpen tekinthetjük „túl-
hűlt folyadéknak” is), ami 
azonban kristályos fáziso-
kat (szemcsék/zárványok) 
is tartalmazhat. 

A z  e l e m z é s e k e t 
ú g y n eve ze t t  ké z i  rö nt-

genfluoreszcens spektromé-
terrel (XRF) és elektron-mik-

roszondával végeztük. Ezek 
az eszközök az üvegek kémiai 

összetételét (minőségi és mennyiségi 
adatok) adják meg. Ezáltal jellemez-
zük a  színező nélküli üveget, ún. 

üvegmátrixot, majd az alkálifém- és al-
káliföldfém-tartalom (elsősorban Na, K, 
Mg) alapján a megfelelő alapüvegtípus-

ba soroljuk a tárgy anyagát. Mindazonál-
tal nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 

a kézi XRF mintavételt nem igénylő eljárás, 

A 
h i t 

vagy babona 
(evil eye belief) abból az 

általános félelemből fakad, hogy 
megszerzett javainkat elveszthetjük, és sze-

mélyiségünk egy pillanat alatt sérülhet környezetünk 
ártó, irigy pillantásai hatására. Ezt egy török tanulmány 

tanúsága szerint az ott ma is ajándékba adott, és az 
ártást elnyelő („szemet szemért”) szimbólumok, 
vagy elmormolt imák éltetik. Többen e hiede-

lem ősét látják a Tell Brak-i alabástrom idolok-
ban (Kr. e. 3300), az egyiptomi Hórusz-me-

dálokban, az etruszk hajók szemének 
felfestésében vagy a görög mitológia 

Meduszájában.
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Szkíta dudoros pávaszemes gyöngyök górcső alatt

ami a régészek sérülésektől féltő sze-
mében előnyt élvez, annak ellenére, 
hogy az olyan könnyű elemeket, 
mint a nátrium, nem érzékeli, 
és csak egy néhányszor 10 
mikrométer vastag, részben 
mállott felületi réteget mér. 
Másik érv az  elektron-mik-
roszondás elemzés mellett, 
hogy a gyöngyből leválasztott 
üde (azaz nem mállott) üveg 
szövegét is tanulmányozhatjuk 
(visszaszórtelektron-képek). Feltér-
képezhető az üveg (-mátrix) inhomog-
enitása, vagy éppen a szemcsék jelenléte, 
egyben információval szolgálva a kristályos 
színezők típusáról, gyártásuk körülmé-
nyeiről.

A nyomelemek, azaz a ti-
zed- vagy századszá-
zaléknyi vagy az  alatti 
mennyiségben előfordu-
ló különféle elemek jelent-
hetik a  nyersanyagok for-
rásának és/vagy a  gyártó 
műhely azonosításának kul-
csát. Kismértékben ugyanis 
maradhatnak ún. szennyezők 
a  késztermékben is, ilyen pl. 
a nyersüveg elkészítéséhez szük-

séges homok nem 
túl kirívó vastartal-

ma. Nyomra igazán 
az vezet, ha ritka elem-

társulást találunk vagy 
létezik a  kapott összetételi 

eredményhez hasonló, publikált 
analógia.

A származás nyomozása

A fentebb fel-
vázolt tényezők 

és a  levonható 
m e g á l l a p í t á s o k , 

ha nem is közvet-
lenül, de kirajzolhat-

ják pl. azon térbeli 
ö s s z e f ü g g é s e k e t , 

amelyekre k íváncsiak 
vagyunk. A vizsgált gyön-

gyeinkkel kapcsolatban 
elsőként megállapí-

tottuk, hogy ezek kb. 
60–70 tömeg% szilíci-

um-dioxid, 10 tömeg% 
felet ti  nátr ium- oxid, 

ezek mellett 1 tömeg% 
alatti kálium-oxid és mag-

nézium-oxid összetételű 
natúr szóda alapú üvegből 

készültek. A színezőket tekintve 

Az üveggyár-
tás kezdetei kapcsán az 

5-6000 évvel ezelőtti Mezopotámia 
és Egyiptom üveges anyagaihoz (pl. egyiptomi 

fajansz) és az ún. történelmi üvegekhez kell visszanyúlni. 
A Kr. e. 1500 körül már homokból és sótűrő növény nátriumdús 
hamujából állítottak elő használati tárgyakat, díszeket a Kö-

zel-Keleten és a Nílus-vidékén, majd Kr. e. 1000 környékén a 
korábbi üveggyártó hagyománytól Egyiptom a natúr szóda 
felhasználásával különült el. Ezekkel párhuzamosan a vas-

kor folyamán fel-feltünedező európai műhelyek új vív-
mányaként kevert alkáli (azaz kb. egyező arányban 

nátriumot és káliumot tar-
talmazó) alapüvegek-

kel is számolha-
tunk.

Valószínűleg – a képen látható kel-
ta üveg karperec vélt elkészíté-

sének mintájára – egy pálca 
agyagmagjára hurkolt 

technikával vagy a pálca 
forgatásával építették 
fel a dudoros gyöngyö-
ket is, ami a szürke 
márványmintázatot 
eredményezhette

Sok-
szor ron-

csolásosnak bé-
lyegzik meg a mintavételt 

igénylő vizsgálati módszereket, ami 
abban az értelemben nem igaz, hogy 

nem minden elemzés roncsolja a 
mintát, így pl. az elektron-mik-
roszondás vizsgálathoz hasz-

nált minták újra mérhetők.

Az üveg szerkezete: a szilikátrácsokba 
beépülő, a szabályosságot megbontó nátrium- 
és kalciumionokkal.
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Szkíta dudoros pávaszemes gyöngyök górcső alatt
A késő bronzkorból és a vaskorból ettől né-

mileg eltérő, több apró szemmel díszített 
gyöngyvariánsokat találunk. Prototí-
pusaik megjelenését hagyomá-
nyosan a 3000 évvel ezelőt-
ti Közel-Kelet vidékére, 
Mezopotámiára teszik , 
és bizonyos, hogy ezután 
nem sokkal napjainkhoz 
hasonló népszerűségre tett 
szert (eleinte a  Mediterrá-
neumban, majd Európa szá-
mos régiójában), olykor na-
gyobb lendülettel. 

Az Alföldön a  Kr. e. 7–5. szá-
zadban jelen lévő és a  szkíták-
kal azonosított Vekerzug-kultúra 
(páva-) szemes gyöngyei olykor 
más üveggyöngyökkel kom-
binált viseleti elemeként je-
lennek meg, egyúttal való-
színűleg a szellemi háttér 
átvétele mellett. A  vizs-
gált szkíta gyöngyök rá-
adásul különleges formai 
megoldással büszkélked-
hetnek, hiszen hengeres 
testükön körben rétegzett, 
kidülledő kék-fehér szemek 
helyezkednek el, a  gyöngy-
test végén két-két sorban du-
dorokkal övezve. Elképzelhető, 
hogy a három magyarországi le-
lőhelyen napvilágot látott szeme-
sek és a korban hozzáillő darabok 
újabb divatjukat élték a Kr. e. 6–5. század-
ban, amire utal a 6–4. századra datált pontos 
megfelelőik gyakoribb előkerülése az orosz 
sztyeppén. Utóbbi adaléktól eltekintve a régé-
szeti vélemények három útirányt jelölnek meg 

A szemes amulettek ma is használatosak, akár a min-
dennapi öltözet részeként (pl. karperecek, gyűrűk), de 
házunk falára akasztva a háztartásra is kiterjesztik vé-
delmüket. Különösen kedvelt más babonás szimbólumokkal 
együtt megeleveníteni, ahogy ezt a patkós ábra mutatja, de 
gyakori az ún. „(k)hamsa”, kezet ábrázoló szimbóluma is.

a gyöngyök származásaként: keletit, délit, de 
a helyi gyártásuk lehetősége is felvetődött 

már. Mivel a műhely vagy a származás 
(a régészszakmában ezt proveni-

enciának nevezik) kérdését 
illetően jelenleg nincs 
megnyugtató tipokro-

nológiai eredményünk – 
az erős keleti kapcsolatokra 

támaszkodva általában in-
kább a Fekete-tenger melléki 

eredetet támogatják –, megol-
dást az archeometriai megköze-

lítéstől vártunk.

Analitikai eljárások

Elsőként érdemes tisztázni, hogy 
mit, mivel és miért érdemes 

mérni, hiszen az üveg alapve-
tően rövid periodicitásokat 
tartalmazó térhálós, nem 
kristályos anyag (tulajdon-
képpen tekinthetjük „túl-
hűlt folyadéknak” is), ami 
azonban kristályos fáziso-
kat (szemcsék/zárványok) 
is tartalmazhat. 

A z  e l e m z é s e k e t 
ú g y n eve ze t t  ké z i  rö nt-

genfluoreszcens spektromé-
terrel (XRF) és elektron-mik-

roszondával végeztük. Ezek 
az eszközök az üvegek kémiai 

összetételét (minőségi és mennyiségi 
adatok) adják meg. Ezáltal jellemez-
zük a  színező nélküli üveget, ún. 

üvegmátrixot, majd az alkálifém- és al-
káliföldfém-tartalom (elsősorban Na, K, 
Mg) alapján a megfelelő alapüvegtípus-

ba soroljuk a tárgy anyagát. Mindazonál-
tal nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 

a kézi XRF mintavételt nem igénylő eljárás, 

A 
h i t 

vagy babona 
(evil eye belief) abból az 

általános félelemből fakad, hogy 
megszerzett javainkat elveszthetjük, és sze-

mélyiségünk egy pillanat alatt sérülhet környezetünk 
ártó, irigy pillantásai hatására. Ezt egy török tanulmány 

tanúsága szerint az ott ma is ajándékba adott, és az 
ártást elnyelő („szemet szemért”) szimbólumok, 
vagy elmormolt imák éltetik. Többen e hiede-

lem ősét látják a Tell Brak-i alabástrom idolok-
ban (Kr. e. 3300), az egyiptomi Hórusz-me-

dálokban, az etruszk hajók szemének 
felfestésében vagy a görög mitológia 

Meduszájában.
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ami a régészek sérülésektől féltő sze-
mében előnyt élvez, annak ellenére, 
hogy az olyan könnyű elemeket, 
mint a nátrium, nem érzékeli, 
és csak egy néhányszor 10 
mikrométer vastag, részben 
mállott felületi réteget mér. 
Másik érv az  elektron-mik-
roszondás elemzés mellett, 
hogy a gyöngyből leválasztott 
üde (azaz nem mállott) üveg 
szövegét is tanulmányozhatjuk 
(visszaszórtelektron-képek). Feltér-
képezhető az üveg (-mátrix) inhomog-
enitása, vagy éppen a szemcsék jelenléte, 
egyben információval szolgálva a kristályos 
színezők típusáról, gyártásuk körülmé-
nyeiről.

A nyomelemek, azaz a ti-
zed- vagy századszá-
zaléknyi vagy az  alatti 
mennyiségben előfordu-
ló különféle elemek jelent-
hetik a  nyersanyagok for-
rásának és/vagy a  gyártó 
műhely azonosításának kul-
csát. Kismértékben ugyanis 
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séges homok nem 
túl kirívó vastartal-

ma. Nyomra igazán 
az vezet, ha ritka elem-

társulást találunk vagy 
létezik a  kapott összetételi 

eredményhez hasonló, publikált 
analógia.

A származás nyomozása

A fentebb fel-
vázolt tényezők 

és a  levonható 
m e g á l l a p í t á s o k , 

ha nem is közvet-
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ják pl. azon térbeli 
ö s s z e f ü g g é s e k e t , 

amelyekre k íváncsiak 
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gyeinkkel kapcsolatban 
elsőként megállapí-

tottuk, hogy ezek kb. 
60–70 tömeg% szilíci-

um-dioxid, 10 tömeg% 
felet ti  nátr ium- oxid, 

ezek mellett 1 tömeg% 
alatti kálium-oxid és mag-

nézium-oxid összetételű 
natúr szóda alapú üvegből 

készültek. A színezőket tekintve 

Az üveggyár-
tás kezdetei kapcsán az 

5-6000 évvel ezelőtti Mezopotámia 
és Egyiptom üveges anyagaihoz (pl. egyiptomi 

fajansz) és az ún. történelmi üvegekhez kell visszanyúlni. 
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zel-Keleten és a Nílus-vidékén, majd Kr. e. 1000 környékén a 
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sének mintájára – egy pálca 
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Sok-
szor ron-

csolásosnak bé-
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Az üveg szerkezete: a szilikátrácsokba 
beépülő, a szabályosságot megbontó nátrium- 
és kalciumionokkal.
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az ultramarin árnyalat a kobalt és réz együttes használatá-
nak, a fehér a kalcium-antimonát pigmentnek, a sárga az vas-
tartalmú ólom-antimonátnak köszönhetően alakult ki. Ezek 
az adatok persze önmagukban nem mondanak sokat – illetve 
messze vezetnének –, ezért rendeljük párhuzamokhoz őket.

 A  natúr szóda az  evaporitok közé sorolható geológiai 
képződmény, döntően víztartalmú nátrium-karbonát (nátron, 
trona), melynek legismertebb lelőhelye a Nílus völgye. Arra 
a kérdésre azonban, hogy a nyersüveg a késő bronzkortól már 
„üzemeltetett”, eredeti egyiptomi 
központok valamelyikének, esetleg 
a nyersüveget export révén, másod-
lagosan feldolgozó vagy a vaskor-
ban eddig még feltáratlan, nyom 
nélkül elenyésző európai, az alkália-
hordozót külkereskedelmi kapcso-

A 
f e l -

használt homok 
kismértékű vastartalma 

miatt a színezetlen üveg enyhén 
zöldes árnyalatú. Ennek elkerülésé-

re már az üveggyártás hajnalától 
antimont tettek az üvegbe. Ezt 

a római kortól új színtelení-
tőként fellépő mangán 

váltotta fel.

Szkíta dudoros pávaszemes gyöngyök górcső alatt

lataival megszerző műhely terméke-e, egyelőre nem tudjuk 
a választ. Mivel a Kárpát-medencéből nem ismert szkíta vagy 
szkíta kori üvegműhely, ezek az ékszertípusok elsősorban im-
portcikknek tekintendők. Az bizonyos, hogy a vaskori Európa 
több pontján képviseltetik magukat a natúr szóda alapüveg 
típusból készült darabok, és a Kr. e. 6–5. századtól már az Al-
földön is számolhatunk felbukkanásukkal, meglétükkel.

A fehér szín előidézője, az antimonos homályosítás hasonló-
an szórtan fordul elő a vizsgált, az üveggyártás kezdetétől számí-
tott szűk 1500 évben, és ugyanez mondható el a kék színezővel 

A kézi XRF készülék és az elekt-
ron-mikroszonda is hasonló elven 
működik, azaz leletünk, mintánk 
felületének röntgen- vagy fókuszált 
elektronsugaras gerjesztésekor az egyes 
atomok belső héjáról elektron szökik 
el, melynek pótlására egy külső héjból 
elektron érkezik. A helyváltoztatáskor 
felszabaduló energia az adott elemre 
jellemző, ún. karakterisztikus röntgen-
sugárzásként távozik, amit a műszer 
energia függvényében detektál

Ólom-antimonát szemcse energiadiszper-
zív röntgenspektruma, amiben az ólom, az 

antimon és a vas mellett az üveget alkotó 
fő elemek (szilícium, nátrium, kalcium) 

csúcsai is megjelennek.
(A felvételt Szabó Máté készítette)

Nem olyan közismert tény, de 
az üveg is korrodálódik (mállik), 

mivel a  felületén az  alkáliák víz 
hatására könnyebben kioldódnak 

az  üvegből (elüvegtelenedés). Ezt 
megelőzendő gyakran tettek mészkövet 

a  nyersüvegbe a  gyártás során, ugyanis 
a kalcium-oxid némileg stabilizálja az üveget. 

Azonban a talajviszonyok és az eltemetődést 
követő hosszú, talajban töltött idő nem gátol-

ják meg a korróziós kéreg kialakulását, 
ez pedig befolyásolja a vá-

lasztandó analitikai 
metódust.
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A bemutatott gyöngyről leválasztott sárga üvegminta visszaszórtelektron-képén a gyors 
színezés és formálás okozta sávozottság, azaz egyenetlen pigmenteloszlás látható; a szabad 
szemmel is szürke, legsötétebb sávba már nem jutott a színezőből. Hirtelen mozdulatokra 
lehetett szükség, hiszen az ólom a színezőjéből könnyen az üvegmátrixba oldódhat. Erre 
utal a képen kinagyított szemcse sötét színű, üveges mátrixszal teli lyukacsossága. Ezért 
feltételezzük, hogy szándékosan adtak vasat a mesterségesen előállított ólom-antimonát 
pigmenthez, vagy kerestek természetben előforduló, vassal szennyezett ólom-antimonátot 
egyfajta belső stabilizátorként (A felvételt Szabó Máté készítette)

kapcsolatosan is. Különleges felfede-
zéssel kecsegtetett az általánosabb 
citromsárgától eltérő okkeres ár-
nyalat. Az ólom-antimonát pigment 
vastartalma ritka, eddig nem azono-
sított színezési technológiát mutat. 
A vas jelenléte részben a sárga sö-
tétebb, narancsosabb árnyalataként 
érvényesül, más tekintetben segíti 
az ólom-antimonát pigment stabi-
lizálását. A sárga pigment gyártása 
és a nyersanyag forrása ugyancsak 
kevéssé világos, de már meglévő 
tapasztalati tudást hordozhat. Er-
ről árulkodnak pl. a korban egyező 
csehországi dudoros gyöngyök, va-
lamint az itáliai példányok, a (későb-
bi) kelta üveg karperecek díszei és 
a vizsgált gyöngyök keltezésével kb. 
egyidejű Apollonia Pontica-i (egyko-
ri görög gyarmatváros, ma Sozopol, 
Bulgária) előfordulása is, a kék szí-
nezővel egyetemben. Bár a  tech-
nológia kiindulópontját, a  felsora-
koztatott példák gyártó centrumát 
nem ismerjük, a szakirodalmi adatok 
mégis a szkíták Fekete-tenger vidéki 
kapcsolatait – annál is inkább, mivel 
üvegeinknél (más) nyersanyag vagy 
műhelyspecifi kus szennyezőt nem 
sikerült kimutatni –, és a szkíta–kel-
ta népességek közötti technológiai 
folytonosság gondolatát erősíthetik. 
A felsorolt eredmények bizonytalan-
ságaik ellenére szükségessé teszik 
a kutatás jövőbeli folytatását, és ki-
jelölik annak irányát.

C C C

Tell el-Amarna vagy Qantir-Pi-Ramesse (Egyiptom) a bronzöntő központokhoz 
kapcsolódó és a hajóval messzire exportált nyersüveg gyártásának és feldolgozá-
sának kivételes példái, amit a fennmaradt emlékek, mint a bizonytalanul megha-
tározott üvegsalakok, salakos gödrök, az olvasztótégelyben visszamaradt színes 
üveg, valamint nyersüveg rögök tanúsítanak. Ugyanakkor a műhelynyomok 
vagy eszközök sok esetben nem egyértelműek, vagy nem maradnak fenn, hi-

szen az agyagból tákolható egyszerű kemencék (huta) felhagyásuk után 
a felismerhetetlenségig szétdarabolódhattak. Az ábra az elsődleges 

előállító központoknak a fenti példáknál későbbi helyszíneit, 
a késő vaskori nyersüveg exportját mutatja be. 
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