


SZTÁNCSUJ Sándor József

AA GGAASSPPAARREETTZZ--jjeelleennttééss..
AAddaa ttookk aazz eerrõõssddii llee llõõ hheellyy
kkuu ttaa ttááss ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz

(A köz lés rõl)
Az alább ol vas ha tó je len tés szer zõ je dr.
GASPARETZ Gé za Elem ér, a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um ve gyész-res ta u rá to ra,
tár gya né hány, az erõsdi õs ko ri te le pü lés -
rõl szár ma zó ke rá mia és réz tárgy ve gyi
ana lí zi se. A tár gya kat LÁSZ LÓ Fe renc,
a Szé kely Nem ze ti Mú ze um õre, az erõs-
di le lõ hely ku ta tó ja küld te Bu da pest re,
1914-ben. A vizs gá lat ra 1915 fo lya mán
ke rült sor, az ered mé nyét összeg zõ be szá  -
mo ló még ek kor meg szü le tett. Ki adá sát
bi zo nyo san so ha nem ter vez ték – ma guk
az ered mé nyek LÁSZ LÓ erõsdi pub li ká -
ci ó i ban lát hat tak vol na nap vi lá got, de
tra gi kus élet út ja vé gül meg aka dá lyoz ta a
ki vá ló tu dóst élet mû ve be fe je zé sé ben. A
je len tés bõl idõ köz ben tu do mány tör té ne ti
ku ri ó zum lett, a le lõ hely ku ta tá sá nak egy
ho mály ba ve szett, de an nál ér de ke sebb
epi zód ja – köz lé sét to váb bá az in do kol ja,
hogy olyan in for má ci ó kat tar tal maz,
ame lyek az erõsdi le let anyag mai ér té ke -
lé sé ben is felhasználhatók.1 Az anyag az
EME 2005. évi székelyudvarhelyi ván -
dor gyû lé sén ke rült be mu ta tás ra.

EEllõõ sszzóó

GASPARETZ Gé za Elem ér 1876-ban
szü le tett Bu da pes ten, ta nul má nya it a PÁZ MÁNY
Pé ter Tu do mány egye te men vé gez te, itt szer zett
böl csész dok to ri oklevelet.2 1911-tõl a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um Érem- és Ré gi ség tá rá nak res -
ta u rá tor la bo ra tó ri u mát ve zet te, egé szen 1919-
ben be kö vet ke zett ha lá lá ig. Bár res ta u rá tor ként
te vé keny sé ge több tárgy kör re is ki ter jedt, fõ 

ér dek lõ dé si te rü le tét a fest mé nyek ku ta tá sa je len -
tet te. Ami kor 1914-ben fel kér ték az erõsdi tár -
gyak vizs gá la tá ra, már je len tõs ered mé nye ket 
tu dott ma ga mö gött e té ren: több dol go za ta is
nap vi lá got lá tott a kor ran gos szak mai pe ri o di ká i -
ban, önál ló el já rá so kat dol go zott ki a fest mé nyek
op ti kai vizs gá la tá ra, fá ból ké szült mû em lé kek,
fém tár gyak állagmegóvására.3

Mai ki fe je zés sel él ve „al kal mi mun ka -
adó ja”, LÁSZ LÓ Fe renc egy év vel ko ráb ban ép -
pen he te dik ása tá si idé nyét zár ta az erõsdi
Tyiszk-hegyen,4 s ma ga is épp hogy el kezd te
köz  zé  ten ni mun ká já nak ered mé nye it. A több
száz négy zet mé ter nyi te rü le ten fel tárt te le pü lés
már ek kor is egyi ke volt a leg fon to sabb Kár pát-
me den cei ré gé sze ti le lõ he lyek nek, a ne vé vel
fém jel zett ré gé sze ti mû velt ség pe dig Er dély leg -
ko ráb bi ré gé sze ti kul tú rá já nak szá mí tott. 

Ter mé szet tu do má nyos vég zett sé gé nek
kö szön he tõ en LÁSZ LÓ igen mo dern mód sze re -
ket al kal ma zott a ré gé szet tu do mány ban. Ása tá sát
a te le pü lés pon tos fel mé ré sé vel kezd te, mun ká ja
so rán nem csu pán a le le tek össze gyûj té sét, de a
ré gé sze ti je len sé gek meg fi gye lé sét, pon tos do ku -
men tá ci ó ját is szem elõtt tar tot ta. Rész le tes fel -
szín- és met szet raj zo kat, fény ké pe ket ké szí tett –
ezek ma is meg könnyí tik az ása tá si ered mé nyek
ér té ke lé sét. Utol só meg je lent dol go za tá ban, az
erõsdi ke rá mia fel dol go zá sa so rán a mo dern sta -
tisz ti ka mód sze re it is al kal maz ta. Ez a tu do má -
nyos gon dol ko dás ve zet te bi zo nyo san a tár gyak
ve gyi vizs gá la tá ra is, mint ír ta ké sõbb: „az elem -
zés re ki vá lasz tott õs ko ri tár gyak ve gyi vizs gá la -
tá nak rész le tes je len tés ben össze fog lalt ered mé -
nyei nem csu pán az elem zett tár gyak anya gá ról
és meg mun ká lá sá nak mód já ról nyúj ta nak pon tos
fel vi lá go sí tá so kat, ha nem össze ha son lí tó kor tör -
té ne ti meg ál la pí tá sok vég zé sé re is több szem -
pont ból al kal ma sak lesznek”.5

Vá lasz tá sa min den bi zonnyal nem vé let -
le nül esett GASPARETZre: az or szág leg job ban
fel sze relt la bo ra tó ri u má nak ve ze tõ je ma ga volt
az el sõ ma gyar vegyész-restaurátor,6 szak mai
hoz zá ér té sé hez nem fér he tett két ség. Emel lett
LÁSZ LÓ kap cso la tai a Ma gyar Nem ze ti Mú ze -
um  mal ak kor már ré geb bi ke le tû ek vol tak: 1913-
as erõsdi ása tá sát ép pen a bu da pes ti in téz mény
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meg bí zá sá ból, an nak költ sé gén vé gez te vé gez te
– a fel tárt le le tek a MNM gyûj te mé nyét gyarapí-
tották.7 Fel ké ré sét a mû vé szet tör té nész, mú ze um -
szer ve zõ MIHALIK Jó zsef, ak ko ri ban a Mú ze u -
mok és Könyv tá rak Or szá gos Fel ügye lõ sé gé nek
elõ adó ja köz ve tí tet te, s úgy tû nik, át adá si jegy zõ -
könyv kí sé re té ben õ ma ga vit te a tár gya kat is 
Bu da pest re. A jegy zõ könyv nek nem buk kan tunk
nyo má ra – csu pán bo rí tó lap ja (1. áb ra) ke rült elõ –,8

GASPARETZ je len té sé bõl azon ban ki de rül a
kül de mény össze té te le: mint egy 25 le let (ki sebb-
na gyobb réz tár gyak, ál la ti fo gak, fes ték anyag és
agyag edé nyek tö re dé kei). A vizs gá lat ra leg na -
gyobb va ló szí nû ség gel 1915 nya rán ke rült sor, az
ered mé nye it tar tal ma zó je len tés még õsszel a
meg bí zók hoz ju tott (418–1915. ik ta tó szám mal
ve zet ték be a mú ze um adat tá rá ba). LÁSZ LÓ – a
mú ze u mi ré gi ség tár éves te vé keny sé gét összeg zõ
be szá mo ló já ban rö vi den meg em lé ke zik ró la:
„Az erõsdi tyiszk-hegyi õs te le pen az ása tá sok
1915-ben is szü ne tel tek. A ko ráb bi ása tá sok ré -
gé sze ti anya gá nak fel dol go zá sa cél já ból vég zett
mun ká la tok kö zül meg kell em lí te nünk dr. GAS-
PARETZ Gé za Elem ér nek, a Ma gyar Nem ze ti
Mú ze um ré gi ség tá ra se géd õré nek nagyértékû 
ve gyi vizsgálatait.”9 Szö ve gét bi zo nyo san nagy
ér dek lõ dés sel ol vas ta, er re utal, hogy egyes rész -
le te it ce ru zá val alá húz ta, mar gó já ra he lyen ként
rö vid meg jegy zést is írt.

Te kint sük át rö vi den a je len tés tar tal mát
és a vizs gá lat ered mé nye it. Az 1915. ok tó ber 19-
én kelt do ku men tum 17 ol da las, gép pel írott szö -
ve ge té te le sen fel so rol ja a vizs gált tár gya kat, be -
mu tat ja a vizs gá la tok mód sze rét, a mun ka so rán
al kal ma zott me cha ni kai és ve gyi el já rá so kat és
az eb bõl le vont kö vet kez te té se ket (2. áb ra). Az
elem zés re ki vá lasz tott tár gyak két cso port ba 
so rol ha tók: egy ré szü ket a fé mek kép vi se lik,
mint egy 6-7 da rab (a réz gyön gyök szá mát pon to -
san nem is mer jük), a má sik ka te gó ri á ba kü lön bö zõ
edény tö re dé kek és fes ték anyag ok tar toz nak.
LÁSZ LÓ jól dön tött a vá lo ga tás nál: a tár gyak az
erõsdi anyag leg fon to sabb ka te gó ri á it kép -
vi sel ték. 

Az el sõ ása tá si idény tõl kezd ve fo lya ma -
to san elõ ke rü lõ fém tár gyak a le let anyag igen
fon tos ré szét ké pez ték. A szak mai köz vé le mény

meg lét ük rõl még is igen kor lá to zott mér ték ben
ér te sült. 1911-es dol go za tá ban LÁSZ LÓ az ad -
dig elõ ke rül tek egy ré szét közölte,10 a fém le le tek
tel jes lis tá ját azon ban csu pán sze mé lyes ha gya té -
ká ból is mer jük: egy 1924-ben, V. G. CHILDE-
nak cím zett levelébõl.11 Mint is me re tes, a ne ves
auszt rál õs tör té nész a kelet–délkelet-európai és
égeikumi vi lág kap cso la ta it ku tat ta, s eb ben je -
len tõs fi gyel met szen telt a fes tett ke rá mi ás kul -
túr kör nek. LÁSZ LÓ val foly ta tott le ve le zé sé ben
élén ken ér dek lõ dött an nak ku ta tá si ered mé nyei,
egyes, e kap cso lat szem pont já ból mérv adó tárgy -
tí pu sok, kü lö nö sen a fé mek iránt. LÁSZ LÓt ma -
gát is fog lal koz tat ta a réz tár gyak prob le ma ti ká ja.
Fel is mer ve je len tõ sé gü ket, pon to san fel je gyez te
meg ta lá lá suk ré teg ta ni kö rül mé nye it, tisz tá ban
volt kor jel zõ sze re pük kel. 

A 488. lel tá ri szá mú, hosszú kás, tra péz
ala kú réz tárgy (a szak iro da lom ban több nyi re kés -
pen ge ként sze re pel) – a le lõ hely egyik el sõ fém -
le le te – 1907-ben ke rült elõ a IV. (ún. fel sõ terra-
mare) ré teg ben. A vizs gá lat ra kül dött tö re dék kis
mé re te mi att faj sú lyát nem le he tett meg ál la pí ta -
ni, s nem si ke rült meg nyug ta tó mó don tisz táz ni
ké szí té sé nek mód ját sem. An nál in kább a 2689.
szá mú, el len tett élû réz csá ká nyét. A leg fel sõ
erõsdi ré teg bõl (I. – fel sõ hu musz), 1910 fo lya -
mán elõ ke rült tárgy ön tés sel ké szült, anya ga ónt
és an ti mont tar tal ma zott. GASPARETZ in for má -
ci ói itt kü lö nö sen fon to sak, mi vel a tárgy a má so -
dik vi lág há bo rú ide jén meg sem mi sült, utó la gos
vizs gá la tá ra nem volt mód, for má ját is csu pán
rajz ról is mer jük. A spi rá lis kar pe rec (ltsz. 2379),
a réz gyön gyök (ltsz. 2372, 2374) és a szar vas-
szem fog (ltsz. 2385) az 1910-ben meg ta lált erõsdi
ék szer le let da rab jai vol tak. Az össze sen több
mint 2200 da ra bos, kõ esz kö zök bõl, arany-, réz-,
csont- és Spondylus-ékszerekbõl ál ló le let a IV.
(fel sõ szuvat) ré teg ben ke rült elõ, két egy más
mel lett el ásott, fe dõ vel le ta kart edényben.12 A ve -
gyész a le le tek kro no ló gi ai be ha tá ro lá sá val is
meg pró bál ko zott: a tár gya kat a bronz kor ra 
kel tez te. 

LÁSZ LÓ nyil ván más képp vé le ke dett a
kel te zés ügyé ben, az erõsdi te le pü lést (a leg fel sõ
ré teg ben ki ásott ko ra-bronz ko ri kul tú ra em lé ke it
le szá mít va) az újabb kõ kor vé gé re vé gé re, a „kõ-
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réz kor ba (chalkolitkorba)” da tál ta, az zal ér vel ve,
hogy „ab ban ke rül elõ elõ ször a réz, de még szin -
tén neo lit ko rú”13. Ása tá sai ide jén már fõbb vo na -
lak ban bi zo nyí tást nyert az önál ló eu ró pai réz kor
– mint a neo li ti kum és a bronz kor köz ti át me ne ti
idõ szak – lét jo go sult sá ga, amely nek leg ne ve sebb
fel fe de zõi az oszt rák M. MUCH és a ma gyar 
ku ta tó, PULSZKY Fererenc vol tak. LÁSZ LÓ jól
is mer te mun kás sá guk: a je len tés mar gó já ra fel is
je gyez te MUCH köny vé nek cí mét – ép pen a réz -
tár gyak vizs gá la ta it össze fog la ló rész nél.

A da tá lást le szá mít va egyéb ként GAS-
PARETZ vizs gá la tai he lyes nek bi zo nyul tak.
Amint azt egy ké sõb bi, 1968-ban el vég zett elem -
zés bizonyította,14 az ék sze rek – s va ló szí nû leg a
kés pen ge is – nagy tisz ta sá gú ter més réz bõl, ka la -
pá lás sal ké szül tek. Igen fon tos a gyön gyök bel se -
jé ben ki mu tat ha tó len rost ok meg fi gye lé se: a
gyön gyö ket len bõl font zsi nór ra fûz ve vi sel ték,
rej tet ték a föld be. A tár gyak ma is meg van nak
még, a len rost ok azon ban, csak nem egy év szá zad
el tel té vel, szá mos res ta u rá lá si mun ka után alig ha
len né nek ki mu tat ha tók. Az ugyan csak zsi nór ra
fû zött, va ló szí nû leg a réz gyön gyök kel együtt vi -
selt szar vas-szem fo gak a ko ra be li ék szer vi se let
gya ko ri, tár sa dal mi ran got is ki fe je zõ ele me i nek
szá mí tot tak az õs kor ban. Ér té kü ket mi sem jel zi
job ban, mint hogy ha mi sí tot ták is õket kü lön fé le
ál la ti csont ból. GASPARETZ tud ta ezt, szö ve gé -
ben kü lön hang sú lyoz va, hogy a tárgy nem ha mi -
sít vány, s pár hu za mot is em lít e le le tek hez: a Tó -
szeg rõl, MÁR TON La jos ása tá sai so rán elõ ke rült
(rész ben csont ból után zott) bronz ko ri pél dá -
nyo kat.

A ké sõ neolitikus–kora réz ko ri fes tett  
ke rá mi ás kul túr kör tár gyi ha gya té ká nak leg szebb
ré sze a több szín nel fes tett ke rá mia. Szép sé ge,
gaz dag dí szí tés vi lá ga, ké szí té sé nek ma gas tech -
no ló gi ai szín vo na la már a fel fe de zé sét kö ve tõ,
kez de ti idõk ben le nyû göz te az õs tör té net ku ta tó -
it. LÁSZ LÓ ma ga is fog lal ko zott a kér dés sel,
ása tá sa in több edény ége tõ ke men cét is si ke rült
fel tár nia. Ása tá si meg fi gye lé sei alap ján ké sõbb
el is ké szí tet te né hány ilyen ke men ce mi ni a tûr
mo dell jét. Utol só meg je lent nagy dol go za tá ban
pe dig rész le te sen tár gyal ta az erõsdi ke rá mia
gaz dag for ma kin csét, díszítésvilágát.15 Ér dek lõ -

dé se je len eset ben a ke rá mia ké szí té si mód já ra és
dí szí té si tech ni ká i ra irá nyult. A vizs gá lat ra kül -
den dõ edény tö re dé ke ket úgy vá lo gat ta ki, hogy a
le lõ he lyen elõ for du ló leg fon to sabb ke rá mia-ka -
te gó ri ák mind egyi ke kép vi sel ve le gyen: a két
szín nel fes tett (úgy ne ve zett bikróm) ke rá mia kü -
lön bö zõ (vö rös ala pon fe hér, il let ve fe ke te ala -
pon fe hér fes tés) vál to za tai, a há rom szí nû
(trikróm), va la mint a dur vább meg for má lá sú, 
ke ve sebb gond dal ki ége tett, „há zi” ke rá mia. Né -
hány, az ása tá sok so rán sze ren csés mó don meg -
ta lált fes ték rö göt is meg vizs gál ta tott, a dí szí tés -
nél hasz nált alap anyag ok is me re te cél já ból. 

A le írás sze rint ap ró lé kos gond dal el vég -
zett elem zés so rán GASPARETZ meg ál la pí tot ta,
hogy a fes ték anyag ok ki zá ró lag ás vá nyi ere de tû ek
(el sõ sor ban vas oxid, ap ró ra mor zsolt mész kõ vel
ke vert, fi nom angyag). Je len tõs meg fi gye lé se ket
tett az edé nyek ké szí té si mód ját il le tõ leg: a gon -
do san meg tisz tí tott agyag ból, kéz zel meg for mált
edé nye ket fes ték anyag gal ke vert, híg agyag -
masszá ba már tot ták, majd az edényt ki szá rí tot -
ták, fe lü le tét va la mi lyen pu ha esz köz zel (vé le -
mé    nye sze rint nyúl láb bal) kõ- vagy csont szer -
szám mal si mí tot ták – így nyer te el po lí ro zott,
csil lo gó alap szín ét –, csak ez után kö vet ke zett a
dí szí tõ mo tí vu mok fes té se, vé gül az edény ki ége -
té se zárt, oxi dá ló ke men cé ben. Igen ér de kes az a
meg ál la pí tá sa, hogy ége tés után, a dí szí tõ ha tás
fo ko zá sa ér de ké ben nyír fa gyan tá val ke vert fes -
ték kel ken ték be az egyik edény fe lü le tét. 

Meg fi gye lé se it itt is, akár csak a fé mek
ese té ben, utó lag fõbb vo na lak ban iga zol ta a ku ta -
tás. Az edény ké szí tés fo lya ma tát a ré gé szek ma
is ilyen mó don, több lép csõ ben re konst ru ál ják:
több mint het ven év vel ké sõbb: az Erõsd–
Cucuteni-kultúrkör ta lán leg szak ava tot tabb is me   -
rõ je, Vladimir DU MIT RES CU ha son ló kép pen ír -
ta le a fes tett ke rá mia ké szí té sé nek technikáját.16

LÁSZ LÓ élet raj zi do ku men tu ma i ból ki -
tû nik, hogy foly tat ni akar ta az erõsdi anyag 
ter mé szet tu do má nyos vizs gá la ta it. Egyik, 1925-
ben, nem sok kal ha lá la elõtt kelt, a MNM ré gi -
ség tá rá hoz cím zett le ve lé ben töb bek kö zött ez
áll: „az ása tás so rán elõ ke rült réz- és bronz tár -
gyak ve gyi ana lí zi sét 1915-ben GASPARETZ dr.
úr volt szí ves el vé gez ni, en nek ki egé szí té sé ül
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szol gál na a 22. és 181. szá mú csonkakúp ala kú
bronz le mez-tö re dék ve gyi vizs gá la ta. Dr. 
HOR VÁTH Sán dor or vos úr köz ben já rás ára dr.
TOM PA úr volt szí ves meg ígér ni, hogy az in té zet
en nek ana lí zi sét szin tén el vé gez te ti. Tisz te let tel
ké rem, hogy amennyi ben le het sé ges, ezt szin tén
el vé gez tet ni s az ered mény rõl en gem ér te sí te ni
szíveskedjék”.17 A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mal
lét re jött, gyü möl csö zõ szak mai együtt mû kö dés,
mint lát juk, nem sza kadt meg, da cá ra az el sõ vi -
lág há bo rút kö ve tõ ked ve zõt len kö rül mé nyek nek.
Az el vég zett vizs gá lat ered mé nyei va ló szí nû leg a
le lõ hely rész ben el is ké szült mo nog rá fi á já ban
lát tak vol na nap vi lá got, ame lyet a ki vá ló tu dós
Tübingenben ter ve zett ki ad ni, „Die neolitische
Station von Erõsd” cím mel18. Er re azon ban már
so ha nem ke rült sor: mun kás sá gát, cél ja it ha ma -
ro san de rék ba tör te a hir te len jött, tra gi kus ha lál .

*
GASPARETZ je len té se tu do má nyos

vizs gá la tok nem egy szer szá raz le írá sa. Szak em -
ber szá má ra ké szült, szer zõ je így ért he tõ mó don
ke ve sebb gon dot for dí tott a nyelv he lyes ség re,
sza ba tos fo gal ma zás ra. A szö ve get gon doz tuk: a
ben ne elõ for du ló írás hi bá kat – több sé gük a gép -
írás ered mé nye – ki ja ví tot tuk, to váb bá az egyes
szak  ki fe je zé se ket (pl. ké mi ai ele mek, ve gyü le tek)
a könnyebb ért he tõ ség ked vé ért a mai írás mód -
dal kö zöl jük. Igye kez tünk ugyan ak kor min den
eset ben meg tar ta ni a ré gi es fo gal ma zás mó dot és
nyel vi for du la to kat, a szö veg „íze it” – ezek in -
kább él vez he tõb bé te szik, mint sem ne he zí te nék
az ol va sást.

JJee lleenn ttééss aa sseepp ssii sszzeenntt ggyyöörr ggyyii 
SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm
ttuu llaajj ddoo nnáátt kkéé ppee zzõõ,, ..//.. aallaatttt ccssaa ttoolltt jjeeggyy --
zzéékk bbeenn ffeell ssoo rroolltt ttáárr ggyyaakk 
vvee ggyyii eelleemm zzéé sséé rrõõll

I. 488. sz. Kés pen ge. A meg ha tá ro zás ra
be adott tö re dék oly ki csiny, és annyi ra oxi dá ló -
dott ál la pot ban van, hogy az önt vény faj sú lyát
nem ál la pít hat tam meg.

A rozs da kül sõ fe lü le te zöld réz-kar bo nát
(CuCO3.Cu/OH/2), me lyet kí vül vé kony ré teg ben
kal ci um-kar bo nát (CaCO3) bo rít. A zöld ré teg

alatt sö tét vö rös ré teg kö vet ke zik, mely fõ képp
réz-oxi dul (Cu2O). Itt nyo mok ban só sa vat is ta -
lál tam, mely va ló szí nû leg mint réz-oxiklorid
(CuCl/OH/, CuCl/OH/2) van je len. A pa ti na leg -
na gyobb ré sze sa lét rom sav ban pezs gés köz ben
ol dó dott, a vissza ma radt fe hér csa pa dék kon cent -
rált só sav ban for ral va csak las san volt fel nyit ha -
tó. A be pá ro log ta tott és új ra fel hí gí tott ol dat cé zi -
um-klo rid dal ap ró ok ta é der ala kú kris tá lyos csa -
pa dé kot adott. Ezen kris tá lyok kén hid ro gén  
be ha tá sá ra nem fe ke ted tek meg. Te hát a pa ti na
ón oxi dot tar tal maz. Mi u tán a pa ti na zöld ré te ge
for ró sa lét rom sav ban ma ra dék nél kül ol dó dik, a
vö rös ré teg azon ban szem mel lát ha tó lag annyi
fe hér csa pa dé kot ad, mint a zöld és vö rös ré teg
együtt vé ve: az ón-oxid a vö rös ré teg ben van. A
pa ti ná tól le he tõ leg (de csak me cha ni ka i lag) meg -
tisz tí tott fém sok kal ke ve sebb ónt tar tal maz, mint
azt a pa ti na vizs gá la ta után le het ne kö vet kez tet -
nünk. A sze lén ren des kö rül mé nyek kö zött az
önt vény ben nem for dul hat elõ, van nak ugyan
sze lén tar tal mú ás vá nyok, sze lén tar tal mú réz- és
ólom ve gyü le tek, de a réz ol vasz tá sa al kal má val a
sze lén leg na gyobb ré sze el pá ro log, és az önt -
vény be nem ke rül het. Itt a sze lén je len lé te úgy is
ma gya ráz ha tó, hogy a tárgy sze lén tar tal mú ás vá -
nyok mel lett fe küdt a föld ben, és így ke rült a sze -
lén a fém fe lü le té re és a rozs da okoz ta mé lye dé -
sek be.

II. 2379. Spi rá lis. Fe lü le tét agya gos szin-
terréteg bo rít ja, mely kal ci um-kar bo ná tot tar tal -
maz. Ezen ré teg ben ke vés, kö ze lebb meg nem
ha tá roz ha tó szer ves anyag is van. A szinterréteg
sa lét rom sav ban csak rész ben ol dó dik, a le szûrt
ma ra dék nát ri um-kar bo nát tal for rasz tó csõ láng -
já ban ol vaszt va volt fel nyit ha tó. Ki lú go zás után
az ol dat ban kén sav és cé zi um-klo rid dal alu mí ni -
u mot, flu or am mó ni um, só sav és nát ri um-klo rid -
dal szi lí ci u mot min den ne héz ség nél kül si ke rült
ki mu tat nom. A szinterréteg kén sav ban fõz ve 
fe ke te csa pa dé kot adott, me lyet ki mos va és meg -
szá rít va sa lét rom mal tü ze sí tet tem, a ma ra dé kot
pe dig me leg víz zel ki lú goz tam. Az ol dat ból
stron ci um-ace tát hoz zá adá sá ra szféroid ala kú
tes tek (stron ci um-kar bo nát, SrCO3) vál tak ki, me  -
lyek po la ri zált fény ben éle sen ha tá rolt po la ri zá  ci -
ós ke resz tet mu tat tak. Mi u tán a fe ke te csa pa dék,
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to váb bá a stron ci um-kar bo nát kris tá lyok meny -
nyi sé ge a fel hasz nált anyag hoz és a re ak ció ér zé -
keny sé gé hez ké pest igen ki csiny; a szinterré -
tegben szer ves anyag csak nyo mok ban van je len.

A szinterréteg alatt vi lá gos zöld, könnyen
össze mor zsol ha tó pa ti na ré teg kö vet ke zik, mely
réz-kar bo ná tot és ón-hid ro xi dot tar tal maz. Ez
alatt vé kony vö rös ré teg lát ha tó, mely fõ képp
réz-oxidulból áll. Ezen anya go kon kí vül je len lé -
võ vas ki mu ta tá sá ra a berlinikék re ak ci ót al kal -
maz  tam. A só sa vas ol dat be pá ro log ta tá sa és víz zel
esz kö zölt ki lú go zá sa után ferrociánkálium hoz -
zá adá sá ra ke let ke zõ in ten zív vö rös csa pa dék
(cupriferrocianid Cu4Fe2Cy12) ki vá lá sa után is -
mét ke vés ferrociánkáliumot ad tam az ol dat hoz,
s na gyon ke vés sé – só sav ba már tott pla ti na drót -
tal érint ve – meg sa va nyí tot tam az ol da tot, mi re
tel je sen nyi tott Abbécondensor és 150-sze res li -
ne á ris na gyí tás alatt mik ro szkó pon néz ve a vö rös
csa pa dék kö zött élénk kék (berlinikék) szí nû
pely hek tisz tán vol tak fel is mer he tõk.

A pa ti ná tól ve gyi leg meg tisz tí tott önt -
vény faj sú lya 8.787. Az önt vény fõ al ko tó ré sze
réz. Ezen kí vül tar tal maz ónt, fertõzményként 
ól mot, va sat, és nyo mok ban ar zént. Az ónt cé zi -
um-klo rid dal, az ól mot kén sav val, a va sat ferro-
ciánkáliummal mu tat tam ki. Az ar zén ki mu ta tá -
sá nál a sa lét rom sa vas ol da tot óva to san le pá ro log  -
tat va só sav és ke vés kálium-kloráttal me le gít ve
oxi dál tam, am mó nia és kal ci um-ace tát hoz zá adá -
sá ra ap ró H ala kú kris tá lyok vál tak ki (Ammóni-
um-kálcium-arzeniát NH4CaAsO4 + 6HOH.)
Ezüst oly ke vés van az önt vény ben, hogy só sav -
ból ki vá ló fe hér csa pa dék mik ro szkóp alatt lát ha -
tó volt ugyan, de a só sav be pá ro log ta tá sa után a
tárgy le mez am mó ni á val óva to san le mos va, az
am mó ni á ból el pá ro log ta tá sa után kris tá lyok nem
kép zõd tek. Te hát ha tá ro zott re ak ci ót nem 
nyer tem.

III. 2372. 2374. sz. Réz gyön gyök. A ki -
sebb és a leg na gyobb faj ból ele mez tem egy-egy
gyön gyöt. Mind ket tõ fel szí nét kö zel egy ne mû
pa ti na bo rít ja. Vé kony szinterréteg alatt mind ket -
tõ fe lü le tét majd nem tisz ta réz-kar bo nát fe di.

A pa ti nát ve gyi úton tá vo lí tot tam el, és
azu tán ha tá roz tam meg a fém faj sú lyát. A na -
gyob bik gyöngy nél az 8.93, a ki seb bik nél 9.00.

A na gyob bik gyöngy kö szö rült és csi szolt fe lü le -
tén, azt sa lét rom sav val étet ve, rom bo é der ala kú
kris tály tö meg tûnt fel a mik ro szkóp alatt. A kris -
tá lyok, va la mint az õket kö rül ve võ alap anyag
réz vö rös. Ve gyi vizs gá la tom ered mé nye: majd -
nem tisz ta réz. Va sat csak nyo mok ban ta lál tam, a
töb bi re ak ció ered mé nye ne ga tív volt. A ki sebb
ka ri ka pa ti ná ja az elõb bi hez ha son ló, de a bel se jé -
ben ros tok van nak. Eze ket óva to san ki pre pa rál va
és gli ce rin ol dat ba ágyaz va vizs gál tam a mik ro -
szkóp alatt. A ros tok a fényt gyen gén po la ri zál -
ják, kén sav ban zsu go ro dás nél kül ol dód nak,
nátrium-plumbát ol dat nem fes ti õket. Te hát nö -
vé nyi ere de tû ek. Alak juk és po lá ris fény ben va ló
vi sel ke dé sük után len ros tok nak mi nõ sít het jük,
an nál is in kább, mert a ken dert jel lem zõ cso mó -
kat nem ta lál tam és klór-cink-jód ol dat ban
ibolyavörösre fes tõd tek. A szín azon ban a ben -
nük lé võ réz-kar bo nát mi att nem volt oly jel lem -
zõ, mint azt ép len rost ok nál ta pasz tal hat juk.

A ki sebb gyöngy anya ga az elõ zõ é vel
meg egye zik: majd nem tisz ta réz, va sat csak nyo -
mok ban mu tat tam ki.

Ezen ka ri ká kat né ze tem sze rint hen ger
ala kú réz sod rony ból, ka la pá lás ál tal for mál ták,
és így ma gya ráz ha tó az, hogy da cá ra an nak, hogy
nin csen ben nük ólom, faj sú lyuk a tisz ta réz faj sú -
lyá nál (8.92) na gyobb. Ezen né ze te met az is 
tá mo gat ja, hogy alak ju kat csu pán össze haj lí tás
ál tal nyer ték, mint azt a pa ti ná tól meg tisz tí tott
ka ri kán igen jól fel le het is mer ni, ahol lát ha tó,
hogy a ka ri ka nyi tott, és vé gei nin cse nek egy be -
forr va.

IV. 2689. sz. Fo kos. Meg ha tá ro zás ra oly
részt kap tam a fo kos ból, mely rõl a pa ti na majd -
nem tel je sen le volt kop va, és csak az egyik he -
lyen ma rad tak zöld réz rozs da nyo mok. Ezen ke -
vés pa ti na ma rad ványt vizs gál va, réz-kar bo ná ton
kí vül is mét egé szen ha tá ro zot tan sze lént ta lál -
tam, va gyis a fo kos a kés pen gé hez ha son ló an
sze lén tar tal mú ás vá nyok mel lett fe küd he tett a
föld ben.

A fém faj sú lya 8.824. A fém csi szolt fe lü -
le tén sa lét rom sav ban tör tént éte tés után réz vö rös
rom bo é de rek lát szot tak vö rö ses sár ga ala pon.
Tü kör la pon esz kö zölt si mí tás után a vö rös ala pon
fe hér, fém fé nyû csí kok tûn tek fel, me lyek kon -
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cent rált for ró sa lét rom sav be ha tá sá ra fe hér por rá
es tek szét. A por fe lü le tes ki mo sás után for ró
kon cent rált só sav val ke zel ve ab ban las san fel ol -
dó dott. Az ol dat be pá ro log ta tá sa után a ma ra dé -
kot víz ben ol dot tam fel, az ol dat hoz cé zi um-klo -
rid hoz zá adá sá ra egy részt pi ciny ok ta é de rek,
más részt azon ban va la mi vel na gyobb, kis sé sza -
bály ta lan át lós hat szög le tes le me zek vál tak ki,
me lyek kén hid ro gén be ha tá sá ra nem fe ke ted tek
meg. Arány lag na gyobb mennyi sé gû ok ta é der
(cézium-klorosztannát) és is mé telt cé zi um-klo rid
hoz zá adá sá ra is csak gyér szám ban vált ki hat -
szög le tes le mez ala kú kris tály (cézium-kloroanti-
moniát). Ezen kris tá lyo kon kí vül pi ra mis ban
vég zõ dõ sár gás bar na priz mák is vol tak lát ha tók
(cé zi um és réz ket tõs klo rid ja), azok azon ban fel -
hí gí tás ra is mét el tûn tek, va gyis fel ol dód tak. A
fém fe lü let rõl elõ ször el tá vo lí tott ol dat be pá ro -
log ta tá sa után a ma ra dé kot ecet sav ban ol dot tam
fel, nát ri um-ace tát és kálium-nitrit hoz zá adá sá ra
csa pa dék nem vált ki, azon ban thallon-nitrát hoz -
zá adá sá ra pa rá nyi fe ke te koc kák, kálium-
kupriólom-nitrit (K2CuPb/NO2/3) tûn tek fel. Te -
hát a réz ón nal és ólom tar tal mú an ti mon nal van
öt vöz ve. A töb bi re ak ció ered mé nye ne ga tív volt.

V. 2385. sz. Szar vas-szem fog. Az õs kor -
ban a szar vas-szem fog he lyen ként ked velt ék szer.
A tó sze gi ása tá sok al kal má val is ke rült nap fény re
egy kis fü zér re va ló, me lyet va ló szí nû leg a nya -
kon vi sel tek. A szar vas-szem fog nem csak nap  ja -
ink ban, de ak kor is meg le he tõ sen rit ka le he tett,
és így, mint azt a tó sze gi le let nél is lát hat juk,
csont ból utá noz ták for má ját. A vizs gá lat ra be kül -
dött tárgy tény leg szar vas-szem fog, el sõ sor ban
bi zo nyít ja azt a bel se jé ben tisz tán ki ve he tõ üreg, a
pulpa. Mind azo nál tal kö szö rü lés se gít sé gé vel 10
mik ron vas tag sá gú csi szo la tot ké szí tet tem, és ezen,
mik ro szkóp alatt 400-szo ros li ne á ris na gyí tás
mel lett fel tû nõ Havers-féle csa tor nák alak ja ha tá -
ro zot tan iga zol ja, hogy a vizs gá lat tár gya fog.

A csi szo lat 400-szo ros na gyí tás alatt néz ve
dif fú zan lát szik zöld re fest ve, azon ban 1350-sze -
res na gyí tás mel lett a pre pa rá tum leg vé ko nyabb
ré szén, ahol csak egy ré teg csa tor na van, csak is a
csa tor nák szí ne zöld, a fog anya ga sár gás. Igen
ked ve zõ vi lá gí tás mel lett a csa tor nák ban zöl des -
kék rombikus kris tá lyok lát ha tók, me lyek am mó -

ni á ban ol dód nak és azt kék re fes tik; ferro-
ciánkálium hoz zá adá sá ra sár gás dend ri tek vál nak
ki, me lyek rö vid idõ alatt vö rö ses színt nyer nek.
Ecet sav hoz zá adá sá ra szí nük vér vö rös lesz.
(cuprammonium-ferrocyanid, /N2H6Cu/2FeCy6 +
HOH). Ré zen kí vül az összes ne héz fé mek re vo -
nat ko zó re ak ci ók ered mé nye ne ga tív volt. A fo -
gat te hát réz, il let ve réz-kar bo nát fes tet te meg
zöld re, ón, ólom, an ti mon nem for dul elõ ben ne.

Vizs gá la ta im ered mé nyét össze fog lal va
ar ra a meg gyõ zõ dés re ju tot tam, hogy a tár gyak
bronz ko ri ak. A gyön gyök ugyan réz bõl ké szül tek,
de en nek oka va ló szí nû leg tech ni kai, ti. bronz ból
ne he zeb ben for mál hat ták vol na a dró tot ka la pá -
lás sal, és haj lí tás nál is könnyeb ben tör het tek vol -
na el, mint így, ami dõn réz bõl ké szí tet ték azo kat.

VI. 3270. sz. Fe hér fes ték. Fe hér, rész ben
szinterréteggel bo rí tott, könnyen szét mál ló
anyag, mely ke zün ket fe hér re fes ti. Ke mény sé ge
(BREITHAUPT-skála sze rint) 1-2° közt. Só sav -
ban sár gás csa pa dék hát ra ha gyá sá val ol dó dik. A
só sa vas ol dat le szû ré se és be pá ro log ta tá sa után
ammónium-szulfocianát ol dat ban fel old va vér -
vö rös lesz, ferrociánkálium hoz zá adá sá ra kék
csa pa dék vá lik ki, te hát vas tar tal mú. A be pá ro -
log ta tott ol dat ma ra dé ka víz ben fel old va, kén sav
hoz zá adá sá ra meg vál to zott, rombikus priz mák
vál tak ki, me lyek a fényt gyen gén po la ri zál ták
(gipsz kris tá lyok). Ammónium-nátrium-meta -
fosz fát hoz zá adá sá ra ke vés magnézium-meta -
fosz fát H ala kú kris tá lyok ban és lep ké re em lé -
kez te tõ alak za tok ban vált ki. A hí gí tott só sav ban
old ha tat lan csa pa dék kon cent rált só sav ban
digerálva las san fel ol dó dott, az ol dat ban be sû rí -
té se és fel hí gí tá sa után cé zi um-klo rid és kén sav
hoz zá adá sá ra alu mí ni u mot (mint cézium-alu -
mínium-szulfát) mu tat tam ki. A só sa vas ol dat 
be pá ro log ta tá sa után flu or am mó ni um, só sav és
nát ri um-klo rid hoz zá adá sá ra ki vá ló ró zsa szí nû
hat szög le tes le me zek és csil la gok bi zo nyí tot ták a
szi lí ci um je len lét ét. Az anyag te hát vas sal fer tõ -
zött agyag, mely szén sa vas mésszel és ke vés szén -
sa vas magnéziával van ke ver ve. Agyag tar tal má nál
fog va kis sé plasz ti kus, de, mint az for rasz tó csõ -
pró bá val be iga zo ló dott, cse rép pé nem éget he tõ.
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VIa. 4964.sz. Vö rös fes ték. Szer ves
anya gok kal bõ ven ke vert ho mo kos agyag fe lü le -
tén hal vány pi ros ré teg ta pad. A pi ros anya got le -
vá laszt va, kon cent rált só sav ban fõz tem, mely ben
ke vés pezs gés sel ol dó dott. Ma ga a pi ros anyag
só sa vas ol da tá ból a fö lös mennyi sé gû só sav el tá -
vo lí tá sa után bá ri um-ace tát és oxál sav hoz zá adá -
sá ra csu pán bárium-ferrioxalát vált ki, ár va lány -
haj sze rû vi lá gos bar na kris tá lyos kép le tek ben.
Mangán-oxalát nem vált ki. Azon ban a csepp
rész be ni be pá ro log ta tá sa után ap ró négy ze tes 
pi ra mi sok ban kalcium-oxalát lett lát ha tó vá. A
fes ték anya got majd nem fer tõ zés nél kül si ke rült
le pre pa rál nom; ez víz men tes vas oxid Fe2O3,
mely kal ci um-kar bo nát tal (CaCO3) van ke ver ve.
A fes ték ta pasz tó anya gát nem si ke rült ki mu tat -
nom, sõt mik ro szkóp alatt sem lát hat tam nyo ma -
it, s így azt kell fel té te lez nem, hogy az tel je sen
fel bom lott, s víz ál tal ki lett lú goz va.

VII. 2524. sz. Vö rös fes ték (Fa zék bel se -
jé ben ta lált és nö vé nyi le ve lek kel be fö dött ki -
égett agyag massza. Hi he tõ leg az edé nyek be vo -
ná sá ra hasz nál ták. A ki égés a ház össze égé se al -
kal má val tör tén he tett.) Li ka csos tég la vö rös
anyag, mely ben ap ró, csil lo gó kris tá lyok és már -
gás amorf szem csék lát ha tók. Ke mény sé ge a
BREITHAUPT-skála sze rint 3° és 4° kö zött van,
vo ná sa a bisquitt-táblán élénk vö rös. Könnyen
mor zsol ha tó tég la vö rös por rá, mely ben mik ro -
szkóp alatt a csil lo gó szem csé ket jól meg le het
kü lön böz tet ni; ezek a fényt erõ sen po la ri zál ják.
Kon cent ri kus po la ri zált fény su ga rak ban in ter fe -
ren cia gyû rû ket és ke resz tet mu tat nak. Kon cent -
rált só sav és sa lét rom sav nem old ja, flu or sav, va -
la mint flu or am mó ni um és kon cent rált só sav ke -
ve ré ke elég gyor san old ja a szem csé ket. Az ol -
dat ból nát ri um-klo rid hoz zá adá sá ra a már elõbb
is em lí tett ró zsa szí nû, hat szög le tes le me zek és
csil la gok (nátrium-fluoszilikát) vál nak ki: te hát
ap ró kvarc kris tá lyok kal van dol gunk. A sár gás
szem csék só sav ban csak rész ben vol tak old ha -
tók. Kén sav val fõz ve las san vol tak fel nyit ha tók.
A kén sav be pá ro log ta tá sa után víz zel ki lú goz va a
csa pa dé kot, ab ból az ol dat ki hû lé se után fecs ke -
fark ala kú rombikus priz mák (ká li um-szul fát)
vál tak ki. Cé zi um-klo rid hoz zá adá sá ra alu mí ni -
um ra, ammónium-molibdát hoz zá adá sá ra szi lí ci -

um ra nyer tem po zi tív re ak ci ót. Ferrociánkálium
hoz zá adá sá ra az ol dat al ján le võ sár gás bar na csa -
pa dék nem vál to zott, azon ban, mi u tán só sav ba
már tott pla ti na tû vel érin tet tem, a bar na lemezkék
kék színt öl töt tek va gyis a vas ferrociánkálium és
só sav be ha tá sá ra vas-klo rid dá, utóbb berlini -
kékké ala kult át. A szem csék szén sa vas mész és
ke vés vas sal fes tett agyag ból ál la nak. Ezen
szem csék a cse rép ben ak kor kép zõd nek, ha [a]
mész tar tal mú agya got nem isza pol ják elég gé, és
nem gyúr ják elég ide ig. Ma ga a pi ros fes ték kon -
cent rált só sav val fõz ve és digerálva csak las san
volt fel nyit ha tó. Oxál sav val kalcium-oxalát, bá -
ri um-ace tát hoz zá adá sá ra bárium-ferrioxalát vált
ki. Man gán ra vég zett re ak ci ók ne ga tí vok vol tak,
el len ben alu mí ni u mot – a vas nak hid ro xid ként
tör tént le vá lasz tá sa után – ká li um-szul fát tal 
könnyen si ke rült ki mu tat ni. Mi u tán hi gany, ólom
s króm ra po zi tív re ak ci ót nem kap tam, és re zet
sem tud tam ki mu tat ni: az anyag vas oxid ál tal 
vö rös re fes tett agyag, mely kvarc kris tá lyo kat is
tar tal maz. Mi vel ólom nin csen ben ne, máz ké szí -
té sé re nem al kal mas.

VIII. 1984. sz. Sár gás vö rös li ka csos
anyag (ugyan az egy má sik da rab ból). Ke mény sé -
ge 2-3° közt. Könnyen mor zsol ha tó por rá. Só sav -
ban sok kal ke ve sebb ol dó dik, mint az elõb bi
anyag ból. Kon cent rált só sav ban digerálva ne he -
zen nyit ha tó fel. Be pá rol gás után ki lú go zás ál tal
nyert ol dat ban oxál sav hoz zá adá sá ra kül lõ ala kú
mangán-oxalát kris tá lyok (MnC2O4 + 3H2O) 
bi zo nyít ják a man gán je len lét ét. Am mó ni um-
klo rid, am mó nia és nát ri um-fosz fát hoz zá adá sá ra
H-ala kú kris tá lyok vál nak le: Ezek nek csak egy 
ré sze ammónium-mangánofoszfát (NH4MnPO4
+ 6H2O), mely nát ri um-hid ro xid és hidrogén-
hiperoxid hoz zá adá sá ra meg bar nul. A töb bi kris -
tály, mely fen ti re a gens be ha tá sá ra szí nét nem
vál toz tat ja, ammónium-magnézium-foszfát (NH4
MgPO4 + 6H2O.) Kén sav ba már tott pla ti na tû
érin  té sé re kal ci um-szul fát (CaSO4 + 2H2O) mo -
no k lin priz mák ban és iker ala kú (fecs ke fark) kris -
tály cso port ban vált ki. Cé zi um-klo rid hoz zá adá -
sá ra alu mí ni um, mint cé zi um-tim só meg le he tõs
nagy mennyi ség ben kris tá lyo so dott ki. Flu or am -
mó ni um hoz zá adá sá ra csil lag és hat szög le tes
táb lács ka ala kú hal vány ró zsa szí nû kris tá lyok,
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(szi lí ci um és nát ri um /Na2SiF6/), utá na ok ta é der
ala kú kris tá lyok vál tak ki. Ezek egy ré sze ki mo -
sás után am mó nia hoz zá adá sá ra sár gás bar na lett,
és el vesz tet te át lát szó sá gát, va gyis ammónium-
fluoferrát [(NH4)3FeF6]; má sik ré sze azon ban
am mó nia hoz zá adá sá ra sem vál to zott, va gyis
ammónium-fluoaluminát [(NH4)3AlF6]. A dige -
rálás utá ni ma ra dék, mely az óra üveg hez ta padt,
fuchsin ol dat tal intenzíve meg fes tõ dött, és a fes -
ték anya got víz ben tör tént ki lú go zás után sem
vesz tet te el (H2SiO3), je lé ül an nak, hogy szi lí ci -
um ve gyü le tek je len eset ben na gyobb mennyi ség -
ben van nak je len. [Al2O3(SiO2)2.2H2O]. Ezen
anyag te hát kal ci um- és mag né zi um-kar bo ná tot
tar tal ma zó agyag, me lyet man gán-oxid és vas -
oxid fes te nek sár gás vö rös re. Mind két anyag szét -
mor zso lás után elég fi nom por rá esik széj jel, és
na gyobb szem csé jû ke mény fertõzményeket nem
tar tal maz. Te hát va ló szí nû leg isza polt szí nes
agyag, mely bõl ki sebb edé nye ket éget tek. Ott pe -
dig, hol a fi nom anyag gal ta ka ré kos kod ni kel lett,
te hát na gyobb edé nyek nél, ége tés elõtt, de
fonnyasz tás után azok kül se jét és bel se jét von ták
be ve le.

IX. 3370. b. sz. Fé nyes fe lü le tû vé kony
fa lú edény tö re dé ke. Fe lü le tét kí vül és be lül sö -
tét vö rös, he lyen ként fé nyes ré teg bo rít ja. Ke -
reszt met szet ben mik ro szkóp alatt néz ve a sár gás -
vö rös ége tett agyag ré teg tõl éle sen el vá lik a fes -
ték ré teg, va gyis az zal nem min de nütt for rott egy -
be. Az edény anya ga elég fi no man isza polt
a g y a g  b ó l  
ké szült, és az elõ zõk ben (VII.b. alatt) tár gyalt
fes ték anyag hoz ha son ló an csak ke vés kvarc szem  -
csét tar tal maz, és így lomb fû résszel könnyen volt
fû ré szel he tõ. A fes ték ré teg rõl az égett agya got
le csi szol va, ma gát a fes ték ré te get tisz tán tet tem
vizs gá la tom tár gyá vá. Kon cent rált só sav ban fõz ve
és digerálva azon ban igen las san volt fel nyit ha tó.
A víz zel ki lú go zott ma ra dék kén sav ba már tott
pla ti na tû vel érint ve csak igen gyér szám ban adott
gipsz kris tá lyo kat. Te hát ólom nin csen je len. Ól -
mot ke res ve ká li um-nit rát, nát ri um-ace tát, ecet -
sav és réz-ace tát hoz zá adá sá ra vár va a re ak ci ót,
ap ró ok ta é der ala kú ká li um-tim só kris tá lyok
(K2SO4.Al2(SO4)3 + 24 H2O) vál tak ki. Meg is -
mé tel ve a re ak ci ót, kén sav hoz zá adá sa nél kül ily

kris tá lyo kat nem kap tam. Azon ban kén sav ba
már tott pla ti na tû vel érint ve az ol da tot, a kris tá -
lyok rö vid idõ múl va meg je len tek. A sár gás szí nû
só sa vas ol dat be pá ro log ta tá sa után azt me leg víz -
zel ki lú goz tam, ammónium-szulfocianát hoz zá -
adá sá ra az ol dat vér vö rös szí nû lett. Kálium-
ferrocianid hoz zá adá sá ra ki vá ló kék (ber li ni kék)
csa pa dék je lez te a vas je len lét ét. Egy mil li gramm
sú lyú da rab kát négy szer annyi kálium-nitrittel
pla ti na le me zen las san ki tü ze sí tet tem, a fe ke te
ma ra dé kot víz zel ki lú goz tam. A vi zes ol dat ból
stron ci um-ace tát hoz zá adá sá ra csak na gyon ke -
vés szféroid ala kú kris tá lyos test vált ki, je lez ve
a szer ves ve gyü le tek je len lét ét. Mi u tán azon ban
oly nagy vizs gá la ti anyag mel lett arány lag csak
oly ke vés volt a csa pa dék, ar ra a kö vet kez te tés re
kel lett jut nom, hogy ma gá ban a fes ték anyag ban
vol tak a szer ves ve gyü le tek, és nem a fes ték ta -
pasz tó anya ga szol gál tat ta a karboniumot a kar -
bo nát hoz. Kü lön ben a fes ték ta pasz tó anya gá nak
szer ves ve gyü le tei annyi idõ alatt fel bo mol hat -
tak, és a víz a bom lá si ter mé ke ket ki lú goz hat ta.
Azon ban ak kor a fes ték ré teg el vesz tet te vol na 
fé nyét és össze tar tá sát, pe dig fé nye rész ben még
ma is meg van, és elég jól is ta pad még az alap -
hoz. Ma ga az edény anya ga nem csak az ál tal 
tû nik fel, hogy oly vé kony fa lú, ha nem az ál tal is,
hogy gon do san isza polt agyag ból ké szült, és ha
nem is túl ma gas hõ mér sék le ten – amit a meg
nem ol vadt s kris tá lyos nak ma radt kvarc szem -
csék bi zo nyí ta nak –, de azért fonnyasz tá son felül
s így jól van éget ve.

X. Fé nyes fe lü le tû, vé kony fa lú edény tö -
re dé ke, fe hér fes tés sel. Sza bály ta lan ala kú cse rép -
da rab, fel fû zés re szol gá ló fül lel. Szí ne és fé nye a
ró mai terra sigillata edé nye ké hez ha son lít. Csi -
szo la tát mik ro szkóp alatt 100-szo ros na gyí tás sal
néz ve, azt lát juk, hogy a cse rép anya ga po ró zus, a
bel sõ fe lü le ten a pó ru sok csak rész ben, a kül sõ 
fe lü le ten tel je sen el van nak töm ve, még pe dig sö -
tét pi ros anyag gal, mely még mik ro szkóp alatt is
csak ne he zen kü lön böz tet he tõ meg a cse rép anya -
gá tól. A ró zsa szín ár nya la tú fe hér fes ték kel át fes -
tett he lye ken a fes ték be ha tolt a pó ru sok ba, s azo -
kat el töm te, ezen kí vül a fes ték az edény fel szí nén
ki dom bo ro dik, s ró la óva to san le vá laszt ha tó.

A fe hér fes ték anya ga só sav ban nem
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pezs gett, for ró só sav ban digerálva csak las san
volt fel nyit ha tó. Az ol dat be pá rol gá sa és víz zel
tör tént ki lú go zá sa után kén sav ba már tott pla ti na -
tû vel érint ve csa pa dék nem vált ki, va gyis kal ci -
um nincs ben ne, ha son ló an ól mot nem tar tal maz.
Am mó ni um-klo rid és ferrociánkálium hoz zá adá -
sá ra ki vá ló gyér kék csa pa dék (berlinikék) bi zo -
nyít ja, hogy a fes ték hal vány ró zsa szín ét vas tól
nyer te. A kén sav val meg sa va nyí tott ol dat cé zi -
um-klo rid hoz zá adá sá ra meg ad ta az alu mí ni um -
re ak ci ót. Flu or am mó ni um, só sav és nát ri um-
klo rid dal szi lí ci um ra nyer tem po zi tív re ak ci ót.
Fosz for-mo lib dén sav hoz zá adá sá ra ki vá ló sár gás
szféroidok ká li um je len lé té rõl tet tek ta nú bi zony -
sá got. Mi vel ólom ra, réz re, ko balt ra a re ak ci ók
ne ga tí vok ma rad tak, a fes ték anyag ká li um tar tal -
mú, vas oxid ál tal ró zsa szín re fes tett fe hér agyag -
föld, mely ben ezen kí vül fel tû nõ sok szi lí ci um
van. A fes ték ré teg fel szí ne mik ro szkóp alatt néz -
ve azt mu tat ja, hogy azt tûz meg ol vasz tot ta.
Nem csak a fe hér ré te gen lát ha tó ez, de a cse rép
fel szí nét ki töl tõ vö rös anyag fel szí nén is. A fes -
ték te hát nem máz, de ke mény sé ge, klo ro form -
ban ész lelt old ha tat lan vol ta és ezen fent jel zett
vál to zá sai mi att fir nisz sem le het. Kü lön ben is a
szén re a re ak ci ók ne ga tí vak. A fe hér fes té ket szi -
lí ci um tar tal mú ve gyü le te i nek tûz ben tör tént
meg ol va dá sa ta paszt ja az edény fe lü le té hez. Az
edényt, vé le mé nyem sze rint, elõbb ala cso nyabb
hõ fok mel lett fonnyasz tot ták, azu tán be von ták
ha mu zsír és fi nom ra tört ho mok kal ke vert pi ros
agyag gal, a raj zo kat, fe hér vo na la kat ha mu zsír, fi -
nom ra tört ho mok kal ke vert fe hér agyag föld del
fes tet ték rá. Ezen anya gok meg szik ka dá sa után az
edényt fé nyes re ke fél ték, mi köz ben a fe hér vo na -
lak fes ték anya ga pi ros agyag gal szí ne zõ dött.
Azu tán erõs tûz ben éget ték új ra. Az ége tés alatt a
kvarc ká li um-kar bo nát tar tal ma mi att könnyen
meg ol vadt, és így a fes ték jól oda ta padt az edény
fa lá hoz.

XI. 2309. sz. Plasz ti kus dí szí té sû edény
tö re dé ke. A cse rép da rab kí vül sár gás bar na zsír fé -
nyû ré teg gel van be von va, bel se je igen dur va és
szür kés fe ke te szí nû. A cse rép ke reszt met sze t é -
ben sza bad szem mel négy, gyen ge na gyí tás alatt
öt ré te get le het meg kü lön böz tet ni. Ke mény sé ge
4-5° kö zött van. A sár gás ré teg el mo sód va szür -

kés fe ke te ré teg be megy át, ez is mét hi de gebb
sár gás ré teg be, me lyet elég éle sen ha tá rolt fe ke te
ré teg fe jez be. A ré te ge ket kü lön vizs gál tam meg.
A fes ték ré te get le vá laszt va kon cent rált só sav ban
digeráltam, a só sav be pá ro log ta tá sa után a ma ra -
dé kot desz til lált víz zel lú goz tam ki, mi u tán ezen
ol dat egy csepp jé hez oxál sa vat ad tam, és ab ban
kü lön bö zõ ala kú, ezek kö zött ke rék kül lõ höz is
ha son ló kris tály cso por tok lép tek fel. HAMPE
mód sze rét kö vet tem: az ol da tot is mé tel ten sa lét -
rom sav val be pá ro log tat tam, azu tán sa lét rom sav -
val meg sa va nyí tott kálium-klorát ol dat tal fõz ve
kép zõ dött barnásfekete hár tyát jól ki mos va nát ri -
um-kar bo nát tal ol vasz tot tam össze. A meg ol vadt
ke ve rék zöl des szí ne bi zo nyí tot ta a man gán je -
len lét ét. A sa lét rom sa vas ol dat ból kon cent rált
kén sav hoz zá adá sá ra nem vált ki fe hér csa pa dék:
ólom, kal ci um te hát a fes ték ben nin csen. A só sa -
vas ol dat ban, be pá ro log ta tás és ki lú go zás után,
ká li um ferrocianiddal va sat mu tat tam ki. A só -
sav  ban old ha tat lan ré sze ket flu or am mó ni um és
só sav val nyi tot tam fel. Nát ri um-klo rid hoz zá adá -
sá ra szi lí ci u mot, cé zi um-klo rid hoz zá adá sá ra
alu mí ni u mot ta lál tam, va gyis a fes ték ré teg man -
gán tar tal mú vas sal bar ná ra fes tett agyag föld.
Ma ga a cse rép anya ga elég jól isza polt agyag,
mely he lyen ként szén nel (ko rom?) van fe ke té re
fest ve. A fe ke te ré teg bõl egy da rab kát mo zsár fo -
gó ban, utá na achát mo zsár ban fi nom por rá tör ve
pla ti na le me zen an ti mon sa vas ká li um mal ol vasz -
tot tam össze; az össze ol vadt ke ve ré ket egy csepp
me leg víz zel ki lú goz tam, sa lét rom sav hoz zá adá -
sá ra pi ci óra üveg alatt bu bo ré kok fej lõd tek, ezen
bu bo ré kok fö lös nát ri um- hid ro xid hoz zá adá sá ra
el tûn tek (szén sav). Az így ki mu ta tott szén sav
iga zol ta a cse rép ben le võ szén je len lét ét. Az
edény ké szí tés mód já ra ezen vizs gá la tok ból még
ki me rí tõ ada to kat nem nyer tünk. Te hát csi szo la -
tot ké szí tet tem az edény anya gá ból. Mik ro szkóp
alatt néz ve itt csak há rom ré teg volt meg kü lön -
böz tet he tõ. Egy vas tag, dur vább, po ró zus ré teg,
ezen egy sok kal vé ko nyabb, fi no mabb szem csé -
jû, ke vés sé po ró zus ré teg, azon pe dig a fes ték ré -
teg, mely a fi no mabb ré teg pó ru sa it el töm te. Az
edényt te hát a dur vább agyag ból for mál ták ki,
azu tán fi no mabb agyag gal be von va min táz ták a
dí szí té se it, gyen ge tû zön fonnyasz tot ták, man gá -
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nos vas tar tal mú agyag gal be fes tet ték, s a fes ték -
ré teg meg szik ka dá sa után fé nyes re ke fél ték, vé -
gül új ra ki éget ték. A ke fé lést itt oly biz to san nem
ál lít hat juk, mert meg le het, hogy ka viccsal csi -
szol va kap ta a cse rép zsír fé nyét.

XII. Plasz ti kus dí szí té sû edény tö re dé ke.
Sza bály ta lan cse rép da rab, me lyet rész ben sár gás -
bar na zsír fé nyû fes ték ré teg bo rít. Ke mény sé ge 3-
4° kö zött van. A cse rép anyag bel se je he lyen ként
fe ke te, a fe ke te ré te get a bel sõ és kül sõ fe lü le ten
sár gás bar na ré teg ha tá rol ja. A fes ték ré teg anya ga
az elõ zõ é vel tel je sen meg egye zik, a cse rép anyag
is ugyan az, és itt lát ha tó az, hogy az egész agyag -
massza szén nel volt ke ver ve, ége tés ál tal a bel sõ
és kül sõ fe lü le tén a szén oxi dá ló dott, s így az
anyag ott az ége tett agyag szí nét vet te fel. A fes -
ték ré te gen tisz tán ki ve he tõ az, hogy fé nye  sí té se
nem ke fé vel (nyúl láb), ha nem ka viccsal tör tént.

XIII. Fe hér fes té sû fe ke te edény tö re dé -
ke. Sza bály ta lan ala kú cse rép da rab, fel akasz tás ra
al kal mas át lyu kasz tott bü työk kel. Ke mény sé ge
3° kö rül van. Tö ré se föl des, ko rom fe ke te. Vo ná sa
barnásfekete. Kül sõ fe lü le te fé nyes, he lyen ként
szür kés ré teg bo rít ja. Bel sõ fe lü le tén szinter -
szerû, sár gás ré teg lát ha tó. A fé nyes fe ke te ré teg -
gel bo rí tott fe lü let rõl egy da rab kát le tör ve, azt
bóraxgyönggyel ol vasz tot tam össze. A bó rax -
gyöngy re du ká ló láng ban szür kés, oxi dá ló láng -
ban me le gen sár gás vö rös, hi de gen szal ma sár ga
volt. A kül sõ fe lü let egy da rab ká ját kon cent rált
kén sav val pre pa rál tam. Sa lét rom mal össze ol -
vaszt va, a ma ra dék víz zel ki lú goz va, ab ból me le -
gen stron ci um-nit rát hoz zá adá sá ra rö vid, tû ala kú
kris tá lyok, hi de gen víz ben majd nem old ha tat lan
szféroidszerû tes tek, igen nagy mennyi ség ben
vál tak ki (stron ci um-kar bo nát, SrCO3). A cse rép -
da rab nak fé nyes fe lü le te for rasz tó csõ re du ká ló
láng já val érint ve és he vít ve sem mi ne mû vál to -
zást nem mu ta tott. Az oxi dá ló láng be ha tá sá ra
azon ban hosszabb he ví tés re zsír fé nyét el ve szí tet -
te, és vö rös szí nû lett. Elõ ször egy éle sen ha tá rolt
vé kony ré teg, azu tán a cse rép egész vas tag sá gá -
ban. A cse re pet bo rí tó szür kés fe hér ré teg nem 
ta pad erõ sen a fe lü let hez, már kö röm mel on nan
le ka par ha tó. Al ko hol ba már tott vá szon da rab bal
tö röl ve azt fe ke té re fes ti, míg a cse rép anyag ma -
ga az al ko ho los vász nat bar ná ra fes ti, mi köz ben

fé nyé bõl ve szít. Ma gát a cse rép anya gát vizs gál -
va ab ban szi lí ci u mot, alu mí ni u mot és mag né zi u -
mot ta lál tam. Az elõbb le írt mód sze rek sze rint
va sat és sze net mu tat tam ki. Amint azt a for rasz -
tó csõ pró ba be iga zol ta: a cse re pet, ha az va sat és
szer ves anya go kat tar tal maz, re du ká ló láng gal
pör köl jük, az ab ban lé võ vas oxi dul és szén nem
vál to zik, és így a cse rép szí ne fe ke te ma rad. Fé -
nyét va ló szí nû leg úgy nyer te, hogy az edényt
elõbb gyen ge tûz nél meg szá rí tot ták és fonnyasz -
tot ták, azu tán fi no man isza polt agyag, ká li um-
kar bo nát, vas oxi dul és kát rá nyos anya gok ke ve -
ré ké vel von ták be, mi u tán ezen ré teg meg szik -
kadt, va la mely esz köz zel (nyúl láb) meg ke fél ték.
Ez után re du ká ló tûz ben éget ték ki, ahol, mint azt
a selmeci pi pák nál lát hat juk, az agyag ke fé lés 
ál tal nyert fé nyét nem vesz ti el. A fe hér ré teg kal -
ci um és mag né zi um ra adott po zi tív re ak ci ót.
Ezen kí vül szer ves anya go kat is tar tal maz. Az
anyag mennyi ség azon ban oly ke vés, hogy ezen
anya gok mi ben lét ét még mikrokémiai úton sem
vol tam ké pes fel is mer ni. Ezen szür kés fe hér fes -
ték ré teg for rasz tó csõ láng já val érint ve gõ zö ket
fej leszt, a cse rép ki hû lé se után oly erõ sen ta pad
az edény hez, hogy ar ról már le vá lasz ta ni nem le -
het, te hát tûz ben nem volt, s csak ki ége tés után
ke rült az edény fe lü le té re.

XIV. Több szín re fes tett edény tö re dé ke.
Sza bály ta lan cse rép da rab, edény (tál) pe re mé vel.
Bel sõ fe lü le te fe hér, fe ke te és vö rös fes ték kel 
be von va. A tég la vö rös cse rép anya ga elég jól
isza polt agyag ból ké szült, és jól van éget ve. Ke -
mény  sé ge 4°. A fe hér ré teg vé kony, he lyen ként
le vá lik az alap ról, és így a pi ros agyag ré teg tû nik
fel. Kö röm mel ne he zen, kés sel elég könnyen le -
ka par ha tó. Me le gí tés re aro más sza got ter jeszt.
Al ko hol ba már tott vá szon ru há val dör zsöl ve le -
vá lik, és a fe hér ru hát ró zsa szí nû re fes ti. Anya ga
tim föld, szi lí ci um, ke vés ká li um tar tal mú kal ci -
um-kar bo nát szer ves anya gok kal ke ver ve.
Arány lag ke vés agyag és sok kal ci um tar tal mú
ve gyü le tek jel lem zik. A szer ves anyag arány lag
gyér, még is fi zi kai és ké mi ai vi sel ke dé se után
gyan tá nak, még pe dig nyír fa gyan tá nak tar tom. 
A fe ke te ré teg for rasz tó csõ láng já ban tar tós,
hosszabb iz zí tás után meg bar nul, utóbb meg vö -
rö sö dik; a cse rép a ré teg alatt meg fe ke te dik, ar ról
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tesz ta nú bi zony sá got, hogy itt is va la mely tûz ben
ol va dó és to vább szi vár gó szer ves anyag nak kell
je len len ni, mely a fes ték ré teg szem csé it me le gí -
tés re az al sóbb ré te gek be vi szi, és re du ká ló láng -
ban szén né ég. A vö rös fes ték agyag föld, me lyet
vas oxid fest vö rös re. Egy vé kony szi lánk ja só -
sav val meg ned ve sít ve a for rasz tó csõ láng já nak
sze gé lyét elõbb vi lá gos kék re, utóbb zöld re fes ti.
Mi u tán a szí ne zõ dés csak pil la na to kig, va gyis
igen rö vid ide ig tart: réz tar tal ma igen ke vés. A
vö rös ré teg fé nyes, te hát a fes ték ré teg fel ra ká sa
és be szik ka dá sa után va la mely esz köz zel fé nyes -
re lett csi szol va. A fe ke te, va la mint a fe hér fes ték
nem fé nyes, az az ezen fes tés csak a vö rös fes ték
csi szo lá sa után tör tént.

XV. Több szín re fes tett edény tö re dé ke.
Sza bály ta lan cse rép tö re dék. Ke mény sé ge 3°.
Kül sõ fe lü le tét sár gás fe hér, fe ke te és vö rös fes -
ték ré teg bo rít ja; bel sõ fe lü le tén szinter nyo ma i -
val. A cse rép anya ga sár gás, sok kal ci um-kar bo -
ná tot tar tal ma zó agyag. Ke reszt met szet ben há -
rom ré te get le het meg kü lön böz tet ni: a kül sõ fes -
ték ré te get, me lyet a sár gás bar na cse rép re fes tet -
tek; a cse rép ma ga két ré teg bõl áll, egy vas ta gabb
sár gás bar na és egy vé kony szür kés fe ke te ré teg -
bõl, ez utób bit vas oxi dul fes tet te fe ke té re. Az
edény va ló szí nû leg szûk nya kú kor só le he tett, s
így a szén és va sat tar tal ma zó agyag ége té se al -
kal má val arány lag ke vés oxi gén ke rült az edény
bel se jé be, s a vas csak oxidullá és nem oxid dá
lett éget ve. For rasz tó csõ re du ká ló láng já val
érint ve a cse rép kül sõ fe lü le te két mil li mé ter
mély  sé gig meg fe ke te dik. Oxi dá ló láng ban ezen
szí ne zõ dés is mét el tû nik. A fes ték ré teg kén sav -
val pre pa rál va fe ke te ma ra dé kot nem hagy. Só -
sav  ban csak mik ro szkóp alatt ész re ve he tõ pezs -
gés köz ben rész ben ol dó dik, az ol dat a só sav 
el pá ro log ta tá sa és ki lú go zá sa után ammónium-
szulfocianát hoz zá adá sá ra meg vö rö sö dik, te hát
vas van ben ne, kén sav hoz zá adá sá ra kal ci um ra
jel lem zõ gipsz kris tá lyok lép nek fel. A be pá ro log -
ta tott vi zes ol dat ma ra dé ka ecet sav ban old va réz-
nit rát, ká li um-nit rát és nát ri um-ace tát hoz zá adá -
sá ra fe ke te kris tály kép zõ dést nem mu tat, va gyis
ólom nincs ben ne. Ezen cse rép, da cá ra nagy vas -
tar tal má nak, a ben ne lé võ sok kal ci um-kar bo nát
mi att nem oly élénk vö rös szí nû, mint azt vár ni

le het ne. A fes ték ré te get az agyag ki ége té se után
fi no man isza polt agyag és mész ke ve ré ké vel
von ták be, a pi ros ré sze ken sok vas oxi dot ke ver -
tek a fes ték anya gá hoz, a fe ke te he lye ken szén -
tar tal mú agyag föld del fes tet ték át. Fé nyét ke fé lés
ál tal nyer te a cse rép. Fé nye sí té se után is mét
gyen ge tûz be ke rült az edény, mi köz ben a fes ték -
be ke vert ha mu zsír okoz ta a fes ték össze ál lá sát
és az alap hoz va ló ta pa dá sát. 

XVI. Több szín re fes tett edény tö re dé ke.
Sza bály ta lan cse rép da rab, edény pe re mé vel. Ke -
mény sé ge 4°. Po ró zus cse rép, erõs oxi dá ló tûz -
ben éget ve. Bel sõ fe lü le tét rész ben sár gás fe hér,
kül sõ fe lü le tét fe hér, fe ke te és vö rös fes ték ré teg
bo rít ja. A fe hér fes ték kal ci um-kar bo ná tot tar tal -
ma zó agyag, vas és mag né zi um nyo ma i val. A fe -
ke te fes ték ben szén, vas- és réz oxid van.

Ma gá ban a fes ték ben lé võ szer ves anya -
gok erõs tûz ben tel je sen ki ég tek, s így tá mad tak
a li ka csok. A cse rép fes tett fe lü le te szá raz, vagy
víz be már tott ru há val könnye dén dör zsöl ve alig
ad le va la mit, míg az al ko hol lal meg ned ve sí tett
ru hát sár gás szín re fes ti. Me le gít ve aro más gyan -
ta sza got nem ter jeszt. Kén sa vas ke ze lés után
stron ci um-nit rát tal csak igen gyér, kris tá lyos csa -
pa dék vá lik ki, szer ves ve gyü le tek nyo ma it nem
je lez ve. Je len eset ben a fes tés tech ni ká já ra néz ve
ha tá ro zott vé le ményt mon da ni nem le het.

XVII. Fe hér fes té sû edény tö re dé ke.
Edény pe rem-tö re dék. Ke mény sé ge 4°. A cse rép
anya gá ban há rom ré te get le het meg kü lön böz tet -
ni. Bel se jét vé kony ré teg ben bar nás pi ros fes ték -
ré teg és rész ben sár gás fe hér szinterszerû ré teg fe -
di, mely sok szer ves anya got tar tal maz. Kül sõ fe -
lü le tét bar nás pi ros, vi lá go sabb pi ros és rész ben
szür kés fe hér fes ték ré teg bo rít ja. A cse rép kö zép -
sõ ré te ge fe ke te, mely va sat és sze net tar tal maz.
A két kül sõ ré teg ben ki zá ró lag va sat mu tat tam ki
fes tõ anyag nak, ezen kí vül réz nyo ma it. A szür -
kés fe hér fes ték ré teg kal ci um és szi lí ci um tar tal -
mú tim föld. Az edényt re du ká ló tûz ben
fonnyasz tot ták, azu tán vö rös vas oxi dot tar tal ma -
zó fi no man isza polt agyag föld del von ták be;
meg szik ka dá sa után mész tar tal mú fe hér fes ték -
kel át fes tet ték a fes tett dí szí té se ket, s rö vid ide ig,
de ma gas hõ mér sék le ten, oxi dá ló tûz ben éget ték
új ra. A cse rép da rab fe lü le te így pi ros szí nét és fé -
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nyét meg tar tot ta, azon ban a sok kal ci um-kar bo -
ná tot tar tal ma zó fe hér fes ték ége tés ál tal el veszt -
ve szén sav tar tal mát fel puf fadt, s így fény te len és
ér des lett.

XVIII. Rosszul ki égett, vastagfalú edény
tö re dé ke. Tö re dék edény fe ne ké rõl; vas tag cse -
rép da rab, nem isza polt agyag ból gyúr va. Da cá ra
bar nás szí né nek, vo ná sa he lyen ként a bisquitt-
táblán élénk vö rös. Ke mény sé ge 3°. Nincs tel je -
sen és egyen le te sen ki éget ve, csu pán fonnyaszt va,
és egy ál ta lán igen dur va meg mun ká lás ra mu tat.
Anya ga már gás és ap ró ka vi csot tar tal ma zó
agyag.

XIX. Jól ki ége tett, vastagfalú edény tö re -
dé ke. Sza bály ta lan cse rép tö re dék, fel akasz tás ra
al kal mas át lyu kasz tott fül lel. Kül sõ fe lü le tén
dur va dí szí té sek lát sza nak, me lyek szá raz agya -
gos kéz vagy dur va szö vé sû szö vet vé gig hú zá sa
ál tal ké szül het tek. A cse rép da rab bel sõ fe lü le te
si ma, de össze re pe de zett ré te get mu tat. A cse rép
anya ga vas tar tal mú, isza polt agyag föld. Rö vid
fonnyasz tás után erõs oxi dá ló tûz ben gyor san
éget ték ki, mi ál tal az edény anya ga egyen lõt le nül
hú zó dott össze, s így bel se je össze re pe de zett.

XX. Túl égett edény tö re dé ke. Sza bály ta -
lan ala kú cse rép da rab, edény pe re mé vel. Ke reszt  -
met sze tén há rom ré te get le het meg kü lön böz tet ni.
A kül sõ ré teg igen vé kony sár gás bar na, he lyen -
ként szür kés, és rész ben hi ány zik. Ezen utób bi
he lyen a kö zép sõ fe ke te ré teg lát ha tó. A kö zép sõ
ré teg erõ sen li ka csos, fe ke te. A bel sõ fe lü let ré te -
ge is mét bar nás szí nû. A kö zép sõ ré teg anya ga
szi lí ci um, karbonium és vas oxi dul. A kül sõ és
bel sõ ré teg ben ezen kí vül tim föld is van. Az edény
nem ké szült gon do san, az anyag össze ke ve ré se
al kal má val sem tar tot ták be a kel lõ arányt, több
va sat és ho mo kot tar tal ma zó sze net vet tek, mint
agya got, s csak a bel sõ s a kül sõ fe lü le tet von ták
be tisz tább agyag gal. Már a re du ká ló tûz ben tör -
tént fonnyasz tás al kal má val a szén nagy ré sze el -
kok szo so dott, és a vas sal és kvarc cal sa la kot ké -
pe zett. Oxi dá ló tûz ben tör tént ki ége tés al kal má -
val az edény va ló szí nû leg da ra bok ra re pedt, mert
nem le het sé ges, hogy ily hely te len ke ve rék nagy
me le get s utá na a ki hû lést ki bír ta vol na.

Vizs gá la ta im ered mé nyét így össze fog -

lal va, meg ál la pít hat juk, hogy a jobb edé nyek
igen fi no man isza polt agyag ból ké szül tek, a 
kö zép sze rû edények[nek] fe lü le tét von ták csak
be igen fi no man isza polt agyag gal, a dur vább
meg mun ká lá sú edé nyek nél még az anyag meg -
vá lasz tá sá ra sem for dí tot tak gon dot. A fes té ke ket
egy részt csu pán agyag gal ke ver ve és víz zel fel -
ereszt ve al kal maz ták, ke fé lés vagy csi szo lás sal
ad ták meg a fényt, s utá na a ká li um tar tal mú 
szi li ká tok meg öm lé sé ig he ví tet ték az edényt; de
itt sem tar tot ták be min dig a hõ fo kot, s mint lát -
tuk, elõ for dult, hogy túl he ví tés kö vet kez té ben a
ré teg el vesz tet te fé nyét, majd más eset ben oly
ke ve set he ví tet ték, hogy a fes ték nem ál lott elég -
gé össze. Ha az ége tés után a tárgy szí né vel nem
vol tak meg elé ged ve, gyantanemû anya gok kal
ke vert fes ték kel ja ví tot tak utá na, mint azt az
egyik (XIV. sz.) fe hér fes té sû edény iga zol ja.

Bu da pest, 1915. évi ok tó ber hó 19-én

Ki tû nõ tisz te let tel
Dr. GASPARETZ Gé za Elem ér
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RRaa ppoorr ttuull GGAASSPPAARREETTZZ..
DDaattee pprriivviinndd iissttoorriiaa cceerrcceettããrriiii
ssiittuulluuii pprreeiissttoorriicc AArriiuuººdd
(Despre publicare)

Ra por tul lui dr. Gé za Elem ér GAS-
PARETZ, restaurator-chimist al Muzeului
Naþional Maghiar prezintã rezultatele analizei
chimice efectuate pe câteva obiecte de ceramicã
ºi de cupru de la situl preistoric de la Ariuºd.
Analiza i-a fost cerutã de Francisc LÁSZ LÓ,
custodele Muzeului Naþional Secuiesc din Sf.
Gheorghe, cercetãtor al sitului, care îi trimite
obiectele la Budapesta în 1914. Analizele sunt
efectuate în anul 1915. Darea de seamã
cuprinzând concluziile dateazã din acelaºi an. Nu
s-a pus problema publicãrii. Rezultatele urmau
probabil sã fie incluse în lucrãrile lui LÁSZ LÓ
referitoare la Ariuºd, dar soarta tragicã a savan-
tului a împiedicat finalizarea operei sale. Ra por -
tul a ajuns sã fie un episod uitat, deºi foarte
interesant al istoriei cercetãrilor de la Ariuºd.
Poartã in te res mai degrabã din punct de vedere al
istorie ºtiinþei, dar cuprinde ºi informaþii, care
sunt valorificabile pânã azi pentru cercetãtorii
sitului de la Ariuºd. Materialul a fost prezentat în
2005, la Odorheiu Secuiesc, la adunarea ambu-
lantã a Societãþii Muzeului Ardelean. 

TThhee GGAASSPPAARREETTZZ RReeppoorrtt.. 
DDaattaa CCoonncceerrnniinngg tthhee HHiissttoorryy 
ooff tthhee RReesseeaarrcchh ooff tthhee EErrõõssdd
((AArriiuuººdd)) SSeettttlleemmeenntt
(About the publishing)

The author of the report presented below
was G. E. GASPARETZ, former chemist and
restorer of the Hungarian National Museum, its
subject is a chemical analysis made on some
archaeological finds from the prehistoric settle-
ment of Erõsd (Ariuºd). The finds were sent to
Budapest in 1914 by F. LÁSZLÓ, archaeologist
and custodian of the Székely National Museum.
The analysis and the report summarising its
results were carried out during 1915. The results
were intended to be published in LÁSZLÓ's
studies, but his premature death prevented him in
finishing his work. The report has become a for-
gotten but still interesting episode in the research
history of the settlement.
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