
RESTAURÁTORI FELADATOK A RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOKON

Az utóbbi másfél évtizedben végzett régészeti á s a 
tásokról kiadott közleményeket vizsgálva azt tapasz
taljuk, hogy a feltárásokon csak  igen ritkán és eléggé 
esetlegesen vettek részt restaurátorok, évente á tlag o 
san 3 esetben 1 — 1 fő. C sak  az utolsó öt esztendőben 
emelkedett ez a szám évente átlagosan  7—8 esetben 
1 —2 fő re .1 2

Miért szükséges a restaurátor közvetlen részvétele 
az ásatásokon3?

A régészeti leletek konzervá lásának cé lja  és fe la d a 
ta : a leletek megőrzése, amely m indenekelőtt attói 
függ, hogyan emelik ki a földből, s közvetlen utána 
milyen hatás éri és miképpen kezelik. Az ásatásró l be
került leletek legtöbb esetben hónapok m últával, de 
előfordul sajnos még nap jainkban  is, hogy évekkel a 
fe ltárás után kerülnek a restaurátor kezébe. A ta la j
ból való előkerülés és a restaurálás között e ltelt idő 
alatt, ha a tárgy kellő kezelésben nem részesül, sok 
esetben teljesen megsemmisül, vagy erősen rongáló
dik, illetve fe ldolgozhatatlanná vá lha t.3 Y p e y  J a p p  
a következőket ír ja : ,,Az 1951-es ásatásom  leleteiből 
számos tárgy, amely most néhány év múltán részletei
ben kárt szenvedett, ma sokkal jobb á llapotban  le
hetne, ha a konzerválás közvetlenül az ása tásná l 
megtörténhetett volna. Ahol az ása tási jegyzőkönyv 
szerint egy kés hüvelyének vagy nyelének kellett len
nie, most csak a lakta lan  por volt ta lá lható . Az ása tási 
leletek szakszerű megőrzése csak úgy volna lehetsé
ges, ha a tárgyakat egy külön e célra berendezett la 
boratórium ban, közvetlenül az ása tás után lehetne 
kezelésbe venni.”  Vélem énye szerint ,,a  restaurátor 
műhely minden m unkatársát el kellene látni ása tási 
tapasztalatokkal, am iképpen az ásatónak is rendel
keznie kellene a konzerválás legszükségesebb tap asz
ta la ta iva l és az elsősegély-nyújtás a lap fogalm aiva l. 
Mert az ása tás és a műhelyek sikerei tetemesen fo
kozhatok, ha kettejük között erős kapcso lat és szoros 
kontaktus áll fenn és nem aggályos e lkü lönülés, am int 
ezt a legtöbb esetben még ma is tap aszta lju k .” 4

Régészeti fe ltá rása ink  technikai fe lszereltsége an ya
gi tényezőktől és az ása tást vezető régész igényessé
gétől is függ. Nem elegendő, hogy elvileg tisztában 
legyünk a tennivalókkal.

A Régészeti Kézikönyv „Fe lsze re lés a helyszíni kon

1. RF 10 (1960) -  24 (1972).
2. Régészeti Kézikönyv. I. Gyakorlati régészet. Budapest

1954, 261. (Továbbiakban: Rkkönyv.)

zervá láshoz” című fe jezetében ’ azt a já n lja , hogy a 
régész szám ára állítson össze a restaurátor egy ún. 
m entőládát, m egfelelő használati u tasítássa l.

M ai szakm ai igényünket ez már nem elégítheti ki. 
Pedig örülnénk, ha leg alább  az előbb említett „m en
tő láda" m egvalósulna minden ása tás kezdetén. Bár 
ez a m egoldás igen sok veszélyt is rejt m agában. A 
nem m egfelelő módon alkalm azott e lőkezeléssel töb
bet árthatunk a leletnek, mintha kezelés nélkül em el
nénk ki a földből. Tehát ezt a munkát, de főleg a 
konzerválási tapaszta lato t használati u tasítássa l pó
tolni nem lehet.

Előkezelésen értjük az ásatáson  végzett konzervá lá
si fo lyam atokat, vagy egyéb, erősítő átitatásokat és az 
anyag m egfelelő csom agolási módjait. Ezeket az e lő 
kezelési m unkálatokat kell az ásatáson elvégeznie a 
restaurátornak. Az előkezelés egyben elősegíti és 
m egbízhatóvá teszi a restaurátor múzeumi belső 
m unkáját, hiszen ismeri m á ra  leletek előkerülési kö
rülményeit, á llapo tá t, rendeltetését stb. A konzerváló 
munka te ljes ciklusa, úgyis csak a múzeum restaurá
tor részlegében végezhető el.

Ma még sajnos nem tud ják m egoldani, hogy min
den ásatáson  részt vegyen restaurátor, de a több évig 
folyó temető-, telep- és várásatásoknál ezt e lenged
hetetlennek tartjuk.

E fe ladatok elvégzéséhez ása tási laboratórium ot 
szükséges fe lá llítan i.

AZ ÁSATÁSI LA BO RATÓ RIU M  FELADATA

1. A szériában  kezelt (kerám ia és á llatcsont) le le 
tek tisztítása , illetve m osása, szá rítása , vá loga
tása , ragasztása és csom agolása .

2. A rossz m egtartású tárgyak földből való kieme
lése és előkészítése a szá llítá sra .

3. Szerves eredetű tárgyak kezelése.
4. Az összes lelet pontos reg isztrá lása (lásd ké

sőbb) és végül az anyag csom agolása a szá llí
táshoz.

5. A fe ltárt, de a terepen m aradó leietek konzervá
lása (vako lat m aradványok, padló töredékek stb.)

A laboratórium nak külön helyiség szükséges. Itt le
het egyben az ása tás idejére a raktározást is megol-

3. SCHLAGER K.-NÉ., Müt 1 (1970) 113.
4. YPEY J„ Präp 10 (1964) 39-47.
5. Rkkönyv. 289.
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epokitt
karbam id gyanta 
szilikon-gumi és kata lizátora 
poliészter gyanta

6. M űszer :
sztereo-binokuralis mikroszkóp 

ÁLTA LÁN O S TU D N IV A LÓ K  A TEREPEN

A földből való kiem eléskor ügyeljünk arra , hogy a 
leletet ne tegyük ki a napfény hatásának . A hirtelen 
száradás teljesen tönkre teheti a leleteket. Ezért ki
bontás után azonnal takarjuk  le. A már kiemelt d a 
rabot azonnal dobozolva az ása tási laboratórium ba 
kell szá llítan i. Hosszabb ideig tartó m unkánál, ha 
nincs, mesterséges árnyékot biztosítunk az adott 
m unkaterület fölé.

Legyen egy á llandó  Iád ikánk vagy dobozunk, amit 
kézben könnyen vihetünk, melyben a szükséges szer
számokat, anyagokat helyezzük el. M egkönnyíthetjiik 
m unkánkat, ha a felvételhez használt oldatokat előre 
elkészítve (még a múzeumban összeállíthatjuk) visz- 
szük ki a terepre.

Vezessünk naplót a tárgyak kezeléséről, hogy a ké
sőbbiekben is biztosan tudjuk, milyen előkezelést ka
pott. Az ása tás megkezdése előtt beszéljük meg az 
ása tást vezető régésszel, hogy milyen je llegű  leletek 
várhatók, s milyen különleges szakm ai k ívánalm ak 
merülhetnek fel.

LELETEK

Az ása tást vezető régész á lta l megadott lelőhely
cédulával e llátva kezeljük mindig az anyagot! ü g ye l
jünk arra , hogy az eredeti cédula m egm aradjon, még
ha az anyag csoportosítása során többre is lesz szük
ségünk. Az ása tási laboratórium ban vízálló  tussal, 
pausz-papírra írt céduláva l látjuk el a nedves készít
ményeket. A teljesen azonos lelőhelyű (azonos sze l
vény, mélység stb.) leleteket még mosás előtt vá lo gas
suk szét (kerám ia, csont, fém, üveg stb.) M indegyi
ket külön-külön lássuk el le lőhelycédu láva l. Végezzük 
el a szükséges kezeléseket, a csom agolásukat is a 
lelőhelyen belül anyagonként végezzük. A leleteket 
előkerülésük sorrendjében folyam atosan számozzuk 
meg. A számokat vízben oldódó tussal írjuk a tárgyra 
vagy zacskó jára , azért, hogy leltározáskor könnyen 
eltávolíthatók legyenek. A szám ozás lényege kettős: a 
válogatás, illetve az edénytöredékek összekeresésének 
megkönnyítése, de elsősorban a kiemelt darabok (ra j
zo lásra, fotózásra stb.) biztonságos kezelése és azo
nosítása. H asonlóképpen a já n lja  M. W h e e l e r  is a 
fe liratozást, de ő csak a kerám ia töredékekre a lk a l
m azza.11 Az ilyen je llegű  leletm egjelö lést nem kell a l
kalm azni a temető fe ltárásoknál, mert a sírok an ya
gai úgyis zárt kis egységeket alkotnak. (P l. az edény 
d a rab ja it egy sírban ta lá lju k  meg.)

10. WHEELER 1960, 174.

Kerámia

Telepásatásokon — legyen az bárm ilyen korú —, a 
leletek legnagyobb részét a kerám iatöredékek a lko t
ják . Nagyobb száza lékban  sem a földből való kieme
lésük, sem a tisztításuk nem okoz különösebb problé
mát. Egyszerűen vízzel tisztíthatok. Földnedves á llapo t
ban azonban mosásuk tilos, csak a levegőn való pár 
órai szikkadás után. A kerám ia m osására nagy meny- 
nyiségű vízre van szükségünk. Ha a közelben nincs 
víz, okvetlenül legyen víztárolónk pl. 100—200 literes 
hordó vasá llványra helyezve, kifo lyócsappal fe lszere l
ve. Ha természetes víz (patak , tó stb.) van a közel
ben, a leletek m osására az is megfelelő. M osás után 
az edénydarabokat szárító gyékényre vagy szitákra 
helyezzük. (69. kép) Az utóbbin gyorsabb és egyen
letesebb a száradás. Száradás után következik a vá
logatás, s ha módunkban á ll, az összeillő  darabokat 
összeragasztjuk, vagy a későbbi összeragasztás meg
könnyítésére krétával vagy ceruzával je lö ljük  meg.

69. A helyszínen mosott leletek gyors szárítása szitákon.— 
Rasche Abtrocknung der auf dem Gelände ab gewasche

nen Funde.

A múzeumban sosem áll rendelkezésünkre olyan 
nagy válogatási terület, mint a terepen, s ezt jól 
használjuk ki.

A terepen azonban ne selejtezzük az anyagot! Az 
ása tás során sok olyan jelenség észlelhető, am ellyel 
a látszólag jelentéktelen darabok kapcso latba hoz
hatók. M ásrészt más tudom ányág képviselő je — eset
leg — éppen az , ,értéktelen darabokat” ítéli sa já t 
vizsgálatához e lengedhetetlennek.

Az egyedileg kezelhető kerám iák lehetnek a rosszul 
égetett őskori-, mészbetétes-, festett-, sír-, m ázas ke 
rám iák. Á lta lános szab á ly : földből való kiemeléskor

11. Rkkönyv 262.
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sose szedjük ki azonnal az edény belsejéből a földet. 
Tartalm azhat olyan szerves anyagokat, am elyeket 
v izsgálat cé ljá ra  nylon zacskóba vagy üveg fio lába 
kell e ltennünk. M egkönnyíti a m unkánkat az is, ha 
a föld nyomásától darabokra esett edényt is rögtön 
egy zacskóba helyezzük, mégha nagyobb leletegyüt
tesbe is tartozik. A sírból e lőkerült edényeknél is 
ügyeljünk arra , hogy mindegyiket külön-külön cso
m agoljuk és cédulázzuk, majd egy nagyobb dobozba 
helyezzük az egész sír anyagát.

Az egészben ki nem emelhető rosszmegtartású ke
rám iát, a földből való kiem elés előtt kezelni kell. A 
tárgy állapotátó l függően a restaurátor dönti el, hogy 
melyik mód a lka lm azása  szükséges. M inden esetben 
az edény külső fa lá t legalább  részben m egszabadít
juk a földtől. Ha nincs tú lságosan porlékony á llap o t
ban, akkor ezt a műveletet körben elvégezhetjük.

Amennyiben a tárgy á llapo ta ezt nem egedi meg, 
akkor az egyik szakaszon a föld e ltávo lítása után ke
zeljük a megfelelő módon. Ezt m egism ételjük, míg 
körbe nem érünk a tárgyon.

Kezelési módok az edények kiemeléséhez :

a) Elégséges lehet az edényt gézzel szorosan kör
be csava rn i; belülről a föld már ö ssze tartja ."

b) Touolban oldott Bedacryl-la l vagy 10%-os ce l
luloid oldattal itassuk á t .12 13 14 15 16

c) Vékony selyem papírt tapasztunk a tárgyra és 
gyertyaviasszal körül ö n tjü k .1, (V igyázzunk, hogy 
a visza hőmérséklete 30 °C  fölé ne em elked
jen .)

d) PVB 3—5% -os den. szeszes o ldatáva l ecsete ljük 
az edényt.1'1 (N éhány esetben kifehéredik, kö
tés után azonban ez kefével e ltávolítható .)

e) Plextol 20-50% -os vizes h íg ításban a lka lm az
ható. (Kötés után a kifényesedés a tárgy fe l
színéről oldószerrel e ltávolítható .)

Azokat a kerám iákat, am elyek vízzel történt egysze
rű tisztítással nem látszanak m egfelelően, mégegyszer 
kezelhetjük. Na-hexam etafoszfátos kezelésse l.lo Tere
pen a sósavas tisztítás különösen veszélyes, mert a 
kimosáshoz szükséges mennyiségű folyóvíz gyakorla
tilag nem biztosítható.

Fémek

Még a jóm egtartású fém leleteknél is a változó kül
ső viszonyok hirtelen romlást idéznek elő a földből va 
ló kikerülés után. E fo lyam at m egállítására  a já n lja  G . 
H . G e r a s z i m o v a  a következőt: természetes vízzel 
távolítsuk el a tárgyról a szennyeződéseket és hasz
náljunk ciklo-hexil-am inkrom át inh ib itort.I(’ (O ldható  
40 g/l v ízben; 10 g/l e tila lkoho lban . 18—20 g/mJ

12. WHEELER 1960, 173.
13. ERSFELD H. J., Funde der Vorzeit. Weimar 1955, 14.
14. Szalay Zoltán főrestaurátor közlése alapján.
15. SCHLAGER K.-NÉ, Müt 1 (1970) 117.
16. GERASZIMOVA G. H., CO 19 (1967) 112-114.

tartalm ú gátlószeres pap írként a lkalm azható .) így tá 
roljuk a leletet m egfelelő csom agolásban , míg a kon
zervá lásra  sor kerül.

Ha nem áll m ódunkban a lkalm azn i az inhibitoros 
előkezelést, akkor vízzel mosni tilos, mert az gyorsít
ja  az oxidációt. C sak  száraz tisztítást végezzünk.17 
Vagyis száraz kefével m echanikusan távolítsuk el a 
földes rárakódást.

A rosszm egtartású, helyszíni kezelést igénylő fém
leletek legtöbb esetben sírból kerülnek elő. Ezért te
mető fe ltá rásako r erre mindig kellően készüljünk föl. 
Az apró, törékeny leleteket legjobb földdel együtt ki
emelni és egyenként kis dobozba helyezni. Közvetlen 
a sírfeltár*ás után asztalon végezzük el a leletek to
vábbi tisztogatását, konzerválását. Kis kefével, ecset
tel, szikével, bonctűvel és lándzsával dolgozzunk. S za
badítsuk meg a fö lösleges földtől, s a most még pon
tosan látható összetartozó darabokat ragasszuk ösz- 
sze. Lempzes tárgyaknál a darabokat gézre vagy pa
pírvattára is fe lragaszthatjuk . Sok esetben a sírban 
nem tudjuk pontosan m eghatározni (főleg bolygatott 
s íroknál) a leletek darabszám át. Viszont ha a m eg
adottak a la p já n  já runk el, pontosabbá válik  a hely
színi le írás a fe ltárás, és csökkentjük a fe ldolgozásra 
a lka lm atlan  töredékek szám át.

A nagyon rossz m egtartású, helyszíni kezelést igény
lő leletek egyéb kiem elési m ódjai:

a ) A kibontott leletre helyezünk o la jja l átitatott pa
pírt és gipsszel körüiöntjük. Kötés után körűI- 
árko ljuk és földdel együtt felvesszük. A fe lesle
ges földtől megtisztítva már biztonságosan szá l
líthatjuk a múzeumi laborató rium ba.111

b) Plextollal átitatott pap írvattával vagy jap án  pa
pírral is beboríthatjuk vagy tam ponálhatjuk a 
tárgyat. Nagyobb és vastagabb leleteknél gézt 
használhatunk. A plextolt vízzel hígítva (60— 
8G%-os o ldat) alkalm azzuk.

A b) pont a la tt jelzett móddal vettük fel K áp ta lan 
tóti 2. s írjában  ta lá lt vödröt és Zam árdi 18. sírjában 
levő kengyeleket. (LXXI. t. I—II.) A kis vödör pántjait 
kívülről megtisztítottuk a földtől, körültekertük plex- 
tolos gézzel. Kötés után földdel együtt kiemeltük. A 
laboratórium ban eltávolítottuk a földet a vödör bel
sejéből és helyére megfelelő nagyságú polistirol hab
anyag o t19 tettünk. Most ehhez ragasztottuk a fa 
nélküli bronz pántokat. Kívülről leoldottuk a plexto- 
los kötést. A vékony (0 ,5—0,7 mm vastagságú) le
mezeket törés mentesen konzerválhattuk. Mivel a vö
dör eredeti nagyságát a pántok megőrizték, mére
teiben pontos m ását készíthettük el. Konzerválás 
után a stirol habot könnyedén eltávolítottuk (m ele
gített késsel, o ldószerrel) és az így rekonstruált fa 
vödröcskére ráhelyeztük a konzervált pántokat. (XV III. 
t. 10.)

17. ERSFELD 1955, 14.
18. A B ^ yC H H  1972, 263
19. Ez 6., (1972) 5.



RESTAURÁTORI FELADATOK A RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOKON 307

LXXI. I =  Avar vas kengyel felvétel előtt (Zamárdi, 18. s ír); II =  Avar vas kengyel felvétel közben; III =  Töre
dékes mészkőpadló a somogyvári bazilikában; IV =  Megtisztított és összeragasztott padlólapok. — I. =  Eiserner awa- 
rischer Steigbügel vor der Bergung (Zamárdi, Grab 18;) Il =  Steigbügel während der Bergung; III =  Fragmen
tarischer Kalksteinfussboden in der Basilika von Somogyvár; IV =  Saubergemachte und zusammengekittete Fuss-

bodenplatten.
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A Zam árdi-Réti földek TS. s írjában  előkerült ken
gyelvasakat a leírt előkezelés eredm ényeként sikerült 
egyben kiem elnünk és a későbbiekben konzervál
nunk úgy, hogy a nyomokban m egm aradt ezüst be
rakás is láthatóvá vált. (V I. t. 1—2.)

Az érmeket  könnyen tehetjük , , láthatóvá” a terepen 
1—2 szeri Na-hexam etafoszfátos tisztítással. Sok eset
ben kerülnek elő olyan fém tárgyak, am elyeken textil
m aradvány van. Ezeket jobb minél előbb leválasztan i 
a fém tárgyról. Ha látjuk, hogy éles szikével a textil 
megsértése nélkül nem tudjuk szétválasztan i, akkor a 
következő oldattal segítsük a szét-, ill. leválasztást. 
1500 mól. súlyú poliethylénglikol oldattal átitatjuk a 
szövetet. A szövetnél kissé nagyobbra vágott m ull
pólya réteget helyezzünk a m aradvány fölé, amelyet 
azután többször is átitatunk az o ldatunkkal.20 Teljes 
száradás után a leválást m echanikusan is e lőseg ít
hetjük. (Textilleletekről még lá sd : Textíliák a lfe jezet.)

üveg

A tapaszta lat azt m utatja, hogy restaurá lási szem
pontból az üvegleleteket két csoportra oszthatjuk:

a ) te lepásatások rétegeiben ta lá lt töredékekre,
b) sírokban ta lá lt üvegtárgyakra és töredékeire.
A restaurátorok szám ára különösen az utóbbiak 

okoznak súlyos gondot, mivel a sírokban igen erős a 
bakteriá lis lebontótevékenység. Ennek következtében 
— különösen az első időkben — keletkező bom láster
mékek súlyosan roncsolják az üveg (=  túlhűtött fo
lyadék) szerkezetét először a fe lületen, majd a válto
zás mind mélyebbre hatol. Ezért gyakran már a fe ltá
ráskor fellépő hőm érsékletváltozás darabokra repeszti 
az üvegtárgyakat. A római kori tég lasírokban és 
szarkofágokban ta lá lható  üvegedények többnyire 
épek, ellentétben a népvándorláskori (germ án, hun) 
földsírokban előforduló üvegm ellékletekkel, am elyek 
az esetek többségében darabokra törtek. De nem csak 
a te ljes üvegedényre kell gondolni, hanem észlelni 
kell a kis üvegdarabokat is ,21 elsősorban az avarkori 
sírokban, hiszen üvegmozaik-töredékek is akadnak 
köztük.22 23

De ta lán az üveggyöngyökre kell a legnagyobb 
figyelmet ford ítani, am elyeknek már a fe lszedését is 
helyénvaló a restaurátorra bízni. Ezt nem csak az 
üveg-, az arany- és ezüstfó liás üveg-, valam int a 
pasztagyöngyök á llapo ta k íván ja meg, hanem az 
a körülmény is, hogy gyakran — am int erre már J. 
A. H. P o t r a t z  is nyomatékosan felhívta a figyel
met2,1 — nincs lehetőség a terepen a gyöngysor gon
dos és pontos fe lvételére, vagy azért, mert a hosz- 
szadalm as m unkára az idő já rás a lka lm atlan , vagy 
az aprólékos m unkára n incs elegendő idő. Ilyen

20. EICHHORN P„ AfR 2 (1971) 29.
21. LÁSZLÓ GY., A népvándorláskor művészete Magyar- 

országon. Bp 1971, 89.
22. SZABÓ J. G Y„ AASz 10 (1966) 89—98.
23. POTRATZ J. A. H., Einführung in die Archäologie.

Stuttgart 1962, 117-118.

esetben ma is az érintett fö lddarab  in situ kiem elése 
a legjobb módszer. így mentette meg például L. 
W o o l l e y  az Ur-i királysírok csodálatos aranyék
szereit.

Bárm ilyen jó á llapo túnak is látszik az ép üvegtárgy, 
kiem elés előtt gézzel, vagy pap írvattával kell körülte
kerni, nehogy a benne lévő föld a vékony s kevéssé 
e llená lló  anyagot szétnyom ja. Különösen áll ez a vé
kony üvegedényekre. Nedves környezetben ta lá lt üveg
edényt etila lkoholos ecsete lés után PVB-os átita tás
ban részesítjük .24 A korábbi e ljá rá so kat G . M a z a- 
n e t z  összegezte 1953-ban.2“

A darabokra törött üvegedényt óvatosan csom agol
juk papírvatta közé. Ha a darabok a llag a  igen gyen
ge, akkor előbb itassuk át és kötés után csom agoljuk 
csak.

Csont

A csontok eredetük szerint különbözőek lehetnek:
1. Emberi csontok. Leggyakrabban a tem etkezések

nél ta lá lt vázak, vagy ka lei ná It vázrészek képviselik 
ezt az anyagcsoportot. Kimondottan restaurátori fe l
ad at a ham vasztásos sírokból előkerült ka lc iná lt cson
tok k iszabad ítása az egyéb leletek közül. Ezek termé
szetesen rendkívül törékenyek éppúgy, mint a római 
szarkofágok csontvázai.

Sok esetben, hasonló á llapotban  ta lá lható  a népván
dorláskori-, honfoglaláskori temetők fö ldsírja iban  fe l
tárt csontváz is. Bárm inemű kezelés előtt a legépebb 
ágyékcsigo lyát tegyük el v izsgálati c é lra .211

2. Á llati csontok. Te lep fe ltárásnál á llatcsont is olyan 
nagy mennyiségben kerülhet elő, mint a kerám iatöre
dék. Egyszerű kezelésük a kerám iához hasonlóan 
történik. M indenesetre szikkadás után, ha mossuk a 
csontokat, soha ne áztassuk, hanem azonnal mossuk 
és szárítsuk. Sokkal lassabban  szárad mint a kerám ia, 
ezért csak  nyári időben a lka lm azhatunk terepen vizes 
tisztítást.

A csontleletek kezelését és csom agolását az á llap o 
tuk határozza meg. 1972. szeptember második felében 
a Zam árdi-Réti földeki avar temető fe ltá rásáná l a kö
vetkező m egoldást a lkalm aztuk. A felszedett csontvá
zat m egfelelő nagyságú tá lcá ra  rakva, másnapig szik
kadni hagytuk. Ekkor szárazon lekeféltük a rátapadt 
homokot és ezután csom agoltuk.27 Ha a csom agolás
hoz m egfelelő doboz nem áll rendelkezésünkre, akkor 
a koponyában benne hagyjuk a földet. Ha a fe ltárás 
közben m egsérül a koponya vagy valam elyik csont, 
még a földből való kiem elés előtt ragasszuk vissza a 
helyére a kitört h arabkákat. U H U  hart vagy hasonló, 
könnyen kezelhető ragasztóval.

Az egészen mállott, széttöredezett, m egm aradását

24. Szalay Z., a KMI. Technológiai Osztályán elhangzott 
előadása. (1971).

25. MÁZÁNETZ G., PAR 3 (1953) 43-44.
MK 1 (1965).

26. LENGYEL L, AÉ 87 (1960) 114-116.
27. A csomagolás módját lásd ÉRY K., MK 1 (1965) 18— 

20 .
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veszélyeztető leletek m egszilárd ítására a kiem eléshez 
a következő e ljá rások a lka lm azhatók :

a ) PVB 3% -os den. szeszes o ld ata .“8
b) Poliészter gyanta (C ata lo y Paste nevű készít

ményt haszná lja  B r i a n  J. F o r d  m egerősí
tésre, ragasztásra és kiegészítésre is .)21

c) Karbam id gyanta a lka lm azása  (m inden esetben 
végezzünk próbakötést: NH',CI vízben oldva 
0 ,75-1 0%  között. Nedves tárgyakat jobb den. 
szeszesen kezelni).'1"

d) Toluolban vagy m ethylalkolholban oldott PVA- 
val permetezzük be, kibontás után a leletet. Ha 
kivétel után még mindig törékenyek, 3—4 napig 
tartályban áztatjuk, mely toluolban oldott Be- 
dacrylt tarta lm az.28 29 30 31

e) Agyarak felvételénél jó az is, ha vékony g ipsz
réteggel fogjuk össze, mivel később az könnyen 
(vízzel) e ltávolítható .32

3. Csontból készült tárgyak. -  Á lta lában  nagyon 
gyenge állapotban  kerülnek elő, mivel már sírbahe- 
lyezés előtt különböző behatásoknak voltak kitéve. E 
leletek (fésű, hajtű, íjmerevítő, tegez d íszei, sótartó, 
tűtartó stb.) á llapotuknak megfelelő kezelés és előké
szítés után kerülnek a laboratórium ba. O tt esetleg 
újabb erősítés után kerülnek csom agolásra .

Bőr

A textíliákhoz hasonlóan a bőrből is csak kisebb 
darabkák, ritkább esetben összeállítható , ill. rekonst
ruálható (pl. övm aradványok, cipő-, csizm arészletek) 
kerülnek felszínre. M inden esetben ügyeljünk arra , 
hogy a helyszíni konzerválás megkezdése előtt te
gyünk el egy darabkát vizsgálat cé ljá ra . A nedves á l
lapotban előkerült bőrt úgy csom agoljuk, hogy a kon
zerválás megkezdéséig se száradjon ki,33 G . S z t a  m- 
b o l o v  foglalkozik részletesebben az ásatásokból 
származó bőrök tisztításával és m egóvásával. Fe lvéte l
hez 1-2% -o s PVB o ldatát a já n lja .34

Növényi részek maradványai

A természettudományos és technikai módszerek egy
re nagyobb tért hódítanak a régészeti kutatásokban .35 
A régészeti növénytan legfontosabb elvi és konzervá- 
lási e ljá rá sa it már közreadták.36 Ellentétben e leletek 
konzerválására korábban alkalm azott parafinos e ljá 
rássa l,37 csak könnyen kioldható indiferens anyago
kat a já n lan ak . A parafinos e ljá rá s  roncsolja az anyag

28. ÉRY K„ MK 1 (1965) 19.
29. BRIAN J. FORD., Pröp 12 (1966) 106-110.
30. Szalay Z., a KMI Technológiai Osztályán elhangzott 

előadása. (1971).
31. WHEELER 1960, 185.
32. ERSFELD 1955, 24.
33. SZALAY Z„ Müt 1 (1970) 159.
34. STAMBOLOV G., A bőr gyártása, pusztulása és meg

óvása ICOM Restaurálási Bizottságának plenáris ta
nácskozásán elhangzott előadása (1969) szeptember.
15-19, Amsterdam.

szerkezetét, színét sötétíti, a ragasztást csaknem  lehe
tetlenné teszi, a bom lást egy ideig lass ítja , majd ké
miai változás segítségével gyorsítja .38

Textil

Az előkerült legkisebb töredék is — ha a lka lm as 
v izsgálatra -  értékes adatokkal egészítheti ki a fe ltárás 
eredm ényeit. M int tudjuk, nálunk a textil a lig , vagy 
egyá lta lán  nem m arad meg. M égis a pontos ásatási 
m egfigyelések és a helyszíni konzerválások szorgal
m azásával egyre több töredéket tudunk összegyűjte
ni.'19 A textiltöredékek fe lvéte lénél fa vagy szaru
késsel, csont vagy m űanyag végű csipesszel dolgoz
zunk. Közvetlenül selyem papírba csom agoljuk, majd 
pap írvattával k ibélelt dobozba helyezzük. Az egészen 
kis darabokat üvegfio lába tegyük el. Nagyobb le lete
ket (p l. párta), ha szükséges, merevítő lapok közé he
lyezzük'1" és körberagasztjuk. Helyszíni konzerváláshoz 
olyan anyagot használjunk, am elyet a későbbiekben 
vízzel e ltávo líthatunk:

a ) Modocoll 1,5 g/l-es vizes o ldata41
b) Nedvesítő és lágyítószer: 

g licerin  10%
alkohol 30%  
desztillá lt víz 60%

c) F ixá ló  app re tu ra :
első osztályú búzaliszt 1%  
zselatin  0 ,25%  
g licerin  2 %  
alkohol 15 -2 0%  
benzoesav vagy. timol 0 ,1%  
desztillá lt víz 100% -ra egészítve 

A b) oldattal m egpedvesítjük a textilt, a c) o ldat
tal pedig fixáljuk.'*2 1

Fa

A földből előkerült faanyagokat szállítsuk minél 
előbb a múzeumi restaurátori laboratórium ba, mert 
laboratórium i körülm ények között biztosan és jobban 
megoldható a kezelésük.

Szá llítás szem pontjából nem okoznak gondot a ki
sebb tárgyak vagy töredékek, ügye ljünk arra , hogy a 
szá llítás olyan közegben történjen, mint am ilyenben a 
tárgy az e lőkerü lés előtt volt (nedves vagy száraz kö
zeg). Az előkerült leletek másik részét képezik azok, 
am elyek nagy tömegük és gyenge állapotuk miatt 
helyszíni kezelés nélkül tovább nem szállíthatók (pl.

35 M eló in  ecTecTBeHHBix xi MexaniraecKHx Hayit 
b  apxeojrorxiH. MocitBa 1963, 89.

36. SÁGI K.—FÜZES M., A régészeti növénytan alapelemei 
és néhány módszertani kérdése. Bp. 1966, 68.

37. Rkkönyv, 336.
38. FÜZES M„ AË 89 (1962) 108-109.
39. FÜZES M„ VMMK 1 (1963) 311-339. -  FÜZES M„ 

VMMK 2 (1964) 437-454.
40. MÉRI I., EM 49 (1944) 89.
41. Hajnal Lászlóné elhangzott előadása az MTA Régé

szeti Intézetében (1964. III. 24-én.)
42. DUDINA A. V., CO 19 (1967) 37-54.
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barcsi bödönhajó ; lásd M agyar Kálm án tanulm ányát 
ugyanebben a kötetben. LXXXI. t.)

A Régészeti Kézikönyv még azt írja , hogy „h aza i ta 
paszta lata ink  n incsenek" a terepen m aradó fák kon
zervá lására . Az eltelt húsz év a la tt egyre több olyan 
lelet került elő, am elyek a helyszínen m aradtak és 
konzerválásukat ezért ott kellett m egoldani.43 A kon
zerválás sikere nagymértékben függ a lelet á llap o tá
tól, az előkerülés és a konzerválás között eltelt időtől, 
az adott idő járási viszonyoktól. A helyszínen maradó 
tárgyat a konzerválás után is óvjuk az idő járás viszon
tagságaitó l (csapadék, nap stb.).

a ) Több esetben használták az alkoholos karbam id 
gyantát.44

b) S z a l a y  Z o l t á n  közlése a la p já n  jobb e red
ményt értünk el karbam id, majd poliészteres 
kezelést alkalm azva.

c) Kisebb daraboknál jól használható  a monomer 
MMA (m etilm etakrilát) 1 :1 acetonos o ldatáva l45 
való átitatás.

d) A New York á llam beli George tóból kiemelt 200 
éves csónakok konzerválását 100 mól. súlyú 
PEG (polietiléngliko l) 50% -os vizes o ldatával 
végezték.46

e )  E. S c h r ö d e r  nedves fán á l a következőket 
a já n lja : form alinos vízben tartsuk pár n ap ig : 
majd a vizet Xylamon BN H ellel cseré ljük á t.47 48

Mozaik, falfestmény

A mozaik fe lszedésének a m ódjával részletesen fog
lalkoztak már az elm últ időkben.43 A mozaikot a rit
kán előforduló leletek közé sorolhatjuk. A fe lszedésnél 
eddig használt enyvet ma már helyettesíthetjük a ke
reskedelemben kapható m űanyagalapú ragasztókkal 
(p l. P V B -6  stb.).

A falfestm ény esetében is legfontosabb a felszedés 
igen gondos módja. H azánk területén előkerült le
letek (elsősorban róm ai-koriak) legtöbb esetben már 
nem az eredeti helyükön, a fa lon , hanem ledőlt, ösz- 
szetört állapotban  a padlószinteken, így másod- vagy 
harm adlagos helyzetben kerülnek elő. Hogy a sok kis 
töredék összeállíthatóvá váljék , a fe lszedéskor végzett 
pontos és a lapos megfigyelések szo lgálhatnak a lapu l.

1962-ben Tác lil/a  épület fe ltá rása  közben nagy- 
mennyiségű római falfestm énytöredék került e lő .49 A 
helyszíni kezelésnél alkalm azott anyagokat a Közpon
ti Múzeumi Igazgatóság Technológiai O sztá lyának út
m utatása a lap ján  alkalm aztuk. M integy 3 m2-nyi terü
leten hat-hét rétegben szedtünk fel falfestm ényt. A 
falfestm ény-töredékek egy része festett fe lületükkel

43. TAKÁTS V., AÉ 89 (1962) 109-112. -  KOVÁCS V., 
JPMÉ 11 (1966) 234.

44. TAKÄTS V„ AÉ 89 (1962) 112.
45. BRENDEL G.-NÉ, MK 3-4 (1966) 148-155.
46. RAY M., SEBORG—R. D, Invertarity., StCons 8 (1962) 

111- 120.
47. SCHRÖDER E„ Prap (1963).
48. MIHALIK J., MKÉ 5 (1911) 52-53. -  Rkkönyv 269-272,

lefelé feküdt. Ezek h áto ldalát gipsszel fogtuk ősze. A 
festett felülettel fe lfelé néző töredékekre PVC-ragasz- 
tóval nylonfóliát ragasztottunk, (gy a kisebb töredé
kekből álló , de összefüggő töredékeket lehetőleg egy
szerre tudtuk fe lszedni. A későbbiekben a fó liát a fe
lületről oldószerrel (kloroform) távolítottuk el. Ez a 
módszer jól bevált azoknál a daraboknál, am elyeknél 
a felszedés után egy-két éven belül eltávolítottuk a fó 
liát a fe lületrő l. Azokon a darabokon, am elyek több 
évig á lltak , a ragasztó „e lö regedett", és így a fólia 
helyenként e lvált a töredék felszínétől, sőt a festék
réteget is m agához fogta. M ivel a töredék á llapota 
igen törékeny, porlékony volt, PBM A 0 ,5% -os o ldatá
val itattuk á t.50 A felvett darabokat külön-külön kezel
ve, majd az egym áshoz illő darabokat összeválogatva, 
mind nagyobb összefüggő darabokat hoztunk létre. És 
csak ezután történhetett meg a fa lfe lü letek rekonst
rukció ja.

A falfestm ény-m aradványok felszedésére vonatko
zóan valam ennyi esetre azonos módszerek még nem 
a laku ltak  ki a hazai gyakorlatban, a külföldi tap asz
ta latok azonban több vonatkozásban jól fe lhaszná l
hatók :

a ) Mowilith 35/73 Lösung m árkájú PVA alapú 
m assza a lk a lm azá sa .51

b) C ápáró l F, PVA diszperzió 1 :12 arányban h íg í
tott szer.53

c) Festett fe lülethez használt polikorbutad-bázisra
épített ragasztó : Pattex (e lő á llít ja : Henkel C ie 
Cm bH , D üsseldo rf); háto ldalhoz: M etallon K.
(két komponensű epoxigyanta).53

d) Festett fe lülethez Mowilith 35/73 etilacetátos o l
d a tta l; vékony trevira hálószövedék ráragasztá- 
sa .54

Kő

A fe ltárásoknál -  írja H é j j M i k l ó s  „a  kezelést, 
nyilvántartást, konzerválást illetően egységes munka- 
módszerek még nem a laku ltak  k i.” 55

Nehezíti a problém át még az a tény is, hogy a kő
konzervá lássa l a múzeumokban még a lig  foglalkoz
nak restaurátorok, mert a kőrestaurá lást leg inkább az 
O rszágos M űem léki Felügyelőség szakrestaurátorai 
végzik a helyreállításokkal egyidőben. De míg a res
taurátor az egyéb leleteket azonnal a fe ltárás után 
kezelésbe veszi, a fe ltárt kőm aradványok több évig 
várnak a konzervá lásra . A műemléki helyreállítások 
évekkel a fe ltárások után kezdődnek el. És ezalatt az 
idő a la tt a nem gondosan tárolt vagy előkezelés nél
kül hagyott rossz á llag ú  kőm aradványok tönkrem en
nek, és fe lhaszná lh ata tlan ná  válnak.

49. FITZ J„ AIR 4-5 (1965) 215.
50. RUMJANCEV V„ KC 49 (1953) 137.
51. KUNKÉRT W„ MDAI 64 (1957) 111.
52. ULLRICH F„ Pröp 3 (1964) 673-78.
53. H. GLOXHUBER, Maltechnik 4 (1970) 99-103.
54. WIHR R„ AfR 2 (1971)
55. HÉJJ M., MK 4 (1964) 30-51.
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Egyszeri, végleges kezelésről nem beszélhetünk. A 
kőkonzerválás a lap an yag a it egyrészt a vízzel vagy a l
kohollal hígítható szilikátok,56 másrészt az éteres hí- 
gítású cellu lóz anyagok a d já k .57 (LXXI. t. I l l—IV.)

a) Kőfaragványok tisztításához a já n lja  G . F. J. 
R a w l i n s  igen finom an permetezett vízzel 
tisztítani, szükség esetén alkalm azzunk mész- 
tejes erősítést.58 A  mésztej összetétele ismert.59

b) ,,Átmosni”  a köveket a következő módon lehet
séges: külső réteggel bevonni — belsejébe 
csapokat helyezni — vízbe állított felét ne fed
jük el. Idővel a csapokon keresztül átmosódik 
a kő.60

c) Kisebb puha mészkő, homokkő ragasztását vé
gezhetjük o x ilinne i; kemény, kristályos szerkeze
tű kövek esetében : Eupo H ; Chem ofort; Rho di- 
ussteincléber nevű ragasztókkal.91

d) Kő, vakolat és egyéb építőanyagok korrózió e l
leni védelm ére használhatjuk  a Hydrophobungs- 
mittel Bayer S szert vízzel h íg ítva .52

A régészet ma már nem a szép tárgyak gyűjtéséből 
á ll, hanem a komplex tudom ánnyá vált. De ez nem 
jelentheti azt, hogy a leleteket ne tegyük hitelessé 
és — ami még ennél is fontosabb — m aradandóvá. 
Ezt a munkát azonban már az ásatáson el kell kez
deni.

B. Perjés Judit

RESTAURIERUNGSAUFGABEN BEI ARCHÄOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN

Moderne archäo logische Forschungen sind ohne 
Reinigungs-, Konservierungs- und teilw eise Restaurie
rungsarbeiten an O rt und Stelle unvorstellbar. Bei 
a llen grösser angelegten Ausgrabungen müssen a r
chäologische Restauratoren und ihre M itarbeiter a n 
wesend sein.

Die Voraussetzungen zur Bestandskonservierung an 
Ort und Stelle können anhand e ines Fe ld labors ge
währleistet werden, welchem eine besondere Aufm erk
samkeit zu widmen ist.
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D ie Bestandskonservierung an O rt und Stelle muss 
eigentlich  a lle  Fundgruppen um fassen. D ie Studie be
schäftigt sich ausführlich  mit der Präventivbehand
lung von Keramik-, M etall-, G las- , Knochen-, Leder-, 
Textil-, Holz-, Stein- und M osaikenfunden und W and
m alereien . Sie gew ährt ferner einen Ü berb lick  über 
verschiedene Verfahrensm ethoden.
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