... .L...

~ORLATI RÉGÉSZ T

SZERKESZTETT2KI

B
L

I'

ER JÁ OS
ZLÖ GULA

ÖN

MtRI I TV!
RADNÖTI AL DAB

IJVDAP

ST

EGYETEMI

TANKÖNYV

RÉGÉSZETI KÉZIKÖNYV
I.

. GYAKORLKTI RÉGÉSZET

S ZER K ESZT ETTtK:

MÉRI ISTVÁ
RAD ŰTI ALADÁR

BANNER JÁNOS
LÁSZLŰ GYULA

TA

K

O y

V K J A D O, B U D A P E S T
1954

';.' ti~, ;' .•

3

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI:

_

:~~~>~~::.'.-'1.

PATAY PÁL
PÁRDUCZ MIHÁLY
RADNÓTI ALADÁR
SÁGI KÁROLY
SZALAY ZOLTÁN
V. EMBER MÁRIA
VARGHA LÁSZLÓ
VÉRTES LÁSZLÓ
VIDACS ALADÁR

BíRÁLTÁK:
FűLEP FERENC

L. KOVRIG ILONA

PÁRDUCZ MIHÁLY
SZILÁGYI JÁNOS

KO~YV

KIAnAsAT

AZ OKTATÁSÜGYI j\·IINISZTER
RE

'.

KOREK JÓZSEF
LÁSZLÓ GYULA
L. KOVR IG ILON A
MÉR I ISTVÁN
NEMESKÉRI JÁNOS

BAKI GYOZO
BA
ER JÁ OS
BARKÓCZ I LÁS'ZLÓ
BARTHA LÁSZLÓ
CS. SÓS ÁG ES
CSALOG JÓZSEF
D. SALLAY KATAL I
DOLEVICZÉNYI LÁSZLÓ
ID. FEHÉR GÉZA
GERŐ LÁSZLÓ
HÉJJ MIKLÓS
HOLL IMRE
JAr-<CSKY VERO:-:IK:\
KANOZSAY MARGIT

E

I

DRLTE EL

BEVEZETms
A régészet tqrténettudomány. Ez a régészeti gyűjtő (terepbejáró). ásató,
helyreállító, feldolgozó és kiállító munka minden mozzanatával szem·
ben sajátos követelményeket támaszt. Hangsúlyozzuk, hogy nem csupán a feldolgozó és értelmező munka történeti jellegű, hanem a régészeti anyaggal
kapcsolatos valamennyi munkának történeti jellegűnek kell lennie. Egészségtelen és történetietlen volna, ha lennének terepbejárók és ásatók, akik mun·
kájukat csupán a külső jegyek rögzítésével végeznék, s lennének feldolgozók.
kutatók, akik a szinte gépiesen feltárt anyag értelmét derítenék fel. A kutatásnak ilyenfajta megosztása tudománytalan. Nem lehet jó felszíni megfigyelő,
terepbejáró, aki a települések jellegével, a táj alkatával, a különböző gazdasági
formák számára alkalmas vagy alkalmatlan térszín kérdéseivel nincsen tisztában. Nem lehet jó ásató, akinek nincsen egyetemes és különleges tájékozódása
a feltárás alatt levő emlékek régészeti kérdéseirőL A pusztán gépies meg·
figyelésre támaszkodó, tudományos kérdésekben nem a legmélyebb érdeklő
dést tanúsító ásató előtt olyan - néha jelentéktelennek látszó - jelenségek
sikkadnak el helyrehozhatatlanul, amelyek talán még értékesebbek, mint az
előkerült tárgyak. Ugyanez vonatkozik a leletek megóvására, a földestől kiemelt sírok utólagos kezelésére stb. Itt sem csupán a kézzelfogható leletek
kibontása a cél, hanem minden megfigyelhető összefüggés vagy jelentőséggel
bíró mozzanat tiszteletben tartása. Egy pillanatra sem lehet kétséges, hogy
a helyreállító, kiegészítő munkák a kor emlékanyagának nemcsak tudomásul
vevő, hanem alkotó szintű i9lTleretét is megkövetelik. Az ásatásokat feldolgozó
tudományos munka tárgyalása nem feladata e kötetnek, itt csupán annak megállapítására kell szorítkoznunk, hogy komoly eredmények e téren csak a legnagyobb gondossággal, az összefüggések állandó figyelésével végzett ásatások
alapján szüleihetnek.
E közismert tények felsorolása azért volt szükséges, hogy világosan
kitűnjék, hogya Régészeti Kézikönyv jelen kötete egyáltalán nem csupán
kiegészítő vagy pótkötete a tervezett kézikönyvnek. Ne gondolja senki. hogy
e kötet elsősorban a régészeti munka kisegítő erői számára készült, és a szakemberre nem vagy csak kevéssé tartozó dolgokat tartalmaz. Talán egy mondattal közelíthetjük meg e kötet tudományos mondanivalóját: a régészeti technológia alapkérdései nagyjából ugyanazt jelentik a régészeti kutatómunka
számára, mint a történelemkutatóknak a szöveg kritikai értékelése, eredeti
voltának helyreállftása. E hasonlat világánál válik nyilványalóvá, hogy a
régészeti technológia valójában szerves, előkészítő és egyben hitelesítő része
tudományos kutatómunkának, végzése vagy irányítása nem pusztán gyakorlati érzéket, hanem nagyfokú régészeti-történeti felkészUltséget i kíYán.
Vannak a munkának természetesen olyan szakaszai, amelyeknek elYégzé .
megőrző,
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els/Ssorban nem a régész szakember. hanem a munkatársak dolga. A megőrző
és hel reállitó munka a kutatók irányitása mellett dolgozó tudományos segéderők feladata. Am munkájukat ők is csak úgy tudják elvégezni. ha tudomán
érdeklődésüket is kiművelik.
A tudományos érdeklődés irányai és eredményei a legnagyobb mérték
tükrözik a társadalom, illetőleg a kutatóknak a társadalomban elfoglal~ h zetét. Ennek tudatosítása elsőrangú tényezője a helyesen végzet~ munkának.
Teljes tisztelettel adózunk ugyan az egyes kutatók egyén1 tudomany~s ~érdek
lődésének. de az ásatáskor az érdeklődésen .túlmenő, legszélese~b k~ru tudományos értékű megfigyelések biztosíthatják csupán, hogy az asatás nem a
kutató érdeklődésének, hanem az egykori valóságnak összefüggéseit fo?,ja
feltárnl. éhány példa mindennél jobban megvi~ágítja ezt a kér~é9t; Kez~Jük
néhány egészen világos eseten. A régebbi ásatasokkor, a kutatok erdeklodésének tükröződéseként - kivételes esetektől eltekintve - elsősorban a kézzelfogható tárgyakat keresték, s néha még arra sem fordítottak gondot, hogy
feljegyezzék. mit hol találtak. Az embertani és állattani anyagot csak, a legritkább esetben őrizték meg, temetötérképet rendszerint nem készltettek.
a temetőt a szegényesebb síroknál sokszor abbahagyták stb. Nyilv.ánvaló, hogy
mai érdeklődésünk mellett ezek az ásatások már Igen keveset mondanak, történeti kútfőknek alig használhatók. Később kezdtek pontosabbá válni az ásatások, a tárgyak helyzetét pontosabban rögzítették, de csak írásban vagy
távolabbról készített fényképekben. A hosszadalmas leírások néha oldalakon
keresztül rögzítik a leletek helyzetét, s ennek ellenére sem lehetséges ezek
alapján az elpusztult tárgyak megfelelő biztonságú helyreállLtása, nyilván
mert az ásatók érdeklődése még mindig nem irányult e !kérdésekre. Ma már
pontos rajzokkal és közelről készült fényképfelvételekkel igyekszünk e követelménynek eleget tennI. Am mégsem mondhatjuk, hogy jelenlegi ásatási
tapasztalataink és módszereink már hibátlanok volnának. Csak újabban kezdődött meg az ásatáskor megf\..gyelhető jelenségek természettudományi módszerekkel való értékelése, amelyek segítségével reményünk van arra, hogy
a földben elpusztult anyagokat s azok tömegét vagy- körvonalait is sikerül
meghatároznunk. Ezért van szükség arra, hogy pl. a csontvázak melletti
elszíneződött részekboi föld mintákat tegyünk el stb. Természetesen, amíg ez
a lehetőség fel nem bukkant, addig a kutatók érdeklődése sem fejlődhetett
ez Irányban. s így a legjobb szándék mellett is a jövő számára majdnem
ugyanolyan hiányosak maradtak ásatásaink, mint elödelnké a mi számunkra.
l1lppen ezért szükséges, hogy az ásató régész ne csupán a föld elszíneződéseinek pontos rétegrendjét állapítsa meg, hanem, a lehetőség szerint szoros
kapcsolatban a természettudomány művelőivel, már most figyeljen mindazokra a jelenségekre. amelyek e szempontból valamilyen lehetőséget ígérnek.
E példákból kitűnik, hogy az ásatónak saját tudományos érdeklődesén messze
túlmenő figyelemmel kell végeznie munkáját, hogy amennyire emberileg
lehetséges, a jövő számára is rögzítse mindazt, amiben a legkisebb lehetőség
ls megvan arra, hogy az eljövendő vizsgálati módok hasznosítani tudják.
Az ásató felelőssége rendkívül nagy, mert arról a területről, amelyet egyszer
kiásott, csak annyi marad meg, amennyit megfigyeléseiben rögzített, az egyszer elmulasztoltakat soha többé nem lehet pótolnI.
A Régészeti Kézikönyv e kötetének számtalan példája mutatja, mennVL""-',", .'"
gondosság és tapasztalat szükséges ahhoz, hogy a jövő kutatása számára l
hasznavehet6en tárjuk fel és őrizzük meg az anyagot. Itt talán elegendő még
egy példa ahhoz, hogy az ásatók és anyaggal dolgozók figyelm ét rátereljük

felelősségükre. Valószínűnek látszik,
ö~zegyűJtött elrozsdásodott darabok

hogy pl. vastárgyaknál 'a gondosan
súlyából meg lehet majd állapítani az.
eredeti tárgy súlyát. Ez ls arra kötelez. hogy óvatosan ítéljük meg, ml az eldobandó vagy felesleges darab, s ml az, amit meg kell őriznünk. Különösen
azokban az esetekben kötelességünk pl. a vasakból eredeti állapotukban is
töredékeket megőrizni, amikor a megőrző eljárás olyan jellegű, hogy az anyag
eredeti szerkezetét megváltoztatja. Ilyenkor utólagos anyagvtzsgálatra a megtisztított darab már aligha alkalmas, de töredékei. amelyek nem mentek
keresztül a megóvó .eljáráson, értékes adatokat adhatnak az anyag eredetére,
kohászatának stb. módjára.
A Régészeti Kézikönyv jelen kötete éppen azokat a magyar és külföldi
tapasztalatokat tárja a magyar régészeti kutatás elé, amelyek alkalmasak
arra. hogy jelen tudásunk szintjén a legjobb munkát végezhessük, s figyelmünket igyekszik ráterelni a jövő sejthetö lehetőségeire is. Ez a sokirányú
figyelemfelkeltés és tapasztalatátadás volt e könyv tervezőinek és szerkesztői
nek célja, s alább röviden tájékoztatást adunk a munka beosztásáról és tartalmáról.
A Kézikönyv tanulmányai a régészeti munka kibontakozásának menetét
követik, s így vezetnek el a terepbejárástól a raktározásig és a kiállitásig.
A ~nulmányok rendjét követve tehát lépésről lépésre ismerkedünk meg a
régészeti kutatás helyes munkamenetével. Ennek megfelelően két nagy fejezetre tagozódik a kézikönyv anyaga: az elsőben az ásatással, a másodikban
pedig a kiásott anyag kezelésével foglalkozik, egészen addig, amíg az vagy
a raktárakba jut, vagy pedig a kiállításon keresztül közvetíti azt a multat,
amely benne megőrződött.
Az ásatásokról szóló rész gerincét a tervásatások munkamenetének szervezése adja. de tartalmazza a rövidebb lélekzetú, leletmentő ásatások tudn1való1t ls. Ez a beosztás nem véletlen, hanem tudatosan kapcsolódik ahhoz
a tervmunkához, amely a régebbi, tisztán egyéni érdeklődéstól vezetett ásatások helyett a régészet kérdéseit felmérő, tervszerű munkával akarja a régészetre háruló történeti kérdéseket megoldani. Míg a váratlan, leletmentő ásatásokat rendszerint egy-egy kutató végzi, addig az előkészített. tervszerű
ásatásokon több szakember vesz részt, s az ásatásokra vonatkozó tanulmányok egytől-egyig munkaközösséggel számolnak. l1lppen a fentebb emlitett
és a kötet tanulmányaiban részletesebben kifejtett sokrétű feladatok lehetetler-mé teszik, hogy egy ember megfelelő gazdagsággal tárhassa fel a mult
emlékeit. A Kézikönyv megismertet az ásató munka tudományos előkészíté
sével, a terepen végzett munka megszervezésével s az általános ásatási alapelvekkel. Am éppen az előzőkből következik, hogy nincs és nem is lehet régészeti koroktól és a terepviszonyoktól függetlenített, mindenütt alkalmazható
egységes ásatásmód. Ezért az alapelvek vázolása után részletekbe menően
tárgyalja az egyes korok és terepek jellegzetességeit, s ezáltal a lehető~g
hez képest felhívja az ásatók figyeimét olyan esetekre ~s, amelyeket elore
sztnte lehetetlen kiszámítanI. l1lppen az utóbbiban van e fejezet egytk komoly
jelentősége, hogy nem kész, hibátlan eljárásokat ismertet csupán, hanem
lehetőséget nyujt azok alkotó továbbfejlesztésére, az adott váratlan vagy
ismeretlen körülmények közti tájékozódásra ls.
A második rész az anyag kezelésének menetével ismertet meg. Szakembereink, kevés tiszteletreméltó kivételt nem tek1ntve, feladatukat eddig
az ásatás és tudományos feldolgozás munkájával befejezettnek teklntették, s
az anyag sorsa érdeklődésük peremterületére került. Ez a Kézikönyv a ma

elérhető legjobb tapasztalatokat összegezi, hogya régészeti leletanyagot,
amel et századokon, évezredeken, sőt néha tízezer éveken át megőrzött a föld,
el ne pusztítsák a múzeumok. Elkeserítő dolog látni azt, hogy régebbi ásatási anyagok tovább élik sellakkal bevont látszatéletuket a múzeumokban
mindaddig, amíg valaki hozzájuk nem nyúl - s ekkor porrá omlanak. Demás, szomorú tapasztalatok ls azt mutatják, hogya föld sokszor jobban őrizte
mélyében a leleteket, mint klállftásalnk üvegtárolól vagy raktáraink porosodó polcai. Ezen a lehetetlen állapoton kíván segftenl a Kézikönyv második
része. Ebben a részben kapott helyet néhány megjegyzés a múzeumrendezésekról is. Erről ugyanis a Kézikönyv további köteteiben sehol nem esik
majd szó.
A kötet szerzőinek és szerkesztőinek az volt a törekvése, hogya kor
szintjén álló, sőt a lehetőséghez képest előremutató tapasrotalatok és tudásanyag közlésével hozzájáruljanak ahhoz, hogy régészeti kutatásunk még jobban hozzáidomuljon az összefüggések feltárásához, múzeumaink pedig az
elérhető legjobb módszerekkel őrködjenek hazánk régészeti emlékei s végső
soron a magyar nép szocialista tulajdona felett.
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Ásatás

ELőZ~IÉNYEK

E rövid bevezetőben talán szük~gtelen az ásatások kibontakozásának
történetét adni, mert e Kézikönyv célja nem a módszerek történetének taglalása, hanem a korszerű tudásanyag összefoglalása. Annyit azonban' le kell
szögeznünk, hogy az ásatások célkitűzése éppen olya.n elevenen tükrözI azt
a társadalmat, amelyben megszületett, akárcsak a szellemi élet más területeI.
Túlságosan egyszerűsítenők e tény összetevőit, ha csupán azt fejtegetnénk,
hogyan bontakozott ki az elsősorban kincskereső jellegű ásatásokból, a szép',
pompázatos tárgyak feltárására Irányuló munkából a mal, összefüggések feltárását célzó ásatási módszerünk. Nem arról van szó csupán, hogy régebben
az arisztokratikus jellegű gyűjtemények ásatással való gyarapítása volt a
tudatos vagy öntudatlan cél, ma pedig elsősorban dolgozó népünk eddig
elhanyagolt múltjának feltárására törekszünk. Hiszen ma ls elsőrangú feladatunknak valljuk nemzeti művelődésünk valamennyi tárgyi emlékének felkutatását és ásatását, a királyi váraktól az egyszerű középkori falvakig. Ma is
egyazon érdeklődéssel tárjuk fel a római kori kormányzói palotákat vagy
a bennszülöttek szegényes viskólt. Ma ls éppenúgy érdekel minket az őskor
valamelyik' szegényesebb temetkezése, mint a remek leleteket rejtő nagyméretű föld halmok feltárása. A különbség az egyoldalú múlttal szemben
éppen ebben van. Igyekszünk az egykori társadalmak életét megismernI. s
nem haUg,atunk el semmit; számunkra - legalább ls kutatói lelkiismeretUnk
szerint - semmi sem érdektelen, semmi sem lényegtelen. Elsőrangú feladatunk, hogy feltárjuk dolgozó elődeink emlékeit, S}Z ő kezük munkája
nyomát ismerjük fel a káprázatos fejedelmi kincsekben ls. Am történelemhamlsftás volna - éppen a társadalomfej.lődés törvényeinek ismeretében csak a dolgozó nép keze munkájának és művészetigényének szentelni érdeklődésünket. Kötelességünknek érezzük azt, hogy ha egy-egy területen ásni
kezdünk, annaI.< a területnek minden emlékét egyforma gonddal tárjuk fel.
még akkor is, .ha a felső réteg csak egy- vagy Ikétszázesztendős.
Kétségtelen, hogy tervásatásaink, amelyek a szocialista magyar tudomány alapos meggondolással előkészitett munkálatai, bizonyos, eddig kevéssé
Ismer,t korszakok vagy kérdések felkutatására irányulnak. Ez nem annyit
jelent, hogy mindazt, ami azon a területen előkerül, még akkor is, ha jóval
korábbi vagy későbbi a kutatott kérdésnél. ne egyenlő értékű gonddal tárnók
feL E tekintetben a régebben csak kizárólag nyugati iskolázottságú régészeinknek sokat segített a szovjet régészet is, amely ásatásainál minden korszak emlékanyagát ugyanazzal a figyelemmel tárja fel. Ez nagy mértékben
hozzá fog Járulni ahhoz, hogy ásató régészeink érdeklődése kItáguljon, é

SZI1kebb szak,Jukon kivül ls lelk1lsmeretes gonddal tárják fel mindazt•.ami
ásójuk alá kerül.
Mint már klfejtettük, egy p1llanatra sem képzeljük, hogy amit ~ost
csinálunk vagy aminek tapasztalatait akár a jövő felé irányítva is alabb
közöljük, 'tökéletes volna. Az azonban bizonyos. hogy kutatói lelkiismeretünk
szerlnt az elérhető legszélesebb körű tájékozódással. a legjobbat adjuk, hogy
ezt tovább csiszolhassuk mi is, de főként azok, akik most nőnek fel. s akiknek
törekedniük kell, hogy még alaposabban és jobban végezzék munkájukat.

IL AZ ÁSATÁS ELőKÉSZíTÉSE
E téren éppen a jelenben egészséges erjedési folyamat jellemzi régészeti életünket. A multban csaknem kizárólag a véletlen vagy az egyéni tudományos érdeklődés szabta meg az ásatásokat, tehát nagymértékű rendszertelenség volt tapasztalható, és egymástól elszigetelt, gyakran csak részlet·
kérdések oldódtak meg. A' jelenben és a jövőben a fejlődés útja a következőkben rajzolódik ki. A véletlen természetesen továbbra is segítőtársa régészeti kutatásunknak, feltéve, ha úrrá tudunk rajta lenni. A rendszertelenség.
a részleikérdések helyébe pedig az egész régészeti terOlet számvetése alapján összeállított tudományos terv kerül. Ez nem jelenti az egyéni kutatómunka
vagy érdekiődés megbénítását, hanem éppenséggel annak a leglényegesebb
kérdések felé való felszabadítását és egyúttal a_ rokon tudományok segitségének megszervezését. Régészeti életünk a megtervezett rendszeres ásatások
előre kidolgozott menetében, a nagy összefüggések feltárása irányában alakul.
Ezek a célkitűzések szabják meg a véletlenül felbukkanó, korábbról ismert
\ agy újonnan feikutatott lelőhelyeken meginduló. ásatás előkészítésének természetét, irányát és módozatalt.
A lelőhelyek többségére ma ugyanúgy, mint a multban a véletlenOl,
a földmunkák során előkerülő leletek hivják fel a figyelmet. A dolog természete szerint sok esetben a jövőben is 'ez lesz a helyzet. A multban e leletek
nagy része elkallódott, és még a mal napig sem kerül minden lelet az egyedül Illetékes helyre. f:ppen ezért egyik igen fontos tennivalónk az ilyen leletek és lelőhely.ek bejelentésének megszerveiése és megfelelő gyűjtőhálózat
kiépítése, annál is inkább, mivel szoclal1sta építésünk hatalmas lendületű
földmunkálatai szinte számlálhatatlan mennyiségben vetik felszínre a régi
Idők emlékeit. A gyújtő és figyelő hálózatot a jóformán minden községben
található határjáró. érdeklődő emberekből kell megszervezni. A történelemtudománnyá vált régésrzet számára a mult legkisebb, jelentéktelennek látszó
emléke is értékes adat lehet. Ha nem figyelünk ezekre, régi telephelyek. falvak, temetők, templomok, házak stb. u~olsó nyomai is elpusztuThatnak.
A multban ls történtek tiszteletreméltó egyéni kezdeményezések, hogJl
ezekre az emlékekre a figyelmet felhívják. Azt az áldozatkész, lelkes felvUágosító és szervező munkát, amelyet Rómer Flóris a mult század hatvanashetvenes é~eltöl a régészet népsrzerűsítése érdekében kifejtett, később a nép
között sűrubben megforduló egyes vidéki múzeumvezetők és szakemberek
folytatták a maguk kisebb területén. Ok azonban csupán személyes varázsukkal együtt elmúló érdeklődé9t tudtak felkeltenI. A huszas évek végén Márton
Lajos gondolt arra, hogy a leletek bejelentésével a gyújtő hálózat kiépítését
megindítsa. Ebből a célból leleteket ábrázoló, magyarázó-szöveges plakátokat készítettek és kUldtek szét a községi előljáróságokra.
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A leg~gy.?b~ arányú szervezési kísérlet a felszabadulás után a bejelentést egyszerusíto valaszlevelezőlapos körlevelek szétküldése volt. Ezeket első
s<1rban a földmunkákat irányítók és abban részt vevők kapták. Mindez azonban a d.olgoknak csak tüneti kezelése. Mélyreható. igazi eredményt csak
akk~r varhatunk, ha dolgozóink a tudományos kutatást teljes egészében saját
ügyU~ne.k is tekinti~. Ehhez ilyen Irányú nevelésre van szükség. Ezt a célt
szolg~ljak a t~domany eredményeit közkinccsé tévő múzeumaink, népszerű
előadasok és konyvek, o.ktatófilmek stb. Velejében azonbaJIl csak aklkor érjük
el célunkat, ha az oktatás legal1>óbb fokától kezdve tudatosítjuk hogya régészeti e~lékek m~gmentése a tudományt s rajta keresztül a ~ép szocialista
vagyonat gyarapltja. Ez a munka már megke?:dődött s ennek köszönhető,
hogya leletek bejelentésének száma évről évre rohamosan növekszik. Dolgozóink bizaimát pedig csak növeli az, hogy a bejelentés nyomán a szakemberek valóban ki is szállnak a helyszínre a terület megvizsgálására. a veszélyeztetett leletek megmentésére, s ha szükséges, leletmentő ásatás lefolytatására.
A leletmentés, 1lletőleg a leletmentő ásatás (lásd a III. fejezetet) a
tervásatásokhoz hasonlóan ma már központi irányítással. szervezetten történik (v. ö. 863-015/1952. VI. KM. rendelet).
Mivel a lelőhelyek váratlanul, tudományos tervünk céikitűzéseltől függetlenül bukkannak fel, a meginduló munka, a veszélyeztetett emlékek megmentésén túl, egyelőre csak akkor bővül tervásatássá. ha olyan kérdéseket
is felvet, amelyek összeesnek régészetünk súlyponti kérdéseivel. s így azok
megoldását elősegítik. Ilyenkor a tervásatás közvetlen előkészítését elsősor
ban a mentőásatáson szerzett tapasztalatok, az ott végzett megfigyelések és
elért eredmények jelentik.
A tervásatások jórésze a már régebben ismert, esetleg részben már feltárt lelőhelyeken indul meg. Ezek annyiban különböznek a mentőásatások
tóI, hogy az ásatások megtervezésekor már eleve számolhatunk velük, míg
amazokat csak mintegy menet közben építhetjük bele tervezéseinkbe. A régebbről ismert lelőhelyeknél az előkészítés alapja az előző munkálatok tudomásul vétele, ellenőrzése és kiegészítése. Mind ezeknél, mind pedig a véletlenül felbukkant lelőhelyeknél el kell végezni azokat az előkésrzítő munkálatokat ls, amelyek a lelőhelyek felkutatásától eltekintve az alábbiaknál szükségesek. Ez tehát átvezet bennünket az előre nem Ismert lelőhelyek felkuta'tásának kérdéséhez.
Régésze'u kutatómunkánk egyik elsőrangú feladata hazánk összes lelő
helyeinek felkutatása és számbavétele. Ez a munka két síkon folyik: központilag készül el a régebbi lelőhelyek sz:imbavétele, állandóan gyarapszik
ez nemcsak a véletlenül előkerülő lelőhelyekkel, hanem a terepbejárás ada. talval is. Mindez a jövőben nagymértékű tájékozottságot fog jelenteni az
ásatások előkészítésében, mert már a megindulás előtt tisztában lehet a kutató
a terület településtörténetével. Egyelőre azonban még ott tartunk, hogy ezeknek tervszerű előkészítése két részre tagozódik: 1. a lelőhelyek felkutatására
és 2. próbaásatásra. Csak ezek elvégzése után kerülhet sor a 3.-ra, a tervásatásra.
A dolog természetéből következik, hogy az alábbiak csak sűrített tájékoztatást nyújtanak a tennivalókról. Az ~dott !'örillmények szerint hol az
egyik, hol a másik tényező válik fontosabba, llletoleg lehetnek esetek, amikor
egyik-másik el is maradhat.

1. A

lelőhelyek

felkutatása

A lel6helyek felkutatására irányuló munka ismét két részre bontható:
és killső, terepmunkára.
A beIs6, előkészftő munka egyes mozzanatai a következők:
aj Osszegyűjtjilk a bejá'randó terilletre vonatkozó eddigi régészeti irodalmat és az eddig előkerillt leleteket, hogyalelőhelyeket megállapíthassuk,
és az ott talált emlékeket megismerhessük. Amennyiben a kérdéses terillet
dúló- és határneveit már öSSlegyűjtötték, úgy annak adatait is fel kell hasznáUú.
.
b) Az így kapott adatokat 75 OOO-es, 25 OOO-es vagy kisebb részlettérképre vetitjük, amennyiben ez térképre felvetfthető.
Ez az előzetes tájékozódás igen nagy segítséget jelent a terepbejáráskor, olyan jelenségekre ls felhív hatja a figyelmet, amelyekre killönben nem
gondoltunk volna, vagy amelyek azóta már eltűntek (pl. korábban készített
felmérések azóta már elpusztult emlékekről), s ezzel is gazdagíthatjuk a
terepbejárás szempontjait.
A régészeti irodalom adatainak összegyűjtését ma még részben az egyes
kutatóknak kell elvégezniök, de a készill6 központi lel6helykataszter, adattár (Magyar Nemzeti Múzeum) egyre inkább megkönnyíti ezt a munkát.
Az irodalom összegyűjtéséből és az így kapott adatok térképezésébőt
álló előkészítés valamennyi régészeti korra egyaránt vonatkozik.
Klbővill a bel!lŐ előkészítés azokban a korokban, amelyekben az emlékek felkutatását írott feljegyzések, térképek, ábrázolások stb. is megkönnyítik. Igy pl. igen szórványosan ugyan, de egyes római kori emlékek helyére
gyakran támpontot nyújtanak az írott források és felíratos emlékek (pl.
itinerariumok, mérföldkövek stb.). A magyarság megjelenése körüli időre
ls van néhány ilyen természetű adatunk, a magyar középkorra pedig már
Igen gazdag anyag áll rendelkezésünkre. A középkori elpusztult települések
helyét vagy nevét ugyanis nemcsak ma is álló vagy könnyen felfedezhető
templom- s várromok, másutt meg hely- és dűlőnevek, élő néphagyomány
őrzik, hanem gyakran okleveles adatok ls. Azonkívill a régi, sőt a mal térképeken is megtalálhatjuk helyüket rom jelzésével, határrész-elnevezés stb.
formájában. Ezek előkészítésekor tehát:
.
e) Osszegyüjtjilk a területre és telepi1lésekre vonatkozó régi térkép- és
írott forrásanyagot ls. Ebben a munkában a terepbejáráshoz nem okvetlenill
kell teljességre törekednünk. Pl., a magyar középkori falvak és községek
tereppejárásához az írott forrá9anyagból legfontosabbak a következő adatok:
a telepi1lés neve, körülbelüli helye, első és utolsó okleveles említése, s esetleg más olyan adatok, amelyeket a terep bejárásakor hasznosíthatunk (pl.
határjárás leírása). A település helyét meghatározó adatoknak killönösen ai
Arpád-korban elpusztult, újra nem települt lakóhelyek esetében van Igen
komoly jelentőségük. Ezeknél ugyanis az oklevélben szereplő lakóhelyet a
terepen találttal Igen gyakran csak az írott adatok aránylag szűkszavú tájékoztatása alapján azonosíthatjuk, szemben a magyar késő középkoriakkal,
amelyeknél a részletesebb írott források mellett többnyire térképek, néphagyomány stb. is útbaigazítanak bennünket. Hogy a terilleten pontosan
tájékoz6dhas9Unk, feltétlenül szükséges, hogy amennyiben a terület geomorfolÓgiájának Irodalma van, azt is tanulmányozzuk.
Több szempontból ls eltér ettől a romokban álló és még Inkább a beépített középkori mGemlékek terepbejáráoonak természete. Ezek egy része
belső, előkészítő
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• közismert, ":lá!! rész.~k ~.edlg a leírások, régi és új térképek alapján könnyen
megtalá.~ha:o. Leg:obb!uknél tehát a felkutatás és azonosítás kérdése nem
olyan don to jelentoségu, mln~ a sZI~te nyomtalanul eltúnt falvak és községek
esetében, legfeljebb a beépltett varosoknál az egyes részletek kibogozása
okozhat ~omolyabb.. nehézséget. Viszont a meglevő romokat (falak, tornyok,
kapuk, haz~k stb.) o9Szevethetjük az összegyűjtött forrásadatokkal s így igen
gyakran mar a terepbejáráskor komoly eredményeket szűrhetünk ie. Ez annál
inkább_ l;hetséges, mive~. a vá,rak, városok stb. történeti sorsát bőséges és
sok~étu lrott adatok ~ehhk elenk, azonkívül helyrajzi leírások, képes ábrázolasok (alaprajzok, tavlati képek) külsőleg is megelevenítik Az ilyen területek terepbejárását tehát részletesebben készítjük elő. Ez 'abból áll hogy
a község~knél ~ár említett írott adatokat a pusztulások, át- és újjáépítések,
l~romb?las stb. ldej.~vel is bővítjük, s hozzávesszük az összegyűjtött ábrázolasokbol a kritikai osszehason)ítás alapján leghitelesebbnek látszókat is
d) Az írott fo~rások, adatal~ (helynév, terület stb.) egyeztetjük a régi és
mal térképekkel, varaknal és varosoknál az ábrázolásokéval ls. Itt említjük
meg, hogya térképek bizonyos természetű őskori emlékekről (pl. sáncok,
földvárak, települ~sek) is tájékoztatnak, de útmutatásul szolgálnak a régészeti korokra utalo helynevek is (pl. Pogányvár, Tatársánc, Tűzköves stb.).
e) Sok esetben IgM nagy segítséget jelentenek a terepbejárásoknál. de
a későbbi munkában is a légi felvételek. Ezeken ugyanis pontosan kirajzolódhatnak az olyan mesterséges terepalakulatok, amelyek a földön szabad szemmel észre sem vehetők, vagyamelyeknek összefüggései nehezen tekinthetők
át. (Sáncok, terraszok, táborok, halomcsoportok, házcsoportok, sőt esetleg
sírok.) Azokon a helyeken ugyanis, ahol ezek találhatók, részben az árnyékvetésből, részben a növényzet elszíneződéséből rajzolódnak ki körvonalaik.
A belső előkészítő munka elvégzése s eredményeinek összegezése után
megyünk ki a terepre, az összegyűjtött adatok, térképvázlatok, 75 OOO-es
vagy 25 OOO-es térkép stb. mellett a következő felszereléssel: iránytű, szögtükör, fényképezőgép, 2 m-es és 20 m-es acél mérőszalag, bontókés, jegyzetfüzet, táska, csomagoló anyag (papiros, zacskók, dobozok).
A terepbejárás történhetik felbukkanó lelet bejelentése alapján, vagy
előzetes Ismeret nélkül olyan helyen, amely alkalmasnak látszik az egykori
tp-lepülés számára. Az előbbi - különösen, ha a lelet bármilyen okból történt mélyebb ásás eredményeként került elő - biztosabb eredményt ígér;
az utóbbi még akkor sem vezet biztos eredményre, ha a fölszínen tömegesen
fekszik is a cserép vagy más hulladék. Igen gyakran megtörténik, hogy a
felszín alatt semmi folytatása nincs a jelenségeknek, s a cserép már az első
ásónyomban eltűnik. Előfordulhat ez nemcsak olyan helyen, ahol a terep lejt,
s így bőséges alkalom volt arra, hogy a megmararlt település minden nyom3
lekopjék, de egészen sima felületen ls, ahol a vízokozta lekopás nem is játszhatlk szerepet. Ellenőrzendő az ls, vajjon a felszíni leletek nem másodlagos
vagy odahordott fekvésűek-e. Mindezt a felszfnről megállapítani természetesen nem lehet. Pozitív vagy negatív eredményt egyedül a próbaásatás adhat.
Ilyen ásatást minden olyan helyen végeznilnk \<;ell, ahol rendszer~s telepfel,tárást akarunk végrehajtanI.
A terepmunka folyamán a következőket kell elvégeznünk:
a) Régi helyi térképek, feljegyzések kutatása mellett folytatj uk a környékbeliek között a szóbanforgó terület régészeti emlékei re vonalkozó adatok gyűjtését. A helybeliek legtöbbször útbaigazítanak az egyes lelőhelyek
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Ozelebbl fekvésérol, mégpedig nemcsak a középkoriakról. amelyek közül
pl. az elpusztult községeket a nevük és "telek", "pusztatemplom", "templomdomb" stb. formájában általában Ismerik, hanem a földmunkák során elő
került, felszínen található vagy a néphagyományban élő máskorú emlékekről
ls (Kövecses, Téglás, Túzköves). Olyan felvl1ágosftásokat kaphatunk tőlük a
lel6belyek területének korábbl sorsáról, amelyek nem közömbösek a tervezett
ásatások szempontjából. Igy pl. értesülhetünk földkltermelő bolygatásokról,
kincskereső turkálásokfÓl, múkedvelő ásatásokról, kövek, téglák kltermelésér6l, továbbá mindezek körUlményelről, ami azért ls fontos, mert nyomukat
a terepen néha észre sem vesszük, vagy pusztításuk arányalt felmérni nem
tudjuk. A környékbel1ek új lelőhelyekre ls felhfvhatják figyelmünket. Különösen fontosak a temetókre vonatkozó adatok, mivel temetőkre a felszíni
nyomok alapján - a templom. körüli temetőket nem tekintve - csak Igen
kivételes esetekben bukkanunk. Márpedig mindenképen arra kell törekednünk, hogy az egyes lakóhelyekhez tartozó temetőket ls megtaláljuk. Tájékozódásunkat megkönnyíti, hogy Ilyenkor Igen gyakran az egyes lelőhelyek
ről származó tárgyi emlékanyagra ls rábukkanunk. Nemcsak befalazott vagy
másképpen hasznosftott római kori és középkori feliratos, faragványos kövek
lehetnek ezek, hanem gyakorlati célra felhasznált, emlékként eltett más korú
tárgyak ls: malomkövek, szerszámok, edények, ékszerfélék, pénzek stb. Nemcsak ezekre a szempontokra ügyelünk, hanem lehetőleg feljegyezzük a régészeti emlékekhez fúződő szóhagyomány-. és hledelemanyagot ls.
b) Ezután kerül sor a kijelölt terület bejárására. Ehhez elengedhetetlen, hogya kutató a térképpel és a terepismerettel eleve tisztában legyen.
Alapvető követelmény, hogya terep nagy összefüggéseit vegyük először
tudomásul. s úgy közeledjünk mind kisebb és kisebb részletek felé. Különös
gonddal kell lennünk a mal és egykori vízrajzra, amely a településkor első
rangú tényező volt. A közvetlen vízpartra vagy azok terraszaira stb. való
településből már eleve ls fontos gazdaságtörténetl l{övetkeztetésekre juthatunk (sziget, láp és mocsár szárazulata, terrasz, domboldal; vízközelség, víztávolság stb.).
_
Különösen nehéz a tájékozódás a.z alföldi területeken, ahol a csekélyebb
szintkülönbségek miatt a terep változásai nehezebben ismerhetők fel. Itt nyujtanak különleges segítséget a tájékozódásban a szintvonalas,. valamint a régebbi állapotokat feltüntető térképek. Biztosabban tájékozódhatunk dombos
és hegyvidéki terepen, főleg kisebb folyók és patakok völgyében. Ezek zárt
területe könnyebben áttekinthető, s így a településre alkalmas terepformák
is jobban szemünkbe ötlenek. Az eligazodást csak még jobban' megkönnyíti
az, hogya település földrajzi lehetőségei is korlátozottak; pl. meredek vagy
szakadékos hegy- és domboldalakon nem kell települést keresnünk.
Bármilyen földrajzi adottságú terepen dolgozunk ls, a sáncok, földvárak, erődítések - a térképről ls ellenőrizhető - jellegzetes formája rendszerint már távolabbról felhivja C1gyeLmünket. Legtöbbször a késő középkori falvak házalnak helyét is a házomladékokból felhalmozódó apró halmocskák Jelzik, s még Inkább a templom helyét, amely általában a legklemeF
kedóbb részen, sokszor mesterséges halmon található. Közelebbről pedig felIsmerhetjllk a tégla- vagy kőtörmelékekről és a közöttük található szórványos
embercsontokról még akkor ls, ha alapfalait kItermelték. Altalában a kő- és
téglaépítmények - legyenek azok római koriak (táborok, őrtornyok, bekerített villák stb.) vagy középkoriak (kastélyok, várak stb.) - falmaradványainak helyét és Irányát nemcsak a gyakran partosan húzódó gazdagabb kö-
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vagy tégla~örmelékekről állapfthatjuk meg, hanem sokszor' a felettük növő'
satnyább növényzet alapján ls nyomon követhetjük alaprajzi formáikat.
N:m mmd:n régi tele~ülést jeleznek ilyen különleges jelek. Nagyon
sokat, foként az oskori, népvandorlás- és kora Arpád-kori településeket csupán
földel;zíneződések (több.~~.ire nagyobb hamus foltok, esetleg a megbolygatott t~zhely, kemence vorosre égett s a tapasztás sárga agyagfoltjai), cserepek, alLatesontok stb. jelzik a felszínen.
.
Míg a telep(iléseket legnagyobbrészt a felszíni nyomok alapján megtalálhatj uk, addig a temetőket - mint arról már szó volt - nem tekintve
a templomkörülieket és a különlegesen szembeötlő formákat (halomsírok),
csak abban az esetben találhatjuk meg a felszfn vizsgálatakor, ha a föld anynyira lekopott, hogy egye,s sírleletek a felszínre kerültek. Eppen ezért kell
különös gonddal gyújtenünk a környékbeliektől a temetőkre vonatkozó adatokat. Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a hamvasztásos temetkezéseket népünk általában nem ismeri fel, s így azokat a leletekból a terepbejárónak kell meghatározni.
Terepbejárásra az az idő alkalmas, amikor az említett felszíni riyomok
a legélesebben mutatkoznak. Télen mindenütt hó, nyáron dús növényzet fedi
a terepet, azért ez a két_évszak csak ritka esetben alkalmas a terep áttekintésére, illetőleg részletesebb vizsgálatára. A tavasz és az ősz a terepbejárások legalkalmasabb ideje. Ekkor tekinthetjük át legvilágosabban.a nagyjából
csupasz terepet. De nemcsak a terepformákat láthatjuk tlsztábban, hanem a
települések vizsgálatát is gondosabban-végezhetjük, mert az esőáztatta föl·
deken élénkebbé válnak a felszíni nyomok és elszíneződések, különösen az
eke által frissen kiforgatott leleteket tisztítja a gyakori eső, s teszi szembeötlóbbekké.
A megtalált lelőhely bejárásakor:
1. A terepre kiérve első feladatunk, hogy térképen pontosa~ megkeressük és megjelöljük a lelőhelyet.
2. A felszíni jelenségek alapján igyekszünk megállapítani a település
nagyságát, formáját, s megfigyeljük. hogyan illeszkedik bele földrajzi környezetébe.
A település nagyságáról és formájáról néhány fontosabb méretet is feltüntető térképvázlatot készítünk. Ezen a vázlaton megjelöljük a mesterséges
terepformákat- és a felszínen talált leletek jellegzetes csoportjait, amennyiben
ilyenek vannak .(pl. tűzhelyek, kiégett sártapasz-töredékek, egyes leletek tömegesebb előfordulása stb.). Különösen fontos ez, ha a felszínen több korszak múvelódésének emlékeit találjuk (pl. egyik részén csak középkori, a
másilton szinte zavartalanul őskori anyag, ismét más részein a kettő vegyesen található). A település nagyobb egységén belül r~ndszerint vannak olyan
kisebb terü~etú jelenségek, amelyekről külön &1aprajzot, fényképfelvételt,
vázlatrajzot, metszetet vagy részletesebb leírást kell készítenünk. Amennyiben múemlékekről van szó, a romokról következtethető alaprajzi formákat és
az egyes földből kiemelkedő részleteket (falak, tornyok, kapuk stb.) egyez.tetni igyekszünk a régi alaprajzokkal, ábrázolásokkal és leírásokkal. Az álló
részek Calazásteclmikájában (kövek, téglák, habarcs) az átépítésre mutató
jellegzetességeket vagy pusztulásra valló jelenségeket (pl. átégett falrészek.
égett gerendacsonkok stb.) is összevetjük az erre vonatkozó adatokkal. Ugyanakkor Cigyelmünk kiterjed a szobrászati és építészeti részleteket mutató faragott kóanyagra ls.
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Különleges figyelmet követelnek a mai beépített területeken levő régi
telepQlésnyomok. A mai vagy régebbi városképekből gyakran megállapítható,
hogy a város egy-egy tömbje középkori, ritkábban pedig római kori alapom épült Más egetben viszont megtörténhetlk, hogya mal település domborzati viszonyainak vizsgálata vezet közép- vagy római kori előzményekhez.
Ebben az esetben feltétlen figyelemmel kell lennünk a belterUlet középkori,
de jelenlegi kataszteri viszonyaira ls; itt lehetőség szerint hívjuk segítségül
a várostörténészeket.
3. Megvizsgáljuk a lelőhely jelenlegi állapotát abból. a szempontból,
hogy alkalmasnak látszik-e rendszeres feltárásra. Itt nem csupán a korábbl
ásatásokra vagy turkálásokra kell ügyelnünk, hanem más akadályokra és
bolygatá:lOKra, így a ráépítkezésekre, út-, csatorna-, vasútátvágásokra, ho. mok-, kőbánya stb. pusztításaira ls. Ugyanis le/letőleg bolygatatlan településeket keresUnk, ám egyes fontos tudományos kérdések megkövetelhetik.
hogy el6zetegen már bolygatott településeket ls kiássunk.
.
4. OsszegYűjtjUk a földfelszíne'n' található cserép- és más apróbb leletek közül a jellegzetesebbeket. Azokról, amelyeket nem vihetünk magunkkal, pontos méreteket veszünk fel, s esetleg fényképet vagy rajzot készítünk.
Amennyiben a 2. pont alatt jelzett leletek gyűjtésére kerül sor, azok helyét
a térképvázlaton kell megfelelő jelzéssel feltüntetnl, s a leleteket ugyanezzel
a jelzéssel csomagolnl.
5. A település helyét, alakja és nagysága szerint, berajzoljuk a térképre. Számát vagy jelzését az összegyűjtött és becsomagolt felszíni leletek
ls megkapják. Ha egy-egy lelőhely leleteit inál' külön szempontok szerint is
csoportosítottuk és számoztuk (lásd 2. és 4. pontot), akkor azokat a főszám
alatt kell egyesíteni és csomagolnl.
A terepbejárás befejézése után jelentésünket nagyjából az alábbi szempontok szer~nt készítjük el:
1. Megjelöljük a terepbejárás közvetlen célkitúzését és szempontjait,
2. Leírjuk a felkutatott településeket, mégpedig: a) Közöljük a lelő
hely földrajzi meghatározását. b) A felszíni leletek alapján a lehetőség szerint! pontossággal meghatározzuk korukat. A leletek korhatározását összevetjük az írott források adatalval. c) Közöljük a telepUlések kiterjedésére,
formájára, földrajzi környezetére vonatkozó megflgyeléselnket, műemlékek
esetében azokat az eredményeket is-, amelyeket a rommaradványok és a forrásanyag összevetéséből leszűrhettünk, d) Mellékeljük a vonatkozó helyszíni vázlatokat, fényképeket, felmérésadatokat stb.
3. Térképvázlatot csatolunk, amelyen feltüntetjük nemcsak a megtalált
lelőhelyeket, hanem a bejárás útvonalát ls.
4. E;rtékeljük a lelőhelyeket abból a szempontból, hogy közülük meüyek
látszanak a feltárásra legalkalmasabbaknak.
5. a?y.obb összefüggő terület átvizsgálásakor röviden összefoglalj uk
a terepbeja,as, er,e~ményelből le~zűrhető településtörténeti tanulságokat.
(Lásd még: KIszallaSI jelentés, ásata91 napló c. fejezetet.)
. .. Természetesen a terepbejáráskor felfedezett és meghatározott lelőhelyek
közul csak egy-két legfontosabb kerül rövidebb Időn belül feltárásra. A többiek, most már tudományosan meghatározva, a települési adattár (lelőhelykataszter) rendszerébe épülnek bele.
.
A terepbejáráson felfedezett, valamilyen okból rendkívül! jelentőségű
lelőhelyek védetté nyilvánítására, ha azokat veszély fenyegeti, azonnal meg
kell tenni a lépéseket.
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2. Próbaásatás
.

Bár~llye,n gondosan végezzük ls a terepbejárást, a felszíni

nyomok

vlzsgálatáv~l altal,ában nem Igen dönthetjük el,' hogy a terepbejárás eredet!
célja ~lapjan klvalasztott települések vagy temetők valóban alkalmasak-e a
feltárasn~, s, még kevésbbé tájékozódhatunk azok tudományos értékéről.
A próbaasatas eredményei adnak tisztább képet a területről derítlk ki tény-

leg érdemes-e a. lelőhe,lyet a:z: a~ott cél érdekében feltárdi. A prób~ásatás
meg, vajjon szambaveheto művelődési réteg van-e ott, vagy a terület
ré.gl fels~ínélg I.ekopott. Arra ls választ -ad, nincsenek-e egymás alatt különboz6 kOlu telepulések stb. A tapasztalt terepbejáró pl. már eleve számol azzal
a lehetoséggel ls, hogya felszínen található nagyobb tömegű lelet néha csu·
pán a telep lekopását jelzi.
Romokban álló műemlékeink próbaásatása csak abban az esetben szükséges, _ha a terep?ejárás megfigyelései alapján az a gyanú merül fel, hogy
jelentos része teljesen elpusztult, vagy építőanyagának kltermelése olyan
méretűnek látszik, hogy még általános 'alaprajzi szerkezetének megállapítása
ls bizonytalan.
A próbaásatás alkalmával a terület három-négy jellegzetes helyén ássunk
árkot vagy szelvényt (pl. erődítéseknél a sáncon, középkori falunál a templom
helyén). A próbaásatás technikai lebonyolítása semmiben sem különbözik a
rendszeres ásatásoktól (lásd a III., IV., V. fejezetet). A terület régészeti réteg,
viszonyairól tájékozódhatunk próbafúrással ls, de ez nem olyan megbízható,
ml'nt ~ próbaásatás. Megtörténhetik, hogy azon a helyen, ahol a rétegeket
semmi ~em zavarja s az eredeti talaj ba bemélyedés nincs, a fúrás igen sekély
méretet ad, s még ebben sem jelez a rétegen túlmenően művelődési nyomot;
de éppenúgy megtörténhetik, hogya fúró a réteg vastagságát többszörösen
túlhaladó hulladékgödörbe szalad, s ilyenkor azt a téves látszatot keltheti,
hogy igen vastag művelődési réteggel fogunk találkoznI. Egyébként is a fúrás
csak nagyon kis helyről ad tájékoztatást a várható jelenségekről s azok rétegtanl viszonyairól. Bizonyos rétegeződést meg lehet ugyan állapítani, de abból
következtetni alig lehet. Altalában a költségmegtakarítással fordított arányban álló hibalehetőséget rejt magában, ezért ne alkalmazzuk.
Ha a próbaásatás a kívánt sikerrel jár, utána kerül sor a rendszeres
áootásra. Ennek végső elókészítéséhez a magyar középkori ásatásnál hozzátartozik még az írott- és ábrázolt anyag, továbbá a térképek részletesebb
összegyűjtése. Ugyanis ezekből számos adatot a feltárás munkája közben ls
felhasználhatunk. Igy pl. az elpusztult falvak esetében az írott forrásokból
a közbülső elnéptelenedés, pusztulás, rátelepülés adatait (a templom és temető, továbbá az egymásra települt házak rétegeinek elkülönítéséhez), a telkek felsorolását (adott Időpontban a házak számának eldöntéséhez), utca, falukerítés emlitését vagy leírását (a település formájának meghéltározásához),
a lakosok foglalkozás és hely szerinti felsorolását vagy emlitését (a porták
azonosításához), a telkek és házrészek leírását (a porták és a ház belső szerkezetének elemzéséhez) stb, komolyan hasznosíthatjuk ásatás közben. MégInkább áll ez a sokrétű forrásanyaggal rendelkező múemlékek feltárására.
Itt nemcsak az írott források és a képes ábrázolások lehető teljes összegYűj,
tése a fontos hanem - amint erről már szó volt - az utóbbiak kritikai
megrostálása 'IS, amIt most már lehetőleg a teljes ábrázolt anyag birtokában
kell elvégeznünk. Ezek egy része ugyanIs nem a helyszínen, hanem máshol,
régebbI ábrázolások felhasználásával, sok esetben azok képzelet~ll átalakímu~atja
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tásával. ldegéSlítésével készült. Minthogy pedig az ábrázoláso~ r:.ndkívül
fontosak a feltáráshoz, s gyakran az ásatás pontosabb helyének kljeloléséhez
I támpootul szolgálhatnak. arra kell törekednünk. hogy közülük kiválasSluk
azokat. amelyek a helyszínen készültek, tehát a korabeli állapotot hitelesen
rögzítik.
Mindezek után kerül sor az ásatás közvetlen megszervezésére.

IH. ÁLTALÁNOS ÁSATÁSI TUD IVALóK
A régészeti ásatásokat a 863-015/1952. VI. KM. rendelet szabályozza. Különbséget tesz leletmentő és tervásatások között. Az elsőnek költségvetése a felmerülő szükséglethez Igazodik, az ,utóbbinak meghatározott
költségvetési kerete van.

1. Leletmentés
Az ásatásokon kívül különböző földmunkák során véletlenül előkerült
régészeti tárgyak megmentésére és a leletek összefüggéseinek tisztázás,ára
szolgálnak a leletmentő ásatások.
.
A leletmentésre kiadott megbízás mindig egy személyre szól. Megjelöli
a helyet, ahol a lelet elókerült, a bejelentő nevét, címét vagy azt. akitől a
leletre vonatkozó részletes felvilágosítáSIt kaphat a megbízott kutató. Ha már
korábban szakszerű jelentés érkezett a leletről, a korábbi terepbejárási jelentést is megkapja a kutató. A leletmentési megbízás nem meghatározott időre
szól; a kiszállás sürgőssége magától értetődő; időtartamát a munka eredménye szabja meg. A megbízó levélben szerepel az az összeg is, amellyel
a leletmentést meg lehet kezdenI. A keretet sem lehet előre meghatározni,
mert ez a szükséges munkától és az eredmény től függ. Ezért a kutatónak az
első eredmények alapján jelentést kell tennie arról, hogy milyen további munkára és ennek elvégzéséhez előreláthatóan milyen fMezetre van szükség;
ugyanakkor kell javaslatot tennie esetleg más személyi segítség (antropológus,
fényképész stb.) kiküldésére.
A leletmentés gyors és mégis eredményes munkát követel a kiküldött
szakembertől, tehát mind a saját, mind esetleges közvetlen munkatársainak
munkáját jól, észszerűen kell megszerveznie. A leletmentésnél a kiküldött
szakembernek váratlan, a megkezdett munkájánál sürgetőbb feladatokra mindig fel kell készülnie, amikor munkaerejét hirtelen az új váratlan feladatok·
nak megfelelően kell felhasználnia. Ilyenkor gyakran a korábban beütemezett
munka másodrangúvá válik, tehát munkatervét hajlékonyan kell megállapítania.
A leletbejelentés alapján a régész legtöbbször egyedül - esetleg munkással - megy ki a terepre. A leletbejelentések adatai rendszerint általános
megállapításokat tartalmaznak; ha megjelöllk ls a véletlenül előkerült leletet,
esetleg be is küldik azt, annak öSlSzefüggéseiről nem beszélnek. A földmunkák, amelyek során a lelet előkerült, a réteg megflgyeléséhez csak ritkán
szolgáltatnak könnyen felismerhető támpontokat. Ezért a kiküldött régész
legfontosabb feladata a lelet korának, természetének és az alkalmazható módszernek gyors és biztos felismerése. A tényleges helyzet felismerésére a lelet.
mentésnél a kezdő régész kevésbbé alkalmas, mint a tapaszt;lltabb kutató.
16

Bevett szokás volt az OrS~á!?os ,Történeti Múzeumban, hogya fiatal kutatókat lehetőleg minden koru asa~ashoz kivitték, ha rövidebb időre is. hogy
tapnszt~latot szerezzenek, és utana évekig ők voltak a leletmentők akik min.
denhova ki~zálltak, függetlenül attól, hogy milyen korú lelet 'került elő.
Ez helyes modszer volt; alkalmas arra, hogya kezdő kutatók sokoldalú tapasztala tra tegyenek szert.
A 13/.1949 tvr. meg~d~a a le~etöséget arra, hogya Népművelési Minisztérium .lleté~es szer.ve•. altal barmilyen földmunkát olyan hosszú időre
letlltha.t, amennYl~ a szuks~~es l:letm.entés, a, múzeális értékek biztonságba
helyezes€ megkívan. Az elOlrt karténtés azonban határt szab a letiltásnak
és a. ~iküldött leletment.őn~k kötelességévé teszi feladatának gyors végre:
-hajtasat. Gyakran megtortemk, hogya leletmentés ideje alatt a szomszédos
területen is földmunka folyik. Ezért a leletmentönek figyeimét meg kell osztania a leletek biztonságba helyezése és a tovább folyó földmunka állandó
ellenőrzése között.
_
A földmunkák fajtái szerint a leletmentőnek kétféle feladata lehet.
Az egyik feladat a mezőgazdasági munkánál (szántás, forgatás, ásás
kapálás) előkerült leletek megmentése. A találók rendszerint egy vagy több
pontot mutatnak, ahol a lelet előkerült. Ha a megjelölt helyen a felszínen
nincs épülettörmelék, sem a bejelentő nem tud arról. hogya felszín alatt
ilyen lenne, akkor legalkalmasabb kutatószelvény ásása a lelet környékének
megvizsgálására. A kutatószelvény mérete 4X 4 m legyen. Oldalai lehetőleg
a fővilágtájak irányába essenek. Irányát zsinórral jelöljük ki, s a négy
sarokba verjünk egy-egy cöveket. A megjelölt pont a négyzet középpontjában
legyen. Ilyen kutatószelvény gyors feltárásához két vagy négy földmunkás
szükséges. Ha csak kettő áll rendelkezésre, osszuk a négyzetet hosszában
két részre. Előbb az egyik felét tárjuk fel addig a mélységig, amíg a földben
jól körülhatárolható - a leletet jelző - elszíneződéshez érünk. Ez mutatja
a lelet helyzetét. Ezután tárjuk fel a négyzet másik felét. Ha négy földmunkás
áll rendelkezésünkre, aklkor az egész felületen egyidőben dolgozhatunk. ügyeljünk arra, hogy ké~két munkás (csákányos-lapátos; ásós-lapátos) mélységben különböző szinten legyen. Ezt elérhetjük úgy, hogy kettő valamivel elóbb
kezdi a munkát, a másik kettő pedig csak akkor, ha a két első az első ásónyomot már befejezte. A hosszanti választó vonal mentén metszetet kapunk.
Mind ezt, mind a kutatószelvény minden oldalát simára nyesetj ük. Akiemelt
földet addig, amíg a keresett sír, ház, tűzhely stb. láthatólag nem nyúlik
egyik vagy másik oldal alá, a felület mind a négy oldalára elhelyezhetjük.
ügyelnünk kell arra, hogyatermőtalajt (humusz) a négyszögtől távolabb
c1obassuk, a többit pedig közelebb, hogya kutatószelvényt"amelynek feltárásával a leletmentő ásatás véget érhet, gyorsan és a mezőgazdaság érdekei·
nek figyelembevételével betemethessük.
A kutatószelvénynek előnyei: l. idoma egyszerű és könnyen bemérhető; 2. keletelésé,t a négy oldal iránya pontosan megadja; 3. mérete alkalmas arra, hogy egy szokott nagyságú csontvázas sír elférjen benne; 4. felülete lehetővé teszi őskori ház helyének és terjedési Irányának meghatározását.
Sohase alkJalmazzunk nehezen bemérhető idomú kutatószelvényt. Ha
egyik oldalon épület akadályozza a négyzetes feltárást, akkor az épület mellett hagyjunk ki 1 m-es sá~t, s e:i:t csak végső szükségben vékonyftsuk zsaluzás nélkül fél m·re. Ha a lelőhely, pl. épület miatt nem eshet a nég 'zet
közepére, két irányban akkor ls két-két more essék a gödör határvonalalt61.
Gyümölcsfáknál flgyelembe kell vennünk, hogy a gyökérzetUk olyan széles2

Régészet -

4120 7/04

17

ben veszi kOrU! törzsüket, mint a lombozatuk. Ezt a területet akutatásnál

~kell hagynunk.

El lehet térnl a négyzetes Idomtól, de akkor ls csak téglalap alakú felUlettel dolgozzunk, 1lyenkor ls lehetőleg ragaszkodjunk az egt
szerre feltárandó kb. 16 m! területhez. Az 1lyen nagyságú területen belUl
az összes rétegeket fel .kell tárnunk az érintetlen talajl}. Csak így végezhetünk talajvizsgálatot. Igy válik vllágossá a kutató elott, hogy mlt ~alált,
mllyen módszerrel kell feltárnia a megtalált jelenséget, milyen nagy területet
kell feltárnia, hogya Wtelesítő ásatás eredménnyel járjon.
Ahol véletlenU! kőépületek vagy azokkal ŐsszefUggő tá:gyak bu~kantak
elő, ott a leletmentés nem kutatósielvénnyel, hanem kutatóar.okkal ~orténlk.
AbbQI a meggondolásból kell kllndulnunk, hogy a fal. nagyobb lezart te:et
határolt valamikor. Ebben a -lezárt térben kell meghatároznunk az előkerült
leletek helyét. A kutatásnak lehetőleg nagy teret k:ll felöle~ie. Erre az
aránylag keskeny kutatóárok alkalmas. Ha a leletmento régész barmllyen kis
falcoonkot talál, amelynek Irányát már a véletlen feltárás alapján is ho~szabb
távolságra lehet követni (tehát nem pillér vagy oszlop), ~kor a ,kutatoá:kot
a fal irányára merőlegesen kell meghúzni, úgy, hogy az arokban a fal mmdkét oldalát kiszabadítsa. A kutatóárok hossza legyen 10 m, szélessége 1 m.
A keskeny kutatóárok alkalmazását a magyarországi viszonyok teszik
szükségessé. Országunk kőben szegény; a kő nemcsak az Alföldön, de a
Dunántúlon ls minden Időben keresett volt, a régi romépületeket az Idők
folyamán a kőanyagért szétbontották; legtöbbször csak az egykori falak nyoma
maradt meg a földben. A széles (1 m-nél szélesebb) kutatóárokban a kiszedett
falak nyomát, sarkalt nehezebben lehet megállapítani, irányát nem lehet
követni, mert a kő klszedése a falak széleit tönkretette; ezeket csak keskeny,
jól levágott metszetekben lehet megfigyelnI. Az 1 m-es szélesség azonban
az alsó határ, és a próbaásatásnál a könnyű bemérés kedvéért'- alkalmazzuk.
Ha nagyobb mélységre kell ásnunk (2 m alá), akkor az árkot 1,50 more ki
k'?~1 szélesítenünk.
A kutatóároknál a kitermelt földet az árok egyik oldalára kell raknunk. Az első ároknál még nem lehet felismerni, hogy a<l épület mely irányba
terjed, így nem lehet meghatározni, hogy melyik oldalra kell helyezni a földet. Ha a széljárás nem akadályozza, keresztben megfelezzük az árkot, és
két munkás az egyik felében az árok egyik, kettő a másik felében a másik
oldalra dobja a földet.
Ha a leletmentés helyén a fal Irányát előre meghatározni nem lehet, a
kutatóárkot valamelyik fővllágtáj szerint úgy kell ásatnunk, hogya feltételezhető fallrányával megközelítőleg derékszöget zárjon be. Csak az így húzott
keskeny árokkal feltárt fal ad olyan éles metszetet, amelynek segítségével
könnyen meg lehet határozni a fal irányát; a fal mellett húzott árok a falakhoz tartozó rétegeket eltüntetI. és így a falak és a belső helyiségek között a
természetes kapcsolatot tönkreteszI. A falazás mélységét lehetőleg az épületen kívüli egyik oldalon vagy az egyik feltárt vastagabb fal mellett vizsgáljuk, ahol egyúttal talajvizsgálatot is végzünk.
A keskeny kutatóárok előnyei: 1. nagy területeket metsz át és von be
a vizsgálódásba, 2. falak és padlózatok helyzetének megvJzsgálását lehetővé
teszi, 3. az esetleges falakat kÖl1Jlyen fel lehet Ismerni, 4. négy ,munkás egy
napl munkájával feltárható s rövid Idő alatt bizonyos lezárt eredményt ad.
l1:pület kutatása a falakon belU! csak a legfelső padlószintig történjék.
Talajvizsgálatot csak akkor végezzünk, ha az alapozás mélységére már a
munka kezdetén szükségünk van; ha nincs, a hitelesítő ásatás folyamán később
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ls elvégezhetjük. Ha falak között olyan jelenség került elő, amelyet a falak
jelenléte nem magyaráz meg, a két módszert kombinálhatjuL Ebben az egetllen helyesebb további metszetekkel tisztázni a falak irányát. Ehhez kapcsolódhat a kutatószelvény, amely méreteiben esetleg kisebb lehet (3X3 ml.
A falak tisztázása kutatóárok-rendszerrel ·további munka feladata. Az els6
árok, esetleg az árok meghosszabbítása után, csak azt állapíthatjuk meg, hogy
mllyen korú épület került elő.
A rétegvizsgálat harmadik módja a két módszer egyesítése. 3 m széles
árkot alkalmazhatunk leletmentő próbakutatáshoz, amelynek hossza 6 m; ezt
a területet 1,5 m-es négyzetekre osztjuk be, tehát nyolc részre, megszámozva
a négyzeteket (l. kép), az 1., 3., 6., 8. számúakat ásatjuk ki, és így a kutatónégyszög közepén biztos metszetet kapunk, két irányban is. Ennek a rend-
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1. kép. Á alási szelvények

szernek előnye, hogy esetleg temető és épületek komblnáci6jánál ls sjkerrel
lehet alkalmazni, de hátránya, hogy ha a lelet ,a középpontban, tehát Ll 2., 3.,
6., 7. négyzet sarkában kerül elő, közvetlen összefUggései környezetével csak
2/. részben válnak vllágossá. Négy munkás munkateljesitménye, köbméterekben számítv,a, talán valamivel kevesebb, mint az előző két módszernél, de
figyelembe véve, hogy itt ahány oldala van a feltárt négyszögeknek, annyi
metszetet kell gondosan elkészíteni, az eredmény kb. ugyanaz, és a munka
egy nap alatt elvégezhető.
A másik feladat az ipari földkltermelésnél vagy építkezésnél az elő
került leletek megmentése. Ennél az előreláthatóan hosszabb Ideig tartó
munkánál a leletmentő szakembernek három lehetőséget kell mérlegelnie:
1. A földmunkával vagy építkezéssel veszélyeztetett területen. a munka megkezdése előtt v~ezheti-e a leletmentést? 2. A földmunkával parhuzamosan és
attól bizonyos vonatkozásban függetlenül végezhető-e a leletmentés? 3. Megvan-e a lehetőség arra, hogy a helyszínen folyó munkálatokba, a munkálatok
vezet6ségével egyetértésben bekapcsolódjék, és az ott foglalkoztatott dolgozók munkáját részben Irányíthatja-e a leletmentés sikere érdeké?en?
.
Amennyiben megvan a lehetőség arra,_ hog~ a nagyobb földmunk~at
a veszélyeztetett terület átkutatásával megelozhetjük, a .leletmentés a korab-
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ban leírt módon történjék, de mindig figyelembe kell vennünk azt, hogy
gvors munkára van szükség, hogy a kitermelés vagy építkezés előtt a veszéh:fztetett területet minél hamarahb elhagyhassuk. Figyelmet kell szente~
nUnk a veszélyeztetett ter:ületen belül a régészeti objektum (telep. temeto)
kIterjedésére. Kutatásainkkal a veszélyeztetett t:rület egyik széléről ,~ndul
hatunk 1<,i. vagy pedig a később ls jól rögzítheto helytől (az építendo ~ h~z
sarka. háromszögelésl pont). Kutatószelvényel1nket ebben az esetben eloszor
a feltárandó terület Idomához irányítjuk. A feltárás során az egymáshoz
csatlakozó szelvényekkel lehetőleg minden Irányban keressük meg a telep
"agy t~mető kiterjedését. Ha kőépületről van szó, a kutatóárokkal való t~P?
gatás minden esetben előzze meg az épület egyes részle:elnek teljes fe~tar.a
sát. Megtörténhet, hogy a veszélyeztetett területen Időhlany miatt cS\lpan az
épület vagy temető ki\erjedését állapíthatjuk meg, és csak jellegz:tes r~sz
Jeteit tárhatjuk fel, a teljes feltárásra vagy részleteire csak a késobbl foldmunka vagy építlkezés Idején kerülhet sor. Veszélyeztetett terUl~tnek k:ll
tekinteni azokat a helyeket is, ahova valamilyen földmunka soran (vasutI töHés, gátépítés) nagyobb föld tömeget hordanak, mert a felhalmozott föld:
tömeg a későbbi kutatást nagyon megnehezíti vagy teljesen lehetetlenne
teszi.
A földmunkával vagy építkezéssel párhuzamosan folyó leletmentés feladata is kettős: egyrészt meg kell menteni.a földmunka közben előkerült
leleteket, másrészt úgy 'kell a munkálatokat vezetni, hogy megelőzzülk a földmunkát és lehetőleg még bolygatatlan objek.tumokat tárj unk fel. - A kettős
munkával hitelesíthetjük a földmunka során elpusztult vagy a gyors munka
miatt kellően meg nem figyelt leleteket. A leletmentés vezetője munk<:1erejét
ebben az esetben ossza meg; helyes, ha ilyenkor újabb szakember klrendelését kéri. Az egyik leletmentő csoport, nagyobb munkáslétszámmal, a veszélyeztetett területet tárja fel; a feltárás közben legyen tisztában a veszélyeztetett terület nagyságával és a további munka ütemével; az utóbbit a munkáltatótól tudakolja meg. Ezen a részlegen a feltárás szelvényes vagy kutatóárkos rendszerét úgy építse kl, hogy a leghamarabb kitermelésre kerülő területen kezdje meg a munkát, és innen kiindulva a rqunka ütemének megfelelően haladjon tovább, figyelembe véve a megmentendő obje)<tum kiterjedését. Különleges helyzet áll elő a homok- és kavicsbányákban vagy a téglavetők agyaggödrében. Sok esetben ezeken a helyeken nem ütemezett és nem
állandó jellegű bányászásról van szó, hanem rendszerint a domb közepe
táján mély aknát ásnak és ezt mélyítik, a lejtők Irányában bővítik, hogya
bányászásra érdemes réteghez hozzáférjenek.' A leletmentést szolgáló szelvényeknek ebben az esetben a bővítés irányát kell követniök. Szelvényeinkkel koncentrikusan terjeszkedjünk. Közvetlenül az akna nyílása körül, a part
nagymérvű omladékonysága miatt,
sohase kezd)i.ink szelvényeket vagy
kutatóárkokat, attól legalább 80 cm távolságra jelöljük kl azokat.
Ha a művelődési réteg magasan, tehát 100 cm mélységen felül jelent·
kezlk. az akna.. szélét 50 cm-re ls meglközelfthetjük, főleg olyan esetekben,
amikor a homok- vagy kavicsréteget vastagabb, kötött talajréteg borítja.
Miután az aknát a fentebbi árokrendszerrel körülvettük, a lejtők Irányában
szabadon folytathatjuk a munkát szelvényekkel vagy árkok~al' az a1kna Irányában csak azokon a területeken terjeszkedjUnk, ahol sír el6kerülése vagy
árkaink metszetéböl levont következtetések elengedhetetlenül szükségessé
teszik. Akkor ls csak Igen óvatosan, a külső árokfalnál szükség esetén zsaluzást alkalmazva.
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A párhuzamos leletmentés másik csoportja a földmunka 'vagy építkezés
során előkerült régiségek mentését végzi. A vezető lépjen érintkezésbe a
munkáltató vállalattal; ezen és a tömegszervezeteken keresztül hívja fel a
dolgozók fIgyeImét a leletekre és a törvény Intézkedéseire. A veszélyeztetett.
részeken a munkavezető és a munkások figyelm ét külön Wvja fel a régiségekre. Allapftsa meg, hogy egy-egy tereptárgy (sír vagy réteg) Ikihagyása
tE':jesítményben milyen kiesést jelent a földmunkás-csoport termeléséből, és
ezt számítsa ki munkabérben is. Az elmaradó kereset ellenértékeként megfelelŐ díjazásban egyezzék meg a fö.1dmunkásokkal; a megállapodást hozza
tudomására a munkáltatónak is. A megállapodás sohase történjék leletekre,
hanem mindig csak érintetlenül. hagyptt sírokra vagy rétegeket tartalmazó
felLileteIkre. Kösse ki, hogy a földmunkások ne nyúljanak a leletekhez, csak
a régészeti objektumok felismerésének felső szintjéig hordják le a földet.
A kibontás annak a két-négy munkásból álló csoportnak a feladata, amelyet
a leletmentő szervez maga mellett. Lehetőleg gyorsan dolgozó, begyakorlott
munkások legyenek. Ha a munka gyorsasága megkívánja, számukat fel lehet
emelni hatra. A csoporthoz, ha lehet, fényképészt, bemérőt vagy a bontáS'ban jártas szakmunkást osszunk be.
Ha a leletmentésre kiküldött szakember a munkát Irányító vállalattal
a munka ütemezésében megállapodott, a földmunka helyén azzal egyidejű
leg folyhat a leletmentés. Ebben az esetben is gon<;loskodni kell o.lyan ,munkásokról, akik nem teljesítménybérben dolgoznak, hanem a k1bonta~ban
vc;;znek részt és csak a leletmentést irányító szakember vezetése alatt allalHk. A nagyobb földmozgatáffi a vállalat teljesítménybéresei a földmunkáV3,\ elvégzik, így nagyobb munkáslétszámot, egy kutató mellett nyolc embert
i3 foglalkoztatni tudunk.
,
..
Ha házak alapozásakor kerülnek elő leletek, az alapoza~hoz szuk~éges
keskeny és mély árkok nem adnak lehetőséget jó megf!gyel~s~e. Az arko~k
kiszélesítése esetén ~külön kell zsaluzni és így betonozm, aml 1gen jelentos
költségtöbblettel jár. Ha a lelet ezt az áldozat?t is megéri, kutat~szelvényünk
vagy árkunk kapcsolódjék közvetlenül a ,kiaS?tt alaphoz. All:tsuk le. e~y
Ideig az alapozási munkát; biztosítsuk a kartérlté~t. H~ a .munkat nem allítják le, ne az alapozó árokhoz kapcsoljuk a kutatosze~v:nyunket va. gy árkunkat hanem az árkok szélétől 50 cm-re az épületen klvul vagy balul, ha arra
szükség van. Először azokon a még ki nem ásott törr;bökön bel.ül ?~lgozzunk.
ahol a plnc.ét fogják ásni. Ha az épület nagy :észet ~em pmcezlk alá, az
alapozott falakon belül ls dolgozhatunJc A bemeré~nél Ilyen esetekbe~ hasznéljuk az épület alaprajzát, abba mérjÜJ1< be eredmenyemket.
..
Nem szabad szemünk elől téveszteni, hogya leletmentés nem a foldb?l
alkalomszerGen előkerült leletek begyűjtése csupán, hanerr; ,a ,Véletlen folyt~
előkerült leleteket hitelesítő ásatás is. Amíg a ter~pbeJaras, kéz~elfoghato
eredménye a felszínen talált leletanyag, a leletmentes eredmenyemek ez~n
feltétlenül túl kell mennie, s értelmetlen szórványanyaggal nem elégedhetik
meg. A leletmentés eredménye lehet pl. őskori telep :gy. vagy két háza,
néhány hulladékgödre, római kemence .~s ~özvetlen kornyezete, sírc~opor:~
épület stb tehát olyan értelmes összefuggo egész, amely a véletlenul elo
kerlllt lele'tet magyarázza. A leletmentést tehát mindaddig f~lytatnunk kel~.
amig ilyen értelmezhető együttest fel nem. t~runk. ,Ha a veszelyeztetett t~ru:
let nagyobb az értelmezhető együttes feltarasa utan gondosan mérlegelnün!
kell, hogy ~z objektum olyan állapotban van-e, hogy ismereteinket jelento-
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sen gyaraplthatja. Ha Igen, akkor az egész terUletet fel kell tárnunk; ha n€.'!ll,
akkor a veszélyeztetett terUletre régészeti megftgyelőt kell klrendelnl a földmunka tartamára.
Az értelmezhető leletegyUttes felkutatása nemcs;:tk a veszélyeztetett
terUletre korlátozódik A leletmentést olyan terUleten is folytatni kell, amely
közvetlen UI veszélyeztetve nincs, mindaddig, amíg értelmezhető leletegyüttest nem kapunk, amely nemcsak saját magát, de a mellette elpusztult objektumot (falak, sír) ls magyarázza. Ha a megtalált objektum kIterjedésére ls
adatokat eredményez, ez csak előny; olyan támpontok.at szerezhetünk, . amelyeket a további feltárásnál hasznosíthatunk. A leletmentések - természetüknél fogva hitelesítő ásatások - a legtöbb esetben a nagyobb feltárásnak
\'agy tervásatásnak alapjául szolgálnak.

2. Tervá atás

előkészítése

A tervásatás a Magyar Tudományos Akadémia tudományos tervében
egy-egy tervldőszakra jóváhagyott
regesZe!l tervében kiemeit témak megoldásait tűzi ki. A terv megjelöli, hogy
la k~.tatas e~y-egy t~rvldőszakon belül hány évre terjed, vagy esetleg átnyúlik
a kovetkezo terv'ldoszakra ls. A hosszabb tervldőszakra megadott régészeti
t:rv~t az ~.kadémla ~égészeti Főblzottsága évről évre felbontja, és a
tema~on belul, .~ontossaguk sorr~ndjében, az előző évben elért eredmények
al,apjan kisebb osszefoglaló téma t ad meg. Kijelöli a munJka vezetésére kl\'alas:~ott kutat.ót, a~1t vagy egyedül, vagy mint az ásató munkaközösség
vez~tOJét megblZ: u~obbl esetben megjelöli a munka közösség tagjait és a
b~l) et, ah?l az asatast el kell végezni. A megbízás tartalmazza az ásatás
koltség~ete~1 keretét. megjeleli· azt az évnegyedet vagy évnegyedeket ami'
kor az asatást el kell végezni.
A tervásatás, sze:vezé.sekor az ásatás tervezőjének Ismernie kell:
l. az asa tas sllnhelyét.
2. az ásatás Időpontját,
3. az ásatási munkaközösség névsorát,
4. a munkások számát
5. az ásatási felszerelé~eket
6. a rendelkezésre álló fed~zetet
\'etése~zeknek figyelembevételével készülhet el az ásatás részletes költségs~er_eplő. feltáró munka. Az A,kadémia

1. Az ásatás színhelye. Az ásatásokat
bál
lással megbízott kutatónak kötelességévé te~z~z:l- yOZÓ ren~elkezés az ásatését, amelyben vázolnLa kell az ásatásh - ük ~zetes kútatasi terv eIkészímunkát; ennek alapján meg kell határoz~ sz ,s ~es előkészítő tudományos
désének Időpontját és hozzávetőlegesen 'd _taaztaasaátás. pontos helYét, megkezA I
l o r m t IS
Z e őkészito munka történhet tere bej"
'
ha már korábban a területen folytak ásatá parassal, próbaásatással, vagy
vételével. Az elOzetes kutatási terv be d~k, al~ok eredmé~yelnek figyelembe
a sa e tt ~ megblzott vezető okvetlenül utazzék ki az ásatás hel ére
vonalas térképét. TájékOZÓdjé~ a he~ai l~~~~, készlttesse el a terület rétegról, arról, hogy a kutatásra kiszemelt ~öldter~fgOknál a munlkaerővlszonyok
dolgozni a népgazdaságnak okozott jelentő b~tenkámilyen .vetés valll, lehet-e
se
r nélkül, milyen újabb
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épületeket emeltek, általában milyen változások történtek a legutolsó megftgyelés óta a terUleten.
A .. tudományos előkészítés alapján az előzetes kutatásI tervben meg
kell jelolni ,azokat a tudományos célokat és feladatokat, amelyeket az éves
terv elvégzesében maga elé tűzött, továbbá jelölje meg azt a módszert l!>
nagy v~alakba~, amellyel a maga elé tűzött feladatokat meg akarja oldani.
Abenyujtott elozetes terv elfogadása után a vezetőre vár az ásatási munka
megszervezése.
, ~. Az ásatás, id~pontJa. A terület állapotával összefügg az ásatás idő
pontjanak n:eghat3l:o~asa~A tavasz nálunk igen rövid; az ásató munka a megindul~ m~zogazdasa~l muvelést akadályozza. Erre az évszakra olyan helyen
kell asatast tervezm, ahol mezőgazdasági munka nem folyik, pl. barlangban, legelőn, város belsejében. Nyáron a kaszás növények betakarítása után
a szántóföldek nagy része a kutatás rendelkezésére áll. A régészeti munkát
azonban legtöbbször megnehezíti az, hogya mezőgazdasági munkák miatt
munkáshiány van. A legkedvezőbb ásató idény Magyarországon a késő nyár
és az ősz, augusztu9tól október közepéig. Minden tervásatást azonban, a
kutatók többirányú elfoglaltsága miatt, nem lehet csak erre az időre ütemezni.
A-z Időbeosztásnál tehát' különböztessünk meg rövid tavaszi és hosszabb őszi
ásató idényt. A hosszabb ideig tartó ásatásoknál két időszak esetleg összekapcsolható. A tavaszi idényre csak ott tervezzünk ásatásdkat, ahol a terep
egyáltalában nem vagy csak kevéssé áll mezőgazdasági művelés alatt; az
őszi idényre túzzük ki azokat a kutatásokat, amelyeket a földművelés korábban akadályoz. Ezzel azonban még csak az évnegyedet állapítottuk meg; a
továbbiakban munkahetekben számoljunk, Két hétnél rövidebb időre ne tervezzünlk ásatást; rövidebb Idő alatt olyan kis területet tárhatunk fel s olyan
kevés megfigyelést végezhetünk, hogya kivánt eredményt nem érhetjük el.
Az ásatási Idő felső határát nem lehet megszabni. Ha hónapokig tartó ásatást végzünk, 8 vagy 10 heti munka után ajáJnlatos hosszabb munkaszUnetet
tartani; ezalatt a munkaközösség az addig elért eredményeket áttekinthetl;
a felvetődött új problémák megoldására felkészülhet.
3. Az.ásatásl munkaközösség megszervezése. A munkaközösségek összeállításakor kellő számú tudományos kutatót biztosítsunk; egy-egy feladat
több oldalról történő megközelítése mellett, csak így érhetjük el a munka jó
ütemezését és eredményét. "
A beosztás azon az elven alapuljon, hogy mind a vezető, mind a beosztott kutatók az ásatás egész időtartama alatt mentesüljenek minden más
munkától. Az ásatás megkövetell, hogy az irányító és megfigyelő szakember
állandóan a helyszínen legyen, A kötelezően elrendelt, mindenre figyelemmel lévő napló vezetése nem pótolja a folyamatos vezetést. A vezető - ha
kellő ásatási tapasztalata is van a felvetett és megoldatlan régészeti és
történeti probléma legjobb szakértője legyen. Ha nincs ásatási tapasztalata,
akkor is vegyen részt az ásatáson, mInt a munkaközösség tagja. Ebben az
esetben a vezető a kort ismerő, kellő tapasztalattal rendetl<ező ásató régész
legyen. A kiválasztá9l!lál szervező készsége is figyelembe jön. A munkaközösség tagjait azok közül a régészek' közül kell kijelölni, akik szűkebb
munkaterületükön hasonló problémával már foglalkoztak, vagy al<lknek Ilyen
Irányú kiképzése - megismert hajlamuk alapján - kivánatosnak lát zik.
Temetőfeltárásban olyan szakemberek vegyenek részt, akik az ilyen
munkában járatosak és a kor leletanyagát Ismerik. Egymással érlntikező "ag'
egymás fölé rétegezett telepek kutatásában minden - külön szakképzett é-
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get kívánó - kornak legyen meg a megfelelő kutatója. A mun~a!:árs.ak
között legyen olyan. aki ismeri a terepet. Kapjanak helyet a munkaJk~z~sseg
ben a rokontudományok képviselőI. Igy csontvázas temető .feltárásanal az
ásatás egész időtartamára vegyen részt a nlUnkában antropológ~s; barJ:angásatásnál paleontológus, geológus; őskori és középkori telepkutatásnál, allattemetkezésnél. lovassíroknál az állati csontok meghatározásával foglalkozó
szakember stb. Nagyobb tervásatásoknál a bemérés munlkáját, térképezést
lehetőleg külön szakember, geodéta vagy térképész végezze. Térképész tűzze
ki a munka megkezdése idején abemérésl alappontokat. a munka utolsó szakaszában rögzítse aZ eredményeket össze~ftQ felvételen. Vár és nagyobb épületek feltárásánál állandóan v~gezze a felmérést.· Az egész ásatás ideje alatt
legyen a helyszínen fényképész - az első ásató napokat és a betemetés idejét kivéve. Restaurátor állandó jelenléte is fontos; munkája a fényképészéhez hasonlóan legyen ütemezve. Nagyobb ásatásnál rajzoló is vegyen részt.
A munkatársak két hétnél rövidebb időre ne kapjanak beosztást:.
Fiatal kutatók, egyetemi hallgatók nagyobb ásatásnál szerezhetik a legtöbb ásatási tapasztalatot. A fiatalok gyakorlq"ti kiképzése Ú. n. tanulmányi
ásatásokon történhet. Ennek előnye, hogy már a terület kiválasztásánál figyelemmel lehetünk arra, hogy többfajta feladatot egy időben, zárt területen oldjunk meg, és így a fiatalok többféle feltárással. feltárási móddal ismerkedhetnek meg. Az ilyen ásatásnál kevesebb fizikai dolgozót foglalkoztathatunk,
mert az ásatás vezetőjére és gyakorlott munkatársaira nagyobb feladatot ró
~ fiatal munkatársak állanaó irányítása. Ez természetesen kihat az elvégzett
munka mennyiségére, s a jól végzett munka a fiatalok gyakorlati ~oktatá~ának eredményében is mutatkozik.
.
A fiatalok gyakorlati oktatásának másik módja, hogy szűkebb. érdeklő
dési körüknek megfelelően egy-egy tervásatáshoz osztjuk be őket. Ennek elő
nye, hogy egy ásatási feladatkörben alaposabban tájékozódnak. viszont nem
nyernek kellő áttekintést különböző feladatok megoldásában. Az utóbbi hlányon úgy segíthetünk, hogy egymás után. több, különböző korok emlékeit
feltáró tervásatáshoz többször osztjuk be fiatal kutatóinkat. A tervásatásokon
szereplő fiatal kutatók száma a részt vevő gyakorlottabb ásatók számánál nagy?bb ne legyen, mert állandó megfigyelő munkája mellett csak ilyen létszammal foglalkozhat az irányító vezető eredményesen. A Hatal kutatók ea"j~gy tervásatásho~ k~t hétn~l rövidebb időre ne menjenek. Ennyi idő kell
a~hoz, hogy az asatásban jaratlan kutató tájékozódni tudjon a munkában és
ratermettség e~etén eredményes munkát i~ végezzen. Gondoskodni kell arról
ls. hogy' a fiatal kutatócsoportok a vezető irányításával egymásnak adják át
a munkat.
. ~. A mun~ás,ok ~záma. A tervezés feladata. a kutató és ásató munkások
aranya~.ak megallapítasa., Az. arányosításnál figyelembe kell venni, hogy telepet. épuletet v.a~y temetot tárunk-e fel? A telepásatásnál egy kutató 4 ásató
munk~s . m.unkajat tudj~ eredményesen irányítani és megfigyelnI. A temető
feltárasanal a helyes arany 1 : 6, mivel azokat a területrészeket is át kell
tatnunk, ahol sir nincs. Amennyiben a temető többrétegű, általában kevesebb
~un~ást tudu~k.foglalkoztatni. Barlangásatásnál (lásd ott) a rétegmegflgyelés
t~s~b~ m~nkat ig~nyel; itt az ásató mellett csak 2 fizikai dolgozó lehet· a föld
,ö szöri atforgatása és eltávolltása olyan nagy munka amel et
munkásnak kell végeznie, tehát itt az arány 1 • 8 Fi' l Y még 4 vag~ 6
a tervezésnél olyan 'kUlönleges esetekr
"
gye emmel kell lennünk
tása előfeltétele az ásatásnak, pl. város~a~n;:~;;o~~gr~~glt~~I~~~~r~s~o~~~:

kú-
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ásatás. sáncásatás. Ilyenkor a tervezés különitsen el egy részleget a föld elhordására, egy munkavezető irányítása mellett. Ebben az esetben figyelembe
kell venni a szállítással , megközelltéssel járó munkát is (kordék, talicskázás
stb.).
A tervezési időegység, mint emIltettük, 1 hét. Az ásató szakember költségeit tehát 1 hétre (7 napra) kell meghatároznunk. Ehhez tartoznak az utazási költségek, megállapított napidíjak és szállásköltségek. Az utazási költséget az ásatás helyére és vissza nem hetenként, hanem 2 hetenként kell
megállapítani még akkor ls, ha a kutató kiküldetését több hétre tervezzük.
Hetekre beosztjuk a részt vevő kutatók számát; a beosztásnál figyelembe
vesszük az előkészítés munkáját, a legkevesebb 2 heti részvételt és a betemetés időtartamát, amikor kevesebb egfigyelőre van szükség. A beosztásc
ban hetenként lehetőleg arányosan osszuk el a részt vevő munkaközösségi ta!Sokat, mivel az ásató munkások beállítása a meghatározott arány szerint tör·
ténik. Az ásató munkások száma az ásatás elején arányosan emelkedjék, a
végén esetleg arányosan fogyjon, de ne változzék hétről hétre, mert az állandó létszámváltozás a munkát károsan befolyásolja. A részt vevő egyetemi
hallgatók vagy a kezdő kutatók költségeinek ,tervezése külön történjék, a tudományos kutatók kulcsa szerint; a munkások létszámának megállapításánál
az arányban nem vesszük tekintetbe őket. A kutatók és a munkások arányát
hetenként állapítsuk meg. A munkásoknak a fennálló rendelkezések alapján
megállapított munkabérét - heti 48 órás munkaidővel figyelembe véve számítsuk ki egy hétre, hozzáadva esetleg a szerszámkoptatás százalékát, az
adót és minden esetb,en az öregségi pótlékot, valamint az SZTK százalékot
és adót. Ehhez kell számítani a fényképész, a térképész, a restaurátor és a
rajzoló költségeit. Jelenlétük a kutatók és munkások arányát nem érinti: p:
rokon tudományok kutatói az arány megállapításánál esetenként úgy szamltanak, mint régészkutatók, tehát ha antropológús vesz részt az ásatá ban,
ökkor a temető feltárása gyorsul. és több munkás felvételét kell tervezni.
ItI' szerepeljen az igénybe vett föld terményeiért fizetett kártérítés. Az ásatás
heteJ:;ben megállapított időtartamát figyelembe véve és a he.ti személyi . ki~
adásokat a hetek számával megszorozva, megkapjuk a tervasatás szemelYi
kiadásainak költségvetési tervezetét.
5. Asatásl felszerelések. Az ásatások nál felmerülnek dologi kiadások. i~.
Igy pl. műg,zerek pótlása, a műszerek, ásatási segédeszközök helyszínre szal11tása és visszaküldése, a csomagoló anyag (ládák, zacskók, papír) és a ~somn
golt leletanyag szállítása. Ezek adják a s.zállítás kö~tségei!. Muzeumamkban
legtöbbször nem áll megfelelő csomagolo any~g, foleg lada rendelk:~ésre,
tehát minden újabb tervásatás újabb csomag.?l? ~r:yag bes.zer~és.ével Jar ~ fi:
fényképezés nyersanyagának, a fényképek elohlvasanak, masolasanak: ~ao )'1tásának költségeit is ki kell számítani. A rajzoláshoz, jegyzetek készltesé.h:z .
szükséges papír stb. anyag beszerzése és a helyszínen történő r~stauralas
nyersanyaga is a költségvetést terheli. M.~ndezekre fed~zetet szolgaltatnak a
dologi kiadások. A részletezés itt nem szukséges, csupan a tervezésben e~re
fordítható' költségvetési keretet kell meghatároznunk. A tapasztalat. s~ennt
mindez a személyi kiadások 10 %-át emészti. fel. Ahol nagyobb helysZlnl konzerválásról van szó, 40 %-ra is emelkedhetlk.
6. Költségvetés. A személyi kiadásokhoz még 10%-~t k~ll hozzáad~u:-k
dologi kiadás címén. Igy alakul ki a tervezésben az ásatas koltségvetésl kerete.
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3. II tervásatás
A rendsleres ~satás szervező munkája már a megbízá~ idejé~en ~ezd:
tét veszi részben még az előzetes kutatási terv beadása elott, az asatas elúJ.-ésrltés~kor A szervezés munkáját a megbízott ásatásvezető megoszthatja
munkaközös~égének tagjaival. Megbeszélés alapj~n kloszth~tja a feladato~at
az ásatás el6készítésekor mind a belső, mind a kulső munkakra v~na~kozó~n.
Gondoskodjék helyt megbízott vagy a közeli múzeum szakemberei u~jan arI ~l,
hogya kiszemelt területen minden változásról az ásatás megkezdéséig értesuljön. TájékoZódjék a ~unkaerő lehetőségel felől.
,
Kiemelkedően fontos az ásatá5....lnegkezdése előtt a lelőhely ujból.~ megtekintése. Az ásatási hely bejárása után az ásatás vezetőjének el ~ell dontenj.
hogy hol és mikor kezdi meg a munkát. Lehetőleg ne raga,szkodj~k egy pon~
hoz; válassza ki a terUletnek olyan részelt, ahol a kutatast körUlbelUl eg~'
forma eséllyel kezdheti meg; gondoljon arra is, ~hogy a f~lszínen é~zre .n:m
vehető zavaró jelenségek miatt (nagy klterjedésu bolygatas) ~z els~ idos"ak
esetleges $Ikertelensége után álljon még rendelkezésre olyan foldtertilet, ahol
a kitűzött feladatot sikerrel oldhatja meg. Ezért válassza ki azokat a kisebb
területeket, amelyeken meg akarja kezdeni a kutatást; tudakolja me? a tula}:
donosok nevelt, és írásban közölje a belyl hatósággal, kiknek a foldjén es
mikor fogja megkezdeni az ásatást, hogy a hatóság hivatalosan közölhesse
a tulajdonosokkal. Olyan területet ne válasszon, .amelyben vetés van. A meg·
felelő kártérítést költségvetésében irányozza elő. Kártérítés jár azért a területért is, amelyen egyik ásatási idénytől a másikig csak ideiglenesen temet·
tük be a feltárt részeket, és így azok művelése egy idényre lehetetlenné vált.
Ha előrelátható, hogy a munka folyamán kártérítésre lesz szükség, közöljük
a hatósággal.
Az ásatás megkezdésének időpontját nemcsak az határozza meg, hogy
a területen van-e vetés, hanem az ls, hogy van-e elegendő munkaerő. Az idő
pont meghatározásánál feltétlenül biztosíték{)t kell kapnunk arra nézve. hogy
a kívánt munkaerőnek legalább 3/4 része rendelkezésünkre áll. Ennél keve-'
sebb dolgozóval az ásatást nem kezdhetjük el; a munkások számához arányosított szakemberek megfelelő munkaerő hiányában eredményes munkát végezni nem tudnak. A létszámot a tervezésnél tárgyalt szempontok szerint Igén~ij~.

,

Az előkészítéshez tartozik a szálláscsinálás a munkaközösség tagjai s
. esetleg a munKások részére. Ezt a kérdést is lehetőleg az első kiszállás alkalmával kell megoldanI. Ha a vezető nem lakik a lelőhely közelében, helyes,
ha a munkaközösségnek az a tagja lesz a felelős, aki ott lakik. (A környékbeli múzeumnak a későbbi munkákban esetleg részt nem vevő vezetője.) Az
elhelyezés kiválasztlisa úgy történjék, hogya közlekedés ne eméssze fel a
nyolc órai munkaidőn túli szabad Idő nagy részét. ,Ha a munkásokat Idegen'
helyről. toborzással irányítj uk a munJ<ahelyre. megfelelő munkásszállásról kell
gondoskodnunk. Lehetőleg gondoskodni kell a helyszínen vagy nem nagyon
t~vol megfelelő zárható raktárról, a csomagoló és restauráló anyag és a ki·
ásott leletek elhelyezésére. A felület- és metszetrajzokat a terepen kell készíteni, de kidolgozásukra megfelelő fedett helyiség szükséges. A napi munka
befejeztével tartandó megbeszélések számára - a lehetőség szerint - he·
lylség::!t kell kijelölni, ahol at elkészült részletrajzok és a kiásott anyag bemutatására is legyen lehetőség.
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Az ásatás vezetője szervezi meg - az elfogadott terv figyelembe véte·
lével - az egyes részfeladatokat végző munkacsoportokat. Minden nagyobb
régészeti probléma megoldása csakis tervszerűen történhet. Az a módszer,
amely a kutatást egy nagyobb területen egy ponton elkezdve minden irányba
szélesítette, régészeti és történeti problémák megoldására általában alkalmatlan. A nagyobb tervásatásnál elsősorbaJ,1 arra kell a kutatásnak feleletet
adnia, hogya felvetett probléma a kijelölt területen megoldható-e, a terep·
bejárás vagy kisebb próbaásatás után feltárásra kijelölt terület helyzete, egész
kiterjedése, fontossága és állapota alkalmas-e a tervbevett kutatás kérdései nek
tisztázására. Ez'a célkitűzés az egész terület Ismeretét kívánja meg. Ennek cl·
érése a' kutatás feladata; a terület ásatása a feltárás feladata. A két feladat
a régészeti probléma megoldásánál szorosan összefügg: az előbbinek meg kell
eiőznie a feltáró munkát, vagy legalább is avval párhuzamosan kell folynia.
A helyes régészeti kutatás mindig az egész áttekintéséből indul ki és terjed
a részletekre. nem pedig a részletekből rakja össze az egészet.
.
A kutató csoportot a munkaközösség vezetője lehetőleg közvetlenül irányítsa. A vezető kijelölésénél alapvető követelmény a jó terepismeret, a kiásandó objektum összefüggéseinek ismerete (alaprajzokat Ismerjen) és a történeti tudás. Munkatársai fJlyan kutatók legyenek, akik a felvetett kérdések·
kel tisztában vannak és az összefüggéseket könnyen felismerik. A kutatók'
arányában válasszuk ki a munká!\ok csoportját is. A kutató csoportban kap·
janak helyet a mérésben jártas régészek, bemérők. Az ásatás elején különít·
sunk el ebből a csoportból terepbejáró részleget, egy a terepet jól Ismerő kutatóval, }- 2 munkással. A részleg feladata a kijelölt terület átkutatása, il
jelenségek megfigyelése és rögzítése (őskori telephez tartozó temető, vagy for·
dítva, római táborhoz, villához tartozó utak stb.). A részleg munkája rövid
lehet, de az ásatás folyamán újabb kérdések felvetődésénél megismétlődhet.
A kutató csoport a terület kiterjedésének megvtzsgálása után kitűzi
azokat a helyeket, ahol a feltárást il. régészeti kérdések eldöntése érdekében
végezni kell; de megjelöli azokat ls, ahol eredményt várni nem lehet. ft.. ,~I'
terjedés megvizsgálása után részletek tisztázásával folytathatja munka)at.
(Példaként vehetjük egy római tábor feltárását. Először a tá~or ~1terjedés~t,
vallumát tisztázza, megkeresi a kapukat, saroktornyokat. a kozbelktatott bastyákat. az útrendszer szerint megkeresi a praetori,umot és így tovább.) Ho';::szabb feltárás alatt ennek a csoportnak a munkaja csak addig tart, amlg
ilyen kutatási feladatok adódnak: azután fokozatosan megszűnik, és átalakul
feltáró csoporttá.
A feltáró csoport feladata az ásatás vezetője által kijel?lt területeket a
legnagyobb pontossággal feltárnl. Ebben a csoportban, kapjanak hel~~t az
antropológus. a restaurátor, továbbá az egy~s ..részle~kerdések szakért?I, ~)l.
állatcsontszakértő. A csoport vezetőjének klJelo~éséne,1 a l:g~agyobb a~atási
tapasztalat és technikai felkészültség legyen irany~do a regesze~1 szaklsme:
retek mellett. A feltáró csoporthoz kapjanak beosztast a raj,zolÓk I.~: A.. ku~ato
és feJt{lró csoportot -ne határoljuk el mereven,} .~eladatokt.ol tegyuK fu~gové,
hogy milyen nagy legyen és mennyi Ideig mukodjék az asa tás folyaman. A
két csoport párhuzamosan ls dolgozhat.
_,
,
.
A módszerében a tervásatásoktól semmiben :em ~ltéro próbaasatas mar
felhívta a kutatás fIgyeimét több helyre. Ezekboi kiIndulva, ke~dh~ti m~g
munkáját a kutató csoport; ugyanak,k~r a feltáró csoport a p;obaasatas t=nl'
letéhez csatlakozva végezheti a feltarast. em helyes, ha a ~t.rtatók az e ész
idény alatt ugyanabban a csoportban dolgoznak. Az a kutato. aki az objek·

tum egy részletének helyzetével és rétegviszonyaival a kutató csoportban
megismerkedett, vezesse annak a terUletnek a feltárását is (pl. ha valakL egy
körfal kiterjedését tisztázta, feltárasában is irányítóan vegyen részt).
A kutató csoportok más elosztása is lehetséges. Történhetik az ásatás
menetének sorrendjében is. Igy lehet: terepbejár6. beinérő. rajzoló és anyagkezelő csoport. Ez a beosztás nem simul ugyan ke~lően a tudományos kérdésekhez, de a későbbi feldolgozásnál a felosztást megkönnyíti.
Az ásatás időtartamának megállapításánál a munKát hetekre jelöljtik ki.
Az első hét munkája után világosan látnunk kell minden csoport következő
heU munkáját. Az ásatásból kikertilő föld tömeg szabja meg a betemetés idejét. erre normális mélységek figyelembevételével (2,0 - 2,5 m) az' ásatási
idő utolsó 'fs-át kell számitanunk. Ez utolsó időre feltárási munkát nem ter··
vezhetünk, tehát a kutatók erősen csökkentett létszámával számolhatunk. Ha
~ kiásott objektumok egy részét fenn akarjuk tartani. a vele já.ró munkát az
asatási időtartam utolsó negyede alatt kell elvégezni. A munkásokat a c~o
portokhoz beosztani az ásatás előtt nem lehet. A már betanított munkásokat
a ~eltá.ró csoporthoz kUldjtik, a többielk végleges beosztást csak egyheti munka
utan kapjanak; ezalatt dertil ki, hogy kiket lehet a nagyobb tureimet és figyelm~t igénylő feltá.ró munkánál hasznáini. A munkaegytitteseket lehetőleg ne
valtoztassuk; a kialakuló közösségi munka egy-egy csoporton belUl emeli (J
munkakedv~t és a teljesítmé~Yt. Ha alkalomszerű munka elvégzése sztikséges,
mindig a raterm~ttség. alapjan válasszuk ki a. munkásokat. A kisebb csoportoknalc; nincs szukséguk munkavezetőre. Válasszanak a -munkások bizalmit
aki iigyes-baj?s dolgaikat a. kutat~sv?zetővel megbeszéli és felelős a fegyel~
mezett munkaért. A szerszamok orzesével a munkások közül felelős szertárost bí~zunk meg. aki egyben a kijelölt raktárnak is gondozója. A munkások
további megbízását a felmertilő feladatok határozzák meg (figuráns csomagoló stb.).
.
Az ásatási ?1unkadíjat órabérben vagy megállapodás szerint napszámban kell meghatarozni. Amennyire lehetséges, ragaszkodjunk az egyenletesen elosztott munkaidőhöz (napi 8 óra). Engedményeket tehetunk a szombati
napra; ha lehet, távolról utazó munkások érdekében ezt a napot tegytik rész~?n vagy egészben szabaddá. Teljesítménybért csak a földbehúzásért fizethetunk e~yeseknek vagy munkacsoportoknak. Ez a munka is bizonyos felügye- l_e~et kovete!. Valaki a kutatók köztil vagy egy felelős munkavezető ellenonzze, hogya betemetés a kívánt módon történjék.
t: munk.ás?k szerszámát a talaj határozza meg. Altalánosságban a régészetI munkanal nem nélkülözhetjtik a csákányt. Az ásó nagyobb földdarab.?t emel kl. de ez nem omlik szét könnyen; a cs~kány jobban porlasztja a
foldet. Csak homokos vagy laza lösztalajban használhatnak mtinkásaink egyenlő méretű -: ?sót. de ebben az esetben is egy-egy egységnél (4, 6, 8
ember) le/?yen csakany. A kutató és feltáró munkánál a munkások fele dol~OZ~ék .csakánnya~. vagy ásóval, a másik fele lapáttal; abetemetésnél lapátra
s apara va~ szukség. Ezenfelül egy-egy csoportnál legyen egy' ásó (csákány) is a felületek. és metszetek nyeséséhez (gyökerek vágásához) ez' a s e s~ám feltétlenül s~ükséges. Telepásatásnál a megfigyelő kuta'tóh~z 2 cs:k~
~yoS (ásós). _2 lapa~.s, temetőfeltárásnál 3 csákányos (ásós) és 3 lapátos kell
gy a vezetovel egyutt 5 vagy 7 ember alkot egy munkacsoportot amel he;'
még egyetemi hallgatókat, restaurátort is beoszthatunk
,y tató c~ munkacsoportokat munkahelyek szerint osztjuk' be. Kijelöljük a kuport munkahelyét; ezek a munka természeténél fogva szétszórtabban
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dolgoznak. A feltáró munkahelyeken a csoportok jobban összezsúfolódnak.
A megfigyelések összesítése és rögzítése (napló, rajz) és .a kiásott anyag kezelése' munkahelyek szerint történik, a leggyakorlottabb kutató irányításával.
A nagyobb munkaközösségek vezetői lehetőleg ne.irányítsanak kisebb munkacsopl,)rtot~ han~m az egész munkát, főleg a kutató réSzleget. Megfigyeléseikkel és iranyítasukkal tartsák kézben- az egész munkát.
A m~nkahelyek kijelölésével egyidejűleg ossza el a munkaközösség vezetője az altala összeválogatott és átvizsgált műszereket és ásatási felszerelést (l. később). Nagyobb ásatásnál feltétlenül szükség van földmérő mű
szerre vagy legalább is optikai szintezőre. Ezt a műszert a beosztott geodéta,
térképész vagy a kutató csoporthoz tartozó, a beméréshez és szintezéshez értő
régész kezelje. A méréseket lehetőleg egy vagy ·két megfigyelő végezze, mind
a kutató, mind a fElltáró csoportná!. A beméréshez szükséges segédeszközöket
(mércék, karók) a betanított Illunkás (figuráns) kezeli. Minden munkahelyen
legyen szögtükör, fUggő, t~joló, mérőszalag, libella. A műszer~ket a munkahely vezetője vagy az általa megbízott, bemérést végző kutató tartsa magánál. Ajánlatos a műszereket csoportonként táskában összeállítani. A műsze
rek karbantartását a rpérő szakember utasítása szerint a munkások köztil megbízott szertáros végezze, de helyes, ha nalVobb ásatásnál a munkatársak köztil műszerfelelőst jelö.lünk ki," aki a szertarossal együtt gondoskodjék a mű
szerek kiadásáról és az ásatás végén a számbavételről.
Asatási felszerelésekhez tartoznak a kaparók, bontókések, ecsetek és
seprők is. A finomabb feltárás és tisztítás eszközeit osszuk el a csoportok
között arányosan. A kutató egységeknél 'kevesebb szükséges (egységenként
1 bontókés, 1 ecset vagy seprő). de a feltáró egységeknél több (egységenként
2 _ 2, sőt temetőfeltárásnál 3 - 3). A leletek összegyűjtésére legalkalmasabb a faládika, ez kibírja az időjárás viszontagságait. Ezeket munkahelyenként és rétegeni<ént váltsuk, gondosan megjelölve, hogy melyik munkahelyről, milyen rétegből származó leleteket tartalmaznak. A ládákban helyezzü!\
el a külön csomagolt, kényesebb leleteket, cédulával ellátva. Az ásatásnál
a törvény előírja a szabváriyos mentőláda használatát, ezt lehetőleg az a kutató vagy előmunkás kezelje, aki ért az elsősegélynyujtáshoz. Ajánlatos azonban, hogy kutatóink 'ehhez kivétel nélktil értsenek.
A kiásott leletanyag kezelése, osztályozása és raktározása az ásatás
egyik fontos feladata. Az ásatási anyag kezelésével egy munkaközösségi tag~t
kell megbízni. A megbízott a feltáró részlegben dolgozik, de a napi munkanak egy részében (pl. az utolsó háron: ?rában) a res~urátorral és 1 - 2 ~ll~n
kással együtt az anyag rendbentartasavai foglalkOZik. O.sszeszedi a. k~lon
böző munkahelyeken kiásott anyagot, ,be~ordatja araktarba, ellenorzI . a.z
anyaghoz (csomagokhoz) mellékelt cédulakat; a lényeges cs?portokat klvanatra megtisztíttatja, csomagolja, és naponként könnyen hoz.z.aférhető helyen,
a raktárban elhelyezi. Arra kell törekednün.k, hogy.eg y klas?tt rét:g vagy
sír leletanyaga nagyjából meg.tisztítva: fellsmerhetoen a ~ovetke~o na~:a
elő legyen készítve. A restaurator segitsen . ebben .a. mun~aban. A munkahely vezetője naponként tájékozó~jék akorabban klasott ~e~eg~k, sírok stb.
anyagában; munkáját a következo napokon ezek is.merete lranyltja.
A megfigyelések rögzítése munkahelyek és na~ok. szerint történjék; naponként, a munka befejezése után, közös megb~~zelése~ vegy:n~~ részt ~
munkaközösség tagjai. Ekkor készüljön a nap~~zb~n o~szegyujtott adato~
alapján a napló. a vezető olvassa fel a munkakozosseg elott; az anyagkezelo
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számoljon be a ldásott feletekről. Beszéljék meg a közösség tagjai a másnapi
teendóket. amelyek alapján a vezető adja meg az Irányítást.
N~obb ásatás Jelentős adminisztratív munkát ró az ásatásvezetőre.
A legfontosabb teendő a munkások munkakönyveinek kezelése és a Jóléti
ügyek intézése (SZTK), listák elkészítése, pénzkezelés. Mindezt az ásatá i ve·
zet6Je ne maga végezze, hanem ha olyan nagyszabású a kutatás, hogy napl
négy 6ránál nagyobb elfoglaltságot ad, akkor kUiön admlnlsztrátort alkalmazzon, ha nem, akkor ossza meg ezt a unkát oa munkaközösség egy·egy
tagjával. Ha az ásatás közelében múzeum van, akkor az admlnlsztrácl6t legegyszerúbb az Intézmény adrnln1sztrátorán keresztUi végezni, természetesen
kOlön díjazás mellett. A beszerzéseket szintén az adminisztrátor vagy a
restaurátor végezze.
.
Mindezek a munkák az ásatás vezetőjének szervezési feladataI, amelyekről még az ásatás megkezdése előtt gondoskodnia kell. Első helyszíni
szemiéje után közös megbeszélésen ossza szét a munkaközösség tagjai közt
az előkészítés' (Irodalom, leletkataszter, fénykép, terepbeJárá1) feladatait.
ugyanakkor Jeiölje ki a vezetőket, határozza meg a munkaegyütteseket.
munkahelyek szerint. Ezután .1nt~zkedJék, hogy az ásatáshoz szükséges fel·
szerelés, csomagol6 anyag, ha lehetséges, a legszUkségesebb régészeti Iro.
dalom - a kicédulázott anyag azonban feltétlenUi - a szUkséges térké~ek
kel, Jelentésekkel egyUtt az ásatás Idejére a helyszínen legyen.
Az egye!! munkahelyeken a közvetlen Irányítás a munkahely v·ezetőj~.
nek a. feladata. Igy az árkok vagy szelvények kijelölése a köZös megbeszélés
alapjan; a megadott alappontokhoz való bemérés; a föld mozgatásának .Irányítása; a rétegek megfigyelése; az anyag kezelése; a műszerek őrzése. A Sokrétű feladatb61 a beosztott többI kutatónak kisebb egységet jelöl kl (pl. egy
szelvény megfigyelését), Irányítja a beosztott egyetemi hallgatókat. Mind.
ebból következik, hogya kutatás folyamán munkahelyét nem hagyhatja et"
A felvetődő kérdéseket a munkaközösség vezetőjével beszéli meg vagy a
munkaközösségi tagokat az ásatás egy·egy nagyobb figyelmet érdemlő részénél megbeszélésre kérheti.
A fényképezés napról napra beosztva történjék; a munkahelyek vezetői
e!5'y nappal előbb jelentsék be igényUket; sUrgős esetben lehetőséget kell t;).
lalnl, hogy. a felvételt azonnal elkészítsék. A rajzokat a vezető és a beosztott
kutat6k aranyos munkabeosztással készítik. A munkahely vezetője tanítsa be
beosztottjait felUietek vagy sírok kibontására, a nagyobb kézügyességű mun':::~.k és kutatók alkossanak kibont6 párokat ·mlnden llyen feladat elvégzéEgy-egy munkaegységnek feladatait - amennyiben lehetséges _ napokra kell ütemeznl. A munkateljesítmény lemérésére egy heti munka alkalmas. Az első hét tapasztalata alapján be lehet a kezdő kutatókat és munkásokat a megfelelő munkaegységbe osztani. A munkaegységek átcsoportosítása, a fel~datok változtatása lehetőleg hetekre történjék. Az ásatás féli de~ében kell dönte~1 az egyes munkahelyeken még az ásatási Idényben elvég:.ndő munkákról, llyenkor rendszerint nagyobb átcsoportosítás is szükséges
kU~~~k~egYUttesek lehetőleg maradjanak egyutt, ajánlatos azonban a kezd
adattal ~ egymás után minden munkahelyhez beosztani, hogy minden felrészle e~gISmerkedjlinek. Az Irányítás le~yen helyhez kötött és szllárd. A
káJát ~gít~~I~~~~ ~u~~á~ár~1 tudniuk, uj megfIgyeléseikkel egymás muntartott rend
.
z ss gl munkát elősegítik a már említett naponta
szeres megbeszélések. még Inkább az, ha a napl munka' végezté-
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vel alkalom nyílik a munkahelyek és a raktárak végigjárására. megfigyelések
. és javaslatok közlésére. Igy lehet közösségi munkát kialakítani, amely szllárd
támasza a munka Irányításának.
Kisebb munkaközösségekben egy-egy szakember kezében több feladat
[ut össze, mert csak így lehet az Itt leírt munkát eredményesen elvégezni. Az
Iránvítás azonban Itt ls a vezető felada~.
- A leletmentések tárgyalása során az ásató munka megindításánál háromféle módszert ismertettünk. A módszereket a felszínen felismerhető jekK
alapján vála:sztottuk meg. A tervásatásnál a feltárás módját ugyan.csak a föld
felszínén tellsmerhető jelek alapján kell megválasztanunk, a további módszer
az első eredmények alapján alakul ki.
.
A feltárás módját nem a korok (őskor, római kor, népvándorláskor,
középkor), hanem klzár6an a.. feltárandó régészeti emlékek sajátos követelményei szabják meg. Egy-egy ásatás terUietén a legkUlönbözőbb korú emlékek
kerülhetnek elő, ezért szükséges, hogya kUlönböző emlékeknél alkalmazható
ásató módszerekkel tisztában legyünk.
Altalánosságban kétféle ásató módszerUnk Ismert: a' kutatóárkos és a
szelvényes. A fejlődés sorrendjében az árkos megelőzte a szelvényes módszert.
A kutatóárkos módszer a feltárásra kerUiő terUietet meghatározott Irányú, egymással párhuzamos vagy egymásra merőleges árkokkal szabdalja
fel. Az árkok hosszát a feltárandó terület határozza meg; szélességük 1 - 3
méter. Az árkoknak ezt a merev rendszerét ma már nem alkalmazzuk. Az árkok Irányát a régészeti jelenségek kiterjedéséhez szabjuk, így szerezhetUnk
a rétegben biztos tájékozódást; a kutatóárkos feltárás merev rendszerét ezzel
már feloldottuk és a kutatásra hajlékonyabbá tettük.
A szelvényes módszer szerint a feltárásra kerülő területet egymással
érintkező mértani Idomokkal behálózzuk, és az egyes Idomokon belUli szelvényekben a földet az anyatalajlg feltárjuk. Ha a legkisebb oldalhosszúságot
4 m-nek vesszük, a szelvények nagysága szerint olyan változatosságot kapunk, amely kizárja a merevséget a módszer alkalmazásában. Ha a két mó?szert egymással szembeállftJuk, előnyeinek és hátrányainak felismerése utan
vllágosabbá válik, hogya' régészeti emlékek bizonyos fajtáinak feltárásánál
.
melyiket. mllyen változtatásokkal alkalmazhatj~..
A kutatóárkos módszer előnye~ hogy hosszusagalval nagy teret tud atmetszeni. és így teljes rétegrajzot szolgáltat; a települé~i ~orok a ~e.tszetben
Jól szétválaszthatók; tájékoztat a talaj későbbi bolygatásaról; feltarasakor a
kitermelt föld elhelyezése nem okoz nehézséget, s így gyors eredményeket
adhat. Nagy hibája, hogy meghatározott Iránya miatt nem ad olyan felUiete'
ket, amelyeken belül a Jelenségek egységesen szemlélhetók; a Jele.ns~gek két
oárhuzamos metszetben rendszerint azonosak; rekonstrukciók szamara nem
ad támpontokat; a részletek összefUggéseit nem lehet jól. megflgyeJ.n1. A szelvényes feltárás előnyei, hogy fe1ületeket ad; ~ :negh~tar~zott t:rületen minden jelenség felmérésre alkalmas; a rekonstrualast elose~I:1. Hatránya, hogy
a rétegraJzot elhanyagolja; a teljes kiterjedés nyomozi:lsat megnehezíti; a
kitermelt föld elhelyezésénél nehézségeket okoz.
. '
Ha szembeállítjuk a régészeti emlék kiterjedésének és ~oranak .ku~ata
sát a teljességre törekvő feltárással, vl1~gos, hogy. ~z :lőbbl kutatasnal a
kutatóárkos rendszernek van létjogosultsaga; a feltarasnal azonban a szelvényes módszert kell alkalmaznunk.
.
Telepek, házak, sáncok és ezek kiterjedésének, koranak, rétegződésének kutatásánál a kutatóárkos mó~szert alkalmazzuk úgy, hogy egyes kutató-
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árkokkal (metszetárkokkal) dolgozunk. Az árkot nem önkényesen jel?ljUk ki.
hanem a" házak sáncok irányához alkalmazzuk, és hosszukat a szükséghez
képest rövidítjük, méreteiket a kutat~tt terep~rgy ~éreteihez sz~bjuk. Különösen akkor alkalmazzuk. ha egymasra települt épületek rétegzodését elemezzük. Széles kutatóárkokat csak temető kiterjedésének kutatásánál alkalmazzun}c (2 m széles). Egyes sírok elemzésénél a sírok' keresztülvágott met·
szete hozhat eredményt.
Temetőket csakis 9zelvényekkel tárhatunk fel. Hangsúlyoznunk kell,
hogy a szelvényes módszer 'előnye csak akkor érvényesül, ha a szelvé.nyek
érintkeznek egymással; az egymástól elszigetelt szelvények a kutatóarkos
rendszer hibáit mutatják. annak előnyei nélkül; a jelenségek egységes szemléletére nem adnak módot.
Az olyan ásatásnál, ahol a kutatást azonnal követi a feltárás, a két módszert felváltva használjuk. Amíg egy telep környezetével, kiterjedésével. településének korszakaival és általános rétegrajzával tisztában nem vagyunk,
a kutatóárkos rendszert sikerrel alkalmazhatjuk. Az árkos rendszer tanulságai alapján a kikutatott telepen a helyiség belső területét megfelel/? ,méretú
szelvénnyel tárjuk fel. Ha a belső rétegrajzok még nem tisztázottak. a helyi,
ségeket a feltárásnál felezni vagy negyedeini kell. A szimmetrikus elrendezésó épületek vagy helyiségek feltárásánál alkalmazható az a módszer, amely
'
az objektumot negyedelí és a feltárást szelvényekkel folytatja.
Egymásra rétegezett telep felső rétegének feltárása után módszert vál·
toztatunk; az alsó réteget kutatóárokkal vizsgáljuk meg, majd szelvénnyel
tárjuk fel. A felső ,réteg szelvényei ilyen esetben nem mehetnek le az altala.
jig. hanem csakis a felső réteg szintjéig.
Temető feltárásánál a szelvények irányának kijelölését a sírok fekvése
határozza meg. Azokon a telepeken, ahol a beépítés laza, a házak közötti területet szintén szelvényes módszerrel tárjuk fel; -gondolunk Itt az őskori házak környékén található gödrökre.
.
A kétféle ásató módszer egymást mereven kizárva nem alkalmazható'
egyetlen objektum feltárásánál sem. A módszerek alkalmazását a feltárandó
rég~s~eti tárgy és a munka célkitűzése határozza meg. Attól függ. hogy teljes
feltarasra vagy csak részletek és a kiterjedés megismerésére törekszünk-e.
rv.TEMETŐFELTÁRÁS

A ~emetők feltár.ása - akárcsak a barlangoké vagy telepeké (l. ott) _
nem gépIes ~unka. Nmcs~n minden esetre érvényes, egyetlen módszer, amint
azt fentebh lattuk, A feltárásnak alkalmazkodni.a kelt a feltál'aJndó jelenségek
és a.. terep természetéhez. A kutatónak előre alaposan ismernie kell a fel~er~lhető jelenségeket, amelyekkel számolhat. Ez nem azt jelenti ho
az
asatasokkal előzetes tudományos feltevéseinket akarjuk mi' d ' • 1 gYl i
rtt "l l' ..
n enaron gazo n .
Ugyani é
i
s ppen az sme o e tero jelenségek gazdagitják az eddigi
fi eléseket, és jelentenek ~yereséget a tudomány számára.
meg gy
Ezt az előzetes tajékozódást szolgálják azok az alább kö tk ő é k
"..
ve ez r sze ,
amelyek az egyes, hazánk földjén ismert korok

r:l~í~fá~ga ff~~;~~~:fj:l~~Tt~~b~at:a~~~:~éSi SZ~k~~:i~I~~~s:~~~::p~r~~~'ú~:í

ásatásoknak kell fényt derfteniük Ez d::j~~e. m~lyekre éppen az ezutáni.
bejárások és leletmentések, prób~ásatá~k al~:~táabsólmegklönnYíti a terepa eletek gyors és
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aránylag biztos felismerését. Külön figyelmet szentelünk - ott, ahol már
vannak előmunlkálatok - a temető földrajzi fekvésére. a temető benépesedésére, a leletek helyzetére a sírban, amelyekből mind fontos néptörténeti és
társadalomtörténeti következtetések adódhatnak. Az ásatáskor való tájékozódás megkönnyítését szolgálja az is, hogy alább az egyes korok legfontosabb
leleteinek a sírban való elhelyezéséről is tájékoztatá1lt adunk. Ezekben sokszor bizonyos rendszeresség figyelhető meg, s részben ezek ismerete határozza meg az egyes sírok közvetlen kibontásának menetét.
Az ismertetést koronként, művelődésenként, illetve népenként állandóan a követ~ező rendben adjuk:
1. A temető földrajzi helyzete és benépesedés.e.
2. A temetkezés módja.
3. A leletek helyzete.
4. Egyéb jelenségek.
Ezután kerül 901' az ásatás általános, illetőleg szükség szerint különleges
munkamenetének és módszereinek részletes tárgyalására.

1. Temetkezési szokások
őSKOR

a vaskorig hazánk területéről az egYlI\ást követő, egymásra
rétegződő s egymásba szövődő múvelődések sOkasá?át, i~merjük. E~. a hat~l
mas korszak óriási, változatos s egyre bonyolultabba yalo temetkeze91 szokasanyagot ölel fel. Éppen ezért a rendszeres fel~árások elégtelens~ge. miatt egy-két kivételt nem tekintve - az egyes muveltségeken beluh temetkezési
szokásokat hézagosan ismerjük.
A

kőkortól

őskőkori

sírokat Magyarország területéről még nem ismerün~ ugya?, de mous~ieri és
aurignaci embercsontmaradványok j~IZik, hogy el?fo:dulasukkal szamolh~
tunk. A külföldi példák azt mutatjak, hogy az oskokor embere halott~It
temette
el sőt egyes esetekben
zsugOTl'tv
a.
. ékszereit
.
. 'is vele temette,
..
kmellekk']
letet is adott .melléje, s a halott egyes reszelt (fe], lab, mell) osszera ott ove kkel védte.
újkőkor (I. t. 1.)
összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az újkőkori, kőré.zkori. sőt rézkori
művelődésben is a halottakat általában zsugorítva temettek el, rendszerint
K. - Ny.-i, illetőleg Ny. - K.-i irányítássa~, amelytől kisebb. ső~ nagyobb
eltérés is lehetséges. Egyes területek~n meg a ,bronzkor végén IS _ez.a temetkezés volt szokásban. A halotthamvasztás a rezkorban lép fel eloszor. és
az egész ő9kor folyamán meg is marad. - A nyújtóztatott cso~t,:ázas temetkezéssei már az újkőkorban találkozunk. Egyes helyeken a k?rezkorban és
a bronzkorban is megvan. Altalánosabbá a régibb vaskorban ~al1k...
Az újkőkorból a következő művelődés~k temetkezéselt Ismerj uk:
Körös-műveltség

1. Különálló temetők nincsenek. A halottakat a települések hulladékanyagába vagy hulladékgödreibe temették.
3

Régészet -

4120 -
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egy-eg~

2. A halottakat zsugori/va temették el;
gödörbe egyldejúleg
vagy egymás után több halottiit is.
3. Melléklet általában nincs. Egyetlen sfrbóllsmerUnk kagylóból készUlt
karperecet:
és zselízi műveltség
eddig nem IsmerUnk.
2. Zsugori/ott csontvázat IsmerUnk.
3. Egy sir bizonysága szerint bőséges edénymellékiettei is temettek el
halottat.
Vonoldiszes

1.

Temetőt

Bükki

műveltség

1. Az eddig Ismert kevés sírból önálló temetőre még nem következtethetUnk.
.
2. Zsugori/oli temetkezést ismerUnk.
3. Edénymelléklet.
Tiszai

műveltség

temető nincs. A lakótelep valóelhagyott részeibe. de sokszor lakott részekbe, sőt hulladékgödrökbe
is temetkeztek.
.
2. A zsugoríloll temetkezés az általános. de néhány nyűj toll csontvázas
temetkezést ls ismerUnk. Altalában a férfiakat a jobb a nőket a bal oldalukra
fektették.
'
3. A sírokban sok az ékszer. Előfordulhat a homlok körUl kagylógombfilzér,. a nyak körUl kagylóból készült gyöngysor, agyarból készUlt csüngő;
csuklokon ls hasonló gyöngysor vagy kagylókarperec, az ujjakon csontgyÜrŰ.
Az eszközök közUl kovapengék, fúratlan kőbalták és kisebb méretű edények
rendszer nélkUl.
4: ~~yes sírokban előfordul a halottcsonkítás: a levágott végtagok
c~on~jal. hlanyzanak. Gyakoriak a csontvázakon az okkerfesték nyomai és a
slrgodrokben ls az okkerrögök.

1. Eddigi Ismereteink szerint kUlön

színűleg

zon r:nget~g pengetöredék ls lehet (medencétől mellig vagy kétoldalt)· fúrat·

lan kobalták (a ka: körül), kőbuzogány (a cslpővonalban), agancskapa ' (a fej-

nél). Gyakori a bo~éges edényo:elléklet (10-12 is akad). Egyes temetők
be;t csak 1-:: 2 edeny van a sIrokban, legtöbbször a 'koponya tájékán, de
masutt ls el~fo~dul~ak. Az edények néha a váz mögött sorban vannak. Allat~sontok a ~eJ kozele?en vagy ~ medence mellett egy csomóban; a fejnél 1-1
allatcSlont I lehet, tallal lebontva. Férfikoponya mellett vadkan alsó állkapcsa
ls lehet.
4: ~?yes sírokba.n halottcsonkítás : a levágott végtagok (kéz, láb)
csontjai hlanyoznak. Mas esetben idegen kar- és combcsont kerül elő a sírból.
Gyakoriak a csontvázakon az okkerfesték nyomai és a sírokban is az okkerrögök.
Lengyeli
összefüggő,

zárt temetőt képeznek. Más helyeken az egyes településekhez szorosan csatlakozó csoportos temetkez~seket találtak, kisebb egységekkel.
2. Csak zsugori/oli csontvázas temetkezést ismerünk..Gyakori a kettős
sír. Itt is találtak jelképes sírt; a csontváz hiányzott, csak mellékietek voltak
a sírban.
3. A sírok ~úl'1yomó többségében van melléklet. Eszközök: nyéllyukas
kőbalta. kővéső, kova, obszidián és más kőeszközök. csiszolókő stb. f:kszerek:
vadkanagyarból készUlt csüngődísz, márványgyöngy, rézgyöngy a nyakon és
a csípő tájékán. :E:.kszerek a női, eszközök leginkább a férfi sírokban vannak.
Az edények száma az egyes. sírokb:m nagyon változó; ha csak egy-két edény
van a sírban, az vagy a fejnél vagyalábnál van. Ha sok az edény, akkor a
fejnél. hát mögött és lábnál helyezték el. -éha az egész csontvázat betakarják az edények.
4. Vannak sírok, amelyekből a koponya hiányzik.
Rézkor
m ű vel/ s é g' (JI. t. 1.)
1. Eddig ismert legnagyobb temetőjében a sírok száma meghaladja a

p é c e li

Bánáti műveltség

1. Telepei melle!t nem találtunk temetkezést; csak a tiszai műveltség
gel kevert településbe asott sírokat ismerünk.
2. !Jgyanúgy, mint a tiszai műveltségben, zsugori/oli temetkezés dívott.

Kórézkor
Tiszapolgári

művel/ség

(I. t. 2-3.)

1.. ~agéÍinos sirok is vannak, de előforduLl\ak 15 sőt IDO-nál l

töbl
sírból allo temetők ls.
.
.
S
D
2. Altalában lsugori/va temették el a halottakat d
..
helyzetű ls akad. Úgy látszik, az északi vidéken a na . e egy-két nyuJ/oli
erős zsugorítás volt szokásban. Gyakori az hogv a férfr~n tg~ebnge, a delin az
oldalukra fektették. Kettős és hármas sír~k ls'
k a a JO b, a nőket baltak (csontváz nélkül). ~JJ.?lIeme/kezés (kutya) a vl~~~~I: Jelképes sírt is talál3. Az ékszerek kozul: a nyak és a medenc kö "l' ..
néha fürtösen; előfordulrézkarperec és rézgyű~Ü ~z IS t~b.b "sor,b~n" gyöngy.
pengék. néha csomókban elhelyezve a fej nél vag . j beS'l .. oz~~ K?z~l: kovay a o b konyok tajan. A vá-

M

műveltség·

1. A névadó helyről nagykiterjedésű temetőt ismerünk. A sírok itt

(

kétszázat. Egyik temetőben a sírok két gazdag sír körül csoportosultak. Ismerünk telepbe ásott sírokat és különálló temetőket is.
2. A l')alotta1<at vagy zsugorílva "agy hamvasztva temették el. A hamvak
rendszerint nagyobb tálban vagy má edényben vannak. l agyobb temetői kben
a zsugor.ított temetkezés a szokásos, de ismerünk olyan temetőt i . amelyben
csak hamvasztásos temetkezés van. A kettő együtt is található néha mind a
temetőben, mind a telepbe ásott sírokban. A zsugorítás általában erős. Ovális
sírgödrök is vannak, teknős fenékkel (homokban). Előfordul a kővel körUlrakott csontváz is; kövek alatta ís lehetnek és fedhették is a halottat (pl. medencétől fejig). Gyakran az egész csontváz alatt vagy felett cserépréteg van.
A sírok tájolása különböző. A férfivázak gyakran a jobb, a nőivázak a baloldalukon feküsznek. Páros temetkezéseket is ismerünk. Allalleme/kezés
(szarvasmarha) is előfordul. Egyes esetekben emberrel együtt (egyet vagy
kettőt). 'több eset~e~ azonban magában temették el az állatot zsugorított hely~lli~.

,

3. A csontvázas sírokban a nyakon. csuklón a gyöngyfüzér Igen gyakorI. A csUngődíszek között átfúrt fog és kagyló fordul elő. ES2közök közül
S·

iO/6

réz- és csontár, kova penge, nyílhegyek találhatók a sírokban. Gyakori az
edénymelléklet. Számuk 1 -10 között váltakozik, de van olyan sír is, amelyikben egy sincs. Elhelyezkedésükben nem ismerünk szabályt. A csontváz
mellett bárhol előfordulhatnak. A hamvasztásos sírokban az edény elég gyakori. Atfúrt kőbalta, orsógomb is előkerült.
4. Egy hamvasztásos temetőben agyaggalletapasztott, átégett tűzhely
félé t találtak (hamvasztóhely?).
Bodrogkereszturi

műveltség

1. Altalában folyók vag~' állóvizek kiemelkedő partjain vannak a tele-

püléstől elkülönülő temetők.

A legnagyobb temetőben félszáz sír volt, de
nincs teljesen feltárva. (A sírok száma a IDO-at is meghaladhatja.) A temetők
rendszerét eddig nem figyelték meg.
2. Zsugori/ott temelkezéseket ismerünk. A csontvázak mindig behajtott
lábakkal, mell elé hajlított kezekkel feküsznek. A lábak behajlftása az enytle
zsugorítástól a test mellé szorftásig változik. A férfiakat rendesen a jobb, a
nőket a bal oldalukra fektették. Kettős, sőt hármas temetkezés is előfordul.
Ojabb, de még több hiteles anyaggal igazolandó kutatás szerint égetéses temetkezést (szórthamvas) is találtak. Jelképes sir is előkerült: a mellékleteIket
csontváz, illetve hamvak nélkül, K. - Ny.-i irányban úgy helyezték el, hogy
a sír keleti végén réz és kovakés feküdt.
3. A férfIsírokban csak eszközök vannak: kova- vagy rézkés. Előbbi ái·
talában a fej táján (a kopdnya alatt, vagy fölött). ár, lapos rézbalta, ellentett
élű rézcsákány, nyéllyukas kőbalta, kőbuzogány, kova és obszidián nyílhegyek stb. A női sírokban hiányzik az eszköz, de gyakori a márvány gyöngys~.r ... Leggya~rabban a mede~c~ körül, néha több sorban is, ritkábban a nyak
korul, csuklonál és a bokánal IS. Aranyékszer is megjelenik ebben a korban.
Az edénymellékietek száma váltakozó. Némelyik sírban tíznél is több edény
van, de ugyanabban a temetőben mellékletnélküli sírok is előfordulnak. Az
ed~nyek a csontváz körül bárhol lehetnek. Sok edény esetében a csontváz
elott. egyenes vonalban is sorakozhatnak. Allatesontok is előkerülnek a sirokbol.
,4., Egyes sírokban előfordul a lábcsonkftás, az ugró és sarokcsont meghagyasavaI. Koponyatemetést is ismerünk.
Harangalakú

edények műveltsége

1. Teljesen feltárt temető nincs. A külföldi példák alapján kisebb vándorló csoportokra jellemző temetőkre számíthatunk.
~. Zsugoríloll, hamvaszlásos és nyújloll lem'elkezést ismerünk egy-egy
temeton belül is.
'

,aJ A ,zsugorít~t~ halotta~at hOSS'bnégyszögű sírgödrökbe temették Irán?,f~asuk barmely Vll~gtáj fele lehetséges. Találtak háton fekvő zsu ~rftott
labu halottat is. Avazak elhelyezkedésében nincs szabály E 'll g~ l h _
tetlen adat szerint e~Yik t~metőben guggoló helyzetű temetkez~~t eiS e~~~l~al~
bJ A hamvasztasos sIrokban az emberi maradványok a f"ld" f k" .
o on e usznek, ne~ ..edényben, (szórthamvas temetkezés).
Kulfoldl példak (Morvaország) azt
t tj 'k
sfrokra is rábukkanhatunk.
mu a a , hogy kőládás és 'ha10m3. Csontvázas sírokban az edények Ih e I
pOQya táján, a hát mögött, de a cSípőné~ is 1~~~~sébkenAnihncs szabá,ly; a k~ne .
amvasztasosaknal
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a hamvak mellé tették az edényeket. Az edényeKen kívül, eddigi ismereteink
szerint, karvédő lemezek is lehetnek mindkét fajta sírban.
Zóki művel/ség (ll. t. 2.)
L Hazánk területéről eddig csupán egy jelképes sirl ismerünk.
2. A vucedoli ásatások alkalmával zsugoríloll csontvázak kerültek elő.
A külföldi példák szerint néha igen gazdag sír. (köztük padmalyos sír) is
. akadhat. Találtak kettős sírokat is.
3. A férfi sírokban eszközök és fegyverek (balták stb.), a női sírokb3n
orsókarika, ár stb. is van a mellékletek között.
Bronzkorban (Ill. t. 1 - 2.)
részben időrendben, részben területenként változik a temetkezési szokás, de
ugyanabban a temetőben is zsugoríloll és hamvaszlásos temetkezés .egyará~t
ta(álható. Népes zsugorított temetőkben is lehet néhány hamvasztasos SlI';
nagy kiterjedésű hamvasztásos temetőben lehet néhány zsugorított is. E~:s
helyeken nyújloll csontvázas 'temetkezést is találtak. A könnyebb áttekl.nt~s
végett két nagy területre - Alföldre és Dunántúlra -. jellemző, egymastol
elütő temetkezési mód afapján választjuk 'szét a temetkezéseket az egész korszakra.
AJ Az Alföldön, a Tiszától keletre eső területen, a zsugori/oli c~onlvázas
temetkezés a bronzkor végéig megvan. Az a néhány hamvaszlásos SlI', amely
11 legkorábbi bronzkori műveltség emlékét őrzi, ~é~ ~bben a m~vel.tségben
is magában álló jelenség. Eljut ugyan ide - valoszllluleg a Dunantulról .késŐbb is a hamvasztás szokása, de jobban - úgy látszik - csak a kor közepe táján terjed el. Ez azonban a környező területeken nem befolyásolja a
.,,",
zsugorított temetkezés szokásának megtar5ását.
1. Legnagyobb eddig ismert temetonkben 200-~al to~b SIrt tartak fel,
s a feltáratlanok száma még háromszor ennyire teheto. Arro~, hogy a ga:~a.
15abb sírok csoportos temetkezés központjában vannak-e, eddIg - temetotHképek hiányában - nincs tudomásunk.
.
.
2. A zsugori/oli halottakat ásott sírgödörben temett:k el. A kor derekaról néhány nagyobb méretü edénybe elhelyezett zsugontott gyermekcsontvázat is ismerünk.
k
k k" .. tt
3 A mellékietek száma és elhelyezése különböző.• Az é szere
ozo
kisebb 'és nagyobb méretű hajlított tük, szívalakú csüng~dís~ek. és .sp~rálisok,
nyak- és karperecek, gyűrűk, holdalakú csüngő.k, bronzboi kesz~l~ atfurt gombok, többes spirális karperecek jelentik a SIrok bronzanya.?at, de, v~nnak
üveg-, paszta-, agyag-, csont-, kagyló-, dentalium- és bronzcsovec~k~kbol_k~
szült gyöngyök, csont holdacskák, átfúrt állatfogak ~s agyarak, :!fur.t k~b'Jl
d'
k
lóból készült csüngők Bronzból es csontból keszult kap~:;~ ~~~I~~:~ a;:hajtott. bronzlemezből 'ké's,zült övtagbk is vannak: Aranyéksz~rek közül korongok, fülönfüggők,. gyürű~ ~s karp'erecek ~ leglsm:rt~b'
k kívül kőbalták fokosok, torok keruinek elo. Az eden~ek
b e.
k A z ék szere
en
'
t ' k....l b' hol p lő
k" t l
ók korsók tálak a leggyakoribbak, s a cson vaz oru ar
.- f~:du~~~~~ak: Vannak sírok, amelyekben 4 - 5 edény is van, de amelleklet
nélküliek is elég gyakoriak.
,
l' d
A D . t'l
általában a hamvaszlásos temetkezes volt e terJe ve.
E
tk u~~n
az Alföldön történő, már említett megjelenésén kívül,
1
z a e~e. ez kS. ~ é' i megvan Zsugori/oli temeU<ezés a Dunántúl északaz orszag es!Za l resz n
.
.' k
.
te "letek
nyugati részén jobban elterjedt. NyújtolI csonlvazas sIra' eg~ e
ru

fJ

u::.t

37

halmos temet61ben fordulnaK elő. Ezekben azonban hamvasztásos sírok is
annak.
1. Az eddig feltárt legnagyobb dunántúli temetőnkb61, amelyben a
legnagyobb urnás sír köré csoportosuló hamvasztásos sírok között egy-egy
zsugorított helyzetű csontváz ls volt, már 1600 sír kerUlt elő, de még nincs
teljesen feltárva: Az ország északi részén ls egyetlen temetőben (amely Idő
ben a korai vaskorba ls átnyúllk) mintegy 1000 sírt tártak fel.
'<lj yrnás temetkezések, amikor a hamvakat edénybe (kisebb-nagyobb
urna-, tál tb.) heIyezlk. Leggyakoribb a nagyobb méretú urna, amely rendszerint tállal stb. \'an lefedve. Néha minden rendszer nélkUl fekUsznek a
csontmaradványok az edényben, keverve avelUk belerakott ékszerekkel
má~~or gondosan úgy rakták bele, hogya láb megmaradt csontdarabjai alulr~
keruitek, a többi csontok megfelelő sorrendben egymás fölött következtok
~ ,
s legfelUlre kerUltek a koponya csontjaI.
," bJ SzÓrlh?mvas .'emetkezé~, amikor a csontmaradványokat a hamuval
eg~ utt egyszeruen a földre raktak. A sírok rendszerint jól elkUlönUlnek egymastól, de elég gyakori az ls, hogy egészen közel vannak egymáshoz, s egyiknek a mellékietei (edények) alig vagy egyáltalán nem választhatók el a másikétól. Le~e~, hogy eze~et egyszerre temették el. A hamvakat legtöbbször
~sott sírgod,örbe temettek, néha az urnánál alig valamivel nagyobb mélyedés,
1 ~n. Van ra eset, !logy a hamvak fölé halmot emeltek. Ahaimokba _ ame_yek lehetnek egyes halmok vagy halomcsoportok - . rendszerint e -o
h~lottat t~mettek el, de előfordul, hogy többet ls. G ak . I é
gy -gy
sIrokat kovel k?rUlkerftették, sőt kövekkel borítottá~ on je ens g, hogya
a klse~'b~z ~;nas temetl<ezésnél.a nagyobb edénymellékietek az urna mellett,
Az ék
k gy mellette vagy Igen gyakran benne vannak a csontok fölü"
szere vagy keverve vannak a csontokkal v
lL.
toknál a csontok förött t-k
.. -k . . ,
,agyarendbe rakott CSOll..
u , csungo ,ovreszek bronzpltykék
d tt b
csovecskék, karperecek splrálisok hold k 'k"
,
' so ro
ronzmár,ványgyöngyök stb.' vannak. E~ZkÖzöa~séa é atfurt kag~lók,. kagyló- vagy
urnaban. Összeégve, megolvadva csak az s egyverek (tor) IS lehetnek az
halottal egyUtt a máglyára tettek Az edé o~ ~ darab~~ vannak, amelyeket a
a sírokban. Sok esetben teljesen'é en k n.? e néh~ tomegesen fordulnak eló
a;: ed~'1ye~-:et, eszközöket. ékszeretet a er,uln~k elo. A szórthamvas síroknál
nyújtott csontvázas ;;írokban az edénye~ eg: é~sonthalmaz köré rakták. A
en s szereken kívUI már kard is
akadhat. Kőlap, kard és ékszerféle
az urna alatt IS előfordulhat.
Korai vaskor (III. t. 3.)
1. A temetők nagyságát és bené esedé

P:z, egészen

"

egyszerű és szegényes m~llékle:~ne,k ~e~djét meg alig ismerjUk,

r

epltett, igen gazdag mellékletú írokl t 1'1 sIra tol a nagy gonddal megamiben világosan vlsszatukröződik az e~ a j~k ~ temetkezések változatait,
2, Kinyújtóztatott csontvázas és h g
ero,s tarsadalmi rétegződés.
, aj A kinyújtóztatva eltemeteIt hat~1Vaszt.~sos temetkezést ismerUnk.
ket asott sírgödörbe helyeztek edénnyef t~~ kozatt vannak olyanok, amelyeszerrel _és fegyverrel, de vannak
olyanok ..iS, amelyek halomsírban, gazda'
be,n fekusznek. Az előbbiben harcosok g, me.llékletu hamvasztásos sír közeIémar társadalmi megkUlönböztetést kell slll~alt ~smerhetjUk fel, az utóbbiban
bJ Hamvasztásos temetkezéskor va \' nU,n . _
,
zik a hamvakat, vagy klsebb-nagyol:lb h~i er szeruen' asott sírgödörbe helye.
mo emelnek föléj Uk.
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IsmerUnk szórthamvas és urnás temetkézés/. Utóbbinál nem minden
.esetben borították le az urnát tállal, edénytöredékkel, kővel. Vannak temetőink, ahol kövekkel körUlvett sírokat is találunk, de ugyanabban a temető
ben egyszerű földbehelyezés is előforiiul. Részleges hamvasztást eddigi temetőlnkből nem IsmerUn~, de az ország nyugati részén ausztriai példák tanúsága szerint - számolhatunk vele,
A halomsírok S'zerkezetét még kevésbbé ismerj Uk, Az eddigiek alapján
a következőket említhetjUk meg: vannak közöttUk igen nagyméretűek, de
kisebbek, laposabbak ls. Vannak faszerkezetű halomsírok. Ezeknél valamenynyi oldalfal és a tető ls fából készült. Gyakran a tetőt tartó oszlopok kivájt
gödörben, erős kőtámasszal vannak megerősftve. A kőszerkezetú sírok faszerkezettel, vegyesen is előfordulnak. Ezeknél a fUggmegesen álló falakra
fekszik a fából készUlt lapos mennyezet, amely fölött még lapos vagy domború kőpakolás is lehet. Vannak olyanok is, amelyek teljesen zárt köralakú
kőfallal vannak övezve. MellettUk fekszik a hamvakat és megégett mellékleteket magábafoglaló máglya maradványa. Ismerünk olyat is, amelynek kőből
készült előtere és hozzácsatlakozó fülkéje van. A mennyezetet a kőfalak mellett és a csarnok közepén álló, földbe sUllyesztett oszlopok tartják. Nem két$éges, hogy ezek a gazdag edénymelléklettel is felszerelt sírok vezető szere·
pet játszó emberek számára készUltek. Kocsival történt temetkezésekkel is
számolhatunk a kUlföldi példák alapján.
3. A kinyújtóztatva eltemetett halottak mellett gyakoriak az edény-,
ékszer- és fegyver-mellékletek. Az edények a hamvakat rejtő edény közelében, néha csontváz módjára keletelve vannak, Az edények között étel-mellékletre mutatnak a megmaradt ál1atcsontok. Sem ezek, sem az edények elhelyezésében szabályosságot nem ismerünk. Az építményes halomsirokban mindig
sírkamrában vannak az edények. ékszerek, fegyverek, míg a hamvak a
kamra előtti máglya maradékai közt fekUsznek.
A korai vaskor népei közül névszerint ismerjük az illire ket, a kimmereket és a szkftákat:

a

Kimmerek

A korai vaskorba tartozó kimmer nép temetkezéseiről eddig csak magl,lkban álló jelenségeket lehetett megfigyelni. Az Alföldön - _úgy lát~Zik
- főként Ny. - K.-i tájékolású, nyújtott, hanyattfekv_ő _hely,zetu csontvazas
sírok ra számíthatunk, s )llel1ékleteik között eddig fenoko, fules bronzgomb,
kerámia szerepelnek. Számíthatunk Ny, - K.-i irányítású zsugorított csontvázas temetkezésre ls.
A Dunántúlon - úgy látszik - főként halom alá temetkez.tek, s ,mellékleteik között fegyverzet és lófelszerelés van. Sajá~ temetkezé~l ~z~kasuk.
ról a Dunántúlon azért nehéz ezidőszerint képet adm, mert valoszl~U, hogy
a helyi őslakosság esetleg korábbi halmos temetkezési helyeit hasznalj a ez a
nép is.

A szkíta idők népei (IV. t. 1-3.)
1. A temetők az eddigi feltárások alapján nagy kit~rjedésű:knek' látszanak. A sírok elrendezése tekintetében a megflgy:lés 19~n gyer.
leg-

utóbbi feltárások alapján úgy látszik, hogy a te~etokben sIrcsoportok vannak, amelyeket egymástól üres területrészek valaszta,nak, el. . A csoporton
belUl a temetkezés rendszerét még nem sikerült megallapItam.
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2. A hamvasztásos és csontvázas temetkezést s ezek több változatát is
megtaláljuk egy-egy temetőben.
aj Szárthamvas temetkezés esetében az elégett emberi hamvakat és a
mellékleteket néha igen csekély. néha mélyebb. de kicsiny gödörbe temetik.
bJ Edényekbe (tál, bögre, urna stb.) teszik az égett embercsonttöredékeket. s ezeket is gödörbe temetik el. Ezeknek a sírgödröknek ugyanúgy, mint
a szórthamvasokénak. a formája legtöbbször nem állapítható meg. Csak egykét esetben sikerilIt megfigyelni elnyúlt ell1pszis formájú sírmélyedést, amelynek hossztengelyiránya egyezett a csontvázas sírok K. - Ny. -i tájolásával.
éha előfordul, hogy az elégett embercsontokat nagyobb urnákba úgy helyezték el, hogy alulra a lábszár, fölébe a medence és kar, esetleg bordák,
legfelUl koponyacsontok maradványai kerUltek. Egyes terUleteken a hamvak~t nagyobb. mére!ű (ú. n. villanova formájú) urnákba helyezték, amelyeket
talakkal bontottak le. Egyelőre csak az ország ek. -i területeiről isrnerUnk
olyan urnás temetkezéseket, amelyek fölé halmot emeltek.
_Csontvázas temetkezéskor a halottakat vagy zsugorílol/ vagy hanyattfekvo, nyújtOI/ helyzetben temették el. A tájolás főiránya K. - Ny., fejjel K.nek, de ettől 45 0 -ot meghaladó eltérések is lehetségesek.
R,észleges hamvasztást (?) eddig csupán egy helyről ismerünk. A kevéssé egetett embercsOl}tokat eredeti helyzetüknek megfelelően helyezték a
sírba: a megmaradt koponyacsontokat a fej helyére, a megmaradt karcsontokat a karok helyére stb. E szokás hitelességét csupán újabb jól megfigyelt
hasonló temetkezések alapján fogadhatjuk el.
'
_ Jelképes temet~ez.ésre g~ndolhatunk olyan esetben, amikor egy-egy temetoben csak ~gyedul alló edeny kerül elő; sem benne, sem körülötte égetett
vagy korhasztasos csontváznak nyoma sincs.
3. A szórtham~.as temetkezésekben a fém. edény stb. mellékietek láts~óla~ rendszer, nélkul van~ak az égett embercsontok közé vagy mellé heI~ en~. Az urnas temet~~zege'knél ~ mellékleteket általában az edénvbe he~yeztek a csontok.ka~. e~yutt. de r,itkan az edény mellett is előfordulnak. Néha
cZ ebdénye.\<et a slrgodor tengelyenek irányában helyezték egymás mellé m/s
eset en rendszertelenül.
' a
A csontvázas temetkezéseknél a flb I
k
lyén található G ön ök
....
u a, a arperec, gyűrű a szokott hea térdnél is lehet~ek~~rsó~~~~\rt~~~~a~é:~:z~e~~I:~:1 és a~k~~ok táján, sőt
vagy a medencében és a combcsont mellett va 'k
o eg a s, ar~k mellett.
verek közül a nyílhegyek különböző hel 'k gy ézfejnél talalhato. A fegyCsontnál stb.), lándzsa, fokos balta rend ye .e~ (kézn~I, médencében, kulcsszik. Az edények leggyakrabban a fej m~~le~~n ~ f~lsotest ellett , kívül fekközbül is, a test mellett (medencénél té ~ :1 n t~a~ban a labvégeknél, néha
végeknél vagy azokon, esetleg a med~nc: t~~, s . vannak. Gyakori a láb4. Igen gyakran előfordul mind a ha a an, t a term~skő (őrlőkő) darab.
rok földjében, hogya temetkezés fölött 30mv~s~ ásos, mmd a .~sontvázas sínak egy csomóban. Legtöbbször egy néha t"bb cdm-re edénytoredékek vanNyllván a temetkezési szokások~a utal o
e .~nYh~.z tartoznak.
az
ség ls, hogya sírok között _ a sírok sZintjéb a tobbszor megfigyelt jelen1,20, m) átmérőjű területen összetört állatcsent -k kisebb-nagyobb (0,60radvanya?).
on o vannak (halotti tor maTisztázatlan a hamvasztás módjának é h I
'
hogya temető területén egy vagy több ol :n ~ yének kerdése. Lehetséges,
végezték. Eddig egyetlen égetőhelyet se~ tal ~lly van, ahol a hamvasztást
a tunk. talán mert egyetlen

rr:
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teljesen feltárt szkitakori temetőt sem ismerünk. Igy csupán a figyelmet
hívhatjuk fel ilyen természetű jelenségekre.
A Tisza mentén önálló· lósírokat is talált::ik. Embertemetkezésekkel egy
helyen. de azoktól függetien sírokba temettek legtöbbször egy. néha kél
lovat. Utóbbi esetben pofával egymásnak fordítva. A lovakat nagyjából
Ny.-K. Irányba helyezték, hátsó testük hason, a mellső részük jobb vagy
bal oldalra fordítva feküdt. Mellékleteik között lószerszámrészek vannak:
zabla. zablapálca, szíjelosztó, füles bronzkorongok, kis füles bronzpitykék.
A kocsitemetkezésből kocsialkatrészek is kerülnek elő, kocsikerék va3abroncsa!, vasszegek. a lovak kocsi elé fogására szolgáló szerszámrészek
vasalkatrészei. Néha nyílhegy, orsógomb, talán lándzsahegyek is kerülhetnek elő. ügyelni kell a sírban fekvő összefüggő faszén- és hamumara:dványokra.
Késői

vaskor. Kelták (V. t. 1-2.)

1. Magános sírokat és 'nagyobb kiterjedésű temetőket egyaránt isme-

rünk. A temetkezések nemcsak az ország különböző részein, de ugyanazon
a vidéken, sőt 1)gyanabban a temetőben is eltérnek egymá5tól. A legkorábbi
sírok csontvázasak.
2. Nyújtóztalolt csontvázas és hamvQsztásos, temetkezéseket ~sme
rünk, amelyeknél nagyobb vagy kisebb edénybe tettek a hamvakat. ~lsebb
és nagyobb méretú halmos sirok éppen úgy megvannak. mInt a korai va9korban. Ezek között a kisebbméretű, egyszerű kőpakolásos semmiben sem
különbözik a korábbiaktól. A halomsírokban a kővel erősített faszerkezetes
sírkamra is előfordul. Találkozunk olyan földbe vájt, nagyobbára kerek átmetszetú. homorú fenekű sírgödrökkel, amelyek egymásh~z illesztett kő
lapokkal vannak borítva, s bennük mind nyújtott csont~azas_ temetkez~s.
mind hamvasztásos előfordulhat. AHal/emetkezés (vadkan) 19 elofordult mar,
kőkeretes sírban, edénymellékietteI. Ugyanilyet. hamvasztásos sírban is ta"
t'l
láltak.
.
3. A csontvázas sírok tartalmukban is nagyon elter~ek ~gymas?
Vannak egészen szegény mellékletnél,kü~iek, va~ak eg~-ket edeny:nellekletűek és vannak több edényesek. masfele melleklettel IS felszerelve. Korongolt, de sokszdr szabad kézzel készült durva edény.~k_en ,kívül fe~yver:l::
összehajtogatott kardok (sokszor vashüvellyel), k~rdk~to lancca!. landzsak.
nehéz kések, ollók, ft;nőkövek, ékszerek (üvegg~ongyok.. sza~u, vas, br~.nz
kar- és lábperecek, gyűrűk, nyakper:cek, vas- es. bronzflbulak. bron:csu?'
gők), lószerszám (zabla) alkotják a Sirok sokszor Igen gazdag me~lékle~:It.
Allatcsont (főleg sertés) is van a sírok nagy részéb~n. A hamva,sztasos Sl1 ok
mellékietei is hasonlók, az ékszerfélék gyakran erosen Y~rzult allapotban, 'l
jól elégett hamvak között vannak. Az edények elhelyezeseben rendszert nem
Ismerünk.
f
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A pannóniai temetők az utakhoz Igazodó 9Orokba rendeződnek. A temetókön belnI azonban bizonyos csoportok ls megfigyelhetők. A családhoz
tartozók egymás mellé vagy egymás közelébe szoktak temetkezni, ami a sorokat néha megbontja.
A temetők sírszámát teljes temető feltárásának hiányában Pannóniában nem tudjuk biztosan.
.
2. Amikor Dunántúl római fennhatóság alá került, a megh6díto~t lakosság körében az égetéses és nyújtott csontvázas temetkezés egyaránt szokásban volt. A római hadsereg és a csapatokat követő polgári elemek a hamvasztásos temetkezés szokását hozták magukkal, de pl. a fiatalabb csecsemó·
ket nyújtva temették el.
A II. század közepétól a keleti vallások hatására az egész római birot1alo~ba.n nyújtott temetkezésre való áttérés kezdődik meg. Az egyre vegyesebbe való népesség a temetkezési szokásokat ls tarkította. A IV. században
~okozódó betelepítések során zsugorított tem~tkezések is megjelennek, és
ujra feltGnlk a halottégetés szokása is.
Egy-egy temetón belül is Igen változatos temetkezési szokásokat talil~nk egymás mellett. Ennek oka az, hogy egy telepen belül a legkülönbözobb népek éltek egymás mellett. A távolról jött katonák és hozzátartozói k
a ma~ukkal hozott szokásaik szerint temetkeztek. A sírköveken a nók általában ~sl bennszülött viseletben, a férfiak azonban római ruházatban is lehetnek abrázolva.
" A sírkóállftás szo~ását ~ rómaiak honosították meg Pannóniában. 1\
srrk~veket azonban ntkan talaljuk a sírnál; már maguk a rómaiak felhaszp.á!ta~ .késő~blo építkezésekre. A vagyonosak már életükben díszes sírépitmen~ eket kesZIttettek. Ezeknek legfeljebb az alapozásából találunk
k"meg o
veket (feltárásuk az építészeti emlékekével azonos).
l!amvasztásos temetkezés (VI. t. 1 - 2). A pannóniai hamv
.
temeto~ben "van ugya.n közös halottégető hely (ustrinum publlcum r~~~~~~
rlnt negyszogletes koalapzat). mégis a halottakat általában a : "d" 'él
emelt máglyán égették el A sírnál a u t ""
slrgo orn
égésfoltjáb~n gyakoriak a' cölöplyukak
sz a foldon emelt halotti máglya

is.

A csaszá:kori égetéses temetkezéseket két Csoportra oszthatjuk'
.
. a) Urn_asIrokra. amikor a hamvakat külön c é _ "
edenype gyujtve temették el.
ser p, uveg- vagy bronzb) Szórthamvas temetkezésre amikor a hamvakat eg
_
tették.
.
yszeruen a sírgödörbe
Az urnás és szórthamvas temetkezés kevered
'.
az égett embercsontok egy része urnába kerül
t~~~nek IatszIk az, amikor
gödörbe. Elófordul, hogya sírban elhamvaszt~ttah Ol t I pedl.g ·m.el!éje, a sirazonnal elföldelik.
a o tat maglyajaval együtt
oAz éget~ses sírok sírgödrei különfélék: ker
.
alak.~a.k. Legujabban Ú. n. padkás sírgödrök t ek, négyzetes es téglalap.
sírg~dör hossznégyszögG oldala a sír alja köZ:lé~s megfi~yelte_k; ezeknél a
A hamvakat a gödör alján helyezik e l '
en lépcSoszeruen megtörik
tetett deszkalapok zárják el a hamv~k~~g a máglya ~amuját apadkára fek:
Néha. kis kóládlkát (ossuarlum) hely~z~eakgYa f~rdl~v~.
.
keztek. MaSkor a gödör falát tetócserepekkel t sIrgodorbe, es ebbe temetval, gerendával, deszkával béleltél( ki Előf (egulae). kólapokkal vagy fákiégették vagy kitapasztották.
.
ordult, hogy a sírgödör falait

42

Hamvasztásos temetókben gyakoriak a sírba lenyúló csövek. EzeK
rendszerint egymás felé forditott kúpcserepekból (imbrlces) készültek (ételltal lejuttatására).
Atégett csontokkal talált nagy vasszögek és kapcsok azt muta.tják, hogy
a halottat néha koporsóban fektetik a máglyára.
c) Halmos lemetkezés gyakori \'idéken, a bennszülött lakosság között.'
A hamvakat a föld felszínére helyezték urnába vagy szabadon, a máglya maradványaival együtt, s föléjük halmot emeltek. Néha kis kókamrával fedték
le a hamvakat. A halom alá rendszerint egy halottat temettek; csak a II. század második felében megjelenó Ú. n. folyosós halmofban találunk többet is.
Ennél a temetkezésnél a sírdomb közepén négyszögletes boltozott - néh~
festett - kamra van, amelyból nyitott folyosó velzetett. A feliratot a kamrába vezetó ajtók felett szokták elhelyezni.
d) A kocsi/emetkezés a bennszülött lakosság érdekes temetkezési szokása. Ma még nem tudjuk, hogy ez a lovaskocsi-temetkezés égetéses vagy
csontvázas szokáshoz van-e kötve. Nem Ismerjük a temetkezés megszüntetésének idejét sem.
Nyújtott (csontvázas) temetkezés (VII. t. 1- 5, VIII. t. 1-3). Altalában hanyatt nyújtott helyzetben temetkeztek. A karok vagy a test mellett
kinyújtva fekszenek, vagy a medencére, vagy a mellre vannak helyezve;
előfordul az ls, hogy egyik kart kinyújtották, a másikat a testre helyezték.
Zsugorított teme/kezések a IV. században jelennek meg szórványosan,
mellékletekben igen szegényesen.
Késórómai sírokban kisebb túzfoltok is lehetnek. Egyes esetekben
maga a csontváz is részben megpörkölódött.
A sírgödrök általában négyszögletesek. Mély síroknál itt is tal~lko
zunk lpadkás kiképzéssel. Vannak Ú. n. padmalyos sírok is, amelyek.ne~. ;3
sírok aljánál az egyik hosszanti oldalfalba túlkét vájtak a halott szamar;;.
A halott vászonba, bórbe, gyékénybe, fakéregbe takarva kerülhete t
a sírgödörbe. Előfordul, hogy a sí·rgödör alját egy sor tetócseréppel (tegulae) fedték le, és erre fektették a begöngyölt halott~t.
,
_
_
.
A koporsós temetkezések legegyszerúbb formaja: k~t tekno~zeruen kIvájt és összefordított fából álló koporsó (igen nagyméretu koporsoszegekkel.
r:endszerint a lábnál és a fejnél).
A ládaszerú deszkakoporsókat néha erós vassarok~ántokkal is .ös~~fog
ták' rendSZerint csak a vasalások és koporsószögek áruljak el egykOrI letuket.
, Téglasírok~ háztetóformájú~k v~gy l~pos fedésú,ek .• Eló~ordul, ~o~y ~
temetkezést két 'sor háztetóalakuan osszetámasztot~ ~e?la fe?I,_ amel~ ek ge
rincét szokásos volt kúpcserepekkel lefednl. A kesoromal Id~be~.~ tem~t
kezést csak egy sor téglával fedték le úgy, hog~ azokat a ~Irg?dor egYIk
hosszanti falához ferdén hozzátámasztották. Padkas temetkezesnel a tem~t
kezés felett a padkára fektetett vízszintes tetótéglák fedik a sírt, amelyek
legtöbbszÖr berogynak a föld nyomása alatt.
._
' k szintén a késórómai temetkezésekre-f ]ellemzok.
Ú . n. fa Iazal,·Slro
,
dé Azl
épító téglákkal falazott sírt deszkával, szark?fágfedellel, teto oe o cser ppe
vagy k o·l appa I szo kta'k fednI' . Ennek a sfrfajtanak fejlettebb valtozata a boi' dt'l
k d 'e a római
tozott sírkamra.
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Az Ú. n. kőlapokból összeállitott sírok ls a későrómai temetkezéseket
JellemZIk. AsirOregeket kőlapokkal bélelték kl és fedték le.
Jelképes sir I (kenotllphlum) az Idegenben elhunytaknak készítettek.
Ugyanúgy megásták a sírgödröt. ugYllnúgy belekerOltek a mellékietek is,
mJntha halott ls lett volna beAnük.
Allallemelkezésl egyes és kettős lósfr formájában Ismerünk; E. - D.-i
tájolásúak. A kettős sfrban oldalukon egymással szemben feküsznek.
A sírok tájolása sok tényezőtől függ és ezért igen különböző..
3. A spkféle temetkezési szokás következtében különfélék amellékletek
és más-más azok helyzete. Amellékletek elhelyezésének sokfélesége miatt
egyelóre a népi· cS0p'0rtok !emetkezésl módját nem tudjuk szétválasztanI.
Altalánosságban a kovetkezoket mondhatjuk: a korai sfrok mellékletekben
gazdagabbak. mint a késői, IV. századi temetkezések. Legtöbb mellékietet
a gyermek és fiatal női sírokban találunk. A katonák sírjaiban nincsenek
fegyver~k, mivel ~ felszereléshez tartoztak, és fgy nem temethették el velü:c
A polgarl lakossa~ ~írjalb~n ls eltúnóbe? vannak a fegyverek és szerszám.o~: s csak a késoromai sIrokban tűnnek fel újra, de ritkán Gyakran sajna~tá~ a használható tárgyakat az enyészetnek átadnL. Agyo~használt vagv
mar asznavehetetlen darabokat tettek a sfrokba. Pl. a temetkezési c1ís~
kocsik jó kere.kelt néha kUlönböző méretú régiekkel cserélik fel. A kevésbbé
vagyonosak fuletl~n ed~nyt, törött flbulát stb. tesznek a halott mellé
e ," A ~amv.asZtáso~ sIrokban azokat az ékszereket, amelyek a h~lot{al
.. g) ut~ ~~glyara kerultek, a csontmaradványokkai együtt helyezték el Ezel
ossze1 ~é~ft é~ell~fle~e~~edényeks~b.) a h.amvak mellé a padkára ke~ü1tek~
Ion), csatokat (a ~ed~~~e ~~á~g~:rant tal~lhatun.~ fibulákat (1- 2 a válcsontkarpereceket gyűrűket Jterrak~it a vallon), ovvereteket, fém-, üveg-,
kotta csörgőket Is~ A római;k hOnosíto~tá~ZObrokat, ~yermeksíro~ban terr.aban) való te!TIetkezést. Pénzeket e
c
meg a mecses~~~ és penzzel (szajis találhatunk. Férfiaknál előford~r s~móban a .~e:ék taJan (bőrzacskóban)
késői sírokban zabla (a lábnál) vasn íl~ g c~ont )at.ekkocka és bárca, néha
nyakperec, gyöngysor (a nya'kon) ~lla~gye . ~.ol sIrokban: hajtű, fülbevaló,
tükör, bronzveretes faládika (a fej' t .. , )szeres uvegek, saruveretek, bronzmellett), plrosftó rögök gazdag . a~~n, agyag-, csontorsógomb (combcsont
A halottal adott ételről-ital~I~~ a a: a:anylemezes .ruhadíszek stb.
t r
bronz,. terra sigIllata) vagy állatcsontok J~~~kra szol~al9 edények (cserép,
a fejnel, de másutt is előfordulhatnak TojJst ~ztatn~k, foleg alábnál vagy
. A kocsitemetkezérekből alkatrés~ek
I~ talalu.nk.
.
kOCSIszekrény bronzdíszei stb) b
. (kerekvasalasok, hágcsó lőcsök
A lósírban lószerszámve;e.tek~~nz- es agyagedények stb. kertÚnek elő'
lára stb. bukkanhatunk.
• nyeregveretekre, vas vagy bronz zab~
_ 4. A temetőket gyakran égetókemencék
.
ke:tone~ azon?an szerves kapcsolata nincs A szomsze~ságában találjuk. 1\
cék a tuzveszely miatt szorultak ki a váro~ok zf eIdény:. ~S téglaégető kemenaz utak mentén épültek.
a al kozul, és érthető módon
Ókeresztény temetkezések (VI t 3
~eres:tén!ek egy temetőben temetkez'tek - 4): t Pa~nóniában a pogányok és
.emetokrol szoktunk beszélni. A keresztén ezer nal unk Ókeresztény jelleaű

~~b:é~ ~:;;:éhe~~~~:::skO~~a~~ p~~f5.fjg(y~.é;~~P~!e~~~t s~ro~s~~~~~~aStztá~3

sfrokra jellemző.
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ar akar uveg, akár a

)
I emegyag keresztény

A keresztények sírjaiban is megtaláljuk a pogányság hltvliaganak
hagyományok ezek.
jellegét általában szentéletűnek tartott halottak
sírjai fölé emelt kultuszhelyek és temető-bazilikák árulják el; a temetők sfrjai mindenben egyeznek a későrómai világ sírjaival.

megfelelő mellékleteket; ősi
A temető ókeresztény

NEPVANDORLAS KORA
Szarmaták

l. A korai szarmata sírok csoportokban helyezkednek el. Az idetartozó egyik temető elemzése alapján úgy látszik,' hogy gazdag női sírok köré
csaknem szabályos körben vagy kizárólag nőket, vagy csak férfiakat temettek. A jelek szerint azonban nő és férfi vegyesen is található. A további
hiteles feltárásoktól várjuk a temetkezés rendszerének pontosabb meghatározását. A későbbi szarmata időkben már sorosnak látszó temetkezéseket találunk. Elemzésük most van folyamatban.
Teljes temetőfeltárásun'k nem igen van, így a temetők nagyságára
biztos adataink nincsenek. Mai tudásunk szerint a korai időben a sírszá:n
aránylag kicsi (30 - 40, egy-két, esetleg több különállónak látszó sírral),
később a sírok száma növekszik .
2. Kizárólag csontvázas temetkezéseket ismerünk; általános a hanyallfekvő, nyújtolI helyzetű, de van zsugoritoll, guggolva, űlve és állva ellemetell
halott is. A halottat minden esetben négyszögalakú sírgödörbe temették el. A sírgödrök feneke igen gyakran homorúan vájt. A nyújtva eltemetett halotta\<at a késő szarmata csoport egy részében nem a sírtengelyben,
hanem átlós irán~ban fektették a sírgödörbe. Az ülve, állva, guggolva eltemetett halottakról eddig a következőket tudjuk: Rendes méretű sírgödórben az ülve eltemetett halott lábszárcsontjai ki vannak nyújtva, a felső test
csontjai a koponyával együtt ráhajlanak a lábszárakra. A guggoló helyzetűek alsó lábszára a combcsontok alá van húzva, a felsőtest a koponyávül,
a lábszárcsontok fölé roskadva jelentkezik. Az állva eltemetett a sírgödör
egyik végében kis mélységű aknában áll.
,
A legkésőbbi időben koporsó használatáról tanúskodnak a sírgödörben
a koponya és lábak táján az S-alakú, két végén egyoldal ra behajlított
vaskapcsok. Ez a temetkezésrnód valószínűleg nem egyforma az ország egész
terü1etén. Egyik esetben az elkorhadt fanyomok csak a csontváz felett figyelhetők meg, más esetben felette és Kétoldalt is stb. Megfigyelték már a gyékénybe csavarás szokását is.
_
A halmos temetők halrnai többnyire kisméretuek (0,20 - 1,20 m magas és 6 -16 m átmérőjű), s egy-két kivételt ne~ tekintve, egy. halott.at
temettek alájuk. A dombot, minden eddig megfIgyelt esetben, asott SIr·
.
gödörbe temetett halott fölé hordták.
Fagerendás szerkezelű, nagy~bb méretű s.~ro~

(b?ronasí~) elsősorban

a halmos temetőkben várhatók, bar halom nélkul IS elofordulhatnak.
A sírok tájolásának főiránya D. - E. (fejjel többnyire D.-nek), amelytől 45 0 -ig terjedő eltérés lehetséges. Ez az eltér~s a sza~matakor végér~
eső temetőkben válik általánossá. Jóval kisebb szamban talalunk Ny. - K.-I
(fejjel Ny.-nak, llletőleg K.-nek) tájolású sírokat és temető~~t.
3. A mellékleteket általában ugya~a~on a helyen .talaIJu~ a s.íro~ban;
fgy az edényeket a korábbi időkben kizarolag a lábaknál, késobb ntkabban
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a fejnél is. Az egész szarmatakorban gyöngyöket lehet találni a bokák.
azonkívU! a csuklók táJán és a nyakon., Nyakdíszként szolgáló gyöngyök
gyakran a mellkason szétszóródva mutatkoznak. Fibulákat leggyakrabban a
kulcscsontok tájékán. néha a mellkas alsó két szélén találunk. Az orsógomb
leggyakrabban a kezeknél kerU! elő. vaskés rendszerint a combcsonton vagy
mellette. Fegyveranyagot a kor végéhez tartozó sírokban találunk, mégpedig nagyobb számban lándzsát. rltkábban kardot. mind a kettőt a test
mellett.
4. EIófordul, hogy ét sírok telepbe vannak beleásva.
~zórványos.an előfordul a halottcsonkítás szokása is; kezek, lábfejek.
sőt neha a koponya ls hiányzanak.
Hunok

1. Hun temetőt nem ismerünk még hazánk területéről. csak hunI'orl
szarmata te~etőt. Magános hun kori temetkezésekről viszont' tudunk. E~ek
legnagyobbreszt véletlenül megtalált vezéri vagy fejedelmi sírok.
2. Egy részük halolthamvasztásos sír. A halottnak nem minden fel
::~~~é~ét t~t~é.~ a máglyára; azok egy részét már csak a hamvak mellé fek~
síroka' .gy e. a ne~ minden darab olvadt össze a tűzben. NyújtolI csontvázas
t ISi tadialunk. ~s lov.as temetkezést is ismerünk, mind halotthamvasztásos
SI' r b'l
o . m n csontvazas sIrból.
3. Rendkivül kevés adat al ., h tá
tunk meg. Valószínű. hogy a haloat~~~nf l ~ rozott rend~zert,nem állapíthamáglyára.
e ovezve temettek el vagy tették ::I
Germánok

l. A germán temetők földra . . h l
kevés adat áll még rendelkezésünk JZI e yzetére, és be~elepítésük módj':ira
tűnik. hogy általában domboldalak~~ ~o~e~é.s, ~Ol me~fJ?yelt temetőből kimetkeztek, néha közvetlenül a fol ó "'1
o y VIze et kísero magaslatokon tevízzel határol~ partoidaion feküsi'ne:' gye felett. Még az alföldi temetők is
A temetok hozzávetőleges na
..'
.
kÖv'Btkeztetni, mert a temetők tel·::s~~a~a. a. fel~art ~írok számából nehéz
J
A ré~z~e~esen feltárt temetőkben 7 O és ~~a~a~~ra. alt~laban .nem került sor.
de kulonosen a gepida temetőknél l'
oz~.tt valtakozlk a sírok száma.
temetőben. •
enyegesen tobbet is várhatunk egy-egy
.. .
\
Temetotérkép kevés van, igyabetele . .
Az erdélyi temetőkben inkább a csoport p~tes m6dJarol is keveset tuduP.k.
a soros. A gazdagabb sirok a
os e.metkezés figyelhetö me
jaitól körülvéve. A külföldi, a~~~~~~o~ belsejében vannak, a szegén;~k ~~~
soros temetkezést találunk.
'S longobard temetőkben legtöbb "
. '
Szor
Különálló temetkezéseket és e
~~m kivét.el nélkül női sírok, gazdag~e; ~~~::J is ismerünk. Ezek majde e~eket il~en különálló sírokban találták) E ~t~kkel (a gót lemezfibulás
. ' ze ral kevés megflgyelés áll
ren elkezésunkr~.
Na 2. A german temetőkben hátukon fekvő n "
h gyon kevé~ a. zsugori/olt csontváz; ezeknek YUltoll cSontvázakat találunk
ogy nem szandekos a zsugorítás, hanem . . na~y részénél, úgy lá tSlzik'

~~~k~:~,e~~~é a l::;~~~~~~~ts~~~~~~~l
h~oti~~~~~r~Aa~~~~kSí~1~a~~~~~
~~nr~tla:
.
.
s rgödrok ferde oldalf l k g a ap-
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a a kal lefel~

keskenyednek. A szegény sírok általában csekélyebb mélységűek, mint a
gazdagok. Koporsós temetkezést eddig alföldi gepida temetőkből ismerünk.
) Kővel vagy téglával körülrakott sírokkal is számolnunk kell. Az alsósziléziai temetők tanúsága szerint a vandáloknál egészen a IV. századig égetett temetkezés a leggyakoribb, megégett mellékietekke!. A IV. századtól
kezdve általánosságban csontvázas temetkezésre térnek át. Gyakori a kővel
kirakott sírgödör. A sírok tájolása rendkívül változatos.
3. Hazánk területén igen kevés vandál sír került hiteles ásatásból felszínre, 'így a' megfigyelések Igen hiányosak. Mind a hazai, mind a külföldi
leletek tanúsága szerint a vandál 'férfi-sírokban általában sok fegyverrel számolhatunk; a hamvasztásos sírokban még több mutatkozik. A hamvasztás(;s
sírokban a kardot mindig kétrét hajlftva lehet megtalálni. Avastárgyak
nincsenek erősen összeégetve. mert ezt jó vasedzési módszereik meggátolták.
A férfi-s'írokban a rövid, széles, egy- vagy kétélű kardon kívül pajzsdudor,
pajzsfogantyú, kopja és nehéz lándzsa, köpüs, szakállas nyílhegyek, hosszúnyelű olló, l(és és sarkantyú a gyakori mellékletek. Csontvázas' sírokban a
pajzsdudor gyakran a mellen található, a lándzsa és a kopja a vállak mellett. Edénymellékietek előfordulhatnak mind a fejnél, mind a lábnál. Sarkantyú nem' mindig párosan van a sírokban, s a csontvázas sírokban ritkább,
mint a hamvasztásosakban. Több külföldi és egy hazai lelet arra mutat, hogy
vaspáncél is előfordulhat a sírokbRn; lovassírokra is számíthatunk. A kvád
hamvasztásos sírokat az különbözteti meg a vandáloktól, hogy a hamvak és a
leletek urnában vannak elhelyezve.
A női sírok leletei között találhatunk nya\<perecet, karkötők et, fésűt.
nyakdíszként használt vödöralakú csüngőt, övről lóg6 piperekészletet, fibulákat, orsógombot, ollót, római kulcsot. f::kszeres. ládikával is számoihatunk.
A csontvázas sírokban a fésűk a fejnél, a fibulák a vállon vagyamellen
vannak. Allatcsontmellékletek ls gyakoriak mind a' két nem sírjaiban. A
gazdag sírokból bronzveretes favedrek, bronz-: ezüst-, arany- és üvegedények
is ismeretesek.
A kevés adat alapján úgy látszik, hogya nyugati gó/oknál sok az edény,
különösen a gyermeksírokban (12 darabot is találtak). áltaiában a fej nél.
Ugyancsak a fej nél vannak az állatcsontok és a .tojásmellékletek. A női sírokban általában két fibulát (vállnál), a férfi sírokban egyet találtak. Gyöngyök
a nyak körül (gyakran kettős-hármas sorban), de a kar körül is előfordulnak.
Fésűk (a fejnél), fülbevalók. karkötők a kezeken. Or~?go~b abalkézfejnél
vagy' térd mellett, férfi sírokban övcsat a medence· ko.rnyekén, ké.sek rendszerint a balkéz közelében. A női sírok gazdagabbak, mmt a férfI SIrok.
Gepida temetőkben a férfi sírc~kban gyakori a fegyver, pajzsdud~r a
mellen, kard a balkar vagy a bal felső lábszár mellett. Nyílhegyek általab.~n
a vállnál lándzsák a vállnál vagy a fej mellett. Ovveretek a medence köm!.
Női sírokban díszes fibulák és csatak, függők és gyöngyök vannak. Előfordul
övről lelógó amulett vagy szelence, láncfüggesztővel. D~sz_es hajtűk is kerül:
nek elő. Az orsógombok legtöbb esetben a b~~ké~ kornyeken v~gy a bal ~elso
lábszár mellett; edények nagyrészt a fej taJé~an. vq,nna~. Tobb temetobe~
megfigyelhető volt a derék közelében vagy a labnal zacskoba vagy ~arsolyb"
helyezett készség. Gyakran jól kivehetők a zacskó va?y a tarsoly bormaradványai is, a csontból vagy bronzból készített tarsolyzarral és ve.rete~ke!.
A I
. b' d temetők jellegzetes·ségei a sokgombos, nagy fIbulak, rendszerint p;r~~~na~ vállaknál. A mellnél gyakori a ki.S fibula. 19~n :ok a. gyöngy;
női sírokban nem 'ritka az övről zsinóron vagy lancon lelógo kis bortarsoly,
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Iémkorongos előlappal és az ugyancsak az övről lógó áttört korongos díszcsUngő. A férfl sírokban lándzsát és kardot is találunk. A kard néha a jobb
oldalon van.
A kOIönálló sírokban legtöbbször lemezes félkörfejű ezUst flbulapár van.
A mellen előfordulhat kisebb flbula. A karszár mellett tukör, abalkéznél
orsó. a derék táján csat. Karkötő és sok gyöngy tartozik még ezekhez a leletekhez. A gyöngyök nemcsak a nyakban fordulnak elő, hanem az övre kötve
ls lóghatnak díszként, vagy talán bórtarsoly fUggesztőjeként.
t. 1-3.)
1. A temetők rendszerint közvetlen Ul viz mellé települtek, méghozzá
valószínűleg szigeten. Más részUk - s ez nyilván népi kU!önbséget is jelöl
_ lankás domboldalon található, de ilyenkor is van viz a közelben. Az avarok nagyrészt agyagos talajt kerestek temetőik számára, de megesik, hogy egy
temetőn belU! homokos és agyagos terUletet találunk. Ilyen esetben a !<ét
talajra más és más nemzetség temetkezett (préselt-lemezes, illetve griffesjndás). A nagyobb temetőket néha egy-egy körzetbe sűrítve találj uk.
A temetkezések igen változatosak. Nagyjából három csoportot különböztethetlink meg:. a) magános fejedelmi sírok, b) fejedelmi jellegű c9élládi
temetkezések, c) temetök.
2. Nagyrészt háton kinyújtózlalva, test mellett kinyújtott karral találjuk
a halottakat. Nem ritka az sem, hogy az egyik vagy másik kezet vagy mindkettöt a medencére hajlították.
Igen ri~ka. avar te~etőkbe~ a zsugorítás, az ülve lemetés, és rendkívül
ritka - valoszlnűleg szlav szokas - a hamvasztás.
,A sí:gödrök formája többféle. A leggyakoribb az egyszerű téglalap
alaku. a sir s~rkai n.é~a kissé le vannak kerekitve. Elég gyakran találunk a
sir négy sarkaban coloplyukat. Igazi gerendaházal csak egy halomban találtak, itt az~nba~ hamvasztással temették el a halottat, s így nyilván nem avar
hanem szlav SIr lehetett. A cölöpökkel erősített deszkasírokon kiv"l k
.'
lemetést is találunk. Koporsójuk a vaskapcsok formá;ából 't'l
u ló ?~o:sos
két fajta vo:
It desz ka'bo,
'l II
. letőleg gerendából épített láda I vagy
e ve, eva szInuleg
t" b-l
~vájt fedele~ kOl'lorsó., E ~oporsókat verem- vagy padkás sírokbf~ h~~~~'í~
t~k. A padkas sírok lepcsozetesen, egy vagy több lépcs- l
él"
-.
foldbe, s rendszerint omlós földben, mélyreásott síroknálo~:l' m yulnek '~
avar kor egyik jellemző sfrformája a fülkés sír E t '
"aljuk. A korm
sír egyik végéből erősen rézsútosan 180 _ 200 zc ugy asta,k" h?gy .a v,eremszetű fUlkét ástak, s ebbe csúsztatták bele a halotta;fé~.oss~~:agu, clpóatmetavar időkben temettek gyékénybe és ké e b b
Ig.a o helyzetben. Az
azonban a sírokba koporsó nélkUl fektet~é~ ~ l urkolva IS. Altalánosságban
hogy a halottat hamura tették. vagy a tor mág~ ~.~ hkalottat. Néha megesett,
fedték.
yaJana vastag hamurétegével
Avarok (IX.

J

A sírokat általában kUlönböző mél sé re ' ,
szerint egyenes arányban áll az elhúnyt ~ g d ~stak. A sír mélysége rendlása egy-egy temetőn belül nagYjából e rs~ a mi szerepével. A sírok tájorészein, s valószínűleg más és m"ás idókb~~s ~:~:. g~ _az, ország ktilönböző
A leggyakortbbak az eK. _ DNy de v ' k u on ö~o tajolásokat találunk.
irányítású sírokkal ls.
.,
anna temetok Ny. - K. és e. - D.
~z avar lovaslemetkezéseknek a követke temetok nagy részében a teljes lovat megtaláljU~)~ formáit ismerjük (az avar

, '~) Fülkesírok. A fül kébe becsúsztatott tetem fejénél a sírt gyeptéglával
lezartak, és a lovat a sIrgödörbe temették. fejével a gazdája felé.
b) Az egyszerű sIrgödröt szélesebbre ásták, és a lovat a halott baloldalára temették. rendszerint fejjel a halott felé, néha fordítva.
c) A lovat vagy melléásott magasabb szintű gödörbe vagy teljesen külön, a sírhoz köze~ álló gödörbe temették. Ez utóbbi es~tben néha nagyon
nehéz meghatárOZnI, hogy a szomszédos sírok közül melyikhez tartozott a ló.
d) Nem egész lovat temettek, hanem valószínűleg megnyúzott ló bő·
rét. a bennehagyott koponyával és lábcsontokkal, akárcsak később a honfo"lalók. A lovakat mindig felszerszámozva temették el. Néha szarvasmarh:juh- stb. temetést találunk.
•
3. A férfiakat felfegyverezve temették el, tehát a férfi sírok mellékletei mind. az öv kör~l éS,az ö.v al,att csoportosulnak. úgy látszik, hogy az avar
o: v~:etelnek és csungol (kisszIjai) számára rang- és nemzetségjelző jelentoséguk- volt. Csontveretes tegezeik voltak. A velük adott nyílvesszők számának is rangjelző szerepe volt. Az avar kard vagy szablya a fUggesztő fülekkel
volt a lecslingő kardszijakhoz erősítve, illetőleg ezekre felcsatolva. Az íjat
rendszerint felajzott állapotban tették a halott mellé. Ez megállapítható
abból, hogya csontmerevítésű karok csontlemezein a húr számára készült bevágás egymásfelé áll-e (nyugvó állapot), vagy pedig egymásnak háttal (felajzott állapot). Arra, hogy az íjat eltörve tették a sírba, eddig csak halvány
jelek mutatnak. A férfi öveken még kések, csontbogozók, haslhasftók, tömlők
. (csontszájjal), fenőkövek, csiholók stb. csüngöttek le. Ritkán találunk náluk
egy vagy két hajba vagy fülbe való karikát. Gyűrűjü.k rendszerint csak a
nagyon előkelőknek volt. A fejedelmek és vezérek mellett aranyo, ezüstedényeket. ivókürtöt. csészét stb. találunk.
.
A női síroknál a fej, a nyak és a váll tája a leggazdagabb mellékletekben. Az előkelőbb avar lányok fémveretes pártát viseltek. és kék vagy zöld
üvegcsüngős fülbevalókat h~rdtak, nyakukban igen gyakran gazdag gyöngysort találunk. Az Ú. n. mellboglárok köpenyféle összetartására szolgáltak.
. Rendszerint a kulcscsontok tájékán kerülnek elő. A női sírok rendes tartozéka
a karperec is: nyakperecet eddig csak fejedelmi sírokban találtak, aranyból.
Az avarsággal keveredett nyugati jellegű női sírokban néha öntött bronz tarsolydíszeket találunk, sőt fibulák is akadnak. A jobb- vagy balkéznél rend·
szerint az orsó karikáját vagy gombját, csont tútartót és kést találunk.
Nem túlságosan ritka a tojással való temetés; ennek sokféle változata
van: néha csak egy-két tojást találunk a kéz táján, a lábaknál, a lábak közt
vagy a vállnál, de van olyan eset is, hogy szinte beleágyazzák< a tojásokba a
halottat (rendszerint gyermekeknél vagy fiatallányoknál). Néha baltát, sarlót
találunk olyan helyzetben, hogy kétségtelenül nem termelőeszközként, hanem
varázselháritás okából tették a sírba.
A tor alkalmával a halottnak adott eledel maradványaiból ál'latcsontok
a sír minden részében előkerülhetnek. Talán a lábak táján a leggyakoribbak.
Nagy változatosságot mutatnak a sírba tett edények is. A fej nél és a
lábaknál találjuk a leggyakrabban, de néhol a medencére kulcsolt kezek tartották. ügyelnünk kell a festett edényekre, mert ezek festése rend~vül könynyen lemállik.
4. Nagyon alaposan megfigyelendők a mellékletnélküli rabszolgasírok
a temetési szokás szempontjából, hogy vajjon ültek-e tort a sirja mellett
(széndarabkák, hamu, cserép· és csontdarabok a sír földjében) vagy nem?
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A sírokban igen gyakran fIgyeIhetünk meg rendellenességeket. Ez,~k
közOl a koponyarablás szinte általános. Rendszerint bsak az a?ykoponyát viszik el, az alsó állkapcsot sokszor találjuk a sír földjében. Maskor - rendben lévő csontváz mellett - még egy, két, három koponyát találunk. A koponyát nem mindig a temetés után vágták le, teljesen érintetlen sírokban is
hiányzik néha a !koponya, máskor pedig az utólagos bolygatás minden nyoma
nélkUl pl. a medencében találjuk meg. Nagyon gyakori a sír bolygatása és
kirablása.
Itt kOlönbséget kell tennünk a között, hogya sír fel van dúlva, de a
mellékietek javarésze vagy valamennyi a sírban maradt, s a közt, amikor a
sírt ki ls fosztották. Az előbbi babonás okú sírdúlás, az utóbbi rablás.
újabban avar csontvázas sírok közé temetett halotthamvasztásos sírokat
találtak, hullámvonalas edényekkel.
Külön figyelem fordítandó a pénzekre. Az avar kor első felében ugyanis
bizánci pénz járta Itt, második felében azonban, a grlffes-Indás sírokban,
csak római pénzeket találunk, rendszerint átlyukasztva. Nem tudjuk azon.
ban pontosan, hogy hova temették ezeket a sírba.
Szlávok

. A .~onfogl~lás előtt Itt élő szlávok régészeti nyomait egészen az Arpádko.ng kovethetjuk, és így a korai Arpád-korl magyarság temetkezési szokásalval sok közös jellemvonást figyelhetUnk meg temetőikben.
. 1. A dunántúli szláv t.~m~tők nagyon népesek, a tIszántúllak kicsinyek,
amI azt jelenti, hogy telepulésI viszonyai k különbözők: a dunántúli szlávo]'
népesebb falvakban, a tiszántúliak apró telepeken laktak. Ebből pedig az kÖ~
ve!kezl~, hogy gazdasági rendjük kUlönböző. Temetőlk kis, természetvédte
szallásaik,legvédettebb részein, általában domboldalakon vannak hogy il
víz ne. érje a te~e~őt. A sírok száma a Dunántúlon általában meghaladja a~
ezret IS, a Tlsz~ntulon a százat .sem éri el. A temetők sorosak, bizon osan
vanna~ a tlelmetoben csoportok, Igy legtöbb helyen sok gyermeket tal~IU'1k
egymas me ett.
2. A régi szláv égetéses és halomsíros (é t·
.
temetkezés kora, úgy látszik, elmúlt már akkor a~~oers:s, ~.ajd ~sontvazas)
tek. Itt nem 'nagy mélységbe leásott g ödrökb'
. a sz avok Idetelepedhalottaikat. I1;getéses temetkezés kéSŐl ava fe heklyezl~ el hanyatt fekte/ett
A í
d
r, ran szlav korból került el.
s rgö tök nem nagyon mélyek, általában ke~ke
. o.
Találunk teknőformájú, fej nél keskenyebb l'b ál
. nyek és.egyenesfalunk. _
található már a XI. század előtt a le
, a.. n.. szelesebb sIrokat is. Meghogy. a gazdagabb embereket nagy ko;;:sOó~:~I~~~~~elkez~s ls., ~ovábbá az,
keletI és nyugati szlávok. Deszkából össze 'tt
k el eppen ugy, mint a
vOl találtunk olyanokat ls, amelyeket összeró~~ak én~~ymé:eta ..koporsókon kínak félbevágott fahasábokból összerótt ko orsók .s ossze IS szogeltek, de vanXI. századi magyar temetőinkben is van p
kiS. Ez azért Is'fontos, mert
A sírok fekvése általában Ny _ K _~y~ma ~porsós temetkezésnek.
fekvésű. sírokat is. Eddigi tapasztalatok ~z~r.e/alalunk 11;.-D.-I és D.-I1;.-1
kányítasnak különleges oka van: az 11 en In azonban a Ny. - K-től eltérő
rendelt, ~zabályosan Ny. - K-re fekv~ em~~~Ot elt~metett férfihez neki aláteken a honfoglalás korát megelőző pénzekk l a:t~zlk. A szomszédos terüle~. A hazai szláv temetőket azonban i1~taláe tezett ~emetők is vannak.
keltezI k blztos~n. Pénzekkel nem keltezett szláv ban :lso királyaink pénzel >
ezeknél. E szlav temetők leletanyaga kUlönb" 'k temetoink egy része korábbl
OZI a magyar temetőkétől t i

[)O

'

.
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a magyar temetőkben még a Xl. században is fegyverek, lószerszámok és
.. keleties" magyar ékszerek találhatók, szláv temetőinkben csak ékszerek.
éspedig a magyarokétól nagyon elütő és a szlávokra jellemző ékszerek vannak.
Természetesen az ilyen magyar és szláv temetők csak bizonyos vidéken
maradnak meg ilyen tisztán. Már a X. század végéről ls találunk olyan magyar temetőket, amelyekben néhány szláv sír is van, amelyek azonban mind
női sírok. A XI. század végéről már olyan temetők ls előkerülnek, ahol magyarok és szlávok egy temetőbe temetkeznek, ele sírmellékleteik még mindig
a régiek. Bizonyos területeken azonban még a Xl. század végén is teljesen
külön temetkeznek a magyarok és szlávok.
A szlávok általános leletel az S-végű haj karikák vagy halántékkarikák,
~Ezek az S-végű vagy bepöelrött végű haj karikák a fül mögött vannak: i - J ,
2-2, néha 5, 7 ls.
Jellemző szláv temetőinkre a kétállatfejes karkötő is. Vannak zárt és
nyílt karkötőik is.
Jellemzőek még a sodrást utánzó gyűrűk és kis kések. A sírokban áltakiban kevés a lelet, egyes temetőkben különösen az edény ritka. Csak azokban
a temetőkben kerültek elő bőven edények, amelyek a nyugati szláv temetők
megfelelő!.

Honfoglaló

magyalok

(X. t. 1-4.)

1. Altalában homokos területen találjuk temetőiket. Eddig nem lát.iuk
a víz jelentőségét temetkezésükkor. Kétfajta temetkezést figyelheHink meg:
a) magánoSJaI1 temetett fejedelmi sírt, b) egy vagy több sorban telepített temetőket. A temetők általában (a koraiak, úgy látszik, kivétel nélkül) 11;. - D.-I
tengelyben, a közép től jobbra rs balra kissé behajló sorban települtek. A kétvagy többsoros temetőkben az első sorok tömören települtek, a többiek szétszórtabban. A honfoglaláskori temetők - eddigi kutatásaink szerint nagycsaládok temetői, és a nagycsalád megfordított rendje tükröződik a ~ir
helyek egymásutánjában. Néha ki is hagynak sírokat azok számára, akik soron következtek volna. A középső legrangosabb sír rendszerint férfié, de van
nyoma annak is, hogy néha gazdag női sírt találunk e helyen.
2. A halottakat kinyújtóz/a/va temették el. A sírgödrök rendszerint
téglalapalakúak, sarkaik néha le vannak kerekítve. Megfigyeltek már pelyvás
sárral tapasztott falú sírokat is. A sirt néha nem ásták mélyen, csa~ 40 - 50
cm-re. Ilyenkor a mellékiitek egy részét a sír szélének pactkaszerű szegélyére
tették, majd pedig a sír fölé halmot emeltek. (A halomsír azonban ritka eset.)
Kivételt képeznek az egyik temető köves halmai. Néhol megfigyelhető, hogy
a fejnél vagy a sír oldalán nagyobb kövekkel bélelték kl a sírt. A sírok csekély Ingadozással K - Ny.-i irányúak.
Eddig nem találtuk biztos nyomát a kop~rsónak. Egy esetben .gyanüs
volt, hogya halottat nyírfakéregbe csavarha,ttak. Ige? gyakran lovava/ ternették el a férfit s ritkábban az asszonyt. Maskor pedig cs.ak a nyerget és a
lószerszámot helyezték a halott mellé. Kivétel nélkül mind!g ;sa~ lóbőrt temettek a sírba, s ásatáskor a bőrben bennehagyott koponyat es labcsontokat
találjuk meg:
'a) A ló koponyája és a lábcs;mtjai ~ sír fen~kéné,1 kiSS~ maga,sabban, a
természetes test hossz nak megfeleloen, ala rakott labakkal fekszenek a csontváz baloldalán. A halottat vékonyabb földréteggel fedt.ék be: ~ erre helyezt~!~
a kitömött lóbőrt. Ilyenkor a lószerszámöt vagy a helyen talal)uk, vagy pedi;;
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egészet a nyeregre tették. A fanyereg rendszerint elpusztult. néha korhadékát vagy vereteit találj uk.
bJ A lócsontok a csontváz lábszárainál (rItkán Jobboldalon, rendszerint
baloldalon) egy csomóban hevernek. Ilyenkor ls megflgyelhető, hogy a Csontok kissé magasabb szintben vannak.
ej Gyakori eset, amikor csak a lószerszámot teszik a sírba. Ilyenkor a
legváltozatosabb a leletek helyzete. Van úgy, hogyanyerget (a kengyelek
helyzetéből következtetve) a halott feje alá teszik, vagy oldala mellé. vagy
a lábaihoz, vagy pedig a sír mellé. a föld felszínére (halmos temetkezéskor).
Kisebb állatokkal való temetkezésre ls van példa (pl. kutya).
3. A férfi halottakat felövezve temették ugyan el. de fegyvereiket néha
lekapcsolták az övről és úgy tették melléjük. Az övön s talán az övről
lecsüngó tarsolyon (benne acél é9 kova), késen 9tb.-n kívül a többi leleteket
nagyon változatosan találjuk a sírokban. Az idósebb nemzedéknél a mellékIetek elhelyezésekor általában megcserélték a jobb- és baloldalt. Emellett vállnál, középen, r.en~es helyén elhelyezve találjuk fegyvereiket. A tegez be helyezett nyilak szamanak rangjelzó szerepe volt ugyanúgy, mint az avaroknál.
A férfiak lószerszámai kevésbbé díszesek, mint a nóké.
. A női sírokban általában ritka a lócsontos temetkezés, inkább lószerszamos, kengyeles temetkezést figyelhetünk meg. Amennyiben van lovas
te,metkezés,_ a ló:50ntokat Ipkább a láb végéhez temetik. A magyar női sírokb,ol te:mel,oeszkoz csak a le~ritká~b esetben kerül eló. A rangosabb nól
sIrokboi parta és merevnyaku Ing femveretei Ismeretesek Fülbevalókon kívül
néha a f~rfi sírokban ls találunk varkocskarikát, s ritkán ugyan de megf~g~elheto,.. hogy az asszonyok (lányok?) hajába gyöngyöt fontak.
sírokban
ritka _a gy.ong~sor, ~endesen csak egy-egy, nyakban hordott kék- vag
iross~~m~ gyongyot talalunk. Csak nagyon rangos sírokban van nói verrt:S öv
'
e en en eddig csak nói sírokban jegyeztek fel saru- va
A nól viselet vagy a bal vállon gombolódott (gomb a bal v~ho~~I~~;ve~~t~ket.
:iZ

A

,

~~~(~o~~~_~~I~~~~s~~~~~n~é;~~~~~l~~~~. egyaránt találhatók, bár !Iég~é~~~Edenyeket elsósorban nók sírja'b
t 1'1
kimutatható, hogy az edényt darabok~aa~ör:eatUnk. Egy, esetben biztosan
betett húsféle csOntjait is gyakran tal a'lj uk a sIrokban.
,ették a sIrba. útravalóként

4. a) Néhány esetben határozott nyoma v
h
például, amikor a halott lábafejét csizmáj , lan a .. alottc,sonkításnak. Ilyen
távolabb helyezik el a sírban
ava egyutt levagják s a halottól
b) A sírok földjében gyakoriak a szénmar d '
,
.
gok (a halotti tor maradványai?). Máglya n omáa vanyok ,s mas szerves anya-o
esetben a sírok mellett egy kis gödör
t eddig meg nem találták. Egy
hiányoztak a sírból.
vo azokkal a lócsontokkal, amelyek
A temetók ásatásakor a legaprólékos bb
.
I~, mert benne találhatjuk meg a ltemetke~éstn megfl?yelendó a termőtalaj
(allatesontok, máglyanyomok, kopja stb.).
szertartas lényeges emlékeit
ej Meg kell ~mlítenünk, hogyahonfo lal'
~.-nek, fejjel Ny.-nak) mellett néha m f g r ok szokott temetkezése (arccal
tast és oldalra fektetést.
eg ig) elhetunk kisebbméretú zsugorí-

!t

d) Néha nól sírokban ls találunk e -e
"
gondossággal kell megfigyelni a legkis bbgy gy nYllcsucsot. A legnagyobb
mert eddig egyetlen honfoglaláskori t~lep~yokmot ls, amely telepre mutatna
un sincsen.
'

52

MAGYAR KOZEPKOR
(TemplomkörülI temetók, XI. t. 1- 3., XII. t. l-2.)
1...A ko~ábbi id?k temetői, de a XI. századiak nagy része is a településen kfvul fekusznek es rendszerint egyrétegűek. A templom körüli temetők
amelyek~t általában természetes vagy mesterségesen emelt halomra telepí~
tettek, tobbnyire a település központjában, de egyébként is bekerített, szűk
helye~ v~nnak, ~hova. évszázadokon át újra meg újra temetkeztek. Igy e
te~etok foldje ~elység~ ré~egeiben állandóan bolygatott. Benne a sírok egymasra és egymasba zsufolodva, különböző szintekben OlUtatkoznak. Alta!ában nem időbeli egymásutánban rétegződnek egymás fölé. Ez inkább csak
olyan. ki":,ét,eles esetben. fordul elő, amikor pl. új templom építésekor vagy
a r~gl bovltése a!kalmaval ? temetődombot· jelentősen feltöltötték, s így él
késobbl temetkezesek mélysege nem éri el a korábbi sírokét. Egyébként
'azonban egy-egy temetőben is hol egymás fölé rétegződnek az egymást követő
t:metkez.ések, hol meg fordított lehet a helyzet, a legmélyebb sír a legkéso?bi, viszont ~ legmagasabban fekvő a legkorábbi. Más esetben meg egy·
szmtben, egyma,s mellett fekhetnek olyan sírok, amelyeket 3 - 6 évszázados
idő választ el egymástól. Mindezeken kiv"ül részben vagy teljesen szétbolygatott sírok tömegét találjuk él különböző szintekben a sírok között és a sírgödrökben. A temetkezésék sűrűsége sem egyforma a temetőkert egész területén. A templom körül a sírok hol tÖ1l!egesebben (főleg a szentély DK.-i részén, esetleg a templomtól DNy. - Ny.-ra). hol meg ritkábban mutatkozna!<
(különösen a templomtól É.-ra). Vagyis az időben egymást követő temető
rétegek . - amelyekben áitalában bizonyos sorosság figyelhető meg - nem
terjednek ki az egész sírkert területére, hanem különböző nagyságú csoportokat alkotnak. Igya temetőkert egyes része.tn egyrétegű temetkezések is leh~t-'
nek. A temetkezések rétegenkénti elkülönítése és idórendjének megállapítása
nemcsak a temetőrétegek elemzése miatt fontos, hanem azért is, hogy a
temetkezések folyamatosságát, illetóleg megszakadását megállapíthassul<.
Ugyanis középkori~településeinkensokszor számolni kell az élet, így a temetkezések rövidebb-hosszabb ideig tartó szünetelésével is. Az eddig feltárt
temetők alapján a megfigyelések hiányosSoágai miatt sem e tekintetben, sem 3
temetkezések rendje szempontjából biztosat nem tudunk.
2. A halottakat általában hanyatt fekvő nyújtott helyzetben temették el.
A karok a test mellett kinyújtva, ölbe téve, mellen összekulcsolva fekbetnek,
de van rá e et, hogy egyik behajlítva, a mási,k kinyújtva fekszik. A kOfJorsás
temetkezéseknek kíllönböző változatait ismerjük. Vidékenként is számolhatunk eltérésekkel.
Az előkelók többnyire a templom belsejében, a templomhoz épített vagy
különálló családi sírboltokba temetkeztek. Azonban akár így, akár különkülön temetkeztek is, az egész középkoron át többnyire kő-, esetleg téglasírokba temették őket. Előfordul. főleg a korai idóben, hogy előbb fakoporsóba helyezik a halottat, s így temetik a kókoporsóba. Vannak egy kőből
kivésett és kólapból összeállított koporsók. Eleinte többnyire díszítetlenek, késóbb egyszerű jelek, rendszerint a kereszt jelképe található rajtuk, esetleg
néhány soros felirattal, majd címerek és gazdag ékítmények, díszesebb felirattal, legvégül pedig a halott alakját is ráfaragják a koporsó fedelére.
A köznép temetkezéseiben a kó-, de még a téglasírok ls ritkaságszámt>a
mennek, s· itt iS'a módosabb temetkezéseket jelzik. Sok esetben nyomát sem
találjuk a téglalapalakú sírgödörben, néha padmalyos vagy padkás sírban,
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hogy a halottat valamiképpen védték volna. Leggyakoribb a v~szonba g~n.
gyölés lehetett, erre azonban nemigen van adatunk, mivel a vaszonból legfeljebb a vele érintkező' fémtárgyak rozsdája őrizhet meg valamit, s így mel·
léklet nélkal1 sírokban meg sem állapítható. Gyakran akadunk deszka, gyékény stb. nyomára, s olyan kődarabokra, amelyek a ,holttestet védték.
A fakoporsókról eddig a következőket tudjuk. Már a korai Árpád-korMl
ismert s többnyire vasszegek nélkUl összeállított koporsókat mindinkább né·
hány vaSiSzeggel összeütöttek váltják fel. Ez azonban különbözik mai tudásunk szerint a XIII - XIV. század fordulóján felbukkanó ládaformájú, többnyire zárral ls ellátott, különböző díszes vasalásokkal ls megerősített koporsótól. A két forma, úgy látszik, egyideig párhuzamosan halad, de az utóbbi
néhány század múlva eltűnik, míg amazt később a ma is használt koporsóforma váltja fel. Itt-ott egys~erúbb téglasír is akad; esetleg a koponya két
oldalán egy-egy tégla.
A halott gyékénybe göngyölése általánosan elterjedt, főleg az Alföldön.'
Gyakorta megfigyelhető a mésszel való leöntés. Az Árpád-kori halottak alat~
találhatunk vékonyabb· vastagabb faszén réteget ls.
~írokat Ny. - K.-I Irányban ásták. Ez az Irány egyezik a templom
IranYItasavaI, éppen ezért Igen lényeges a tájolás pontos megfigyelése hogy
eldönthes~ük, vajjon a te!l!plom tengelyéhez vagy a napfelkeltéhez igazodnak-e a SIrok.
. 3. A:: Árpád-kori falusi temetők sírjaiban található mellékietek a XI.
sz~zadi szlav ~emetókével mutatnak erős rokonságot, s még azoknál ls szegén~ ebbekn~k tunnek (S-végű hajkarikák, gyűl'űk, karperecek, övcsatok stb.).
A. főra~guak temetkezése - amennyire az igen gyér hiteles anyagból meg.
ítelheto. ~ leletekb:n sokkal gazdagabb, de igen egyszerű.
Nehany elókelobb, XIII - XIV. századi kun sírja pogány szokásokat is
mutat. (feg~verek, lovasfelszerelés stb.). Késő-középkori sírokban néha to ·ás.
~éj~t IS ta1alunk. Az eg~sz középkoron át m~gfjgyelhető a pénzzel való te~et.
kezes (rendszennt a szajban, de lehet a mellen kézben stb) A ké - k" é
:. .. s~.- oz ~kor legjellemzőbb leletel a párta és a ártaöv Áz el-'

.. .A.

~=:~l~~~ete~ ~~~~zö~:~b1i~eker~selt, z~nór?s,' esetle:~~t~~:;~k~~~~gJ'í~~'Ű~~:~

tésű stb: bőrövek, de vann:e:ef:~s!lr~~;~~s vagy esztergál~ozott ~~ontdy~zí

öv~ is. Ezeken kívül gömbös díszű na

s::őtt és. selyemboi készult partaruhadíszekre (pl. a mellen bo lár
gy haJkarl~.akra,.. fémlemezből préselt
lönbözőféle pitykegombokra (ag ny'akanma·ellyet néha uvegtukör helyettesít), kü'.
vagyamellen) g"
"k
j obb kéznel
IS), e.setleg ólomcsődal'abbal (rózsafűzé
..' yongyo re (pl. a
gyermeksírokban fémcsörgőkre stb is ráb kk h r gyongyszemel?), vaskésre,
.
u an atunk. Elvétve egy-egy munkaeszköz is akad (pl. gyűszű).
'. E lelete'ket a sírok kis részében - bőv
"
leanygyermekek sírjaiban _ találjuk' többsé ~?ben mkabb nők, leányok,
jebb Itt-ott egy-egy vascsat (derék táján) va guk melléklet nélküli, legfel·
len) stb. utalnak arra, hogya halottat felÖlt~rte~1. vas ruhakapcsok (a mel.. Ugyanebben a korban a főrangúak ártál ve. te~et~ék el.
ezus~- vagyaranyveretek, ruhadíszek, boiJárok t'lartaove~~ és ruháit drága
ték. Ilyenfajta, hitelesen feltárt anyagunk a XVII éldrágakovek stb. díszítetigen van.
. század előtti időből nem4. úgyszólván valamennyi középkori tem
(
plom mellett, néha több helyen ls - többnyire a hajó ~._1. néha D -I
szertelen csonthalmazt találunk. Ez több' I oldalán, esetleg másutt - rendny re a templom falához utólag he-

ve.~y~szve .épí'Íett földalatti rekeszben, sOkszor bekerítetlen, nagyjából négy-

szogu gödorben van. Erre a helYl'e a templom átépítésekor, javításakor s ál-

t~lában. a templomkö.r~~1 rendező-építő munkálatokkor talált csontokat gyűj·

totték ossze ("csonthaz _- ,,?ssuarlum"). Néha nem közvetlenül a templom
mellett: hanem a temetoben alló külön építmény szolgál erre, amelyben a
csontvazak egyes részeit külön~külön összegyűjtve, elrendezve helyezték el.
. A temp.lo~~örüli temetők ásatása szervesen összefügg a templom alapf~l~lI:ak feltarasaval, s ve.le. egy~tt a templom építési szöJkaszalnak megálla·
pltasaval. (A. templ~mfeltar~s modozatait lásd a telepfeltárás c. fejezetben.)
Itt csak ~ kovetkezoket emlltjük meg: Középkori temJilfomainkat gyakran át·
-e.lakft.ottak, söt alapjaiból Ú} jáépítették. A régi alapozások vagy szerves részelve lettek' a megnagyobbltott templomnak, vagy azon belül maradtak meg
nyomai. A templom körüli temető igen gyakran meghatározza a 'kibővítés
vagy ~z új egyház építésének korát. Ugyanis a korábbl temetkezéseket vagy
átvágják az új falak, vagy reájuk épülnek.
.

2. A.

temetőfe1tárá

munkamenete

. Amint az ásatás előkészítésének tárgyalásakor láttuk, a temetőkre általában a véletlen vezet rá. Kivételek a közéPkori templom körüli temetkezések, amelyeknek helyét felszíni nyomok teljes biztossággal mutatják. Kevésbbé biutosak a messziről is szembetűnő h~lmok (tumulusok, kurgánok).
Ezek egy része ugYanis lehetett határhalom stb. is. Csak átkutatásuk győz
meg arról, hogy temetkeztek-e bennül1<. Nálunk a halomsír-kutatás még a
kezdet kezdetén áll, s így nincsenek megfelelő tapasztalataink.
A munka megindításának egymástól eltérő módszere miatt különbséget
kell tennünk a halmos és egyszerű sírhantos, rendszerint laposra kopott temetikezések között. Ezért külön írjuk le a munkamenetet a sírOk kibontáSláig,
amely mindkettánél azonos módon történik.
1. Halmok

Amint fentebb említettük, nálunk a halmok feltárásának kialakult módszere nincsen. Igy csak a .külföldön jól bevált öt eljárást ismertethetjük, amelyelk alkalmazásától komoly eredményeket várhatunk. A feltárás módszerét
viszonyainkhoz alkalmazva ezután kell majd kidolgozni.
a) A.1talános előkészítés. A munka első mozzanata valamennyi eljárásnál
a halom közvetlen környékének szintvonalas térképezése. Halomcsoportokat
együtt kell térképezni (1: 100-1: 500), s ajánlatos közöttük olyan irányvonalak kijelölése, és végükne'k levert cövekkel való megjelölése, amelyek a •
későbbi feltárások mérésének pontosságát elősegítik. Az egyedülálló halmok
20 - 25 cm-es szintvonalú térképezésekor is arra kell törekedni, hogya térképre a halom környezete, lehetőleg a halom földjének egykori kitermelés!
helye. is rákerüljön. E terület átvágásával, feltárásával esetleg a halom eme1ésének munllcájára is adatokat kaphatunk. Az 1: 25 OOO-es-l: 75 OOO-es
térképen pontosan jelölni kell a feltárandó halmot. Ezután a feltárásra kerülő
halomnak a kiásását kerülö szelvények szerinti beosztása következik. Ez
többféle módszerrel történhetik. Egyik az Ú. n. negyedelő módszer, amikor
a halmot négy egyenlő részre osztva tárjuk fel. (2. kép.) Minthogy a halom
111akja évezredek óta ki van téve az Időjárás okozta változásoknak (főleg a
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szél munkájának), egykorI középpontja nem ott volt, ahol ma van. A középpont kijelölése tehát Inkább csak megközelítő. (Célszerű a központot 10 - 20
cm-rel K felé eltolva kijelölni, amit az uralkodó délnyugatlas szél Indokol.)
Ezután e ponton keresztül a fó világtájak Irányában két, egymá!rt keresztez:)
vonalat húzunk, s a halom lábánál levert cövekkel megjelöljük; végül az egész
halmot a cÖvElkeken át húzott vonalakkal a körvonal nagyságához mért szintén a fóvllágtájakhoz Igazodó - négyszögbe zárjuik (2. kép 1). Az így
megszerkesztett négyzet lehetóleg tágasabb legyen, mint a felszínen látható
domborulat. (A bemérés módszerét lásd a VI. fejezetben.) A központ jelzett
eltolódása ,következtében a Ny.-I negyed valamIvel nagyobb lesz a többIElknél. (Feltehető, hogya halom eredeti központja és a központban levő sír is
ebbe a negyedbe esik.)
.
b) A feltárás megkezdése. A feltárást a Ny.-I .szelvényben a halom tetc,
E
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2. kep. A halomIeltárá negyedelö mód zerenek munkamenete

~é~ l~eZdjÜk meg (2 ..kép 2); áOOnyomonJként vízszintes rétegekben haladunk

~ e e mindaddig:. amIg a hQrdott föld tart. A negyed elbontása közben ü eljunk .a hordott fold minden színváltozására, a temetkez~el összef" - gy.
den jelenség megfigyelésére. A különböző korú ha
uggo mmh.~mvait és a mellékleteket megásott sírgödörbe t~:~~t~~n a halottat vagy
fo~dre .helyezték; esetleg lefödték, körülkerítették
ef' v~gy a p_usz,ta
menyfelét emeltek föléje. Ezeknek megfelelően a :el~ag~ a-, I.lletve ~őé?lt
képen jelentkeznek, s közülök a halo b t' . j" nsegek mas és masfelefelettiekre - vagyis a hordott földben ~el o~kas\<kozben a bo.~y.?atatlan föld
nünk (kőkerítés, ,kőborítás, kőből vagy f:~ól e~~ r; - ke.ll kulonösen ügyelnyal vagy egyszerüen a csontváz és mellékietek sZItett épItm~nyek maradvámai stb.). Ezeket, mivel rendszerint átn 'l k eg.~ r~sze, maglya égett nyohalom teljes elhordásáig kibontatlanul ~l~ah a tobbl negyed földjébe is, a
szén a nyers földig haladunk. A feltá t
agynunk; a szelvény többi rénetében függőlegesre nyessük ~en a ~ regyed két metszetét a: munlka mekozó jelenségeket mindig erienőrillhetj~:m~étegeZődé:>ét és a benne mutatn~gyede után a K-it hordatjuk el haSOlllI' . rajzolhatjuk. A halom Ny.-I
koze~én. találkozó négy, illetőleg az egé~ ~~~~~ (2. k~p_ 3). Ezáltal a halom
ben allo két metszetünk lesz.
t átmero, egymásra kereszt.
A másik két negyed földjét tetszés
.
ben hordatjuk el (2. kép 4-5) A h ~erlnb sorrendben vízszintes rétegnyos 'vastagságú rém kell hagyn'unk a a om magasságának megfelelő a ránegyed mindkét oldalán (2 . k"e~ 4.
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a-b, 5 c-d). Ez a beomlás ellen ls véd, azonkívül a függőleges falak a
hal~m, szerk;zetének tanulmányozását teszik lehetővé. Minden egyes szelvény
feltarasa utan azonnal pontosan bemérjük, lerajzoljuk és fényképezzük mind
a halom fenekén megfigyelt jelenségeket, mind ametszetekben mutatlkozó
rétegeződéseket. Azután a meghagyott részelket egymás UtálO lebonrtjuk legfelJebb e~y tanúfalrészletet hagyunk meg az egyikből, a sír klbontisán;k
Idotartamara (~. k~p 6-10). A sír teljes kibontásának munkamenete egyezik a h~ntos Slrok:val. A .halom rétegeződéséről készült metszetrajzba a sír
rétegezodéS'ét és korvonalaIt is berajzoljuk.
.
ha.lomsírok kö:.ci.kkes fe~tárását más módon ls elvégezhetjük (3. kép).
Jeloljuk kl a halom. ko.zeppontjan át a fővilágtájakat; az irányoktól kétoldalt
50::-50 cm-es,. t.ehat osszesen 1 m széles sávot hagyjunk kl (3. kép 1). Az
elso szelvény tarja fel egyszerre a Dny.-i negyedet és a vele szomszédos K-i
méteres sá~ot (3,; k~p ~). A ~e~vény Ikét metszete közül a hosszabb a középponthoz koz~les~ reszt IS feltarja, ·a rövidebb pedig erre merőleges metszetet ad. A masodlk ellentett szelvény hasonló részt vág ki a halomból (3. [kép
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3. lep. Halomreltárás a negyedelö mód zer vált.uztatásával

3). A négy metszet egy átmérő Irányában teljes, a másik Irányban majdnem
teljes csatlakozó rétegrajzot ad. Ezután következl,k a további két körcikk
feltárása (3. kép 4). Végül megmarad középen a teljes rétegződés egy tanúfalban (3. kép 5). Ezt a módszert aklkor alkalmazzuk, ha a középső részt akarjuk legtovább fenntartani és utoljára feltárnL
A harmadik módszernél (4. kép) ugyanazok az előmunkálatok, m'lnt a
negyedelőnél, csak itt a halom központj án át nemcsak a fó-, hanem a mellékvilágtájak irányában ls kljelöljÜok a keresztező vonalaikat (4. kép 1). A halmot
tehát nyolc egyenlő részre osztjuk fel (szelő, szelelelő módszer). Aklbontást
valamelyik Ny.-I szelvényben kezdjük (4. kép 2). A munkameilet azonos az
előbblekJkel. A további részek kibontása kor nem kell metszetet hagyni, mert
a szelvények elég közel esnek egymáshoz arra, hogya halom szer'kezetét tanulmányozhassuk (4. kép 3-8). Azonban valamennyi· függőleges metszetfalat bemérjük és rétegeit lerajzoljuk. Csupán az utolsó szelvényben hagyunk
meg egy falat, hogy az egész felülettel együtt lathassllk (4. kép 9); ha a ír
kibontását akadályozza, az útbaeső részt lebontjuk belőle. A sírt itt is akkor
tárjuk fel, amikor az egész halom elhordása megtörtént.
Ezeken kívül van még az ú. n. körszeleles módszer, amikor a halom
tetején meginduló munlkával vízszintes felületek ben bontják le a halmot. Az
Ú. 10. hengerpaláslos eljárásnál elős,zör a halom legalacsonyabb részét hordják
el körben, így folytatják pontosa,n beosztott körszelvényekkel a munkát a
domb teteje felé. E két utóbbi eljárá9 jónéhány megfigyelést és mérést lehetetlenné tesz, így nem ajánlhatjuk. Az a régi módszer, amely a halom közepébe ásott bele, semmi körülmények közt nem engedhető meg.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ne csaIT< a nagyméretű, hanem
az alacsony és kisméretű halomsíroknál ls negyedelő módszerrel dolgozzunk.
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A sír fölé emelt halomba ké96bbl Időben akár többször ls temetkezhettek 96t a nagyobbakba egész temetőt ls telepíthettek. Az ilyen sírok a domb
hordott földjének különböző szintjelben jelentkeznek. Altalában nem akadályozzák a halom feltárásának fentebbi munkamenetét. Ezeket a sírokat a temetkezés természetéhez Igazodva, munkamenet közben a nekik megfelelő
-módon bontjuk ki (lásd alább). .
Középkori templomalnJkat is gyakrélJn épíUk korábbl mesterséges halomra, tehát a halomba ássák a körUlöttük fekvő temető sírjait is. Ilyenkor a halom szintvonalas térképezése után a templom körüli temetők általános munkamenete szerint tárjuk fel a sírokat. A templomalapok és a temető
sírjainak feltárása után a halom többirányú átvágásával feltétlenül vizsgáljuk meg a hordott föld szerikezetét, és győződjünk meg arról, van-e korábbi
I
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4. kép. HaJomlellárás szelelelö módszerrel

tem~tkezé~ a halomban? Az ilyen korábbl sír feltárására, főleg, ha a templom

al~PJal al~ eSik, a te.mplommaradványok esetenként változó természete szerint
mas és mas megoldast kell találni.

2. Sfrhantos temetók

~) A~tal~o~ előkészítés. Sírhantos temetőknél, mLnthogy általában véI
_
letlenul elokerulo leletek alapján irrldul meg a munk
a:t kell tisztázni, valóban sírból került-e elő a bej~le~t~t~~~~:t ~~:o;ban
donk ilyenJkor az előkerül és helYének közvetlen átvizs'
.
so eencsak egyetlen helyről kerültek elő itt leletek tovább' gálat~aks~elvénnyel. Ha
kel, nagyobb távolságra széles árkokkal megállapíth~t~S~ .~ ozó sze~vények
tőhöz tartozik-e, vagy egymagában áll A mu'
Ju:. o~y a SIr temesírok kevert földje évszázadok, sőt éve~redek ~at meg~Onn.Ylti az, hogy a
nyező bolygatatlan földtől. Ha tehát lehatol mulva ls altalaban elüt a körelszíneződött foltjainak általában mutatlko ~\a :olygatatlan. földig, a sírok
sírok egyöntetű színű földbe mélyednek Ezn~u
ell. Van ra eset, hogy a
nunJk, amikor már az ásó (lapát) a leletek v~~ re gyakran csak élJkkor bukkaleg kl ls fordítja helYéről. Ha kutat6árokkal a:elYl~éhez hozzáütődik, SI eseta már megtalált sírgödrök Irányára merőlege eres~~k a temető kiterjedését,
A kutatóárokban csak keresés folYik f lt~e~ uzzuk az árkokat.
nél nagyobb legyen. Asónyomonként h~l ~ ar s nem. Szélessége 100 cmután az árolk fenekét Simára nyesetjlJ,k aü un~ lefelé, s minden áoonyom
, gye ve minden elszíneződésre.
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A mutatkozó sfrokat, amelyeiknek többnyire csak egy része esik a kutatóárokba, akkor bontjuk Ikl, amikor az árkot szelvénnyé bővítjük.
Ha a kl,ltatóárokban nem találunk 9írt, élJkkor rendszerint vele párhuzamm~an mindkét oldalon, az árok sZéle~gének megfelelő távolságban újabb
árkokat ásatun'k, hogya közbeeső sirokat el ne kerüljük. A kutatóárkok által
behálózott terület általában négyzet. vagy kör alakjában alélJkuljon kl a sír
körül, legalább 20 m-es átmérővel. Ha munkánk itt ls eredménytelen marad, akkor valószínűleg magában álló sírral van dolgunk.
Ez az előkészítő munka nem szükséges akkor, ha a földmunkák során
már több sírt is találtak. Ilyenkor legfeljebb annak ellenőrzésére húzathatunk Ikutatóárikot, hogy továbbterjed-e a temető abban az irányban, amerre
a rendszeres feltárást meg akarjuk kezdenI. Sohasem szükséges, ez az. előké
szítés középkori templomkörüli temetöknél, mert felszíni nyomokból megállapítható a helyük.
A temetőfeltárás megkezdésének közvetlen előkészítése elsősorban abból
áll, hogy a lelőhely tertiletét lehetőleg környezetével együtt 20 - 25 cm-es
szintvonalú térképen rögzítjük, azután a területnek legalább egy részét mű-

5. kép. Szelvényes lellá,·á., menete U-alakban

6. kép. Feltárás váltogatott szelvényekkel

,

szeres beméréssel nagyobb 'I1égyszögbe fogjuk be,
azt kisebb, derékszögű
szelvényekre osztjuk. Valamennyi sarkot levert cövekekIkel jelölünk meg, s a
(elmérésről a méretek feltüntetésével vázlatot készítünk. Ezen jelöljük később
a feltárt részt is. (Ha elő2őleg kutatóárokban dolgoztunk, annak egyik szélét
vehetjük kiindulási vonalként.) A szelvények lehetnek 5X5, 5X 10, 5X20
vagy 4 X 10, 4 X 20 m stb. méretűek. A méreteket a terület és a temető
adottságai is befolyásolhatják (pl. a lejtési irány), és más méretű szelvények
kijelölésére is rálkényszeríthetnek. Lényeges az, hogy egyik méretük - a
föld kitermelése miatt - 5 m-nél nagyobb lehetőleg ne legyen.
Leghelyesebb a beosztást világtájak szerint tájoinI. Ezáltal a teme~ő
tétikép is pontos tájolást nyer, mivel É. - D., illetve K. y:-hoz Igazod~k
a mm-papiros vonalrendszere. Van rá eset, hogya terepadottsagok, mezsg~ e,
út vagy lejtési irány stb., más tájolást tesznek szüiksége~.
.
.
A leütött cövekekkel jelölt szintezett fix pontokhoz a szelveny feltart
sírjait stb. is pontosan bemérhetjü~ és b~rajzol~at!uk. ~z~el a módszerrel
elkerülhetjük az egymáshoz viszonyttott. n;te~egetesbol .adodo ese~~g~s elto~
zulásokat. Az így felmért terület nagysaganal és szabalyos formajanai fog' a
könnyebben rögzíthető közvetlen és távolabbi .. környe~etéhez ~s ..
b) A feltárás megkezdése. A beos~tott t:rulet egYik. szelvenyeben kezdjük meg a munJkát. Feltáráskor a munlka.e~oke.t. ~azda~gosan kell felh~sz
nálni. A legolcsóbb, sok munkát ID:gtakant.o ~IJaras ~ negyzetes szelvén~.e~
nél, ha két egymás melletti szelvenysort Jelolun~_ kl, a~elyb~n a feltar,:s
munkame'nete U-alakban halad (5. kép). A legelso szelveny foldj.ét leheto~eg egy Ikupacba, a feltárás menetirányával ellentétes oldalra dobatjuk. A to-
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vábbl szelvények földjével pedig mindig az előző kiásott szelv~~y, gÖdr~t
töltetjük fel. A feltárás végén az első szelvény földjét az utolsó godrébe huzatjuk be. Hátránya ennek az eljárásnak az, hogy a termőföld az ~tolsó szelvény kivételével alulra, a nyers föld pedig felülre kerül. Igy elsosorban ott
használható a mezőgazdaságnak okozható kár nélkül. ahol ,a sirok nem feküsznek mélyen a humusz alatt: Másik eljárásnál minden ~asodlk vagy harmadik S2elvény kerül kibontásra (6. kép). Igya ,kiásott szelvények földjének

7. kép. Feltárás váltogalott hosszú szelvényekkel

Vissz~temetése a következő kibontásával párhuzamosan ,történhet, és arra is
VI?~azhatunk, hogyatermőföldet feltárás közben az egyik, a nyers talajt a

C5

maSJk olda.lra dobjuk. Igyavisszatemeté kor a föld eredeti rétegződését
mel?tarthatJuk. A közbeeső részeket azután tárjuk fel. Itt is biztoSlitva van
te~at ~ ~~nkafolyamat~SlSág, csupán a sírok számozásának terület .szerinti egy-
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8. kép. VégűkkeJ eg~'Jllá hoz kapCSOlódó szelvények feltárá a

vesSlzük a szelvényeket, akkor 10m-es v a '
. ,
Sllanti oldalUlklkal kapcsolódó szelvénye:kk~Yi:nd~~1 hosszabb, egymashoz hoszcsall< a két hosszanti oldalra termelhetjük a föld tgo(;haktun)k, mIvel magyrészt
is külön tarthatjuk.
e
. -ép. A termőföldet itt
AkármelYik móds.zerrel dolgozunk
'
.
zött 20 - 40 cm vastag földfalat kell ~ ~z egymasmellett! &zelvények ködO,bott föld az új SlZelvénybe be ne OmOl"ékagJnunk, hogy az előző be visszamashoz kapcsolódó, hosszú szelvények J . ivételek az olyan, végükkel egyhatjuk a földet (8. kép). Ilyenkor a föídea:nelY~n~k csak két oldalára dobsen is vissza temethetjük.
az asa tas befejezése után együtteA pontosan körüljelölt s.zelvén be '
m. lmden áoonyom utáln a szelvény fe~ek~t a~ón~omonk~nt haladunk lefelé, és
ji!:k, hogX a föld minden els.zíneződését ~iZ~lmara, falat függőlegesre nyeset.osa~ban megfigyelhes.sülk. MunJka
kozben allandóan ügyelünk a föld el í
"I" ..
s.z nezodésere
Ku
.
unosen az őSlkorl, de máskorú l
a munka !!1egindulásakor s.zem előtt k(PIl' római) -temetők feltárásánál ls már
e tartani , hog y ugyanabban a teme60

tőben ,nemcsak a csontvázas, illetőleg a hamvasztásos temetkezés különböző
formáira, de mindkét fajtára együtt is rábukkanhatunk. Néha különleges temetkeiésekkel (pl. állva, guggolva, ülve temetés stb.), köztük nagyméretű
edényekbe tÖl1ténő temetkezéssel is számolhatunJk. Utóbbiakban rendszerint
zsugorított gyermekcsontvázak vannak (a bronzkorból ismerjük). Altalában
gOQdoljunk arra, hogy bármilyen korú termetőben más korokba tartozó sírok
is előfordulhatnaIk.
Már az első ásónyomban, s még inkáb!;> a -továbbiakban, jóval a sírleletek szintje feletti rétegben is bukkanhatunJk olyan jelenségekre, amelyeket pontosan meg Ikell figyelnünk, . leírn unk és .térképe1Jnünk; esetleg vázlatrajzot is kell róluk készítenünk. Ilyenek lehetnek pl. halotthamvasztó helyek
át-égett, hamus foltjai, a sír megjelölésére állított kövek (már az őskorban
iSI) vagy az elkorhadt fejfa földbemélyedő foltja (ami bemélyedhet a nyers
földbe, de mutatkozhat a sírgödör foltj ában is), halotti tor vagy később bemutatott áldozatok, illetőleg a halottnak időszakonként! megvendégelésére
a sírra tett ételek maradványai (edények, edénycserepek, állatcsontok, hamu
stb.). Utóbbiakkal függ össze az a római égetéses temetőkben megfigyelt jelenség, hogy a sírba - az étel-ital lejuttatá ára - gyakran kúpcserepekből öS.zeállított csövek nyúlnak. Ez nemcsak azt jelenti, hogy e körülményre
a római temetők feltárásakor ügyelni kell, hanem felveti azt a lehetőséget
is, hogy máskorú sírokba is nyúlhatnak le hasonló célból ilyenfajta mélyedések vagy lyukak Mivel azonban ezek nem voltak építve, s később földdel
eltömődtek, mern szembetúnőek.
Létezésükről csak a Slirgödrök földjének
ilyen Sllempontú gondos vizsgálatával, esetleg függőleges átmetszéseivel győ
ződhetünk meg. Nyilvánvaló, hogya sír magasabb szintjében mutatkozó más
jelenségek (pl. állatcsontok, edénycserepek stb.) is egyszerre komoly értelmet nyernek, ha sikerül megállapittanunk, hogy ilyen eltömődött mélyedéseklkel, lyukakkal függenek össze. Ha cl; halotti tor stb. helye alatt mélyebben azt a sirt is megtaláljuk, amelyhez tartozott, ez közvetve azt is bizonyítja, hogya sírokat anlJlalkidején megjelölték. Találhatunk olyan árkokat
vagy beásott felületeket is, amelyek esetleg lentebb mutatkozó sírokat fognak közre, illetve kötnek össze. A hamvasztóhelyek átégett folt jának alakját
- amely lehet kerek, tojásdad vagy szögletes - j91 vizsgáljuk meg, és első
felbukkanásuk magasságában pontosan térképezzük. Találhatunk bennük
karólyukakat is (pl. rómaia'knál). Ezek függőleges metszetei alapján megállapíthatjuk akarók beverésének irányát, s ebből a máglya felépítésének
szerkezetére is következtethetünk.
.
• A cs~móban talált cserepekról is meg kell állapítanunk azt, hogy különböző edényekból valók vagy egy, illetőleg több edény összetarto~ó ?ar~?jai-e.
Igen nagy gondot fordítsunk munka közben, arra: hogy a s~r1?o.droK. folt·
jának határvonalát már első jelentkezésekor megallapltsuk. de klse~Juk fl,gyelemmel a további ásónyomokban is. A sírgödrök alapra~~a cs:ontvazas roknál általában keskeny hossznégyszögtől négyzetes for~alg ,valto~hat, sal1~o
san vagy lekerekítve; néha ovális alakú. A hamvasztasos sIroknal a fentIek
közül leggyalkoribb az ovális, de kerek vag~ szö,g~etes alaprajzú ls lehet.
Fontos a Slirgödör körvonalai nak megallapltasa,:
,....
"
l. A sírok tájolása szempontjából, mert nyilvan a 9lrgodroket astak a
mindenkori napfelkelte stb. szerint, viszont a hal~~ta.t nem biztos" hogy ,po~
tosan a sírgödör tengelyébe felktették. (Többek kozot~ a ~élyre a~?tt slrgodörbe eresztett koporsó csúszhat könnyen félre) T~h,at meg a nyuJtv3 .':agy
zsugorítva eltemetett halottak tájolásának megallapltasakol' is szerepet Jatsz-
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hat, s méginkább a guggolva, állva, illve stb. eltemetetteknél (pl. szarn:atá.knál, avaroknál). A halottat átlós Irányban ls fektethették négysz~gletu Sirgödörbe (szarmata temetkezések). Különösen jelentős a h.amvasztasos siro.k
körvonalának megállapítása, mert azt a ritkán előfordulo ese.tet ne.m ..sz~
mítva, amikor a melléikleteket Irányítva rakják a sírba, egyed~1 a sl;godor
szolgálhat támpontul a tájolás tekintetében, amennyiben nem koralaku.
2. Annak eldöntésére, hogya kettős, hármas stb. temetkezések valóban egyldejűek-e. Különös jelentősége van ennek az olyan hamvasztásűS síroknál - főleg az ő~korban - amelyeknek leletel, Igen közel esnek egymáshoz.
3. Különleges értelme van a sirgödrök alaprajzának a templom körüli
temetőkben. Az Ilyen temetők egyes részeiben ahol a temetkezések zsúfoltsága Igen nagy - a S'Írgödrök fala a sokszorosan átforgatott földben legtöbbször eltűnik, legfeljebb a legkésőbbiek körvonala ismerhető fel. A ko-

s annak. idejére is következtethetünk. Rendszerint gazdagabb síroknál fordul
elő, s eddig l.egt.ö~.b es~tb~n őskori és népvándorláskori temetőkben figyelték

meg. Ha a 9l:godor eloszor köröskörül vagy egy részében (főként fej felőli
felében) szabalytalan Ikörvonalban s az eredeti sírgödörnél nagyobb foltban
m.~t~tkoziik (ami ~z alsóbb szintben kiderül), míg lentebb már nagyjából a sírgodorben fo~ytatodik, akkor a temetés utáni bolygatásról van szó (10. kép 1).
Ilyenkor a Slf vagy sírhant külső jelzése még biztosan mutatta a sírgödör helyét. Ha viszont a sírgödör fent egészen szabálytalan foltban mutatkozik,
vagy valamelyik oldalról szabálytalan körvonalú másik folt csatlakozik a sír
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9. kép. I-3. Padkás, padmaJyos és fülkés ir

rá~bi. sírgödr.ök kisebb-nagyobb r'é'"szletei, főleg alsó vonaluk egy-egy darabja
meg I~yen e~tben is megmaradhat (XI. t. 1- 3). Ezek kibontása és későbbi

rajzolasa azert is fontos, mert azt, hogy egyes csontvázrésrzek voltak-e bolyga.tva, sokszor csak ezeket is figyelembe véve dönthetjük el. Más esetben a
~ar "bolygato.tt c~ntokról az azokat közrefogó vagy részben határoló sírgodrok alapj~n konnyebben megállapíthatjuk, hogy egy csontvázhoz tartoznak-e (18. kep 2).
Nemcsak a sírgödrök alaprajzának, hanem alakjának megálJ it"
.
fontos a következők miatt:.
ap asa IS
1. Egyszerű sírgödröknél i jelentősége lehet annak h f I i
f"
l
é
' ferdén mélyednek a f"ldb
' a a aMénem
g o-I egese k , h anem k'f
1 e
vagy
befele
. ugügyelni kelJ arra, ha a sírgödör négy sal1kában e -e o e. . g Jobban
látszÍik (pl. avaroknál), hogy vajjon csak a sir desZJ~~é~r ~SZI~PIYUk ny?ma
sarokoszlopként, vagy a sírgödör magassá ában vé g .. m ny ~él sz?lgalt-e
színmeg a sir fölött is kiálJott a földből gKu"lo"n" gi j kl ov~.theto, tehat való.
.
osen e entos a SÍ "d" f
má janak megállapítása az Ú. n. padkás, padmalyos, fülké
rgo or o~ben (9. kép 1 - 3). Mind a padmalyos mind a f"lké . . s stb. sírok esete- .
nünk, hogy a felső boltozatrész, ha ~em is a t~l j es sl.rnal ~rra kelJ törekedaddig megmaradjon, míg felmértük és fónYké s t~bontaslg, de legalább
- mivel egyl!k végük kivételével zártak ....:: ezt p~z II . ~ •.fülkés síroknál
tengelyükben átvágj uk boltozatukat s egyik fel"k tg~bvalosJtJUk meg, hogy
\
2. A sírok alakjának megfigy~léséből m'aru e e o~tjUk a. sír alapjáig.
lagos bolygatását (akár babonás feldúlásukról ~~vekseJth~tjÜk a sírok utó, a ar irablasukról van szó),
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10. kép. 1-2. Sirbolygalás legállalánosabb módjai

gödréhez, amely sokszor a sír fenekéig áttöri a sír oldalát, aklkor későbbi, de
legtöbbször még korabeli bolygatásról van szó, amikor a föld feletti jelekből
csak nagyjából állapíthatták meg az eltemetett halott fekvését, de pontos
helyét ásás közben már keresgetni kellett (10. kép 2). Mindkét esetben az
újabb beásás földjének szÍJ11e legtöbbször elüt nemcsaik a nyers földétől, hanem
a sírgödör meg nem bolygatott földjétől is. A nem korabeli, hanem soklkal
későbbi (esetleg jelenkori) bolygatások általában az egész sírgödröt tönkreteszik. Abeásás élesebben mutatkozó határvonala, valamint földjük rendszerint lazább szerkezete is elárulja későbbi eredetüket.
A felsorolt szempontok arra figyelmeztetnek, hogyasírgödrök körvonalát és annak változását állandóan figyeljük, és ha szükséges, kisebb rrlélységenként rajzban is rögzítsük. Természetesen könnyebb a dolgunk, ha a sirgödrök a megváltozott színű altalaj ba mélyednek. Különösen tisztán és élesen mutatkozik ,az aránylag ritkán előforduló kiégett (pL római) vagy agyaggal tapasztott falú (római, honfoglaló magyar stb.) sirok körvonala. Viszont
igen nehezen boldogulunk akkor, ha a sírgödröket nagyjából egyöntetű színű
földbe ástáJk. llyen összetéte1ű földben is mindent el kell kövebnünk, hogy
a sírgödör körvonalát megkeressük és alakját megállapítsuk. Azt az esetet
kivéve, amikor a sir alja a ma is állandóan bolygatott föld határán fekszl!k, a
sírgödör bolygatott földjének, akármilyen halványan is, de meg kell látszódnia. Ha a szelvény fenekének finom megnyesése nem vezet eredményre, és a
körvonal nem rajzolódik ki, a szelvény fenekét permetezzük meg többszörösen víz.zet s a föld megszikkadása után újra finoman nyessük meg.

63

ében a halottaknak vagy hamvakBár a halmos temetkezések egy rész
földfelszínre temetkeztek
nak kétségtelen ul nem ástak sírgödröt, hanem a fl gy elmeztet hogy a Ikéts e fölé emelték a halmot, a fenti lehetőség ls arra nk A temetkezési szokáséges esetek megvizsgálására nagy gondot fordítsu . s honfo laló magyar
e n csek:lY sírgödröt
sok különböző változatai ezáltal tIsztázódhatnak; pl.
temetkezés ekről ls feltehető. hogy a halottnak.dc;a egg~IYére mintegy padh' l
b
ástak Ilyenkor a mellékietek egy részét a sírgö r SZ
. ha lmot eme Ite k. Az ilyen a om
azon
..
. an '
kára .helyezték majd az egész fölé
mivel a magya'rok szívesen választottak temetkezésre homokos teruletet, Igen
könnyen lekophatott.
kül" b" - l h t
Minthogy a sírok mélysége egy-egy temetőben ls I~en
on ozo ,e e ,
már az első ásónyomokban ls bukkanhatunk sírokra. Eze,rt mihelyt a sir ~!
színeződött foltja mutatkozik, állítsuk le a durva munkat. ,s a folton ~elul
bont~éssel óvatosan leásva, magunk győződjünk meg arro~: hogy _a, kovetG<:ező ásónyom elérheti-e a leleteket. Csak azutár: ássuk a, k~v~tkezo asónyomot az egész szelvényben úgy, hogy az elszínezodés helyerol Igen óvatos~n,
vékony rétegekben bontsa le a földet lehetőleg a legügyesebb segédmunkas.
Ez a gondosság annál 1l1ikább szükséges, mert a sírgödörne~ a leletek fe~etti
rétegeiben nemcsak a már említett halotti tor stb. maradvanyalt találhatjuk,
ha,nem a halotthoz utólag temetett tárgyakat, vagy pl. kirabolt sírok megforgatott földjében egy-egy elikeveredett sírmellékletet ls. A fenti munkát
minden ásónyomnál a szelvény fenekének nyesése után megismételjük mindaddig, amíg az emlékekre rá nem bukkaT\unk. Ha a sírgödrök általában nem
túl mélyek - amiről néhány sír kibcntása után meggyőződhetünk - a· sírfolt jelentkezése után nem szükséges az egész szelvény földjét toyább ásni,
ha abban már semmiféle elszíneződés nem mutatkozik, hanem cSak a sírgödrön belU! dolgozunk. Bármelylik sír mélységéről előzőleg is tájékozódhatunk úgy, hogy oldalánál vagy végénél, elszíneződött foltján kíVÜ~, de
annak széléig érő kis árokkal leásunk egészen a sir aljáig. Ezt a módszert
Ikülönösen akkor alkalmazzuk, ha a sir földjének belső rétegződését hosszvagy keresztirányú átvágással meg ak~rjuk vizsgálni (11. kép 1- 2). Ha a
sír földjét felében függőleges Irányban a Isírleletekig átvágjuk, elbontott feléb~n vlSZ?nt a sírleleteket vízszintesen feltárjuk, a kettőből együtt igen tanuIsagos kepet.k~phatun~.~ sír szerkezetéről: lehetővé válik a föld süppedésének, a sirgodor formajanak, esetleg a koporsó szerkezetének stb. tanulmányozása _is. Mlondebből világos : ahhoz, hogy egy-egy temetőben ne, csak a
leletekrol, ha~.em a ten;e~ezé,s módjáról is Iképet kapjunk, és azt pontosan
megfigyelhessuk, a feltaras modozatalt szükség szerint több ízben váltakozva
kell alkalmaznunk.
_
Ha a sirleleteket úgy közelítjük meg, hogy újra meg új a a'~-"
'
r
",-,nyomon
Iké n t a sze lvé ny eg ész t eru"1 et'ero-l eltavolítjuk
a földet, akkor a sírgödör falából Igen kevés marad meg, mire a leletek kibontására sor "e "1 A 'l l t k
'
' .Igen sok kutató úgy ké 'ti
"'" ru1-.
sir
b e _e e
meg tal a'l asa
u t'an az II yen sirt
f
l
'
SZl
e
o
a
ontasra,
ho gy a go"d"or e l sz ínezo-d··tt
o
o tjan kívül körülásatja I f '
meghagyott rész a sírgödörnél minden oldalon na
o yan orma.n: hogy a
mintegy padkaszeraen kiemelkedik 'környezetéből f~Ob~ legyen. Igy a ~ír
telen, hogya sír kibontásával így :könnyebben bOll' l .~. 1 - 2). Ké.tsegelőlkészítésnek az a hátránya hogya "-í
í
ogu un , viszont az Ilyen
és temetés képe akaratlanul' ls hamls~ ~:s~y s ~C~PO~Ok fényképén a temető
ls hozzátartozlik. Ez a módszer pl a tem l~: v~ ..e. ez a sírgödör formája
az egyrétega részek bontásakor ati(almaz~tó Ikörull temető~ben legfeljebb
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. Sokk~l ~eh'ezebb és nehézkesebb a munka a~kor, ha csupán a sírgödör
foltjan belul asunk lefelé (pl. I. t. 2 - 3), mivel sok esetben bontás közben
bele ke~l Ikuporodni a ?,yakran szak sírgödörbe. Ezzel nem egyszer veszélyeztetjuk a leletek éps_egét. A kibontott föld eltávolítása is egyre nehezebbé
válik, mert szinte kl kell kanalaznl a sírgödq,rbŐI. Mégis, ha nem túlságosan

H. kép. I. A sir hosszmeLszelü és 2. kere zLmeL zeLú fellárása

mély és szak SÍrokról van szó, inkább ezt a módszert ajánljuk, mivel így nemcwk a sírgödör formáját láthatjuk 'világosan, ha,nem falának vizsgálatából az
ásáshoz használt szerszámra is következtethetünk. Hogy ezt megtehessük,
az ásóval a sírgödör folt jának szélét csak mintegy 10 cm-re közelítjük meg,
. a fennmaradó réteget óvatosan bontjuk le, hogy q. gödör eredeti falát ne
sértsük meg. Egyes esetekben feltétlenül szükséges ezzel a módszerrel dolgo~nunk. Pl. olyan sírok bontásaikor, ahol a SÍrgödör különleges formája
meglkívánja, hogy szerkezetét megismerjük és megörökítsük (fülkés, padmalyos, pac1lkás stb.). Utóbbiaknál az az eset, amikor a mellékietek egy része
5 Régészet -

4120- fO/iS

.
a padkán van ~á:n
bontást. A pa ara

s rómaikorlakat). meg1követell az ilyenfajta kl-

P~~l~:i:tt leleteket megtalálásuk után csak nagyjából

ltiSlto atásukat csak a sírgödörben lévők' feltárása
~~j~eke~:Úk~é:.z~~~:r ls me~esIk. hogy a leletek e~y ré~e magasabb vagy
különb~ző szintben van (pl. a honfoglaló magyaroknat- néha ,a ló:s?ntok s a
lószerszámok maradványai). llyenkor lényeges anl)ak megallapltasa, h?gy
valóban padkára rakták-e ezeket, vagypedig a véko~y~bb-vastagabb foldréteggel betakart halott fölé vagy mellé helyezték, a lobort.
,
Természetesen a kibontás előkéSlftésének mas módja ls, al,kalmazhato.
Előfordul hogy a sírgödröket Igen m~lyre (250 - 300 cm) asták. Ilyenkor
_ különÖsen. ha a sírok egymástól távol esnek - az egész szelvény föld-
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A kl~ontásnalk különleges módját kell alkalmazni általában az ülve,
guggolva, allva eltemetett halottaknál. Kétségtelen hogy a fokozatosan lefelé h~lad? kibontásnál ,?Indenképpen megvan az ~ veszély, hogy az tlyen
csontvaz os~zeroskad. Bar kialah.llt módszer éppen az ilyen temetkezések
I;ltkasága miatt nmcsen, ezeiknél az oldalról ~aló bontást ajánlhatjuk: először
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12. kep. Sirgödör kibonlásának elökészllé5e L-ahlkú árokkal

jénekl 'rétegenkénti
, "d"
1011
' t dl ' kitermelése felesleges földmunka't J'ele n t , a. slrgo
ron be~asas pe g eppen a nagy mélység rendkívül nehézzé és sokszor veszély~sse t~szl. Ezeket a sírokat klbontásra úgy készíthetjük elő, ho
amikor

~~rk~;~~f~;~a~~I:va~ang~oynOb~é~d~~~~1á~~n

m~n~~n

.szó, a sírgödröt
oldaltebb, a sírgödör belsejéből a föld eltávolítá nil< egy ?arabon lefel:, h?gy lenk
sa és késobb a megtalalt suleletek
'kibontása nagyobb nehézséget
Természetesen ilyenkor a szel née o ozzon .lmint a padkás SJÍnnál, 9. Ikép l).
v
képezhetjük együtt. Viszont az enYben ~alalt siro1\l't legtöbbször nem fénypadkát nem vesszük rá.
. gyes Sirok fénylk6~ére az általunlk készített
A sírok kibontásánál alkalmazható
.,
!keskeny oldalával érintkező. néhán 'só harmadik modszer (12. kép): a sír
nekéig, lehetőleg alábnál '(12, kl a )nyom ,SZéleSségű árikot ásunlk a SJÍr feszélének metszetét és a gödör mér a. Az awkban meglkapjuk a -sJrgödör
Keskenyebb síroknál ennek folytat~~~ét.. A sír ?ontását Itt kezdjük meg.
azonos mélységű árkot ásunk a mét: an az. egYik hosszanti oldal mellett
mél~ s-írgödröknek csak egy vagy :ét g megall,apltására (12. kép b). Igya
Ik~ttot job~an megCigyelhetjük. Ez a klb~ld~lát aldo~zuk fel, viszont a másik
ban megkönnyltl a sírból.klkerült é á ntás akorabban megásott kis árkok9 tvlzsgált föld elhelyezését ls.
-

13. kép. 'ló csontváz fellárása

egyik oldalról közelítjük meg, s függőlegesen, metszetszerűen bontjuk ki
a csontváz felerészét (13. kép). Ennek rajzolása és fényképezése után a másik oldalról ls hasonlóképen dolgozunk úgy, hogy a csontváz középtengelyében - a föld szerkezetének megfelelően - vékonyabb-vastagabb földfalat
hagyunk, amely a csontvázat tartja.
Eltérő a sajátos szerkezetű templomkörüli temetők feltárásának munkamenete ls. A megelőző korokban - kivéve azt a ritka esetet. amiJkor rátemetkezés történt - általában a közösen eltemetett halottakat (pl. őskori
csontvázas vagy közös kőborftású hamvasztásos temetkezéseknél), illetőleg a
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I

zös vagy összefiJggő sírgödörbe temetett szarvasmarhával
halottat a ve le kö
•
. ' k f l fé 'ké e .. k tb
l őskor), lóval (pl. avar) stb. egyUt.t tarju e, ny p zzu s '. _
(p. A templomkörUli temetőkben altalában nem cs~p~n egyldeju, hanem
.
t Uleten lévő kU!önböző nemzedékektól valo sIrcsoportokat tárunk
eg)'azon er
,
. .
. . k'bb
Ook'
.
t
fel (17. kép). E csoportos feltaras annal III a
szu. seges, m~r . a temetők
sirj'l1 korhatározó leletekben sokkal szeg.~nyebbe~, mmt a korabb:ak. A sír·
csoportok bontá9akor legtöbbször. sIkerul. lega.labb ls hozzávetoleges:en a
köztUk levő mellékletriélkUllek korat ls megallapItanunk. Az ilyen temetokben
sok helven az állandó egymásra és egymá ba temetkezés miatt 3 - 5 stb. sír
terjedeimébeh kevert a föld, amelyben legfeljebb a legkésőbbi beletemet·
kezések sírgödre mutatkozik valamiképpen. Megtörténik azonban az is, hogy
az egymásba olvadó sírgödrök külső körvonala világosan körülhatárol egy·
egy slrcsoportot. Mindenesetre akár körülhatárolódik, akár csak bizonytalan
körvonalú foltban mutatkozik a sírcsoport, a kevertföldű területet vékony
rétegben bontva addig h~ladunk lefelé, míg a legfelső sírra rá nem bUkka·
nunk. Ezzel kezdjük meg él végleges kibontást. Ha bontás közben tájékozódásunk a zsúfoltság vagy bolygatott csontok miatt bizonytalanná válik, in·
kább több oldalról' ls közelítsük meg a zavaros részt. A bolygatott csonto·
kat ls lehetőleg helyükön hagyjuk a 9Ír vagy sírok telje kiiJontásáig. Szó
volt már arról, hogy templomkörülI temetőinkben is vannak különálló sírok,
sőt esetleg temetőrészek ls, ahol e&,yrétegű a temetkezés. Néha meg az egymás fölé temetett halottakat vastagabb földréteg választja el egymástól, pl.
ha a temető dombját két temelikezésl Időszak között feltöltött·ék. Az ilyen
sírokat a máskorÚBkhoz hasonlóan külön-külön tárjuk fel.
.
Mielőtt a sírok közvetlen kibontására rátérnénk, meg 'kell említenünk,
h?gya legtöbb esetben a kijelölt szelvény valamelyik oldalán - esetleg többön ls - mutatkozik olyan sír, amelyik kisebb vagy nagyobb részével kiesik
a. szelvény. ~~gyszögéből. Ezt ls a szelvényben találtakkal eú ü tt kell feltarnl. . KUlönosen fontos ez középkori templomkörüli temetóinlknél ahol az
egymassal terüle~lIeg összefüggő sírcsoport egy része eshet kívül' a szelvé~yen. llyen~?~. ~.abontunk az ilyen sírra, JlIetve sírcsoportra olyan nagyságan, hogy ~orulotte kibontásakor könnyen mozoghassunk A rábontás a szel.
::::t o~dal~~.ra d~rékszögú legyen. Ez ugya,nls a bemérést',és térképezést egyfeltárásáe:alon:~~~.
temető szélénél ne elégedjünk meg az utolsó zelvény
két szelvén 't tár ~ en még sírokat t~.lálunk, hanem azokon kívül még egysakor legalrbb 1~ ~ fe~i A telj~sen ures szelvények a temető teljes feltárákívül ezekből kilndul~z 5 ~ l~egelYben ~ogják k?rül az utolsó sírokat. Azonvábbl környezetét ls vlzs ál
~ hosszu kutatóarkdkkal köröSkörül még to- különösen c~~port gt juk at. Ez nemcsak azért szükséges mert a temető
uv
os emetkezés e té
'
kadása után továbbfolytatódh ti
se n ~ a temetkezések meg-meg9'l.atésévei is (kerítés vagy árok a k, hanem szamolnunlk kell a temetők bekerí' .
vasztásos temető hamvasztó hn~oma). Ar~a ls gondolnunk kell, hogy a h?rn'
hatunk.
e yelre a S'lrokon kívül eső területen bukkan-

t

e) A sirleletek kibontásáról 'I

'

hagyjuk a durva, ásó·lapátoló a t~~ba!1' Mihelyt sírleletre bukJkanunlk, abbalegalább egy arasznyi földet h muu at ugy, hogy egész terjedelmében fölötte
tatkoznak. Ebbe belejátSZik a:ghUnk . A sírleletek a leglkülönféleképpen muzésről van szó. PI. őskOr! cso~ ?gy milyen korú és mllyen fajta temetkemelyl:k edérÍymellékletre vag "'aazas teme,tkezéseknél általában vagy valarészre bukkanunk. A UéPvánd:rlá k koponyara, mint legmagasabb csontváz. s ori, honfoglaló magyar .és magyar közép-
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kori sírokban ls rendszerint a koponyát találjuk meg először, ha a halottat
semmivel sem védték, vagy a védő burkolat romlandó anyag volt és teljesen
tönkrement. A védőbur,kolatos s.íro~ esetében .vagy a kőborítás, !kőkoporsó
stb. vagy li fakoporsó elkorhadt, de elszíneződésben mutatkozó foltja Igazít
útba. Hamvas,ztásos sírokban vagy cl gyakran kővel, tállal stb. fedett hamvakat rejtő urnát, edényt vagy :lZ edény mellékleteket találjuk meg, vagy az
egészet fedő kőborítást stb. A helyben égetett hamvasztásoS' síroknál (pl.
római) az átégett föld színe csíkja mutatkozik először.
d) A koporsók le/lárása. A védőburkolatos s.írok.nál először alkoporsót.
kőburko-Iatot stb. kell részben, esetleg telje en feltárnunk, s csak azután kerülhet sor a csontváz, hamvak és mellékietek klbontás.ára.
A halott védelmén lk legegyszerűbb módjai a vászonba göngyölés, gyékénybe, bőrbe, nyírfakéregbe csavarás stb. Ezek az anyagok általában anynyira .elporladtak, hogy Inkább olyan írokban maradt meg nyomuk, amelyekben fémtárgyakkal érintkeztek, s azok rozsdája átitatott belőlük egy-egy
I.'-------------------~------------i
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14. kép.

~----J

írg-ödör kopors6kapcsokkal

darabkát. Minthogy a múltbaon mindezekre nemigen ügyeltek, fokozottabb
mértékben kell figyelmünket ilyen Irányban iS' kIterjesztenünk.
Inkább megmaradtak a különböző fakoporsók nyomai, ha másban nell)
ls, a föld elszíneződött vékony csíkjában. Gyakran még ezek nagy része is
felszívódva eltűnik, úgyhogy csak egyes. szélesebb csontok (koponya, lapocka,
medence stb.) alatt buJkkanunk a későbbi munka 9:Jrán faroSltdarabkákra.
.Más esetben meg csak a kO-porsókapcsok vagy szögek jelzik a koporsót. Ha a
fa,nyomok jól látszanak is, a koporsó összeroskadása megnehezítheti eredeti
alakjának pontosabb meghatározását. A vasszegek nélkül összeállított vagy
öSszerótt ikoporsók esetében (gyakoriak pl. a X - Xl. ~.zázadban) csupá,n a fakorhadék-rétegek iránya szolgál útmutatásul. Még beszakadásuk után is más
helyzetűek pl. a háztetőszerű, mint a négyszögű szerkezet des1;kanyomai. Külön gondot kell fordítani ö szeillesztésük, összerovásuk módjának megállapítására és a hastnált fa megmunkálására is (deszkalap, hasított gerenda stb.).
Ez a gondosság azért is fontos, mert néha nem koporsóba temettek, hanem
csak a halott alá vagy fölé helyeztek deszkal,apokat vagy gerendákat.
Biztosabb segítséget nyújtanak a 'koporsó alakjánaIk meghatározásához
a koporsószegek. A koporsó végeibe vert szegek fekvése elárulja, hogy párhuzamos oldalú, vagy fl. a lábak felé keskenyedő volt-e a forma; egymáS'közötti távolságuk ból peéllg a koporsó hosszúságát és szélességét is leolvashatjuk, csak a magasság marad bizonytalan (14. kép; 17. Ikép 10). - Itt is
alkad azonban még komoly megfigyelni és tisztázni való. Pl. a szarmata,és
avar sírokban szokásos ácskapocsSlZerű vasakról még ma sem tudjuk bizto·
an, hogy gerendaszerkezetű vagy fatörzsb(ll kivájt fedele, esetleg mindkét
6f)·

fajta koporsó összefogására szolgáltak-e. Az sem lehet~t!en, hogy másféle
faszerkezetet erlSsítettek össze velUk. Ha sok szeggel erosltették ÖSSZe a k
po~t (pl. a késö közápkor végén, újkorban), akkor könnyebben fel!sme~:
hetJllk a formát. Ilyen esetbe~ töb~szlntú mérés ls .le~etsé~es. A szegek
ugyanis a koporsó összeroskadasa utan ls többnyire mas es mas szintben m
tatkoznak aszerInt, aho~ a kopors?, fenekébe: oldalá~a,. vagy ~etejébe ve~:
ték, slSt helyzetük alapjan legtöbbszor beverésük Irányat IS megallapíthatjuk
Itt ls a koporsó fenekét mérhetjük a legbiztosabban, mert annak szögei mo~:
dultak el legkevésbbé helj'ükről. Még több adatot jegyezhetünk fel a vas.
lásokkal ls megerősített koporsók maradványairól (pl. római, magyar közé a.
kor), s így aránylag ezek al~kjának me~á!lapítása a legkönnyebb. Ogyelnütk
kell azonban az ilyen vasalasok kibontasara, mert a koporsó összeroskadá .
kor ezek ls gyakran a csontok és mellékietek közé hullottak. Máglyán is :
égethettélk a halottat Ikoporsóban (pl. a római korban), s így a máglya marad.
ványal között ls találhatunk koporsószögeket.
A ró~1 k.or?an sz~kás volt a halottakat a s.írban elégetni. Az ilyen sí.
rok felbontasánal ügyelnünk kell a talaj felszínén rakott halotti mágl
,_
malra. A máglyát a sí:gödör fölé rakták, és így az égés által okozott 1a~t~~~.
Jedelmesebb, mint a Slrgödör. Előbb ezt a foltot kell átvizsgálnunk . t'
bontj~~ ki magát a sí~.g~.dröt. A máglya izzó parazsát a sírgödörbe ía~Sát~I~~~
és lefoideiték. A sírgodor alakja a.máglya nyomainak eltáv rt·
"
sz~t:s m~tszetben kirajzolódik. A sírok általában Inem mélY~~ a~:h~:a~o~:~:
a öéget! széleken, belU! végezhetjük. Gondosan ügyelnÚnk kell arra
hsuogay az
sszeegett mellekletek is h~l .. k'"
'
földet a sfr közeléből el kell távolfta .YU on ~ar~?janak., Az átégett hamu9
é
tartanI.
m s a sir korvonalat állandóan tisztán
A kőborftások, a kő· és a tégl ' k k" "
gondot az egy kőböl kivésett sírlád'k aSJro . ,OZUI kibontáskor a legk1sebb
a kölapokb61 összeállított tégláb61 ava okoz~ak. N..a gyobb figyelmet kívánnak
ként, ha összeroSrkadtak ~agy I;l Ol
~y kovekbol _megépített koporsók, fő·
van ezeknek a r6mal temetke é ygattak azokat. Különösen S1CJk változatuk
m,egállapítani. Minaenkép en ;i sekb~n. Eredet!" alakjukat igyekeznün!k kell
nal a kövek, téglák köté:m6djáfyelju~ m~g a tobb darabb'ól összeállítottaka szempontb61 ls hogy nem ko .' s VIzsgaljuk meg minden oldalukat abból
másodl~g.?~n, Mind a r6maia:n~~bi építkezés.köveit, tégláit haSlználták-e fel
akad kozottük írásos és farag' ,mind a Ikozépkorban tapasztalható ez s
a SÍr kor,ának eldöntésére, ha~:~os darab. i,s. Az ilyen megflgyelés nemc~k
nek Idejere ls adatot szolgá1tathatP~. a ko.zep~oriaknál a templom átépítésépontokat adhat
s az asa tas további irányításában szemutá A r6"!al téglasírok, szarkofá ok '
,
klb~~~~ ~eh~t ezeket a Srírokat minJen o~~ ~z, épItett sírok nagy része házat
kolat n.' 08,y a téglák vagy a szar
,a rol egé zen a fen ek ükig úgy kell
a té 1~lktav01ftasa előtt ezeket le ,kell k~fag .te!eje helyben maradjon. A burg 3. ra, szarkofágra k'
rajzolm es fényké
I
"I" t
dosan eltávolítj k
,övekre tapadt föld
' pezn. A feltaras e ot
meg a sír körn ~ . A sír kiszabadításával et. bo~~okéssel és seprűvel gon·
is használták ) ezetét: lY!egtörténik, ho
egYldeju!eg gondosan vizsgáljuk
táVolítottáJk é~ :za, régi sir mellékletelt ~ys: s~ar~o~,got, sírkamrát korábban
hogya téglasfro Ujonna.n megásott Elír e . ar Of~glról vagy épített ,gírból elsarok mellett. Ak~: kívül !s helyeztek e1Ys~ 93.l1kaba dobták. Az is előforduL
a számozás sorrend1~b téglairól készített rajZmel1éklete~et. rendesen az egyik
en emeljük le a burk ~n a téglakat megszámozzuk, és
70
o atot. A tégJáka t kIemelés elött

megszámozzuk, de mgreteiket és bélyegUket lehetőleg a helyszínen feljegyezzUk. A sír felnyitása úgy történjék, hogy a téglák ne zuhanjanak a sírba;
a föld ugyanis nem mindig tölti be teljes.e.n a sír belsejét. A háztető ala.kban
egymásra támasrztott tégláJk,at párosával emeljük le a sírról. A sír oldaltégláit
a teljes,lkibontásig helyben hagyjuk,
.
A kőlapokból összeállított láda feltárása a téglaS'frok módjára történik:
a fedőlapot és oldallapokat . legtöbbször feszí!ővasakkal kell eltávolítani.
A fedőlapot minden esetben távoiftsuk el. ne támasszuk csupán alá, mert alatta
nem kezdhetünk hozzá kellő biztonsággal a feltáráskoz. A kőlapokat megszámozzuk. Különös gonddal figyeljük meg a kőlapdk fel1ratát vagy faragványát és azt, hogy a legtöbbször feldarabolt kövek miként tartoznak össze,
s a sír környékén nem találun'k-e még a kőlapokhoz tartozó töredékeket.
A szarkofágoknak csak ~Is százalékát helyezték el' a föld felszíne fölött; a lll. század közepétől kezdve általában a földbe ·ásták. A felbontás feladata tehát a szarkofág számára ásott gödör alakjának, nagyságának, esetleg lejtőjének megállapítása ls. A lejtőről lehetőleg metszetet is készítsUnk.
Bolygatatlan szarkofágokkal ritkán -talállkozunk a r6mai temetőkben. Az öszsze nem tartozó szankofágok és szarkofágfedelek nem mindig jelentik azt,
hogya sír is bolygatott, mert a szarkofágokat többször is felhasználhatták. ,
A teljesen bolygatatlan szarkofág Ikét .keskeny oldalán a fedelet az alsó részhez erősítő ácskapocs szokott lenni, amelynek két végét leólmozták. Feltárá!r
kor először ezeket kell eltávolítani. Az így meglazult fedélleemelése feszítő
vassal vagy kézi eme1ővel történik, és fokozatosan gerendákkal dúcoljuk alá.
A fedelet csigasorral- is le lehet emelni. A bolygatatlan szarkofág belseje is
tele lehet földdel. A földréteget a bolygatott szark'ofágban is megtaláljuk, kivéve, ha a közelmultban bolygatták-. Ritka az az éset, hogya Ikőláda nincs
színültig földdel. A bolygatatlan és bolygatott szarkofágot a földsírok módjára bontjuk fel, és áz összedobált csontokat, mellékleteket lehetőleg helyükön hagyjuk.
Sokkal egyszerűbb pl. az őskori sírok kőborításának szerkezete. Ezek
bontásakor is gondot kell fordítanunk építésUk módjának megfigyelésére, s
mern szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeknek is lehetnek szerkezeti sajátosságaik.
Számolnunk kell az ő9kortól kezdve azzal a szokással is, hogy csak a
sírgödör alját rakják ki kövekkel, későbbi korokban téglával.
Vannak különböző korolkb61 származ6, láthat61ag kővel vagy téglával
részben vagy egészben körülvett vagy borított olyan sírok is, amelyeknél a
kövek, téglák rendeltetése sokszor nehezen dönthető el. Fokozódik a nehézség, pl. ha egyébként is köves a temető földje. llyenkor a legnagyobb körültekintés szükséges annalk megállapítására, vajjon a holttest védelmére odarakott vagy a sírásáskor talált és visszatemetett vagy valamilyen kultUkus cél·
bólodatett stb. kövekről, téglákról van-e sz6. A sírok védő burkolatául felhasznált kövek származhatnak a közelben volt épületekből is. A sírásáskor
talált köveket néha alkalomszerűen használják fel a holttest védelmére, anélkül, hogy az általános szokás lett volna. Kultikus jelentősége lehet pl. a halotthoz (fejaljnak) tett, más vidékr61 odahozott egy-két kőnek. Tehát a köveket se dobjuk félre; törjünk le belőlUk vizsgálatra is egy-egy darabkát. Még
inkább áll ez a fakoporsó maradványaira. VonatkozlIk ez a bárhol talált faszén-maradványokra is.
A legnagyobb körültekintést a _sírépítmények, ~ont~sa kívánja, aká Easzerkezetűek (pl. boronasír), akár ko- vagy téglaepltmenyek azok. Az elob-
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blek közül a nagyobbakat általában halomsfrakban ttlláljuk. Szerkezetiik
amel álló és fekvc5 gerenda~arad~ányokban, f.öldbe mél~edő o~zlop- és ka:~
nyomokban stb. maradhat rank, nalunk egyelore kevé~ Ismerjük. Még ke.
vesebbet tudunk azokról a sfrépftményekről. amelyek reszben fából, részb
kőbc51 készültek.
en
A k6- és téglaépftmélfyek lehetnek különál1óak (pl. egyes haloms' k
.belsejében, róma! sfrépftmények. középkori családi sfrboltok) vagy éPÜl~~~e
. beépftettek (középkori krlpták). Bennl1k a halottaikat még különféle kopo.
sókban ls találhatjuk. Feltárásuk semmiben sem különbözik a hozzájuk h~.
sonló 9Zelkezetű épUletek feltárásától.
A ké9Őrómal temetelkben előforduló földalatti sírkamrák könnyékét le.
hetőleg nagy szelvényben tárjuk fel. Nem egyetlen temetkezésre szolgáltak
tehát lejáratuk volt, A boltozott sírkamrák lejárata rendszerint a keske '
oldalo~ van. Nln~s mindig kikövezve, egyszerű lejtő vagy földbe vágott léT)~
cső ls lehet. A SIrkamra bejárata előtt földbe mélyített aknát találunk
p
ilesen. köv~zve vagy padlólVa. Itt van a síJikamra boltozott vagy' egyen~sr~~:
fedésu bejaratl nyflása. A bejáratot kőlap fedI. A sirkamrákat lehetől b l
tozatuk megsértése-n~lkül, a bejárat felői bontjuk ki. A sirk~mrák l::r'bob:
ször bolygato~, és \gy felülről a födémen vagy boltozaton keresztül jU~ha.
tunk be a belsejükbe. Ilyen esetben a felbontás felülről' is történhetik d
e;edetl bejáratot és lejárót mindig vizsgáljuk meg. A sírkamra belső' k~/~
~
ó~~ft~nek (padló~at, falfestmény) kibontása az épületek feltárI

9é;ek.

~g~d~s1:z~~j~t:~~~:1~~C~:~;~~.~~b~:I~~:Z:~~df~\~~::~é~y~
~~~:;:::i
Csak a temetkezé!lhez tartozó
~~~~utakas érdekébe~; utálna eltávolíthatjutk.

lyOkÖl1.
me
e e és coontvazalk maradjanak a heA koporsóknak általába n l· ..
kl annyira, hogy formá ukr6 e OSZOl' .csak a felső részét bontjuk és tísztítjuk
Teljes egészükben csak jazok~t t:~it~o~~a~su~k és tetejüket eltávolíthassuk.
kat vagy hamvakat egy~'e •
v 1'01 kJbontanunk, amelyek a halotta- összeállított
.><. ruen Csak lefedik
- k on. koborítas,
. rOJ'llai
.
· tet·O9Zeruen
haz
tet.
' pl . az os
tott téglák stb. Minthogy ez:esterepek vagX a sír falához ferdén odatámaszférhessünk, felbontásuk előtt fén k~l kel~ tav~lítanunk, nogy a sírleletekhez
oldalfalak vannak, azok helyükÖ~ pezzük, lelrjuk és térképre rajzolj uk. Ha
lehetőleg csak a belső köveit távolítmaradnak. Az őskori sírok kőborításának
~ön a teljes feltáráslg. Különben a s~k el, a sz.egélyköveket hagyjuk a helyüb~tása a csontvázakéval és melléklet~~rs6k ~s a kőborítá9Ú. sírok teljes kin az esetben, ha szegelt fak'
vel parhuzamosan történjék -pl ab·
~~~ ~~ el~zhetné azt, mivel re~~~:~~tYO~al teljesen felszív6dtak,' ~.kkor
csfkban om st az egykori kopors6ról
a SlI' fen~kén fekvo szegekből szer- .
m.utatkoz6 fakoporsó küls •. lAd t~ljesen elporladt s csak elszíneződött
- nem tavolíthatj k
o o alaról b l •
..•
köröskörüi vék
u. el a földet, sőt a b l .
a. e so rész feltarasa elott
koporsók mé ~ny föl~csfkot hagyni, me~ s~.. ??ntaskor ls ajánlato~ mellette
Előfordulhat r~ ett tanacsos már a nYomok u ~nben szétomlik. Az Ilyen fa·
dén állanak ' te~~r fentebb teljesen eLtünnek elso jelentkezésekor ls felvennI.
szerűen fedték bentebb bőval vagy 9ZŰkU~ nyomDIk, más esetben meg ferAz együtte eba holttestet).
a méretUk (pl. amikor háztetőgek vannak, azo~atOntás azt Jelenti, hogya k'
.
juk, azokkal együtt I~é - a sírleletek teljes k~bors~ ~aradványalt - ha szenyképezzük. mérjük é ontasaig bolygatatlanul hagy72
s rajzolj uk. A kopors6szegekről

azt ls feljegyezzük, hogy hegyUkkel lefelé, felfelé vagy oldalt állanak-e. Ha
sok kopors6szeg vagy asalás .hullott be pl. a mellékletekben j gazdag sírba,
akkor a teljes klbontást nem vég~zhetjük el ezek eltávolftása ,nélkUl. ilyenkor legalább annyira. bontsuk ki a sírt, hogy a csontváz körvonala ls látható
legyen. Ezután fényképezzük, mérjük és rajzoljuk, majd eltávolftjuk a kibontást akadályozó szegeket vagy vasalásokat. A 5írok további .kibontása
egyezik a koporsó nélküliekével, amelyet az alábbiakban közlünk.
e) A sírleletek kibontása. Bármilyen részletét találj uk is meg a ~írlele
teknek - akár csontvázas, akár hamvasztásos temetkezésről van szó első teendőnk, hogy bontókéssel a fölötte lévő rétegből óvatosan annyit szedjünk le, hogy a leletek helyzetéről tájékozódhassunk. Különösen fontos a tájékozódás a zsugorított crontvázaknál, ahol a zsugorítás mértéke, tehát a
csontolk helyzete más és más lehet. De még nyújtott 'csontvázaknál is változó
lehet, pl. a karok fekvése. Nem is szólva arról, hogyasírgödörben gyakran
kettős, hármas stb. temetkezés is van. Ezeknek fekvése egymáshoz viszonyítva
a legkülönfélébb lehet. Hogy csak az őskori temetkezésekből hozzunk példát:
kettő!) síroIkban a zsugorított cscntvázak fekhetnek egymás mellett (l. t. 3),
ugyanazon az oldalukon, fekhetnek egymással szembefordulva, fejjel összefordítva, más és más oldalukon, fekhetnek derékszögben farhoz érő fejjel
stb. Találtak olyan hármas sírt. amelyben a zsugorított csontvázak koponyái·
középen voltak. Egy négyes sírban egy csontváz nyújtva, három cSGntváz
zs'ugorítva volt, de még az irányítás sem mutatott összetartozást. Egy ötös
sirban a zsugorított csontvázak egymáson keresztül-kasul feküdtek stb. Az
állattal való temetkezés (szarvasmarha, ló stb.). továbbá a kettős stb. állats,írok, kocsItemetkezések leleteinek sokszor igen bonyolult elrendezése igen
komolyan meglköveteli a tájékozódást (l r. t. 1; IV. t. 1). A leletek helyzete
szabja meg ugyanis azt, hogya sír végleges kitisztogatását hol kezdjük meg
és milyen irányban haladjunk. Az előzetes tájékozódás részben már előre biztosíthatja azt ls, hogyasírkibontás legfontosabb követelményének megfelelhessünk, t. I. hogya sír végleges kitisztogatásáig semmi se mozduljon el a
helyéről. Erre a követelményre az ezután sorra kerülő részletes kibontás és
tisztogatás folyamán nagyon ügyeljünk.
Munka közben a bontókéssel könnyedén függőleges irányba'n s igen vékony rétegenként szeleteljük újra meg újra a földet. A vízszintes irányú nyesegetéssel soNkal'köJ1lTlyebben kimozdítJhatjuk, kilökhetjük helyükről a leleteket. A bontást a temetkezés természetének, a korabeli temetkezési s-zokásoknak a figyelembe vételével és az előzetes tájékozódás alapjá'o ott kezdjük
meg, ahollegkevésbbé számíthatunk leletekre. Ezzel az elbontott föld útját
ls biztosíthatjuk a leletek elmozdítása néllkül. AltalábaI\ az alsó lábszárcsontoknál - de sohasem alábfejeknél - kezdjük a munkát; innen haladunk a
koponya felé. Előbb mindig a nagy csontokat (lábszár, karcsontok, koponya)
bontjuk kl, s csak azután közelítjük meg alkényesebb réS'leket, a láb és ké.z
sokszor széthullott apr6 csontjé,lit. Ezenkívül arra kell törekednünk, hogy eloször a belülre eső leleteket bontsuk ki, S úgy haladjunk a sírgödör szélei felé.
Természetesen nem mindig alkalmazkodhatunk a mos-t leírt bontási módszerekhez. Pl. a nagyobb lkiterjedéSoÚ sírokban, amelyekben esetleg 3 ~ 4 stb.
csontváz van, vagy amikor több hamvasztásos sír ér közvetlenül össze, továbbá kocsltemetkezések stb. esetében, nemkülönben az olyan sírokban, amelyekben a leletek különleges és bonyolult elrendezésűek, igen gyakran más
helyen. esetleg éppen a szél~ken kell kezdenünlk a munkát. s csak fokozatosan haladhatunk befelé.
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Mmden leletet úgy bontunk kl, hogy k~rvonala tisz,tá~ és határozott Vo.
nallal mutatkozzék. Nagyon óvatosan kell ba~nunk a mallek~ny, morZ9016dö
anyag'li leletekkel, akár embercsontokról, akar mellékietekrol van szó. Oskori sírok csontvázain néha okkerfe9t~k nyomai ..Iehetn~k (pl. kőkorban, I«i.
rézkorban), tehát a csontok tisztításánal erre ls ugyelnunk ke!I, ugyanúgy a
r6mal és középkori sírok mészleöntésére ls.
,
KUiönös gondos9ágot elsősorba~ a vl~lethez tartozo apróbb, eredetileg
.
egymá!lSa1 összefüggő leletek kibontasa kivan. Igy pl. a nyakban, karon, derékon, néha a boka körUl található gyöngyök, a koponyá n mutatkozó fejdí.
szek, párták, a derékon megfigyelhetO fémveretes pártaö,:ek, lóSJZerszámok
veretel stb. A gondosan kibontott leletek elrendeződésének megflgyelésekor
már a helyszinen Igen sok viseletre vonatkozó kérdést megoldhatunk. Ennek
Jellemzésére néhány olyan példát említünk, amely már az eddigi kutatás so.
rán felvetődött, de még nem teljesen vagy nem minden részletében ti~ntázó.
dott. Igy pl. a gyöngyök,nél nemcsak azt kell vizsgálnunk, hogy egy- vagy
többszörösek-e, hanem azt ls, hogy pl. a derékon csüngtak-e le gyöngyfUrtök
sallangok (pl. az őskorban vagy a szarmatáknál). Az sem lehet közömbös szá:
~unkra, hogy a nyak körU! találtak esetében vajjon nyakba vetett gyöngyfuzérről vagy hajba font gyöngyökről van-e szó (ez bármely korban elóför.
dulh~'t). A csukló- és bokakörüli gyöngyök ls diszíthették a !kart és a lábat de
v.arrhatták azokat a ruha szegélyére ls. (pl. őskorban, szarmatáknál) Avar
sIrokban kettó~ övekkel ls számolhatunk, s vagy mindkettő fémverete~, vagy
a~ ~gYlket Inkabb csak a csat s esetleg a szijvég árulja el. A nőknél a nyak
~or~ két ruhának a szegélyét díszítő pltykék és veretek lehetnek (pl honog óknál). A gombok helyzete pedig nemcsak a ruha szabását árulhat'J'a el
hanem azt ls hogy I ' t 'k
'
mellé (pl. h~nfoglaI6e::!J)a Ta I?~mbokat s egy csomóban helyezték a halott
megoldott pártaövet ls stb: a a atunk deréikról leoldott vagy a derékon
k
.
.
Sokszor a fémveretek és m'as t'
csak a rozsdájuktól színezett nd , a[gya teljesen tönkremennek, úgyhogy
ket. Ezekre ls nagyon ügyel'üok aru ja el eg'yk~ri ~elyüket ,és elr~ndezésü,
nemc9élk díszítő és szerkezet/ n s ?ontosan abrazoIJu~, annal inkabb, mert
az avaroknál feltehető ho r szer.~puk lehet, hanem mas jelentő~égük is. Pl.
rang- és alemzetségjelz6 sz~;e az OVI veretel és csüngői (kis szíjak) számának
\'
'
pe vo t
.
an ra eset, hogya' r d f '
,
,
a föld - főleg az agyagosO~ ah~ltOk elar~ljak a targy eredeti alakját, sőt
amiből megrajzolhatjuk eredeti ké1véen m.e~.o~~i mintázatának lenyomatát is,
zek esetében, éppen korhatároz6 é~é~" Kulonosen fontos ez az elporlott pénec~ettel, .~I~~ZtftjUlk, s a földet kevé uk miatt. Ha a f~mtárgyak helyét puha
SZ?k, ra?ntott gipszpéppel a mintá s olajjal, megfe~elo módon zsírossá teszn}erhetjük. Előtte azonban _ h ~at alakjat megorlzhető formában vissza.... Természetesen nemcsak a a he~séges - készítsünk róla rajzot is.
kulonleges gondOsságot, hanem ~Iselethez tartozó tárgyak kibontása kíván
~sak egyes, többnYire fém- vagy o yan leleteké is, amelyeknek szel1kezetéből
avedeBr, t~gez stb. vasalásainak ~~ntrt~Szletek maradtak meg. Igy pl. kocsi,
ontas kÖzben nemcsak
on asa.
kisebb, elszíneződésére ls A fö~ldlelelttárgyakra ügyelünk hanem a föld leganyagu, tehát el
. .,
e színeződé
. '
,
lehetősé e
pu~ztult targyak hel ét _ se u,gyams sokszor a romlando
mlndlnk~bbegy;e növekSZik, ahogy I~őb sot ~Iakjat is megmutathatja. Ennek
nak megmar: ,m,íthatunk bőrezfja:k, rUh:f~I~~zeledünk a ,középkor felé, mert'
asara. Ezek zavartalan hel
' fa, nemez, kéreg stb. lJlyomaI74
yzetben elporladt állapotban is össze-

köthetlk az eredetileg összetartozó t'Írgyakat s elárulhatnak kisebb szerkezeti összefüggéseket is. Gondolunk Itt a veretes övek és lószerszámok bőr
&zíjalra, fém- és gyöngydíszes pártáJk alapanyagára, favödrök koI;hadékára,
nyereg fanyomalra, amelyeket mindig a kengyelpár közelében kell keresnünk,
fegyvetek, szers.zámok, fanyelére stb. Utóbbiaknál már az őskorban felmerülhet az a kérdés, vajjon nem adták-e a halott kezébe. Ez pedig felveti a kézés ujj csontok helyzetének pontos megfigyelését és ábrázolását is.
A különböző anyagok málladéka más és más színű és szerkezetű ls lehet.
Igen gondos vizsgálattal' még ilyen formájukban is megkülönböztethetjük pl.
a szíjat .a vászontól, azt a selyemtől, bársonytól, nemeztől stb., ak'Í.r egymásra
rétegezödve találjuk, akár egymás mellett mutatkoznak. Vágjuk át ezeket s
így megrajzolhatjuk keresztmetSJZetüket és feljegyezhetjük méretei ket.
A földben mutatkozó elszíneződéseket élénkebbé tehetjük azzal, hogy
közvetlenül bontás előtt, esetleg közben ls - különösen a kemény vagy kjszáradt földű sírt - vízzel megpermetezzük, s a föld szikkadása után kezdjük
meg a bontást. A bontókés is könnyebben hasítja a föidet s az élénkebben
eJőtúnő elszíneződések óvatosabb munkát követelnek. További előnye az, hogy
nem töredeznek ki föidrögöik, amelyek esetleg tárgyakat vagy azok darabkáit
szakíthatnák ki helyükről stb. A föld megpermetezésével fényképezéskor is
láthatóbbá tehetünk egyes részleteket (pl. k-oporsó-korhadék nyomait).
Vannak olyan sírmellékietek is, amelyek könnyen elkerülhetik a figyelmet, ha a bontást nem a legapróH~kosabban végezzük. Igya sírba tett tojások,
amelyeket a ·hatott mel1é ··hol ide, hol 'oda helyeztek tpl. népvándoriá"skori
sírokban). Gyűjt ük ö=e és tegyük el a töredékeket is. Vizsgáljuk meg azonban gondosan környezetüket, nehogy a sírba hatoló rágcs-áló fészkében amit nem mindig egyszerű felismerni - levő tojáshéjakat nézzük sírmellékleteknek.
Egyes tárgyak különleges helyzetére is ügyeljünk. Pl. taláihatunk termelőesz'közöket (baltát, sarlót stb.) oiyan helyzetben (pl. élével felfelé). amiből
arra következtethetünk, hogy nyilván varázselhárítás céljából tették a halott
mellé (pl. őskor, avarok, honfoglalak).
Az agyagedények kibontása elsősorban akkor kíván nagyobb gondosságot, ha nagyon gyenge megtartásúak, vagy a föld nyomására megrepede~
tek, illetv~ darabokra törtek. IlyenKor nem bontjuk ki teljesen, hanem tartoföldet hagyunk alatt\lk, -hogy fényképezés és rajzolás előtt SJZét ne essenek.
Bármilyen állapotban van is az edény, ne a felületén !kezdjük bontani, hanem
előbb vékony fi!ildréteget hagyjunk rajta és ezt óvatosan távolítsuk el ha
a talaj megengedi, kefével - különben könnyen lefaragunk vagy lekaparunk
dí9zítéséből. Különösen fontos ez az óvatosság akkor, amikor a sírok kemény
földjéből a gyenge anyagú s nem egyszer könnyen lemálló festésű edényeket
valós:iggal ki kell faragni. Az edényeik belsejében levő ~~Id.et jó_1 morzso~juk_
szét, mert leletek innen is előkerülhetnek. Tegyun'k el foldjukboi, az edenyfenék közeléből vegyvizs,gálatra szánt mintát is; A ve~yvizsgálathoz azonb~~
még a sírgödör felsőbb J'észéből is kell minta~ ven'nI, ..h~g~ osszehas~~hto
cllnyagunk legyen! Az edény szája körüli föl,dretegre kulonosen flg~·eIJunk,
mert nagy a valószínűsége annak, hogy az eteles edényeket valamivel letakarták.
_
A hamvasztásos síroik leletein-=k kibontása általában egyszerubbnek
tűnik mint a csontvázasoké. Kétségtelen, hogy olyan változatos és sokrétű
megfigyel é sre nincs lehetőség, mint a' csontvázas sírokban. Utóbbiakban a
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mellékietek általában a biztos tájékozódást nyujtó c~cntvázhoz rendsze I
átteklnthet6en igazodnak. A hamvasztásos síroknál viszont éppen a hamv r nt
tás nem~sak a halottat. a vele adott CeIszereMs eredeti összefüggéseit sem~~:
sm meg, hanem a tárgyak egy részét is. A sír leletanyagát rendszerint k'
helyre öS6zezsúColva találj uk. A megmaradó s' egybegyűjtött egy-két. ma él~
égett embercsont, néhány Cémdísz, ékszer vagy eszJköz - ha ugyan nem r.
formátlanná a máglya tüzében - továbbá a köréjük rakott mellékietek .valt
'~rény és hézagos adattárát szolgáltatják az ember, szokásai és vise,:ete ~ge~.
ismerésének. De éppen ez a körülmény arra kötelez, hogy ezeket talán e?
gondosabban tá~j~k Cel, mint a c~~tváza~kat. A megfigyelések és ~pa:t~~
latok gyarapodasaval a temetkezesI szokasoik olyan törvénvszerűsége' . k'
derUlhetnek, amelyekkel rendet lehet majd teremteni a ma' még bizo I ,~s I Inak és rendszertelennek látszó jelenregek .között ls.
nJ a anA hamvasztásos sírok bontásakor szem előtt kell tartanunk I g
tgett csontok helyzete különböző lehet. A hamvakat hol urna vag '. 10
az
néha ládika rejti magába, más esetben a puszta Cöldre helyezték Ye;.as e eny,
borítva vagy anélkül. Néha a csontokat két edényben találNk, vaD" en~yell:.
ket edényben, más részüket pedig mellette a földön Mí
bY ef?J r~szu. magára vonja a figyelmet, a kisebb edén ekb
.
~ az. ur.na altala ban
abb
helyezett égett csonthalmocska Igen szeréni:n h~z~~~~t meg
a' f?l~re
A halottal együtt a máglyára tett felszerel'
arad . ~~g. a eletek kozott.
égett csontok között vagy közvetlen" I
~:
vany al IS rendSlzerin t az.
a.zonban _ pl. padkás sírban _ leh~t me e te. vanna~, .a . többi r:nelléklet
slrckban ~ámolnl kell azzal h
a padkan IS, sot epltményes halomleteket viszont a sirkamráb~n ~~rátu~sontok~t a. hamva~tóhelyen, a mellé1{·
hogya máglyán megégett szé e/ . A romal korban gyakran előfordul.
helyett másokat tesznek a ;írba j~ ~attogzott. vag~ ö9Szeolvadt mellékIetek
k~Il, mlve~ egy és. ugyanazon te~etőb~v~sztas~s sl..rokra azért ls ügyelnünk
sot crontvazas temetkezésekkel
n tobb valtozatukat is megtalálhatjuk
Rábukkanhatunk k"lö I vegyesen ls lehetnek. .
'
.
u n eges a csont .
~a~a ls: t: I. ha a megégett csont~k
tó va~as temetkezésekhez átmenő forklbontas során kell eldönten" k ana mlal sorrendben feküsznek a sírban
°i~ gyújtott kisebb túzfől helyen~~nt hogy ..a sírgödörbe szórt panfz tól va";
e getett halottról van.e szó.
megporkölődött csontokról vagy helyb~n
a ternA klbontást és a sírok >közötti elJ
.
_ ol ~:~ezések - amelYeknek leletef~zodast néha ~.ég az ls nehezíti, hogy
<iktól J H közel vannak egYmáshoz ho gyébként IS o~.szezSlÚfolt~I!< lehetnEk
ben kell ~g~e~ze~ között rendet te'remf~e~g~l~et.allg ~ehe~ e~vá1asztanl a mámár ~ó volt ~ ~feket megvlzsgálnu'nIk. E~~~ osszef~g~e.Slelben és ré~zletei
mélységadatait is igyelembe kell vennünk a n. a ..mu.nkal:ian - amint arról
mástól független' tmert csak így remélhet 'ük slrgodro~ tanúságát· s. a SlÍrok
elkUlöníthessük M~metkezéseket a blzon~á ' ho?y a slrc~oportokban az egysirok leleteit n~m ~gd így ls van rá eset ho ra eloforduló közös temetkezéstól
dogulhatUnk akkor u hjU~ :Iválasztanl ~gymglst~lsz~rosan. egymás mellett levő
Ilyen -sírok. Amint' .a Oborftások alatt
. aiamIvel könnyebben bolkat együtt tárjuk f mlar emlftettUk a Szor vagy kőkerítésen belül vannak az
. ,
e II egy"t . .'
osan egy .
vag:> egymástól elvála
u t IS abrázoljuk M
~as mellett mutatkozó fíroegyüttes rénYképezéSlre~tható sírokban se~_begeS3k, hogy még a külön fekvő
gyakran az urnában va s rajzolásra. Ennek o~nthatunk kl minden leletet az
urna gyenge tartású,
az urna ham alatti ~"~b hogya leletek egy része
.
ezett, akkor a hasa I(} en v~n. Márpedig ha az
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a att tartófoldet kell hagynunk,
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hogy össze ne roskadjon. Az Ilyen leleteket csak az urna kiemelése után bonthatjuk ki.
. Ha az .urnát kővel f~dték le, S az nem túlságos~n súlyos, lehetőleg a
helyen hagyjuk, mert hozzatartozik a sír szerkezetéhez. Ha a teljesen kibontható urna alatt is kő van, azt is lehetőleg láthatóvá kell tennünk. A megrepedezett vagy darabokra tört urnán lévő súlyos fedőkövet azonban le Ikell emelnün~, külön~en a gyenge urna bontás közben szétesik alatta. Előzőleg az
urnahoz valo viszonyát rögzítsük rajzban. Ha az urnát tál vagy nagyobb
edény töredék fedi. azt mindenképpen rajta kell hagy,nunk.
IVIindenesetre arra ,kell törekednünk, hogy lehetőleg minél több leletet
tegyünk akibontáskor láthatóvá, anélkül, hogy a sir szeIikezetét megbontanánk. Igy pl.·a nyitott edénybe (tálba) vagy a csupasz földre helyezett hamvak
k?zött~ leleteket is lehetőleg bontsuk ki alNlyira, hogy alakjuk és fek ésük jól
lathato legyen, ha azt a csonthalmaz széttú.rása nélkül megtehetjük. Ha a hamvakat leborították, előbb a borító edényt és a Ikörnyező leleteket bontsuk ki,
fényképezzük és rajzoljuk, s csak azután emeljük le a hamvakról az edényt. OvalosaJll kell bontanunk az urnákélJt , mert közvetlenül mellettük különbözq szl!lltea<ben apróbb mellélkletek is lehetnek.
,
f) Rendellenességek a sírbqn. A SlÍrolk bontása közben gyakran tapasztalhatunk különféle rendellenessége!<et. Igen fontos. hogy e rendellenességek
természetét s lehetőleg valószínű okát már a helyszínen kiderítsük. Az ilyen
természetű jelenségek rend~eres és pontos megfigyelésétől és feljegyzésétől
részint a különböző 9zokásokról való ismereteink gazdagodását várhatjuk,
részint ok félremagyarázásnak és helytelen következtetésneJk vehetjük elejét.
1. A rendellene9Ségelk egy része a babonás szokásokban gyökerezik:
Nyilván a visszajáró halottól való félelem képzetével-függ össze az alábbi
rende~leness.égelk egy része: Az őskortól kezdve a középkorig megtaJáljuk azt
a szokást, hogya halottat levág,ott láb- vagy Ikézfejjel temetLk el. Néha az
így levágott végtag a sírban, de nem a helyén fekszik. Feltehető az is, hogy
r:'ás helyre hantolják el. Más esetben a koponya hiányzik (helyén őskori sírokba'n megfigyeltek már állati maradványokat, pl. vadkanagyart); néha a koponya a medencében van. Vannak magukban eltemetett koponyák, de akadnak
olyan síro'k is, amelyekben 'a teljes csontváz mellett még 3 - 5 koponya is
fekszllk (pl. őskorban, avaroknál). Az őskorbán más csontból (pl. hosszúcsontból) is találtak már többet a sírban. Megfigyeltek olyan jelenséget is, hogy
a halottat a sír aljához szegezték (pl. a római és a korai Arpád-korban).
Minden hiány esetén jól meg kell vlzsgálni a megmaradt csatlakozó testrészek csorrtjait. hogy erősza!kos eltávolitásána!k (vágás, törés) van-e nyoma.
Sok esetben rendkivül gondos vizsgálatot követel az ilyen rendellenességnek az eldöntéSe is, mert pl. a rossz inegtartású csontvázak apróbb c ontjai
gyakran szinte teljesen elporladnak, amiből felületes vizsgálattal könnyen
csonkítás olvasható ki. Másszor pedig pl. a szögekkel összeerősített koporsó
összeroskadásakor a csonto'k közé úgy is hullhat koporsószeg, hogy helyzetéből
a halott oclaszögezése vélhető stb.
A sírrabláwk egy részét is a babonás szokások közé sorolhatjuk. Ezeknek
természetét még kevéssé ismerjük. Babonás sírrablással számolhatunk akkor,
ha a csol1Jtvázból hiá1nyzllk (elsősorban az agykoponya), de amellékletek akár bolygatatlanul, akár összekeverve találju'k azoikat - mind megvannak.
Lehetséges azonban, hogy az ilyen térmészetű sírrablás bizonyos fajta mellékletek elvitelére is kiterjedt.
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2. Közönséges rabláskor az értékes - főleg nemesfém - tárgyak nagy
részét viszik el, legfeljebb a földbe keveredett egy-két darab marad a sírba n
A csontvázból viszont rendszerint nem hiányzik semmi, még ha részben vag .
teljesen összekeverték li. ~talában a sirnak csak az _a része b;>lygatott, ahJ
az értékes mellékIetek feküsznek (rendszerint a felso tes.t feloli rész). Az a
körülmény, hogy minden eddig megfigyelt esetben ilyenféleképpen csak Ige
értékes felszerelésű sírokat turkáltak össze, azt bizonyítja, hogy a sírokat an
elhúnyt rangja szerint ls megjelölték. A temetkezési forma egyik-másik fa'~
tája megtévesz!ően hatott. Előfordul.késői római temetőkb:n, hogy kizáróla~
csak a szarkofagokat raboltálk .kl, mig a gazdag mellékletu másfajta sírokat
érlntetlenUl hagyták. A klrablas viszonylagos idejére következtethetünk a sí
állapotából. Ha a temetés után közvetlenül vagy egy-két éven belül raboltá{
kl, megvan a lehetősége pl. annak, hogya tetemet kihúzták a sírból s c k
ruhafoszlán~o~. vagy kisebb ver:tek _szakadtak bele a földbe. Ha ily~nko~a
tetem a sIrgödorben maradt, valoszínu, hogyacsontvázat nem eredeti hel z t.
be?, de a csontokat t~rmészetes összefüggésükben találj uk. Ha a rablás kés~b~i
Idopontban történ~. ugy vagy megvan még a csontok bizonyos összefüggése
vagy a szétesett vaz csontjai össze-vissza keveredtek a bolygatott rés b
'
Bármilyen természetű is a sírrablás. nyomát rendszel'int már : s~~· ':'d"
magasabb rétegé~en észrevesszük. Ezeknél a 'felsőbb rétegek földjét az ~om~~
tett elkeveredheto leletek miatt is óvatosabban kell bontani.

fOrgat~kj~I~~k~t~~cSkeresó_ SJ!rrablásO:k sor~n

áldozatul.

.

.rendszerint teljesen ö~ze
eknek fokent sok szembeotlobb halmos temetkezés esett

3. A rendellenességeknek egy k"I" ..'
, ..
.
.
Az őskortó! kezdve szokásban v
u onos fajta~aval IS s,zamolnunk keil.
a halott mellé. F:ppen ezért pl olt, .h~gy egyes targya'kat összetörve tettek
kell vizsgálnunk: vajjon a föld' a sir an ?arabokban talált edényeket meg
a halott mellé. MIg az előbbi eset~:;~a-e ~ss~e, vagy összetörve kerültek-e
mindig egy csomóban s részben
. ak~r osszeroskadva, akár szétesve m~llé tartozó darabokat, az utó~~rmassal osszefüggésben találjuk az egymáft
ma~tól fUggetlenül feküsznek. Az ö ese~~en nag~o~b területen részben egy·
talalj~. Pl. avar és honfoglaló ma ss~etor.és szokasat más tárgyaJknál is megvasalasok, esetleg a nyeregveretek ~) ar. sIrokban az íj csontlemezei, a tegeza kocsltemetkezésekre ls amik
k b. Is fekhetnek rendetlenül Vonatkozhat
leletek ( I
, o r a ocsit szétb t
.
P . cSizma-, saruveretek stb )
on va tették a sírba. Az apróbb
a szétesése ls okozhatja, amelyre . relndellenes helyzetét annaIk az anyagnak
4. A véle~le~ bolygatások ls s~~~~ ve. v.?Ltak.
helyü~ő~írt I ~edo kövek, téglák stb n~soz~ természetűek lehetnek:
a e eteket.
.
.
eszakadhatnak és elmozdfthatják
A természeti erők (
Ikerülő leleteit A f
szél, vIz) is széthordh ..
.
vető ekéje ls .
elszínhez közel esőket a . atJak a lekopott sírok felszínre
talajvízjárta s~~~~díthatja helyükről s ös:z:~~.a~oik .is kitúrhatják, sőt a szántó,
.
Az egykori f:~ ls ~Imoz?ulhatnak a lel~;etl. Az Igen mély, állandóan
sl,rban rendelleneSSé gyökereI, az állatOk 'fö
.
..
sagra ls hurcolhatnaleket. Nem egYszer az 11~alattl !aratal is dkozhatnak a
fagyökereket mind egyes leleteket va
atolk rovidebb-hosszabb távolIsmerhetjük rel.
az állatjáratokat ált~rá~eletr~szeket. Mind az elkorhadt
Az ember által k
an földelszíneződés formájában
és természetüek leb o ozott bOlygatáSOk I
.
etnek. SZámunkra azo~ ~de tja.rtoznak. Különböző idejűek
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a legfontosabbaik, amelyek a régészeti korokban játszódnak le. Igy pl. amikor
különböző ,kOrú temetők sírjait ássák egymásba, vagy a temető sírjait korábbl
időkből származó telepbe áSoSá'k bele, llletőleg későbbi időben a temető helyére
telepUlnek.
Egymásra települt temetők már a római korban vannak; !képük nagyjából hasonlít a késő-középkoriakéhoz. Különbség ezeJ< és a különböző korok
egymásba ásott temetői között csak annyiban van, hogya templomkörüll temetők sajátos képe önmagában, egy korszakon belül formálódik kl. Feltárásuk
szempontjai és módszerei a templomkörüllekéhez igazodnak.
Ha települést és temetőt találunk ugyanazon a helyen, aikkor a kétféle
feltárás szempontjait és módszereit egyaránt alkalmaznunk kell. Ha a település a kor:tbbi, akkor abeásott sírgödrök te!1mészetesen a településrétegek
összefüggését bontják meg, s a sírokat a rétegek között vagy alatt találjuk
meg. Ha viszont a temető a korábbi, akkor a településsel megbolygatott temető
sírjaiból c~ak azokra' bukkanunk rá, amelyek a település alatt vannaik. Ilyenkor a rétegek közé keveredve. a megbolygatott sírok anyagából is találhatunk
egyes daraboikat; az ,elóbbi esetben viszont a SlÍrgödrökben bukka,nhatunK a
telephez tartozó tárgyakra. Gondosan ügyelnün:k kell arra. hogy a ~lÍrok földjében megUgyelhető jelenségek Iközül elkülönítsük a temetlkezésekhez tartozókat a máskorú temető sírjaiból vagy a településből bele'keveredőktől.
A szétvalasztás igen sokszor nem egyszerű feladat. A tele~ülés és temetkezés korára jellemző tárgyi ~nyagot összekeveredés esetén ls legtöbbször
elkülöníthetjük. Soklkal nehezebb az olyan jeIlegzetességnélküllek szétválasztása, amelyek a telepen és temetőben egyaránt megtalálhatók, mint pl. a
faszéndarabok, tüzelésnyomo:k, állatcsontok s más jelenségek. Ahhoz, hogy
ezeket is elkülöníthessük, szükséges, hogy a SlÍrban mutatkozó jelenségeket
bontás közben mindig együtt vizsgáljuk a telep jelenségeivel. A településnek
a sírgödör falában mutatkozó elmetszett vagy a sír körül általunk elbontott
rétegei útmutatásul szolgálhatnak arra, hogya sírgödör földjében bárhol
mutatkozó faszéndarabok, tüzelőnyomok 9tb. belőlük származnak-e. Ha a település rétegeit is mindig szem előtt tartjuk, nem fordulhat elő az:. hogy val~
melyik ház padlójáig ásott sírgödör fenekét kitapasztottnak nézzuk, de a, sir
alatt fekvő tűzhelyet sem fogjuk összetéveszteni a sírgödör fenekének kiegetésével vagy a sír fenekén >Déha valóban mutatlkozó tüzelésnyomokikal.
Sokszor még a jellegzetes darabokról is nehéz. el?~n~eni, ho~y ne~
véletlenül keveredtek-e bele a sírba. Ugyanis a korabeh SIrasaskor talalt edenyeket, szersrzámokat stb. gyakran mellékletül adták a halott mellé. amint ar~a
is van példa, hogyatelepüléskor megtalált - akár teljese~ boly.gatott: akar
a települők által !kibontott (sírrabIási) - korábbl sír egyes targyalt a mmdennapi életben felhasználtáJk.
Különleges es€teknek számíthatjuk azokat a te~etkezéseket ..amikor a
sírokat saját települesükbe ásták bele. Ilyenkor ter~eszetesen a sl.rok és a
település leleteit egykorúság uk miatt - összekeveredes esetén - szmte lehetetlen elkülöníteni.
Ismerünk olyan eseteket is, amikor ne~ a sírásáskor, hanem ~gYéb körülmények között talált régebbi tárgyakat, fol eg érmeket ls a ~lrba ..tettek.
Veszélyt rejt magában ha pl. a templomkörüli temetőkben nem l~erJük fel,
hogy korábbl, megbolygatott temetkezésből került a sírba valamilyen lele~,
főleg pénz. Ezáltal ugyanis a sír, s ha mellékIetek va.;mak benne, azok IS
korábbl időre lkeltezŐdnek.

79

'.

A telep és a beleás~tt temető elikUlönítésére az esetenként változó körU!.
mények miatt szabályokat nem állfthatunk fel. Au:nban k~tségtel.en, hogy ha
több sfrblql ismétlődik a korábbl telep vagy temeto a~yagaból szarmazó, azo.
nos rendelteté911 tárgy, akkor azokat szándéko98n tettek a sírba.
A különféle földmURkákkal okozott Igen gyakori újabbkori bolygatáSOk
felismerése rendszerint nem nehéz. Egy részük szabad szemmel is látható
marad (gödör, bánya, csatorna, útátvágás stb.), de ha betemeté ük vagy betö!.
tódé9Ük által külSlÓ nyomuk el ls tűnik, a beásás élesebb határvonala és azo
belül a föld lazább szerkezete, elütő rétegződése biztosan elárulja azdkat. fg~
a bennük mutatkozó jelenségek e):különít~se ls egyszerűbb feladat.
.
g) A jelképes sírok megftélésekor sok bizonytalanság merülhet fel
A jelenségek felületes vizsgálatából tehát köiinyen hamis következletésekr~
Juthatunk.
Jelképes temetkezésre nyilván akkor került sor, ha a halottat valamilyen
okból nem temethették el (pl. Idegenben hunyt el, eltűnt stb.). Ilyenneik tekint.
hető az a sír, ~elynek kIbontásakor a mellékleteket megtaláljuk, rendszerint
olyan eh:endezesben, mintha halottal együtt temették volna ei, de sem csont.
vázat, sem égett csontokat nem találunk. Még ilyen esetben ~ -dÖl1Jtsünk el.
hamarkodottan, hanem tüzetesen viZsgáljuk át a sír földjét vagy a~ urna bel.
sejét. Né~ely talajban a csontok - különösen a gyermekeké - gyaJkran
teljesen tönkremennek, felszívódnak. Még Ilyenkor is megmaradhat lenyoma.
tuk a földben, vagy pl. a fogak - amelyek a legidőállóbbak _ tanúskod.
hat~~k arról, h~.gy nem 'jel~épes sírról van szó, hanem halottat is temettek
~:gr a\a~thteflYkukérséól ólel ne~ mozd~tott fogak csontvázas sírokban nagyjából
.
e v r ls utbaigazlthatnak.

sel1lm~é;~ö~lá~~~~y~lanSágot o~ozhatnak az olyan sírfélék, amelyekben
akadhat olyan kőborrtás g~:li a Ikovekkel . takart hamvasztásos sírok között
1f1lálhatunk üres sírgöd;öt. ~% a att s~mml sincsen. C~nt~ázas temetőbe,n ls
hanem vizsgáljuk meg a sírgödö gon~OdJUnik azonban mmdjart jelképes 'Slrra,
fülkében fekhet a halott stb,
r m n en részét, mert pl. a belőle oldalt ásott
A sírokat a kibontás so
d'
szám kerül rá a Sírból elők;r~n_ jeben arab számokkal kell jelölnünk. Ez a
temetőtérképre is. Ha az ásatá~U;o~ bec~ma.golt, leletekre, a fényképre és a
elkülönítve Ismerjük, vagy hitelt I~tt elok:rult SIrok leletanyagát sírok szerint
a 9Írok számozását ezekkel 'kezdJ":d(eml o adatal,nk vannak a sírok számáról,
után szerezzük meg ezt az an a ~ pl. .1., ~. stb.). Ha á98tás közben vagy
utolsók (pl. 226., 227. stb.) YH: e' a sza~o.:as során ezek a sírok lesznek az
ls egy sírszárnot kapnak, d~
h gy ,sírgodorben Itöbb csontváz fekszik, azok
p~. 12. A); különálló állatsíro~at ~zzatett nagybetúkkel különítjUik el aket
f~u/( ~alottal együbt eltemetett 11\ ~egfelelő sorszámmal (pl. I.6.) jelöl·
szá . p. 16 a). Az eltemetett álla a o a sír számán lI<ívül kisl'Jetúvel je·
tekmm~l és betűvel ls meg ,kell jelö~O~ tartozó felsz.erelés darabjait ezzel a
s
flgy:lt ~áma mellett sorszámot kapnalk ((pr 16. a/L). A sírba tartozó lele·'
A szám e ~r:geik'llek valamtlyen más j l
16/2. stb.). A síron kivül megegvsé ozas n az a fontos, ho
e z st adjunk (indexes szám; pl. 5').
• ges jelzést kapjanak.
gy az azonos természeta jelénségek lehetőleg

1:

f

Fényképezés A f

r·

kltlsztításuk
.'
s rok, Illetve a sír
külön-külön sutan keI;.Ul Csupán SOr a f~so~ortok többségében kibontás uk éS
egy-egy szelVény kibont t ny épezésre. Ajánlatos minden sírt
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o t sírjait együtt Js, több irányból fény'

képezni. A bonyolultabb szel1'kezetű siroknál a munka menetében a kibontás
egymásutáni főbb mozzanatatt is fényképezzük.
FényképeZéskor a sír számát, a szám \/3 nagyságában a lelőhely nevét
és az E.-i irányt is jelöljük, az előbbieket fém-, falemezből vagy kartonpapIrosból stb. előre ktvágott s megfelelően, összerakható (pl. alkalmas tokba tolható és így esetenlkén.t cserélhető) számokkal és betűkkel. Az E.-t iranyt ktvágott nyíllal és a méretet félméteres mércével jelöljük. Több sír együttes
fényképezésekor közéjük tett hasonló, de egyetlen nagyobb nyíllal jelöljük
a tájolást.
A sírszámok .és nyilak ne legyenek. túlságosan nagyok (a szám !kb. 5 cm).
Minden jelzést a sírgödrön kívül, de lehetőleg egyező helyen (pl. a CSOntvázas sírOk esetében a fej nél) helyezzünk el. A sírgödörbe tett számok zavaróak lehetneIle Az ts elqfordulhat - bár ezt lehetőleg kerülni ikell - hogy
utólag át kell számoZini a sírOkat. (Ilyen esetben közzététel alkalmával a régi
számot a képrŐl el kell tüntetni.)
A siroknak számmal és n.yíllal való megjelölése feleslegessé teszi, hogy
külön féony!képnaplóba vagy az egyes sirok leírásához bejegyezzilk fllmtekercsenként és felvételenként, hogy mely sírokat és milyen irányból fényképeztUnIk le. Ha a sírok nak csak egy részéről készül fényképfelvétel, legfeljebb
ellenőrzésképpen megjegyezzük a sír adatai között, hogy fényképeztük. A nyllaik a sírok tájolásánaik későbbi ellenőrzésekor is segítségilnkre lehetnek.
. A lelőhely ,nevenek - amely kis méreténél fogva nem Zavaró a képen az a haszna van, hogy ha a killönböző temetők sírfény<képei bármikor is összekeverednének, minden kétséget' kizáróan különválaszthatjuk (részleteket lásd
a VI. fejezetben).
Rajzolás, leírás. A' sírok rajzolására és leírására általában a fényképezés
után kerül sor. Természetesen igen gyakran a bontás menetében több rajzot
is kell ugyanarról a sírról készítenünk a megfigyelt jelenségek többrétűsége '
miatt. A sírokat összefűzhető Ikillön sírlapokra rajzoljuk és írjuk le. Az ásatási
naplóban csak jelezzük a sírok feltárását. A sírlap tartalmazza mindazokat
az adatokat, amelyek a sírra jellemzők, és amelyekre az ásatónak figyelemmel kell lennie, A csontvázas sirok rajzolását halvány körvonalú, nyomtatott
csontvázmintával könnyítjü'k meg (15. kép). Ezen a vele egyező fekvésű csontvázrészek kihúzhatók, de a más helyzetűek is könnyen jelölhetők. A hamvasztásos sír helyzetét az ásató rajzolja be.
l. A rajzolás lényege nem az, hogy élethű ábrázolast készítsünk a sírró!.
hanem az, hogy mindent a helyére jelöljünk be. A legkezdetlegesebb, de a
valóságos helyzetet tükröző rajz többet ér a legaprólékosabb leírásnál vagy
művészi, de pontatlanul készített ábrázolásnál. Gyakorlatlanság vagy gyenge
rajzikészség miatt sem szabad visszariadnunk, mert ha a sírlapon- közölt csont·
vázmintát a csontváz különleges fekvése miatt nem használhatjuk, akikor ls
a csontváz mellett vagy rajta kereszltül derékszögben kifeszített zsineg től
(koordinátarendsze'rrel) vagy egymástól meghatározott távolságra felvett két
ponttól (előremetszéssel) a sírt leleteivel együtt a legpontosabban bemérhetjí1k a mm-paptrosra megfelelő arányban. Még biztosabb eredményt érhetünk el az ú~ n. mérőkerettel. (16. !kép.) Ezt ráille ztjük a rajzolandó leletekre és minden kis négyzetbe függőleges irányból nézve belerajzoljuk az
alatta látottakat. Ezt megfelelő méretekben azonnal mm-papirosra rajzolj uk.
A keret szélét a földön meg kell jelölni, hogy szükség esetén pontosan ,kapcsolódjék hozzá a mellette ugyanilyen mÓQszerrel megrajzolt négyzet.
6
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Minden sírról feltétlen ul k~szitsünk sirrajzot,
ameh'ekben pl. csontváz mellékietek nélkUl fekszlik.
tünk' mindent. ami a sfr kitisztításakor előttünk van:
raJzát; h!l koporsóba temettéka halottat, akkor annak

/,

i,\~

még az olyanokról ls
A sirvázlaton feltUnt~
tehát, a 'sfrgödör alapalakjat, esetleg szerke.

Különös-en jelentős a sírok pontos rajza templomkörülI temetőinknéI.
mert csak így szemléltethetjük az egymásra zsúfolódó, az egymást metsző,
tehát legtöbbször többé-kevésbbé csonka csontvázakat. Fontos, hogy az egyazon területen levő sírcsoport sírjainak e~ymáshoz való viszonya a sírvázlaton
ls vllágosan felismerhető legyen. Ugyelnünk Ikell tehát arra, hogy a sírok
környezetükbe könnyen bell1eszthetők legyenek. Il:ppen ezért nem egyes sírokat ábrázolunJk, hanem a véglegesen feltárt részén kívül a sírcsoport többi
részét is jelöljük; tehát feltüntetjük a képen halványan a kIbontott sirok mellett vagy alatt mutatkozó csontvázakat vagy sfrgödröket, Illetőleg a már kIemeltek körvonalait. Az átvágott síroknál feltétlenül jelöljük azokat is, amelyekkel átvágták. Különlegesen nehéz esetekben .jónak bIzonyult eljárás a több
átlátszó papírra Irajzolt és szintekre bontott felvételezé's. Ezt jól kiegészíti
a tájékozódást megkönnyítő rajz az össz~hasonHtó mélységi adatokkaL Ha

il \

..
16. Mkép. érökeret

.~

&'
......
,'.
~._.':

zotét I
~

15. kép. Sírlap CSOJltvázraj;a';

vagy a kőboritás me ha
az urnat ~agy égett C90ntha~oc~~:tészegé.lYköveit stb., a csontvázat. illetve
A vazlatokat lehetőleg mé
. s az osszes mellékleteket.
'~r~en ~öriilmények között nag~e~:anYb~n készítsük. A sfrépítményekről ls
~z tenunk. A vázlatokat akkorár eretaranyú, beméréssel készült rajzot keH
~eg~~~~rÓbbak helyzete ls világo:a~aj~~lj~k, ho~y rajt~k a leletek közül mé~
.
razoLhato, tehat tisztán fellsmerbeto
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a sírok nagyon szétdaraboltak és sok a bolygatott csont, akkor pl. színes
ceruzavonalakkal .különíthetjük el a más-.más csontvázhoz tartozó csontokat.
A sfrokkal együtt ábrázolj uk a bolygatott csontokat is. Van olyan rnegfigyelésünk, amely szeriont a sírásáskor talált csontokat a korai időben általában egy
csomóban az új sírgödörbe helyezték. későbben inkább már csak beledobaiták.
míg a legkésőbbieknél mit sem törődtek velük. úgyhogy az össze-visszatört
csontokat a sír földjébe !keverve találj uk.
A sfrvázla'tok készítésmódjára általános szabályt nem állíthatunk fel.
mivel a sírok egymáshoz való viszonya egy-egy temetőben is a legkülönbözőbb. Igy esetenként és Időnként a vázlatok más és más módozatait kell alkalmaznunk. Tájékomatásként mégis körvonalazzulk nagyjából a munkamenet
két változatát: aj A siÍrcsOportot csak nagy vonalaiban vázolj uk fel a sárlapra.
hogya sírok összefüggését érzékeltessük (17. kép). Azután abeszámozott
sirokat külön-külön lapra vesszük fel, részletes rajzukkal és leírásukikal együtt.
Ezt a rögzítés módot főként aIkkor alkalmazhatjuk. amikor a sírok egymás
fölött feküsznek s méllékleteik is vannalk. Hogy az ilyen külön lapra rajzolt
sír a környezetébe minél könnyebben beilleszthető legyen. a sírképen jelölhetjük halványan a felette levő .rétegből kiemelt csontváz körvonalait 'vagy
az alatta levő másik s-írgödörnek vagy csontváznak látható részelt. bJ A sírcsoportot rajzban végleges-en egy ,lapra rögzítjük (18. kép), s abeszámozott
egyes sírok adatait és leírá~át több hozzáfűzött lapra írjuk. Ezt a módszert
6'
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elsősorban a nagyjából egy szinten fekvő, leletekben szegény siroknál alkalmazhatjuk. Sokszor a sírok zsúfoltsága is szü'kségessé teszI, hogy egy-egy
részletet rajzb3lI1 kiemeLjünok.
A fentiek ből .ki,Wnik, hogyatemplomlkörüli temetők sircsoportjainak
ábrázolásakor a sírlapra nyomtatott
csontvázmintának csak ritkán s csak
részben vehetjük hasznát.
Ugyanarra a helyre települt különböző korú temetők egymásba ásoti sírjait a templomkörüliekéhez hasonló
módon ábrázoljuk, ha pedig korábbi
telepbe ásták bele a sírokat, vagy később rátelepültek a temetőre, akkor a
sírokat azok jellegzetes részeihez (házalapok, tűzhely, kemence, gödör stb.)
viszonyítva ·rajzoljuk.
Azokat a hamvasztásos sírokat,
amelyek olyan közel esnek egymáshoz,
hogy a leletek síronkéntl szétválasdása
bizonytalan vagy lehetetlen, együtt
ábrázolj uk. Az együttes rajz megkö.nynyíti, mig esetleg erőszakolt szétválasz. tásuk megzavarhatja az utólagos eligazodást és elemzést. Hamvasztásos sírral
együtt kell ábrázolni a biztosan hozzátartozó hamvasztóhelyet is.
Együtt kell rajzolnunk a halottakkal a velük temetett állatokat akkor is,
ha külön. esetleg másszintú sírgödörben
vannak. (Magától értetődő az együttrajzolás, ha ugyanabba a' sírgödörbe
vagy a sírgödörhöz közvetlenül kapcsolódó helyre - pl. padkára - temették.) Az embersírok közé temetett olyan
állatsírok rajzolásakor, amelyek hovaI:
--\;
tartozása nehezen dönthető el, ajánlatos
v,i
a hozzá legközelebb eső embersíroknak
6.
legalább a sírgödrét feltUntetni, a sírszám és távolság megjelölésével.
18. kép. Egy szintben fekYő egymáEt
A sírgödrök, a koporsók és a lelemetsző sirok rajza középkori temetöböl
tek kibontásának leírásakor több helyen
is utaltunk már különbözŐ rajzolnivalókra. Mindenesetre, ha a koporsóféléről külön részletes rajzot készítünk,
a csontvázról és mellékletekről készítettre is vegyük fel főbb vonalait és mé• reteit. (Ez a két rajz egyeztetését megkönnyítL) Ha a koporsóból csak itt-ott
figyelhető meg korhadék vagy farostmaradvány, azokat is érzékeltessük
helyükön.
A különböző jelenségek rajzolása nem mindig követheti a feltárás leírt
általános menetét, mert pl. az alaprajzon kívül a megépített koporsók szerkezetéről csak teljes kibontás uk vagy" igen sokszor csak elbontásuk során
készíthetünk részletrajzokat, akár a fakoporsók nyomainak átmet9zéseiről és
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az Igy apott adafuk feljegyzésér61, akár a megépített kő- és téglasírok építésmódjának megállapításáról és ábrázolásáról van szó. A sírgödrök hossz- és
keresztmetszeti formáját gyakran' csak az összes leletek. kiemelése. és a SÍrfenék kltlsztftása után rajzolhatjuk ineg. (Ilyenkor der~l kl, hogy egyenes
aljú-e vagy homorúra vájt-e stb. a sírgödör.) A halllvaS1ztasos urna-sfroiknál ls
gyakori. hogy csak az urna kiemelése után kerülhet sor a hasa alatti rész
átvizsgálására, tehát az ott előkerülő leletek, nemkülönben néha az urtlla alatt
lev/! ő rajzolására ls. Ilyenkor az uroofenélk helyének központjába s.zúrt pálcikától az utóbb eUJkerUltekt:lek Irányát és távolságát ls bemérjük. hogya klemelt urnához pontosan viszonyítani tudjuk. Hogy ezt a tájékozódá t még
határozottabbá tegyllok, ajánlatos az urna hasának körvonalába ls függőlege
sen pálciJkákat leszúrn I. Ezekre a segédeszközökre nlncs.en szükségünJk akkor
ha a sírt bemérés alapján rajzoljuk. Ha erre a célra a mérőkeretet haS!Znál:
ju~, akkor a keret saI1kalt kell megjelölni, hogy. az urna berajzolása. kieme.
lése, majd az alatta levő tárgyak kibontása után pontosan visszahelyezhessük
ugyanarra a helyre.
A lele/anyag rajzolósa. elemző rajzok. A hamvasztásos síroknál is !komoly.
lehetőség van a megfIgyelésekre. Ezért kell mind a hamvak körül elhelyezett
mindpedig a hamvak között levő leletek helyzetét ls gondosan megfigyelni
és rajzolnI.
.
A csontvázas temetlrezéseknél a gazdagabb tapasztalatok alapján so~kal
több rajzoln1V'él~óra hívhatjuk fel a figyelmet. Ezek egyes szempontjai és gyakorlati megoldasat hamvasztásosaknál ls felhasználhatdk.
.
A viselethez vagy egyéb felszereléshez tartozó leletek közül ls elsősorban
~~s e~~de~leg ö~zetartozOkat kell teljes részletességgel ábrázolnunk Ezek
őrl:~et ~l sel a ta.rgyak kle,?el~~ek~r felbomlik. s így 'később már nem: ellen.
j (p . gyöng~sor, partaov, lj. tegez. lószerszám. kocsialkMrészek stb)
Ehh ez szorosan
hozzatartozik az ls h
I h -I
.
..
kísérelni az eredeti alak helyreállítá ~r He eto eg mar a. helyszíln~n meg :kell
álló alkatrészek és díszek maradtak s " a az erede.~1 targyból csak az időt
tását csak úgy :kísérelhetjUk me h ránk: akkor az osszefüggések helyreállíjük és pontosan ábrázoljuk. J~i a ~ targyak helyét és fekvését megfigyelvehetünk. amelynek alapanyaga ~~zo pél~aként egy olyan gyöngyöspártát
kezete még fe1191Tlerhető. Egész
~sen tonkrement. de mintázatának szer~yújtött gyöngyszemek<nek rag~~ ,?:s ~sz a vlselettörténetl értéke az összejuk é9 számozott sorrendb~n csa go fa stb .. ha előzőleg pontosan lerajzol~edjük azokat. Az előbbi esetbe~a~o j~k el. ,ml~t ha egyszerűen csalk Ös.sze~Is~ek felhasználásával 19 bármikor p rta .dlszltésének rendszere az eredeti
tala~ f~lmar~knYI gyöngyszem le fel :elyreallíth~tó. Az utóbbi esetben a
a partát. Ugyanez áll pl. a fél gö jbfbb _éltllnylt arul el. hogy ezek díszítették
~ete~re ls. Különböző méré~t~s ~j.~ honfoglaláskori csizma- és saruor IS, ,ha beméréssel vagy mér
o eg ezeknél kell eszközölnünik. m~g
~~~t~:~eré~l r:aj zol unk, a~kor ~~::: k:SZítjÜk a sírvázlatot. Ha pedig
rö zft.. oz ~rnához), a sírgödörhöz e
e nemcsak egymáshoz. hanem a
g jAük néhany méret beírásával ' setleg a koporSÓhoz való viszonyát ls
méretek felvét lé
.
dával vilá í
e nek fontosságát e
•
szolgáló c~o~~~m~~~~ csontos íjaknál (19. :l;)tl~~ egyszerű. de jellem~ő péla hosszúságot adja h kUlső végének egymást61 ~csa~ a karok merevI tésére
ben a középSő (ma'rk anem a két végét ÖSszekötő va ó tavolságát mérjük, ami
MegmérjUk a két é o~at) Csont távolságát ls
egyenes vonaltól der~szög,
v g nek a markolatcsont köami a. meghajlás ívét mutatja.
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zepétol való távolságát. Ebből

pedig arra kaphatunk adatot. hogy az íj egyenlőkarú vagy nem egyenlőkarú
(aszimmetrikus) volt-e. vagy eltörve tették-e a sírba. 'Nagyon ügyelünk arra,
hogya karok csontlemezein a húr rögzítésére szolgáló bevágást stb. Is megrajzoljuk. mert ha azok egymás felé állanak, akkor valószínű, hogy nyugvó,
ha pedig egymásnak háttal vannak. akkor felajzott állapotban tették az íjat
a halott mellé. Részletezőbben kell dolgoznunk s még sokkal több méretet
kell feltüntetnünk pl. a tegezmaradványokról készített rajzon. A megmaradt
s egymás közé hullott v~lások Itt ,nemcsak zűrzavarosnak látszó rendetlenségben fekhetnek, hanem egyesek - éppen vékonyságuk miatt - tönkre ls
mehettek. Kiemeléskor tehát széthullhatnak. de helyük és esetleg alakjuk
még eredeti helyülkön lerajzolható.
.
Az ilyen és más bonyolult vagy aprólékos szerkezetű leletekről úgy kaphatunk részletesebben elemezhető, világosabb képet. ha nagyobb léptékben
is megrajzoljuk (l: l - l : 10). Az ilyen rajzra a különböző méréseinket ls
könnyebben rávezethetjük. A pontosabb rajzolást Itt is megkönnyíthetjük
beméréssel vagy· olyan mérökerettel, amelynek hálórendszere sűrU (pl. 5X5
em-es). A rajzon a csontváz, vag'y más jelenség legközelebb eső részletét. a

19. kép. IjmereYitö csontlemezek helyzelének mérése a \rban

, sírról készült képen pedig a Iklnagyított lelet körvonalát és jellegzetesebb
részeit is ábrázolhatj uk. hogy könnyebben helyére Illeszthető legyen.
Könnyebb az eredeti alak helyreál1ftása a~kor. ha a leleteket összekötő
bőrszíjaknak. textIlláknak. nememek. fának. kéregnek stb. legalább elszíneződött nyoma megmaradt. Ezeknek még a helyeniként mutatkozó nyomait is
érzékeltetnl kell a rajzon. Az elszíneződött nyomok átmet9zésével keresztmetszeti alakjukat és méretelket. ha pedig többrétegű az elszíneződés. egymásra rétegződésük szerkezetét is igyekszünlk rajzolni és feljegyezni. Jelölnünk kell a rajzon az összefüggéseket megbontó és megszakító elszíneződé
seket is (állatjáratok-• fészkek, fagyöikerek nyomai stb.).
Még több lehetőség kínálkozik az eredeti alak összeszerkesztésére akkor.
ha az alapanyagból az elszíneződött nyomokon kívül meg is maradt vala~.
Ilyenkor nemcsak elrendEjződésüket láthatjuk tisztábban. hanem pontosan
meghatározhatjuk alapanyagukat, és megállapíthatjuk összeállításuk módját
is. Különösen a magyar középkorBa,n nyílik erre igen !komoly lehetőség, am~nt
arról az eddigi ásatási megfigyelések is tanúskodnak..Pl. megfigyelték, hogy
a pártaöveken a. vereteket gyakran nem a csupasz szíj ra szerelték. hanem azt
előbb másszínű bőrrel vonták be. Ennél még talán fontosabb, hogy találtak
fémszálakból szőtt és selyemből 'készült pártaöveket is, beleszőtt, kivarott
mintázattal. Ezek !közül egyeseket belül más anyaggal ls béleltek. A pártád<ról ls megállapították. hogy hol bársony. hol selyem vagy díszes szövet az
alapanyagtik, amelyek a ráerősített ékességeken kívül belevarrott díszűek is
lehetnek. Ezeket ls gyakran bélelték, s növényszárakbÓl (gy~ény stb.) font
koszorúra ls szerelték. A most felsoroltakból 19 kitúnllk. bogy e viseletdarabolknalk sokszor 'szinte teljes szerlkezeti képe. sót készítésük menete is meg-
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rajzolható. Am az alapanyag csak kisebb, össze nem f~ggő darabkákban ma.
radt ránk. Ezekb6l többnyire csak foszlányok menthetok meg, vagy annYira
tönkrementek, hogy egyáltalán kl sem emelhetők. Igyarkülönböző réSZlet_
darabkák alapján llyenkor 19 a helY9z~n~ !kell az. eredeti ~lak .öso&zeszerkesz_
tését megkfsérelnlIDk:, továbbá anyagat es dfszf~e~ét m_egál,laplt~unk. Még
szerencse, ha a rájuk szerelt fémdfs.zek vagy belejük szott fémszaléllk rOZsdája
nagyobb darabokaLment meg belőlük, mert ilyenkor a díszítés felszerelés_
módja vagy a b~övés technLkája ls könnyebben fel1smerhetö és fel-

I

jegyezhető.

Erzékeltetnünk kell a rajzon azt, ha a leletek egymás alatt varnnak. Me
kell azt ls különböztetnünk, hogy elejük vagy hátlapjuk van-e fölfelé (20. kéPf

20. kép. Az ö,' yereleinek rajzolá a

~zt .jelölhetjük úgy, hogy az előbbiek
a~ra:oljuk, vagy az előbbieknél _ et pl. folttal, az utóbbiakat körvonallal
mInta~at jelölése ls _ kihúzott az ~i~el. sok. esetben fontos a rajtuk levő
~~~znal~nk stb. A felszedéskor, ~lel_t:obbl'aknal pedig pontozott· !körvonalat
o. elob? eredeti helyzetüknek

o

az _egyes vereteket kiemelnénk a sír.

~~~y a .~atukon levő SZegek helyze~~g~eleloen fordítsuk át másik lapj ukra,

zon ~: (sszef~ggések megállapItására. ~gy a ftextllnYOmokat is felhasználhas·
szege ,helyzete, textilszálak I meg Igyeléseket tüntessüik fel a rajIgen lényeges. hogy I
ranya 9tb.).
p . a fegyverek é
sagnak megfel eI tetve rajZOljUk o~~ abráz.oljUk; ha pl. él~:e~z~rszámok helyzetét is a való·
pontos jelölésé~e Igyon ügyeljünJk ezeknél I ann~k Jelfelé. akkor ne fek'
fekvését.
9, mert ebből akkor ls bizi a lko Pu, ..nyéllyuk i.rányának
Be kell j I
osan .megalIapíthatjuk a nyél
ra zo nunk a SÍ
s ha megállapítható
,rrajzra a tönkreme
'
, alakjat ls. Utóbbi e tbnt targyak elszíneződött foltját.
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se en méreteit is felvesszük. Az
o

o

o

•

olyan edények formáját és díszítését ls Igyekszünk lerajzolni, leIrnl- és méreteit is felvenni;. amelyek a földben jóformán 9zétmállottak, s gyalkrarn csak
a hozzájulk tapadó föld őrzi meg alakjukat és dísz!tésüket.
A darabokra hullott edényeket, különösen ha az a gyanú merül fel, hogy
összetörve kerültek a sírba. de ezt a helyszínen biztosan eldönteni nem tudjuk.
eredeti helyzetüknek megfelelően darabonként rajzoljuk és a sírszámon, valamint a lelet számán kívül még betűkkel jelöljük meg.
2. A sirieirásl a rajzolás munkájával párhuzamosan és ~t követően
végezzük. Két részből áll: a) A sír adatal,nak ,felvétele: lelő)lely, temető Ikor".!,
sírszám. a temetlkezés módja. a sír állapota (bolygatott. bolygatatlarnl, a sirgödör mélysége, méretei, tájolása (J elZJéssel) , a koporsó (fa, kő. tégla) méreteI.
a c90ntváz (illetve égett csontOk) fekvése, neme, hossza, tájolása, állapota.
a csontvázból eltett csontok megnevezése. Mnyképfelvétel jelzése. Ezeknek
felvételét - amint arról már szó volt ---; a sírlapon nyomtatott szöveg könynyíti meg, amelynek alapján az adatOk később kiegészíthetők a csontváz raktározási, a leletek naplószámával. a leletek és fényképek elhelyezésének jeizésével. b) Azoknak a megLigyeIt jelensége'kJnek bőséges leírása, amelyek a
rajzokról nem olvashatók le, továbbá a lerajzoltak rövid magyarázata. Az öszszes megfigyelt jelenséget írjuk le, függetlenül attól, hogy tudásunk jelenlegi
szintjén fontosnak látjuk-e vagy sem.
Leghelyesebb, ha először a sirgödörre, koporsóra és csontvázra (égett
csontokra) vonatkozó jelenségeket írjuk le. Pl. a sír felső réJtegében talált
edénycserepeket, tüzelésnyomOkat V?gy azt, hogya leírt sirt milyen más sírok
bolygatták meg, s az esetJ.eg ott talált bolygatott csontok melyik sírhoz tartoztak (templomkörüli temetőkben), a sírgödör padmalyos, padkás stb. kiképzését. kiégetését, a koporsó szerIkezetét, urnában az égett csontok elrendező
dését, lovas' SÍrokban az ember- és 16csontváz egymáshoz való viszonyát, a sír
rendellenességeit (rkülönféle bolygatásokat), a koponya elfordulásánalk valószínű okát: elbl1lent-e, vagy eredetileg úgy fektett
stb.
Ezután következik a mellékietek leírása a következő módon: a sírvázIatra rajzolt mellékletelket számozzuk s e számozás sorrendjében írjuk le. (Ezek
a·5zámolk a sír számán kívül a megfelelő alszámok-at kapják pl. 19/1.) A több
darabból álló, de eredetileg összefüggő leletek (gyöngysor, övveretek, pártadiszek, tegezvasalások stb.) darabjai ugyanazt a számot kapják, betújelzés
hozzáadásával. Ha szorosan egymás mellett fekvő sírokban (főleg hamvasztásos temetőkben) egyes mellékletekről nem tudjuk eldönteni, hogy melyilk
S'frhoz tartoznak, aikkor a két SÍr számát összekapcsoljuk éS' ehhez csatoljuk
az alszámot (pl. 56 - 57. sír 2). A rozsdafo1tokat és a csontvázon vagy köz'vetlen körülötte található festék foltokat ugyanúgy számozzuk és írjuk le,
mintha tárgyról lenne szó.
.
Célszerű, ha a leleteket mindjárt bizonyos rendszer szerint írjuk le; erre
a következőket afánlhatjuk:
I
.
1. A tárgy -neve: pl. fülbevaló, karperec, 9vcsat. edény stb. 2. Anyaga:
/'
pl. arany, bronz, ezüst, agyag stb. 3. Allapota: pl.
ép, töredékes, málékony. csorba stb. 4. Formájának és díszítésének
rövid jellemzése; pl. nyitott karika, zárt lemezes, öntött gravírozott,
fazékforma, vállán hullámvonalas díszítéssel stb. 5. Méretei (csak
.
igen törékeny tárgyaJcnál fontos).
6. Helyzete a sírban; lehetőleg igen részletesen, minden vele kapcsolatban megfigyelt jelenséget megemlítve (pl. a koponya bal
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oldaláll. a'csecsnyúlványhoz tapadva; a jobb. alsó karszáron, középtájon; a bal medencecoont 'kUls6 peremén, felfordu,lva stb.) A hamvasztásos sírokban amellékletek helyzetét az urnahoz vagy cson thalmazhoz viszonyítva írjuk le, a világtáj megjelölésével. Pl. az
ul'na hasa alatt. DK,-re,
A tájolás megállapltása. Bár kétségt~len., h,ogy a sírgöd~öke~ áSltá~ tájolva,
általános szokássá mégis 11 csontvázak tajolasanak meghatarozasa valt. Ez a
gyakorlat elsősorban azért alakult, kl, mert a legutóbbi időkig a sírgödröknek
általában nem tulajdonítottak fontosSágot.
Mind a sírgödröt, .mind pedig a csontváz Irányítását pontos méréssel térképre rajzolj uk, amelyről tehát a kettőnek egymá~oz való viszonya is biztosan leolvasható. E:ppen ezért a nyújtott cSlOntvá~s sírok esetében a sírgödör
tájolását ma ls Inkább csak akkor mérjük !külön ls, ha a csontváz és a sírgödör
~rá~yítása között észrevehető vagy éppenséggel Igen nagy eltérés van, pl.
a~~san fe~tették a halottat a sírgödörbe. Ajánlatos azonban a sírgödör tájola~t meg.allapítani a zsugorí,tott temetkezéseknél, és feltétlenül szükséges
~~ allva, ul:re, guggolva elte,mete~ halottaknál, vagy amikor bolygatott csont,,~z~.t, i~let~le? C9élk koponyat talállllJlllk a sírban. Meg kell állapítanunk a sírg~dor táj~.la~t valamennyi hamvá~tásos temetIkezésnél is; ilyenJkor az északi
lranyt jelaljuk meg a sírrajzon.
, A ,nyújtott csontvázak irányítását a koponya mögé és a lábfejek közé
szu rt karóra - a csontváz tengelyébe - fe~tetett léc vagy ugyanúgy kifeszí-

A kopon~a Ige~ gyakran eredeti
ent es így nem iranytado Legbiztosabban
: ~~~~
fekvéséh~z Igazodhatunk. A templomkÖrüli temetőkben
séget. E~e::él ~fe:se~~nka va~ak ~ontos t~jol~~nak ,eldöntése okoz nehézlehet. Az Ilyen csonka via~r~1a~~~I:tt~ s~rfodor ir~~~a is segítségünkre
kereszttel lezárt ceruzavonallal _
sIr~az a,tra j:I~I)uk be - két végén
még fokozottabb mértékben a zsug~ ~ ~egallap!tott Iranyt. Ugyanez áll, de
agerincoszlop, Uletve a törzs fekv;l,~ c~ntvazakra. Eze~ tájolását ugyanis
leírt módon. Mivel azonban a gerin se l ez Igazodva mérhetjük meg, az elóbb
többé-kevésbbé hajlett ívben f k c~:z op igen sokszor nem egyenesen, ha'nem
to~ irányt. EZért, hogy tájolás~n~ b: a méréshez_ nem mutat eg.észen bizlranyt a sírról. készült rajzra a csont~~mlkor: ell:n0rIZhető legyen, abemért
lOn
A f~ntlekhez hasonlóan járunk el
at huzott ceruzavonallal jelöljük.
temetett ~~atok (szarva9l1larha, ló stb) ,a h,al?ttakkal ~gyütt vagy külön eiA ta)ol.ó kezeléséről a VI
' tajolasanaJk megallapftásakor
szempontokat eIIflítjtik meg: fe~ze~ben, lesz SZ? Itt CSaJk az alábbi idevágó'
figyelembe a delejes elhajlást :2 A tfj~las megallapításakor sohase vegyük
féle mÓ~ját ha,sználják. Ezek 'kö~til za nyftás. m~résének és jelölésének többfOkl-'éakar vonasbeosmású tájolót "a~ ~lgegySzerUbb és lególztosabb - akár
ge y nek az E t'l I
" .,~na unk k"
.
hogya fej lra.r;~~é
ó eltérését mérjük s minctk~t ~~ev~e~ő: A csontváz !en'
a Csontváz fejének lr~€: ~ ~Isó. Pl.: tájolá9 980_ 2~kaot meg~djuk, de ugy,
jelenti, hogya Csontvá/r jé 8 -kal, ennek fordítottja' 278~nnYIt jel~nt, hogy
mérést a sir adatai köz' e nek iránya '278 0 -kal té'
-98° vunont azt
A tájolást a rajzo~i~ ~sl vfázlaton jelöljtik is (~lel:~ El .-1 iránytól. A bes e rás ,munkájával á
. ep .'
a leletek kiemelése utá
kis karólQkal kijelöltük n ~s SOrt .kerfthetUnk rá p hrhuzI~n:osan Végezhetjük, de
. tóbbi esetben kö
' a e Ozoleg az irányt leszúrt
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nnyebben és blztosabba,n dolgoz-

,
hatunK, mivel nem kell Ugyelnünk a csontváz, a leletek stb.' épségére, Mégis
csak akkor alkalmazzuk ezt az eljárást, amikor a pontos Irányt előre is teljes
biztonsággal kijelölhetjük. A másik esetben munka közben szintén szúrunk le
kis karókat az Irányvonal végelhez, és a t~rképre ezek alapján rajzolj uk be
.
a tájolás Irányát.
A tájolással együtt mérhetjük a csontvázak hosszúságát is. A bolygatatlan nyújtot} csontvázak hosszát a koponyatetőWl vagy a koponya elbillenése
esetén annak irányától a sarokcsontIg mért távolság adja. A bolygatott vagy
csonka csontvázatkat csak bolygatatlan részük hosszában mérjük, s a térképen
ls így ábrázoljuk. A cwntváz adatai 'között megjelöljtik, hogya J.11érés mettől
meddig tart. Különösen általános ez a jelen_ég a templorJ:1,körüll temetőkben.
Az ilyen csonka csontvázakon a tájolással .egyeztetett középtengely hosszúságának mérésén túl - az adott bolygatatlan részekonek megfelelően - különböző részletméréseket ls végzünk (pl. válIszélesSlég, két kar- vagy lábszár-
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21. kép. A si!' Lájolásának jelzése

22. kép. Zsug-oriLoU csonL\'áz
kelfajta merése

csont együttes hossza, váll és medence vagy könyök é:s térd közötti távolság
stb.). Ezeket a méréseket a sírról készült vázlaton jelöljük.
A zsugorított csontvázakon kétféle mérést végzünk: l. a !koponyatető
é3 sarokcsont közötti távolság a csontváz zsugorított hosszát adja, 2. a ,koponyatetőtől a ml'ldence forgójáig, i,nnen a felső lábszár mentén a térdig, majd
a sarokcsontig felvett méretek összege pedig a természetes hosszúságnak felel
meg (22. kép). A kettő aránya mu.tatja a zsugorítás mértékét.
A hos9Zúság és tájolás megállapítását úgy egyeztetjük egymással, hogy
a leszúrt kis karók alapj.án a térképre a tá}olás irányával együtt mindjárt a
hosszúságot Js jelölhessük.
A sírok méJységének mérése. A sírok mai mélységadatainaJ< csak közvetett jelentősége van, hiszen az eredeti földfelszín egyik helyen állandóan
kopik, a másikon feltöltődik, s igya mai mélység csak ritkán fel ef meg az
eredetlnele A változás még egy-egy temető tertiletén is különböző lehet.
A megfigyelt jelenségEjkikel egytitt egy-egy temető vagy ternplórész .sírmély.ségeinek összevetése is segítségünkre lehet a temetőképek elemzésének munkájában. A temető. síHajzai végső soron olyan szintvonalas terl<ep!"e kerülnek,
-amelyet az abszolút magassághoz ls viszonyítanunk kell. E térképről a temető
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egyes részeinek mal szlnlkUlönbségel ls vllágo.salT leolv~shatók. A sírok mély.
ségét tehát nem okvetlenUl szUkséges az abszolut magassaghoz mérnI, de külön.
leges esetekben ez ls szUkségessé vá1hat (lásd a VI. fejezetben).
. A mélységet a föld felszínétől a sírgödör aljáig mindig ftiggőleges Irány.
ban mérjUk. A szelvény közepe tájára eső g,íroJ< mélységét azonban nem mér.
hetJUk közvetlenUl a felszíntől. Ilyenkor az eredeti. f:lszí,nt úgy jelölhetjilk,
ho~y a mérendő pont fölé a szelvény két szélére klero lécet fektetünk, vagy
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~3. kép. irok vázlato 'elól' .

allallemetéssel; 3.

....

/.~~' .....,:

4.

eÚmisbaá.s~ú1. i:skgoritOll; 2. nyujtott csontváz
o , 4. hamva ztá os sir edényei

ugyanoda zslneget feszítu"nk kl E •
két . .
rosen I ·t·
nYánváelge~~~ r.nélYsége között n~gy kÜlön~J ?S ~erületen, ahol tehát a sírgödör
le . :. a eJ nél) vegyünk fel. A ferd' Sle?, ehet, két mélységadatot (kopomerjuk, ~fz~Intesre állított ,karó vere asott fenekű sírgödrök lejtését ls
•
Térkcpezes. A temetőkb
agy zsineg segítségével
en mutatkozó törvé
.. . .
es elemzéséhez szüksé
a legpont0sabba 'b ){es, hogYa temetőtérké nY~erusegek fellsmerés4hel
A t
n a razoljuk.
pen a megfigyelt jelenségeIket
erep~n könnyen k
•
ezelheto, kisebb mére ~
képet ikésZítür.'· ~:nel r
Jellegzetesebb '~d~'ta/j el~fY9ZerG megoldásokk I tu (l:~5-l:50) temetötére Jük. Mégpedig I a a beszamozott síroknaJ< csak
92
!lJ nden esetben a sírgödör alapraj-

zát; ha padmalya, padkája vagy füLkéje van, azt ls. Kopors6s síroknál a
koporsó alaprajzát ls. A helyben égetett sírnál az égés foltj át ls jelöljük. Ezer ken belül:
aj Csontvázas sírokban a csontvázat a fej felé néző s a váz hosszával
egyezó nyíllal jelöljük. mégpedig a nyújtottakat - köztük a templomkörülI
temetök csonka váza It is - két pont (koponyatető, sarokcsont) mérése alapján
egyenesvonalú nyíllal (23. kép 3), a zsugorítottakat négy pont (koponyatető,
combcsontforgó, térd, sarokcsont) mérése szerint megtörő nyíllal (23. ,kép 1).
Ezenkívül esetleg néMny nagyobb melléklet helyét berajzolhatjuk. Hasonlóilcéppen nyíllal jelöljük az állatc90ntváz.ak helyzetét is, éspedig a kionyújtóztatottakat (pl. hawnfekvő) egyenes nyíllal. az oldalukon kkvőket még ebből a
nyílból a l1.bak fekvé~~nek megfelelően kiágaz6 kP zegzugos von,l1lal
(23. Ikép 2). Mimdkét es,~tben a tájolás és hosszús1.g mérés€:kor alapul vett s
les,zúrt pálcilkákkal megjelölt poptokat mérj ük be. Különben a többi mérést
is megkönnyí,ti s biztos3bbá te zi, ha bes,zúrt pálcLkákhoz Igazodunk.
bJ A hamvasztásos sírokban az égett csonthalom alaprajzát, illetőleg az
wrna és egyes edények helyét a legnagyobb &(mérőjükkel egyező körrel arányos3n jelöljük (23. kép 4).
A bonyolult szerkezetű sJrkamrá:kr61, koporsókról, kőkerítésekről, középkori temetők templomairól stb. külön részletes felmérés készül; éppen azért
erre a térképre csak alaprajzuk körvonalát, v3gy ha nagyon bonyolultak, felmérésük fixpontjait jelöljük a terepen. Egyedül álló sírokr61 és Igen kis létszámú temetőkről, ha szükséges, már kint a terepen nagy mértékű térképet
ké zítünk (1: 10).
A terepen készült temetőtérkép, amely a sírok pontos fekvését mutatja,
. és aSIírokrói, sírcsoportokról rajzolt részletes vázlatok, továbbá' a fényképek
segítségével, akár az ásátás munkájával párhuzamosan, akár később, otthon
szenkesztjük meg a temetőkép elemzéséhez szükséges nagymértékű térképet.
Ezen már minden jelenséget jelölhetünk.
A leletek kiemelése. A leleteIket a sírleírással és mérésekkel részben párhuzamosan, részben utána emeljüi<J ki. Ilyenkor is .adódnak olyan jelenségek,
amelyeket a sírvázlatra kell rajzolnunk és a sírleírásba be kell vennünk, esetleg fényképeznünk is kell. Különösen hamvasztásos sírok esetében gyakori
ez, mivel a kibontá sal nem mindig sikerül az összes leleteket láthatóvá tennünlk (pl. az urnában levő leleteket). Ezek kibontására a csontok és a leletek
elrendezése miatt kell különös gondot fordítanunk. Az urnában a csontok mellett főként ékszerek"vanna,k, de lehetnek eszközök, fegyverek, sőt az egésznek
a tetején edények is. Az urnákat lehetőleg a helyszínen bontjuk ki, esetleg
a múzeumba szállítás után. Ez a föld összetételétől és az urna tartósságától is
függ. Az ép urna tartaimát kézzel szedjiilk ki; ha töredezett, darabjainak szétözedésével párhuzamosan vizsgáljuk át bel ejét. Mindkét esetben rétegenként
szedjü'k ki tartalmát. Ez azért fOontos, mert egyes megfigyelések sZ3rint az
égett csontokat nagyjából anatómiai sorrendben rakták az urnába. llyenkor
tehát a koponya csontjai kerültell( legfelülre. E szokás ellenőrzésére a rétegenként kiszedett részelket egymás mellé rakjuk, ügyeh'e arra. ls, hogy ha pl. az
ékszerek nem a csonthalmaz tetején, hanem a csontok között vannak, a velük
együtt ki zedett c~,::>ntok mellé kerüljenek. Ebben az esetben azt is megállapíthatjuk, hogy az ékszerek. melyik testrészen voltak, esetleg a ruhával való
elégetésre 19 Ikomoly bizonyítékot kaphatunk Ipl. tűk, c9üngők, ö\'\'eretek).
Hasonló módszert kell alkalmaznunk a nagyméretű edényekbe temetett zsugorított csontvázak kibontásakor ls.
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.
il l l tek helyzetéről i9 vázlatot kell készíteni. Ezt meg.
Az u';l1ában lev az eu~na maga99ágának. továbbá a száj-, nyak-, has- és
oldha~uk u.gy. ho&?, érése alapján hosszmetszetl képét megrajzoljuk. Fenék.
fenékatméronek me~m
ek
sságát mindig berajzoljuk az előkerU\től mérve a kiszedesi réteg
maga.
.. I.
.
o
k"'resztmetszetet
is készítun.... Erre pedig
ként
lelete ke t . Ki sze dési rétegen
~
d' k h l
té -I
.
fe'ülnézetból rajzqljuk rá a leleteket. Ilyen mó on .azo _ ,e yze r? megköze.
lft6 képet ,nyerhetUnk. Hasonlóan bontjuk ki a ki9 koladaban vagy téglák
között talált hamvasztásos sírt.
.. ..
Egyszerű feladat, ha pl. tálban vagy a p~szta foldon ;vannak a hamvak.
Ezeket is hasonló szempontok szerint bontjUlIe Ugyelunk arra, hogya csontok
össze-vissza keverve tflgy bizonyos rendben feküdtek-e. Arra' is vigyázzunk,
hogya bontás kö.zben talált ékszert, eszközt stb. ne ~ozdítsuk, e.1 addig, míg
helyzetét le nem rajioltuk. Mielőtt a szórt hamvas slro!k boontasat megkezde.
nénk. rajzoljuk le, s kis leS!'lúrt pálcikákikal jel@ljük körül körvonalukat. A kö.
rüljelölés azért szükséges, hogy a hamvak közUI utólag előkerülő leletek hely.
z~tét a csonthalom formájához ,:iszonyítani tudjuk s így pontosabban rajzolhassuk. Beméréses és mérókeretes rajzoláSlllál az llyen jelzés, ·nem szükséges.
Az utóbbinál a méro1<eret sarkalt ,kell megjelölni már a sír előbb kibontott
leleteinek rajzolásak'or, hogy újra viSS!'lahelyezhető legyen.
A hamvasztásos sírok leleteit meg kell vizsgálnunk abból a szempontból,
hogy melyek égtek meg a máglya tüzében és melyek nem. Sokkal könnyebb
ennek megállapítása a helyszínen, mlnt később. Ez azért fontos, mert egymástól eltérő szokásokkal számolhatunk. Pl. elégethették a halottat 'ruhában, felékszerezve, viszont eszközeit s!b. csak utóbb rakták ö5iszegyüjtött hamvai
mellé. Más esetben teljes felszerelését melléje rakhatták a máglyára, de az
j si lehet. hogy ruha nélkül égetté/k el.
Az ás~tásokon jól bevá~t az a ll'yakorlat, hogyagyengetartású edényeket, csontvazakat kiemelés elott sziklkadnl hagyják a levegőn hogy !kissé megkeményedjenek.
'

A fém tárgyakról kibontáskor és klémeléskor csall< a földet távolítsuk el.
d:- ne kapargassuk róla a rozsdát, mert '!«innyen megsemmisíthetünk a' fémtargxhoz tapadó olyan 'vászon-, fa- stb. darabkákat am I k
d't'l ·t.
ltatodva megma dtak H '1
'
e ye a rozs a o a
hoz tegyünk fj;~elme'zte:-l yen nyomokat észreveszünk. a becsomagolt tárgy- .
előtt szóban ls hívjuk fel ~ Itzé~t éa restaurátor számára, de munkába adás
edények feslése erősen leko !t~e m t. Ug~an,ezt ikell tennünk akkor is, ha pl.
illetőleg málléikony.
p , vagy adlszltés festőanyaga nagyon porózus,
Az eredetileg összefüggő I I
olyan darabkák. amelyeknek köz~ ~~eknél arra kell törekednünk, hogy az
kor is együtt maradjanalk ( I
e en kapc;;olata még megvan, a :kiemelés·
ezekről is készítsünk elemzC ;a~~:1~ara~ araszereit, fémdíszekikel). Lehetől.eg
vagy a be- és Iklcsomagoláskor s -11Ítá ok. darab mar a kiemeléskor széteSIk,
k?r hull darabokra, Illetve r~g:~dlk s kö~ben, restauráláskor, konzerválás,
targy a sírban darabokra törött
tovabb. Azt a tényt, hogy valamely
kiemelés közben szétesett nem' vka gy egyes részel elporladtalk vagy pedig
j "k
h
, c s a a sírraj
,
zon jelöljÜK és a leírásban említu meg, anem becoomagolt d b '
d~r~.bok egymáshoz tartozásána~a~~:hoz olyan rajzot ls csatolunk, amely a
g~lJket még akkor ls megál1apíthatjUken~jét mutatja. Ilyenformán összefüg.
n
vagy elporladnak, ~ehát pontosan' ,a egyes. darabkák utólag kitöredez'
sen r.0ntos ez olyan leleteknél am
mar nem Illeszthetjük össze Különöés konnyen szétporladnak. A tegez~~~~~ek megmaradt részel ls tÖrékenyek
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sok kiemelésekor arra ls ügyel,nünk

!kell, hogy azok töredékeitől a köztük levő nyílhegyeket már a helyszínen
megl5ülönböztessülk, és a nyilak számát megállapítsuk.
Van rá eset, hogya leletek eredeti összefüggését kiemelésükkor i9 megőrizhetjük. Pl. ha a gyöngyfüzér szemeinek egymásutánja a kibontott sírban
megállapítható, mindjárt eredeti sorrendjükben fűzhetjük fel.
Az eredeti összefügg~seket természetesen az in situ kiemeléssel őriz
hetjük meg legjobban. Kiemelhetünlk kisebb-ll1agyobb részleteket vagy az
egész sírt. Az ln situ kiemelés technLkájának különböző módozatai vannak.
amelyekről később lesz szó.
A csontok kiemelése. A csontvázas sírok feltárá9ánalk utolsó mozzanata
a csoillok kiemelése. Ezután már csak a'z alatta levő földrétegnek a ~ír fenekéig való átvizsgálása lI<övetkezlk. (Az embercsontOk ,J<,jemeléséről lásd a VII.
. fejezetet.) Itt csak a következőkre hívjuk fel a figyelmet. Lehetőleg minden
csontot, még az erősen mállékonyakat vagy részben elporladtaJkat ls Igyekezzünk megmentenI.
I
A csontokból nemc9ak az embertani hovatartozás, életkor stb. és az
ez~kikel összefüggő kérdések tisztázhatók, hanem a rajtuk előforduló rendellenesség,ekből és elváltozásokból Igen sok ·sérülés, esetleg operálás (pl. trepanálás) álLapítható meg, azonkivül ,különféle népbe~egségek ls. (Lásd még:
Szempontok az embertani leletek feltárá9ához c. fejezetet.)
:
A különböző korú, egymásba ásott és a templomkörüli temetőkben természetesen nemcsak a teljesen vagy részben bolygatatlan csontvázakat tartjuk és csorrfagoljuk külön a többleiktól, banem a teljesen bolygatottak főbb
csontjait is (koponya, hosszúcsontok). Utóbbiak csomagolá9Cllkor más és más
jelzésekkel utalunk környezetükre, Illetőleg arra a 'sirra, amelynek szlntjében vagy gödrében ta-láltuk.
Különösen bonyolult az eligazodás a templomkörülI temetők sokszor
össze-vissza keveredett csontjai !között. Pontos helyszíni megfIgyeléssel azonban sok esetben már az ásatás. során lehetővé válik, hogya szétszóródott csontok hovátartoZ'ását megállapithassuik. A leg,egyszerűbb eset az, amikor egy
magasabb szintben fekvő csontvázat egy mélyebb sír ásásakor vágtak át.
Ilyenkor az utóbbi földjében talált bolygatott csontok az átvágott vázhoz tartoznak. A csontok valószínű hovatartozását a sírleírásban, a csontvázlapon,
azonkívül a becsomagolt csontokon is jelöljük. Természetesen nem mindig
ennyire egyszerű a helyzet, mert több sírral is átvághattak egy vagy több
másikat. Ilyenkor is legtöbbször megvan a lehetősége annak, hogy valamilyen'
összetartozást általánosságban megjelölhessünk. Ennek alapján azután az
antropológus a f.lnomabb egyeztetést elvégezhet!. Gondos sírrajzok és sírleírások alapján még utóLag ls egyeztethetOk a csontok. A sírhoz nem köthető
szórváJnyos csontokat peolg azért kell eltennünk, mert időbeli összefüggések
még Itt ls megállapílJhatók (pl. bármely sír földjében talált bolygatott csontok
kétségtelenül a megelőző idő embertani anyagához tartoznak) Ha ezt sem
si·kerülne megállapítani, még aklkor is szükségesek a temető általános embertani képének meghatározásához. Ugyanez áll él. C ontházalkban (ossuarlum)
másodlagosan eltemetett, szétválaszthatatlan összevlssza~gban fekvő csontokra ls. Utóbbiakkal sem igen törődtek eddig kutatóink, pedig sokszor
- tágabb időhatárok 'között - még ezel< !korát ls megállapíthatjuk. Ugyanis
az Ilyen csontok között leletekre ls bukkanhatunk, ha másra nem, legalább
egy-egy jeliegzetesebb vasdarab ra (koporsóvasalás, zár, koporsószegek), nem
is szólva arról, hogy a csontokat esetleg a korábbi templom faragott köveiveÍ lkeríthették körül. Mindezekből következtethetünk az átépítés Időpontjára
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la ítanunk (antlben az írott források i~ segíthetnek),
is. s ha ezt sikerül megálvl.tozáS e16tt1 idő embertani anyagába sorolhatjuk.
az előkerült csontokat a b tani anyag szakszerű kiemelésére antropológus
Temetőásatásokon az em er
szakember Jelenléte nélkülözhetetlen. .
.
Az állatcsontvázak kiemelését és csomagolását az emberekéhez hasonló
..
•
szempontQk szerint és módon végezzük.
A hamvasztásos sírok égett cllmtjalt ls el kell tennunk. Ezekboi is megállapítható nagyjából az elhamvasztott halott életkora, néha a neme is. Vizsgálatukból tisztázható!< az olyan kérdések is. hogy ha két edényben, vagy
edényben és mellette a földön találjuk a csontokat, vaJjo~ kettős temetkezéssei van-e dolgunk, vagy egyetlen halott csontjait osztottak-e me? Esetleg
mindkettőre ls akadhat példa. Egy-egy halott csontjainak mego&ztasa esetén
ls felvetődhet a kérdés, vajjon a csontokból újra meg újra nein ugyanazok
kerülnek-e az egyik, illetőleg a másik helyre? A szétosztott hamvaIkat különkülön kell csomago1Jlunk, hogy az említett vizsgálatokat is ellehessEm
végem!.
A csontok kiemelése után az alattuk levő Cöldréteget is átkutatjuk a sírgödör Cenekélg. Leletek Itt ls elókerülhetnek, J<ülönösen az olyan" viseletdarab()lkból, amelyek a halottat - akár homlokát, derekát, k:lrJát, lábát
stb. - körülövezték. Azonkívül a halottról ls lecsúszhatott egy-egy tárgy.
vagy pl. a félrefordult Cej alatt ls találhatullJk fülbevalót, hajkarikát ~.tb.
Másko! .meg ~ kopors? nyomait találj uk meg a csontváz alatt. A sírgödör
kltlsztItasa utan vizsgalhatjuk meg tüzetesebben azokat, amelyeket kIégettel;
vagy kltapasztottak .. A tapasztásból, különösen ha pelyvás sárral történ'
tegyünk el vizsgálatra egy-két darabot.
"

életkori ,adatok Celvételének elmulasztása kLzárja annalk lehető&égét, hogy a
szokásos embertani kérdéseken túl statisztikusan értékelhető paleodemográCLal Mrdéselket is Celvethessünk.

3. Szempontok az embertani leletek feltárásához
A régészeti és embertani kutatás együttműködése tk"l" "sk'
" é
népességi kérdéseket lIIetáe
' u ono ep nepI s
e követelménynek eleget tehen~.m~ ~ár elengedhetetlen követelmény. Hogy
hez hasonló, pontos megflgyel:kk~~ ~ embertani lelet.eket is a régészetiekrhaSSiUk fel. alabb néhány lényeges
szempontra hívjuk fel a figyelmet.
Mindenekelőtt két Contos körülmén'
..
.
feltárását a régész lehetóleg az
t \~e kell ugyeinI. Az embertani lelete};
során a lehetőség határain belül ~ r~p~ gussal együtt végezze, s a munka
fe~szedésre törekedjék. A .. telje~ ,~nt Centebb szó. volt erről - a teljes
g arra. vonatkozIk. hogy minden sír
mmden csontvázát gyűjtsük be
al.aposabb~ legyen.~k. Helyreh~z~a~at~~~zl~:n .~ett megfigyeléseink. minél
.
t kovet el embertani szempontboi az. aki csak a JO megtartásu'
ko ZI..k azo~ra
.
g yűjtl be. Ez különösen vonataz esetekre, amikorcsontvazakat
a
nem m.entlk meg. és azokról csak álJfáermek-, llletve csecsemőcsontvázakat
:eket es feljegyzéseket csinálnak. Ilyen ~s vagy csak régészeti megfigyelés az 5 - 6 éves gyermek egysé es
setekben. a néhánynapos csecsemő
és pontosabb életkori kÜlönbség~ ~~gfIkrm~k" jelzést kapván, a finomabb
~~~:á~~\es csecsemők CsontvázaI, ml!lltho pítása ~ehetetlen. A néhány n3poS
.
.
sem ~pnak. Gyakort eset h gy rnelJekletük nincs sokszor mé"
vanyal - miUtán azok t l
' ogy a néhá
'
"
mutallkoznaJk és jelenlét~ jegen elporladtak _ csa~ n~po~ csec~m~ T?a.radIyének alapos átVlzsgálá 'Cia
sak Igen gondos megCi .a talaj e.lszmezodeseben
sa a pján állaPítható me gyelés, valamint a sír he96
g. Ennek, valamLnt a pontos

It Q.

3
24. kép. 1.

~ ~.

Csecsemő

korának meghatározása fogsor alapján. 2. Kormeghatározás fogak alapján.
3. Varratok elcsontosodása. 4. Férfi .és női medenceszög

Az említett szempontok figyelembe vételével a következőket kell szem
tartanunk:
A csontváz bizonyos mértékű ismeretével minden ásatónak rendelikeznie
kelL tehát tudnia kell az egyes csontok egymásutáni ikövetkezését.
A Celtárás módját az előzőkben már tárgyaltuk. Itt csak azt jegyezzüJk
meg, hogya koponya Celtárása soráln különös gondot kell fordítani az arcelőtt
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ból az arckoponya leglényegesebb részei az
, kopony~ra. Embertani szempont zdulat vagy nem eléggé óvatos bontás esetén
orr- és a járomtájéic. Hirtel: ~z orrtájék a méret, de méginkább a felépítés
ezek könnyen elpusztulhatn . ó us számára. A járomtáj~, kUIÖlllösen pedig
szempontjából fontos az antropol;kOPOnya méretes ért~elése szempontjából
az igen törékeny járomIv a~ a arckoponya töredékes és az emlitett részek
lényeges. Abban azteksetben'dO~~ meg kell őri~nünk, mert a koponyák csak
c90ntrészlete1 töröt e , gon
í alkalmasak teljes érték(i embertani vizsgálatra.
.
. ,
gy A feltárással kapcsolatosoo igen kívánatos, hogy mar a helyszme,n. a
lelet teljes megtisztitása után, eredeti fekvésben, előzetesen is meghatarozzuk a csontvázlelet nemét (24. kép 4). A nemet legbiztosabban a szeméremcsontok symphysls-szögletébe.n határozhatjuk meg. Férfiak. esetében ,a symphysi&-szöglet hegyes (67 _75°), s a szeméremcsont éles csucsban tala1kozik,
A nők esetében a szernéremcsontok ágai laposan közelednek egymáshoz, és
a syrnphysis-szöglet tompa (84-95~). Ugyancsak kívánatos már a feltárás
során az előzetes kOl"ilIleghatározás ls. Ez gyerrnekcsontvázak esetében alapvető fontosságú, kUlönösen azOkban az esetekben, amlJkor a töred~es leletet
felvenni és megmenteni nem lehet.
Alábbiakban az embertani gyakorlatban használatos korcsoportbeosztásokat és azokat a jelenségeket és jellegeket találja az érdeklődő, amelyek
alapján a kormeghatározást mindenki elvégezhett
Infans l. SzUletéstől az első maradó fog kitöréséig (kb. 7. életévlg).
Infans 11. Az első maradó fog kibúvásától a második níaradó őrlőfog'
kItöréséig (13-16. életév).
A két gyerrnek-korcsoporton belUI a pontosabb életkori meghatározás
a mellékelt séma alapján történik. A 24. kép a tejfogak kibúváSi sorrendjét
adja, .amelynek alapjéÍlll a csecsemő életkora pontosan meghatározható,
A 24. kép 1- 2. a maradó fogak kibúvási sorrendjét adja, amelynek alapján
a pontos élet~or Inf~ns II. korcooporton belUI megállapítható. Mindkét lIcépen
a fogak melle írt sza~ok a hónap, illetve az évek megjelölése!.
JuvenilIS. A masodlk maradó őrlőfog lkibúvásától az ék- és nyakszirt~~~~~~. ef~~~~~~~~~e~.álg (synchondrosls-sphenobasilaris elcsontosodásálg)
AduIlus. A koponya alapján az említ tt
h
h
e sy,nc.ondrosls-sphenooccipltalis
elcsontosodása már befeje ődött
a varratok leg'nagyObbréSz~ még :Ylt~;:,::~d(%b~~IOfog már mm:ödésben és
Maturus. A fogak koptatottsá'
yire a 30. élet-evig).
nagyrészt folyamatban (50.' életévl:~ előhaladott, a varratok elcsontosodáS'l
Senilis. A varratelcsontosodás ~é hullott fogak helyén felszíVÓdott (60 ~~ iOkozatban van, a fogmeder a klAz említett felnőttkori korcsa ~ et v é.s azután).
téke ,szerint pontosabb kormeghatár~z:n belU! a varrat-elcsontosodás mér·
a nYil-,. a l~bda-, a halántékPikkel -v ls lehetséges. A 3. ábra a koszorú-,
meghatarozasát adja sematikus áb á Yl arrat elcsontosodásának 10 évenlkénti
Az ásatási megfigyelésekne: ~~ ásban: felUlnézetben (24. kép 3).
t~rt terUleten. Kutassuk fel a ,temetőh~sze tul kell terjedniUk a valóban felbös, hogy a kettő hogyan viszonyult e z ta:tozó telepUlést, mert nem közömi~kább ezek egyUttes feltárására é gyma!lhoz (pl. vfzentúli temető) MlndtorekednUnk a föld
s az elért e d
.
hatunk mind közele~~zI. kö:uyezetet is álland~~ mények összevetésére kell
és közelebb az egykori él szem előtt tartva. Igy jutmegelevenftéséhez
.
et teljes megismeréséhez és

v.

TELEPFELTÁRÁS

A telepUlések természetük szerint két nagy csoportra oszthatók. Vannak: 1. természet nyújtotta barlangok és kőfülkék, 2. ember készítette építmények. A két csoport feltárásának módszere világosan elválLk , de vaooak
átmenetek is. pl. ha barlangban építkeznek. Az építmények legtöbbször nem
elszigetelten. hanem csoportosan fordulnak elő; ezért nem há~aIk, hanem
telepek feltárásáról beszélünk. Megkülönbözteihetünk tehát barlangi és
szabadtéri telepásatást.
A települések kutatásának, feltárásának módját elsősorban az épftmé-.
nyek a1nyaga határozza meg~ A módszer alapelvei nincsenek tekintettel' a régészeti karokra.
Az építmények h'áromfélék: a) földbemélyedők, b) könnyen pusztuló
anyagból (sárból, vályogból. agyagból, fából), c) az Időjárásnalk ellenálló
aIl1yagból (kőből, téglából) épültek. Ez a felosztás nagyjában ugyan követi
a gazdasági és társadalmi fejlődés mell'etét, de 'kevés tekintettel van a csoportok egyidejQ előfordulására. Az építési eljárásban és anyagokban V:aIl1nak
jelenségek, amelyek tájélkoztatnak az épületek korát illetően, ezekről a maguk
helyén lesz szó. Gyakran me"gtörténLk, hogy nemcsak egy telepen, hanem
egy épületen belül is két, sőt többféle építési eljárást, különböző építőanya
got találunk (pl. kőböl épült vályog'osztófalú és fatetöszerkezeta ház vagy
kőaLapú" faház). A kö- vagy téglaépületek biztos alaprajzot adnak, a faszerkezeta sárépületeket legtöbbször csak nyomokban lehet felisrnenni. A ikét
csoport kutatása felismerésben és módszerben eltér egymástól.

1. Barlangásatás
A barlangok leleteket is tartalmazó :kitöltése a mait megelőző geológiai
rakódott le. A régészeti emlélkelken kívül olyan őslény,tant, növénytall1i stb. anyagot is tartalmaz. amely a legtöbb esetben biztosabb alapot ad
a kormeghatározásra, mint a régészeti leleteIk vizsgálata. Barlanglelöhelyeink
talaja változatos, s a benne levő kisebb-nagyobb kődarabok miatt nehezen
ásható. A kitöltő anyagot gyakran szilárdain öss~etartja a mésztufa. Ezt csákánnyal is nehéz bontani. A kitöltés tömörebb, nehezebben ásható a nyílt
területet!<: tal.ajánál. Ezek a lIcörülmények soIkszor megnehezhtllk a fiJnomabb
bontóeszközök használatát. A barlangi agyag legtöbbször még nedves, sáros.
és a rétegek egymá9tól csak a legritkább esetben .különülnek el észrevehetően.
Első lépé,s a barlang felmérése (25. kép). A felmérés legegyszerubb
módjánál ,a barlang .tengelye mentén zsinórt feszítünJk lIci, ezután a barlangboltozat bejárat feletti legjobban előreugró pontját a tengelyre vetítjük le, és
facövelkkel jelöljü'k meg. Ez a pont lesz a O pont. Ettől kifelé és befelé kétméterenként számozott cöve.ke:ket verünk le a tengely mentén, a barl,ang felé
l, 2, 3 stb., kif.elé I.. II, III stb. jelzéssel. Utám a tengelyre merőleges vonalakat jelöljük W, s ezeket ls Ikétméteres szakaszokra osztjulk, IIclcövekeljük.
If.. kereSlztvonal cövekelt úgy jelöljük, hogy fll. a 2. ponton áthaladó vonal
cövekei a 2/a, 2/b, 21c stb. számot kapjálk, a II. ponton átmenőeIk cövekei a
Wa, II/b, IJ/e stb. számokat. Ez a hálózat a barloog területét 2 X 2 ID-es
négyszögekre osztja. Ha a barlang felülete keSkenyebb, a felszínt f,eloszthatjulk 1 X 1 m-es vagy még kisebb négyszÖge.kre, esetleg azok részeire is.
időben
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Ikészített átnézeU térképen minden négYSlZögnEt
Az 1: 100 arányban e ,barlangjárat elfordul, a' tengelyelhajlás Szögét

kUlön számot adunk. Ha a
ünk A bonyolultabb barlangOk területét
megmérjlllk, 9 esze J1n t t~:é~Znégyzetes hálózatot ásatási SZ€mpOOltbÓI mlnháromszögeléssel ro ér jllk. .
den esetben ki kell jelölni.

A bejárati lejtőn a kutatóárok legfeljebb a O vonalig haladjon. Rétegről
rétegre ássunk. Ezzel megkapjuk a barlang előterének pontos rétegmetszetét
anélkül, hogy veszélyeztetnénk a barlang belsejének szintjeit és az esetleg
r

I

I

PROBAAAOK,

26. kép. Pr6baárok a barlang bejáratánál

bennük levő leleteket (27. kép). Nem ásunk ötletszerűen kiválasztott helyen,
szabálytalan és térképezés nélkül ottmaradó gödröket. Ezeik a jól-rosszul
betemetett gödrök a ikéooób itt ásatók munkáját igen megillebezítlk, sok
zavart okozhatnak annak, aIki későbben fog ásatni. A kutatóárok falán leolva9hatjuk a rétegek adatait: az egyes rétegeik színét, vastagságát, elhelyezkedését. A tulajdonképeni feltáró munkát csak ezek ismeretében kezdjük meg.
A kutatóároktól folytatólag a barlang belseje felé haladva, jelöljük ki a bar-

25. kép. Barlang felmérése M,16zaltal

Az alapterület felmérése után a
.
lünk ki festé9Sel vagy bevéséssel E~arlang falan magassági fixpontot jelöA barlangfeltiletet és a feltárt rét~ f Itől a ponUól mérjük a magasságot.
(lásd a Vr. fejezetben).
~ e színt Sllintvonalas té!iképen ábrázolj uk
A feltáráskor kutat6árkunkkal
a tengely vonalában haladjunk a :;ndlg a bejárati lejtőről induljunk, 9
méreteit a barlang srobJa ro . va r ang belseje felé (26. !kép). Az árok
vagy. csak a fél-. esetleg neg~'dszéfY ~ bejárat teljes szélességében ássunk
~i~~lg a kijelölt középvonal legyen e~ g~ úgy, hogy az árok egyik széle
a~~lg r:;;~I~~~~~ a telepásatás m6dsz~rév~1 tá őkjuk°rt köv:tő magasabb rétegben
fel (Iasd ott). A kutatóárkot
. amíg el nem érjlIk a bari r
100
ang szálban álló sziklafenekét.
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27. kép. A pr6baárok metszetrajza
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lang teljes (vagy 1/., 1/.) szélességében a teltárandó 2 X ~ vagy ~ X 4 m~es
szelvéllyeket. Ha a kutatóárok. azt mutatja, hogya kitöltés különlegesen
vastag, még nagyobliméretű szelvénnyelkell dolgoznunJk.
csak szelvények teltárásával t1gyelhetJük meg az öS.9Ze~üggŐ tárgyakat
és jelenségeket (műhely, tűzhely, kunyh6alap. stb.),. tov~bba .az egYmásra
köv~tkez6, egymástól elvál6 szinteket. Elkerüljük laz alacsálkanyqzást, om.
lasztást, amely hozhat gazdag anyagot, de lehetetlenné teszi a rendesen fekvö
és a beékelódő rétegek megfigyelését. Ilyen módon általáJJ:1os ~épet kaphatunk
a jégkori életr61, annak jelensége1r6l, és nemcsak összefüggéstelen metsz~t.
csfkot. amely legjobb_esetben is csak időrendet ,adhat.
Ekkora felülettel a legkevesebbre csökkenthetjük a szűk kutatáSi felU.
letekkel dolgozás esetén szi,nte elkerülhetetlen anyagvisszahullást, ami az
időrendi megállapitásnál is zavarokat okozhat.
A felmért és megjelölt szelvényt ás6nyomonként ássuk fel, de úgy, hogy
a felá~ndó terület két - egymással derékszöget alkotó - oldalán meg.
flgyeloar~klkal tlsztázzuk el6re egy-egy réteg vastagságát a szelvényen ~belUl
A kutatóarok szélessége 0,5 m, mélysége a réteg vastagságától függ, Csak'
a legna~yobb óvatossággal mélyítj iIk az árkot, megállva az esetleges tűzhely.
csfBcoknal, rétegfelszineknél, sót minden nagyobb !kőnél stb Ezzel a
.d
szern;f a rétegek elhelyezkedését ill felület három vagy
mind a ~éo .
oldalán ellenőrizhetjük. Az ásónyomonként leásott föld
. ' gy
gy
szelvény ,területére dobáljuk lefelé, 19y nem !kell tarta etnJke
mar feláso~t
oda nem tartozó an a b
nu
a zavant okozo,
kell csákányozn1. A :a:YOb:P:~~:~~~ Asatás közben Ill?gy~n óvatosan
már egészen a7. alapjukig kllrülástuk sak aikkor szabad eltavohtallli, amlkor
és a megflgyelóárko~ban már lát uk és a térképre :ajzoltuk. A metszeten
felszínéhez vagy túzhelyréteghez stb. ' hogy mikor közeledünk újabb réteg
A cSlálkányozást és lapátolást má 25
tOOSüik: meg, és a további munkát t r
-3.0.. cm-rel ,szintek felett szün·
~tb.) végezzük, úgy, bogy a feltá m~~ esz~özokkel (bontókés, seprű, ecset
allva dolgozunk.
ran
területre pallót helyezünk, és arra
Az l'. 100 aranyu
. . átnézett ténké
egyes ásatási szelvényekröl l: 50 l'
mellett a rétegmetszetekről és az
teleket kell készitenünk.
."
O, sót 1: l O arányban részletfelvé'
.
. A függőleges metszetek bem
szeles, l dm 2 -es fonalhá16val és c:-'ésere és tér~épeZ'ésére 2 m hosszú, 0,5 m
~nnek pldalléceibe CSúsztatható 2 jelzéssel ;llatott mérőkeretet haswálunk.
labakat szerelünk A
, m hosszu 10
zolását (28. ké ) .
mérókeret megikönnyitl'
écm-es beosztással ellátott
A lk1tö1té~ .
a r tegek és a felületek raj'
.
a &zlklafenéki bo
rmt atvizsgálva táVolit
g ntjuk fel él a b
arla~g előtt rétegek szeségesebb mértékben juk el. A SZiklafenék ~
anyagszállitást megk::engetjük a már átviJ::I~etlensegelt csak a legszük'
A kitermelt föld t yltsUk. Még jobb ha pa116:nyaggal, hogy a továbbl
helyig - a barlan e a fellárást6l a b'arLa
feJktetünk le.
kosarakba n SZállltjJ: ~~ete1töl fUggően _ ~lib~járata előtt levő válogató
a kUermelt anyagot' a ább CSökkentsuk a f gakkal, cslllén vagy .kézi,
valamennYI a' rétegb leggondosabban vál ellárt köbméterek számát de
~?- és csonteszköz b~k~~e szelvénybeno~~~~~ll át. Igy II!egközelft6leg
aromszor-négysz!!r al1lllyt -ml a kerül. A válo atóa att maradvány, faszén,
, nt azoké, akik a ~öld mUnkások száma legyen
102
et kltermelik ügyell!1ünk

kell arra, hogy az egész ásatási területet tisztán tartsuk. Minden visszamaradt hulladék zavart dkoz.
Bármilyen ktsméretű legyen ls barlangunk vagy kőfülkénk, és bármilyen
szép leleteket igérjen is a még ki nem ásott rész, a kitöltés egy részét meg
kell hagynunk tari.úfalnalk hogy eredményeinket később- is ellenőrizbessük.
Helyes, ha a tanúfa1.at jól megépített, esetleg még külön földhányással ls
megerős1tett kőfallal védj ük meg a beomlás és a turlkálók ellen.
.
Szabadtéri őskőkori telepeink száma egyre szaporodLk. Feltárásuk módja
azonos őskori szabadtéri telepen végzett ásatásaLnk módszerével (lásd ott).
Az őskőkor műveltségeinek meghatározásakor az es7Jközök tipológiai
vizsgálata nem mindig vezet biztos eredményre. Ezért táma5'Zkodott az ős
Ikőlkorkutatás már kezdettől fogva az őslénytanra, földtanra, faszénvizsgá-
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28. kép.

B~rlangásalásoknál

használt mérökerel

latra, újabban a vkágpor-vlzsgálatra, a kltöltésl anyag vizsgálatára és vegytanra. Ezért kívánatos, hogy a barla1ngásatásokon a régészen kívül minden
esetben vegyen részt paleontológus, és ha csak lehetséges, a kutatóárok
elkészülése után a rétegmetszetet vizsgálja meg geológus és petrografus b.
Ugyanez áll arra az esetre ls, ha valaki őslénytani ásatást végez negyed!kori,
de különllsen Würm-korl lelőhelyen. Mindenképen kivánatos, hogy Itt viszont
régész is legyen jelen a munkánál.
Abballl az esetben, ha a régé5'Znek mégis egyedül Ikell vezetnle az ásatást, a természettudományi jellegű leletanyagot a következő szempontok sze·
rlnt gyűjtse be.
A gondos válogatás ne csak a régészet! anyagra terjedjen ki, hanem
az állattanira ls. Még a legkisebb csontszllánikot is ugyanúgy el kell tenru,
lelőhely és réteg szerint pontosan jelölve, mmt a legszebb eszközt. Különös
gonddal kell gyűjteni és !kezelni az apró rágcsálók és rovarevók csontjait
(a mi~rofaunát), mert ezek a legkisebb éghajLati Ingadozást ls búen tükrözik
-Az összegyűjtött csontanyagot csak a p~leontológus sele)tezhet! és sohasem
a régész. A csöntokat még bányanedves állapotban .kell papirosba csomagoini
és moha vagy finom faforgács közé ládába helyeznI. Igy lilssan 5'Zárad ki,
nem repedezik és nem pattogzik szét.
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Ugyanilyen gondosan kell összegyűjtenJ a faszéndarabkálkat is.\ Lehető
leg ,nem a kihordott földMI, válogatás közben, hanem közvetlen a r~tegbOl
gyűjtsük mert így kevésbbé törnek és torzulnak~ Ugyancsak a meghatározást
nehezító ' - sokszor lehetetlenné tevő - torzulás el,len voédekezünk aZzal,
ha faszéndarabkákat nem puszta kézzel, hanem puha, u. n. Leonhard-cSipesz.
S1.el fogjuk meg és tesszük az üvegC101ákba. A faszén olvasztott parafinnal
val6 konzerválá9ára nincs szükség, mert ,megnehez1tl a vizsgálatot. Jobb és
egyszerűbb nagyméretű C101ákba, száraz vatta közé rakni. ügyelni kell arra,
hogy elég szorosan legyenek csomagolva, mert szállítás közben ráz6dhatnak,
morzsol6dhatnak.
Minden réteg anyagáb61 vegyünk mintát a kitöltésvfzsgálat Céljára.
Az 5 cm átmérójűnél nagyobb köveket eltávolitva, kb. 1 - 1,5 kg anyagot
szélesszájú, j61zár6d6 üvegbe vagy sűrű anyagú vászonzacsk6ba gyújtsünk,
Ezen az anyagon később szemcsenagyság-vlzsgálatot v,égeztetonk, amely az
anyag eredetére és természetére nyújt adatokat. Leghelyesebb, ha az 5 cm-nél
nagyobb köveket a helyszínen vizsgáltatjuk meg petrografussal vagy geo16gussaI. A kövek felszínének korr6z16jáb61, törési körülményei ből, nagyságukb61 stb. a lerakódás Idejének éghajlatára lehet következtetni
Kémiai vizsgálatokra felhasználhatj (j( a kőzetanyagminta e'gy részét
vag~ pedig kUJön gyűjtünk kis, szélesszájú üvegben kb. 10 dekányi 2 mm-e~
~zltan átszltá.lt .anyagot.. Az ásváalytanJ és vegytani vizsgálatok szi~tén a ki.
töl!és erede~erol és lerak6dásának körülményeiről adhatnak fontos felvllá 0sftasút. A gYUjtö~t talajm!nta egy bizonyos mennydségét a többi lelettel egy~tt
a m zeum raktárába helyezzük el.
Barlangi kitöltéseken nem szOktak
'
geznl, mert nem adnának reál1 e d
ugyan viragpor-vizsgálatokat véés az előtte elterülő völgy ta~aj~~sz~:n:I~k~~ helyes azonban, ha a bar~iIlg
meg, mert esetleg azonosíthatjuk a vör f éktanlkus és geol6gus vizsgalja
kel, s így az előbbieken már tel sért gy en rétegeit a barlangi rétegektünk. E vizsgálatok a legértékese~~ k ékű Vlrágpor-vizsgálatolkat végeztetheRöviden összefoglalva az edd! Orme~határoz6 adatokat adhatják.
sabb az Összes jelenségek legponto~~~~etr a barlangásatásnál ls a legfontok,?Zlk ez azokra ls, amelyeket plllanatn l eljegyzése és térképezése. Vonattunnek fontosnak számunkra. Össze k~ ag nem tudunk értélkelnl, vagy nem
az rég~zetl vagy természettUdománYi j raJtenünk minden leletet, legyen
egyre ujabb terUJetre kell kiterjeszt I e egű. A vizsgálati szempontokat
san, megbízhat6an kell 'rögzíteni S hen , s a megfigyeléseket nagyon alapo~~~~g~I~~n:.ét~s~:mának növeléséto :~%t~labata a kitermelt anyag mennyigunJkon OIY~ b:ha~~re~~dnt. Csak így végezhetün~e~s ~~ndig ma~adéktalaJ1
dolgozás megkövetel
sgálatokat, amIlyeneket ,_
geztet;hetonk aJllya.
a ",orszerú asatás és fel-

2. Szabadtéri telepásatás

Az őskori, népVándorlás
ban hasonUt egymáshoz
kort és magyar közé k
seket, alapjában véve ~sa~ természeténél fogva ~ ort telepásatás igen sokAz őskori telepek k em azonos m6dszerrel ndegyik mutat is eltérészerét., Kutat6lnk éVtlZed~~~sa már régen k1feJlesz~ell a munkát elvégezni.
az eljarásokat, és kétsé te P3Sztalata álland
ette a maga sajátos m6dtalatal jelentős segftsé~t Ul ezt fogja tenn~ tökéletesítette, finomította
udnak nYújtall1 a Ma JÖvőben is. Eddigi tapasz104
nyegesen ,kevesebb !kutatást

I:n

végzett, de máris kialakul6 m6dszerrel dolgoz6 népválndorláSkori és magyar
iközépkori kutatásunknak.
Egyetlen laJk6telepet sem tárhatunk fel úgy, hogy a: munkát egyszerre
kezdjük 'meg az egész területen. Nemcsak a teriHet nagysága teszi ezt leheh.. ti eruné, haIllem az ds, hogy nélkUlöznünk kellene minden keresztmetszetet,
holott ezekre feltétlenül szükségünk van. A r6mai és középkori épUletásatásokat !kIvéve, nem helyszínen !konzerválhat6, megtartand6 ásatási objektumokr6l van sz6, hanem csak nyomokr61, másszínú és összetételú talajfoltokr61,
«unybó- és házalapokr6l, melyeket megtartanI nem tudU!l1!k, és amelye.knek
3zerkezetéről, összeCüggéselről és egymásutánjár61 a metszetek tájékoztatnak
3 legjobban.
A felásand6 területet kisebb, de csatlakoz6 szelvényekre !kell felbontanunk; a munkát ezeken felváltva végezzülk el. Ha a lak6telep kJterjedésé,,
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29. kép. Szelvények sarkainak kicövekelése

nek megállapítása végett előzőleg e. - D. Irányú pr6baárkot húztunk, leghelyesebb, ha ezt az árkot főtengelynek véve, a szelvénye.ket ettől K-re és
Ny.-ra egymáshoz csatlakozva jelöljük k1. Sakktáblához hasonl6an 4X4
vagy 5 X 5 m-es, tI1égyzetala!kú szelvétllyeket mérünk kl, és sarkpontjaLn cöveket verünk le. Ezek az egész munka folyamán helyükön maradnak. A szelvényeket megszámozzuk (1. !kép szerint).
A szelvények klcövekelése után külön ikl kell jelölni a felásand6 részt.
A szelvények határáig nem áshatunk, mert nem maradna közöttük földgát,
s így metszeteket sem kapnánk. A kimért sarokpontok érl,ntetlenlil maradnak (29. kép). A kiásand6 szelvények tényleges sankait minden irányban
10 cm-rel kell beljebb .verunücl<. A szelvény így minden oldalon 10- 10
cm-rel szűkebb lesz, és 20 cm széles földgátak .maradnaJk az egymás után
feltárand6 szelvények között.
A munkát egyszerre egy vagy több szelvényben kezdhetjük meg, attól
függően, hány emberrel ásatunk és hány régész van jelen.
Először felássuk a páros számú szelvényeket, s a földet a páratlan
számúakra dobjuk A kitermelt föld elhelyezésénél ügyeljünk arro, hogy az
a későbbi bemérést lehetőleg ne akadályozza (5. kép). A páratlaJll sdmú szel105

unkát csak akkor kezdjük meg, amikor a páros számúak helYén

vények~ a ~ b f jeztük , s a földet visszatemettük. A második fordulóban
az ásatast mar e e
",,' tt f"ld t

a már visszatemetett szelvények tetejére dobatjuk a ""aoo
o e.
5 X 5 vagy '4 X 4 m-es szelvények kijelölése nem mindig lehetséges.
Néha csak keskeny hely áll rendelkezésünkre. Ilyenkor nem ragaszkodunk
a fenti mérethez sót még a .szabályos derékszög-alakhoz sem.
,
Tetemes va'stagságú művelódésl réteg vagy több réteg esetén a lakótelep
helye feltétlenül magasan feksz1k. halmot alkot. Az átkutatandó rétegek Ilyen
esetben 4,-6 m, sót még ennél ls vastagabbak lehetnek. Ilyen helyen nagyobb
méretű és a szükséghez képest lépcsőzetesen ásott szelvényekkel dolgozunk,
és a Idásott szelvények oldalának beomlását - ha lehet, Ikidúcolással - meg
kell elóznUnk. de 'mindenesetre 'nagyon óvatosan kell dolgoznlllllk. Tanácsos
a szelvény szélére kidobott földet azol1!lliéll továbbIapátoLnI. .
•
Ritka kivételtól eltekintve, többrétegú lakóteleppel van dolgunk.
Hosszú életű lakótelepen még ugyanabban az egyetlen rétegben is találhatunk egymás fölött több lakóháza't. padlósározást, túzhelyet stb. Ilyen esetben a településben megszakftás nem állt be. egy tönkrement ház helyére vagy
részben annak helyére épitették az újat.
'
A telepásatás alapvető munkája az egymásra települő rétegek megfigyelése. elemzése és pontos rögzítése. Ezért kell figyelemmel kísérni a föld
elszineződését. a rétegek szeÍ11<ezetét. Meg kell· figyelni a kevert humusz
az omladék, feltöltés, feltöltődés. lesározás stb. rétegeit aZéi.t, hogy azokbói
a telep életmegnyllvánulásait Idolvasbassuk. Igy pl. ha az omladékok között
vag~ felett vízszintes felületú iszaplerakódás vagy folyami homokréteg mutat.
kozilk, kétségtelen, hogy 'él telepet vagy annak egy részét víz öntötte el Nem
elég c~ felismerni a hordalékréteget, hanem azt is .ki !kell elemezni' hogy
ez az elöntés okozta-e a pusztulást vagy sem. A házakban és köm éklikön
vastag hamuréteg nem mindig jelenti a házak leégését ~el kell
Imutatkiozóh
smern, ogy a hamu túzvészból ered~e Il k
.
megszenesedett gerendáinak maradván' a yen or a hamu közt a fasze!1ke~et
tapasztöredékeket lehet találni A ti taY~' faszéndarabokat, !kiégett sar·
sz
mu rend~erint felhalmozás eredménye.
.
A fentnevezett rétegeket általán ssá
meznl:
o gban a következőkben lehet jeHe,
A humusz általában sötétebb színú
' Jelenkori hulladékoklkal (trágyával
kIhordott szemét: cserép kő ü
mával belekerlilt szerszá~tör~d;::-st~égla, csontdarabok. földmlIDka alkalcsak Idvételes esetben Játszik
.) is kevert réteg Megfigyeléseiniknél
,.
szerepet de b
.- a ... ésőbbi korok amúgy is kevés 'lé a ennOk levo leletek megőrzése
szükséges.
,em kanY'élga gyarapítása érdekében _
Az omladék lazább szerkezetú
'
~ék:Jckel, fa~zéndarabokkal. hamuval ~endszerint világosabb, sártapasz-törekerül ~ fal~rgy1 emlékanyag legll1ag}ro;~i héulladékokkal kevert réteg. Ebból
r sze.
e töltés főként rátelepUIé k
getéséból vagy a s I t
se alikalmával k áb
különbözőbb. szerl<e~~ú emeléséhez hordott földb~ or bi rétegek elegyen~eményebb felliletű rét~g~e~l nagyjából vízszintesensz~r::6. teMt a legasatót. ArrmáI Inkább 'félr
zeknek a kibontása
e o os r,endszerint
helyre gyújtött házi '
evezetltett a házakból k sohasem téveszti meg az
n~s rétegekben rende~~u;:,t és hulIadék. Ez időku~yr~b61 kihordott és egy
vetlenUl azon a helyen fol '6 9 azt a benYomást ke1t~ yamán so~ esetben szíy élet sOrán halm 6d
,mintha a rétegek köz106 .
oz tak volna egymás fölé. Gon-

\
dos elemzéssel kitúnlk, hogy szerkezetileg csak lazán függnek öS6ze, tüzelési
helynek látszó égett rétegek, másodlagos fekvésben lévő, hamuval kevert
tűzhely töredélkel, amit az árul el, hogy felUletlik sohasem sima és nem összefüggő.
.
,
A munka elején eltávolítjulk azt a földréteget, amely a legfelső múvelődési réteget fedi el. Ha újabbkori bolygatás nincsen az ásatás helyén, ennek
a munkának során a telepliléshez tartozó leleteket rendszerint nem találunk.
Ha volt bolygatás, ennek a helyét a kevert tartalmú, esetleg más színű földből meg tudjuk állapítanI. Az ilyen bolygatás néha csak egy-egy gödröt, máskor egész fellile'tre kiterjedő beásást jelent, amelynek sokszor jelentős mélysége van. Célszerű és szlikséges teljes egészében Ikibontani, bármilyen mély
is legyen. Kétségtelen ugyan, hogyatelephez tartozó bőséges leletanyag
kerlilhet ikI belőle. de ezt csak szórványként lehet kezelni, mert eredeti összefüggéseit a bolygatás megszlintette. Igyakikerülő leletek. ha el nem távoIítjuk. az egymás után lkövetJkező ásónyomok Időrendi Iképét tökéletesen megzava!1nák:.
~
Feltéve, hogy a földszlntkillönbségek nem nagyok, azon Ikell lennünk,
hogy ezek, ha még oly kicsinyek is, felismerhetők legyenek. Az egész szel'Vény: helyén ezért minden ásónyom után a földet éles lapáttal simára ny~
setjlik, fel söpörtetjük, s az esetleg kiszánadt. színét vesztett földet rózsás
locsolóval vagy szőlőpermetezővel, vizzel fellocooljuk. Lehet a nyesést a
locsolás utéÍJn ls végeztetnl, de ilyenkor kissé sziJ<!kadnilkell hagynunk a földet.
A jelenségeket a fix POl!lJthoz vl6zonyítva térlképezni kell. Humuszos, törmelékes talaj()Ikban a bolygatás helye még locsolás után sem lesz élesen kivehető.
Ilyen esetben. pontosan bemérjí.lJk a bolygatott részeken előkerlilt leletek helyét, és azokat bejelöljUk helyszínnajzunkba, és a mélységadatokat is fel'tüntetjük az ásatási naplóban.
Táj@koZódás meg,könnyítése érdekében ajánlatos szelvénylinket saklktáblához hasonló módOlll négyzetes mezőkre osztani, illetve a szelvények szélén egy-egy m-nyire IJ<,is jelölő cövekeket lelúznl. A négyzetek számozását
mindig az északIkeleti sarokhoz lkel1 Ikötnl, és a ~aróra ráirni a szelvény számát. Bemérv:e elő~e a Ikérdéses szelvény sardkpOllltjának abszolÚit magasságát,
minden lelet helyét pontosan nyilvántartásba vehetjlik, és megjelölve elc90magolhatjuk. Feltüntethetjlik ,római számmal a szelvény' számát, nagybetűvel a négyzet számát, folyószámmal a leleteket és centlméterekbem a
ii-Jélységet. Legjobb, ha ai ásatási naplóba bevezetett lelet mellé a margóra
kiírjulk a leletek számát.
Hogya megflgye1t jelenségeket ellkülönitslik a leletektől, a szelvények
fellileteiről két azonos méretű rajzot Ik.észítlink. (A bemérést lásd a VI. fejezetbem.) .Az egyiken c'sa/k a ,leleteket jelezzlik sorrendi számozás.sal, a másikon az összes megfigyelt jele~ségeket,(tűzhely, tlizelőhely, kemence, padló,
gödör, oszlopo, karólyuk, fal stb.) természetük szerJnt külön jelölve: az oszlopés karólyulkakat ,sorszámozással, a többi jelenség,eket Ikisbetűsorban. szükség esetén indexes betűkkel. .A mérésekhez - de a metszetek rajzolásá.hoz
is ~ igen jól használhatjulk azt a pontosan négyzetméteres mérőkeretet.
amelyet 10 cm-es távolságban behálózunk (16. kép).
A felső. ke\'ert humuszréteget nyugodtan eltávolíthatjuk. Legfeljebb
megbolygatott vagy később odahordott leleteket találunk bemne. Ezeket ls
megőrizzük, A további ásónyomokat mindig csak olyan mélységig vesszlik ikI,
hogy lehetőleg egy"egy települési szintet érjliJnlk: el. Ennek mélységét a föld
elválása szokta elárulni. de a jelentkező elszíneződés, fekvő cseréptöredélkek.
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állandóan figyelendő metszet ls útbaigazithat.
házat jelző égett vagy döngölt réteg mutat.
Ha.a metszetben tűzhelyet vagy
ho' az egykori szintet meg ne boly.
kOZlJc C~kh ~nnt föld:e::~j~~~ ~; egé~ feltárás képét mutatja, s az égett
Y a -"'lén lesz meg a klbontást mégis bontókéssel kell
gass uic . e e, °lgén
réteg csak a sze v y ~
•
. l é ü k é b
megkfsérelnl. Ebben a szintben gondos nyesés utan em r n ~ s erajzolu~
minden észlelt jelenséget - házhelyet, tűzhelyet, elszfnezodél)t és kl·
vesszük azoknak az oszlop- és karólyukaknak. gödrölonek, vermeknek a töl·
telékföldjét, amelyek folt alakjában ebben a szintben jelentkezn~, mert bár·
milyen mélyre nyúlnána~ ls le a göd~ vagy lyukak, a belolük k1kerüh~
leletek ahhoz a szinthez &rtoznak, amelyen a foltok mutatkoztatk. Függőleges
átvágásukat és rajzolástJ<at sohase hanyagoljl4c el; mélységüket, formájukat, végződésüket csak így állapíthatjuk meg. A metszet készitésekor átvágott
réteg, esetleg rétegek leletanyagát elkülönítve, a megfelelő szint leleteihez
csatoljuk. Ezek a gödrök, vermek, oszloplyukak olykor tönkretették azokat
a tárgyakat és jelenségeket, amelyek az alsóbb rétegekhez tartoztak, késoöbl
~Iszedésük mégis azt eredményezné. hogy az alsóbb. régebbi réteg anyagába
fiatalabb anyagot kevernénk.
A földbeál1ftott ágasfák és oszlopok helyét a környezettől elütő színű
s rendszerint lazább földfolt jelöli. Az így mutallkozó föld folt lJlem egész ter.
jedelmében. az oszlop helye. A kisebb átmérőjl1 lyukak azonban mindenkor.
a !karóvastagságot ls jelölik. Ezeket rendszerint leverték a földbe. A nagyobb
méretúeknél előzőleg gödröt ástak, s abba állították bele az oszlopot majd
.
•
a földet mellé döngöltélc.

~~et1eg kiégett tapasztás és az

A mutatkozó földfolt döngölt része rendszerint keményebb a köl1l1ye.
zetnél, az oszlop helye pedig mind a kettőnél lazább földdel van kitölt e
Ha az oszlop mellé keményre döngölték a földet. ürege határozottan elkü~ö:
nOI, s a belekerült földet kézzel ls könnyen kl lehet szedni M
l h t áll _
~~nl az 0é~~oP formáját, aljának kiképzését, a földbe nyúl6 'réSZe~o~z~ságá~
megfÍI:~ftanl. ~:ö:~~~~öl~~ ~~op .méreteit csak az alsóbb ~intben lehet
rnutatkozhatnak. A többször k1cser!I~vert~k, körvonalai a gödör alján túl ls
A lyukakból kiszedett föld t
osz op felismerOOéről lejjebb lesz sz6.
törmeléJket, fadarabkákat stb küelöngOndosan át kell VIzsgálni, s az előkerüIt
.
Csomagoini
A kibontott oszloplyukakat térké
.
vagy az alaprajzon minden méretadatot pezzOk és beszámozzuk. A napl6ba
metszetét is megrajzoljuk. A számot ar;s megfigyelést feljegyzünk, !keresztIylkbe a, lyukból klke.Jillt fatörmelék t a a lCSOmagra ls feljegyezzük, ame.
a~ e.gymasra települt házak oszlo r ~ CSOmagol tuk. A mélységadatoknak
rtöseob jelentősége, de a házakon p~~I szerének szétválasztásakor van külöls tá,l&oztathatnak rendeltetésükről.
AkarólYukak kibontásának u
nehezíti, hogy telepeInken Igen gyanez a m6dszere. EzekoneJk fel1smerését
:yu~klkal. Ezeket azonban mindig ~~n keverednek a különböző féregem e vesszill<:
et ismerni, ha a követlkezőket figyeA karólyukat a beverés!<
HOSSZirányban akár ferd
or szétfeszített föld
és vagy gömbinYÖdŐ va éln, akár függólegesen ve gyllrl1sen _veszi körül.
és legtöbbször sima A Igy k'::::esed~ véggel záród: k le, mindig egyenes,
kát Igényel. Csak ~IYélll~91Jc mindig lazább a föld' Belső ,felülete kemény
még a mélyebb rétegekbe 1 öJzel,-. ke~eny ké '1 Kibon.tá,sa gondos muns gy hatolhat be h sse - történhetik. amely
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' ogy a lyUlk szélét nem sérti

meg,' s így alakját nem változtatja meg. Ajánlatos valamennyiről hoss~met
szetet készítenI, hogya lezár6dását ts megállapíthassuk.
~ A féreglyukak csak nagyon rövid szakaszon mennek egyenesen: gyllrús
szélük soha sincs, felületük nem sima; átmérőjük nem állandó méretú.
A gondos I·enyesés nyomán az oszlop- és ~ar6IYl1Jkakon kívül legtöbbször előtúnnek a kisebb-nagyobb gödrök határozott körvonalai ls. Közelükben át kell vizsgálnl a felületet, mert találhatunk olyan nyomokat - k·arólyukakat - amelyek a gödör fölé emelt építményeket jelzik. Lejárószerl1
mélyítés vagy lépcső ls vezethet a gödörbe.
Gödrök és vermek feltárása során legjobb, ha a jelentkező folt helyén
nem sZedjüIk kl egyszerre a töltelékföldet. Célszerl1 a kibontást a 'középen
kezdeni, s óvatosan haladni a szélek felé. Ezeket sohasem szabad elásni,
h&nem széleit gondosan kl kell dolgo~nl, hogy teljes formájukat (méhkas,
körte, hengeres, szabálytalan) megismerhessük. Számolnunk kell azzal ls,
hogya gödör esetleg nem egyszerre, nem ugyanabban az időben töltődött fel
tprmelékanyaggal, szeméttel. Ezért, ha a középen kezdett feltárás rétegző
dést mutatna, legjobb, ha a gödröt először felerészben szedjük kl. A metszetben a feltöltés rétegződését ls megfigyelhetjOk. Bár így a feltöltődésről
bizonyos Időrendi 'képet 'kaphatunk, számos esetben látni fogjuk, hogya legfiatalabb anyag nemcsak a gödör leg.felső ásónyomából fog kikerülni, hanem
a gö'dör szélén, nagyobb mélységben ls fiatalabb darabokat fogllll1k találni.
A használaton kívül helyezett gödröt ugy.anls szemétteI. konyhahulladékkaI.
törött cserepekIkel öntötték tele, a gödörbe öntött föld törmelékIkúpot alkotott, amelynek oldalalln a könnyen guruló darabOk nagyobb mélységben a
gödör szélére Ikerültek. Fontos, hogya gödör .falának kiképzését jól megfigyeljük. Előfordulhat, hogy a falakat letapasztották, kiégették.· Meg kell
vizsgálnl, hogy a gödörben található égett sártapasz()k, túzhelyrészek eredeti
fekvésben van naik-e, vagy utólag dobálták a gödörbe. Első esetben tűzhely
volt a gödörben, tehát lalkéÍiSul szolgált; utóbbiban esetleg a tető maradványaival, de legtöbb esetben a gödörhöz lJlem tartoz6 hulladékkal van dolgunk.
A teljes kibontás után felvesszük a gödör mér.etelt. Meg kell mérni és térképre kell rajzolni a gödör szájának a mai fölszín alatti mélységét, a gödör
teljes mélységét, szájának, funekéMk átmérőjét. Minden gödörről metszeteI,
és amennyiben az oldalak lépcsősen mennek lefelé, rétegvonalas rajzot 'kell
d< észítenl.
A metszeteket fényképezni és rajzolni Ikell. Csak az a fénykép ad megbízható felvételt, aJIlely pontosan szemben mutatja be a metszetet, Illetőleg
annak egyes rétegeit.
A metszetek lerajzolását ugyanazzal a módszerrel végezhetjük, mint
a vízszintes felvételeket. A Iküloobség csak ilnnyi. bogy mér6eszközeinket
függőlegesen kell elhelyemi. A mérőkerettel való dolgozás lényegesen megkönnyíti munkánikat. A rajzon - ami tulajdonképpen nem egyéb, mint a
szelvény függőleges té!1képe - a legkisebb elszíneződést, .annalk miJndeJl
irányváltoztatá.sát, vastagságát fel kell tüntetnI. Minthogy a szín Igen változatos lehet, s esetleg annyiféle színes írón nem áll rendelkezésUn'kre, legjobb
a különböző jelenségeket milndlg ugyanazoklkal .a jelekkel rajzolni.
Míg a fény~épezéskor mellőznÜllk kell a rétegek határvonalaInak meg--' Jelölését, a méretek felvételénél ezeket bátran bekarco1J:latjuk. Meg fogja
könnyíteni a rajzolás és bemérés munkáját.
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.
oljuk Ha a meddő rétegelkkel elválaSflA gödör anyagát együf ~0:t:gkül~ kell csomagolni. Ha sír volna a
toU rétegekb61 leletek kerU ne bo tj'uk fel
'
göl:!Orb1m, azt az Ismert módon n
.
.

OSKOR
. 1.-w. tás során a már említett elszÍilleződéseken, feltöltéseA z oskOT!'
te ..,._a
l l kóh'
ken, 'gödrökOn, vermeken, oszlop- és karólyukakon kívU a
azalk (putrik,
kunyhók, házak), tUzel6- és tGzhelyek a leggyakoribb jelenségek.
Az elszlnez6dések csaknem minden áoonyomban jelentJkeznek. Hol a
fekete földben mutatkozik sárga földfolt, hol megfordítva. De még ezeken
belU! ls jelentkezhetnek nemcsak a kett6 keveredéséből keletlkező, jól felIsmerhet6 foltok, de árnyalati kUlönbségek ls. Jelentőségüket, rendeltetésüket
a legtöbbSlZör nem sl!kerül megállapítani, mert nincsenek olyan jelenségekkel
kapcsolatban, amelyek szll!kségszerGségllket kétségtelenül megmagyarázhatnák. Ennek ellenére vagy éppen ezért pontosan mérni és térképezni Ikell,
hogy kés6bbl ásatásaink során esetleg megtaiáljuk a megoldást. Ott, ahol
kisebb-nagyobb, SlZabályos köralakú foltokban jelentkeznek, rendszerint gödör
bejáratát vagy karó- és oszloplyukak helyét jelentik. Kibontásuk, mérésük
és térképezésük a mondott módon tönténlk (XIII. .t.).
Gyakoriak a faszénnel, hamuval, esetleg mmd a kettővel egyszerre
keveredett foltok, amelyek sárga vagy fekete földben egyaránt iól meglátszanak. Ezek rendszerint tUzel6helyek körül jelennek meg.
'.
A feltöltése!< le~többször sárga földb61 állanak, s vagy egy régibb ház
omladékainak eltakarasára s ezáltal egy újabb ház alapjául szolgálnak 'vagy
e?yetlen ház felhordott - a vIz befolyása ellen felemelt - padlózatát' alikotJak .. ~egJelenésük n:tegmagyarázza a rendszerint a sárga földbe mélyedő
szabalyos vagy szabalytalan alakú gödrök rendeltetését is E -l
telepeken Igen nagy számmal ké i It d
. rro ugyan a
kiégett sártapaszok is tájékoztatn~. se e ények és töredékek, valamiint a
Az ós·kőkorból házakat Magyarorsz' ól
langokban találtak ugyan Itt-ott ele
agr ,a1em ismerünk. A JaIkott barkorábban az újkőkorból maradh~tta~t~:á~mu oszloplyukakat, de ezek legOJ-kőkor

A vonaldíszes műveIt· b-I f'
rünk, legtöbbször felépltJMny nélküls ~~t6~ öldbe .. mélyedő putrikat isme,~yoma. De v~ltak olY3a101k ls, amel 'eknek eJike~et~e~ sem maradt semmi
karólyukak elarulták az egyszerű
~ó I • aszaja korullevő oszlop- vagy
A k ö r ö s i m Ű vel t s é gb6IV~sm~ nuleg ferdén haladó tetőszerkezetet.
F~lal ne~ voltak. A négy sarkában me rt egyetlen lakás: kunyhó (79. kép).
sag.~ szennt magas nyeregteteje volt gtalált, fer~én haladó gerendák tanúbelul leta~sztottak. Belsejében tuzelŐhe~melyet naddal fedtek be, és ÚvülA b u k k i m Ű v e 11 s é b51 f'
Y volt.
kép). Voltak vesszőMI épített b~ta öldbe mélyedő putr~kat ismerünlk (30
alakban elhelyezkedő kar61yutkal (~alllZtott, sátorszerű épftményelk' patkó:
barlangokban egyaránt 16f
. kép) Ezek
ba
IS,
amelynek szerkezetében ~á ordulnak. Kimo~dott h~~ dtéri telepeken és
földbemélYedő né
.
r a kétosztású ház
z ormát is ismerünk,
alakú gödröt ~ag~b:nög~~t~slfOnnájavan. Előter:~6~~,~rát láthatjuk. Ennek
g a ó hátsó réSZét _ a """,asul, a nagyjából klk110
beDa1e talált nagyméretú

6

. élelemtartó edénytöredék tanú9ága szerint - Ik.amraMlének használhatták.
El1inek a háznak Ikét földbe mélyedő ágasfa tartotta nádból !készUlt tetejét.
A t j s z a i m ű vel t s é gMI háromféle lakásformát ismerook A legkezdetlegesebb tökéletesen egyezik a körösi műveltség kunyhóformájával.
Ugyanilyen tetőszerke.zete volt annélIk a házformának, amelynek földbemélyedő, egyenes falai voLtak. Közelében egyetlen oszloplyuk sem volt, s Igy
nyilván egyszerűen letámasztott gerendák tartottálk a tetőszerkezetet. A lemélyedő falaIk töredékesen maradtak ugyan meg, de alakjlikat .kétségtelenül
meg lehetett állapífani. EgyrészUk. legalább is elvileg, kétosztásúnak tekla1thető: a lakásnak használt egylik rész padozata tapasztott; ebben van a tűz-

~.'.
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30. kép. Bükki műveltségbe tarLozó
putri alaprajza és rekonsLrukciója

31. kép.

Tűzhelyvédö

a bükk

alaprajza és rekonstrukciója
műveIlségbóI

hely, a másiknaJ< padozata csak letaposott föld. Ebben állottak a nagyméretű
élelemtartó edények.
A tiszai műveltségből is ismerUnk putrila1kásokat, lakóUregeket. de
Ismerünk fecst<erakásos falú, gaztetejű házakat is (32. káp). Ez aházforma
a süppedékes talajon !keresztül fektetett !két- vagy többfelé hasftott vagy tel- .
jesen hasftatlan gerendákon állott úgy, mmt a cölöpépftmények egyrésze.
(Nálunlk még nem találtak.) Hasonló módoo készíthették a mennyezetét ls,
amelyet azután meg,rakltalk gazza!. s hogy a szél el ne hordJ~, Ikét végén
nehezélkíkel ellátott kötelékIkel szorftották le. .
Akórézkorból szerkezetileg is ellkUlönUlő, kétosztá9Ú, vesszőre tapasztott falú házak - bár azokat a Középső Dunamedencéből jól ismerjUk nálunk egyelőre nem fordultak elő. De ismerUnk magánosan álló gödrökből
\'agy határozottan l1llegáll<lipltható gödör-rendszerből álló kunyhdkat, cölöpö-
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tetŐ9Zenkezettel (33 . .kép). Alalkjuk szabálytalan, de sohasem
Gödör nélküli négyszögletű házaikat is ismerünk.
A rézkorból (péceli műveltség) kerek alaprajzú. előrenyúló. menedékes
bejáratú, földbe mélyített Ikunyhófélét ismerOOk. Valószinűleg összehajló
gallyakból !készült, félgömbaLalkú teteje volt. A kerek gödrOO<: és a benne
talált sár,tapaszok engedik meg a forma elképzelését. Patkóalalkú. sátorszerű
építmények ebben a műveltségben is voltak (34. kép).

kön nyugvó
négyszögű.
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32, kép. Ház alaprajza és rekonstrukciója a liszai mű"eltségból

•

B
34. kép. Kunyhó alaprajza és rekonslrukciója a péceli múvellségból

A z Ó k i m ű vel t s é ghál ~s ismerünk hasonló és patkóalakú Ikunyhó'kat, de ismerünk oszlopokra, lkar6ikra font, sártapaszos házat is. amelynek
belsejében élelemtartó verem is volt.
A bJ;onzkorból földbe mélyedő putrilakásokan kívül kétosztású házakat is ismerünk (XIII. 1.). Több esetben épített tűzhelyük is volt. A cölöp- és
Ikarólyukak. de sokszor a letapasztott padozat is jól jelzik a csak ritikálIl szabályos, négyszögalakú formát. A nagyon kivételesen megmaradt vesszőfonás
elárulja a falaIk szerkezetét. amire egyébként a kiégett sártapaszoikból is következtetni lehet. A többé-kevésbbé szabályosan sorakozó oszlop- és karólyukak még akkor is kJ.rajzolják a házaik alapjait, ha lesározott padozatuk
nem maradt meg, vagy nem is volt. Ezek igen sokszor olyan tömegben és
annyira össze-vissza jelentikeznek, hogy összefüggéseiket alig lehet megállapítanI. Vastagságuk s főleg a mélység, amelyben először jelentikeznek, ad
némi támpontot az alaprajz felvételére.
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idseb1hnagyobb átmérőjG oszlopok nyomait
Hengeres vagy félbe~to~~sott vastag pallókat. A ház oldalait jelz6
éppenúgy megtaláIJt*. min a a e enes sorban, sokszor szabálytalanul el.
oszlopokon és karókon belUl. néh fftó szllvlísZék vagy fa.bútor (asztal, lóc.l)
helyezkedő. vékonyabb karóJyukak. dt deszkalenyomatok megengedik an.
lábait tarthatták A száláb3ll megmara
.
nak feltételezését. hogy kezdetleges fabútorok voltak a laD<asokban vagy azon
kivUI ls. De a házak Idpadozásának sem mondanak ellent. EzekJn~ a meg.
állapítását legutóbbi ásatása1nk már Jcétségbevonhatatlanul IgazoltáJk ugyan,
de még további meg!lgyelésekre ls szt»cségUnk van (82. kép).

•

35. kép. Vaskori kllalap1al6 hh alaprajza és rekonstrukciója

h
A ,korai éS k~ŐI vaskorban a földbevájt putrlk ls tovább élnek Lehet
ogy mar nem Iakas céljaJt szolgálták hain
ól k
.,
hettek. Szájuk körU! levő k ról k
'
em a, védett vernuek stb. Ie·
leg tetőzetük ls volt (35 k:) ~ ~k tanl1sága szerint felépítményük, l11etl1házaik mellett boronaszerkezeiű' ház~nzkol'ból Ismert kétosztású, oovényfalú
hogy a nagyobb erőditések bel
t ls sejt?etunk. s adatairuk v8lI1naJk arra.
sejében kőalapu, esetleg teljesen kőből épített
házak ls voltak.
_
A földbe mélyedő putrllakáookbó
leg - amennyiben voltak _ a szá ua: t~rmészetesen csak a gödrök, -ll1etósorakozó oszlop. vagy karólYukak j környékén kereken vagy szegletesen
- a fenéken ls elvégzett _ gon~aradtak meg. A szelvény ásónyomonkéntl
vonalak teljesen kirajzolódnak E ~ nyeSése, esetleg őntözése után a Mr'
Ugyanezzel a m6dszerrei ze ek felbontásár61 már volt sz6
EZek,nek kibontása és gondos té:gjelennek az oszlop- és kar61;ukak ls.
megallapftása az összefUggések me~e~se. sZlntenkénU bemérése, mélységilk
Vf1Jszlntesen fekvő kar~ d
se miatt ls elengedhetetlen (XIII. t.).
~~t. {~I f~~~~~ a többi rétegiÓ}, ~S:k~~l1etőleg azdk lenyomatai rendsze'
tak m~g
) ktbonthatjuk (83. kép) Le~lálásUk után finom szerszámok'
w
•
•
6
bbsZör csak lenyomatai marad'
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A tapasztott tetejű vagy oldalú kunyMk és házaik omladékal rendszerint
olyan vastag rétegben jelentkeznek. hogy azokbélll1 durvább szerszámdkikal
sem lehet kárt tennI. Ha magasabb rétegben vagy egyrétegű telepen a jelek
srerint a szomszédos ásatáSi szelvénybe nyúlnak is át, teljes felUletükben kl
kell bontani, hogy alaprajzukat egyszerre kaphassuk meg. Ha mélyebb rétegben mutatkoznalk, csaJk a szelvénybe eső részt bontsuk kl. A pontos térképezés a :következő szelvényben készült felvétellel együtt blztosftja a teljes
alaprajzot.
A Iklbontás - a földréteg eltávolítása - után még nem a házak alapja,
-csak az omladékok körvonala van előttünk (XIV. t.. 2). Először ezt térképezzük. A pontos felmérés, térképezés és fényképezés után haladjunk tovább
a munJkával. Beleásni azonb8lI1 még eikkor sem szabad. Altalában véve ennél
a munkánál sem az ásónak, sem a lapátmalk nincs szerepe. Szerephez jut azonban a csálkány vagy a kőműve9kalapács. Nem azt Jelenti ez, hogy osákánnyal
szedjlik szét az egész felUletet. Ezek a szerszámok csak abban. segftenek, hogy
az egymásba kapaszkodó égett tapaszdarabokat, amelyelmek sdkszor jelentős súlyuik Vélll1. meglazftsuik, kimozdftsuk a helyükről. Ezt a műveletet az
egész felületen, középről kiindulva, sorjában haladva ikell elvégezni. Az öszszeálló nagyobb sártapaszok fekvését ls gondosan meg kell Voizsgálni. Igy
állapfthatjuk meg, hOgy beomlott tapasztott tetővel vagy bedőlt falakical van-e
dolgunk. Az első réteg után vesszőseprővel sepertesslik le az egész felületet..
Ennek megtörténte után készítsUnk újabb rajzot, s lehetőleg fényképfelvételt
is. Folytassuk ezt a munkát mindaddig, amíg a legutolsó réteget is el Illem
távolftottuk (XIV. t. 1). Igy nem teszünk kárt sem a padozatban, sem az
esetleg raj ta fekvő leletekben. Ha a sima padozat Jelentkezik, kl vagyunJk
téve annak a kísértésnek, hogy annak mentében az egész törmelékréteget lelapátoltassuk a felUletről. Ezt azonban nem szabad terunünk. Minthogy a
kunyhó vagy ház belsejének egyes részeit és azok rendeltetését csak aackor
ismerjliik fel Igazán, ha a mindennapi élethez tartozó leleteket a maguk eredeti helyén találjuk meg, az eddiginél rokkal nagyobb 6vatossággal, finem
szerszámmal és kézzel dolgozva szedjük le a most már könnyen kerelhető törmelékeket (XIV. t. 4). GondoSélll1 ligyeljünk arra, hogy minden csont, cserép,
eszJköz, edény, gabonaszem, fatörmelék, faszén, értelmetlennek látszóan he·
verő földc90mó vagy hamufolt a hely.én maradjon, az esetleg mutatkozó épftett tűzhellyel együtt. Csak így kapjuk meg a lakásról azt a iképet, esetleg
berendezésével együtt, amelyet akkor is mutatott, amLkor lakták, illetőleg
amLkor elpusztult. Az fgy végrehajtott teljes kibontás utáJn mindent rajzolunk, térképezünk és fénylképezlinJk (XIV. t. 3).
A padozat megtalálása rendszerLnt megmutatja már az oszlop- és IkaróIyukaik helyét. Kirajzolódik a kettős osztás éppenúgy, mint a szövőszékhez,
bútorzathQz tartozó kal'6lyukak helye. Lehet, hogy az épület falához tartozó
Qszlopok is ikirajzolódnak (83. kép). Ha ez nem történnék meg, gondosan
meg ikell nyesni a padozaton ,kívlil fekvő részeket nagyobb szélesSégben. Itt
kell lenniüJk azoknak az oszlop- és karólyiJlkaknak - egy, esetleg több sorban - amelyekben a falak szerkezetéhez tartozó oszlopok és karók állottak.
Ha ezt megkapj uk, mérjlik be és fénylképezzUk újra pontoSl8Jn az egész felületet a ly-ukaikkal egylitt. Az így nyert adatokból klrajzolódilk előttünk a ház
alaprajza. Lehet, hogy karólyu'kat nem találunk. Ilyen esetben l11yeregtetős
kunyhóval van dolgunk Ezután már összeszedhetjük és külön csomagolhatjuk
a leleteket.
.
S' -718
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d san vizsgáljuk át. A
adhattak a
A kiégett sártapasz-darabokat gon o
nél ha9Zi1ált pelyvával együtt gabonaszemek is tap

Ezeket

ls szedjük össze.
éh
lakógödrökben is - és azokon kivUl kemencék
i
k
'
A házakboo - n a a
t -melyek tüzelőhelyek is előfordulhamak. Előbbiek ép tet~e , az utóbbiakon
~abadon 'füzeltek, s a gyakori tüzeléstc51 a föld vastagon atégett. .
~pftett tűzhelyeket már az újk<icorból i&merUnik•. de végig~lsé.riik az
egész őskort. Tüzel6helyek szintén nincsenek korhoz ~ötve. Az ujkok?rban
hosszúkás négyszögalakú és lekerftett sark,ú. peremes tuzhelyeket hasznaltak.
A bronzkorban mind ezek, mind a kerek és ov~lis formák előfordulnak, néha
kettőzött formában ls. Az égető kemencék bemélyedő alsó része fölött sűrűn
átlyukasztott padozat van, amelyen az égetésre szánt edényeket helyezték el.
Ezek a formál<, az egyszerű: földbe mélyedő kemencékkel együtt. az őskor vé·
gélg megvannak, de tüzelő és f6ző rendeltetés szerint csak a kelta Időktól
különülnek el világosan. A legritkább esetben maradtak meg épen. Klbon·
tásuknál ugyooúgy járunk el, ,mInt a lalkások omladékaionál. Akár a házak
belsejében, akár a szabadban fordulnak elő. mérni, fényképezni és térké'
peznl Ikell.
Tartsuk szem előtt, hogy az őskori telepásatásnál nem házakat, Ikemen.
céket vagy egyéb jelenségeket, hanem mindig - bármekkora területet. tár.
Junk is fel - a telepen megfigyelhető minden jelenséget egyszerre kutatunk.

A mal felszín alá 30 - 60 cm-re leméiyUlnek. Az eredeti felszin alá mélyülő
Tészt hamus. fekete, laza föld tölti kl. Az alap széleln. egy-ikét eset kivételével mindig megvoltak a falakat és tetőszenkezetet tartó oszlopok földbe mélyedő lyukal.
A házak és kuny.h6k feltárásánál először a Iklrajzolódott alap !közvetlen
környékét kell alaposan átvizsgálni, hogy az esetleg ott levő tűzhelyet. oszloplyukaIk helyét megállapíthassuk. Ha ez megtörtént, hozzálkezdhetünk a
ház belső kibontásához. A klbontásnál gondosan ügyelni kell a ház földbe
mélyedő oldalaira. Megtörténhet, hogy a padlót vastag, átégett sártapaszréteg borítja. Ez vagy oa falak vagy a beomlott, eredetileg sárralletapasztott
tető maradványa. Ezt úgy bontjUk fel, mint az őskoriakat. A !kitöltő réteg el-

NEPVANDORLAS KORA
A népvándorláskori telepásatás gyakorlata nálunk még nem alakult kl.
A kor eg~es szaka:rzalból (avari<or, honfoglaláskor) eddig egyetlen telepet
s~m Ismer.ünk .Néhany korai germán és szarmatakori, egyetlen fu.tmkor! ása.
tas tanuisagal allanak c.supán rendelkezésUnkre, de ezek sem terjednek kI az
egész telepre. A feltáras az őskori ásatás módszerével történilk
..
A szarmatako~i t~lepülés legjellegzetesebb jelenségei a' méhkasalakú
god rök. Az eddigi asatásctc alkalmával ali
éh'
.
•
g n any kisebb haz v,agy kunyhó
maradványai kerültek elő Rltk'k
kemencék.
.
éli a tuzhelyek s még ritkábbak az edényégetó

A gödrök egy-egy telepen néh
ok
a földbe. Van olyan telepOnk amel a sz atlanul nagy számban mélyednek
jellemzőbb a méhkasalakú Hen yen számuk a százat ls meghaladja. Leg·
tett a méhkasalakú alsó ré~zbe ~~~.s felső rész~ van.• Ez~n keresztlil lehe·
eltávolítása után rendszerint jó{ ki JA lndlg köralaku szaj, a humuszr,éteg
érlJetl, de a 150-200 cm mél ra zo ódlk. Mélységük a 250 cm-t is el·
ségú
200 cm közt váltakozik Kiseb:
az általános. Fenékátnlérőjük 120szűk~lő csonkakúp formájú gÖdr~zámban vannak a hengeres, majd lefelé
alakuak sem.
' de nem rltkálk a teljesen szabálytalan
A gödrökben rendszerint ha
s~g mindennapi életéhez tartozó :uval kevert laza föld van, telve a lakoShany esetben szabályszerű temetkezfak maradványaival, törmelélkelvel. Né'
. .. Rendeltetésüket ma ls SOkfél
ls volt egy-egy gödörben
f:ed~~:el~ét~~~ sárga föld kiterm~:~r~n lD~gyaráz.zák. Egyrészüket la1kó'
gödrök mJ~jára ~~~ot dobáltak; lehett:t° gáló banYáknak tekJintlk, ame·
A kunYhók és há .
vermek. Feltárásulk az őskori
és háromszögal k'
zak alapja téglalap_
b
a u, de valóSZínaleg más ~l ~ ály;talan négyszög- (XV. It. 1.)
116
a uak ls· el<1<erUlhebnek (36. kép)·

r

36. kép. Szarmata földkunyM keresztmetszete és rekonstrukciója

távolítása után rendszerint megtaláljuk az egykori ház ledöngölt vagy letaposott padlóját. Bontó.késsel kl ti sztítj uk, majd az egész felületet óvatosaJD. leseperjük. A mutatkozó oszloplyulkakat, tűzhelyet gondosan kibontjuk. A túzhely töredékeIt, míg az egész felületet kl nem bontottuk, együtt hagyjuk. Az
összeomlott daraboikból azoikat hagyjuk meg eredeti formájukban, amelyek
a tűzhely eredeti alakjának visszaállításában segítségi1nkre lehetnek. Ha
nincs Ilyen, tisztítsuk meg az egész alapot, hogya tűzhely teljes alaprajzát
meg'tkapjuk. Ha bolygatott a padló, óvatosan haladjunlk a munkával, hogy az:
esetleg jelentkező karólyukak felső szintjét megállapíthassuk. Ez, egybevetve
a bemélyedő oldalak magasságával. meghatározza a padlószintet.
.
Gondolnunk kell arra, hogy faszerkezetű házzal ls lehet dolgunlk, amelynek talpfái s a beléjük erősített oldalgerendák, karók vagy a vesszőfonat a
ház padozatán nem eredeti helyén feksziik. Ha megtaláltuk; addig ne távolítsuk el a helyéről, míg minden öarabját pontosan be nem mértük. A bemérés
után eltávolíthatjuk, és teljesen letisztíthatjuk a felületet. Minden igy mutatkozó jelenséget pontosan be kell mérni és térképeznI.
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á hatjlic át. Itt is nagy elővigyázatra van
A padl6 szJ,ntjét csak ezután V : lyen esetleg kisebb-nagyobb időközben
lI
szükség. Lebet, hogy ugyan:~ntö~b ház ~pja1 is következnek egymás alatt
több ízben is építkeztek. és '6ét eit sorrendjében kell felbontani, gondo~
Mindegyiket kUlön.JcUlö~. a r m~gjelensége1t pontosan figyeljük ,meg és tér.
ügyelve arra. hogy m:~ e~l~ leletanyagot pedig éppenúgy IkUlön kezeljük
képezzük; a rajtuk ~t ~ egymás ,fölé rétegződő házakról nemcsak ala~
mint a legfelső SZintsze'tekzet is készítünk Csak ezek tájékoztathatnak ben.
rajzol, de keresztme
.
nünlket .az egyes szintek helyzetéről.
,"
_"
Há
fél kemencét ismerünk. Az elsőt a földbe vajtálk. Eloszor ld·
ásták a ~e%en~ét kiszolgáló négyszegletes aknát.. Ennek .e~y1k oldalán ki·
vágták a kemence száját s ezen keresztül a félgömb~ormaju belso ter~t. .A
kemence fala a természetes föld, amely az égetés soran 8 - 100m-re IS al·
égett il kemence fenekével együtt.
•
.
.
A másiknak kupolás égetőtere valószínűleg a föld felszme felett, hosz·
szúkás választ6fallal kettéosztott tüzel<'ltere pedig a föld alatt volt. A túz·
teret az égető tértöl átlyukasztott kemencefenék választotta el. A félgömb·
formájú kupolát polyvás sárból építették, amely a használat sorátn átégett.
(\. harmadik a kemence kiszolgálását lehetövé tevő. földbe mélyített
kerek üreg ből s az ehhez csatlakozó. a föld felszfnén levő Ikupolás tűztérból
állott. A kupolát pelyvás sárból épitették. a kemence fenekét öss·zetört cserép.
töredékekikel rakták ki, s pelyvás sárral tapasztották le. A kerek üregbe
teknőszerű lejáró vezetett.
A feltárásnál a kemencét és közvetlen környékét egy szelvénybe kell
fogni. Először a kemence kiszolgálására készített üreget vagy előteret bont.
Juk kl. ~eg~eressük a kemence száját. Majd óvatosan kiszabadítjuk a ke.
mence tuzteret, ügy~lve arra, hogy mindent a lehetőség szerint a maga he.
lyén hagyjunk. A tuztérben, a kemencét kiszolgáló üregben ép edények is
előfordulhatnak. Ezeket ls helyükön kell hagynunk, A kiszolgáló"
b-l
kemence b~lseJéböl és ~özvetlen ~örnYékéröl elökerült minden lelet ~r~:m~c:
rendeltetésenek és koranak megallapításánál táma$zunk l h t
A teljes kibontás után a p to be é
e e .
vétele következik. Ezután szedhZ~W: SZé~ ;éS, részletrajzok, fényképeIk fel·
vonatkozó megfigyeléseket kiegészíth'
kemencét,. hogyaszerkezetére
rajzokat és fényképfelvételeket A lk e!l!>lllk. A szétbontas során is !készítsünk
tegek cserepeIt külön kell tar~nl E:~e~c~fen~k fel.bontásakor az egyes ré'
rára, esetleges többszöri átépftésé
s e vllagosítást adhat a kemence ko·
re.
.
A né pvandorlás korai germán sz
.
egyetlen telepet Ismerünk Különbö ö akaszaból (III - ~V. századi vandál)
c~) házak körül helyezke~ek el a le ztöb~la?raJzú (210-300 X 400-500
balytalan alakú gödrök. A házak a f~ld SZör méhkasalalkú, hengeres és sza·
helyei vagy a ház ~elsejében (37. Iké 1~e mél.~edn~~ és a tetőtartó oszlopok
!lén v.~gy a házon kfvUl a négy saro~ál ' legtobbszor a rövidebb falaIk !köze·
a !egtobb esetben négYszög, ak
vannak (37. kép 2). A házak alakja
masLkon féLkörös klképzésű, ;~ó::bJ;an egyik rövidebb oldalon egyenes, a
Előfordul. hogya sz l
n eg Itt volt a ház b á

~:~;i;~~:~f:~::~J!d:~i~=~:~:~;.%~~,~~~~~~~":,~,~gt;
o~~zás
met két részletben kell
tén 10 cm vastagságba
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y
szinte lehetetlen u: megtöltötte a vermeket.
ontanI. El6sz ör a közé ~é[! a ~yesés után a ver·
n rneghagyJUk a Bullad P e ol kimdulva, a fal men·
ékréteget. és ezt csak akkor

bontjuk. ha már elérjük a gödör alját. A !bázai<: földbe vágott falait néha kiégettélk.
Vannalk nagyjából .köralakú építmények (37. !kép 3) is. Legtöbbször
csak az altalajban jelentkező, szabályosan elhelyezett oszlophelyeket lehet
megállapítanI, ezek Jelzik az alaprajzot.
A házakban a kemencét a sarokban találj uk. Legtöbbször !kIégett, tojásdad terület Jelzi a helyét vagy a lemélyedő falaImái az átégés. Előfordul,
hogya szájnyílása kőből épült. G yalkori a szegletes is, ez azonban a földbe
van bevágva (37. kép 1).
Különös gonddal ügyeljünk arra. hogya házak sarkában kiégetetlen
vagy csak egy-két darabon fellelhető tűz nyomait mutató tűzlkutyák fekhetnek, összetörve, csaknem összeolvadva a velük egyszínű sárga földdel. Eze-
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37. kép. 1-3. Korai germán puLrik alaprajzai

ket a legnagyobb gonddal meg kell tisztítani a közéJi.ik került töltelékföldtől, és a jól kirajzolódó formálkat az alaprajzon feltUntetJnt.
Az eddig feltárt egyetlen hunkori lakóház lényegében megegyezik a
négyszögletes, lemélyített szarmata házakikal. Kibontása nem tér el amazokétól.
'.
A népvándorlás többi népeinek telepeit még ennyire sem Ismerjük.
MAGYAR KOZJ1:PKOR

Árpád-kori és késő-középkori falvaink - az eddigi terepbejárások és
ásatásOk tanúsága szeri!nt - álló- vagy folyóvizek partjára, illetve árterületeIk szegélyére települtek. A felszíni nyomok az Árpád-kori falva'knál általában szétszórt, laza településformát árulnak el, a késő-középkorialknál pedig
többnyire hosszan elnyúló településfomnáról tanúskodnak.
A feltárásra kerülő falvak kiválasztásakor egyéb szempontok mellett
figyelmet érdemelnelk a következők is: A falusi házak rendszerint igen rövid
életűek voltak, OOkszor megújították azoj<at. Ezzel együtt járt a ház könnyezetének 'megváltozása is. Ahogy az Árpád-kor.on belül igen gyakori a többszörösen egymásba ásott putl'ilakás, ugyanolyan gyakoriak a késő-középkor
egymásra épített házai, amelyeknek padlószintje úgyszólván közbeeső réteg
néllkül fekszik egymáson. A középkoIíkutatás számára nem közömbös. hogy
egy-egy települési réteg házal hogyan viszonyianak egymáshoz, ~Ilyen a
házak könnyéke, hány melléképület, verem stb. tartozik az egyes hazakhoz,
és azok hogyan rendeződnek el körülötte. Mivel hosszú életű településeken
nehéz tájékozódás, kívánatos ·vol1na, hog~ egyelőre minél rövidebb életű te-
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lepelket tárjunk fel, ahol az egyes települési rétegek Jelenségeit pontosabban
elkillöníthetJUk egymá9t61.
Középkori falvaink teljes feltárására kell törekednilnk, mert csak igy
alkothatunk teljes képet a falu telepllIésrendjéről és életéről. Ez a munka
éppen a falvak kiterjedése miatt - nagyméretű és rendszeresen folytat6dó
ásatások esetében is - csak sokévi - akár 10-15 évi - mUlllkával végezhető el. Mai eszközeinl<kel még nem vállalhatjuk azt, hogy pl. a késő-kö
zépkori, sokszor SO-80 m-nyi távolságra fekvő házak közőtt levő területet
is teljes eg~ében Celtárjuk. Ahol a házak llyen távol esnek egymástól, ott
egyelőre meg kell elégednttnk az egyes házak szűkebb környezetének átvizsgálásával. (Az ásatáskor felihasználhat6 irott adatokra és ténképekre lásd a
II. fejezet végén mondottakat.)
Az ásatási szelvények kijelölését megkönnyíti az, hogya falvaik templomának helyét rendszerint természetes vagy me9terséges, ildsebb-nagyobb halom

nyolulta~b a helyzet. A házak legtöbbször egymáson keresztül teleptiltek, s
a kutatóarokbéllll .mutatkozó rétegződés annyira zavaros lehet, hogy az áootó
. .ha nem vigyaz - csa~ utóbb veszi észre, hogy az alsóbb ház rétegelt ls
atvagta. A biztos ellgazodasért csak kivételes esetekben kerítsünk sort arra,
hogy az összes rétegeket a nyers földig átvágj uk. IlyenIkor ugyanis vállalni
kell azt a kockázatot, hogy az átvágott részeken a jelenségek egy részét már
n~m figyelhetjilk meg.
A kutatóár~kban óvatosan haladunk lefelé. Az árok alját és oldalát ásónyomonként simara nyessük, s állandóan vizsgáljuk a rétegződést. Ahol szllárdéllll álló épületrészeket gY:élIllítunk (pl. a kemence !közelségét vörösre égett
agyagdarabok . jelziik), ott nem haladunlk lejjebb. Ilyenkor vagy iíjabb CootlaJkozó lkutatóarJ<okkal va'gy pl. a szemes sütőkemence azonnali feltárásával
Igyekszünk tájékozódni.
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38. kép. 1. Árpád-kori putri alaprajza. 2. Késö-középkori ház alaprajza

jelzi; ezenkivill kó- vagy téglatör lék ek
.
is elárulják. A Ikésó-Mzépkort háza:t d , sz6rvanyos embercs.ont-darabok
s~bb halmocskák jelzik. HelYüket a k e sokszor !lz Arpád-d<onakat is, ikikozel levő s így a szántással me boi soa cserép.ls .~Iárulja. A föld felszínéhez
teljes biztossággal megtalálhatJuJk yg ~tt késo-kozépkori házak helyét szinte
körzetében, nagyobb tömegben
~~ összeomlott szemes kemencédcnek kis
. ,Az így nagyjában J<örvona~~hatóOZ~ Icserepei a~apján.
arkokk~l Ikeressük meg az épületmaradváe yen egymasra merőleges kutatóvagy tegla alapfalai ból legalább a I nyt. A templomok rendszerint kő
a
még azt is. kitermelték, az alapozás:ak ~pOzá~ többnyire megmaradt de ha
mert Arpad~kori négyszögletes, e h asott ar~k ~egtalálható. Az e'ddi iS'kép 1) helyet a nyers földbe }Y.ely~s~gbol alló putrik (XV t 2 g38
j
.álló házaik
2 )e:zi.. A
fal stb. marad .y vagosabb földsáv mu~tja .a P
alat 25 - 40 cm szétás 5 _ 8 cm ~:~ra-e. ~nnek gyakran egyik 'va szerint, hogy sár- vagy vertkemence fekvése
VI~gOS agy~gCSíkja szegél;:A1mind!két. oldalát a tapaszhat útba a ház fekv~~ről szoba tobbnYlre tapasztott Ha m~s nem, a szemes
Iyén át ásni a kutatóárkok Ezért leghelyesebb a sze padlójanak széle igazítA Ikutatóárkokat Ol/t.
mes kemence sejthető hehassuk a feltárandó é ül an mélyre ássuk ho
.
színig ássunk lefelé
e~ C~kVését. Egyrétegű glel:e~ltségilklkel megállapítegykori felszin fölé e~l~n~nk kell azonban arr P~léseknél a régi földfelstb.) lehetőleg keresztül e ő házréSZleteket (C al' ogy a kutatóárokkai az
ne vágjuk
a Csonk lk
. A többrétegű t l ' emencemaradvány
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e epUléseknél soklkal bo:
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kéSŐ-középkori

39. kép. Ház

ere ése kutal6árokkal: 1. Arpád-kori: 2. KésÖ-közép.kori

Egy-egy falu házal a legkülönbözőbb tájolásúak lehetnek. Az ásatási
szelvények ezért nem igazodhatnak a világtájaIkhoz.
A kutatóárokkal megkeresett éptilet fekvésének megfelelően Jelöljük ki
az egymáshoz kapcsolódó ásatási szelvényeket. Sarkaikra cöveket verünk le.
A welvényekkel az épületek temgelyéhez igazoduflIk (39. !kép 1 - 2). Er·re
azért van szükség, mert a munka folyamán arra törekszünk, hogy egy-egy
házat teljes. terjedelmében átte'kIn th essünlk. Ha több szelvényben tárjuk is
fel, az egész területről eltávolítjuk a földet. Minthogy a házakat bemérésük,
rajzolásuk és fényképezésük után visszatemetjUk, feladatunkat aránylag a
legkevesebb földmunkával a fenti módon oldhetjuik meg. A földet így két
oldalra körunyebben termelhetjiilk kl. Amennyiben alsóbb szintben eltérő tengelyű ház mutatkozllk, az új szelv.ényeket ehhez igazítjuk.
A szelvények kijelölése után az egyikben megkezdjük a .munkát. Ez a
munka ikezdetben nem tér el az őskori áootások módszerétől. Asónyomról áSlÓnyomra haladva ügyelünk arra, hogy az egykori szintet meg ne bolygassuk.
A talált emléJkanyagot a szi!ntek és találási helyek szerint Ikülön tartjuk Még
az egyes szinteken belül is gondosan kell elkülöniteni az anyago t, annál is
iJnkább, mivel a tárgyi emlékanyag tájékoztathat az épületrész rendeltetéséről, annak tárgyi berendezéséről, s megfordítva, az épületrész tájékoztathat
a tárgy rendeltetéséről.
AházaJknál, különösen a ikéső-középkorlaknál - amelyek gyakran háromosztatúak, 5 - 6 m szélesek és 16 - 2p m hosszúak - nehéz a tájékozódás. Az egyes házak rétegeinek elemzéséhez s még inkább az egymásratelepülés rétegeinek wétválasztásához a rétegződést mutató tanúCaiaJk meg-
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kell törekednllnk• hogy a házak hosSZá_
hagyása feltétlenül SZUk6éges. Ar~allegzetes részeken. hagyjunk tanúfoalakat.
ban és keresztben ls. lehet61e~ ata~árkOk ls tájélkoztatnaJk. A felrtárás folya.
E tekintetben némlleg már a
tjuk le anUkor segítségilkkel a földréteg.
• ltuk
mán a tanúfalakat csak akkor n
ződésben el1gazodtunk. fényképeztük ekéS ::Von~la1t úgy figyelhetjUk meg
A földelszineződéseket, a réteg
. . k ál
.
legjobboo. ha a föld felületét - úgy. mint az őskort asatáso n. - sl.mara
nvessUk.
.
lnt t
I
• A szelvényben addig haladunk lefelé. míg a régi sz e.. a etaposott
földet a padlófeluletet mindenUtt meg nem iközelítjUk. de nem asunk le annak
SZintJéig. 5 -10 cm vastag réteget hagyunk rajta. amely~t óvatos mu!llkával bontókéssel fejtünk le. A kemence és tÍJrllely maradvooyalt ugyanilyen
óv;tos munkával bontjuk ki az omladékból. A házfalmaradványokat ki~on·
tásuk után, hogy világosabban klvehetók legyenek. felső részükön simára

::a

ny~~k'

.

A házak. .padI6srUnlJe-blzt~!). fe.lIStJl~rhetó. arról, hogy letaposott, ke·
mény földjil.k határozotta» ~lvállk a felette levő lazább omladéRtól. Ez köny·
nyen lefejthető róla. Késó-köiépkorl házaiInknál gyakori. hogya szoba vagy
konyha padlóját ls agyagréteggel - néha többszörösen - .letapasztot·
ták. Ennek együttes vastagsága 5-10 cm ls lehet. E7Jt a tapasztást nem sza·
bad összetéveszten1, a ház padlójára behordott és rátapo9Ott, általában söté·
tebb. Igeft vékonyan egymásra rétegződő - de sokszor 10 cm-t ls meghaladó
vastagságú - földdel. Ez a betaposott réteg kemény. de U1.em egyenletes vastagságú az egész felületen. FeltételezhetjUk, hogy különösen erdős vicléken
a további kutatásdk során olyan házakat ls találunk. amelyeket has.itott vagy
hasftatlan fával lepadlózta4<. Ezeket a földben mutatkozó lenyomatok alapján
még a fa teljes elkorhadása esetén ls fellsmerhetjUk. és elrendezésüket is
megállapíthatjuk.
, •
.
Késő-középkori házainknál sok esetben bonyodalmat oko7Jhat a be- V~g;
kidőlt fal maradványa. A bedőlt faltapasztás agyagrétege padló9éÍrozás be.
nyomását keltheti. Fellsmerhető azonboo arról, hogy éppen az öSGzedólés !kö'
vetkeztében a tapasztás rétege meg
ak
tatkozLk míg a padló9ározás
kl -~:gSZ adva és hullámos felületben mu·
nem szá'mitva. egyszintű. KÖz:etle~
egyenetlenségeket vagy enyhe lejtést
között, találjuk meg az apróbb h I~ ~~d~szlnt felett. a rátaposott rétegek
, apróbb eszközök stb.).
u a o at (pl. haipIkkelyek. halszálkák,
A lakóházak egyik Igen fontos ré
kemence kibontása, környékének átvlz~ a tüzelőbel'ende-7Jés. A .tGzhely és
k!v:ín. A késő-kÖZépkor! házakban I ag~lása tehá.t igen nagy gondosságot
tuzhely, de Innen nyfilk a szobában P'il6 onyha hatsó sarkában van a nyilt
külső falához épített sütőkemence sz~ a I s~~mes kemence és sokszor a konyha
kemencének, a sütákemencének a h· ~á 8. kép 2). Ezen a tájon a szemes
lasztóf~lának omladélka keveredik e az á t96 faláMk és a szoba-konyha vá'
sett hazfalcoonkok Iránya segíthet ~ ssal. Az ellgazodásban a megnye·
sukat leghelyesebb úgy meg':kez·
denl, hogyapadlószlnten több old~lról
Mind .. Arpád-kori, mind késó4cö7!ér':or! h dva, fokozatosan lközelftji1k meg.
cék sutófelUlete nagyjából a padlÓszint ázalnkban a tű7Jhelyek és Ikemén·
Az eddigi házfeltárások al já en Van.

h:

~:~~~c~~~b~~~~~~~~;ati:~j~e<hit~e:~~ilet:s ;~p~~~k p~Ia:rajzú~~rn~:

lanságot csak növel! az hogy' z utóbbi egyelőre bizonytaair uzam
yt .
,
a négySZögletesek r
an. A bizon a
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enelkének erősen átégett

tüzelésl foltja is nagyjából köralakúnak mutatkozik. Ha csak ehhez Igazodunk, s behatóbban U1.em vl7JSgáljuk meg falának maradványait .Is, alaprajzárói téves Ikövetkeztetéseket vonhatunk le.
Néha még olyankor ls tájékozódhatunk a kemence szegélyéről, ha a kemence fala a padlósziU1.tig elpus.ztult, s alapozása sincsen; tájékoztat az, hogy
a padlónak a kemencefalon kívül eső része letaposott, huliadékokJkal kevert.
míg az a része, ahol a kemence fala állott, s7Jennyezetlen maradt. Könnyebben felismerhető a Ik,őalapozású szemes kemencék alaprajza.
, MegfigyeléseinkIkel közelebb jutunlk a Ikemenceformák helyes rekonstruálásához is. Egyelőre még a kerek vagy ovális alaprajzú sütőkemencék
testének formáját sem ismerjük. Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy szemes
kemencébe hány szemet építettek be. Ezért keli a szemes kemence részeit 'lZ
utolsó töredélkig összeszedni és külön tartanI.
Az Arpád-korból eddig két kemen~ma Ismeretes. Az egyLk az agyagból épített s a négyszögaen beásott ház egyilk sarkánoz tám-..9szkodó, nagyjából félgömbös lezáródású kemenoe. Néha álboltozatszerűen rakott kováza
van (XVI. t. 2). Szála félJköralakú, tapasztott. A másik a földlalkás oldalába
vájt, rendszerint _ovális alakú kemence, amelynek boltozata hátrafelé és ikétoldalt ls szGlkül. Ugyanilyenek, de nagyobbaik a házaiktól független, szabadban levó Kemencék is (XVI. t. 3 - 4). Láthatólag mindkettőnek a száján át
távozott a. füst. Ezt a kemence hosszábaUl történő átvágással állapíthatjuk
meg a feltárás későbbi szakaszában. Fontos itt annak megfigyeléSe, hogy a
kemence boltozata a szájnyílás felé emelJkedlk-e vagy bef,elé. Elóbbl esetben
a füst a kemence száján át távozott, utóbbiban valószínűleg Ikülön füstelvezetónek kellett lenni.
• A késő-középkori házak konyhájának tazhelyére leomolva, nagyobb wrriega vessző- vagy nád-Ienyomatos sártapaszdarabokat találhatunk. A szilkrafogó cserény omladéka lehet ez. A megfigyelés e ,teikllntetben azért fontos,
mert ez a konyha lüsttelenítését JelentI. A szoba füsttelenitéséről a Ikonyhába
nyfló szemes kályha tanúskodik. A kemence falszel1kezetének gondos vIzsgálatánál a benne talá1ható lenyoma,tok árulhatjálk: el a felépítés szerkezetét. l
Az Arpád-koI1aiknál is számíthatunk a kővázon kivül vessző-, nád- stb. vázra,
még inkább a kéoo-középkoriaknál. A kemence falába vagy kitapasztásához .
használt agyagba érZ esetleg belekevert pelyvával gabonaszemek ls kerülhettek, amelyeket meg bS találhatunk benne, vagy ha el ls pusztultalk, lenyomatuk mindenképpen megmaradt. Ezént a kemencetöredékekból tegyünk el
vizsgálatra néhány darabot.
- Mind a kemencék, mimd a tűzhelyek fenekébe a legtöbb esetben cserépdarabD\<at tapasztottak. A kemencefenék elbontása!kor ezeket gondosan
gyajtsülk össze és csomagoljuk együtt. Igen gyakran fél vagy hárorrunegyed
edényeket is össze lehet ezekből állítan!. Konhatározó értékük is van. E~ek
ről a cserepekről biztosan tudjuk, hogy a Ik,emence építésekor kerülteik oda.
míg az egymáson Iker·esztul épített házaik egyes nétegeinek cserepei sokszor
összekeveredtek egymással. A kemence feneikébe pl. az Arpád-korbaUl nemcsak cserepeket, hanem köveket, tégladarabdkat, vassalakot is tapas~tottak.
A padló és a föléje emelkedő há~részLeteik kibontása után 'kerül 90r
a padlószint alá mélyedő oszlopok, ~rólyulkak, vermeik stb. feltárására. Itt
némi különbség VaUl az Arpád-kori és a .késő-középkori házaik bontásának
menete közt. Az Atpád-korf földbeásott házaknak, eddI i ,tudáSl\IDk:... szerint,
nÍll1-C.S-é Hett fala. A fal oa easo _gp _ör o dala, s a tetőszer ezetet többnyire
két ágasfára fektetett szelemen tartotta. (40. kép 1.). A további munka során
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nemcsak másfajta Arpád-korl l1á~ldcaI számolhatunk, de mint a külföldi
példák mutatják, a földbe mélyed6 oldalak fabélésével ls. ta~álkoz~atunk,
amely a föld fölé ls emelkedhetik (félveremház). A földbeásott hazalknal a faI
elemzése nem okoz gondot. Arpád-korl báIalDI<nál az ajtók megállapítása ls
e~9Zerúbb dolog. AltaláAan a kElmeneével elleatet oldalon. de nem az ágasfák oldalán, lllagyjából meneteles lejárat van a házba. Fellsmerhető ez a

a tanúfala!kat csa!!< megnyessük, de Illem távoUtjuk el addig amig a ház'
falaikat nem féJlylképeztiilk és nem rajzoltuk le.
. .. E.~u~áJn lkezdjUk meg a falaik elemzését. Jóllehet a .késő-'középkorban
külonbozo ~pltkezésmódokl<al számolhatunk (tégla, döngölt, fecskerakásos.
tapasztott sovényf.al, ger.endaszerikezetú talpas ház stb.), a hiteles megflgye-
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40. kép. 1. ArpM-kori putri alaprajza belsö kar6lyukakkal. 2
mence alaprajza
. zabadbao épitett Árpád-kori ke-

pa~16ra behordott, letaposott földről ls amel
_
Szamolhatunk azonban ágasfák old I.' I ! a bejaratnál mindig vastagabb.
. . Az ~rpád-korl házak!I1ál a pa~I~~kl~vo, azonkivül lépcsős bejár,attal is,
tarasa utan a meghagyott tanúfalakat I ~ntása és a megtalált kemence felj~ ..s tánYUkat I~ jelöljük az alaprajz~:a~~ nyessük, fényképezzük, raj zol~ un " harrJem Ikesőbb a már Iklbon
. emcsalk Ilyen metszetrajzot kéathala~o keresztmetszeteket ls.) Ezu~~t házaik t;gyes tanulságosabb részem
reressuk és kibontjuk az ágasfa- és
a tanufalaIkat eltávolitjuk Megyukakat (XVI. .~, l, 40. kép 1), továb a. - né?a Igen nagyszámú ..:.... karólekerekl,tett
gyakran felle1-

~~:' ~il~~~~~~to~bnyire

h~~~é~:~t ~zelébe~

1 ~~~\~e~~~:~ega~fS:~%n~l<é~~ ~tásd;~~~ ~~~~~ :I~:t~

kezlk
ványal, először eieke~ b~~Zt~l<~álk ha a felmen6' f::~:ajZ~nak megrajzolása.
u
l, lehet61eg a há
m g vannaJk maradnyesés ük után fénytké
tunk, a tanúfalaka~ ef~~~~~j~~ b~mérjllk. Ha a házza~!~SZj ~ossz~ban. Meg.
. a még nem tájék ó ra zan mar ellgazod124
oz dtunk teljesen, aklkor

1.'1. kép. Késö-középkori bázrész!et újraépilell faljal

lés eddig nagyon gyér. Teljes hitelességgel csa!!< oszlopvázas sárfalú házakat
ismerünk, amelyekneJk falalapozási technikáját ls sikerült megállapítani
(XV. t. 4).
A vizsgálat során a megmyesett falcsonkdk tanúságalt !s figyelembe
véve, a falakat rész!Jnt hosszant!, részint !keresztirányban átvágj uk egészen a
nyel"s földig, és ametszetet megnyessük. Ismét más részen pedig vizszintesen
nyessük meg az alapozásig. Ezzel az eljárással sikerült a fenti falszerkezet
alapozását felismerni. Az alapozást úgy készítették, hogy a ház falainak
megfelelően 30 - 40 cm széles, kb. 30 cm mély álikot ástak. Ebbe 50 -120
cm távolságra további 30 - 40 cm mély, nagyobb s esetleg köztiilk 15 - 20
cm mély, Iklsebb gödrök.et ástak. A .nagyobb gödrökbe oszlopOkat, a ,kisebbekbe
k.arókatállftottak, majd a földet melléjUk döngÖltl~Jk. Végül a körUlfutó
~rokba ls beledöngölték a földet.
A megújltott oszlopOk lyukaira IkUlönösen vigyáznunk kell. Előfordul,
hogy egyes oszlopOkat, főleg a késő-J<özépkorl házak tengelyének oszlopait
többször ls kicserélték (41. kép A). A kicserélést meg lehet Ismerni arról,
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•
többszörös ívben megtörő körvonalú.. na·
hogy az oszlopoknak ásott gödrök
zinez6dése nem egységes, a föld össze·
gyobb foltokban mutatkoznak. A fol~ s ak ásott gödör foltja rendszerint jól
tétele ls különböző. A legutolsó osz ~pn kszor megtalálhatjuk az előbbi oszfel1smerhető. Az átvágott gödr~~b: á~ : ls elMordul. hogy az új ház fala
~ ná
falú házakll1ál mélyebb,re nyúló és
lopok helyét. Késó-közél*orl
egyezik a régiével. Ilyenkor osz opv zasnabban a falban (XV. t. 4, 41. kép).
sekélyebb oszlopsor lyukalt talá~Uk ~~~~endl kUlönbséget jelenthet. Különö·
Ilyenkor az oszloplyukak mély ge rlak az oszlopok famaradványal.
sen késó-középkorl házakban gYak~ falak szerkezetének megállapítása egy.
A dllr1gölt, feoskertiakááSOyúS :~ágássaf a falszerkezet elemzése mellett a
szerűbb Néhány keresz r n
ak á k t
föld
falalap~zás módja ls eldönthető: ástak-e az alapozásn
r o , vagy a
felszímől emelték-e a falat?
bá é lk
.
A falszerkezet elemzése során kiderülhet, hogy a szo t sonyhat
nem egybefutó fallal építették, s az ls, hogy a harmadik kelylséget utólag
ragasztották a házhoz, esetleg gyengébb fafazattal.
.
A falszerlkezet elemzésével fUgg össze az ajtók helyének megallapítása ls. Megtudhatjuk, hogy minden helyiségnek Ikül'ön bejárata volt-e, vagy
csak a Ikonyhának (esetleg a harmadik helyiségnek ls). Az ajtók ~el~ét. a
falcsonk~ megszakadásából, a falban álló oszlopok lyuka1Jnak hlanyabol,
az ajtóCélfának leásott osl!:1opok nyomából állapltbatjuk meg. Az ugyanott
talált retesz, saro'kvas stb. esetleg küszöb ls táj~oztathat az ajt~k helyéről.
Egy-egy falu ásatásácál - ha azonos falszerkezetűek a házak - nem
szükséges minden Mz falait metszetekkel elemezni. Ha egy.két háznál már
biztosan megállapíthattuk a szerkezetet, a továbbiaknál megelégedhetünlk
oszlopvázas házaknál ls azzal, hogy vízszillItes nyeséssel a falalapozás árlkát,
abeleásott gödröket és oszloplyukakat keressük meg. Az utóbbit minden
esetben kibontjuk, s a bennük található famaradványokat összegyűjtve, lyukak szer1lJlt csomagoljuk. Ezután az egészet fénykéJ?ezzllJk és rajzolj uk. A kibontott oszloplyukak tisztán mutatják az összefUggéseket. Sdk esetben cSak
az oszloplyukak klbontásakor sikerUl tisztázni az egymásra települt házak
fekvését.
Késó-közé!icorl házaink előtt "gádor", "eresz", .. tornác" stb. ls lehet.
A hozz~juk tartoz? o~lopok helyét a konyha vagy az egész ház előtA végig
megtalalhatju~. Különös gonddal kell tehát átvizsgálnl a ház előtti részt ls.
Leg~toljara ~arad a padló alatti részek átVizsgálása Megesik hogy
a szoba hátsó sari<aban verem mélyed a földbe (41 k,é B)' A
'-jának körvonala nem mt d
b
. P
.
verem sza
sz1lJlten, de a lenyesés ~tá~n f:~~:~h~~tatkozlk Itlsztán a tapas~tott padIóHa több ház telepUlt közvetlenül'
á
zöttük - még ha keresztben települt ke r sra, tehát nehéz el1gazodtnl kötárjuk, s csak azután kezdjük meg ~ IS t
lehetőleg egész felUletüket felCsatlakozó szelvényekkel fol ~ sz e el en szétválasztásukat.
zak környezetére eddig nem sok ~dark a munkát a ház kömyékén. A .Ráket ismerl1lJlik az Arpád-korból és
unk van. Venneket és külső Ikemencévermek Iközött az általánosan 1&rner~ :~'közéPkorb6l ls. A lké9Ő-Iközépkorl
ne~. mélyre áoott és agyaggal kl~pasztottka~-, Mrte- stb. formájúalk mellett
~aju vermek ls akadnak (42. kép) E ' engeres,. azonIkivül összetett foroskorl gödröket. Az Arpád-kOrl
. b zeket ugyanugy bontjulk kl mint az
f~lé fd<ozatosan mélyedő és SZé~őa~ban levő kemencék SZájáh~z a száj
gödör csatlakozik (40. kép 2). A késŐ1c~~úkás, fél-ovális Ikere~tmetszetú
pkorl SOtökemencélk ugyanolyan
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42. kép. Késö-középkori vermek

127

k yha kUlliÓ falához építettek. Fene·
kerek vagy ovális alaprajzúa4<. m1nt~ o;elbontást.ic a házball1 talált keman·
kUkbe követ. cserepet stb. tapasrttot há~ közelében levő mély gödrökre. Eze·
cék módjára történJk. UgyeljQllk a
ermeknél jóval mélyebbelk - esetleg
ket akkor ls teljesen tárjuk fel. :ata~ ~ehetn(j(. KUlönös gonddal kell kutat·
a taiajvízig lemennek - mert u
l k tb)
nunk a meUéképUleteket (csÜrök. színek. ó a s .,
.

3. Sáncok, °eröditések feltárása
.
b
gyunk ~""'or amikor az eródítésak, sáncok feltárá·
dI"'.
é
d é
Nehez helyzet en va
sárói keU írnunk. A magyarországi sánckutatás olyan !kev ~ ere m nnyel ?I.
csekedhet, hogy abból még a sáncok formált ls bajos megallapítan1. A mod·

adottságot, ha látszólag nem is volt azzal összefliggésben. Klvételekl természetesen vannak, de ezek sem esnek messze a korukban élő folyóvizektől.
Ezek az utóbbiak alkotják az első alföldi csoportot. Változatos alakjuk
(háromszög, négyszög, kör, ellipszis) mellett az a közös jellemvonásuk, hogy
valamenn)ll teljesen zárt, eltekintve attól, hogy egy vagy két Ikapu van rajta.
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~3. kép. Allöldi löldsáncok általános lormái

szer nem alakult Kl. Ezért itt vtszonyalnkhoz aik l
országon ls bevált útmutatásit követjük.
amazva. G. Bersu Magyar·
A rendelkezésünkre álló ma
I d
dencének a határokon kívül eső t~;et;l~ alom nagyob.b része a Kárpát·rr:e·
~égzett••tnlkabb megflgyelésekrol,
mrnt munlkáról szól. Ezeknek adatai
a legfontosahb formákról vázlatos k:zo~ dn lehetové teszik, hogy legalább
területén. az alföldi és hegYVidéki t : \jUnk; eze~ a formáik az ország
ahogy a Kárpát·medencénet SOikszor\a ete en épp~ugy meglehetnek, mint
lentIkeZInek. Már az elmondottakból' sonló jellegu térSZÍJIlI alakulatain je·
ezen a téren nagyon elmaradt. nem~~meg l~het állapítani. hogy IlcutatásU!l1k
tekintetében ls.
.
k az asatások. de a helyszíni bejárás
Első lépés tehát az egész orszá g
.
vo}na, a ~egYVldékeken és az alföldi r terUletén elvégzendő terepbejárás
mas és ~as jelenségeket ls fogunk é~l lészeken egyaránt. Mindkét területen
de az erodítések céljaira felhasználhatóe
nemcsak a formák és a szerkezet.
. •Az a~földl erődftések nincsenek
ermészeU jelenségek tekintetében is.
talaban élovfz mellett épültet<
folyóvfztól távolfekvő
ílt t
Al·
. s még akkor ls k
' ny
erepen.
ihasználták ezt a természeti

ti,

..

d-<.:11,().~ .. ~;t~~
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kép. Köralakú

~ánc

;

II.

I

#

J"

mocsaras területen

'.5.

..

"'::::---:;;::::;"---

kép. Élö vízzel. körülvell sánc

Nemc~ak földhányásból ál\.a'nak, hanem árkok is körülveszllk. amelyek köze·
lebbi vagy ,távolabbi vízerekből, folyókból kapták a vizet (43. kép 1- 3).
Másik csoportba azok az erődítések tartoznak, amelyekonek közvetlen
érintlkezése van -!. legalább egyik oldalon - az élővfzzel, többi részük mellett pedig mesterségesen ásott árok fut, amelybe az élővizet bevezették.
Mind a két csoport egyszerű földsánc. Kő nincs benne, legfeljebb levert cölöpök.

Ü. kép. ÉJö vízre lámaszkodó rólkörives sAne

47. kép. földnyelv sAncolA'Sal

Vannak vizkanyarulatokban nagyobb kiterjedésű. mesterséges halmok
_ kiemelkedő térszíDen - amelyeknek csupán egy oldala marad védtelenül,
ha ugyan a kanyarulat legszűkebb részén nem vágtá k át a területet mélyebb
árokkal.
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• . k-p. I-2. Htgyvidéti s6.lICOk általánO!' fOrmá i

csárba benvúló. magasabban fekvő fOldn - I ek á - , ,
tvagasaval hozták létre azt
a formát. ~mely az adott helven a le ~~ y,
masabb volt,
Ezek formájára készOItek az -elle
erödlté k J . Alakjukat a hegy formá ugró, meredek oldalú hegyeken levő
határolt rész természetes falaJ nyújt {~sza:ta meg. A meredek oldalak által
levő nyereg, átvágása tette teljesen ~édetté IZ~~ védelmet; a lankás oldalon
le az rődíte t. amelynek bejárata ezen
. O bszörils mély árok zárta itt
_
m gasabban lé\'ó Cennsfkokon az álkon keresztUI vezetett.
eoltettck :r-díté k~t (48. kép 1-2) vagy a kiemeikedó, laposabb tetőkön is
rerlek lejto"et. de kÖrillépftették az ~Ha lehetett, Itt ls kihasználták a me~lkot I.!"z rOd formája a térszín ~ sz ktemelkedést, legtöbbször'a fennr~kott. :altozó m retü és alakú éPítmé:sználható részeihez Igazodott. Kőből
Jaratát kOlön I' megero9ltették.
yet keletkeztek így, amelyelmek beO1önb~ző .Iehetett. KözOs sajátsá~ a fortnák. de a beosztás ts nagyon
zé.es arok, amelynek kiásott anyaga ero:ntaz eros fal és a MrUlötte húzórló
formák lehetÖ9égét nem
ette a falakat,
')Zfn k01önböző alakQkat, beo csak azért nem tUdjuk fel
mert pillanatn~1lag fogalmu~ztá9Okat engedhetett meg dsorolnl, mert a tér·
eródítés van az ország te""et..- ca arrcsl, bogy hán ~ e főleg azért nem,
I UJ
~.
Y es milyen alakú sánc.
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Ennek számbavétele a fel zínl leletek begyüjté vel s legalább vázlatos rajzok készltésév I gyik leg Urgóscbb f 1cldatunk.
A számbavét Inél a rajznak, vfÍzlatnak nem kell okvetlen ul pontos mérnöki munkának I nnI. Ha Ilyen felvétel leh tség ,az c k emeli a munka
értékét. De megfelel a ~zokáso felvétel ls, am l~ t tájoló és mér szalag
segítségév I ké zíthetilnk.
7. eljárá a következő. Ha az rődít snek f 11 merh t kapuja (nyílása)
van, Induljunk kl onn n. Hal;ldjunk v glg az g z sáncoláson. A kIIndulá I
ponthoz I gközelebb álló töré (kl- vagy beugrá~) Irány t olvas uk I ponto·
san a tájolón. Ezt az Irányt jelöljUk meg mIlIIm terpapIl'o n s rre rajzoljunk rá olyan vonaldarabot, amely a m rő zalag 'al m gállapltott valódI távolság terv zett arányü ki bblté nek ponto< n m gfelel. l: 500 mér t
tiszta é vil:ígos képet fog adni, de nagyobb kiterjedé ű er díté knél - a
nagyság zerlnl 1: 1000 vagy l : 2000 i megfelel.
részi tek mértéke - külön megrajzolva - m3radhat ugyanaz, mint a kl bbeknél.
Ezt az Iránykltűző, lemérő é rajzoló eljárá·t mindaddig folytatj uk,
amíg a sánc falainak mind n Irányváltozást jelentő pontját be nem mértük
és be nem rajzoltuk. Ezzel azonban még nem végeztük el a munkát. Hátra
van a méré k ellenőrzése. A felvételnél soha m zab d megelégedni c upán egy ze ri mérés-el. Legalább kétszer olvassuk le a méretet és az Irán t.
agy hibaforrá t kU"zöbölünk kl ezzel.
Az ellenőrzé nél legjobb, ha a munkát fordított sorrendben végezzük.
Igy természete n mindig fordított ~orrendben kapjuk az adatokat az, első
méréshez v,lszonyítva. de az adott szakaszban méretelnkne.k egyezni Uk kell.
Ha a két mérés f dl egymá t. megnyugodhatunk, hogya legkezdetlegebb eszközökkel bár, de annak megfelelően pontos munkát égeztünk.
Erős görbületú sáncok bejárásakor az alaprajzi "ázlatot rendezők segítségével mérjük (l. a VI. fejezetben).
Természetesen műszerekkel, kitűző karókkal sokkal pontosabb munkát
végezhetnénk, de ehhez nem egyetlen ember szükséges, hanem legalább
hárem.
.
Tisztában kell azonban lenni azzal, hogy ez a munka csak vázlat, és
semmi má célt nem s.zolgál, mint az erődltések helyének, alakjának megközelítő megállapítá t, a terep bejárását (lásd ott).
Ha az Ilyenképpen számbavett és nyilvántartott erődítés ásatására kerül
sor, ezt a munkát egészen pontos, mérnöki, rétegvonalas terepfelvételnek
kell megelőznie. Erre azért van szük ég, mert sem a szakaszos, sem a térképfelvétel .nem szolgáltat adatokat a terep szintváltozásaira.
Az ásatást megelőző felvétel természetesen nem elégedhetik meg az
erődítés alakjainak pontos rajzával. KI kell terjeszkednie az erőd belsejének
és asáncon kívUl levő, legkevesebb ötven méter távolságban észlelhető szintváltozások feltüntetésére. A szintezésnek a felületen levő mJnden bemélyedést vagy kiemelkedést fel kell tüntetnie. Különösen fontos a kapu külső és
belső részéhez kapcsolÓdó terep részletes megfigyelése, a bevezető és a bent
is továbbvezető út megállapítása célj~ból.
Bár az ásatás belátható Időn belül nem fog az egész sánc hosszára és a
bezárt területre kiterjedni, a teljes terepfelvétel előtt a munkát megkezdeni
nem szabad.
A pontos, és a legközelebbi magassági ponthoz viszonyított térkép lehetővé teszi a beméré hez sziikséges ös zes pO,ntok megárIapltását és rögzí9' -
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el6tU

fzraJzl
lélreJOtt
megkezdé

kllDdulhat.
IDeg magunk egy heta nem maradhat el.
utatok magyaráz3tához

~

a folyók szabályozá
aelD lebet az erődíté k
fel étel után. az á :ltás
Jelenségeket ls figyelembe

kell enni.

z

vol ff
kaputól IIIÚ'
~ ut.
lObbi ré zét6l szerkezet6ben kOl6DbGZG Je1E_teket nem fogjuk az első árok·
kal megza ami
a Jó megt1g)'eI
et 1ebet8tlelmé tennI.
z át
szél
ge
bDPkodJék a s6nc magasságához. l1let\'e a
alószfflQ mél' ghez. Elég Jó t4mpootot ad erre a kiválasztott ré zi t ma·
g
ga é
mellette.lev6 á
mélysége. 2-4 10 széle ég minden e t·
ben megfeleh5. Ez a szél
ff az eBYJD
rétegz6dő jelénségek, a késJÖI: bl
behlrá90k megflgyelés6re IDár aJc:almas. Ezzel a szélességgel zavartalanul le
I het Jutni az eredeU felmnre, amJre feltétlenül szükség van. Ott, ahol kő·
fallal le z dolgunk. pontosan ragas odn1 kell abhoz. hogy az árokfalak függ?lcge _k legyen.
feÜlordott - és sok esetben meg nem kötött - föld·
ncokna!. a könnyen történő beomlás megakadályozása céljából eltérhetünk
a COggólegelrtöl. Ez az eltéré azOllban a lehető legkisebb legve~ s ott ahol
n m k II jelen.t mélységre leásnl. teljesen mellőzhető. Ha' ':l ~nc ~okat
~:nUlg~;~a , tüggőlege falú lépcs6kkel haladjunk lefelé, ':l kívánt árok
é·
Az :th'ágá
felá andó ncrészletre merőle
.
gonddal. z Inörral történjék Ol
h l ,ge leg)~~. Kltuzése a leglát zóla zavartalanul eredeti formájá~n e sen kezdj uk a munkát. ahol
l 'e le ~e:1 ez 1 sánc 'legalac90O\'abi> ré
remélhetjük a sánc megtalálását.
abb r: ~ k több lehetőséget n~ll tanaksze, mert Jó meg!igyelésre a mag~
~lIapíta ra a sz nesedett fák adj~ a I~ A feltételez h to faszerkezet mega lta t oly n h yen kezdeni ahol
tI gjobb támpontot. Ezért legjobb az
tatkoznak.
, e S l i eg már a felszínen égésnyomok mu-

nag~obb

z á atá t nem a legmagasabb
va y bel - zélén. ~lIndenkor az egts. ~nt: kezdjük, hanem a sánc külsó
í y
ncot egész szélességében tő ~ sa I árok hosszában dolgozunk és
C k íg . remélhetjOk h
re szOnk átvágnl.
.
ben ;i gy Ih dOk meg, aho~' ~~nacz ée~:s rétegeket ugyanabban a sorrend,
a m d" ~ nem azonos a halomásatástsval se során egymásra ra:kódta'k. Tehát
, z ét ón\'omból elókerUlt I I
.
tartjuk.
lelet· ö
e eteket azonfÍal kl9Ze d' .
értékUk \'an ep sszefOggő jelenségeket csak r1tká JUk es gondosan kulön
fOggó jelen~ pen ezért fontos kOlöntartásuk H n adnak, s csak Időrendi
rajzolnI.
. g. gondos kibontás után a tétegr6I k: mégis mutatkoznéJ< össze·
másod tk és ml d
szOlt helyszmrajzra be kell
hulladékainak eltakarí~en utána következő bón om
Igy ásónyomról ásó és a fenék megnyesése y ot csal< az előző nyom
a két végén a iegbamarabnyomra rövidebb terQlete után kezdjük meg. .
nem. nyúlunk hozzá, még ~érl az építés előW ere~e~~lgOZUn:k, s az átvágás
almaranyesés olyan jelensé ~r sem, ha a IllIÍlden ásó talajt. Ehhez egyelőre
ge. et mutatna ls am l nyomban megismétlődő
182
'
e yek valóban érdekelnének

bennünket. C.Jk • KKor ke7.djük zek t számbavenni, amikor már a sánc közppén L lejutottunk. az eredeti talajra. Ekkor már az egé~ t lület minden
emelkedés nélkül. vIzszinte n előHünk f kszlk, gondos nyesése után olyan
jelen égeket mutathat, am Iyek a ánc épltésére vagy a megelőz Időre, zerkezetére ponto. ad tokat ~zolgáltatnak. Cölöp· és k. r61yukak, vastagabb cölöpök leállít .ara szolgáló gödrök jelentk zhetnek, amely k megengedUc az
egész szerkez t rekomtruálá. t.
A cölöp· é karólyukak. va13mlnt 3 gödrök kitakarítása é metszeté~ek pontos ra~.za lehető\'~ t zi az redetl építé ·nyol1)ok ti ztázá át, éppenu~y, ,:"Int a colöpök ké b,bl kic erélé•.én k és az átépílé~n
megállapítá. at. E~ek feltárá a ugyan ugy történtk, mint a telepeken mutatkozó hasonló
jelen geké. Ponto n térképezend k. ugyanazzal a módszerrel. amellyel a
telepjelpn ég ket szoktuk rögzítenI.
. . Mind n s:t~en meg kell .gyÓződnUnk arról. hogy \. lóban az r detl
fel zm van·e elottünk és nem es liege átéplté 'alk11mával felhordott föld.
E célból á~>sunk bel~ a földb 1 - l m mély és zéles gödröket, több hely n
I~L Ha .ezek semmi ujabb jelemégp.l nem mutatnak, a sz Iyényt és a térképe·
ze.t ezen a zakaszon befejezettnek tarthatjuk. Ellenkező
tben mo t már
az átvágás t Ijes hos zában tovább ásunk mindaddig, míg az .redetl l'llajt
valóban el nem érjUk. Itt k·apMtjuk meg a kapcsolatot a sánc bel ejéb n levő
rétegekkel.
Ha az eredeti térszín alatt olyan, régibb korból v·ló leletek j lentkeznek, amelyek a felsőbb rétegekbf:n n m voltak m g, c ak annak a bizonyí·
tékát találtuk meg, hogy esetleg jóval az erődíté előtt I~, I kott "olt a te;U·
let, de ennek a lakosságnak semmi köz nincs az rődltés építéséhez.
A feltárás menete lényegében akkor em változik, ha nem földsáncokkal. hanem kövekből ös zerakott falból álló erődíté .el van dolgunk.
Ezeknél azonban a ~zerkezet megfigyelését egyes jel nség k (cölöpök
helye, erősebb é magasabbra nyúló kőrakás) felbukkanása esetén már
fel·
őbb rétegekben s nemcsak az eredeti talajon kezdj Uk.
jelenségeket a rétegnek megfelelő térképen azonnal jelölni kell.
Az egyes ásónyomokban előkerülő leletanyagból a cserép a Igfonto'
sabb. Cwntok _ munkálva és munkálatlanul - kő- é fémeszközök ls elő
fordulhatnak. de ezek nem adnak olyan pontos kormeghatározást. amllyenre
_ íőleg, amikor többször átépített erődítéssel van dolgunk - szükségünk an.
Pontosan meg kell jelölnünk azt a réteget, ahonnan ezek a kornak megfelelően egész tisztán, koráhbla,kik':ll keveredve, ~ ez utóbbiak ismét tisztán
jelennek meg. Ha ezt meg tudjuk figyelni, még akkor I~, pontos adatokat
kapunk az erődítés különböző időben épített részeinek pontos Időrendjére,
ha még olyan komplikáltnak látszik ls az esel! g többszöri átépíté .
Ha a leletanyag olyan keveredést mutat. amelyből az e!!ye építési Idő
szakokat megállapítani nem lehet. a szelvényben jól kiveh tő rétegwrok út·
mutatáffi mellett ki ,kell szélesíteni a szelvény t. 9 még nagyobb gonddal kU. lön kell választani az egyes rétegekből előkerült~ cserepeket.
A kutatóárok két metszete még akkor ls megkönnyíti a tájékozódá t, ha
az a felületek vízszintes rétegei ,közt nehéz ls lenne.
Eze:kből a mets.zetekből nemcsak az erődítés kelet,kezésének Ideje és
eredeti formája állapítható meg, hanem egé~.z története a legutolsó átépíté&ig.
Ezért kell metszetről ugyanoly"n gondo an rétegrajzot késziteni, mint a
felületekről. ugyanol~ an módszerre!. mint a többrétegű telepek á at:ísa alkal·
mával. 1:?O arán ·ú felvétel a legbonyolu!t'lbb szerkezetet is világosan mutóltja.

a
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r'tePf eredeti szIneiben

tetlll8t48elblJ i611 tertDMzetesebb ábrázolás.
bizto

azonban. boB)' az ered

em
a rendelkezésre álló eszközökkel

pon~ eZé::~~ adDI,. fol~ kG eUce~e~esen alkalmazott je!.
maB)'arázatú fekete ceruzarajz ts metleleL BárJJlel)lk mód~er alkalmazá.
nál eB)' kö etelQlén' elengedhetetlen: a rajz
te~Jese~ hunek, a ~~ret.
aránynak pon
megle1el6nek kellleDDle. Sem eB) szerwMtenl, sem \ azla·
,
to il raJzoln1 nem szabad,
méré eket nem
a készIté Il8PJ~. de - mivel a kiszaradá előre
nem látb tó szlnváltozásokat okozhat. amel ek alapján több. vagy ~evesebb
réteget kell m gkUlönböztetnl - eB)' 6t nappal később ls megismételjük.
A rétegek viZ!gálata vagy arról B)'ŐZ meg. hogy az erödítésnek c k
egy építkezéslld69zaka Uli. vagy arról. boB)' tGbb lzben I átépítették. Előbbi
e tben meg kell állapítanI. hOB)o a rétegek úgy fekszeneK-e, mint az építés
Idején. Ha az eredeti térszlnen a szerkezethez tartozó elemek nyomai meg·
v nnak. bizonyosnak látszik. hOB)o a rétegek ls eredeti helyükön vannak.
Ebből a szempontból a megmaradt kőfalak, gerendamaradványok vagy
a gyeptégla· rakások m bízható támpontot adnak, Egy·egy egész építmém"
nél ez az e. t c k k1\'étele n épzelhetó el. de részlegek Igen gyakran ma.
radtak eredeti heiyUkön.
Ez~k adhatnak a továbbiakra útbaigazítást. Határozott körvonal lk
za\'~rtalanul fekvő rétegelk. a megmaradt faalkatrészek erősen megkülQlJböz:
teUk az ö zenyomódott. elmosódott szélú földtGmegektől, amelyek két égte.
lenül a pusztulá kor vagy azóta zuhantak le az épftmém- felső részéről Ali
ez d7 ég It ré zekre I . amelyek a fel ő faszerkezet megszenesedett részelt
i - m gukban foglalhatják.
abba Ha a fe:~ebb említett jelen gek az eredeti Celszínen megmaradtak még
v< n<~O~;U~k. a: ~ I~;~~:::O~~~~I~::t az eródftés szerkezetét, ha rom'okkal
kka nehezebb helvzetben \'a ' k h
szakot mutat. Ez nem okvetlenül el~~ un, a ~z ~rődftés több építési idő·
egy mÚ\'cltségen belül ls megtor~é t h azt: hOg} mas·más nép építette. Egy·
díté t újra kellett épitenl vagy ja\~t;ntl} az összeomlott vagy leégett erőIlyenkor minden Osszetartozónak lá
meg\'lz álnt Az égett rétegek ne é tszó rétegesoportot egyenként kell
megmutatja a rétegesoportok ö
tam gettekkel váltakoznak ami !könnyen
KI
'l
ze rtozását
'
b
.
c re t cölöpök vagy a két
kalnak e ymá b:l\'ágá a legblztosa~~:n elhel~ezett karók megmaradt lyu·
Ha ezt az arínylag kis CelUleten Igazit utba.
,'
\ a~ásra ,lehetőleg ,derékszögben, de a má~~~ lehetne jól megOgyelni, az át·
~~n~,~~lté
Ezaban. annak e.~tleges ha~l~ cölöplyukak irányát követve,
bő: snun. z a ho zabb felület sokkal
oz alkalmazkodva keLL szel·
zo sorok egy vonalba tal10Zásáról
tisztább képet fog adni a külön'
Többszöri átépltésnél n
.
.
em minden esetben k d
eredeti fel~ínen Igy k
törmel~kbe. Rét~geiJ.k~ a~lYUk3k ~em mélyednek b~ ték az építkezé9l a~
má ·má , már meglevő~ét:IZsgálva kltúnhet, hOI}~ ea',.han.em a fölötte. lévo
még ugyanazon a kultúrán gének elegyengetett és' Cel~ ~gy építési Ido zak
bIzonyltéka a feltölté nek belüL így ad Viszonylagos Idő Itött romjaün van, és
zinü termőföld réteg abban a különböző magaS9ágOk~endet. Egyik legjobb
az esetben, ha nem termé
megjelenő, egyezó
,
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szetesen ,keletkezett az
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e etieg hosszabb Ideig haszl\álaton kívlll áLLó - romok fölött. Ezt azonban az egykori növényzet maradványal kétllégtelenlll megmutatj k. A laza
földréteg mellett mutatkozó I zapréteg nem me ter9éges feltöltésból szárm .
zik; mindig lefolyó víz maradványa, az építkezé hez semmi köze ninc",. A fel·
hordott sárga földet azonban n m zabad figyelmen kivlli hagynI.
em biztos, hogy az loo átvágás az erődítés SleJ1<ezetér6I és történeté·
ről ti z13 é megbízható képet ad. Ily nkor más helyen kell átvágnl a sáncot.
Ha az Itt kapott megfigyelések más eredményre veretnek, közbeeső helyen
meg kell kere nl az átmen tet.
Ahol a sánc kis bb terIlleten kl zél sedlk. vagy hirtelen szögben meg·
törik, kutatóárkot keLL húzni nnak a megállapítá ára, hogy őrtorony, feljáró
rejtőzlk·e a felszín alatt, vagy hogy fény derüljön a zegletek klllönös építési
módjára. Ezeken a helyek n ls a legn gyobb gonddal kell a rétegeket el·
killönítenl, s főleg azt kell megfigyelnI, hogy az építmény k az erőd melyik
építési Időszaleába tartoznak.

49. k'p. Kellós

ncArok kpre dmel-tele

Ha már Ismerjük a falak szerkezetét és építé történetét, hasonló körill·
tekintéssei és módszerrel meg kell vlzsgálni a külső oldalon húzódó árkot és
az azon kivül levő felületet, még abban az esetben is. ha már nem volna
semmi külső nyoma. Sáncárok, nagyon ritka klvételtől elteklntve, mInden
erődítés meLLett Stzokott lennI. Az árkon kivül ls nyoma lehet fatorlaszoknak,
palánkcölöpöknek stb., amelyek a'kadályozták a falak megközeLítését. Legcél·
szerübb, ha a kutatóárkot a fal feltárásának folytatásában ássuk.
Két esetben térhetün k el ettől az iránytól: l. ha velésforgó vagy jelen·
tős korú erdőreszlet akadályoz, aminek elpusztulása gazdasági <károkat okozna;
2. ha az árok hosszúságban erősen lejt. Az utóbbi esetben nem az eredeti
árokmetszetet kapnánk meg, hanem a lejtős rész felé lefutó víz által erősen
bolygatott, lekoptatott felOletet, amelyen akorjelző leletanyag ls összekeve·
redhetett. Ilyen helyen erősen megváltozott az árok külső képe.
Az árok mélysége és a sánc magassága között határozott öSSlefüggés
van. A falba felhordott föld rendszerint az árok megfelelő szakaszából, rit·
kábban azon kívill húzott árkokból került ki.
De megváltozott a !kép az egész árok hosszában mIndenütt. A sánc fel·
hordott földjét, az égés után szétporladó szervetlen anyagat hordja a széL,
mos a a víz. MLndez az árokba kerüL, s egyre vastagabb rétegével teljesen
megváltoztatja az árok eredeti felszínét. Ez okozza, hogy az árok mal leg·
mélyebb pontját a felszÍ!l1en nem a falhoz közel - ahol eredetileg volt hanem attól jóval kljjebb faláljuk meg. Mindez kiderül az ásatás metszetei·
ből, amikor arról is meggyőződhetünk, hogy az árok feneke ellentétben
a mal árokfelszín ívelésével V, lLletőleg W formájában vágódik be
(49. kép).
Legcélszerúbb, ha a föld színváltozásai t (rétegelt) figyelve különítjük
el a leletanyagot; a mets'letek támogatn I fognak az egymásra rakódó rétegek
vizsgálatában.
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szakaJt I Jelzi.
mot lehet Idol

•

"r,lIdtani,.~~~8Dllkoraz erőd

felépUlt.
..._ ......~_ meglé II Iszapos lerakók68l5bb leomlott rés,zektól
Ulrténetének egye idi
bozzávetőleges Időtartafalból é9 magából a bemo-

IOtt n!szbm klker11lt lele
baD
•
De egyebet
meg lehet eZekbCD
t11myomok erőszakos elpuszUtá ról _
Ue, leUen okoltB tGIftSZn1l - tanúskodnak; a nyomok
hiánya a árlakc1t toriblltGltOzéeér6l
• ami felveti azt a kérdést, kik
puszUto
el ar en5dOt.
bo
l
u eIS/5 erőd építői? Az előbbire
90kszor feleletet adnak a változott Id& - esetleg mOvelődést - jelentő cserepek; az utóbbi kérdés csak mAs. távolabbi terOleten. fáradságos nyomozá~
sal dönthető el.
emc k az áritok. de a édelemre Jól klbllllZl1ált meredekebb lejtők ls
feltöltődnek. Itt ls fel eU támI egy-egy résZletet. de még jobban vlg\'áznl
kell a réteg8tre.
ár az áritok leltoltc5dége sem ad vízszintes rétegeke't; itt
Pf'dlg egészen mened
n helyezkednek el. Kerámiai anyagukat gondo n
kell ellenőriznI.
A. mondo!takból Idtúntk. hogy előbb a lIllncot vizsgáljuk meg, é nyomban u.tana az arkot. C k ezután következzék a kapu vag\' kisebb kljá;atok
k~talása é fellárá5él.
kaput megta1álnl nem mindig kÖnn 'ű; ki"ebb kijaratok felfedezé pedig valóban nehéz.
'.égy támpontunk mégi van. Találhatunk a fal ho szúságára merőle
g en all.ó bemélyedé t; ha előtte nincs árok. ikapnra gondolhatunk Tá 'ékoztathatnak 1 falakon klvOl elhelyezkedő sírok. akár jól látható h I'
J
kezé I akár már megtalált ásC
a mo temettámpont~t ad. h az erőd felé ~ezet~~ ~k~al van dolgu.nk. ~saknem biztos
Ha mindez hiányzik. kíséreljOk
g) ri út éppen az aroknal szakad meg.
koc lút me '17. gálását. Ha sem~~gn'~ ma meglev/l. asáncon keresztülvezető
fel/lll ré, zét, az egész árok hOSszáb~omunk nincs. kutassuk át a sánc árok
. ~gYlk e tben .e kezdjOnk a ka u klbo
Iranyaban haladó rövidebb kutatóá k k P
ntásához addig, míg az árok
figyelt jelen égek megengedik a b~j~ratm:~ nem győztek arról, hogy a megHa bizto n megtaláltuk a h I
e tételezését.
Ez olyan .rje nlmú legven. ho ~ yet, kezdJOnk hozzá a szelvény ásásához.
megngYI'I.he. ük,
.
~ a rétegekben mutatkozó jelenségeket jól
• z 'lr 'ra " a .ánccal mindenké
nie. hog: a falon é~zlelhet/l =:~~zamosnak és olyan hosszúnak
aa
még e~'ner olyan ho ZÚsáRba
:3
on - mindkét Irányban le II az
a raj kOIs6 oldalá
- túlterjedjen (50. kép)
g
n
~~:~Cp~~anfuenltk~ltLé h\'a~' ~Id vezetett-e :3 ~~zp~~o mzeJ(EzáltlaplthatjUk, h~gy állandó
, e et az arkot a
/ld
.
mindenké
e 11
d~ ull"yanllyen .zélesen és ho~'?r húzhelsó részében közvetlen ul ppe!1 me~ Ik.
lan C\'ó örhá ak t
an
nl. Ennet lő
a sane mogott,
mutatja,
z , ornyok vagy feljáró!< mara~v:ye. ho.l1;Y a kapu két oldanyaln'lk nyomait ls meg·
A feltárá-nál vi 'ázn
b 1nUk talált leletam.f- k I kell az egyes rétegek
állaplt1nl. ami 'l k1P~k~:i1Olönt:~ís:1r'l. C~k ( t .l1;ondos ~Ibontására. és a
nélkUl ls töbl"pör ~t11"kltann\h II l!, fOlltoS'lbfm~djuk az atépftéseket meg·
áténlté>t mer i!l1n\toth:l,; :~tták, Gondo~n onel'll7 ~z~ket a falak átéoítése
,
',
yen rétegben lalálJute
e I arra, hogy ha az
1.'J6
meg annak ahpjalt. Ilt ls

k~!~~e

~rkot

~'

előfordul. hogy jóval llZ eredeti Cel zln fölött v nnak z aIJpok. az el/lz/l építkezé romJalb hatoló cölöplyukak. Az cl ő építkezé hasonló nyomai mindig
az ered ti Cel zínbe m ly dnek, ezért Itt L egé -z addig le kell á. nunk.
Ha a kutatóá~okban megt31áltuk a cölöp. r hely ét s egy, a $Orbói rendszerint kiálló. magano n'lk lát zó cölöplyukat. bizto ra veh tjUk. hogya k pu
egyl~ oldalával ,van. dolgunk. Ha azután meg.zúnlk a cölöpsor. s ké bb, 3
bemely d s n tul, ujra 111 nló:m kiugró, majd sorjában egvmá t I\<övet/l
cölöplyukak Ismétl/ldn k, m gl z a kapu má lk old la ls, II hözzács tl1kozó
r zek.kel együtt. A tkét kiugró cölöplyuk megadja a kapu telj
széle~,. gét.
A tO\'abbl munkát már z z1hja meg.
.
Bontsuk kl leh t61eg a kapu mindkét oldalát ker ztlrányú ;\rkokkal.
ugy, hogy II kiugró cölöplY'uk a 'ne fili rész közcp he c>s.ék. Az Igy húzott
zelvénybe nemc.1k '1 I(,pufél minden o zlophelye, de ha befelé, a sánc >zé-
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lességének megfelelő hosszúságban tovább foly tat juk. a már emlitett 6rtorony, örház vagy feljáró alapjának egy része ls beleesik, Ezek az újabb,
rendszerint kisebb méretű lyukak megmutatják azt ls, milyen széle en kell
ásnunk az erődítés belsejében, hogya kisebb építmények alapjait teljesen
feltárjuk . Ez a szelvény addig terjedjen, ahol a sáncnak az a része kezd6dik,
amelyik már nem tartozik a kapuhoz .
Ha a kapu elég S'zéle , tárjuk fel nyílá 'nak közepét is. ahol ,k6a"lapzat
vagy fa nyoma is lehet. Ebből lehet megállapítani, hogya kapunak egy vagy
két szárnya volt-e,
Az' árkon keresztül vezető feltölté~nek a ánc külső oldalán levő ré~,zét
is ásassuk fel, hogy az esetleg meglevéí híd-maradványok is el6kerüljenek.
Minthogy a kapu környékén levő sáncrészlet a legtöbb egyenesen ideöntött hulladékot tart31mazza, elengedhetetlen, hogy néhány árokkal, rétegződés szerint, megvizS'gáljuk az Időrendi szempontból nagyjelentőségű ~l itt
leg'nagyobb mértékben felhalmozódott cserépanyagot.
Az erődítés szerkezetének feltárá>a wl.k az építé történetét világítja
meg. Lakóinak sor,áról, gazdasági é~ társadalmi berenqezkedé éről csak belsejének fpltárása tájékoztathat.
feltárá mód ze re teljesen egyezik a szabadtéri telepek feltárá>ának mó.dszerével (lásd ott). Eltéré_ csak abban van, hogy
mig amott keresni kell a telep kiterjenésének h ,'tIá ra lt , itt ezt a sánc megadja.
Szelvényeinkkel a sánc egyik pontjától kiindulva 'kezdjük meg a munkát.

1.'J7

• B6lDlllkorl
I

rOnk.

z k::~nt

.,t....

rorsz4gon 6b6I 'pftett lakóháZakat eddig nem I me·
::ri:an~'a gal e~r II ort sáncok építkezé nél talál·

kozunk.
Kora-va ort házak padlózata néha kó: lápos köveket a h~IYlség be.1 ejé·
ben a fellazltott talaJba eg}1IlÚ mellé leraktak. a cölöph~l) eket kö\ ekkel
klékelték.
házak áza fa volt: a falak nem készoltek k6bol, így. a kő mini
épltc5anyag a fa mellett alárendelt szerepet Játszott. Ahol a fels_zlnen fejté
né Ol könnyen Juthattak hozzá. ott a
cok anyaga részben ko.
sáncok
kötőanyag nélkül készOltek. \'alósz{ntlleg a levert gerendák közé. halm~zták
a követ. KOlönösen ott alkalmazt4k el&zeretettel. ahol apalas elvalá ú
'6zet a felrakást megkönnyítette. Az egymásra rakott kövek réselt valószínű·
leg földdel, e Ueg gyeptéglákkal tömködték meg. A kőfal c ak belseje volt
a földsáncnak.
ké I vaskorban. t61Unk keletre és nyugatra, már. találunk jelentő
va tag gú, kőból rakott falakat: épftő1nEK a k~t4kat tartják (murus Gallicu ):
llyen sánc tagyarországon eddig nem került elő. A kelták gerepdák Iközé
rakott szárazfalat épftettek: kol96 oldala egymásra rakott fejtett kÖ\'ekből
volt.
kelta.szárazfafat Jellemzi. hogya övek közé rÖ\'ld, keskeny fatörz e·
k~t .rakt '. nzszlnte n klékelve a hézagokat. A fatörzsek hossza a fal vastag·
segatól fU g. HelyUket a korhadás nyomai Jelzik. A dák erődítések falazása,
Erdél.y terUletén, ro~on ugyan. de ko196 burkolása négy zögletes, . faragott
kö\.e~ból .11. A keltaknál nem~sak a nagyobb körfalakat, de a házak, szen·
tél~
fa.lalt.1 v~gye te~hnl"aval épitették. Nálook még 'kevés <kelta lakó·
telepet tartak fel. gerendak közé rakott szárazfaI itt ls előkerülhet.
. A hab recsai kötött falazá tecbhikáját a rómaiak hozták Magyar.
or za.gra. Természete en a szárazfalis el6Cordul, keritésként va 'ol 'an é ftmén~ nél. ahol nagyobb terhelés nincs (pl féltetÓ9
ld'
g) .... )
p,
nem általáno Pannóniában Be
'_
mego, as). AkotoU falazas
gyakran találkozunk favázas 'Vály::;~=~eIÁaken: taborokon belü! igen
tehát nem kiZárólagos.
'. ·kóbol vagy tégl.ából épült ház

lehető\·é. hogy a f I J or szpl kiemelkedjék az alsó felett. é Igy az esőt
le\ Lze.·, \ c, repek t31álkoz:í '\n:il félhl'ngeral kú kúp __ repcket alkalm z·
t3k limbrices): vé eiket egym::i r h ly zték. Ho szú 'guk m gfel I a peremes
téglák n. k (52. k~p). A P r mes és félhengere t glák, 111 tőleg c r pek a
Il'gblzto bb I m rtetöl a római épUI tekn k.
z elpu ztult épUI t ö z ros·

51.

k~p.

Római

alfúlé, , szerkl·zel

kadá a után legmagasabban a tetőfedő cserepek mutatkoznak a föld fel zínén .
Jellemző a kötőanyag ls. A római falban sok a habarcs. Megtörténik.
hogya habarcso felületekben majdnem eltűnik a kőanyag. Sokkal több habarcsot használtak, mint akár a közép-, akár az újkori falaknál. A habarcs finom
szemcséjű; alkotóelemei: őrölt oltatlan mész, amelyet a falban oltottak. finom

A rÓmaI épilleteket jellemző saját ssá

~yaguk fejtett kő: görgetett követ mé aOD gall< alapján ~el lehet Ismerni.
szukségb61 használtak. Legáltalánosab~ unához .közel eso telepeken ls csak
a homokkö\'et. Feltűnóen Idegenkedtek a használták a mészkövet, rltkábban
nél (oszlopok) vagy az alfűtéses szerke vulkáni k6zetektől, csak díszítése](·
nálták (trachit lábaza\: 51. kép) 1\ kl zet Ihypocaustum) lábazatánál hasz·
a ke\'ert falazá annál gyakOribb' I zár6lagos téglaépllkezés nagyon ritka;
amelyeknél a tégla· és kófalazás e'g/~ akOrlak a rétegesen rakott falak
bálytalan rét:gekben fut. Az éPfte5t~ lákölött váltakozó, szabályos vagy sza:
~z nos méretu a nálunk ls Ismert re:eszánméretei kUlönbözőek. Egy részük
önnyen félrevezetheti.
sz-karl téglákkal. Ez kutatóinkat

r

Jellemző néMm' olvan f
a 40 - 50 cm ho ~ kb
_orma. amely más korba
ellátott tetőfedő c~'p (t~g~fae~m':les. két oldalán nk~~r:I~o~d_UI elő. Ig~
de előfordul csalornák fedé
.
gtöbbször épOlet k
e o perem me
rak\'a, peremével felfelé h ~~él. sirok borítáSánáll e f:dé, ére haS'Ználták,
sor támasztására a cseré ~ \ezték el a lapos tet6gs. A teglat egymás melle
- p e só réSZén levl'í ferde erendázaton, a következő
13
kivágás szolgált; ez tette

~'
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52. kép. Római t

16fedé-

folyami kavics, őrölt agy apróra zúzott tégla. amely kissé rózsaszínűvé fe:;ltl.
A habarcsnak egyik változata az öntött faiazámái ha.znált kötőanyag. Ezt is
oltatlan mésszel falazták, gazdag homok- vagy kavicsadagolássai: a téglapor
Itt kevesebb és így alig lehet felismernI. A habarcsban a mészszemecskéket
legtöbbször szabadszemmel észre lehet vennI.
habarcs olyan kemény, hogy
ha szerkezetét meg akarjuk vizsgáini, széjjel kell zúznI.

139

tég~ ::~~~eJ~
~:
D

bogy
t
fnlazWc.
kOzél*ort

CO

rakás agy c1b&. ID
téglamérete 1geIl1t~~=~
orban a habarcsot nem
ször nln fInoman elke
habarcsban 161 m
adagol
hozú.
habarecla1
kerUI
a kövek közé. rdmal·
Ozél*ort babarcs között lényeges különb·
g, hogy amig az el6bbl eményen GSIIe4ll6. addig az ut6bbl porlékonyabb.
eg1<Onn lU a or leUamen1sét az edfDycaerép, amely j6val bizto :lbb
kormegbat.4rozást ad, mlDt az épOlet t&melüe,
r. Róma; Itatonal épJtm4nye'k. Plmnón\a romal t3rtomány je·
lentő része, majdnem a fele, egybee
a Dunántúl te?uletével. Hazánk terü.
letének a rómaiak által megsz4.Ut réSEe a blroda.1om egyik legfontogabb hatartartománya \"olt. int minden határmentl tartomállyb8'll, a 'katona rág jól megszerve~ II tömege alkotta a lak09lég jelept& részét, kUlönösen az I. u. l i lii. zazadb n, amikor a dunai eslpatok az e~ romal birodalom hadere;ének gy~armadát jelentették.
romal császárság történetében az említett
két. év zazad az az Id65rzak, amJtor a katonaság h09SZÚ arcvonalban ozlnte
klzarolago n a birodalom határán állt fel: PlIfInónlában a Duna jobb pa;tján.
A határtartományokban az épftkezések jelentős részét a katonasá vége~te. ~z a. r6mal katonai szabályzat, amely a harctéren felvonuló ikaton~ság~~en~~y-~dgC~é~a~~ ~~~~~~~~en:~~bo~k épftéSll!t rrja elö, a harcoló eg égek
mozgá.ban _ béke Idején _ o:z é a. m or az egységek nincsenek harcban,
ság Coglalkoztatásában. z állom:~~~é nagyobb szerepet Játszik a katona·
táborát éplU, hanem egyéb munkában I~ekéen tart6~kod6 k~to~aság nemcs.ak
lee polá an otb. Pannóniában több - r szt vesz. pl. e~dolrt1rban, moco' rromal csapatok a dunai hat.4rmenu t mci~t három évszazadlg állomásoztak
védelmi berendezéseiket épitették
:r eten. Ezalatt nemeSJak táboraikat,
k~tonal jellegú épltkezé ben ls. ~g~at~taroZt.4k, hanem részt vettek a nem
\'ala .ztani a katonai és POlgári é ltkezé~ közelében ~,zlnte nem lehet különmegallapftanl. hogya katonák e p.e
eket, mert nyomaikból nem lehet
határvidék n az építmények f~bagy é~ftkezésnél milyen részt vállaltak.
Iyege téglákat.
n gyakran megtaláljuk a katonai bé. A. katonai Irányitás alatt múködő té la .
ép!tkeze khez SZál1ftottak, de a bél\'e ~ IDá~ épftőanyagot csak katonai
~aUle~~~g~S n ~ lpolgárl éprtkeZégekh~z ~s - fe~a:~1 ~annónl3 határvidékén
nagvl~t~~n ~ t~t~s~k szerint keH feiosztanI kat t~. A limes mentén az
részét ~1kotjá~U Da sereg álland6 elhelyezéSére ona és polgári épületekre.
a) T'
a una mentén felkutathat6 'Ilyenf SjZta°1gál6 épületek jelentős
_
aborok. A Dunántúlt elSőnek
a
objektumoknak
meg nem kerOltek elő em ké
megszálló romal c
.
alaprajza szerInt. sz~bál'
tséges, hogy ezek, a h
sapat~k m~nettáborai
talan
Cellratb61 még nem kö\'efk
néRYszögűek lehette~SOn1ókoru palanktáborok
•
eztethetOnk arra h
' Az aqUincumi tábor140
' ogy Augustus közvetlen utódja

Idején már kótáborok álltak volna a Duna mentén. Az eddig Ismert legkorábbi
délp nn6nlal táborok klvUl snek haz nk terOI tén.
pannóniai határvédel m táborsora n megy zerre ~pOlt kl. ADulll
vonalával a természetes határvon31 adv volt; táborsarok a tartomány b.!lsc·
jében addig nem keletkezt k, amig v gl gesen meg n m zállták a Duna
vonalát. A táborok orát ké ilbb ld ről ld re súrltették a határvonalon. Ezért
az I. 'zázadban épUlt táborokat már a Duna partján kell kere nOnk. I. szánd I
táborr6l a tartomány belsejében bizto adatunk eddig ninc ; n m lehetetlen,
hogy Ily neket a tartományt az I. század első feléb n g~ Ideig
szomszédo
'orlcumtól el la zt6 útvonal mellett fogunk még találnI. Ez az útvoml a
nyug II o ztrák határszél m llett vonult \'é 19. A múlt év záz,ad Irodalmálnn
több zör olva unk a tartomány bel jéb n lev6 t borokról; z k az újabb tercpbejárá_:>k alapján ·nem bltonyultak azoknak.
Pann6nla katonai túl úlya Domlllanu uralma ahtt k_zdódötl. ek 'or
újabb légiók é
gédcs.ipatok jöttek P:mnónláb. Fltehetjük. ho ~ több
egédcsapat tábo!"a az l. század má odlk feléből zárm zik, de ugyan1kkor
légió tábor ls k rült a dun I limes magyarországi szakaszára. Ebben az Idöben a tartomany határain folyó, a római k számára gyakran kedveziltlenül
végzéidö harcok miatt feltételezhetjük, hogya tartomány bels jében ho zabb·
rövidebb Ideig több tábort építettek. A tíborok bben z idilb n még nem
.épültek kéiből; körsáncuk földből volt. palánk mellvédekkel.
pannóniai táborok Ikövetkezö nagy épltkezésclnek Idö zak:l Trai:lnu
uralma alatt volt. A dák háborúk el6készítéseként több újabb csapat jött Pann6niába; majd Dacla meghódítá
után újjás.zervezték
dunai tartomán~' k
védelmét. Ekkor osztják ketté Pannóniát. é ekkor került véglegesen :l m1i
Dunántúl területére két légiÓ. Pannónia Iköben zegény Idékén még ebben
az Idéiben ls fából, gyeptéglából ~pltették a táborokat. Mivel a helyzet a határvidéken most már megszIlárdult, Traianus közvetlen utódai alatt a palánktáborokat kötál:1orokká éprtették át. A II. század hos zabb békés idej alatt
nem voltak nagyobb táborépítkezések.
A II. század végén lezajlott nagy markomann-szarmata háború majdnem
ml1ndegylk katonai tábort - legtöbbször nem ls egyszer - erősen megrongálta. Az újjáépítés nagy munkája. úgy lát zik. helyenként átnyúlt a fil.
századba ls. Az újjáépült kötáborok azonban nem láthatták el sokáig a védelmet. Már a nl. század közepén. Galllenus császár Idejében újabb szarmata
betörés miatt a katonai táborok egy részét helyre !kellett állítanl, de \'alószínúnek látszik, hogya század második felében is. különbözö betörések után,
egy-egy tábort kl kellett javUanI.
A IV. század elsö felében a katonai reformok következtében a táborok
száma megnö. Ezt az építkezési korszakot ma még nem tudjuk ponto n Idő
höz kötnI: valószínűnek látszik. hogyaközépdunai limes mentén, egy-egy
szakaszon, mas és más idöben !következett be. Az épílJkezéseket szükségessé
tette az a törekvés. hogy más területröl - Immár földhöz kötve - katonaságot telepítettek Ide, az l/lnéptelenedett határvidék nagyobb biztonságára.
Igya limes egész szerkezete megváltozott. Valentlnla·nuS' császár Idején, közvetlenül Parunónle feLadása előtt ls, folyt építlkezés a táborok.ban.
Pann6nla táborait elsősorban a ki,l1önbözö korb61 származó építmény,
a sdk épftlkezé9i korszak jellemzi. A tartomány itt érintett építési korszaka!
nagyjában a polgári épíUkezésekre ls vonatkoznak.
A táborok közé iktatott kisebb örtornyok (burgusokl építésének elmélet·
ben eddig három korszakát tudjuk meghatároznI. A Traianus oszlopán levö
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lIibon1 megkezdésének Idet Ilyen őrtornyot feltárnunk,
reliratat IsmerUnk, amePannónia lnlerlor határán
__.._ •• ' __"). Egy őrtorony alapraj~át
Idc5Mz köthet6 Ilyen építke·
V~I~~~z:s..;::~ldeJére tehetj Uk. Valószj.
lést. téglabél egek alapJ6n. éi, aJapraJZ1l
nem mind ebbOl az Idö·
nfinek látszik. hogy a kIlGft( e
ko baD.
Ml val:
átépfte
ebbeDbo~ ~epaabbb résZét ma már Ismerj Uk.
dunai határon épO}t tjréllben az alacsonyabb, Ú. n. városI terraszon
EredeUleg I a fol)'óhoz közel.
apsabb ú n fellegvári terraszon
épUltek. árvfzmente hel en, réllZben a m _
... 'szélén épUlt. A táborok
álltak Budape tól délre: a legtöbb a magae
elhelyezé re tehát általáno szabál)1 felállftanl oem lehet. Talalu~k a limes
m ntén maga bb hel 'eken fekve' tjborokat wgy k1gebb. fallal körulvett erő
döket (prae ldlum). Ezek épftésénél már feltéUenQ} figyelembe vették a ter·
mé zetadta védelmet. amit
C?rábbl tjboroknáloem találunk meg.
. Duna mentén lev6 késórómal en5dOk alaprajzal ls alkalmazkodtak a
természet által nyújtott védelmi lehet&égekhez: a korábbl négyszögű forma
helyett a hegy vagy terrasz alakjához Idomuló, sokszögletü formát vették fel.
Ez k az eródök 'édeimi zempontMI már átmenetet képeznek a középkori
vár3k felé.
Legrégibb a palánktábor. A rómaiak Pannónia lImesének meg9Zállásakor palánktüborokat építettek. A határvidék, llletve határszakasz állandósu·
lá ával ezeket kóből építették újra.
llme kOlönbözc5 Idöben épUlt kl, igy
a p,llánktábor megjelenését sem köthetjUk klzáróan korai idóponthoz; kelet.
kezé az Illetó hatá zakallZ mege~ítésével·eslk egybe. Incs ktzán'a, hagy
I znek olyan helyek. ahol a palánktábor a kc5hlány miatt még a II r. században i használatban volt.
bl Palánk/ábor. .-\ magyarországi Umes-szakaszon palánktábor önállóan
eddIg még, nem fordult elő. Három esetben sikerült megtalálnl. minden e etben a kőta~r alatt. ,E,zért nem lehet reUsmeml a terepen. Mind a három
h Iyen. a kő!abor á lá nak menete szabta meg a palánktábor kutatását: elóbb
a, felso kő~abort kellett, tisztázni, és c
azutánkerülhetett sor a palánk_
tabor reltarására. Az a atás módszere nem sokban kUlö b" l k '
. tól d
l' k 'b
n oz
ug~an egy
d '
ma
. e, a pa an 'ta or f \Ismerése nagyobb figyelmet f It' á
•
• e ar sa gon o
sabb munkat iy,ényel.
A palánktáborok zerkezete fa, de számolni I h
. '
.ával. esetleg hel\'enként kóf:l1lal. ElőforduIh
e et a tornyok koalapo.za.
a fal ré zben kőből épült Még ha a rk
at, hogy mind a tornyok, mmd
,
.
sze ezet tiszta fa ls' sz'amo,ini I-e h et azza,l
hogyatabor
belsejében levő
parancsnokl-lak
vagy \'ályogból készültek. Ha a kőtábor belsá~ét9 egyéb fontos épületek köb~1
azonnal meg kell \Izsgáln!. nem palánktáb e en cölöplyukak !kerülnek elo,
leheto n ritkák araváza építmények Az or van-e alatta; kótáborban meg·
alig különbözik a kőtábOrétó\. Paiin~lábaneddJg tsmert föld táborok nagysága
mentén kell a palánktábor ralalt kere onk e1sc5sorban a kótábor körvonalai
a kö 'etkezo jelen égek fordulhatnak: ,Az eddigi tapasztalatok szerint
gölték a palánktábor 'irkát (vaUum) é . z építé9llél telehordták és ledön·
~ötték. l\Iegtörtént, hogya kőtjbor két9h~sselSZínét elegyengették vagy feltöl'
arká:n~k külső szélébe alapoltjk. ezért a kéz:tltl falát abedöngölt palánktábor
egymastól. ~1ás belyen a k6tábor megtartott:astrum méretben kevéssé tér el
.
a palánktábor nagyságát falat
112
'

a_.-.

t

.'

a palánktábor falára épUltek, megmaradtak a toronyalapozá9Ok I . EgyooUlt
a három palánktábor azono helyen épült fel. c upán az el ő elhelyezé ben
vannak eltolódások a másik k ttóhöz viszonyítva, de a nyugati fal egy szaka·
szon még így I érintkezik a másik kettóvel. A má dlk palánktábor ledöngölt
vallumába plt tték bele a harmadik palánktábor falát, é ennek a tábornak
a vallumát és tornyait még a fel
kőtábor ls megtartotta (53. kép).
A palánktáborokat - mint emUtettük - nálunk I gtöbb esetben a kő
,tábor alatt vagy annak köz llen környékén k II ker nünk. Altaláno ltanl
azonban nem I h t. 1\1Ind n etr jól meg k II f1g~'clnl a kőtábor falatra
húzott meróleges kutatóárkok t, é ohasem árt, ha a kóraira belUl 5 m hosszú

,

53. kép. Római paJtnkttJ,or alaprajza

és 3 m széles szelvén nyel rábontunk, úgy, hogya szel ény-szélesség a fal
belsó szakaszára essék; elókerülhetnek az esetleges palánktábor cölöplyukal
(XVII. t. 2).
Asatásnál a palánktábor oldalairól legalább két metszetet kell kapnunk,
hogy az Irányokat pontosan megállapítha uk (54. kép). A metszeteIk helye
úgy legyen megválasztva, hogy az egyik a hosszanti öldalakon a retentura
(nagyobb táborrész). a másik a praetentura (kisebb táborrész) felére essél"
A kapu cölöplyukai nem teszik könnyen felismerhetóvé a tábor falát, ezért a
kapukat lehetóleg ne ássuk kl a kutatás elején. A kutató nem minden esetben
találja meg a palánkfal cölöplyukalt, mert a későbbi építési Idószakok nagyrészt tönkretették azokat; ezért vallum-átvágásokkal és vallum.J(özepek meg·
állapításával ikell az Irányt és nagyságot tisztáznI. Sokszor előfordul, hogy a
falak Irányának pontos meghatározásához több árokra van sztikség. AvalIum
alakja a palánktáboroknál egytagolá ú, meredek rézsűs; Ha a tábor fekvését
és kiterjedését meghatároztuk, a fal cölöplyukaira legalabb egy helyen 15 X 5
m-es szelvénnyel rá kell bontanunk. Ugyanakkor figyeln ünk kell a met5lZetekben a palá!llk belső földtömését, illetve a belsó körilljáró belyzetét ls
(XVII. t. 1).
A fal szerkezet-e többféle lehet. A legrégibb palánktábor falszerkezetét
a késóbbi periódusok miatt nem lehetett tiStZtá:m1. A későbbi palánktábor fala
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o~ra (a cölöpnyomok
l Minden kettő cölöp.

-. .iet':a::I~~l~ ferde,

a kettős cölöp

~::: J ból készült é ennek volt
15
éba kis szakaszon a belső

Mlmdlltól 150 cm-re e9Ő cölöpsor

Ezután kezdhetjUk a b l

épltmények feltárá t. A tábor belsejében,
gui ri . A via praetorl.a é a via
prlncl~a1l9 talalkozásánál van a praetorium. Az ásatá t a belső terUleteken ls
kutatóárkokkal kezdjük meg és a rét gek t1sztázá
után ehhez kapc901juk
a szelvényeket. Palánktábor f ltárásáonál a cölöpl ukak miatt általában ö9SZe·
togg6 szelvényekkel dolgozunk (XVllI. t. ll.
Előfordulha.t az ls, hogy a tábor nem szabálY9s négy ZÖgíI. Ilyenkor több
metszetre van szükség. Ha a palánktábor körfalalt n m tudjuk megtaláini a
kétábor tisztázásánál figyeljÜk a szlntek t, annak megállapítá ra, hogy mll~:en
szakaszoJ<on van eggy I több, Illetve eggyel kevesebb. Az összetartozó "agy

a belső körüljá,ró mellett út visz körbe: a via
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56. kép. Római

li:'

tábo:nak C 'a körvon.alalt kivánjuk nyomozni, a kutatóárkokat úgy
kell meghuz?1. hogy azok a Sél:ncárkot (vallumotl ls átvágják, Ebben az esetben nem < taborfal. ,hanem az arok feneke adja meg az Irányt (XVII t 3)
A következ lepé a kapuk kiásása Ha
I
"
'.
a kapukat bemél\'edö rész J lzl' h á '
a pa ánktábort nem építették at,
lehet zámltanl. Legjobb a ~~ka~ I~é~:~~tték, a kapuk helyét akkor i kl
sarokivet a
ro"-toronnyal vagy anélkül é gnl, ~gy meg t~djuk állapítani a
kimernU '.
rövidebb oldalakon a ka
II a
apuk Cek\ é5ét ls konnyebb
olda
n ~ 'va - \/3 tá\'olságra a sar:t~~dSzerlnt .középen ,-an, a hosszanti
tábor közvetlen Ul a p.alánktáboron feksz ,de vannak eltérések ls. Ha a k {5alatt kell lenniük. Ki
több Id~ vesz ~' nagyjában a \kapuknak is egymás
eredményre vezet. h egy-egy kutatóáro~nYbe, de komolyabb és blztosab,b
vezető utakat. egy árokkal a táboron kl megkel'ell9llk ~ kapukon keresztul
táborfal met ésének lránvában bizto
Vül, eggyel a táboron belül' így a
n
mód zer azért I jobb, me~t SZámolnu: megtaláljuk a kaputonnyokat. Ez a
a táborban előforduló szabálytalansá kkkell a terep adottsága következtében
metrlkusan elhelyezve.
go al. Ilyenkor a kapuk nincsenek szim·
•
A kapu é a közbeeső tornyok ala
letes, a fa.lsikból ki· vagy beugró. Ezt ~rajza és helyzete lehet kerek, szöga falhoz ,a16 vLzonya minden esetben lCölöPlYukak elhelyezkedése Illetve
formát pontosabban megmutatj
e árulja. Az esetle
.'
nvok feltárá't I d
a. SZámrtva a kül" "'_
ges koalapozás a
.
sa m n en esetben k ta .
unuuzö szerke ze tek
a t r
tet elértUk, szelvénnyel bontsunk ':. t(óá rokkal kezdjük' ba a m C rle'l_ on'
6.
kép).
'
eg
e
e
o
SZl S

l.
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építési szakaszokat szintezéssei kell megállapítanI. Ezek !között
megtalálhatjuk a palánktáborhoz tartozó szintet. Lehetséges, hogya tábor
két terraszra épült, ezt is a szintezés dönti el.
c) KŐláborok. A terepen a kótáborokat jobban fel lehet Ismerni, mint
a palánktábor.t. A több méter magas kőfal, a közvetlen' mellette ld á so bt táborárok olyan jelentős szintIkülönbséget képviselt, hogy még a fal pusztulása
és az árok betöltődése után ls \könnyen észrevehető a terepen, különösen ott,
ahol a terUletet később nem építették be. A táborok felIsmeréséhez kltünő
segítséget nyujt a légi felvétel. amelyen nemcsak a táborfal, de az árokrendszer is Jól kivehető. A római tábor olyan kiemelkedő építmény volt. hogy
romjai a későbbi korokban ls védelmet nyujtottak. Idővel esetleg mint kő
bánya szolgáltatta az építlkezésl anp.got. Azokat a római táborokat, amelyek
beépített területen fekszenek, légi feivételröl kevésbbé lehet látni, a szint!különbségieket a széttagolt. klSlCbb földdarabokon (udvar k, utcák) nehezen
lehet felismerni. A kataszteri térképeken ls látható h tárok azonban sokáig
megőrizték a római tábor lkörfaJainalk irány~t, s ma ls meghatározz~k fekvé5ét.
A felismerést ez a körülmény megkönnyitt: ezért a tábor környékéről készUlt
rétegvonalas térképet vessük öss.ze a kataszteri térképpel. A rétegvonalas térképet azonban a szabadon álló tábor kutatásáná! sem nélkülözhetjük
(57. kép).
'
Ma~yarországon eddig egyetlen rvmal tábort Sem ástak fel teljesen.
Egy-egy légió-tábor több hold terUleW. csak több évtizede munká,'al lehetne
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feltárnl.
se~c patldter
JIIIYObb e~ság'
he.ktá~t~ e/zek felrá I több é I mu'*4t jelentene.
terJedl1l6t. nagy at, p ezéSl Idöszakát és egy résZleteit tGbb PllDJI6DAal WJOmak stkerült már tlSoltáznunl{.
Erdekl6dé
mal színvonalú már reIt't1eDOl szokséges egy róma.1 tábor
telje feltárása. ddlg I amlg ez me~t. a pannóniai limes történeti
kutatásától nem mondhatunk l EDoek JildetmUllkáJa az egyes táborokban
vég t kutatá ,
•• , _

harmadában fog lökerÜlnl. A m gfelelő ho zúságú metszetek f !tárják a
táborfal kUl é bels z lét, d okv ti n fel k II tárnluk a táborfalat kívülről
szegélyező körUljárót, a bermát ls. A falat a bizto meghatározás érdekéb n
tárjuk fel eg~szen az alap kig. Az árkok Iránya - ponto b mérés alapján e ymással parhuzamo le~y n. A két árok met zetéből meg kell kapnunk a
tábor ho zant!. falának Iranyát. Ha az a gyanú m rUlne f l. hogya táb rfal
a két met zet közöt,t törik, a közbe 6 ré z n l mételjUk meg az árkokat. mindIg közelebb gyma hoz, mindig egymá al párhuzamo n. lia a két áro~ elég
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5 • kép, Római lAbor "'~onal8> lérrajz<l

A római kőtábor formáját többo ct
f
,amely éle n elválik a környezetétól ) re v zsmtes felületu domborulat őrzi,
táborokat építettek. OlYkor a terep' ~ ~~~Z;rkorban szabályos téglalapalakú
Formájuk t és beoszlá~ukat a rorrá:;~l t követték a tábor formájával.
ha~rfalal a terepen legtöbbször annvlra rel~~ Ismerj Uk. A t~glalap egyenes
~ar a f~lszlnen könnyen meghatározhat uk unn~k, hogy ~ tabor Irányítását
kesken) oldalukkal néznek az ellensé j
Altalanos szabaly, hogy a táborok
van, akko.'" kétségtelen. hogya Duna r~h~ unk a Duna felé. Ha ma nem így
z asatás el feladata a tábo klt ° sa azon a részen megváltozott
határozása. mert a tábor nag\ság~ erjedésénetc és pontos fekvésének megc,sapatte t .Iét zámával. A meghatároz~o:os~n összerug~ a benne állomásozó
kal.történtk (XVIII. t. 2). A tábor h
táborfalra huzott merőleges árkok~'etolege Irányát; első két árkunkat OSSZélntl oldalán kitúzzUk a fal hozzáahrok' a tábor két sarkától távol Illg\'cner~ mkerólegesen húzzuk Az első két
a ol kaput. kapubá tvát v
. , e erülJlli< kl aO k .
.
or la agy közbeiktatott bást ák
zo at a helyeket 15,
me zet célja h
, og\ a a t oh-an h l
Y at sejr' k A
- két
.
e yeken vágja át h
un.
z el90 •
határozhatjuk A két
bokrokat, fák~t \'ágju:~tsz~~ e~'lllástól ne legyen 't:V~ll eredet~ Irányát megA metszetek ho zát ú ' I) az egYik átvágástÓl a . A látast akadályozÓ
egész lejtőjét átvágjuk ~ ~~I meghatároznunk, ho másikig jól ,láthassunk.
ml. A iáborral ta
gy a táborral vonalának
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pasztalat Szeri nt a lej tő alsó
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5 . kép. Római kőtábor kutalilsa árkokkal

a fal Irányának biztos meghatározásához, az egyikét hosszabbít uk meg kifelé,
a másikat befelé, A kifelé meghosszabbított árokkal vágjuk át a tábor árokrendszerét; ez 10m-nél ls szélE7ebb lehet, tehát kutatóárkunk ls Ilyen ho szú
legyen; a másik metszettel kutassuk ki a fal belső oldalán futó utat, a via
sagularisl, a szegélyező épUlet faiáig. A hosszanti táborfal után a két rövidebbet keressük meg az első két kutatóárok irányára merőleges egy-egy vagy
két-két árokkal. Az árkok hossza Itt is a táborfal teljes átvágásához Igazodik,
Itt egyelőre nem fontos a táborárok átvágása. z árkok a sarokhoz és a kapuhoz Itt se essenek közel. Ha a terepen könnyen átlátunk (nincs beépítve), ezek
az árkok a hoS'Szanti fal megállapított irányától lehetőleg egyforma távolságra
legyenek. A négy metszet alapján beméré el meg lehet határozni, hogy a
tábor derékszög ú-e vagy ferde, továbbá egyik hosszanti fal méretét is. Ha a
tábor derékszögú, további metszet a másik hosszanti oldalon megadja a keskeny oldalak hosszát; ha nem, még egy árkot kell húzn unk a hos_zant! oldalon.
Az utóbbi esetben nyolc metszettel tIsztáztuk a tábor a~akját, !kIterjedését és
legfontosabb méreteit. A nyolc metszet csak a legkedvezőbb esetben alkalmas
a méretek és kiterjedés meghatározására. Ha a tábor beépített területen \'an,
minden oldalon több metszetre van zükség. Ha a tábor falát kő-kitermeléssel
teljesen feldúlták a metszetek helyén, más helyeken kell megismételnUnk az
átvágást. A táborárok és a via gularis egy vagy több helyen történő átvágása
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. tlcge több átéprté felIsmeresét teszi lehet6vé. Ha a tábor épl~kezé9énél
már az á tá elején több éprt~ Idc5szakot ál1ap(thatu~ m~g, a lovabbl kUl:!.
t;i a tábor Iterjedé ének é egyéb részletetnek vizsgaiatavai először a leg.
fl talabb építkezé tisztázására tör edjék 158. kép).
A kÖ\'ctkező lépé a kapuk felkutatása.
táborok épltésl. Idoszakall
IcgkönnyebbE.'n a kapuknál lehet felismernI.
kapuk helYét, a le~.löbb e tben
ma I mélycd JelzI. Ha nem voln3, megkeresé90k ugyan ugy ~orl~nlk. mini
n palánktáboroknál, Itt méginkább gltSl!gQI vehetjUk az ut~k Iranyat. Az uta·
kat kutató árkokat a táborfalhoz kózel, párhuzamosan húzzuk. A négyszöglete
táborok minden oldal:m egy·egy kapu van: a rövid oldalak közepén. a ho szú
oldalakon arányo elo'ztá ban (t', : "I: '/.: t/.).
Elő zör az elle:l. g felé eső kaput. az ll. n. porta praetorlát tanácsos
á alnl. mert feltehetöleg több.2ör elpu ztult. tehát a legtöbb építési időszakot
mutatjn. Ezen az oldalon nem mindig vehetjUk segít égUI a kivezető utat,

A kapubá tyakb , bejárat a bel
só kaput a
bbi Idokb n gyaknn Halalt, k.•\z Halazá történh t tt a
kapunyílá ban, ezt , kapunyílá bel - oldalán, k fltárá -a ti ztázhatj:'l; de
történhetett
-apun) lIá előtt, bá lyával. A bá.. tyák feltárLa után ajánlato.
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k.. p. Rumai t.lborkapuk alapr"jzanak legfontOoabb form i

mert gy. kran hiányzik. Az ellenség felé eső rövid oldal felezési pontjáb n
kijelölt ponttól kétoldalt a táborfalat
jelölhetjUk kl ~ kapu.nyllá közepét.
~er I.:g . n '~agjuk at; az egyik árkot a nyílás közepétől 5 m·re, a másikat
t. m,.re hUZluk me.g. Elóbbl esetben egy·, utóbblb n kétnyílású kaput tétele·
~unk fel.. Ez k az . rkok a kapu két oldalán lerő bástrákat átmetszik Az egyik
~ok a tabor ~cl eje felé húzódjék, a másik kifelé kb. 5 - 5 m hoss~an A két
par~uza~o arok a kapubástyák kiterjedését tisztázza Ezek a táb k'
hataroza kor játszan k fonto
ze
'.
or ormeg·
ug' anI a II században té
'
repet. ,
pannóniai taborkapuk bást"ái
táborfal íkjábÓI. A \OVá~~~I~~I~~P7~~,~a\ harmadu~ va,gy fellik k1ug'rlk
a kapu é
rok közé Iktatott b' h'ik I . am n. a bástyak (Igy természetesen
e nek a fal Ikon. Ezt a formát a Úl é ) t?me~Uknek nag~obb részével kírill
r' SÚ, félkörlw alaprajzú bá t"ákká éS 1\. s~az,adban kí"ill patkóalakú lezá·
pítették at, Illetöleg Ilyen bástyákkal
épitették a táborokat (59. kép):
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A kapuk ti ztázá ánál nem elégedhetilnk
arkokkal kell li zt'znunk a tábo f I é
meg metszetek kel. Párhuzamos

tárjuk fel a kapunyilá egyik fel~ \ It a torony csatlakozását. Szelvénnyel
zélét.
bá tya fiából kIágazó k: ~ ese~ kl kell zabadítanunk a belső fal
mellett kell megtalálnunk a ku" zö1bkö ugrasok alkották a kapu keretét ezek
"et rag". a kU szo"b ko- helyét, esetleg
'
ta'b OT k apu, sarkall.
kélnyllású ka unál
a
"özépen tegl lap I 'ú plllér heh'e o~t ka kapuivaiatt futó út kiszélesedik'
lté
az utat mindig át kell metszeni: mivcl j:z Jt a nyllást. A kapubástyák között
emelését) Igy tudjuk legjobban megállapita ö~szes szintjét (az úttest esetleges
a bá t..atornyok belsejének teljes átkutatán. A kapu építkezé I Időszakalt
~~ér,~ :zUk~ge . a toronybelsők szelvénves ~e nélkill nem tudjuk tlsztáznl;
8'. o,k leg) enek. hogy bástvafalak kU'1 _ ltárása. A Glelvények olyan
feltára I mindkét bástqH e .
so széleit ls feltárj ,
.
osztjuk ketté' előbb b .
g)~ vonallal. a táborf l ,
' aJk. A szelvényes
dítva. Részle'tme fl ~el al elillso és Jobb hátsó szel~é '?na~aval egy Irányban
tenl. A bástyák feife f~~~n~et az Ilyen feltárással j~t~ tarj~k fel: 'vagy foraz építé~i Idő z:!kokat c ak ; p~d~Ótán a padlókat vágjuk ~~. II htudJUk egészl·
meguJltása hatá
. e etséges. hogy
rozza meg
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a kapuból kifutó úton a táborfalra merőlegesen árkot vág.nl. Az árok feltárja
az elfalazó tornyot, ha van, de a bástyák dőlésI rétegére ls felvilágosítást ad
(öD. kép),

, A tábor többi kapuját a !következő sorrendben tárjuk fel; az egyik porta
prlnclpalis. a porta decumana, végill a másik porta princlpalis. Mig a két porta
principalis szerkezete, alaprajza azonos, a porta praetoria és decumana alaprajza nem mindig egyezik. Lehetséges. hogy amikor a praetoria egynyilású,
akkor a decumana kettős nyílású. vagy megfordítva. Csak a porta princlpalIs
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helyz téne

reteDtura o9Ztását a kUls/i
kUlsó úthál6zatot a

meg.

IY~::E~~~::i~belsc5
úthál6zato.t a falakt6l
~
megtévesztheU az ásat6t.

eJllllllElI'Il1. a porta prlnclpallst a ho z·
szú falra mer6le
okkal k
1/.-1'1 távolságok Iközötti sza·
kaszon.
bp,* után tárjuk fel legalibb- az egyik saroktornyot, mert a sarok·
torony l praJza korba roz6.
pootos fekvését az oldalmetszetekböl
s7ögtükörrel ÖIInyen meghatároZhatJuk.
tábor kGrfala a sarkokon lekere·
Hett. ezért 4 Idj lött derékszög cSl1l!lláD4l Jóval belJebb e lk. Az el9Ó árok
IráD\'a f lezze a derékszöget. den!kszGg esdesát61 5 m-es szakaszt kihagyva,
húzhatjuk meg árkunkat. kb. 10 m hosszan. Ezzel II sarokbástyafalat é a
táborfal leg
bb Ivelé9ét taIáljuk meg. Az.. árok szélessége l m legyen
(lazább talaj nál széle bb). é a SlGgfelez6 8% árok özepére e sék. A ll. szá·
zadban a roktomyok a táborfal 9IkJából a tábor belseje felé beugranak; belsó
lezárá uk a lekerekített táborfallal párhuzamosan fvelhet. de lehet a szögfelezö
lrányra merőleg n I Lehetséges, hogy a 98Itcokon nagyméretú tomyok vall·
nak, ezért h
ú árkokra van szük9ég.
kiugró saroktornyok már a III. zá·
zad épltkezéselre utalnak; rendszerint a belsc1 bástya elé épUltek. A tábor sar·
kára legtöbbször legyez/ialaltú alaprajzl1 bástya épült. A széles, nagyfvú bástya
kUls6 falát árdckal nehezen övethetjOk. Ebben az esetben a kUlsó Ivet olyan,
a szögfelez re merl51ege kutatóárokkal kell meghatároznunk, amelybe bele.
bástya belsejét teljesen fel kell tánnunk az eg es
. Ik a fal kUl széle.
t'pltkezé ld
kok szerint. a szögfelez6 tengely által kettéosztott belső teret
'ét h? anU szelvényre bontva.
kiugró. legyez6alakú tornyok a korábbl
táborarokra épUllek. z épltkezé eMtt az árkot gondosan betö~ték. Az árkot
amely kap~tól kap~lg a lekerekflett sarokkal párhuzamosan követte a tábor:
~alal. nem a ták kl ujra a kIugró torny<* elótt. klugr6 toronvalattI betömött
arok nyaga bizto adatot szolgáltathat a tábor átépltésére' A
Okt
.
sar orony
kezdeti metszetét, h1 kiugró bá h'ával van dol.... n... h _ bb'f
és vá~juk át I hetóle a t '
6
U\.
Ossza tsuk meg kifelé
flllártuk, á. ~k ki a \':Uum o~~y~~ kl~'I~I, a betömött vallu~ot. Ha a- tornyot
zetet mélyl ük lehetóleg az am:at~ajlg ~l~~e alá esó be~so részét ls; a met·
Ha nem tárjuk f l mind a négv . rokbá t'. e rva a táborarok egész anyagát.
épftményelt kell felbontani P"X. t. l). ~át. az ellenség felé eső sarkolk védő·
kapuk é a rokbá h"ák közé esó t
oldal felé levő tomyokból zámithatjuk
~rnyOk számát az egyik keskeny
arok
a kapuközép távolságát, é ebbe a' elezzGk meg ezen az oldalon a
lege árkunkat: ha ez eredmémtelen le
~ntba vágjuk a táborfalra meró·
\"jgjunk árkokat. Ha a arkon Csak beu n~:, báannadoljuk a távolságot, és itt
a táborfal_ b l ó oldalát kuta uk: ha kI~
styát tártunk fel, aJQkor inkább
A legyezoalapraJzú sarokbá tYának ml ~ró bástya ls volt, mindikét oldalát.
tornyok ,felelnek. meg. Ha a rövid oldal en ~~ patkós alaprajzú, közbeiktatott
rátérhetünk a tabor hosszú oldalának á~ felén tlsztáztuk az összes bástyál,
ol~alon megl mert tá\"olságokra váltogat ~~tá9ára; Itt val6színűleg a rövid
tyak. Elég egy közbeiktatott bástyát felJ I gymást az azonos alaprajzú hás·
őriznI. .
m • a többit csak árkoklkal kell ellen.
tábor védelmi épltményelt a feltá
k rt kapukból és bástyákb61 ekon.
strualhatjuk. SZUkség van még a fal
szetekben a fal feltünóen keskeny, le;~~~~é~e~~anulmánYOZására.
met.•
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m között van. Ez a s~éU1
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le g nem blztosJtotta a táborfal koronáján a védelm t. Az árkok rendszerlnt
feltárJák a mellvéd bel
körUljár6jának alapjait ls, mely' szorosan hozzásimul a fal oldalához. A tömé
r ndszerlnt facölöpök közé rakott gyeptégláb61 épUltek 2 méter széle gb n; belső oldaluk réz&üs, szintjUk nem ért
fel a táborfal mellvédj 'Ig.
. b lső töm nek szerkezet több árokkal em
tanulmányozhat6; zért az egyikhez c tlakoz6, a f Ira merőlege ho zant!
szelvénnyel bontsuk k1. Jla nlft ez a palánktábor szenkczetéh z és ezzel
könnyen össze ls tév zth tő. llt csak a szlntek ponto megfigyelése igazit
útba.
mellvédn k kUlön feljár6ja voll; de a torny kb6l ls klléphettek a
falak mellvédel mögé.
tábor védelmi ber ndezé Ihez tartozik a falakat körUlvevő árokrend·
szer. Már lehetőleg az lső m t z ti l II ztázzuk az árokrend zer zélességét.
A kutat6árok ho za 15-20 m l gyen. L gtöbb zör egy, de nem egyszer
k tt6s árok (vállum) veszi !körül a táborokat. Metszetben az árkokat hegye ,
meredek 0ldalukr6l és kevert tartalmukr6l lehet film rnl (XX. t. 2). A tábor
falán kivül eg -két m szélességb n megtaláljuk a kUls6 körUljár6t: a bermát.
Ennek zi ntje adja meg rende en a tábor környezetének eredeti szintjét.
A bermán kívül az árok fala meredeken fut le és hegyben végződik; utána
Lmét emeLkedik, de a zi ntj t nem éri el. Az árkok szélessége és mélysége
19 n kUlönbözó; ha !kettő az árok, mindig a belsó a mélyebb, a kUlsó a seké·
lyebb. Oldala gyakran Inem egyenletesen meredek, hanem fogazott; ezek az
ú. n. fal'kasfogak, melyekben hegyes kar6k akadályoztálk a kljutást az árokból
(XX. t. 1). Metszetekben ezek a fogak néha nem egyformák; ezért az árok
belső szenkezetét hosstú. kutat6árokhoz csatlakoz6 zelvénnyel tárjuk fel, lehe·
tőleg az egyik kapu mellett. A szelvény tárja fel az árdkrendszert a ka~u és
a közbeiktatott tomyok távolságának negyedében. Ez a felület elég az arok·
rendszer tanulmányozására.
A táborfal és a védelmi berendezések tisztázása után sor kerU Ihet a tábor
belsejének átvizsgáláSára. A tábor egész területének egyetlen vagy esetleg
két egymásra merőleges árokkal val6 átvágása semmiféle kérdé t nem old
meg. A tábor belsejét fel kell bontanunk épülettömbökre. A tömböket utak
határolják, először ezek irálnyát kell tisztá~nunk. A táborfalat kutat6 metsze·
tek belsó meghosszabbftásával többször átvághatjuk a via sagularl t; minden
oldalon két, összesen tehát nyolc metszettel meghatározhat6. Gyaikran meg·
történt, hogy a Ikésó r6mai ldökben a via sagularis egy részét beépftettélc
• magas falaG< holtterében, a falhoz támaszkodva, egy sor helyiség ~ ve ,ZI
körUl a falat. Igy a via sagularis 5 -7 m szélessége 2 - 3 m széle&9égu siká·
torrá szúkül, esetleg zegzugossá válik. A porta praetoriáb6l kiindul6 via pra:·
toria párhuzamos a hosszanti oldalakkal, és a táb?r t:ngelyét adja;. erre me~o'
lE:'ges a via prlnclpalis, amely az oldalkapukat koll ossze. E két ut tengely ét
kell három metszettel meghatározni, a tengely~ metszőpont ja.. a tábornak
mintegy középpontjául tekinthető. Innen indulhat kl a tábor kozepén éplllt
praetorium !kutatása. Ez nagyjában négyzetes ~pUlet: homlo'kzat~val a porta
praetorla felé néz, és így a via principalls mellé épUll. Fala! ?arhuzamosak
a tábor falával. Először az épület első és háts6 falát kell meghataroznl az uta'k
tengelyének metszőpontjáb61, a tábor hossztengely-vonalát61 jobbra és balra
kllndul6 két árokkal, egymást6l kb. 4 - 4 m távolságra. Ezeket az árkokat
a via principalI t6l kiindulva addig kell meghos za.bbftanunk, míg ~ prae·
torlum hátsó falát el nem érjUk. A hátsó fal meghatarozá9a után, az arkokra
merőleges !két kutat6áro'kkal kifelé haladva, keressUk meg a praetorium oldal·
falait. Az épület méréssel meghatározott négy sarkát Ikls négyzetes szelvé-
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0.°

nyekkel tárhatjuk rel.
két hosszantI árok metszetelb61 világosan meghatározható a bels6 udvar klt rJedé . Ezután sor kerQlhet az udvart szegélyező
helyi g
reltárá ra, eg)'máshoz c tlakoz6 szelvényekkel. A két ho zantl
met z t között a h too helyl9égsor közepén roglal helyet a praetorium legfon·
to abb ré ze, a zászlószentély, ahol a tábor megszálló c patának zászlólt

l

~"l'

t

.0··-

. R 'm .I pr., lI)rium alaprajzA

órizt~k .•.\ praetoriumban figyelemmel kell I

~égl Chkre; Helye, ha az ud\'arb61 ktlnduh'a a ennl .az esetleg alá pincézett helvi-

n atározzuk meg é
k
' z egyes klgebb h I
.
'ükel (61 ké)'
c
klterjedésük t1sztázá
. e ylségeket árkok\
.
P.
sa utan bontjuk kl szelvé.... praetorium mögött a vi
tengel. 'ében a \'Ia decuma~
a 'praetorla folytatásába
fegyvertár, fürdö tb) a vt
tabor egyéb fontos éP"~ [ut tovább a tábor
toriummal egy vonalban a: tlncl~aUs két oldalán é ~te elt (tiszti lakások.
vannak a raktárak A p~aet e lenturaban. A tábor terül p: ették, filleg a praeés gyakran a tábo~1 k6rházorvum közelében fellsmerhe~.ének kisebb részében
kaszárnyaépületek és istállók ~ aletudlnartum). A táb o. a ~arancsnoki laká
oglalJák el. A hosszú kt töb.bl réSlZét a hosszú
152
' s cellakra osztott Ikaszár-

62. kép. Riomni t!tilor alaprajz"

nyaépületek a retenturában általában a hosszanti oldallal párhuzamosan épültek, a praetenturában gyakran kere ztbe, A via prlnclpall mellett sorakozott
épületeket úgy tárjuk feJ. mint a praetoriumot. Az épületek nagy része Itt ls
központi udvar köré rendeződött. A magtárakban nagy belső terek vannak;
lehetőleg a tengelyre merőleges szelvényelcl<el tárjuk fel; a kaszárnyákat a
helYiségektől független kereszt-szelvényekkel, ebben az esetben elhagyhatjuk
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a kiterjed
u tó h~U 6rltoL
hel ett néha gab?nás ~'ermek
körvonala rajzolódik ld a
ban (
• L 2).
táboron belü,l többször I het
találnl nagyobb beéplteUen
B)'3kor16 ten*et (62. kep).
A pannóniai borok
1geD gyakran találunk alapoklg ~Iszedett falakat ( I . t. 4). Ezeket c
rOvld árkokkal G ethetJük: aszelvenyes feitárá t
II szobabelsókre korlátozhatjuk.
klsZedett fal
t szelvénnyel c k az ala·
pozás é a padlószint özt tárbatjuk fel. ott ls csak akkor, ha egy épftk zést
lct6szakot képv'l Inek. eg kell figyelD
• hogy a falak anyatalaJba vannak'e
alapozva vagy feltöltött földbe.
fenU módon dolgozunk a ka zárnyaépületek
hel osztá '~ál alkalmazott vályogfalak feltárásakor I (XVIII. t. 3).
.\ kutatá legfontosabb eredmén)'e a táborok építéstörténete. Hangoztattuk már. ho~ nagyon rltk'l az egy építési korból származó tábor. Ezért a
•
met zetekkel történő k:J.
tatásnál állandóan szlnteznl kell. Ennek oka:
építkezés előtt a talajt
elegyengették, így a fe·
lületek a bermával egy·
'- forma magasak.
m~t·
szetekről mindig ké zítunk rajzot, hogya zer·
kezet i különbségek jól
kltúnjenek. A m t zet·
rajzok alapján a tábor
zárt egységén belül zét
kell \'álasztanunk az általános átépítéseket és a
kisebb javításokat. Az
előbbi főleg a kapukon,
saroktDrnyokon. részben
a falakon mutatható ki.
A \'édelml berendezések
építési Időszakaszalt ma·
gasságban összehasonlít·
juk a belső épületek
szintjeivel. A tábor bel-

re

se~ében, főleg a ka·
szarnyaépületeken belül
nyoma C1gy Ih tó meg' ezeket legtöbb ö
igen sok kisebb átépít~s
~öt~i, de vi zon.·lago~ korukat meg I~~~ nem lehet történeti eseményekhez
~g:t~ttne ~é re.a vallumban előkerülő leletek ad::~~Otnll"
Az ~gyes padlószintek
e vi agosítast a tábor építés·
A Ilme mentén a I~. századb
rajz~ é épftőtechnlkáJa erÓ5en elüt"aéPOltek olyan erődök, amelyeknek alapré zük a balparton épült ellenerőd másl~or;bbl két évszázad táboraltól Egv
gasabb fennsí~on fekvó, fallal körtJh'ett t~ SZ(Jk a Dunaparttól távolabb m~'
,
nagYJaban téglalapalaprajzú .
ep.
'
I
nnn.ak sokszög ú alap:
a
között a kÜlönbsége~ :bbA katonai és polgári tele ~egközelítőleg köralaku
en a k:>rban egyre Inkább ~~ (városok) építkezésel
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~~~~':-ajZ ~Indce -;;z;Ü~földl párhuzamo~~~~t~lett

ban tch~t n~m b~ zélünk kUlön táborokr l és fallal k rUlvctt v rosokról vagy
eródökrul. Kutata uk.é . fclt rá uk I azono mód zerrel történik.
A ké~róm~1 rodök között I vann k négy . ú I prajzúak (63 kép)
Ezek t a mar ajanlott mód n kula uk t \' gy Ürjuk f I
sok ö It:' a I ~
rajzok körvonalait a f l z[nan kkal J< 'vé bbé I m rh tjUk
SZA ~. ~_~ ó ap
,.
ban
a
falakat
kül
á
k
m
malI
"or
<
ro n m k[ 1'1, Igy a fal k a körny g.
z tMlr;c""r
I
kk
ke vé bbé em lk dhetnek kl, mint a korai táborok. Ezt az nban csak
~gb3!1 m~ndhatjUk: az er dök fell mcré
a ter p n
yanls Icglnkább 3tt61
függ, mll)en mértékben t rmelték kl a f lak köv It
a ké bbt k
kb
n~ennylre gyengellék I a tér zínt.
oro an
felt telezett ok zögú tábor kutatá világ jak zerlnt Irányit tt árk kkal kezdődik, ott. ahol az el
rok az gé z r döt a I gkönnyebben átér!.
Ha k skeny terület t akal'unk kutatni
(30 - 40 m), ho szanU ál'kot lehet klft
Jelölni; ennek különböző szaka zalt
egyldejúleg bontjuk kl, a tel pUlé
feltét lezetl két széléről kiindulva. z
árkok szakaszának hossza 6 - 10m lehet. Az árkok kijelölésénél arra vigyázzunk, hogya felszínen már felismerheté falsal'kokat hagyjuk kl; lehetőleg
ho szú faisikokat
ágjunk keresztbe.
Miv l. ellentétben a korai táborokkal
a késő római kOl'ban a hosszanti fal:
síkokból kifelé g akran ugranak kl
bástyák, az irány kltúzésekor a falak
belső széleit jelöljük meg. A hosszanti
.... J
árkok kibontott szakaszaiban a falak
belső széléről két metszetet kapunk,
ezek a legritkább esetben párhuzamvsak. Ha a falak irányát (kiszedett fal
,. .esetében ri tkán) a metszetekben meg ls
6 t. kép. I~é. or6m,1.I erod kutat ,a rkokkal
állapíthatj uk, mlndeg)ik metszetből jobbra vagy balra, az eredeti árokiránnyal
párhuzamosan még két rövid árkot vágjunk, mindenütt nyomozva a fal belső
szélét. Ezeket az egymástól lehetőleg nem távol fekvő, rövid árkokat addiO'
f~lytatju~, amíg két, esetleg három metszet (az ellenőrzésre szolgál a harmadik) segitségével az el'őd egyik falsfkját meg nem határoztuk. A többi falsfk
nyomozására ls hasonl6 árkokat húzunk, kiválasztva azt a fő \'Ilágtájat, amely
a felszínen feltételezett falsíkra megközelítően merőleges. Sokszögletű körfalnál a mellékvllágtájak irányában is dolgozhatunk. A falak \'astagsága általában Igen nagy (lehet 3 m is); tehát a falakat lehetőleg széle ebb kutatóárkoKkai (1,5 - 2,0 m) nyomozzuk (64. kép). A fal belső falsíkját minden oldalon
két-két mérnöki karóval kltúzzük és a feltételezett szomszédos fallránvok csatlakozásainak szögét kiszámítjuk, belső sarkait kijelöljük. A sarkokat' sokszö~'
letú erődöiknél is legtöbbször kiugr6 bástyák védik; ezek vag a csatlalkoz6
falsíkok szögéhez Igazodnak, vagy egyik falsíkhoz vannak építve; ezeket a
bástyákat egyetlen metszettel nem tudjuk meghatároznI. Igen szerencsés esetben Iker(Jl: ekkor ls lehetőleg széles, a belső szöget felező, hosszú metszettel
kíséreljük meg (szélesség legalább 2 ml. Helyes, ha a SCll1kok és sarokbástyák
kutatását nem egyszerre végezzük: előbb a falsíkok belső csatlakozását bontjuk
ki, legalább 3 m2 alapú, kisebb trapézalakú zelvénnyel; a szelvényt úgy jelöl-

á~ta~no~-
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belee nek. A beLő arok.
Irányában. rövId árokkal hatá·
l
dul a. előbb az egyIk, m jd
a má
oldal lránvában a falra rá
I bontanunk. hogya rkot védő bá tyá·
n
a Calba bekOté t meghatárouuJt.
kutatóán-ok lehetöle~ ke kenyek
legy n
é a kOrCalak kOl széleit épen
érin k, A bekoté.~ek kUl é. b I oldalát I kJn)'omozzuk, ho 'megállapíthassuk, \'ajjon, a bastya bel·
ejében vagy azon ld 'ol dolgoztunk-e.
bekOté t ~yomozó arkunkat 3 m
,zéles szelvénnyé tágítj uk. hOg) a bá t 'a kiinduló Calanak nagy részét i bele·
Coglalha k,. nyomozá mlndlg a bástya kOl ő oldalán történjék, Többféle
bá tyát Lmerünk: vannak pa 6-. leg)'ez6-. sőt köralakú alaprajzúak, Ily n
alaprajzot e ..etlen me ettel biztosan meghatároznI nem lehet. tehát a bást Y .
falak c tl ozá 'ból Induljunk kl.. bástya másik bekötését a másIk oldalról
:1 kUl
fal szélént'k Usztázá. val. rábontással kere. Uk meg, majd a lefrt
rr.ódon kl bb zelvényb n tárjuk fel. Az alaprajz Celi merése után a kö\'eLkezo
lép a kiugró bá tya legtá\'olabbl pontjának. majd telje méretének ti ztá7.i\ : Határozzuk meg a bá tyának (ha sarokra esik) a szögfelező\'el egybeeső.
\agy, ha a 3;okk l kapcsolódik) a Cal Ikra merőlege t ngelyét. és ebben
3Z Irany an huzzuk meg ke keny árkunkat, amely csak épen átérje a falat
'
ho '< f,llna).; id\ló é bel ó zélét ki.zabadltsa.
.\ kapuk m ghltározá 3 sok ögü késő rómalerődöknél nem könmü
m rt hely~ t.Ukr~ k \é t'impont~nk \'an, A kapuk záma ke\'és; r ndSoze~ln;
~Inc négy kapu. mint, korai taboroknál. Ha az erődön kfvül befelé \'ezeto'
utnak
n.. 'm
,
, ,. l't
a s.zl'k , k:l\lc Z~llg. domborulat). helyes, ha egymástól távol
~u:?tt ark ~k I \ ~g .. egyszeru ta13jvlz gálattai követjük; a körfal egyik 01~ a~ en~
al pj:~n 'ezdjUk m g ku tá. Inkat. Ha ninc II 'en tám antunk

50-50
!iZO

cm·re

~~~u~~t~~n~apu~t~lt~I~:~ ~I~~~at~'d~g· a rö\'idebb oldal~kon ke~e

~

ük
m g özheti a kapu m'omozá it \\ e ,~közbelktatott bá.tyák kutatása
latát n m fejezhelr k 'b> ant~ikU'1 . h~,.e:őd ~lter~edé nek ~ k?rának vl~.gá·
alább I hel..Uket ne állapftanánk' meg: a kapukat f I ne tarnank, vagy leg·
,\ zabály alan. kszögl lú erödök b' 'á '
fól ~ azért. m 'rt fal kot b lill ll\'
a t) It arkokkal megtalálni nehéz,
Ikhoz épült ' . fal rkaln?k kuia~:zh~~juk. a ~á tyák pedig a IkülSoÓ fal·
jedéc t. a falak ho át.
f. IzakasZOku an mérjuk le az erőd egész klterah, l a k~zb Iktatott bá tyákat .zabáh'o r méreteiből az egyes szakaszokon,
aran..o '~ot állapfthatunk meg, Eg\:.e /ndben épfthett~k. esetleg blzon~'os
m lIett n..omozzuk. .-\Z árkot a f~1 b ll- .zaka zon a bast\'ákat a külső fal
ú y,. h ogy'afal kOI - zéle annak
n
p'ar huzamosan
.
te ,., Iszélével
.
ásassuk meg.
\'églg kl kell zabadítanunk a fal sZél~g~ }~be essék. Ebben a kutatóárokban
,zlnlig, .\z "rkot a bá tya c ti k07,á~ls ~I~ell ~ nunk az eredeti külső tér·
Abol
g uzzuk, Itt .<zeh'eOnny'e b OVI
- 't'''k
f I a fel zlnen a kiugró ba' t'a kIrajzolódlk
J II .
a a SZélé~: zt aterOletet ke\'é rá bonI ,
. n~m kell a saroktól nyomozn!
leg mIndjart szeh'érinyel kl onthatjuk " ), ketoldalról közrefogjuk eS2tszabáh'talan
·'gokra I ' p..I a ba' tvákat . a n. bástYák
k uta t'asanál
,
'
_.
gondoljunk
, - ,
é Igy közbeiktatott bá t\'ák ls keietk zh z erőd felépftés.e után szaporították
adatokat c k
b kö .
e ettek Ezek t
.
kibontá. Ot ls
d~ tér,ek tanulmáll\'ozásá 'al' kaph etj a fontos épitéstörténetl
,n g ezen a két ponton kezdj Uk
a uk meg; ezért a bástya
Két eg\'ma-hoz közel f k
'
zöttUk k
. ,
e vő bá tvából
apu \ an, Ha szabálvo< sorb'
arra következtethetu" k h
ik".'
an vannak a b '
n. ogy o
ástyak, határozzuk meg
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mindegyiknek ~ legkOl
pontJ:1t, de fel ne bon uk, i\ t:lvol gokból zabá·
Iyo sort ,áilaplt~atunko m g, zabálytal n ág
kapubA tyákat j I zh ti,
A kiugró k pubaslyák Itt\' gjuk át az Utdt, határozzuk meg
ten·
gelyét. jelöljUk kl a fal Irán 'át I a bá tyák között. A ké
róm I kapuhoz
tartozó építmény cl f Ion belUI I I het, még akkor I . ha ugyan1bból a7. pl·
tési Időszakból zarmazlk I , Ezért itt a falon II IUl ls kutatni kell.
failal
pár,huzamo ,~ét ~utatóárokkal nyomoz~uk az épftmény zéle égét. klhagyva
a k re ztuh .zeto utat. Erre a kutatóarol-.;párra meről gc n 'sott két rok
meghatározhatja a kapuépftm ny m ly g t a fal n bIOl; ell nt t s Ir 'nvú f [.
tárással az egyik m ről g árok a kiugró kapubá tyán k r sztUl I haiadhat.
Mivel a, kapuépltmény alaprajza 19 n változatos leh t. a kutatás Itt I a tábol"
kapuknal ajánlott ell nlét terUI t n folyj k (Iá d ott). I hetől g ne c ak árkokkal. han m a falc atlakozások klbontá ával. Utoljára maradj n a kapuéprt·
mény k két szárnya közé futó út
a küszöb ti ztázá a. a korábban meghúzott

65, kép, F3..>zerkezel:l és kfibllJ épOlt röm\i

őrtorony

alaprajz'

metszetek hez csatlakozó szelvénnyel. Az egyik kapu helyzetének ti ztázá-a
után kíséreljük meg a fal szembenlévó oldalán a másik kapu feltárását.
A ::.okszógletú alaprajzat mutató erőd belsejét a kapuból kllndulva kula!osuk, Az Ilyen erőd belsejében szabál~'o5an elhelyezett épülettömbökre ne
zámitsunk, A belSoÓ területet a két szembenlévő kapun áthaladó, es.etleg az
erre mf'rőleges llIáSllk út határozza meg,
belső rész feltárását tehát az utak
Irányának meghatározásával kezdjük,
legnagyobb épületek a két fő útvonal mellett les~nek. A fal belső oldalát ls gyakran éppenúgy út kfsérl, mint
a táborban a via sagularl , Ez az út azonban nem érintkezik mindenOtt köz·
vetlenül a fallal. hanem a belső falhoz legtöbbször még egy vagy két helyiségsor támaszkodik, és csak ezeken belül találjuk meg a - hol keskenyebb. hol
szélesebb - Ikörülfutó utat, amely épen ezért többS2ör zegzugos, z erődök
beépítése különböző. Vannak rnagyobb beépftetlen területek ls,
belső építmények tágasak, a sok ap~ó helyJségből álló kaszárnyaépUletek helyett háromnégy nagyobb helyiségre tagolt kis házak sorakozhatnak,
d) Orlornyok (burguszo'k), rtornyokat a Dunántúl területén egyrészt a
dunai határ mentén a táborok !között. másrészt a belső utak mentén, a kissé
távolabb fe'kvő emelkedéseken találhatunk, SzerepUk kettős volt; egyrészt a
határ bizonyos szaka~"Zának védelmét, má r~szt (fényjelekkel) az összeköttetést biztosították, Ezért az őrtornyok a terep hajlásait figyelembe Yé\'e. egymástóllátótávolságra épültek. A ,kiemelkedő helyeket a határ mentén a terméSolet adta, fgy az Idők folyamán elpusztult őrtornyok helyéb~ épOlt új építmények, ha nem I egymás fölé, de egymás közelében, zűk körzetben épül157

rétegben leküsznek; mint
85. k'P).
ároldtal (15-20 m) két
z 6J1Omyo kl
6J'Okb8Il lalak Irányáról tájékoz6végét61 belelé halad ku t j .
ron m6SUt okéUrán)'ú kiterjedését nyod
. K t rö Idebb áro
~ ~rtanl Idom (négyzet vaID' téglalap), de
mozbatjuk. lapra,J1Wt gysz.e m
f61dslEl11tn
bels6 osztása nem igen
Ismerünk köralaprajzü ÓrtOI'1l okat
9Illyát lsel6 lalak vastagok.
van.
két emeletet é
nehéz te~ét vagy 'négy csatlakozó szelvénvtelje Celtárá az éPOlet:= lelé fordult lallal szemben, a bel ő ol.
nyel torténjék.
bejáratot az e é tLt a védelmi szempont határozta meg;
dalon kereshetjük. z 6J1Om ok pf blllltl*.at ezért ezek a rosszul világított
a Cöld9Zlnten lehetőleg erülték az a
l...:...... Földbe mélvített v rmekhelvlségek raktárakul, élé9tára!,ul b. sza a--o
,
.
kel' vagy pinc vel I 9Zámolhatunk az épOlet bel96jében. Az emelet~e legtöbb·
ször a ial mellett lev CalépcSŐ vezetett.
omalt a belső C~lba vagva talál·
hatjuk meg. Lelle ge. hOg)' a közlekedést lé~al oldották meg:. z emelet bel kiképzése Igen gy ran Ca: támasltó O9Zlopok' nyomait a fold zlnten
I megtalálhatjuk; ez ből a belső szerkezet rászletelt IsmerhetjUk meg. Köralakú alaprajznál a bel osztások és Caszelkezet felderítése még nehezebb.
Ebben az e then kUlönösen ugyeljünk a cölöp- é9 gerendan) omok méreteire.
Az őrtornyok kutatása ne érjen véget a bel9Ó tér feltárásával. Feltehető,
hogy kőből épUlt kerlté vagy Capalánk vette körUl. Az udvarul szolgáló ke·
rltett r szen belUI kerUlhetnek elő kút, gazda9ágl épUletek, Istállók. A magas
rtorony törmeléke a pusztulá or az alap körU! széle9 !környéken szélszóródhal tt. .\ környék t az oldalak Irányában mindenCeié nyomozzuk. (Köral ú
~pUlet e t 'ben a vllagtájak szerint hIbzuk kutatóárkaJnkat.)
e) Hidak. z állandó közlekedés a batárontúll terUI tekJ<el a Dunán kere ztU! hIdakan tört nt. A Wd, k \'édclmét mindkét parton Ú. n. hídfőállások
látták el. Jobbparti hidfóállások azok a táborok. amelyekből a hídon átvezető
út kIIndult. .\z Ilyen táborok feltárá~kor találhatunk az ellenség felé nyíló
kapun (porta p~etorla! kivU! a hldhoz vezetti út mindkét oldalán falakat, párhuzamo n a hId feljarójával. Több helyen nem táborok, hanem őrtorn 'ok
véctték a hl~. ké~ feljá~óJát. .Ezek az őrtornyok nagyobb méretú k; alaprajzuk
téglalapalaku. e a hidfeljaró helyzete szerint hosszanti oldaluklkal forduln?k a folyó felé.
toronyhoz kétoldalt vastag falak csatlakoznak A ikutata
"ét, eg yma~
. l par
; h uzamos
' l 'hel
:v n , folyó
' .folvá
' 'ra merőlege9 "
. tkkIhen
~ro _ a ~ezdjilk meg.. Aj~atos az egész építmény széle ségét, a két el ó
aroktól kifelé h lad\ a, tovabbl párhuzamos árkokk l k ta
megállapítani az árk
metszetében azt ho'
a
u tnl. Igen fontos
helyi ég. é melyik egyedUlálló védőfal'
gy melyik falhoz tartoziik be~só
ban I kUlönbözlk gymá tól: a \'édőCa~ kétféle fal rend&ze; ln vastagsagtárását ö eköthetjUk a híd kutatásáva
va9tagabb~k. A hldfoállások felA hídfeljáróból csak a sorokban levert ~ÖI:~ a ketto egymást magyar~zza.
nagy szel\'ényben tárjuk fel, amelv a h
°Y°maJ maradtak meg; ezeket
kozlk (XXI. t. 3). A hIdmaradvárivokatídfóéPftményt ikutató árokhoz c aUa\'ízállás Idején kutathat
(augusztus_~~ hosszabb Ideig tartó alacsony
Igen alacsony \'fzál ás idején a Duna ptember).
zlgeten. a hidak pillérei ls kllátszhatnak frljához köz~l, esetleg egy-egy
a pillér ket úrnn egymá mellé leve t '
magyarorszagi Duna-szak3szon
vagy hat zögben jelentkeznek. A SZérek cölöPök alkotják: kissé elnyúló ötgabb cölöpök \'annak leverve. A cölö ': és a 9élrkaatyú hegyénél vastapc POrtok hossza a folyó Irányában
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mérv 10 m ls leh t, széle gilk 5 m körU! mozog. A sarkantyú legtöbbször
csak a ví7.Colyás al z mbe forduló ré_z n van meg.
Feltárá uk szel\' nyb n történjék; gondo n vizsgáljuk meg a cölöpök
szerkezetét. vágjunk át mind n cölöpnyomot. Ha több pJlIér kutatásár ls
van lehetőségUnk, legyUnk flgyelemm I arra, hogy a hidak egy részén I haJók helyettesi t tték a pilléreket, Igy a pl1lérek sora n m ért át az egé9lt
medret, hanem - a mél ebb med rr sz k fitt - Illéhány kl 19 maradhatott. A cölöpcsoportban levő pillérek nincsen k mindig egy vonalban: a híd
Iránya a víz folyá 'ra nem volt feltétl nUI mer I g . Itt ls a mélycIJb mederré zek fölé több helyen hajók voltak cölöpök h Iyett beiktatva; z k t az
Időnként n itvahag 'ott hídrész khez Iktatták. Ezért a pillér et egymással
párhuzamosan. de n m mindig eg vonalban találhatjuk m g. A pillérek
egymástól 10-15 m tá ol gra vannak.
f) Vlak. Az utak I gnagyobb részét Pannóniában a katonaság épít tte.
Az utat I glnkább a felszIn n l jól látható kavicsszalagrói I merh tjUk fel
a terepen.
<középkorban nem Igen épltet.tek utakat, leginkább a római ut kat használták , ezért c upán az újkori, ú. n. postautaktól kell m gkUlönböz·
tetnUnk. Irányuk lehetőleg egyenes, a völgyek Irányát követi, de sohasem
a völgy aljában, h nedJ a domboldalon, rnagyjából félmagasságában fut,
a
meder fölött mer.6legesen hidai át. Az út c98k akk r kanyarog, ha Igen meredek hegyoldalra fut fel. mert általában az enyhébb lejt et kere l. Kutatáukat megneheziti az, hogy gyakran rájuk építették az újkori utakat, és Ikl·
sebb-nagyobb változtatásokkal sokszor még ma ls használják. Legtöbb~ör
csak rövid útszakaszok állanak a !kutatás rendelkezésér . Hosszabb szakaszt
leginkább csak a tartomány belsejében kutathatunk fel, kisebb hitelesítő ásatásokkal.
Az út egy szakaszának kutatása ml'ndig egy-egy már Ismert teleptől Induljon kl, és vegye figyelembe a régi és új térképek adataJt. Ne felejtsUk el.
hogy az út ikavlcsszalagjának szélessége, Jelenlegi állapotábalJ1, többszörösen
felUlmúlja a római út eredeti szélességét, mert az eke a humusz közé keveredett kavicsot messze elhurcolja. Terepbejárás közben könnyen megtéveszthet
kisebb dombhátak tetején kikopott diluviális kavicsréteg, ezért a dombhátakon, domboldalakon a felszínre buklkanó kavicsréteget hosszabb szakaszon
'meg kell vIzsgálnunk, vajjon ,nem keveredett-e közé valami római habarcsrög vagy edénycserép.
.
Ha kétségeink vanlJ1ak az út korát vagy irányát Illetően, kutatóárok!k,al
Vágjuk át. amely az út feltételezett irányára merőleg~s legyen. Nem !kell tulságosan szélesnek lennie; ha astag rétegeket 'vág at, az átlagosan l m~t's
árkot klszélesíthetjUk. em elég csak az út felszInét 'kIbontanunk, hanem mm·
den réteget át kell vágnunk a Iflyers talajig.
Az utak szerkezete nemcsak egy tartományon belUl lehet kUlönböző,
hanem egyazon út más és más szaka zaJn ls megváltozha~iJc agy, ~kszög
letú !kövekkel burkolt utakat Pannóniában eddig csak a varo~kon belul vagy
il táborokban találtak; néha a k.apu előtt vo}t így lekövezve az ut egy..szaJkasza.
A burkolt utak két szélét egymáshoz csaflakozó keskeny szegélykovek so;a
kiséri mint kerékvető. Városokban többnyire vízvezeték vagy szennYVIzlevezető csatorna van az út mentén; ilyenkor az úttest ~tv~.gása az út szélességénél hosszabb -árokkal történjék. A burkolat domboru, kozepén a legmaga·
sabb; a domborodás 50 cm-~ I elérhet. Az utat keskeny ~elvényekkel tárjuk
fel; a szelvények között hagyjunk tanúfalakat. Felbontásu'kkor a ~urkolat ~e
lett ls lesznek rétegek, ezek útmutatáFCa szerint haladjunk, bár az ut két szele
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alat. feletti utolsó réte-

ato1a6 haSmálatl Idejének meg.
t ne bont3Uk kl, hanem vág.
határozá ra.
burkolat
utakat kőröl-kőre lerajzoljuk
J
le lZS7lnt.
•
e
t. Ja itásokat, toldásokat. A~
gondo n teltOnte c zszt1árd boltozatot adnak, hogy
eg 'JII oz szoruló
glet11 kll ek o
b
felbontani I
nehéz. Ha teb4t 81 utat fean aIcarjuk tartan!, ne ont~~ fel,
rt
t dJ k eredett tormáJában vtssú1Utanl. Minden esetben szükséges
:e lit ~~~ ~te~lt I Ism mllnk..
el néhány szegélykövet. így',
vOll'61 I alá ághatu ,hogy az I1t al~tményét és az esetleges korábbl út·
éplté rétegelt megtlgyeljOk, Ha 81 lit II ezéséMl nagyobb folt()k .hl.ányozezeknek széle keD ÚOIdCal elboDtanunk az utat. Gondosan külön kell
vál~ ztanunk a burkolat hézagaiba IZOrult és alul, a feltöltésben talált leleteket. Ha a burkolat kövelt az Id6k tol am4n telteszltették. ezek alatt kisebb.
lapos kövekből habarcso kötc1aDyaggal készOlt ágyazás mutatikozlk. amely.
nek felOletén gyakran még teltedezbet6k a bUJkolat rése1nek \'arratai. Ez a
réteg helyenként Igen vastag lehet; alatta rendesen vékonyabb kavicsréteg és
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66. kép. Római III
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döngölt föld.\· n. Ezek a rétegek az út szélességének megfelelöen az altalajba
ásott be\'ágasban fekszenek, amely mindig e*enyebb: mint a kétoldali zegélykö\'ek egymá tól \'aló t.h-ol:iága, Kőben gazdag vidéken megtörténik,
hogy a mélyed~ be rakott alsó réteg nem döngölt föld, hanem élére állított.
szorosan egyma mellé le\'ert kő, erre következett a döngölt föld majdpedig
a többi. elóbb emlitett réteg,
'
telepeken kí\'Ul futó utak nálunk általában kaviccsal voltak burkolva
(66. 'ép). z altalaj ba \'ágott ágy meg\'an ezeKnél az utaknál ls az alsó ré.
tegből sem hJ n\'zan - a dur\'a kö\'ek
k
'
E két alsó réteg a metszetb
I dl ' s erre erült a döngölt hom()kos föld.
fölött helyezkedik el a ki ~g\'~~!a v~ZSZIntes; ezek kitöltik a bevágást. E
barcsos köté l. Ez a réteg má
g)'6ncsak a földet tartalmazó réteg, ha'
út ágyazása; erre kerül rá a \'as~gyf~~~ domborodik és szélesebb, mlnt az
sebb kötőanyag \·an. A fontosabbg uta~~~ ka~c9l'éteg, amelyben már keve·
oldalukon ke keny, kél Y árkok kísérik A ag) csak az egyik vagy mindkét
nyomtávúak általában hat az egy n\'omtá~Utak szélessége kUlönböző, a két
távú utakon bizonyo tá\'~lságra kitérök v~éflY m szélesek. Az egy' nyom·
fenti szerkezetet nem mJndenOtt tal .
utakon az ágyazá hiányzik, é c k a ké
áljuk meg; kisebb jelentőségű
elegyengetett altalajon. Az utat~nde t fels6 réteg kUlönböztethető meg az
mert I,gen gyakran többrétegű úttal van ~o~tben vágjuk át kutat6árokkal,
hagyták. de a habarcsos és ka\iCSOs réte sunk. Ilyenkor az alapozást meg'
I,ett, és a kettős rétegek között mutatk óg többszörösen megvan egymás feu!lt~sának \'agy átépitésének korát. ;\á~eletek határozzák meg az út ;nag'
ul u metszetekkel tárjuk fel, mert az
osokon kívül futó utat árkok>kal.
lleteket.
utak fölött nem találunk korhatároz 6

A t6t1tvonalak mentén (llmes-út) minden római mérföldre (1480 m) mértOl öveket állitotta . Az llyenClk kutatasa az utak mentén minden tampont
nélkül ls lehetsége . viszont minden véleUenUl el erGlt mérCöldkő környékén hitelesítő ásatást kell végezn Unk. z ásatás a lelőhelyből kiindulva na·
gyobb területet tárjon fel, és árokkal határozza meg mindig az utat ls, Tisztázza azt ls, hogyamérföldkll er deU helyén áll·e. A heng res kövek talapz ta, amel a talajba volt ásva, nagyobb négyzetes ha b vagy henger, Ha
Ilyen talapzatot er d II helyz tében találunk, ne mozdltsuk el. és a lehető
legnagyobb pontossággal 'rögzlt ilok helyét; gondoskodjunk arról ts, hogy
l:setleges elszállftá után maradandó, épltett jelzé t hagyjunk a helyszínen,
( talapzat formáját épít ük fel téglából. Az egyIk tégIába véssUk be a mér·
földkő adatait. Utána földeljük le.) A lelőhely közvetlen környékén még több
mérföldk6 ls előkerülhet.
Az utakat két·három ívű, Ikl ebb hidakon vezették át a folyó felett.
A Dunántúlon dd 19 Ilyet nem ástak kl. de a többi tartomány példájára Itt
ls várhatunk faragott !kö ekből épült pl\léreket.
2. p o l g ó r i I e l e p ü l é s e k. A katonai 'és polgári t lepülések között
nagyon nehéz éles határt szabnI. A határtartományokban a kétféle építkezés
mtnduntalan összefonódik. A leghelyesebb, ha a kizárólago n katonai épületeket választjuk !külön a más, xülönböző célokra használt épületektől.
A katonai táborokkal szembeálllthatjuk a coioniákat, munJclpIumokat,
vagyis a zárt telepítésú városokat. Ezek nevelt a forrásokból és a feltratokból
I "rr.erj ük; életük sok mozzanatát, így épitkczésüket ls szigorúan lefektetett
szabályok határozták meg, pl. temető csak a lakott részeken Iklyül helyez·
kedhetik el, a pomerium fogalma stb. A városokon kívül lazán beépített fal·
vakat (vlcus, pagus) tételezhetünk fel az egp.sz tartomány területén. A fal·
vak ban lalkott a bennszülött lakosság zöme. A falvaik nevelt aUg ismerjük,
csak a tartomány úthálózatából tudunk következtetni lI1éhány falu fekvésére.
A táborok Iközvetlen közelében elterülő, Ú. n. táborvárosok (canabae) elég
rendszertelen települések. Ezek ugyan jog1lag a táborokhoz tartoztak, de, be·
épitésük nem nagyon kÜlönbözik a polgári települések től; általában zsufoltabbak és .kevésbbé rendszeresek, de középületeket találunk bennük. A tar·
tomány lakosságánaIk nagy része a zárt telepek.től távol levő, Ú. Jl. villákban
lakott. Pannóniában a városok közelében kevesebb luxusvl\lát találunk (villa
urbana) sokkal több a gazdasági épületekkel körülvett major (vllla ruslIca).
Egy-egy völgyben a vlllák egész sorát kutathatjuk fel. A vllla rustica körül
szántóföldeket, legelőt, szőlőt képzeihetUnk el, sőt jelentős erdőgazdaságot
ls. Majorok és a bennszülött falvak váltakoztak az egész tartományban.
A tartomány történetét kutató ásatások elsősorban a telepUlések klter·
jedését, hatámLt Ikeresik. Fontos ikutatásl terület a telep körfala, kapui. A településen belül az utak \I<.Utatása a zárt telep belső beosztásána1< tlsztázásához nyújt segítséget. A pannónJai városok is utánoztá~ Rómál. A településen
belül megvo1t a forum, a nagyobb szentélyek, a bazilikák. ehezeb~en l~het
megtaláiru 'a városon belül levő' közfürdöket; a város falain kivül épllett
arrrphitheatrumot könnyű felismerni. A városba bevezető vízvezeték kutatása
a városon kívül Indulhat meg; a csatornázás rendszerét az eg es lakóházak
csatornátt követve tárjuk fel. A villák feltárásánál egészen külön módszert kell
követnünk. Ez a kutatás nálunk még eléggé kezdetleges állapotban van, de
jelentős gazdaság- és társadalomlörténeti eredményeket ígér. A városok, fal·
vak szélén elkülönülnek az IparteJepek.
Az épltményeknél jelentős alaprajzi különbségek vannak, maga az épí-
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.. feltárás szempontjá·
téstechnl
tJuk fel az ásatók Clgyelmét,
ütaJjnos-szabályalt. ameból csak bllOn
közös techno mqhadrollD
mlnt a zárt települések ház·
.
I ek éppdJy vona omat a ktll&I4D6.
tOmbjelre.
tOZQl az l. századi colonlák
a) VctrOlOlE. lGIvalc.
paIlD6DIaI tiJ6ra k6t egymásra mert'5leges főút·
mint eteranus-telepek. a táborok) mlII d~ Mivel eddig llyen colonlát
onal mellé (cardo és decuJD8IlUS reD
t a vároSOkon belüll I1thálózatra,
nem tártak fel. fel kell hfvn~Q11s tobbszOr változott. Ha tehát
amel a római uralom Blatt a
a zárt településen kívülről, a leg·
a legrégebbi telepOl
k=~e:f~G~11Dk a településen belül ls. A colo·
régebbi római lit n omvo
t
t I Qlésen 'thaladó I1t adja a városon benlákban és a munlclplumokban a e e~ el a város közepén elhelyezkedő foIül ls a fő közlekedési I1tvonalat: ezQl....._ kGzép- vagy újkori város épült rá,
rumboz
mennyiben a római telep el''''
é úthálómé az' ásatás megkezdése előtt tanulmán oznunk kell a város eg sz
g
kk I h
római és az I1Jabbkorl telepQlés között a közvetlen folya·
é
tán l
ló ö a
ta
za tá t. a or , a 3
matosság nincs ls blzonyftva. Az adatok összev~t se u
ege sz r z u .
kat kuta suk árkokkal. de azok hatoljanak le az utak legalsó szintjéig, és
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6;. kép. Római viroslal

vágják át az utakkal szomszédos épületeket. Az utak burkolata legtöbbször
más a városon belO!, mint kivül. így az alsó szinten két szomszédos metszet·
tel megállapíthatjuk, hogy a város belter01etén vagy azon kivül vagyunk-e.
'Inc blztoSl tudomásunk arról, Itogy Q' pannóniai coioniáIkat és munlci·
plumokat az l. SIlázadban fallal körOlvették-e vagy sem. Nagyon valószínű,
hogy ha "örUI I vették. a települések növekedtével már a római korban el·
bonthatták a falakat é helyüket elegyengethették. Az sem lehetetlen, hogy
egyáltalában nem vették körOl. A határhoz közeleső településeket a JI. szá'
zadban azonban mindig Calak övezték (67. kép). A városCalak elég vastagok (1,50 - 2,0 ml. de - a táborokkal ellentétben - belső földtöltést nem
figyeltek meg mögöttük. Hiányzik a Cal eMtt az árok ls. Néha közbeiktatott
tomy~k erősIUk a Calakat. Bizonytalan. hogy a falon volt-e mellvéd. A kapuk
két bá tya között nYílh~tta~, de nem lehetetlen. hogy kisebb mellékkljáratokat megerősítés nélkül IS vagtak a Calba. A városfalak általában sokkal gyengébbek, mint a II. századi táborok Cala!.
A váro fala.kat rövid keresztárkokkal kutatjuk. Két, egymástól kb. 1015 méterre Cekvo, \1lágtájhoz Irányított. rövid árokkal keressük meg. Az első
két árokkal
kerüljUk
el a bástuákat
kapukat· I
h l
k d"'nk
.h lehetőleg
h I h
'
J . , o yan e yen ez Ju
a mun ka ~z. a o osszu falsík ra számíthatunk. A ral külső szélét lehetőleg
kiszabadít'. a, a két metszetböl határozzuk meg a ké dé
két
árok között a megkapott Iránvra meröle esen hú r ses rész Irányát. A,
pítsuk meg, hogy az első két pont közötf nem t zo~t ellenőrző árokkal ~.Ua
van, még két rövid árkot vágjunk vé l ké
örtk e a Cal. Ha közben torés
mos árokkal szabadítsuk kl a Cal J~bb~I ~~tizet között a fallal párhuZ aAz Irány meghatározása ut,án kövessük a ~:t kb evő, lehetöleg külső szélét.
. 15- 20 m-enként. Két-két
szomszédos árok~ állandóan ellenőrIzzllk
kl az árkok közti szakaszon
nem törik-e a Cal. A Cal töréselt tazzük kl •éhogy
m mö karoval. A törések helyén
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a falon belül vagy kívül vágjuk át teljes széles9égében hosszabb árokkal a
Celteheh~ bástyákat. [gy haladjunk körbe a falon. A városfalhoz belülről épUletek tapadhatnak. de az ls leh tséges, hogy a táborok via sagularlsának mintáJára széles tit kísérl a Calat.
A kUlsc5 I1t és a Cal Irányának metsu'lpootja adja meg a kllndulást a kapu
Celtárására. Ez a táborkapuk mintájára történhetik. De vigyázni kell. mert
amig a táborkapuk előtt a terep a legritkább esetben van beépítve, a városkapu környékén, kiv Ul-bel ul' sok épUlet lehet; vendégfogadók, korcsmák. bódék, ml1helyek támasztcodhatnak a városfalhoz a kapu özelében.
A kapu körn. ékén az al poklg ássuk kl a Calakat, mert Itt Cuthatott be
a városba a vízv zeték, Itt vezethette le egy·egy nagyobb csatorna a szennyJ
vizet a közeli árokba vagy folyóba. Ha magas vízvezeték volt. az egyik ív
flll1ére c~tlakozhatlk kívülről a városfalhoz; ha a felsz!n alatt történt a bevezetés, a vízvezeték ólomcsövét vag annak helyét kell megtalálnunk a Calban. Ajánlatos a fal hOSlSlZabb 9Z8kaszát - pl. a kaputól kiindulva az el
közbeiktatott bá tyálg - feltárnunk, klszabadítva mindkét oldalát. A magas
falakat állványozással építették, ami vagy a fal tövében észlelhet6 gerendanyomokból derül ki, vagy a falba ~rősített keresztgerendák nyomaiból. A nyomokat kb. 1 - 1,5 m magasan lehet a falban megtalálni még akkor ls, ha klugró"\régelket később le ls fűrészelték. úgy látszik, hogya városCalak szögletes tornyai a II. századra utalna'k, de Pannónlából eddig még oly kevés ad,- .
tunk van, hogy a bástyák és a kapu formáj ából nem következtethelUnk a falak építésének Idejére.
Minden zárt római település feltárásánál az Ijtvonalak tisztázása a legelső lépés. A városfalakon beliil, a kaputól kiindulva, először a legfelső útszinteket tárjuk ·fel. Az utakat, utcákat a korábban leírt módon csak egy-két
árokkal keressük meg. Feltárásunk nagyobb szelv~nyekkel és közben meghagyott tanúfalakkal történjék. Az utak mentén a szegélyező Járdát ls keressük meg.
A beherületen legtöbbször csak az egyik oldalon van járda, s mindig
magasabb. mint az úttest. Az utak. utcák kutatásának határa a melleUük álló
házak útCelöl1 falának középvonala legyen; ha az utcát nyitott oszlopcsarnok
vagy helYiségsor szegélyezte, az oszlopok vagy pl1lérek mögött húzódó el~ő
összefüggő falig ássunk.
Zárt telepeken a középületek elhelyezkedésére nehezen tudunk szabályt
adni. Ha az úthálózat a legfelső rétegben megőrizte a cardo és a decu~anus
egymásra merőleges metszővonalát, ha mélyebb rétegben ls. de a metszo~ont
környékén kell megtalá1nunk a középuleteket. agy, szabad tere~et avaros
közepén általában nem várhatunk, a terek leginkább a háztömbö~ közepén
helyezkednek el, belső udvarok módjára. A középUletek és magánhazak rendszerint külön tömbökben csoportosulnak.
.
Ha a település építéstörténetére biztos adataink vannak. a. kutatás rövI.debb Ideig tart, és a feltárásnak van nagyobb szerepe. A település egyes részeit előbb átkutathatjuk és azután határozhatjuk meg azt a módszert, amelyet a feltárás menete helyenként megkíván: Ebben az esetben ..az utak tengelyét vesszUk alapvonalnak, és ezekből kiindulva a háztömbok kiterjedéséhez alkalmazkodó, lehetőleg nagy szelvényekre bontjuk fel a feltárandó felszInt. A településen belül Itt ls elkészítjük a rétegvonalas és szelvényhálózatos térképet. A feltárás az egyik úthoz csatlakozó bármelyIk szelvényben m~g
indulhat. A feltárásnak ilyen módjánál legjelentösebb kérdés a kitermelt föld
elhelyezése, Ha nem ls számítunk a feltárt romok megőrzésére, akkor ls a kl11°-71\2 S
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a római városon _
. ._!dOS szelvényeken olyan túl.
kfvül bel zzQk el.
fOld '!=::~:~annak elvégzését lehetetIeIUlé
munkát róna a z :
c5k vizsgáljuk meg néhán).
ls teb U. Ml lc5tt a mId Idbo
akarjuk belyeznl; blzonyosodjllJlk
árokkal azt a terOl t. aho a
súmftbatunk régészeU emlékekre
meg arról. hogy a t1jel61t
nem ~tos. A romal települések
zárt telepe Ilyen feltárúa
1J8YlIn de továbbélésre ls számllha. '
lete a nép ándorlás korában ~~ különbÖznek. hogy jelenségeit szinte
tunk. Ennek formál a telepelm..!,,~""nlr BIzonyítékai esetleg csak el zón'a
minden esetben kOlön kell mes·UAI6........-·
f
I
jelentkeznek a települé ken beIOl, de Jldnden esetben kUlönös Igye met ér·
demelnek.
ék
.
szelvén) háló feltárás csak az utakra é közvetlen körny ükre korlá·
tozza a kutatóárko rendszert, ped1g a to ábbélés Jelenségeit bizonyító Clata·
labb rétegek éppen az utakon blányomalt. eppen ezért aháztömbökön belO!
ls kutatóárokkal kell dolgoznunk a nUegtk megállapításakor. A háztömböt
kalOn felbontá jól lezárható és megflgyelhetc5 kisebb egységeket ad.
ház·
tömbOk zétvála ztásához jó módszer az ut,aka~ szegélyező falak nyomozása.
kIbontá. mIután egy helyen megvtzsgáltuk a fal szélességét, Itt is a szegélyező falak közepl!tg történjék.
kOlsó falak törései, szögletet vagy eset·
'Ieg faltechnlkájának eltérése mutathatnak olyan jelenségeket. amelyek alapJán a háztömböket megkOlOnbOztethetjOk, és szelvényetnket ezekhez idomít.
hatJ uk. A zelvények Itt ls I1tkeresztezc5désb6l Induljanak kt. oldalaik leg.
több zör nem le!lZnek merólegeeek vagy párhuzamosak az utak tengelyére.
.\ szelvény feltárá előtt kutassuk kl a határoló falakon az összes bejár tokJt
(kU zöbkövek). Az egé ~ háztömbOt magábafoglaló szelvényen belU! kél
h09SZI1. egymá91"8 mer6leges kutatóárkot húzzunk. lehetőleg párhuzamosan
a há7tömböket határoló falakkal. Ezek szeljék át a falakon belül fekvő egész
terilletet. Ezek az árkok az utcával szomszédos helYIségeket vágják át. z ár.
kok és a tömb hatá~falal között megkezdödheUk a helyiségek feltárása, kl.
\'é"e a saroktól leg~volabb fekvő két helyiséget. E két helyiségből klindu\va,
~z el 6 két kutatóarokra lehetroeg mer6legesen, ltúzzunk Ismét két kutató.
~rkot. amel~·.ek a le~bels6 helytségeket vágják át sorjában. A négy kutató.
arakk'!l körUlve~t. negyszög már kisebb felület, amelyet Ismét két egymásra
~er~lege kutatoarokkal oszthatuhk szelvényekre. A bels<5 árkokat már korán
tuz~Uk kj, ~ogy ezek fol)1atásában. a szélső helyiségekben a metszetek Irá.
nyaban tanufala.kat hagyjunk meg, Igy a két belső árok ~z egész háztömb
met zeteit megorzI ~ámunkra a feltárás Idejének felél
A f
f Itárás
bel 6 udvarra \'ag\' központi hel . é
g.
ent! e
Iln'n hel '1 égek hiányában ls Sl/\S frel~a~umos rendszerű ház) számít, de
iel\,ém'eket nvls meg előbb aen: t a a azható, A teljes feltárás a belső
.zédosak. hogy a föld eiSzállltáS:°k:~ ~~~ek a külső helyiségekkel szoro·
ügyeljünk arra, hogy az árkot ne ~ be n történjék (68. ~~p.~. .
magánházak tömbjei közé épftett.k járat nyílásában jeloljülk kI. .
szerint három Csoportba o zthatók.
I özépületek alaprajzi elrendezésük
köré orakozó épUletszárnyak: Ilyenek~ e 96 csoport a nagyobb központi. tér
kísérő oszlopc arnokokkal, a testedzés~ :~orumoknak felfogható közterek a
Iyezett vásárcsarnokok (macellum) Ezek ~ó palestrák, a boltokkal szegé,
nak, homlokzati kiképzésük szeré~y zártaz pületek a belső tér felé fordul:
háztömböt alkotnak.
másodIk CSO~rt ,szögletes, legtöbbször négyszögu
letek: Ilyenek: a templum ln anus és á~'::::7.anU belső terekre 091tOtt épü'
.
an a bazlllkák (ezek között van
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négyzetes belső teret magábafoglaló ls). Ezeknél a homlokzati kIképzéserr
an a ?ő hangsúly. A harmadik csoport a központi· zárt tereket magukbafoglaló épUletek. Ilyen elrendezésG templomok vagy fürdők. A köz!Urdők laprajzai legtöbbször csak nyomaIban vIselik magukon a központi elrendezé9t.
belső terek közé rendeződött épületszárnyak fel1árására a fenti módszer változatlanul alkalmas. Nagy figyelmet kell szentelnünk a főbejárat klkutatására. Legtöbb zör a tömb keskeny oldalának közepén találjuk, de meS'"
történik. hogy a hOS5Z11 szárny közepén nyllik a bejárat a belső, fodetlen
udvarba. UgyanIgy a n Itolt t ret szegélyező pl1lér- vagy oszlopsort először
csupán a belső tér egy,negyedében tárjuk fel. Az első szelvényt a bejárathoz.
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68. kép, Római épület beosttásénak ro géllapltása kutatóérkokkal és leltár6.<a

7.eh'ényekkel

csatlakozó negyedben jelöljUk k1. Különösen' ügyelj Unk az udvaro~, de a bejárat környékén ls a faragott' épületrészekre (párkányokra, oszlopfokre, talapzatokra). Ezek a nagy kőtömbök már gyakran akadályozzák a kutatóárokban
a réteges feltárást. Ezeket lehetőleg csak nagyjában ássuk körül,. és hagyj.uk
a helyükön. Okvetlen ul készüljön róluk fénykép és rajz eredetI helyzetükben. Csak akkor mozdftjuk el ezeket, ha az a tér (s~obabelső, udvar), ~mely
ben találtuk már teljesen fel van tárva. Osszegyujtéskor gondosan UgyelJUnk arra, hogy az egy helyiségben talált faragott kövek összetartozását a
számozás ls mutassa. A díszítő építészeti elemek vIsszaállitása legtöbbször
nem történhetik az ásatással egyIdejűleg, csupán abban az esetben kiséreiJUk. meg, ha több darab eredeti heJ.yzete a feltárás közben egymást magyarázza.
.
Az udvarok nyitott oszlop- vagy plllérsora1t (porticus) kutatóáro~kal
csak véletlenUl találhatjuk meg. A mögöttUk levő helyIségsor beosztásaból
azonban következtethelUnk az oszlopok vagy pIUérek helyére. Ha átépítések
nem zavarták meg az épület ered~ti elrendezését, elhelyezkedésük nagyjában kiszámítható. Az első szelvény felbontása előtt tegyUnk kísérletet vagy
a sarkon vagy a bejárat mellett egy pillér vagy oszlop1áb k1bontására. Ha e~
sIkerrel jár, akkor kIjelöl hetjUk a porticus határát. A kIJelöléssei a középso

165

'.

szelvényt felbontbatJulc.ktI1aD porUc
kOlIkl az udvar belsejét .feltáró
II épQ1et
eatI épéhez biztosabb megClgyeszelvényre. Ez a felboD
lésekre ad alkalmat. em elépdhetODk mes csak az oszlopcsarnok felbontá.
sával. hanem minden
ben fel kell tArnunk a középső szabad teret ls.
tér közepén kl bb közponU épllletre vagy medencére számfthatunk.
l1égy szel én aljának égleges IdUszUtúa előtt a feltárt szelvényekbe
rögzi uk a rombadőlt éplllet képét. a szerte heverő törmelék fekvését
épületrészek eredeU hel~t. Ezek eld oUtáát kOZépen kezdve haladjunk ~
szélek felé.
következő feladat a felszin (kl)veZés) gondos kltlsztftása. A belsÓ
udvaron oszlopok, oltárok nyom.a1t fedezbetjllk fel a kövezet hiányaib61, kopá~lból: azokal a kc5emlékeket, amelyek helyben maradtak, fényképezés
elott ,ne~ mozdithatJuk el helyOkr&. z udvar kö\'ez~tét vizsgáljuk át, a
korb6. szaMllaz esetlege vájatokat, arcol8&dtat a feltárás után 6vjuk védő
buri<olatta1. Megtörtént. hogy a tág&S tereltet. mint pl. a forumokat az épUlel'
zámyakon k(vül félpIllérekkel tagolt Idllön fallal vették körU!.
hos9zhaJós épületeket zárt telepnlésben leginkább a tömb sZélén fel·
tárt. gazdagabb ktképzésú homlokzaU alaprajz árulja el. Legtöbbször elót.ere I van az Ilyen épületnek, nem áll közveUenUl az utca szélén. Ezt az
ultal egyUtt fellárjuk. Legelőször a bejárat helyét kell tlsztáznunk A bejárat közepén. te~gel)1 határozunk meg, és ebben az esetben a ten' el 'nek
r:negfelelő kutalóarokkal keressük meg az épnlet háts6 lezárását Ag h) .
meg,
szakaszosan. Helyesnek látszIk, h'a a
o lezáródás ti ztá~sár:g)m o dalon 2 m. széles, merőleges szelvényt ásunk
rt
hetnek. Ez a fellárá Üijé: ~t h:maJOS épületek ives .lezár?dásúak is leo ztásár61 I . KUlönö gOnd:t fordr nnOnket a hosszhaJ?s. épület belsé be·
terek fe ztávolsá át llenőrtzhessük~\a f'tak a'itagsagara, hogy a belső
bel é beo ztá nak me felel
•
gy. számrthassuk a haj6k számát.
fél ho zúságbon. Az eJik a ~~rJe~~ kl a következé két kutat6árkol,
rok zéle az o ztá vonalába e sék é~
falától Induljon kl. úgy, hogy az
a hát ó lezárá tól Induljon és haladj a~~~~Olről érintse. A másik ugyanígy,
let _ker ztf~lalt vágja át. Ha a hom':~kza osszúságban. ~ k~t árok az épü·
nokot, hanem csak o-zloplábakat v
U oldalon sem vag at zárt el6csar·
árkot ~Jhagyhatjuk. és az eg\'lk
pUléralapzatokat. a második kutató~kból kl négyzetes zelvénvel<kel n n fe~tárt oszlop- vagy pIllértávolsá·
zatokat; szimmetrikus elrendezésre ::lm~z atJuk az egymást követé alapárkot az épUlet hátsó leZárásáig. A feltám tva, hosszabbrtsuk meg az első
a tengelyre merőleges szelvénvekkel 'é rást a tengely vonaláb61 kiindulva,
pok elo-ztását, tehát o zlopt61 oszlo I v gezzOk, flgyelf'mbe véve az oszlokétol~all váltakozó sorrendben, a to~i :Z:zelvények feltárása a tengelyt61
~~ra k~ )oldalakOll állandóan raJzOlj~ ..~ f~ldalr61 Induljon kl. A meg·
.
p.
"" "nyképezzUk
kt
a metszete e
•
Ezt a feltárási m ó d o t '
teny bazilika ala rajz
alkalmaz7.Uk a bazlUkákn l
nem tájékoztat tennuotk mutató templomoknál ls k: , valamint az 6keresz'
van. tehát az első k nta~ Az ókeresztény baziU~á: ls, ha az útrendszer
ezután végezzUk el a ~oml rkot pontosan kelet-n gat ál ~z Irányítás adva
tény bazilikáknál a szertaokzatl oldal elO1k felé.i:
Iranyba ássuk; csak
dlaconlcum, prothesis stb )~ban előirt helytBége~ klbontását. Az 6keres Z'
homlokzat előtti teret szeivé egyQk figyelembe a pá h ldbontásakor (nartex,
r uzamokat. Ajánlatos a
nyekkel kibontanI.
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• a hosszantr ktlls() falakon kí'

::~e~yh~er;,e f~z~~

~e

vul. a baloldal~n válto~atva, egy·egy kutat6árokkal a környezetet meg kell
nz gálnL Az okere zten)" bazilika nagyon gyakran nagyobb épUlettömbbe
tartozott.
_ A hossz ntl hajó épül tek klterj dé érőllegnehezebben a tengelyre
merolegc klltatóárokk I táj koz6dhatunk, de megtörténhetik hogy első
~utatóár.kunk k re z.tbevágja az épUl tet. Az árokban gymással' párhuzamos
e szahalyos tá\'OI agokban l métlódő, hárma vagy ötö elosztású helyi é-
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69. kép. Ókeresztény b3zilika alapr3jz~nak kutatása

gek azonnal figy~lmeztetnek arra, hogy valószínGleg hosszhajós épuletet
vágtunk át, tehát módszert változtatva, azonnal kutat6árkokkal nyomozzuk
az épület kiterjedését.
A központi zárt tereket magukbafoglal6 középületek közöl a négy~zögletű, sokszögletű vagy kerek templomok feltárása az elmondottak alapján
nem jelent különös nehE!zséget. A kisméretű négyszögű templomok feltárása
él burguszok mintájára történhetik. A sokszögletű vagy kerek templomok
alaprajzi felismerése nehezebb. Figyelemmel kell lennünk az egy kutat6árokban elékerült azonos technikájú falakra, ha azok egymáshoz viszonyított szöge nem derékszög; Ilyenkor megvan a lehetésége annak, hogy sokszögletű teret vesznek körül. Az Ilyen falr61 a kutat6árokra merőleges árkokkal Igyekszünk harmadik, majd negyedik metszetet kapnI. Ezekből már klszámítható, hogy hány szögű belső térrel lesz dolgunk. A következő lépés a
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fI1)a1- párhuzamos árkokkal
c1kkekkel történhetik
pJ. a sokszOg egyik oldala:
mIDdeD IúIodIk cikkben kezdJ Uk meg.
1eIlet mIDdJB feJISmerDI egyetlen kutatóárokkal.
falak be156 haJ"-t
en kuta
nem mutatja eléggé. főleg akkor.
ba nagysuganl kOrr6l an 116.
ral be1JG oldalán az árokhoz csatlakozva
ágJunk ki egy 1 X 1 m-es sze)véDyt: a ral f e ebben már jól felismerhető.
Keressük meg árokkal a k6rfal tWmaeiJk pontját Két-két pontot összekötő
h\1r felez6jé el megkapJuIt a kOr kOáppoatJ4t. Innen kiindulva világtájak
szertnt osszuk be a belylség beJseJ6t D6IJ tordkkre - ha nagyobb. nyolcra
_ és a kOrdJck*et vagy egymú utú vagy 'Váltakozó lDrban tárjuk fel.
bennszülOtt templomokat kerítéssel vagy pl11érsorral lezárt udvar veszi
kOraI. Itt a be1s6 térb6l Induljon iti a kutat4s. A sokszögletű főépUleteknél
a belső szOgfelez6lt IráDytban hl1uunk árkokat. a kerek témél pedig a világ·
tájak felé. kivé e. ha az egybeesik a bejárattal; ebben az esetben mellék·
llágtáJak felé Irányitott trkokltal nyomozzuk a kerttést (temenos). Ezek a
szentélyek nagyon gy ran kOzel egymás mellett vannak. nagy. szabálytalan,
bekerített teralet belsejében.
Egy helylségb6l ülanak a Mlthras-szentélyek; bejáratuk legtöbbször
kelet felé néz. Kelet-nyugati lráDyú, keaeny utatóárokkal keressük meg a
szentély belső lezárását és egyben a kultuszkép (MIthras) helyét. A bejárati
oldal felét. a homlokzati fal kalsc5 szélét nyomozva. tárjuk fel merőleges
kutatóárokkal. Az árkot az épOlet terOletén szélesítjUk kt szelvénnyé Az
eredeti árokból kUndulva. a bontás a SIZe1vényben belUlröl kifelé tnd~ljon
meg, mert a helyiség boltozva volt, és a bedőlt rétegeket így Jobban mag
tudjuk. figyeln!. A szentély belsejében QgyeljOnk a özépső járatot Ikétold~t
szegéh ező hosszanti lépcs6s klemelJcedésre (pod1
.
előtt nagyobb szelvé~nyel tárjuk fel a terepet ahol :~'I ~ehszrtélY bejárata
emcsak külOnálló épaletek utalnak'
s
e .
zárt háztOmbök belsejében ls talál ~
sokszögletű alaprajzot, hanem
letl1ek mellett gyakori a kOr va ~ Uyen be1sc5 tereket. A hat-nyolc szögklképzésénél számllhatunk II en~~áUs alaprajz ls. Fc5leg közCürdók belső
k1képzé9ben (apsts) ls legtöb6910r
f:t~=es iIezárásü helyiségeket belső
ls kOzponti 1erek kOré csoportosult h
.
ta1á.nosságban a lközCürdók
ségekbc5l állanak. amelyek előtt és
mögOtt nagyobb udvarok. csarnokok
meghatározható egy tengelv' ez legtöbb ak A központi helytségeken át ls
Irányával. amelyek a fétri~ és a 6k ~t n egyezik azoknak a falaknak
Ordc5he1y1ségelt elválasztják egymástól.
n
A feltárá911ál figyelembe kell ven U
bel~1ség volt (apodyterlum); ebbc5l va n nk. hogy a bejárat mögött vetkőz5a langyos levegőjű helyiségbe (tepldar a hideg fUrdc5be (frigidarium) vagy
leg helylségnek az Izzasztó helylsé ~) lehetett jutn!. A mérsékelten memelegvlzű medencék vagy kádak ~tak (caldarium) volt összeköttetése Itt
~~~~~~~~~ kádak ~oltak. KOlOn n6t és férr~ f~=Z6k rendelkezésére; végUl
ségek mJnde~e~Óz_e a kOzponti helyiségek köZöseknél ezek a helyiségek kétlYlség ls csatlakoziké sh ~fOrdc5ben meBVannak lVOltak. A felsorolt helyiA kOzfOrdc5k fel o Juk (pl. testgyajrorlás • egtöbbször még több heI-C-yába
d
tárását ls a be'árat ti ...c~lJalt szolgáló folyos6)
I CUI
e ne az ajtó te
I
8.. ~Sáv l k
.
a
ezdjUk. A bejárat
helylségsort vághatunk át ha~!Yébe - vágjuk
. .......unk a hátsó l az első kutatóárkot· ezzel
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ezáró falig; erre két ~erále-

Iti

:z:n

be

ges kutatóárokkal állapltsuk meg a fürdők kiterjedését a másik két Irány·
ban; lehetőleg egy pontból Induljunk. hogy elsősorban a szlnunetrlltus 1leIylségeket nyomozzuk kl. Amennyiben nem szlmm trlkus elrendezésű helyiségekkel var. dolgunk, a háztömb nagysága zerlnt még legalább két merő·
lege,; .kutatóárokkal tájékozódjunk az épület belső elrendezésérc5l (70. kép).
• A CUrdőkben Igen gyakran találkozunk félkörlves lezárású helyiségekfélkör Ives helyiségrész legtöbbször két félpIlIérrel vagy kiugró vékel.
kony fallal CUlkeszerűen van elvála~ztva a hosszanti helytségtől. Megtörté-

!
I

!I
I

!

i

!

L.._.J

70. kép. R6m3i épület kutat 3 flrkokkll!

nlk az ls, hogy a félkönves, fü1keszerű J<.Ilképzések a helyiségek hosszanti
oldalán vannak, és mint oldalfUlkék, gyakran párosan csatlakoznak a belsá
faisikhoz. A kutatóárkokban minden előkerUlt falmetszetet gondosan vlzs·
gáljunk meg, mert íves ls lehet. Az ívek néha laposak. és a falak felismerése nem könnyű. Ilyenkor a belső hajlat mentén 1 X 1 m·es kis szelvényben
bontsuk ki az ívet, de csak annyira, hogy hajlását felIsmerhessUk. Rövid
árokkal az ívnek még harmadik pontját ls kibontjuk, és a középpontot az
előbb leirt módon meghatározhatjuk. Lehet, hogy az íves lezáródás nem pontos kör, de a kis Iveknél az eltérések nem nagyok: ennek alapján az íy két
becsatlakozását könnyen kljelölhetjUk. Az íves lezárások legtöbbször meden.
cék vagy kádak elhelyezésére szolgáltak. ezekhez lépcső vezethet.
Az alaprajzok csak a CútőberendezésElk!kel együtt Igazítanak utba a!
épUlet rende)tetésérőJ. A fürdők feltárása három menetb~n történjék, eloször tisztázzuk a helyiségek alaprajzát és padlószintjelt. utana kutassuk kl a
fűtőberendezést (hypocaustum). végUl tárjuk fel 'a csatonnarendszert és ez·
zel kapcsolatban tIsztázzuk a vízellátást.
FUrdát alfűtéses szerkezet nélkUl nem lehet elképzelnI. A langyos le·
vegőjű termet' kevésbbé kellett fűten!, mint az izzasztó helyiséget, az előb·
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blben sak a padlót Cütötték. az utóbbiban a Calakban ls ker~ng~tt a ';leleg
levcgü. Már a padló zlntek Celtárásánál könn,'en Cell merhetjuk az alfutése
hcl~ I égeke a Calak Cütését pedig már a kutatóárkokban meg~utatják a he·
lyOkön maradt Orcges téglák. Az alCüté
padlÓ rend zertnt tobbé-kevé bbé
eg enetlen.
, Az alfúté
~zerkezet t ott tarjuk Cel. abol a szobabel őkben a pa ó
nag~ obb foltokban hlan>zlk. Gondosan dolgozzunk, állandóan nyesve a föl·
det. \ Igyázva, hog) az e etleg hel)'ben maradt lábazatokat el ne döntsUk.
,A t.1lajt a lábazatok között mélyítsOk le. KOlönö- n ogyeljünk a falak men·
tén. hol a IX dió zt!lelt \ ag> a táma ztó téglákat kl kell ti ztítanunk. A fütóPr álló tégliiH \ a " o zlopalt kiékeljUk, Illetóleg alátámasztj uk. Csak a tör·
mel k t emeljük kl. A tér alját gondosan tisztít uk kl.
megmaradt padló
alatti teret nem oontjuk kl. Al oldalát gondo n meg\'lzsgáljuk, hogy a
zom zéd
hel~ I g melegvezető átere ztójét feltárhassuk. A melegvezetó
járat mindIg ro tö ,kormo (a csatorna·átere ztőkben ilyen lerak6dás nincs).
Az al Ó tüzelőteret lehetőleg a padló felbontása nélkül kutassuk át. Ha a
~dozat é~
feltár~. befejezé e után, a helyiség közepén áttörhetjük a pad·
lot az alfuté ti ztazasa érdekében. Megtörténik, hogya helyiség alatt nem
az gé z tér \'llD o zlopokkal alátáma zh'a, hanem c ak fútójáratok futnak a
padló al, tt. a C, lak ~en~én \agy T':ilakban a helyiség közepén és az egyik
•f.1 mentén:
tl g X. 'I. vag, L alakban. A meleg\'ezető járatok útmutlt~ a alapjan esetleg az ö ze helyi égen kere ztül - juthatunk el a
futőkemencéh. z pra~rUrnlum). Ez az épUleten kívUl ls lehet, féLtetős hel viégben. m I,'itet! lejaróval.
J
. :\ fUrdő vfz\'ezeték· é c tomahálózata kutatá akor e 'ük fl
I
é a zobák zlntjelt.
a
fal
Okd ~~. ~ ~ ~~rn~;det~ fel.zfn a legmaga abb, mélyítSUk le a talajt, keres·
elhel. 'ezkcdé ét.
'Ie tö~~ille,ten belUl ~lgyeljUk meg a medencék és kádak
ízk6 nyomairól I felf merh:~~te~zzó\al burkolt víztárol6t a lerak6dott
cl határozzuk meg a lefoivókat és k~ a ~~denrék feneke elpusztul. nyesés·
alatt I . \'aló zfnü, hogy csatornák :e v \ v~gtg a helyiségekben, a falak
kh Ul. a legalac om'abb heine futn k~' a~ több klfoly6val az épületen
a c atornák már a"z épUlet' belse é a ossz~; de megtörténhetlk az is, hogy
voznak az épUletb61.
csekél\' {ej~:n _eg) esUln.ek. és közös klfoly6val tának ö zerak ·a. Felbon uknái a l s~ócsatomak falazottak, tégláb61 vangálnunk. mert a lefol:ókba esett lef:t~k dott földet gondosan át kell vizs·
z L';;lakú csatornánál rend
. et Itt találj uk meg
hetjUk fel a n) l1vános l1Iemhel\'et zermt az épület egyik 'sarkában ismerZárt telepUlé eken belUI a' fUrdo'
.
nu~k az utcák mellett I : kapcsolat ~ rsator.nahalózatát tovább kell kutattalainunk:
u at avaros csatornázásával meg kell
\ árosok falatn belUl fh'
a félkörö nézőterú zlnhá . sz. n .azak ls vannak. A ha .
.
nag\' vastag ág' félk"~ zak ritkak. FlgvelnUnk k II
tartartomanyokban
.
u,
'örfves és
"I'
e a nézót t h t' 16
hoz közel fekvő
az u 6helvek ala á
ere
a aro ,
. ugaras falakra.
"
poz sául szolgál6 egymász amphltheatrumok a vá
'
kel klemelkedne - körm'ez
rosok falatn kIVUl fek
vfz zlnte küzdőteret s;él etUkb,?l. A nagyjából ová szen~k; nagy tömegüknézőtér (71. kép). Kuta~ gyurúbe~ vette körUl aUs épu!et közepén lévó~
okoznak nehézséget Első ~nlál elsosorban a na lépcsozetesen emelkedo
.
e adatunk a réte
gy magasságkülönbségek
gvonalas térképet elkészítenI,
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ol~~rnyez~ t~lep

Lehetőleg kOlső

am .ly a. környéket I f HUnt tI. ,\ t 'r p n é a rét g"onalas rajzon - mint
a .ancoknÚI - , a hos zant!
a I'Ö\ ld bb t ng Iyben kirajzolódnak
b jára·
tok.
z ls~ kutat~ál'kokat \ llágtájak zerlnt LI suk; t 'lj
t rj d lméb n,
~e, ne a bejaratoknal \, g)uk át é rövid kutatóárkokkal négy h lyen keres"
Uk meg a körf, la~. Az arkok Irán~ iban sz kaszo ,n kut, s uk II nézőt r
a porond határf, lat l . A nyolc metszetb61 meghatározhatjuk az amphl-

g~ellett~~eZ~:~~

a

ll. kép. Amphilhealrul11 alaprajza

theatrum két, egymásra merőleges tengelyét, amelyek a bejáraton keresztül
haladtak. A hosszú tengely Irányában kell megkeresnUnk a két, szemben
fekvő bejáratot: a rövid tengely Irányában nem mindig van bejárat, de tisztázására. Itt is kfsérletet kell tenn Unk. A földkiterrnelés megkönnyítésére a
bejáratokat szabaddá kell ugyan tennilnk. de a porondot ne tárjuk fel. A fótengelyből kllndulva bontsuk cikkelyekre a nézőteret: egy-egy negyedet
négy részre osszunk. Az egyes cikkelyekben a külső körfalt61 kiindulva a
porond felé haladjunk, figyelembe véve a falakat. A sugaras falak közét vehetjük a további kutatások határaiként, és fgy a cikkelyeket még kisebb egységekre oszthatjuk fel. A sugaras falak közét a külső körfalt61 befelé és felülről lefelé rétegesen bontsu,," fel. Kli1önösen figyelj Unk a gerendák nyomaira.
mert a tartományokban az amphitheatrumok felső szerkezete fából készült és
gyeptéglákkal volt megtömve. Ajánlatos tehát a sugaras falak között több
h~lyen hosszlÍ metszetekkel átvágni a betömődött földet. A nézőtér felbontása lehetőleg egymással szemben levő szelvényekkel történjék.
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nézőteret a 'tengel)' 1ráDy4baD utató4rtollbl negyedeljUk. Felwnének kiUsztltása után bont&uk fel a porondo" mert alatta csatornarendszer volt.
kapuk Jrányából lefutó
tornák a kOzépen medencébe
torkollottak.
Ueg belO1 CS8to/'lJM( kl9érték a porond határfalát ls. A porond belső falán vol
a ketrec" é bOrtlIIIOk bejáró!. Az amphJtheatrum_
hoz tartozó épUletek vol
a gladJátor~aszárDya és a
emezl9-szentély;
tehát ez az épUI t sem állott teljesen egyedUl.
z eddigi tapa9Ztalatok szerint a falusas telepUlések között találkozunk elszórt házakból álló telepUlé l és lltmentJ. hosszan elhúzódó. eléggé
zárt faluval.
z elc5bb1 telep kJ.terjedésénet kutatása nehéz feladat. mert a
házak é a hozzájuk tartozd gazdasági épOletek OzOtt néha 25 - 50 m-es
távolságok I \'annak. Gondo terepbejárással észíthetj(j( elő a kutatást.
méretarányban berajzolva a fe1szClleo fellelhető tOnneiéket és cserepeket.
A kutatá kat ezeken a foltokon belnl elJ megkezdenUnk; a foltok között
egymással párhuzamo. Iépcs6sen haladó. keskeny árdcdckal ikutatjuk át a
terepet. Az I1lhoz c tlakozó telepOlémél előszOr az I1t vonalát kell tiSl-

;". k.p. 8enouwotl hh alaprajza a római korból

táznu '. és erre merolege árok d
z út c ak ki szakaszokban e \~:es~rrel nyomozzuk kl a telepUlés házalt.
tehát Iránya kis távol ' gon ~elul is egtöbbszOr alkalmazkod1lk a terephez.
mellékútyonalról van szó. z elszórt h~:~n ,Változik. , mel1t legtöbbször
néha távol f szen
az úttól és legtöbb
I alló telepUlé~knél a házak
ny , vezetn k a ház . bejáraiáh
SZör <kövezett vagy letaposott ösvé·
a házak elött I . amelyet kerftés o:~sz ~~ru~terjedésú kert vagy udvar lehet
fal
telepUlé ken egyszerű b
'.
té~lalap alaprajzú. kétosztatú házak, b:~9Ztású háZakat találunJk. Ilyenek a
ll) en. ház gy ran hátsó kereszUolyósóJ Irattal a keskeny oldalukon. Két
mán) okból I ert. kelta eredetlineJ< tdrt volt összekötve. A dunal tarto.
Pannóniában I (72. kép). Ez i ha90nl~tt lak6há~b61 már több került elő
náeeal, belU! három-négy osztófallal A kUl alaprajzll. hosszanti oldalán tornem csaU oznak egymá~oz der~szö b 96 és belső osztófalak legtöbbször
~~;Ittől~~~%v~áergt:j szerint kijelölt ár!kl~i v:Zghaetljégk nagyméretű házakat
vleges, hosszú ~ .......... _
II át majd Ikét
A metszetek alapján kijelölh t
<UUl\AGI tlSZtázhatjuk'
. a megszelvénnyel tárjuk fel A k e jük a házak sarkalt A
a ház klterjedését.
ellentétesen haladunk' a f ~t szemben levő bel915 oidaltsarkokat kis négyzétes
megkapj lik. A szelvényes afel~tén. hogy a belsc5 osz~~~elezzülk és fe~élg
•
s abel915 terekhez lk
ak csatlalkozasát
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a almazikodik, Az így

feltárt lakóház környékét szél
vban átkutatjuk, mert I tállók, magtárak
és gyéb gazda gl épül t k lehetn k köz l b n.
A. v rosi magánházak feltárá akor, az atrlumo házak kutatásánál. a
középso szabad t rr l ellátott k z pületcknél követ tt módsz r alkalmazható. A folyosó. k
ny hom I kzatú, két h Iyl gsorból álló házaknál a
feltárás két kutatóárokkal Indulhat meg, am I)
a ho -zantl falakkal p rhuzamo k. Az ~g) lk h ly t g rt át\'ágó ár k a homlokz ti ré zr I Indul
'1 é tart az épUI t özepélg; vel p rhuzamosan a má tk a hátsó I zárá!Y
t61 Indul kl, ugyane k középlg tart, é Igyam k hely I gsort t rja fel.
Középen a ház sz l
g b n k re ztárk t húzunk. Ezután a hosszanti árokhoz satlako~ó k reszt z Ivény kkel tárjuk fel a h Iyl g k t.
agy figyelemmel l gyUnk az egy
helyiségeK, főleg
ho zant! folvosók, t tőmarad\ ányaira.
.
b) ViJJók. A kutatásra nagy feladatokat r6 a római villák ásatása.
A vtllák ls elszórt t lepUlé
tartozhatnak, de ez k rend zerét még nem

2.

•

n.

kép. Római villilkalaprajza: l. téglalap alaku, 2. k zponti elrendez' ú

figyelték meg. Megflgyelése1<szertnt egy·egy völgyben a villák a lejtők fél·
magasságában vagy azon felUl, rltkábban a völgy aljában, a forrá hoz közel,
egymástól Iéi vagy egy km távolságra, de néha közelebb helyezkedn k el.
Leginkább a déli vagy nyugati lejtőn vannak, de megtörténlk, hogya völgy
mindkét oldalán.
Az eddig feltárt vl1lák között két formát különböztethetünk meg a
lakóépület alaprajza szerll!1t. Központi terem vagy udvar köré. nagyjában
négyzetesen vagy a'lejtő Irányának megfelelően, téglalapalakban épült lakó·
épUletet (73. Ikép 2) és a lejtő Irányára merőleges, hosszan elnyúló vtllát
(73. kép 1). A késő rómal Időben a villák homlokzati sarkalra tornyokat
építettek. A vl1la rustlcák (majorok) vagy dfszesebben kiképzett villa urbanák (földesúri lakok) körUl rnagylklterjedésu gazdasági épületek is voltak.
legtöbbször körUlkerftve.
A feltárás a lakóépülettel kezdódjék. Az elszórt házakat egy-egy majoron belU! elárulja a felszfnen ls mutaLkozó törmelék. Kutatásunkat a legmagasabban található épulettel kezdjük, ez legtöbbször a legnagyobb. Első
árkunkat a lejtő Irányában húzzuk, és erre merőlegesen a következőt. Már
ezekből felismerhetjük a vl1la fekvési Irányát. Ha a lejtő Irányában fekszik.
az első árokkal nagyjában párhuzamos, de már a keresztIalérl<ra merőleges
két újabb árkot húzzunk, mert legalább három helytségsorra számithatuI]k,
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Az épOlet bAtsó tal1rúly4boa l"ra1mar!roM
lI8lvéonyel keressük meg
az épül
a 1lOIIlklUIU
on két helyiség ugrik
kl a homlokzat sOtJából (
.r1JI1lt). Ez6rt I homlolczaU sarkokat Igen
hamar kt ell bontanw*.
ldJe
utéD. ba nagyjában központi
négyzete épQ1etrc5l Ml ÍIÓ. JeUlljOk kt az ~et tengelyét. A tengely és
a hátsó tal Iránya alapján
meg belli az osztólalakat. A hátsó helyi·
gelmél SZllmftbatunk té Ori
leárúra
be1yillé!t* feltárása a hátsó
oldalból Induljon kt. maJd a leJt6 irányában a két szél9/! helyiségsort tárjuk
fel. é c
uténa kerQljOn so a bomlokJatl ráz tIsZtázására. végUl marad·
jon a OzponU terem 8BY udvar.
Ha a lejt6 Irányába e9/l kutatóárkok keskeny épuletet mutatnak, a
kutatóároktól ellentétes Irányba Indul a; a két bosszanU falhoz közel és vele
párhuzamosan szaka zosan kibontott árkokkal keressOk meg az épUlet hosszát.
Majd a lejt6 Irányában kOv ok nl ld kutatóárkokkal az épület hátsó falát.
~éles homlokzati részen hosszl1 fol osdra számftbatunk. esetleg nyitott por·
tlcusra I . ré1körfv~ lezárásokat a hátsó oldalon és a ke keny szárnyakon ls
varhatunk.
.
A villák. kOzelében találjuk meg az Onálló fUrd6t. btirl6· vagy rabszolgalaká.okat. Itallókat. magtárak;tt stb. Az épQ\etek egy része szabadon áll, és
keskeny utak kötik O ze a lakóépQlettel. Az· utak feltárása metszetek kel a
homlokléltl oldalról Induljon kl. A vl11ákhoz tartozó fUrd6épUlet a lakóházhoz
legkozelebb van, é négy·öt hel)1ségb61 áll. Feltárása a korá bban leírt mó.
don tOrlénjék . . rab zolgák, bérl6k háza! egyszerll beosztású épUletek; a
fOld bIrtoko hazanak közelében elszórva állnak. A gazdasági épUletek egy
része a majo.rt körUlvev6 keríté hez· van épftve. (gy nagyon ajánlatos a hosszÚ
kerf,tés ~Iszta~á .' rövid keresztárkokkal. A keresztárkok olyan távolságra
leg)en~k eg).ma tól. hogy közben nagyobb épUlet kl ne maradhasson A
gazdasagi épULetek bel56 osztása gyakran fából
ál
.
Istállók pacllója felelt a vastag sötéiszfna trágy vagy v yogból készUit. Az
A magtárakban el6fordul a kett6
a nyoma mindig megtalálható.
magvak zell6zé t. Malomkövek rl:~IÓ. amely bl~osította az ömlesztett
mokat vagy pré5házakat eddig ~e~ találf.i::.~n kerültek elő, de önálló mali'igyelemmel kell lennUnk minden ró a! II
ezek be.zállók (deversorlum) a ' ló\'ált m
t mellett álló épUletre, mert
tek. Egyelőre csak egy-egy l1\'e~ épUlet ~ ~lomások (mutatlo. statlo) lehet·
alaprajozúak voltak, hogy még' korai v e
rtak fel. de annyira kUlönböző
roznl. Helyiségeik általában kicsinyek oln~ alaprajzi sajátságaikat meghatá·
ce
nagy.
lakóépUlethez nagy klterjedé - aszeraek; a konyha aránylagosan
UgyeljUnk az úttal való kapCsolatuk tiSZ~~Zá~~lók tarto~!ak; feltárásukkor
c) lpa~lelepek. Ipari központok közUl p
(~kötő ut).
telepeket tartak fel. Mint minden Ipart l annónlaban eddig csak fazekas,'agya kisebb település szélén találjuk ~:::t. rendszerint a városon kívül
kon belUIre költöztek. A fazekastelepeket
rú!i Id6kben a mG helyek a fala~erjUk fel a felszinen. Mivel az edénYé ~Indlg a nagytömegű cserépról iseget~ kemencék mellett vannak, áté ett g t6 mahelyek legtöbbször a tégla'
téglak hevernek a cserepekkel egYQttg(XI:gyagdarabok. elgörbUit deformált
habarcstörmeléket találunk. Gy6z6djU k . t. 31. Altalában kevés 'követ vagy
használható agyag.
n meg arról • hogy a kö ze lb en van-e
•
Fazekastelepeken lehet61eg k é
kJterjedésén51. A kemencék, SZárf~vh~I~~~:roe~al tájékOZódjunk a telep
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elyezése nehezen köthető

szabál~'okhoz, így legajánlatosabb nagy négyzete. szel ények

f

feltárása az
uralkodó szél Iránya szerint (pl. nyugati Irány). A f ltáruló szelvényekb n
élesen ~lválnak az ö sz omlott kemencék kiég tt agyagrögökkel, sok hamual borItott foltjai és az agyaggödrök kJzárólag cseréppel kitöltött körvonalaI.
MJndkettá az altalajba mél Ul. Elő z9r a f I zín fölé melkedő építmények
nyomaival legyUnk tisztában. Ritkán találunk kőépltményt; leginkább sárvag vályogfalakra számíthatunk. A féltetős faoszl pokon álló, egyik olda·
lán nyitott. hos zú zárító helyiségek néha négyszögben veszik körUI a ke.
mencecsoportokat. Ezeket lehetőleg keresztszelvényekkel tárjuk fel. A padló
legtöbbször döngölt agyag vagy belaposott föld. OgyejnUnk kell a padlón
fekvő edények helyzetére: sokszor több rét gben találjuk. ElhelyezkedésU'
ket gondosan rögzítsük, mert ebből a szárlló faállványzat helyzetére követ·
eztethelUnk.
padlón v~onyabb karónyomokban a zárltók tartozékalnak nyomait is felf dezheljUk. A szárító helyiségek nyitott oldalai legtöbbször a kemencék felé néznek. ElkUlönltett helyi égben dolgoztak a fazekasok; ez ls legtöbbször a kemence közvetlen közeléb n van. Megtörténik, hogy
ez a helyiség mini gödör szabályos négyszögben rajzolódik kj az altalajban.
Félmagasságig ezek I földbe voltak mélyltve. A kem ncék ritkán állnak magukban. csak a nagy léglaégetők vannak eg mástól nagyobb távolságra.
kemencék elhelyezkedE!se legtöbbször csillagalakú, soros előfordulást eddig
nem Clgyeltek meg. A kemencék vagy kUrtőjUkkel fordulnak egymás felé ez
a rllkább esel), vagy a tuzelő nyflásukkal torkollanak a lemélyített előtérbe.
A kUrt6 elhelyezésénél Clgyelemmel voltak az uralkodó szél Irányára, ezért
a kemence nyílása gyakran szélirány felé fordult.
Első feladatunk, hogy a kemencék szájához vezető, mélyített előteret
találjuk meg, és ezt tárjuk fel. Az el6tér egyik oldalán földbe vágott padkák
vannak, amelyekre a nyers edényeket vagy a kiégetieket helyezték. Két·
három kemencének többször közös előtere volt. Lejárója földbe vágott lépcső
vagy egyszerG lejtő; legtöbbször oszlopokon álló telővel fedték. Az előtérben
kUlönös gonddal UgyeljUnk a leletek helyzetére, mert találhatunk égetésnél
használt eszközöket, kemencéból klkerUIt edényeket é a már haslnav,ehetetlenné vált kemence el6terét feltöltő cserepeket. Tisztítsuk kl a kemencék száját, mert ez tájékoztat a homlokfalról és az égetőtér rostélyáról ls. Ennek
Ismereiében bontsuk kl felülről. középről Indulva, a kemence égetőterét. A
használhatatlanná vált és berogyott kemencéket gyakran törmelékkel töltöt·
ték kl. Az égetőteret rétegek szerint kell felbon tan unk, hogyatörmeléket
kUlön válaszlhassuk az éget6térben megmaradt leletektől. Az edényégel6
kemencék égetótere köralakú vagy ovális. ritkán négyszögletes. Az edénye·
ket felUlr61 rakták be és a boltozatot részben vagy egészben többször megújították. A boltozat mindig töredékes' állapotban marad ránk, megmaradt
'Széleit gonddal bontsuk kl. A klllsztított rostélyon a lyukak sorokban vannak, egymástól arányos távolságban, a tUzelőjáratok fölött (XXI. t. 1 l.
A kemence gyakran olyan rossz állapotban van, hogya rostély sem maradt
meg, igy a kibontásnál már egyenesen a tuzelőtérbe hatolunk. A tüzelőtér
tapasztott és kJégett kis falakkal van járatokra osztva. A kis falak vagy a
. tUzelőnyflással ellentétes oldalról kiindulva a teret hosszában osztják (Ilyen
a római kort megelőző kelta kemencék szerkezete), vagy a. tüzel6nyílás ten·
gelyére merőleges, nyelvszerGen benyúló falakat raktak, köz~pen 'nem értek
össze. Gondosan bontsunk kj minden gödröt, mert ezekbe dobaIták be a rosz·
szuI sikerült edényeket, negatfv mintákat stb. A gödröket és kemencéket lehetőleg egyidőben tárjuk fel.
•
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az edényégetc5kéhez. csak
le Y8DD8k kerekitve; a tüzel6
tokra ( I. t. 2). Méretük na.
temeJloék belsejét ls gonddal
IIaBJOtt. félig kiégett vagy egé-

bb
d
tWID
e:tsuk
gYakr8D az ~
szen nyers gla- vagy f~p-da
t laWunk.
CémGnt6 kemencA
bbek. mJDt az edénYéget6k; a mellettük talál·
ható Cémsalak és a bels6 ~r salakos k6rpl68e azonnal elárulja rendeltetésQ.
ket. KGmyékQkGn a beo1vuzt4sr& kerQ16 taredéltes anyagot és a tégelyeket
ls megtaláljuk.
.
nagyobb tele
vúvezetéldt 14tWt el. A magas vezeték pilléreit
a terep lejtés.!nek megfelel6en kG etjQk. SzQkségtelen minden pillér klásása,
próbaárkokkal csak két UODIszédos pInért t4rjunk Cel. ebból a pillérek egy·
másközötU tá olságát határozhatjuk Illeg; az egyes pllIéreket a vízvezeték
Irányára mer6leges kutatóér okkal a meghatározott távolságokra ellenőriz·
hetj . mennyiben a tá ollJág esetenként eltér. további kutatóál1kokkal ke·
ressQk meg a pillért.
A földalatU vízvezetékek nagyobb boltozott csatornák vagy lefektetett
csOvek.
csatornák boltozatát egy helyen át kell törnünk, hogy szerkezetU·
ket megvizsgáljuk. Irányát mer6leges metszetekkel követhetjük. A lefektetett cso
víZ\'ezetéket egyik oldalról hosszában árokkal kell feltárnunk,
hogy a csOveket ö zetartó foglalatokat ls megtaWjuk. Az ólomcsövek fel·
emelése egy darabban nagyon nehéz; szét kell tarészelnünk. A fűrészelés·
nél vigyázzunk arra, hogy bélyeget át ne vágjunk.
sZétsz~rtan fekvő házak vizét kutak szolgáltatták. Legtöbbször hen·
gere k é a nzhúzó veder méret~lnél alig s!élesebbek. Fából készUlt négy·
zete kávájuk volt. és sokszor négy oszlopon álló fatetó volt a szájnyílás
fölött. agyobb szelvén~1 bontsunk kl a kút környékén, hogy mtndezek ny'o~eát fell~:erh~ ~k.
kútbélés laposan lerakott kövekból vagy téglákból áll,
~
gJak",:" előfordul, hogy fahordókat helyeztek egymás fölé (a
mo tant cementg)'Uruk mintájára). A kutakat fenékig
.
renekükön sok korhatározó lelet lehet A kutat é
bontsuk kl, ml~el a
fel.
zelvényt úgy osszuk ketté ho'
n g);ete . ~zelvénnyel tárjuk
. z eg~1k ff'lében egy méterrel ~él gy a felező akut szajat is felébe vágja,
kútbélést kh'Ulról megClgJ'elhessük ~~~~ő~l1ton kívül. a felUletet, hogya
el.ezen a zaka zon; ha fahordó voit a bél
vagy téglaból rakott, bontsuk
bel jét tárjuk fel az első kijelölt méter m~' mélyttsQk a hordó aljáIg. A "-Ilt
potban van. hogy kiemel hetjük ha
Ységlg. Ha a hordó olyan jó álla·
benne levó földdel együtt emeljÓk klB"(.jUk a helYén, zsaluzzuk körül, és a
zakaszának klUszUtása után fényké 'z~kln situ felvételeknél). A kút fels6
bel ó felét, folytassuk a munkát amrpef é' rajzoljuk, majd meghagyva a
nál az aknát lépcsózetesen SZél~ítjÜ~ ~n kre nem érünk. Az nyen feltárás'
Usztrtsuk kl a kút fenekét. Minden s~ Vizet sZIvattyúval távolítsuk el,. és
rajz késznIjön.
aszról gondos fnetszet- és helyszín'
d)
temetőkben találunk kisebb
Az elókerült falak ne változtassák me·nagyobb sírépftményeket, sfrkerteket.
falakról meg~llapftanl, hogy fedett éPft~é fe.~tárás menetét. Legfontosabb a'
tések. A tömik fálazásl1 pillérek vagy ala n~ ez tartoztak-e vagy csak kerí'
~ee: ~ern~:~:~k hogy a SÍremlékekhez r::~~~Yékén go~dosan vizsgáljuk
temetőben fel kell . : Clgyelmet. Minden padlót ~ragott kövek vagy töredé·
.
ntanunk. mert ezek a felületek ~ letaposott felszínt a
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temetőkben. megtaláljuk a írtáblák alapozá ali. nt szolgáló téglalapalakú köveket: közepükön széle vájat szolgál a táblák al ó csapjainak elhe·
1 ez sére. lattuk c ak n~hány kósornyl falazá t találunk.

ó. Középkori épületek eltárá 'a
8

l. Középkori vár és pclota. A magyar \' -rak á atását az t szi züksé·
gessé, hogya Habsburg elnyomó pollUka eredm ny ként túlnyomó több égüket az 1700-a ,ek körül r ~zb n \ ag) t lj s n I rombolták; épít történetüket. a faiaik között lezajló él t mlék it, az oki veles anyag feldolgozasa mellett, csaki á atá ok révén i merh tjük rn g. A várfalak m llett húzódó, feltöltődött várárk k, várudvarok, kutak é- pin ék kutatása gazdag
tárgyi _ mlékanyag~t ad. Ez kből ,a k rab il t rm ló szközöket, az Ipar és
Iparmuvész t term keit i merjük meg. A várfalak, bá tyák,. kaputornyok
alaprdjzán, k é kik pzé ének.f ltárá a a v;ír épflé I korának megismerésén
kf\'ül korok építész tének és erődépítő tudományának f jlett égi f kát tukrözl. A vár középpontjában található épül t k feltád ával, a feudális társadalom lakásviszonyai mellett, a kor világi képz6mű\'észetének gyébk nt csak
gyér zámban ránkmaradt eml kel k rülhetnek lő. A v rfalak, kapu tornyok
tb. feltárása közben megismert emelő z rk zetek, vízvezetékek. c '\tornák,
egé zségügyt berend zések a kor technikai és mérnöki tudásáról való i me·
r telnket bővítik.
A középkori várak rendszerint kimagasló. vagy a természettől másként
édett, vagy védelemre átalakított helyeken fekvő nagyobbarányú tel pülé ek,
egy "agy több lakóépületet vesznek körül.
paloták építési helyének kivála ztá akor nem mindig érvénye ülnek ezek a törvényszerűségek. áraink
feltárását ne vála zuk el a közvetlen ul hozzátartozó jobbágy-falu (esetleg
váro) á atásátót.
€pftőanyag.uk elsősorban fejtett vagy görgeteg, kisebb mértékben faragott kő és tégla. A korábbl id6ben, valamint később, szerényebb jellegű ré zletekben faszerk zetekkel ls találkozunk (palánk, sánc, lépcső, kapuszerkeze'
vastagabb falak két oldala többnyire fejtett vagy megmunkált kötek),
vekből épült. közüket apróbb kövekkel töltötték ki, és helyszínen oltott mészhabarccsal öntötték le. Az építkezéshez f Ihasznált kőanyagot többnyire a
helyszínen termelték kl. Ezzel egyúttal a terepet az építkezésre alkalmassá
tették. A falak alsó részét is többn ire sziklábél faragtak ki. A jobb minő
ségű, keményebb kőzetet messzebb fekvő helyekről szállftották. A kötőanyag
a korai időben igen kemény, tiszta mészhabarcs, sok apró kaviccsal keven'e.
Mennél későbbi,. annál több a homok a mészben. ennek megfelelően a habarcs színe is sötétedik, kötése pedig gyengül. A falsíkok külső felUlete szabadban, rendszerint csak hézagolt. A belső terek falait legtöbbször vakolják.
A vakolat sokszor igen Jóminőségű, csiszolt, sImított felületű, sok esetben kő
osztást utánzó festésSel díszítették.
"akolatot rendszerint fehérre meszel·
ték, de gyakoriak az élénk színek, különös n a piros árnyalataI.
A fálak javítása sa};. esetben téglával történt. Téglából kép zték kl a
boltozatokat, fillnyílások áthidalásait, padlószinteket, néha a késői vékonyabb
választó falakat is. A k·oral téglák kicsinyek és vékonyak, de már a XV. szá;
zad ban megjelenik az egész nagyméretű ls, amely néha a mal téglaméret kétszerese. A téglák színe, mérete, szilárdsága helyi sajátság.
A tetőket rendszerint nagyméretű, hódfarkú 'vagy sokszor kúpcseréppel fedik. Utóbbiakat előszeretettel használják tornyoknál. A XV. század vé12 Ré~észet -
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tetMed6 cserepek zínes mázúak. A
gét61 kezdve többször elMordul. ho~ a szt dfszitl.
ré
máz rend zerlnt csak a nem takart 'd emt a terepb61 adódó védelmi vi·
.-\ vár alaprajzi elrend zé re~,~ a tönkrement, Idejét múlt, a tá.
rejlődés r:ein felel6 részeket lebontották vagy át·
szonyokat hasznalja kl.
madá fegy" rek fejlődé Dek meg 'szerű alaprajzi elrendezés egyre Ös ze·
alakftották. Ezérl :I kezd.etben ~~'kevé kl ételt (kerek. négyzetes, arok·
k részleteikben egyeznek me" Az
tettebbé, bonyolultabbá ,ált. Ig.
torm'o • c.ll1agalakú) nem tekintve, csa
"
l 0; .
erőd'lté egye I melt (várral. várárok, kaputoron) ,lakótorony. gyl Okj~r~,
ral zoro, bá. t\ a rondella, rule bá tya) azonban éppen. rendelteté Uk~ol
eredő é történ'etlleg kla u1t célsz rú rormájuk miatt. csaknem minden "ar·
nál megtaláljuk. '2m az erödltéselemek ré zletmegol,dasa, h~nerr; al.apraJzuk
egymá:hoz kapcsolá'a alakítja kl az egye várak önalló ' ajato saga!.t.
.
A közé~korl várá' tá' n hézségelt éppen az Jelenti, hogy a I övldetlb
kUt<lt i ,agy rt! zletf ltárá megbizható tájéko~6dást nem nyujt a.. vár alaprajzára. C akt
telj reltárá hozza az alaprajz é ezen ker ztul az épIt·
mény formájának meg I meré ét; I m rtetl meg azokat a kialakitó erőket,
amelyek az rod kUl ő forml-íját. hadá zatl é ezen keresztul történeti jelen·
tő '~ét m gadják .
.\ római erMlté ek legtöbb zör ,zabályszerú kUlső formájával és belső
elrendezé év l z mb n a kölépkorlaké mindig változó.
"<irainkat két nag: c oportra o~zthatjuk: a magános helyen álló Ú. n.
zik la· vagy he~ i várak é, a megerősített városok csoportj:ka. Utóbbiak
egy· g: l telepedé r alkalma' rontosabb hely védelmére épültek, tehát előbb
volt meg a váro, é ezt ö\'czlé' eródrend zerlikkel.
, A mag:ar várak eródité e kezdetben Igen egyszerű volt. Kezdetleges,
palankk, I, cölöp- é röldgát kkal védett táborhelvek \'oltak ezek amel\'eket
ké óbb árokrend zerrel öv ztek. Fcltárá uk az ő\orl erődí:ések' ásatá~ának
mód zerével történik (l. ott). Ezekből fejlódött kl a XII-XIII. század ror,
dul~ján a lakótornyo. "ár., A torony fallal övezett kl ebb' terület közepén
<1~It., ~öbb en:elet, n:aga ágav ,l. hatalmas falvastag ágával, méretei nek nagy·
saga\ al a \ ar vedomek utol o menedék ul zolgált. Ezek a lakó· vagy öreg·
tom. ',ok ~d njono 'l kcpez~k a ,ké-óbb tovább fejlődó erőd magvát.' Wzfeg~' erek fejlőd
,el el\ e zlU" jelentóségOket és körlullé 't'k
á'· é a
'é re zo lga'l Ó hehl égekkel ezek
,ku
pé l l d a v rUI d s
\'éclők cIh e·I'~t ezes
,.
, '
,
ozep n ren szerint u var
f cg Ia I he I ~ e, ,ott az egé z 'ar é több részre oszt6d tt
E~\·" eg'
o ,
; ,eg
. 'n b IUl a'It a láb ~n alsó é felsó várat
különböztethetünk
meg,.-\ etto közölt hatalma, meh' várárok h' lÓ '.
".
donjon zerepét. mint a 'éd6k utol 6
d
II dik. A felsovar atveszl a
. .< k '
mene éke
K öz"p 'ori varaink eg\'lk jellegzet es I '
"
'
var kör~ épült négytorm'O 'eród"k. re'nd a aprajzl sajatsaga a központi ud·
" u
szere Ezek na 'é
' d
g~ r sze a XIV. szaza'
ban keletkezett. Az alaprajz ké óbb a \,' ,
terel'vLzonyokhoz. A vár magvát képe ~r ;lterj edéséyel alkalmazkodott a
ZO
f
coport, négytorn'o' erőd köré legalább
• rony, majd később lakóépület
fó véd6~\ épül. alkalmazkodva a haditech~~' de legtöbb esetben két· három
a feJl6~séhez. Kezdetóen a ma'
gas, aranylag vékony, erós falak mindi
~ején védo oromzat. ké óbb \'édő fOl\'O!Óa terep vonulatát követték. A fal te'
a falon kh'UI. a tüzlegyverek megjel' 'és - ,g)ilokjáró - húzódott eleinte
, k k6
' · a tartókonzolok kéen Ule után be
IUl, Rendszerint fa' szerke·
~e t ue,
01 b
csak
arkot mély~tettek.
nehéz tűtfegyv:~ktf:!< (74, kép). Idővel a fal elé vár'
várfal bel o terét feltöltötték. Igy' lehetóv~egjelenésével és fejlődésével a
vált a falak mögött az ágyúk
li

ha ználata, A b 1,6 fölclfe1tölté.. úl~ át é. nyomá.át az arándag véko",' f31ak
ezert
ny más cll n úlyozására a kUL) oldalon támpllIér k t
lMalat (\pltett k (XV. zázad
( \, z~z?d), ~ajd a fal kUl ejéhez réz'Ű
"égc- X\ I. zazad I j ). "égül a "árfalon b IUl f CI ti ágyúállások, az

ne,,: bírt,ák el.

1

3.
összeköttetés meggyor ítására és' a védőór ég elhelyezésére kazamatasor,
aknafigyeló állások létesültek (75. kép).
A dOl1jon zerepét a ralak· síkjából kiugró, 50 -70 m távolságra épí·
tett, elóször kerek, majd ké őbb hegyesszögű bástyák vették át. Ezek ló·
réseiből az ellenséget a védők oldalozó túz alá vehették.
A korai Idókben a lényeg a fal maga ága volt; a támadónak relfelé kel·
lett nyilaznia, a falat meg kellett másznia, míg a védő lefelé könnyen véd kezhetett. Az egé z eródöt úgyalakították kl, hogya támadó az egyes eród·
e!emek elfoglalása után is újabb védmű....ek elé kerüljön. ~ külső várraion
tuljutva, csak hos zan húzódó falszorosok, újabb felvonóhidas rendszerek és
kapuk megvivása után juthattak el a védelem utolsó fészkébe, a belső várba.
A XVI. század folyamán a várépítők arra törekedtek, hogy bástyarendszereik
előrctolasával a támadók ágyúütegeinek közeljutását megakadályozzák. Elő
SZör ezeket kellett lerombolnia az ellenségnek. Az előretolt bástyák alapterill!' -
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tl1zregyverek
fokákényszerül hatá
(emelete
megkOnnyltlk a korabeli

raJIOk zámo e etben kut tá·

terQ1e~~len kezdetben a h yenyé.;:ett

~n 'fonáso földfallal kerített
mlí!kelnket a váro ok ké őbbl
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~ I' ,,' l I'~"" ... I,~ .. ~

S

ft

h~1 !ud Il'P'erek ul,lll

lerj lk dé e .m~gy mértékben elpusztltotta. ezért esetlegcs maradván 'aik kü'
lön . font aguak
. :\ .ter 'pbej
n~1 'z rz~tt ~pa ztalatok, valamint az Irodalmi ada·
tok. kfJr bell brlZola ok értékelese támpontokat nyújt
j·'l .
eröchtmény-formákr< zámíthatunk ( ·Xll. t.).
•
arra, 10g~ ml ~en

i:.

köm . ~;~:~taÚj lef~\~tloá á(hOIZ tOhet,len szükséges a feltárandó terül tn ek és
.
.' u
. l n \ ona as
nég\Zetháló) f I é é
.. g
zít ük a még fl!nnálló tereptárgyak helyzetét III t. s e m r se, ho?,y ro. ·
kat. .-\ r'gl régé zcU felméré k. metszetek s' ,e \e a domborzati Viszon Q.
• lapján jelöljllk ki ,1 ~utatá zúkebb terület~~' adatalval egybevetve, nnek
,\ 'zLnt\'on,t1a terkép az ásatásnál a
'
gít é ünkre van .\ nem beépített terül t ~zln~aga.ssagOk méréseinél is senek é. klterjedé ének meghatározásánál ~ e , \árud\arok, falszorosok helyézázadban_ elpusztított Yáralnkat nem ml ~ a~tokat nyujthal. Mivel a XVIII.
borzatból ma ls aránylag pontosan köve~k~~ tt fedi vastag földréteg, a domtá I terület n bemért pontokat az orszá tethetünk. az alaprajzra. Az ása·
hetjük b (lásd a V I. fejezetet) az ásatá ~o~ háromszögelési rendszerbe köt·
,
tájékozódó kutatások után, ame~' kolyamán.
lázzak. az első lépé a vár magvának feltle a kiterjedést pontosabban ti z·
kell elkezdenünk, ahonnan a kitermelt
Munkánkat azon a tereprészen
távolítani csak a már kibontott rész k
Idet későbbi feltárás folyamán el, .
e veszélyeztetésével lehetne. Ezt akkor'

(;;sa.

1O

flg~'el mbe kell :ennünk, ha
etieg gyor abb eredmén ekkel kec egtctó
rületek klnálkoznanak I fcltárá ra. Ellenk ző e etben ugyanis lőkerült
falak, padló zlnt k, ~Inomabb építé zeU ré zlet " az újabb röldmozgatá ok
alkalmaval r zb n ujból betemetődn k, m grongálódnak. El főleg akkor
követk zik. be, hJ hegyoldalon lé\'
pítmény alsóbb r zén lé ó szintj It
kezdjük elo zör feltáml: Ugyan z a h Iyz t akkor ls, ha gymás m llett lévő
helyi fg k orÚTól van zó, am ly k t minden oldalról lehetetlen m gköz 1l1enl.
• I gfonto abb feladat a \ár mag\'ának t lj s feltárása m II tt a korai
eródités- I mek kutatá a. Ezért mind n e. Hben lt kell vágni a v dővonala
kon belüli földf Itölt . eket, mely k a korai éd )em szlrrtj It eltakarják 1\
vár I~tc !té nél k öbb pUlt 'édőmú\'ck bel ején -k fltárá a korábbl r dr·
tl.selemek m gtalálá ra yczeth t.
A feltárá m kezd
k r a r o11jalban megmaradt vagy f It tel zett
falak Irnnyara m ről ges kutatóárkot húzunk. Ezz I (. j kozódunK a falak tá\'01 á~" ról, padló- vagy eredeti talaJ,s7lntj n k m l~ gtről. Kutatóárkaink
legalabb 2 m szél
k I gy n k. Ez a va tag, omladékos rét g k miatt szükség s. A kutatóárkot a f I é a .zlntek megtalálá után sz -I ny kkel bdvftjük \'agy átalakrtjuk.
ki zélesít kor már a kutatóárokban kapott-rét gző
désn k megf lel6cI1 k II :i r'tegeket kIbontani és utána ItávoIrtanl, Illet\'e
az előkerülő I I eket j lölnl.
Klszéle_rté i munka közben már olyan megfl"yelések t ls vég zhetonk,
melyeket a szúk kutatóár kban ercdményesen megoldani nem tudnánk lb .
tölt si szintek. r't gződési Irányok meghqlározása tb.). A rétegek dőlésl Irá·
nya alapján következtethetünk a betöltés anyagának származási helyére,
ilktve a ledőlt építészeti tagozat kredet! beépftetts gére.
r tegek bontásakor különösen fIgyelnünk kell a feltöltődés ket elvála ztó szIntekre. Eközben figyelemmel kell lennünk azokra az előkerUlő maradványokra, amel~ ck
a7. építészeti kiké~é re, Illet\'e a puSitulás okaira fényt derítenek (ajtók,
ablakkeretek, bezuhant boltozati részek, falcsonkok, robbantónyílások). Ezeket szétb.ontásuk, klemelésük előtt a lehetőséghez képest ol~'an ho szú Ideig
kell a helyUkön megtartani, amíg összefüggéseikről viszonylag telje k 'pet
nem nyerünk.
feltárás kezdeti szakaszában egyben az építmény elpu ztu!' ának, átépítésének okaira ls fényt \<ell derltenünk. Rendszeres ásalá er d·
ményeként nemcsak a középkori építmény létesíté ének é használatának eredményeit kell kutatnunk, hanem rendszerint az úJabb 'korban bekövetkezett
átépítések, pusztulások körülményeit ls (XXIII. t. 1- 4).
A r Itárást megnehezíti az, hogy a későbbi építkezések a korábbiakat
nagyrészt tönkreteszik.
m Iyebb rétegek anyaga korhatározás szempontJából' megbízhatóbb, mint a magasabb rétegből 'klkerült, rendszerint másodlagosan fekvő anyag. Ha a feltárás a legfelső építk zések alaprajzát lIsztázta, felmérte, fényképez~e, az idór nd megállapítására kerül a sor. Ezután
él padlószinteket kutatóárkokkal törjük át.
falak alapozása mellett talált
betöltésből a fal építé i korára kaphatunk adatokat. ,\ zlntek alatt talált bp.tö).tésl réteg a korábbi építkezé ek Idejét határozhatja meg.
z épületeken
belül a rétegek vi~sgálatát lehetőleg a feltört helyeken, de mindig a falsíkrél
merőlegesen húzott, falig érő ke keny (l m) kutatóárokkal vizsgáljuk. Ugyanígy járunk el udvarok feljjontásakor i . Ha a szint alatt lényeges megfigyeléseket tehetünk, a kutatóárkot ismét szelvényekké bódtjük (XXIV. t. 1- 4).
Fontosabb építészeti részletek felbontásakor a munkát c ak az Illetékes mű
emléki szakértákkel történt megbe zélés után végezzük el.
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tben
tunk a faragott felületekrc5l.
keS b )
• klbontását
lehet61eg
bfz·
ö eket
csak abban
zUk kcSfarqóra.
IcSré) kibontása olyan
mér kú l
•• ho
ebet6vé váljék (XX\', t.
l).
falbaa észlelt
minden esetben \'Iz gáljuk
meg. mert rend rlnt mll
kben származnak, Ezek t
lerombolásuk utjp - dl
loftlftva - a XVIII. század·
ban :akran épft6an~
hasmál
Eg)'másba
nem ötölt
egymá mellett húzott falak
ében - leh tcSl
ke ésbW
pontokon - egymá felé for·
duló felnietük megvIz
kl kutat
at vésünk (XXV. t. 2). Az
Itt tl1láll akolás. m zelés
a korábbl cal kGvefnek lenyomata :J mellé·
rakott fal hotbarc b2n dOntcS adatot ad arra D6zve. melyik a korább1. Ha \'3'
iam l.' épUletré z eredett rendel tt! m ént meg nem állaprtható, a ké·
óbb épUlt Calat t lj
egészében lebontbatjuk. Ezt minden esetben elözze
me Celmére e, C yképezé é eseti I a m(leml~kl szakértővel való meg,
b<>zM
2. Közép ori templom. Eg)'házl rendeltetésú épnleteknek két nag\' (' o.
portját kUIOnböztetjOk meg: falu I kJcs1. rendszerint egyhajós templo~okat
é nllgyobb váro I és zerzet!: rendi templomokat. z utóbbiak hoz rend ze.
rlnt lakóépOlet. kolo tor tartozik.
Calusl templomok feltárá ára rendszerint
telep- vagy temetóá atásokkal egyUtt kerUI sor KOzépkorl templomaink meg.
tartását 1llet6en négy c oportot .külOnböztetnnk meg:
l. ~ Ijesert elpu 'ztult; falmarad\'án)' nem emelkedik a terepszint fölé.
2. Krsebb falmaradványok kieQlelkednek. de ásatá nélkül az alap.
.
rajzra és felépíté re /lern nyújtanak támpontot.
3. Romo állapotb.'\n álló épOI&tek.
4. Ma I ha znált. esetleg több zOr átalakftott tem'plomok
XI-XIII.. zázadJ falu i templomai k túl
..'
egyene vagy félkörö zár6dá I (román n
nyomó tobbsége ~gyhajós,
re tye-épülettel. .-\z utóbbi többn;;lr~ kéS~:)'ka szentély mellett néha ek. <
orbóI. Homlokzatukon g.\'akran gy torony \'an,
nagyobbak három·haj6sak kereszthajó I h'
Iyel, két toronnyal a homlokzaton. Ebbe
. .:a~' arom félkörös szentélykaréjo templomot I találunk' ezek tö~b a ~or n több köralakú vagy háromn~ re sfrkápolnák. keresztelő kápo!;
nák \'oltak.
.
XIII-XI\'. . zázadban a templomok f
.
kapnak. boltozatuk bordarend zerekre é Ol CI aIaJ. támpIlIéres megerősfté t
hajósakat már a falu I templomoknál I ~ e (XXVI. t. 1- 2), Két-három·
réteik é fejlettebb klalakftásuk miatt h lálunk. A templomok nagyobb mégyakran korábbl .t mplomokat alakftana~ss~bb It\ön ker~sztül épülnek, Igen
bennUk. Szentélyük sokszögzár6dá ú
lk t, ~s ezért több stílus keveredik
néha Mvftéskor épített kisebb kápoI~ák~ kel~boltozattal. fedett, oldalaikon
tornyai néha a zentély é a hajó csatlak t álS találunk. A gótikus templomok
,
A t~rnyok alapozása sokkal va ta ~~:nál állanak,
t~mplomatnk rend zerlnt keletelve vann!k
lnlnt az alapfalaké. Középkori
a~okhoz alkalmazkodnak. A szerzetesi te' r bef!pftett területeken az adott.
épületek többm'lre udvar knrUI h I k mplomok mellett található k I t
kereng6 van A.
evez edtek el'
o os or·
.
nyugati zárófal keresése közben' naz . udvar körül általában
. 1 :2
~elnQnk kell arra, hogy

bá

utatóárkunk lehetőleg ne az - pület tengelyében haladjon. mert ht rend"
szerint kapunyfiá van, s így a falat Itt e etlcg n mézleljUk.
.
z lCöld kőben sz g ny vidéke Ln a falak épitOanyagát a környék lako"
I .gyakran szét~ordták. Ilyen etben a fal alapozásának nyomai ból (alapopsarok. habarcsagy. döngölt föld alapozá. 111 t
a kj zedett épftőanyag
nak az. alapárokba vi szaomlott törm léke) kö\ tk ltetUnk a templom formá.
kel telt falak nagy fesztávol ágának seté ben belső pll_
Jára (Iasd ké őbb).
lérsorral kell zámolnunk. A ptllérek kJbontá akor biztosabban meghatároz.
ható a templom padló zlntj ls, A padló zlnt t (tégla, kö, öntött vagy döngölt
agyagpadló) több építé I tdőszak e t n gyakran gymá fölött találj uk. A
zlntck alatt legtöbb
tb n írok f k z nek. A t mplom mellett g\'akran
Calazott vagy falazatlan csontházak (o suarlum) \'annak (f ltárá uk m'ódjár'l
lá d a I , f j zet l).
.
.Templomalnkat általában a XIII. zázadbél'l1 a tatárjárás utá~ átépítet·
ték, bővftették és támplllérekk I rŐsitctték. A falusi t .mplomokat rend ze·
rtnt kő· vagy palánkkeríté sel látták el. Ez n b Iül volt a t m tő. At plt(ltt
gótikus templom falátn esetleg románkori falfe$tm nyek kerOlh tn ek elő, sőt
ezeket még barokk·kori falfeslmények t fedh tik .. Már ezek ból I kö\' tkezteth tünk ai átépíté ekre. z átépítések ponlo abb kormeghatározását á atás
adhatja meg; z d rítheti kl az egymásra épült alapozásokat. Ha az épületet
ma I ha ználják. leglöbbször kívülrö) vég zhetjük csak a kutatást.
Ilyen esetben fokozott mértékb n kell vigyáznunk arra, hogy az alapo·
7ásokat ne veszélyeztessük. Az egymást metsző vagy gymásra épftett külön·
böző rakású falak és az elválási felületek tisztázása eredményezi az épit~sl
Időszakok adatait és a h"ozzájuk kapcsolódó alaprajzot. A szQkélsos formától
. eltérö téglatöredékekböl esetleg az Idom téglák formáját és korát határozhat·
juk meg, Minden fajta téglatöredékből mintadarabokat kell eltennünk. Ezek
ma még csak hozzávetőlegesen korhatározók; összegyüjtésük és rendszerezé·
sük pontosabb korhatározásra vezethet. Tegyünk el rntntadarabokat az Alföld
területén elökerülő 'kőanyagból ls. Kőzettani vizsgálat megállapfthatja, hogy
faragott köveket minden
honnan szállították a kőben szegény vidékre.
esetben. az egyszerú kváder köveket pedig, ha rajtuk kőfaragó jelek vannak,
meg kell őriznünk a tudományos feldolgozás számára. A falból kivett ha·'
barcsból tegyünk el épftési Idöszakonként különválasztott mintát.
"
Középkori templomaink feltárási módszere ls alkalmazkodik az épftmény~k megtartásához:
l. Teljesen elpusztult épületek kutatásánál az elsőleges cél a templom
külső falaJnak pontos kijelölése a terepen (76. kép l). Az ásatást az okleveles adatok. esetleges átépítések alkalmával készült rajzvázlatok és a terepbejárás eredményeinek összegezése után kezdjük meg. A templom széles é·
gét ~- D-i Irányú kutatóárokkal határozzuk meg (1.). z árkot lehet~leg a
feltételezhető alaprajz elsQ harmadában mérjük kl. Ha az árokban falakat
észlelünk. a falak Irányának meghatározása után a megtalált fal:lk irányára
meröleges kutatóárkot húzunk, a terület második harmadában (IL), A két
kutatóárokban talá It maradványok együtt adják a falak pontos Irányát. l:Ia
az árokban faicsatlakozásokat észlelünk (támpillér, mellékkápolna, kapucsar·
nok, sekrestye: torony, ossuarium). ezek tisztá?ására kIs szelvényekké bővít
jük a kutatóárkokat. Az ~- D-i határfalak meghatározása után a templom
hosszanll lezárását keressük meg, elöször a nyugati oldalon, a hosszanti falak
Iráhyával párhuzamosan az első harmadig (két árokkal; TIl -IV.). A megtalált falak Irányát szöglükörrel ö~szemérve, meghatározzuk a templom DnY'1
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é eny-l :Irkaln, k hd~ ét.-Ezeken :I pontokon kl 0;:'1\ \n~ ck ,t n~ ilunk é' a
mérést ellunörlzzUk (V - \'1.).
zlrzete.1
s középt(Jrn~os ké ő gó kus
templomok 'sct b 'n ez ken a helyeken aroktámplll \1' -k nyomait ls t<tlálhatjuk. a déli oldalon a kolo torépUlet csatlakozó f lal I' elók rUlhetn k továbbá
tQron~ alap zá. ra l bukkanhatunk. feltárá Iső sl.akasí.ában a tor~\'(}k (:sct.b n is csak a 'üLö hatMokat k r '. sUk. A toron, bel j ln k kutatá., már
teljes kibontás alkalm ,al történik.
A k 'I t! lezárá (o z nt ly) formáját. ö ~Z t 'llebp cll' ndezés(; ml:llt, a
lemplomhajó köz p\ on:llában húzolt K v-l Iránvú kutatoárokkal határozD-l Irányú 1rokból 10zuk meg (Vll.). A kutatóárkot a legkelctebb're e
dítjuk cl. hogy ezáltal a sz ntély lelj s ho fzml'tszetét mgkapjuk. és táj kozódjunk a diadalív al, III lerlt1Lt (a z ntlly és a hajó) sz rk z II klké!né 1'61
i (c tleg I pc 6k). lia kutatóárkunkat h ly cn húztuk meg. a 'Z 'ntél~' köz p n a főoltár alapépítm nyének maradványait ls észl lnUnk kell. Az íulán talált fal már a szent ly IczárJc;át j lent!. Formájának megállapításához
IkerLk, négyzet s. okszögű) c atlakoló 'zel\'énny é bő\ftjUk a kutatóárkot
(\'111.). A zentély alaprajzának m gáll pftásához to\' bbl . z l'ényeket nyltunk; a szentély és a hajó csatlakozó pontjait ker s Ok, ,őször a déli, majd
,u _zaki oldalon, az
elleges sekrestye mlalt. A templ m könbnalalt Ily
módon főbb pontjain meghatároztuk. Ezután Indul meg, gy máshoz csatlafeltárá. a. A templom kUl 6
kozó szelvényekkel. az építmény b ls jének telj
ré zén k feltárá át csak a belső terOlet teljes II -ztázá a után kezdjUk meg.
2. Ha a kisebb f nnálló falmaradván) ok 176 .. k P 2) Irányítá a K.'y._I, akkor a meglévő falirányra merőlegesen húzolt árokkal k ressUk meg
a párhuzamosan levő falak helyét (1-11.). Ha a falcsonk a homlokzatból maradt meg, tőle K-rc húzolt, vele párhuzamos kutatóárokkal k r ssük m g a
hosszanti falakat. lia szentély falcsonkja maradt ránk. elő~zör a szentély
é'laprajzát kell ti ztáznunk (Ill.). A templom kiterjedésének tO\'ábbl kutatása
;z 1. pont módS7.erelvel egyezik meg (IV.). A l dőlt nagyobb falré z k, faragott építészeti maradványok felbontására vonatkozóan lásd a \'árfeltárá nál
mondoltaka t.
3.
romos állapotban álló templomnál elő 'zör a falé\kat és körn.·ékUket tisztltjuk meg a növényzcltől (76. kép 3.). A templom építéqetl felméré ével egyldejúleg a fennálló építé zeli részletrormák értékelését \,ege7.7.Uk
el. Az elkészített rajzok és helyszíni vizsgálat alapján az e etleg szük éges
blzto~ító inté7.tedésekről (dúcolás, lezuhaná veszélyével feny'egető falré_7.ek
é. faragványok biztosítása) kell gondoskodnunk.
biztosító munkák m gkezdéséhez műemléki s'2akbizottság véleménye szüksége. A feltárás e<7és7.
tartama alatt szükséges épftészmérnök s gíl:;ége. A fennálló romok alaprajzából és felépítéséből következtetünk a templom eredeli formájára. Az ásatás
egyik legfontosabb célja a föltételezett eredeti forma elpusztult részeinek
tisztázása. A kutatás a templom belsejéből indul ki (1- XI 1.). Az első lépés a
templombelső legutolsó padló zlntjének meghatáro7.á a. lehetőleg olyan pontokon, ahol a bolto z:l t tartórend z~rének maradványai ls megvannak vagy
va16színűek (oszlop vagy pillér. lábö,zatok. falplllérek). A padló zint meghatározá a után, amely szelvénnyel történik, a templom bel ejének feltiiltő
n
dését a legfelső szintig kibontjuk. A szint határa utat ja meg azokat a P9 tokat, ahol a templom falai hlán\'oznak, és határozza meg az ajtó. kapu ma
már elpusztult helyét és küszöbköyél. A falakon kívüli t-örmelékréteget csak
a legutolsó használati 's,zintlg bontjuk el. A kUl ő terUlet további kutatását
lásd a lernetőfe!tárásnál!' A belső feltárás módszere a fentebb tárgyalt ese-
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'.. . . . .

~~~:~::::.;leg.utolsó
stlntnek
megtkeztk. Eze~et
a kÖZépkkel bontjuk kl. hogy a

~~~::.; I g en kitéve. A sz IVé-

dl

legfelső padlószInten. Ahol
al\1szerrel kiveUtve. határozSdDak
l
kltennelt földet, ha a
t mplomrom lenn
lebe
g
SIOkség van, a templomtól távol
(8 c1n rmep kfvQ1) hel enOk el,
t66rókkal el&6leg már átk~t~tott t~ruletre. Ha 8 romot nem akarjuk o.vt
, 8 földet a falakon klvOlre hany.
Juk I galább 2 m-re holY kG~
temethessDk a feltárt részt.
fel·
rá e szakaszában.' jelentkeze5 n!tegsor lIsSZetételére é felbontására vonatkozóigg lásd a várleltárá nál mondottakat. Itt még lokozottabb. Clgyelemmel
kell lennI a bels6 k1k~é teláruló lebullott falmaradványok. faragványok
lek é I bel ére (boltozat. bordák, tár6kGvek. bevederkövek, oszlop- és plllérf jek. lábazatok. •dobtagok és ftgUrálJS faragván ok). Ezeket felvételük elött
a helyszínrajz m gfelelő pontjára be kell Jellllnl. JeiIlIJUk be a hely zlnrajzba
mindazokat a nyomokat I . mel)'ekb61 elpUSltult felme.nő részletek elhelyezé·
sére kllvetkeztetnl lehet.
nyugaU oldalon torony. kórus. a templomhajók·
ban. pl11ér vagyoziop. írkö\'ek (a falba beépítve vagy a padlóba ül\'·
lye' ztve), zó zl!k. mellékoltárok. szentélylépcs6 és korlát. a zentélvben' a
fc50ltár. zentséBház. a falba beépített UlőfOlkék maradványai val számolha·
tunk.
szentély é a hajó csatlakozásánál esetleg altemplom (csak a XIII.
századig va~' kriptalejáró a ,Ill. zázadtól) ls előfordulhat. A kórusrészen'
Ugyelnllnk kell a C Ijámt vagy a kórus lehullott, esetleg művészi értékű fa-'
maradványaira.. I
'~~'obb falfestménydarabok elókerUiése e elén ezek fel·
szedé re kérjuk lall:ember segítségét. A lehullott tagozatokat ha azokon
Ce tésnyomok vannak. konzen'álé ukig óvjuk a nedvességtől és ~z erős nap.
oté tól (I. a B. II. f~jezetet).
legCel ú padló CelUletén mutatkozó hI*tvok
'
tok úlvától va \' boi 'gatásától (' blá
•
vag~ a lezuhant tagozaben a bolygatá ~I határáig kl k~~ásn~~zá~~~ak. Ezeket r:nlnden eset, t. 2). _
padló lehet döngölt föld terrazzo (
habarc 'gyú padló é mozaik. Fal~s1 tem 10' tégla vagy, ko~apokból rakott
kettó. a \'áro I \'ag\' zerzete I tem l p m«*nál a legaltalano a'bb az első
módja a, telepásatá .ház zi ntjelnek f~~~=á~ az ,utóbbiak. Az első (eltárás
padlókboi minden -e. etben mintadarabot
a eg)ezlk. HabalCs- és terrazzoe etleg felette fekvő tégla, kőlapok \'a \' kell eltennI. A habarcságynál az
z ll: nek ről ké 7ít Unk nag)'obb lé ~"k~ozalkpadló alapozása is jól látható.
padló elrendeződé ét mutathatják
p e u rajzot. ezek esetleg az elpusztult
f('ltárá menete ezután már a t
I
gá~ja. _~ te~plom bel ejében a legfel ÓemPd~m eMző .épfté:1 szakaszait "izsjuk,
II:Olso ré-zen a falak alapozását I rószIntet kutatoárkunkkal átvágmegk~zdé
lótt minden oh-an épfté s utatóárkokkal kere sük meg Ennek
kut~tá ,folyamán felszedésre fog k:~~lrészlet felmérendő, mely a 'további
feijárá anak mód z~rére, néZVe lásd a várfeliá (~Akorábbl ~pftészet! Időszakok
é. a hajó találkozasánal.· dljldalfv alatt
vonalkozo részelt.) A szentély
huz~uk meg el ő kutatóárkunkat. 'mert
. a ajó hosSzá\'al párhuzamosan
korabbi épftkezés alapfalait (lásd te Itt találhatjuk m':!g legk"
r bb
a
tett módon tárjuk fel
a met6 feltárását) A sfr k onn) e en
.
.
o at az Ismerte•
•
Ha a padlószint alatt boltozatmar d á
a v nYokat É szle IUnl5., ezek altemplo·
•

1 6

D1ok. kripták vag~ pincék t rtozék I lehetnek. Ha a boltoz t értetlen, nem
lGrjUk át. hanem m k r Uk a bejár tut. lia beszakadt zen a helven hatolhat~nk be.. Klt! ztltjuk, amennyiben zUkséges, kldú~oljuk. Krlpták esetében a be züremkedett föld' között jó megtartá II textllmaradyányokkal ls
zámolhatunk. Ez k~1 a feltárá menetében több zör C nyk pezzUk (konzerválásukra. fel zedé ükr n Zh; lá d a ,I. fejezete\). A padló zlnten j~lent
k zó, beépftett írkólapok alatt legtöbbször ninc _frgödör, Ilyenkor krlptára
7.ámfthatunk. lia van sírgödör. Calai r nd z rlnt kőböl vagy téglából állnak.
lrkólapok reJ'd zerlnt "örösmánán~ból készUltek. Az ö z tört ~írkólapokat feLz dé ük ~Iótt gzít Uk rajzban é f nyképb
4. 1\la i' ha. znalatban I"vú t mplomok kutatá a és feltárá a el Ö orban
az épltkeié.i korok li zláz' ál élozza (76. kép 4). Azért kutat1 ainkat az kon a pontokon k zdjUk meg, ahol az átépltés k a falak kUl ö oldalán lát- I
szanak ~agy . ejthetök (lorony, z nlélyzár6dá , m llékhlljók é
zek csallako;:ása a főhajóhoz). Ahol err szük g van, a kUl ő vakolatot é a varratokat
m gli ztftjuk (1-\). Ezekről a hel~ I,{ril f:lll mző rajzokat k zílünk. '\
fJlak~n mutatl-.ozó r pedések a l gtöbb
setben a korábbl pflkezé k falmaradván~'al fölötl kcl tkezn k. A tem[lom kUl ő részén a feltárást mIndig
a falakra m ról g
kutatóárKokkai kezdjük, és zekben aoz alapozá -külpnb·
ségeket vizsgáljuk meg.
Kutat:.ís a l'-'mplom b Isejéb n csak külön engedétl~' l \. gezhető, célja
a műemléki feltárá. eredményeinek igazolása (VI- 11.). Ezeket a munkákat
a mli mléKi . zakérlók véleménye álapján folytaljuk.
feltárás id je alatt
építészmérnök jelenléte állandóan szüksége.
feltárást különböző Rorú ré Z·
lelformák, bcépltett korábbi lemek előbukka ná a lbefalazoll ajtó- és ablakker tek. lefaragott bordák, eltérő falazá ok, korábbi korú falf~slmények)
"lz gálatával kezdjilk l.

n.

.

6. Az épületek ,feltárá 'állak ré. ztetkérdé. ei
Az épületek kutatásakor a falak bizto an tájékoztalnak az épülel kiterjedéséről, de nem a falak kutatása a cél. A falak helyiségeket \'agy ter ket

fogn'lk közre, de még ezek feltárása em lehet eg 'edüli feladatunk. Az épü··
leten belül és kívül egymással összefüggő. különböző Időből származó szinteket i merünk fel; ezek Időrendet adnak.
z, Időben egymásra rétegződött
szlntek különböző jelenségeket tárnak elénl< .. A jelen égel<b61 a lezajlott történeti események és a mindennapi élet kutatá~a, megelevenftése az ásatá
végcélja.
Hogya ,szinteket felismerjük, a jelenségeket megfigyelhessük. előbb a ,
padlókal, falakat kell megvizsgálnunk, egymással és a lelelekkel ö zevetnünk.
], Ha fiatalabb művelődési réteg nem borltja be az épület alapjait, az
elpusztult tetúszerkezetet képviselő réteg csak ott an meg. ahol az 'épület
leégett. tetőzete beomlott és felmenő falai l erij en megrongálódtak. Ha ~z
épületet nem tűz pusztította el (ez rilkáqb jel n ég). han m ár:íz. va~y mar
korábban lebontották. a felső rétegben a tető zerkezet maradvanya hIánYZik
vagy csak szétszórtan van meg. De még abban az esetben i,s. ha az épület leégett. és utána a falak még sokáig fennállottak, a ki fagyott és lassan~ént lehullott kövek elborltótták a hajdani tető.zerkezet maradványait. Ez a rétegződés csak ott van meg. ahol az .épületnek termé zetes elpusztulása zavartalan
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a szálbanlehullott
álló roí\iIi.51 márakorábban

eltb Uk. mintha későbbi

~~~!~~i5~:.i'''.eken
l'éteg.ls Ebben
rétegben
g akrana ott
talál·
mindkét oldalán megma·
slJrtlsOdnek, Jelzik, hogy
.....ioiJ.·........Abb el ékonyodtk. de a na·

~::=~:::~8

bab
törmelék mindig
gát k II megflgyelnilnk.
lebetODk. hogy- úJabb beásá -al a
aDnak hel én apró. földdel jobban
babBl'CilOt 'találunk. A természetes pusztulá
zekeveredett Ulrm léket a
rétegén k alját kell tt
lnOnk. ez tpzft tUba korbeU relszín meghatározá·
sánál.
.
2.
r az elsó kutaóárokban meg kell 4llepftanunk, hogy az épilleten
kfvül vagy belOl vag) unk-e. é a megtaWt fal bel ő ostt6 f.al-e vagY.határ·
fal a helyiség k é az ud\'ar ag)' kllrn 'ező teI1\let között. A pu ztulás rétege
a falak két olda!án rendsz rlot csak akkor egyforma magasságú, ha a fal
mlodkét oldalán hel~1 ég vagy zabad ter01et volt. Az épUleten beiUI. rit·
kábban kívUI, a következő réteg az Ú. n. dőlés1 réteg. Ha az egyik oldalon
helyt~g van, magasabb a pu ztulás rétege, mert alatta vas'tag dőlés i réteg
I van. 8plely éppen a fal mellett a Iegvastagabb. Kivétel. ba a fal kifelé dől
de ekkor ls a dóIé I réteg különbOző vastagsága a fal két oldalán útbaigazít'
.\ fófalak kUl ó s bel il oldala könnyen megállapf~ató, úgy!\zlntén a kerítés:
fal I , mert a pu ztulá I réteg alatt ékony a dmésl réteg közel a falhoz
:;~'enl~te va. ta~g~n. A d lé I réteg akkor keletkezett, ~mlkor az épület
k g~kk~nt \ ag~ összerogyott. Ha cS{lk el nem egyengették a faltörmelé'
t~~'lk?Z\e~en a falak mellett csak vékonyan van meg. A falaktól bizonyos
a\o sa~ra Irtelen \'a tagodlk, majd a helyiségek közepe felé Ismét vékon '0'
v:f.Y ezalatt vagy efölött fekszik,
le zed tik. vagy a helyt ég ne'm
v~l~f::;aradVánY nincs, a tetót korábban
Irányban ke. k nyedlk . .\ fal k dőléS! réte ~e. A beomlo.tt .fé~~ető rétege egy
I k szélp. égé\'el. a falak eredeti m ssá~ nek vastag agat osszevet\'e a fa·
3., falakon kivűl a pu ztulás~~ e;..ra következtethetünk.
ke ken' \"Íz lJnte habarc o r~teg v:n~eltoltődésl réteg alatt, a fal tövében
AI ó zlntJe J lzl az építkezé Idejének i lez 8 falak épltésekor keletkezett.
teg mir felhfvJa a f1gvelm p t arra ho e ~rn ét. A többszörös betaposott ré'
tarozt~k.
.
- . ' gy a alat sokszor átépltették vagy ta·
•

d~~~ ~g~_~~I:l:rk~~e~;aá~~~n~~

legtö~11-

t

.

. :.1. A fal megmaradt pereme legtObbszo
.
hataran bukkan elő, Köz\'eU nül a fa Ifi r a pusztulási és a dőlési réteg
\·annak. mindig nag.·obb széle ségben m~nött fellazult kövek. habarcscsomól(
szala![ határát mIndkét oldalon megáÚa í~a fal. Ha a fal helyét jelző köves
a dő1e I rétegt l elválik. akkor a kö k p
tjIlk, és az akár pusztulási, akár
páccnl \'agy bo~tóké el bontsuk k~ E~~e Csékénn~al, hanem kőműves kala'
lazan aUg talalunk már földet; egészen
fehér a~ ö., zezuz6dott habarc tól.
áll~_ bekö.t?tt köveket egyaránt hel ~ helYükről klmozdult és szilárd,n
eg~ két kosor mélységig t1szUtjuk kl
agyJ"'- A fal belső oldalát csak
~~~a~zó édőlé_1 réteget. Az épUleten' :~~~~~~ ne távolítsuk el a falhoZ
p ez I réteglg.
.
1""'latJuk a fal sfkJát egészen

it

1

felmenő t lak \Iz g I ta a bel hIdaion a d lés! réteg felbontá val
f"lm nő fala
a padló tl9Zt zá val egyidejűleg' történjék. z épUlet Ul
l lehet \·a.kolva: mesz 'Ive \ g. fe~t\t\ :I f Ihoz közel e földr teg t Itt l.
ft gy gonddal tavolltsuk el. A fal elUleteket ti ztlt uk l • a kövek közlll a
habarcsot' a flUlet n n kaparj uk kl. ml\'el gyakori a kUl falon a h zagolá
(fugázá ). A felUI ten I láth tó beépftett r. ngott vagy fellrato kövek ( polIák) I h lyben m r dnak az épület tclj
f It'írá :ín:lk befejeztéig.
5. A falak t n g 'on gy. kran r zben vagy ~é.zben kl zedték. Ilyen
es tben a fal fel tt b á á mutatkozik (XIX. t. ,I). A "Ib ntá' hel~ éről ké zft·
sUnk mct zetet. A m Lz tb n ált lAban felfe!é mer d 'ken nvlló árkot lIitunk.
kisz 'Útt fal 1rk mindig .léle bb, mint az er deU fal. Az ár k c.:lk
azon a ponton b vill gödölTé, ahol a falbon! k meg!< zdték 'a kutatá~t, m"rt
munkában r ndszerlnt követték'a fal k Irányát. A törmelék a kiszedett r I
árkában alul mindi" nagyobb, .öt m gtörténlk az 1., ho"\' néh ny kő helyén
maradt. A k1szedett fal nyomát c ak m tszet 'kb n ábrá7.0lh'ltjuk, kutató·
árkunkba eső zakaszát gond
n
uk kl. Lehets~g
ugyanis, hogya falszedok nem haladtak le z alapl>klg, és így lejjebb a falnak részleteit mg·'
találjuk
kiszedett fal nyomát a m t. zetb n é helyszlnr1jzon még kk r
I rögzlt ük. ha a fal red U alapozá nak árkát ls tönkr t tték, mivel a kiszedés árka szolgál ebben az e tb n a fal Irányának meghatározására.
fal
néléül az árok legalsó széle -égét jelöljük b.
kl zedett f 1 árkának anya· •
git először csak a d61ésl réteg alsó határán b nLuk fel, és a padló zlnteklg
történő klbontá
után tárjIlk fel telje en.
.
6.
falakon kfvül a pu ztulá i réteget ó\'ato n eltá o1ftjuk. s kö~vetlen a falak mellett a betaposott építési réteg magasságában simára nye etJUk. lia kövezett vagy betaposott út mutatkozik közvetI nül az épUlet mellett, annak szintjéig haladjunk, Keres ük meg az épülethez csatlakozó e~"
korú külső talajszintet. Ez azonban gyakran hiányozhatik, é ezért metszetben em kaphatjuk meg. Ekkor le kell á nunk a fal mellett. hogy az alapo·
zá és a felmenő fal határát megtaláljuk. A leásás előtt figyeljük meg a fal
mellett esetleg mutatkozó faoszlop,n 'omokat. Az o zlopok az épltkezés áll\'ányzatát tartották. ezek közvetlenül a falaktól. bizonyos térközökben - nkoztak' (5 _ 6 ml. Miután az épület elkészült, ezeket eltá olftották é~ h~lyü'
ket törmelékes földdel betömték.
7,' A szerkezeti leg fontos falakat mindig szélesebben alapozták.
rQmal korban például a főfalak .kétoldalt. de legalább ls kívUl szélesebben \'01tak alapozva. A kiugró alapozás magas9ág~ azonban nem azono.s a kUlsó
eredeti felszínnei. hanem mindig az ~Iatt van. z alapozá falrakasban nem
mindig különbözik a felmenő falaktól, oldala azonba!! oha sincs habarccsal
elsimftva, A falak alapjainak kiásott árkot r ndszerint csak az egyik oldalon
vágták kl függőleg~sre. a má ik oldalon enyhén menedékes. tehát enn k
megfelelően a lerakott alapozá sem függőleges. A menedéke old'3lon az
árkot az alapOzás elkészülte után fölcIdei betömték. éha az a~apozásl árok
mindkét oldalon menedékes, és c k fenekén azono széie égu az alappal.
Ez a tömés Illem téveszthető össze a 'kl zed ett fal árkával, mivel ennek anyaga
kevés épülettörmelékkel ,kevert döngölt föld.
.
8. A falak ö _zehasonlftásához szüksége falelemző rajzok l: l~. "agy
l: 25 méretarányban ké züljenek. és a falnak mindkét oldalát é •.celulnézetét ábrázolják. Rajz és fénykép készüljön. a faln<:k ol~'an részleté~ol I , ahol
az szerkezetIleg megszakad (ajtónyflás. atereszto).
e felejtkezzunk meg a
kő- és téglaanyagról és a habarcsvizsgálatról, mindenből azonban csak akkor

189

~~~~~:~~:,!=:
1ifJI._lIIl

Usztázott helyiségeket
kutatóárokban
és szeltúbap mInden helyi
báz számozásán belUl

:

~~:=i!

tr hel~'I
ég belső
méretét
falak
Uzszere
széle
ége
eMéI nagyobb. akkor a
ptlJi8nMIk,.
eg oszlopnak kell lenni; ezt
Ha lI8BY termekről vagy udvar fel·
bontásáról an . 6. a ter01etet 1lon
tOb'b részre: kb. 36 m! az a határ
klboDtha
bontást. a helyiség köze:
IDeg. il6szGr a d
~teget euaeU
kl rétegenként. Ebben a
n/tOredék
agy esetleg IQ
ok lehetnek. rendszerint
a dc5l
k me felel6en. wnbkkel I I lé bonúva. Hátuk Clnom habarc el.
árulj ezeket.
fol ban fekvő toredékek 'bátát gondo n megtisztftjuk a
fOldtól (lá d a B. I. fejeze t). t\ tukk6k legtObbszllr a sroba közepén vannak.
mert azok vagy a menn. ezetrc5l vagy a f
szélér6l zuhantak le. A dőlésl
rétegben megsz nesedett gerendák a
l. a tet6c erepek pedig az .
O edőlés eredeu helyzetében jllbetnek elő.
dc5lé!.! réteg vagy az alatta
mutatkozó má réteg meghatározhatj!l. ho mJ okozta az épUlet pu~tulá 't.
A tető fasz rkezet~ek égé I nyoma a dc5lésl rét~gel ritkán keveredik ö ze
Ugyanezen réte~ alatt találhatjuk a házat rombadOntő árvlz keskenv lozap .
homoko nyomat. ~fegtOrténlk, hogy ezek a kllnnyen felLmerhet6 rétegek
hlán~ ozn ; Il.·enkor a ház elhagyására kOvetlleztethetünk. Ez utóbbi esetben
az apróbb lelete~ a zabák b L Jéből majdnem teljesen hiám'oznak.
végUl ~o~g~é ~o~t tete~:t :z ~~laL; ~entén 20-25 cm·rc hagyjuk meg, é
legheh'c bb heh'én m' ő I ~t~ a falon megmaradt a falfestmény, amelyet
JUnk ~ falak menté-n a f~l;ú~ ~re(lá téa IB, I. fejezetet). Különösen figyel·
nak, c !lk a ha barc \'arratal \'agvg:z e~~ v(tUbl), Ezek gyakran hi.~nyoz.
jelz" ho!':v heh'l;g fahlt Cútött~k. Ha a fal a kapcsok é néhány toredék
tén kihagyott á\'ot kl zedett falak am' á at;at már kiszedték, a falak men·
hen maradt é a megbohgatott részek 'ti:slval egyUtt bont uk, hogy.a hely·
A d61é I r t ~ ahtt é a padlón \~
e tudjuk egymástól válasrztani.
tet várhatunk. O zuk Ccl a . zoha terUl~tt~ réteg. amelyben legtöbb leleegyenként kuta. unk bontóké l min:;
I bb néID·.zögekre, és ezekben
é megjelOh'e a helys-zlnrajzon. Többfélen elet adatait gondo o n bem érve
lerakott padlót, té~lapadlót. mozalkPadló~ r~lót Isme,rUnk: lapos kövekből
barc ból ké zOlt Ú. n. terrazzót. Yan egy zerJ ÖJlnom őrölt téglaporból éSl hazott fOld I ..-\z eredeti padlószint megálla I eszkapadló. sőt döngölt lesáro·
Igen
zor találkozunk pl. római éPOlet~!ása a legfontosabb feladatunk.
amelyre gondo.1n lerakott téglára tObb kle en belU! alCútéses s!zerkezettel.
zlnen hengerelt terrazzo mégl~ a beo I gyenlftó réteg után kerUlt a felegyenetlenn~ tette..\ PAdló eredeU m m ott tormelék a padlót beszakította
len kOzelében maradt meg. de nem ~ga:~gban legtöbbször a falak közvet:
utol ó része a falak mellett meghagyott rét ZO~ eMu. A padló tIsztftásának .
tás után történjék a padló szlntezéSe, mé ege felbontása legyen. Akltisztí.
10, A környezet eredeti felozt
gpedlg tobb helyen
felUleteket. amelyeket egymáshoz -vI=~n~~~r.~gek SZintjei 'adják az~~at a
l
ek alapján kutatjuk tovább
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az épUlet többi helyi
ét. Egy.egy épOlet I ad felületi rend ert. amely
Iszont más épUletekkel ö zehasonllt\'a, termé zete n a I I t k állandó zem
lőtt tartáSlá.val, adj meg egy tclepOlés rétegelt é így történetét.
11. A~ épOlet feltárá
után el kell il tároznunk. hogy az épUletból
mit konzer\'alunk a h Iyszlnoo és ml az, ami credetl össz fOggésé~en kerUl
múzeumba, pl. falf tmény, mozaik.
12. Ha az építmél'Y műemléki jell ge annak" b mutatását Indokolttá
teszI, mindig Ogy IjOnk arra, hogya fltárt maradványok nagy ga ne haladja
meg a rövide n elv gl. ndó konzerválá, Illetv kl gé zftés leh tőségelt.
feltárá közb n el kerUI falakat, ha tudjuk, hogy ugyanabban az' é b n
már n m konzerválhat juk, a \'édő földtak!lrótól lehet leg ne tllOltltsuk meg
(fagyve zély).
13.
z épOl t k legritkább e tb n eg étegúek, A nagy épItk zé I
korokon biOl majdn m mind n ~pUlct t több zör· átépft tt k vagy h Iyi gelt átaiakitották, A különböz építkezé.
t m gflgyelhetjOk a f lak, mégInkább a padlószintek
gl gév l. Két kOlönb z 'pftkezés jól megflgy Ihetö, ha a falak fUgg I g n eh 'lnak (ú. n. varrattai). Az gyik fal le Imitott oldalához hozzáépitettek gy m sik falat (XVII. t. 4). Ebb n az esetben
könnyen m gállapítható, hogya le Imltott [alú pUletrész a r gebbl. A késóbbl
fal építésekor a vakolatot nagyjában leverték, a hozzátoldott fal b 'öté, ét
dun'án csapkodott h barcc I rő~tették meg.
kövek vagy téglák a régi
Cal fkja mentén eh·álnak. z alapozá nál keskeny hézag m rad a régebbi
fal mentén, és legtöbbször az alap zás mély ég sem azonos. Kizárólag lapozásl mélységkOlönb égből azonban 'nem zabad gyik vagy másik fal korábbi voltára következtetni; lehetség s, hogya ké óbbl a mély bben alapozott. ehez bben figyelhető meg a fal á'tépité vagy javítá a, ha a falat bizonyo magasságig lehordták és újra f lépítették; Ily nkor nagyjában v17zlntes varratok keletkeznek, és csak a falraká"s technikája ut el gymá tól. .
Ezt azonban c ak a vakolatnak részben való ellávolltása után fIgyelheljOk
meg. A falakon különböző javllások i leh tnek, ezt csak a habarcs küIönbégéből állapíthatjuk meg, Iyenkor elem zzOk a habarc ot.
falak ös z építését részletrajzban é fényképben kell rögzítenünk,
14. A házak bel ő átalakitása legtöbbször a padlózat javításával \'agy
kicserélésével járt. Leg gyszerűbb volt, ha a régi padlót átvágták, és az
o ztófalat ebbe alapozták. Megtörtént, hogya korábbl f lat co knem a padlózintlg lebontották, a padlószintet legtöbbször a fal törmelék vel feltöltötték
é újból lepadlózták. _ z új padló készíté_e nem járt mindig a szint emelé ével. Előfordul pl. az is, hogya római alfűtéses szerkezet:elpusztul, és ilyenkor a padlószintet süllyesztik,
z ilyen átépítést a helyiség [aiainak alsó
szegélyén, az egymásra rakódó vakolatokból tudjuk megállaprtanI.
.
padlószint-változásokat csakis a legfelső padló felbontá 'val tudjuk
követnI. A feltárásnak menete a következő: egyik szákasz [ejeződjék be a legfelsö szlntek tisztázásával, é utána történjék a pacjló zlntek felbontá . A
padlókat lehetőleg a helyiségeket keresztbevágQ kutatóárkok'kal bon~suk fel.
A fentebb említett padló felbontása nehéz. A mozalkpadlót lehetőleg hagyjuk
a helyén (lásd a B. 1. fejezetben). A t rrazzo sokrét gű, a durva kavicsos
vagy szemcsés alapozá át csak csákánnyal tudjuk áttörni.. ,1; te~razzót rétegenént bontsuk fel, mert sima felső részét gyakran meguJltottak. Szer'kezetét
. végOI ls metszetben figyeljük meg, Lehetéíleg minden padlót bontsunk fel,
mert az épUletekben gyakran találkozunk vermek kel vagy pincékkel, amelye·
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te1eptellárás). z omlásl v sz 'ly miatt gyakran bet lé ke kenyed6 talú
én)'ekkel kell ásn!. Az épUletek szerkezeU elemelnek teltárásánál egyéb.
t a romaI á atáSoknál gyakorlatban jól bevált módszer ket alkalmaz-

tJuk.

z egyes keményebb felUletú, nagyobb Időközök t Iválasztó rétegeket
BYmás alatt I pcsőzetesen alakítjuk kl ( XVII. t. l). Az Ilyen nagy rétegmaga ságoknál megfigyel selnk pontos ágát nagyban fokozhatjuk ha váltaozó lrányú metszetek t készítUnk.
'
18. Zárt tel pUlé eken (város, falu) az ásatás a fennálló épUletek mlatt
nagy nehézségekbe Utközlk. Legtöbb zör átépítés k vagy tclepUlés-r ndezések' alkalmával nyf11k alkalom arra, hogy satást végezzUnk. Lebontott házak
telkeln, udvarokon, tereken és az utcán válasszuk k.1 az ásatásra alkalmas
terUletcket.
kutatá hoz szUkség -van. a beltcrUlet kataszteri térképezésére, a
jelenleg ls álló vagy még nem rég n m gl vő épUlet k alaprajzára. A modern épUletek plncélt legtöbbször kl k II hagyni, mert azok ásá akor a korábbl
művelődésl rétegek egymásutánját már elpu zlltották. A kataszteri lapok ba
jelöljUk be azokat a h Iyeket, ahol - ezek alapján - alsó rétegekre számít·
hatunk. A feltárá menetében az újabbkori falakat ne bontsuk meg addig,
míg a legalsó rétegekhez Illem értunk (XXVIII. t. l). z ánkokon (sz Ivényeken) belUl az újabbkori falak támasztóul szolgálnak a mély rétegek feltárásánál, de csak akkor, ha azokat a mélyebb rétegek keresésekor nem bontjuk
alá (XXVIII. t. 2). A feltárás folyamán a magasabb szlntek alkalmasak arra,
hogy az alsó rétegekből a földet átmenetileg azokra dobjuk. Hosszabb Ideig
azonban ne hagyjuk itt, mert a nagyobb földnyomás az alsóbb rétegekben
dolgozókra veszélyes lehet.
A zárt telepillésen kUlönösen n::lgy szerepe van a mérésnek, mert épilletrészeket (épületek sarkait) nem a legalkalmasabb helyen tudunk felbontani,
és rövid feltárás után vissza kell temetnilnk. Egy-egy épUlet teljes feltárását nem v.égezhetjük el, így csak árkokkal és ~k.1s szelvényekkel kutathatunk.
Gyakori eset. hogy a régibb falakat felhasználják az újabb falak építésére
(alapozására); ilyenkor a falak szerkezetének vizsgálata adhat korhatározást,
és ebben az esetben nagy segítségünkre lehetnek a korábbl alaprajzi felvételek. éha egész háztömbök épültek római vagy középkori alapokra.

*
Araktárleletek (klncsleletek) feltárásának nincs kl~lakult módszere. mert

rendszerint a' véletlen folytán bukkannak fel. földmunkák során. Legtöbbször
már csak lel6helyilket lehet megállapítani; igen sokszor még azt sem.
A bronz kincsleletek a leggyakoribbak. éhány darabtól több mázsa
súlyú anyaglg a legkülönbözőbb mennyiségben fordulhatnak elő. Az arany
k1ncsleletek ritkábbak és lényegesen kisebbek ls. Az edény-raktárleletek a
legrltkábbak. Ezek rendszerint telepeken, ásatás közben kerillnek elő. A feltárás - ha valóban sor kerülhet Cá - a megmutatott lelőhelyet közrefogó,
két egymás melletti, szabályszerű nagyságú szelvénnyel történjék. Ha összeCUggésel vannak. ekkor a területen biztosan mutatkozni fogn~k. Ha a szelvény
feltárása nem vezetne eredményre. a környéket kutassuk át arkokkal ls.
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1öldl1IiII~ viI8gálatához·
•
ld 6pltJMnyek összessége. egymáste1epbe1
és u
ban
eJreDdeIM"' az építőanyag Ismerete
hoz aló v1aZODya. az 8BY8I 6pftm
e1a6dleBesen •fontos tGzhely és
a bels6 tér elrendeúse. eloatúa
ltOlS6 megjelenést forma. a berendeZés
tartozékainak vizsgálata adja a
jlirulékal. a falazat. a tet6sZeJ'kez::.k'snak
és éBS6 folton a lakbatóúB. atúsIldalomleJl&lésl szempontból ls nélkUlllzmlndenuapl ~let sztnhelyének
kWd6llelmek a megoldásához népraJZ!
hetetlen Ismeretét. Ezeknek a fontos el ........_ llemtséget nyújtanak
kutatásaink eredményei rendldvQl nagyJ en"""'e" 15&
•
•
leletanyag - els6sorban az épltmények - összehasonlftása az azonos
anyagból hasonló vagy megegyez6 'Pitésm6ddal és szerkezettel készUlt
népi épíbnényelnkkel kézenfekv6. Ha sok esetben nincs ls más megbízható
rekonstrukciÓ vagy kísérlet, ma ls él6 nép! épitményekkel, elsősorban az
egyes épít6 anyagi és szerkezeU részletekkel magyarázhatJuk a Vizsgált telepOlést és a felszínre kerü16 építkezési adatoltat. De tl1lságos általánosításokra
nem gondolhatunk. Annál evésbbé. IQert ugyanazon ásatási felUlet ls lényegében kOlönböző JeUegQ - bár hasonló rendeltetésl1 - építményekel rejthet
magában. Ugyanazon ásatás alaprajza! - ágasfás. szelemenes és karós házak
egyldejl1 egymásmellettisége - többféle lakóházformát. többféle szerkezeti
megoldást bizonyítanak. De az egyes építméllyekben jelentkező változatok.
eltérések sem lehetnek döntl5ek. bár feltételezhető az építőanyag. a szerkezet
egyezése és a formai megoldás azonossl!ga ls.
A telepOlések. telephelyek vlzsgálatának elhagyásával a továbbiakban
az általános tudnivalókat egyes Gskorl építmények elemzésével IsmertetjUk.
A bel ő tér elosztása meUett az épManyag. a szerkezet és a kUlsó forma
egységes képét vesszOk vlzsgálat alá. A rendelkezésre áUó közlemény és adat
kevés vagy hiányos. úgyhogy Ipkább csak az 6skorl építmények elképzeléseinek rekonstrukciós JellegQ vázolását eOgedI meg.
l. Telep. HelyufnraJI. A teiepOlés helYének. az építkezés helyszínrajzának pontos. léptékhelyes felvétele. a meglevc5 és rendelkezésre álló térképlapra beJeg)'Zé e - mint azt fentebb láttuk - az első és legfontosabb
feladat. alamennyt részlet. pl. falmaradványok. tl1zbelyek. az egyes keresztmetszetek stb. eg)1deJ(1 bejegyzése. a méretek szerlnU elkészítése az adatok
helyességét ls Igazolja, de a későbbi feldolgozásnál - az ásatási munkálatok.
ban részt nem vett szakember sl.ámára ls - teljes bltelességgel és részletességgel ad számot a végzett munkáról, a feltárt leletanyagról a telepUlés for.
máJáról. az építmények alaprajzi elrendezéséről. épftc5anyagáról, szerkezeti
megoldásá~l, az ásatási napló vonatkozó adatalval egyUtt
t ész,
letesen kIegészítve.
esen, vagy az r

i a:

annak

2. Mérték. Méretarány. Az építmények rekonstrukciójához elsósorban
a helyszínrajz és az egyes részletek valószerQ lej
é éh
áh )
megfelelő méretarány alkalmazása Oksé
egyz s ez (lerajzolás oz
arányban. esetleg még nagyobb mé~:kbengesi ~talá~an 1:50, 1:25 méret·
natos a részletjelenségek leraJzolása A' ~. 1.5. 1.1 méretarányban kíváJelenségre klterJedc5 felmérése. leraJz~lá z álPtalítmények részletes és mJnden
már megfelelc5.
sa
ában az 1:50 méretarányban
A orábbl adatközlégek nagy résrze som á
leg. legtöbbször lépésben. lábban adta me m s OsezefoglaIásban, hozzávet5Bár ezek az adatok teljes értékaeknek ali gfa SZOkségesnek vélt méreteket.
g ogadbatók el. megfelelő értéke-

átszálJl ftva . sok esetben használhatóknak mutatkoznak, A teljes pontos• az adatok. a Jelenségek egészen aprólékos. centimélernyl részletességG
1eJeID'zése. a feimérési raJzba rajzolása elengedhetetlenUI szUkséges. Más
érdés. hogya hiteles (tehát pontos, részletes és teljes) adatanyag értékeléseor la kUIOnféle szempontok figyelembe vételével egyes helyreállftásl. rekonstrUkclós megoldásoknál, rajzoknál, a feldolgozó mit vél közlésre alkalmasnak
és szUkségesnek. Jel ntősnek. és mlt nem.
Az egyes építmények feimérési rajzainál a részletek aprólékos meg·
ng)'eléselnek méretszerlntl lerögzítése a lényeges szempont. Elvben tehát
a teljes egészében. az 1: 1 arányban történő feimérési rajz készítése lenne
a kívánatos. Ez természetesen a legtöbb esetben kivihetetlen. de nincs ls rá
szQkség. A fent megadott méretekkel nemcsak az alaprajzi forma. de a szerkezet. az építőanyag, a sártapasztás stb. kérdései, az épftőtechnlka rajzban ls
rögzíthetők. A leletanyagnak és részleteinek. ezek arányainak a méret-

77. kép. VeremJakAs alaprajta a brontkorb61

arányok, a használatos mértékrendszer szerinti lerögzítése mellett az őskori
leletanyag vizsgálatánál azonban még más mértékegységet ls figyelembe kell
venni: az őskor eddig Ismert eg etlen mértékét. magát az embert.
Onkényes méretek megállapítása helyett viszont magát az embert véve
mértékül, kevesebb eltéréssel. megközelíthető pontossággal állapfthatJuk meg
a kérdéses adatokat.
Ez a látszólag kétféle mértékrendszer egyúttal a legszorosabb kapcsolatban is áll egymással. De ezen túlmenően az építmények, lakóházak rekonstrukciós terveinél még társadalmi vonatkozású megállapHásokra ls enged
következtetnI: magára az épftményekben végbemenő életre, az esetleges életformára, alakhatóságra.
A mérethelyesség és pontosság elsősorban a helyszínt - az ásatási eredmények. az adatok helyessége szempontjából szUkséges. A' megfelelő
adatok hiányában vagy azok alapján ugyan, de hiányosan közzétett anyagés adatközlés értéke viszonylagos.
Például: a pákozdvári , sűrűn lakott, egymásbaépUlt erődHett bronz~orl
lakótelep négyfUIkés földalatti lakása méretei ről hiányos adatokat ~smerUn.k
(77. kép). A földalatti épHmény (veremlakás?) központi mérete 2 m atmérőJu.
A központi kerek belsőtérhez tartozó négy kisebb oldalkör mér~t~lról. formáJáról viszont 'nincsenek adatok közölve. Az érdekes és egyedUI~llo lakás pontos képét, alaprajzát sem készíthetjük el, még ke,:ésbbé klsér~lhet6 me~
annak elképlelésszerlntl rajza. A közölt adatok alapjan tehát a központi tér
hez tetszés szerinti formában, .elrendezésben -és méretben kapcsolható a leírásban szereplő négy kisebb s feltehetőleg féliköríves oldalfUIke.
Ugyancsak a pákozdvári telep másik, hasonlóan Jelentós lakóépítmé-
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78. kép. Bronzkori róldbe '"'il k-'.A"'praJn, látortelll Jait
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és alapja és rekonslrukciója

nyének a telje5 és hiánytalan megismeré t - és elképzelését - gátolja a
hiányos és pontatl n méretközlés (78. kép). Az ..ágsátoros lakás" alaprajza
3.80 mátmérőjű. m<:gközelltőleg szabályos kör. A köralapr Jzú ágasfás lakóház padozatszlntJe alatt méh kas alakú üreg. verem került elő. A verem fenékátmérője 1,10 m. belső magassága 1,30 m.
köralaprajzú lakóház oldalfala
a közlemény zerlnt kb. l m magas és az ag agtapasztások tanúsága szerint
efölött ..ágakból ö zerótt. agyaggal tapasztott és kimeszelt sátor emelkedett".
leírás elhihető és r szletes. nnek ellenére mégis Jelentl'l mértékben hiányos. Nem említi meg. hog a kör Iaprajzú v r mlakás oldalfalaira a föld
felszín6n. annak a peremén, a sátortetőszenl szerkezet oldalfalakkal vagy
oldalfalak nélkül épült-e. Arról sem kapunk felvilágosítást, hogya veremlakásba hol volt a lejárat, és az milyen lehetett. Lehetséges, hogy a föld szlne.
ahol a sátortető váza állhatott. bolygatott volt. Időközben I kopott; de lehetséges az ls. hogya megfigyelés az ásatás Ideje alatt erre a kérdésre nem terJedt kl. vagy esetleg az II en Jellegű megfIgyeléseit, adatanyagát nem közölte.
Ennek hiányában kizárólag a közlemény szövegére és a közölt fényképre
támaszkodva, hltele9 és megbIzható rekonstrukclÓ9 kép sem készíthető. (Arch.
ert. 1930, 54. kép.) A közölt adatok alapján a földbe mélyített (putri. verem
tb.) lakóház alapformája megközelítőleg szabályos kör. A fényképmelléklet
és a közölt méretek szerint a földbe mélyített lakóház padozatszintJe alatt!.
méh kas alakú verem ls (elhelyezésében. formájában. méreteiben) eléggé hűen
rekonstruálható. bár a veremnek a terepszinttől számított mélységméretei,
szájnynása. a veremnek a lakóház alaprajzába való bel1leszkedése - méretek
hiányában - csupán önkényesen állapítható meg. Nem Ismerjük a középág<Js
cölöplyuk méreteit sem. még kevésbbé következtethetUnk a sátortető szerl{ezet! megoldására. A nyilvánvalóan sátorszerű megoldásnál ugyanis oldalfala·
zat ls feltételezhető. Az oldalfalazat esetében a körfalas. sátortetős. földbe
mélyített lakóház szerkezeti megoldása és képe természetszerűleg más, mint
az oldalfalazat nélküli, közvetlenül a föld színén kezdődő sátorszerű lakóházé. Itt természetesen a körfalazat cölöp-, karólyukaknak a J lenléte lenne
az elsőleges fontosságú. Amennyiben Ilyenek voltak, ezek keresztmetszete.
Iránya állapfthatja és határozza meg a körfalazat vagy a közvetlen sátortet5
szerkezeti megoldását. Körfalazat esetében ugyanis a cölöp- és karólyukak
általában fUggőleges keresztmetszetűek, mIg ha a sátortető gerendázatal. szaruzata közvetlenül a föld felszinén helyezkedik el, ezek keresztmetszetei a
kör középpontja felé dőlnek, a kör középpontjáboz kapcsolódó szöget zárnak
be. Ez a hajlási szög viszont a tetőszerkezet formáját és magasságát is pontosan meghatározná. tehát a tartószerkezet. a középen elhelyezett ágasfa magasságát ls. Az adat és méret szempontjából hiányos közlés alapján tehát a köralaprajzú lakóház rekonstrukciós képe teljes hitelességgel nem állapítható
meg. A felmerülő változat szerint, az agyagtapasztásokra is figyelemmel. kétféle megoldást képzelhetünk el. 1. Földbe mélyített, s~tortetős veremház.
2. Földbe mélyített, körfalazattal épült sátortetős lakóház. Az említett agyagtapasztások sem bizonyítják mindig a falazatot vagy a tetőszerkezet tapasztását. Jelen esetben is a falazat Ismerete hiányában csupán feltételezhető, hogy
esetleg a tetőszerkezet lehetelt belülről. sőt külső felülelén ls tapasztva.
A hódmezővásárhelyi Kotacparton feltárt és a Körös:műveltséghez tartozó lakóépületnél a sarokágasok dőlésl irányából volt megallapltható az épitmény szerkezete és formája is (79. kép). Az építmény alaprajza szabálytalan
téglalapalakú, 2,60 - 2 X 4.70 - 5 m alapterül~.tú. A négy sarkon elhelyezett
ágasfák a fUggőlegestől eltérően kb. 600·os szog alatt párosával egymásfelé
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esetben a rekon trukcló
a prendavázal,
szaruf4l,
IdsDléreUl
nyeregtetős
lakó6r01 agy teljes egészében
lJ

tt szakember számára ls maradéktalanul összegezik az ásatás eredményeit
s fgy a lakótel pek képe, a lakóházak szerkezeU és formai alakftása hazai
néprajzi párhuzamok alapján .Is teljes valószcrQséggel rekonstruálható.
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80. kép, Egymásra épített hihak alaprajza bronzkori l.f>lrp I

3. Alaprajz. Metszet. Minden építménynek, alárendeltebb jellegű épületnek, veremnek, putrinak. laB<óháMak stb. alaprajzát a közismert módon
ábrázolJ uk. Ahhoz, hogy az egyes építmények, épuletek valószerű képét meg~##/$1"

~9. k p. Kun. h6 alaprajaa

rekollltrukció'
K _
•
la a bros·muvelt

égből

A négy ágas d61ésl szögének megfl
rekonstruálható volt az épltmény Ho záJá gyelése alapján teljes egészében iS
kori népi épltkezésl _ párhuz~m z
ru} ehhez még a néprajz! - a jelooépltett, nyeregtetős, ágasos, ollóágaso:r.elelc5 felhasználása ls, Ilyen földre
féléket napjajnkban ls megClgyelhetQnk ls alátámasztott, szelemenes kunyhókun~'h6k alaprajzi elrendezésel, szerke~e~ kül6nböző szőlőkunyhók és pásztoraz uj kc5kort nyeregtetős kunyhó elképzelh ~;goldása! őrizték meg napjainkig
ew felépítését
Fokozottabb mértékben sztIksé
ahol a nagyobb mé UI
ges a pontos é '
,
kerU Itek elő. Gond ;e
egymásba épOlt, UlbbsZOro: részlet~s felmérés ott,
hegyi (80 kép' X.~I~ Itt els6sorban a tósrzegt
:n megujltott lakóházak
mé~Yek f~ltárá~ra A' ~ 5.) és a fQzesabonyt i8~a amint a Hatvan-strázsa'
,szletes helYSZínl felvétel . kép; XXIX, t, 4.) épit.
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ek az ásatáson részt nem
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81. kép, Bronzkorí bhok alaprajzoi
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~~:.~:_reIeJ" részletességl1 alaprajz

a::~::;':nl~=

dObéges metszetek hiánya
~ 'lrizOlásn41 - a hely.

nag mértüben ptolJa
szfnrajzzal el)'ldejGleg _ term
JelGlése ls szükséges.
Az &IkorI épftméD
JIlapraJl1
az eddig feltárt és Közölt
adatok alapjin eléggé
totato nIdbe aQyftett vagy a föld szinén épUlt
épitmén ek, bajlékok alapraJlIIag
1dIIGDM1c5 me80ldásokat 6riztek meg.
Félkör! es, patkóalalul, kOrfOl'lll4Jl1, ~etes. téglalapalakú alaprajzok
az általánosak. Az épitméD ek alapraJl8lD6l a Idl1GDbGz6 részletek. a szerkezeU elemek alaprajl1 etOletel: 'Bad • COllp- és karólyukak, sárfalazat,
a bejáraU n filis, a tOze16 elbe1yez , lDDlIk anyaga, szerkezete, felépítése.
formája stb. rendkivQl jelen
.
z épitmén ek tartóslerkezetéDelt helyzete, lliet61eg d61ésl irányának
megállapftása "önt6 jelent&lé,a (79. kép). A Hatvan-strázsahegyi telep

*

lakásnál (B). más a földbe mélyített á asfá
szelemengerendás és oldalfalazaitai i: ell:to:~rokéés oldalágasokkal épített.
gy köralaprajzl1 (a rekonstrukciós vázl t
. n gyszöglete téglalapalakú
felel), sátor vagy nyeregtetős épftményn~1 m(~)ndéa h:~~ megoldásnak meglemző a vázas tart6szerkezetű á f
. s v g ugyancsak más jelépített s kUlönböz6 falazattal i~ cIT:t ;tS , szelemengerendás. a föld felszínén
o , a tetőszerkezetet alátámasztó, kisérő

I

A

B

C•

• . tip.

I urbll'leioet kere>tlmelszetei

e~Ylk

nagyméretú lakóháúnál a kOlsc5 falak tartószerkezetéhez tartozó ágas· ~
Cakon é cölöplyukakon kívül a házfalazat vonulatában még két sűrű kisebb
cöllöPIYUk. karoso.r nyomat is voltak (80. kép). Ezek minden bizonnya'l a ház·
fa azat ve zőfonasos sártapaszos sz k lén k
.
.
zolgálhattak Ha ez~k f
er eze e a ducolásara. merevítésére is
Ilyen esetbe~ a ve zőco~~le~~k, .úgy dúcok természetesen nem lehettek.
ágazatai vagy a fedélszék héjazatának alátámasztásai lehettek h
egy zerúbb, t rnáco megOldásáh::' Ez egyes kezdetleges népi építmények
nagyméretú 13kóház nvugat! (alaza~
l~ szerkezet az alaprajzon a középsö
Casze kezetek: a tartószedteze~~ ett figyelhető meg.
lyuk d61é i Iránya sokféle lehet (82
elemel. az. ágasfa, a cölöp, a ikarózetek mellett különbözö zög alatt ~ ~:p). A függoleges irányú keresztmetmetszet t ls L.llálunk. A függó1eges lJnYútehát a fUggó1egestől eltérő kereszt·
épftményre utal. mJnt az egy pont va
keresztmetszet nyilván más jellegú
ábrán mindez világosan kltúnlk Az gy egy központ felé hajló. A bemutatott
alaprajzú .. négyszögletes· vagy tigla1a~ jelzésl1 ábrázolás falazatnélküll, körpalkóalaku vagy négyszögletes, falazatn~ sátortetős, a B jelzésű félköríves,
lege, falazato . k019nbözőféle tet6szerke Dll, sátortet6s, a C jelzésű függö'
kere ztmetszetek fontos szere t zeta megoldást enged meg.
elhelyezésénél is megfigyelhetjOk
kmég az épflmények terepszinten való
a föld szfnére épftett, falazatnélkQl1 . ép). MIis keresztmetszet jelentkezik
mélyített. falazatnélkUll. nyeregtet6s'ényeregtet6s épflménynél más a földbe
n:1 (A). más a Cöldbe mélyftett á~:nénynél. veremlakásnál földkunyh6'
~ :~ögletes. téglalapalakl1 vagy körala s, szelemengerendás, f~lazatnélkül1,
m megoldásnak megfelel) I4tor. ,:ajZl1 (a rekonstrukciós vázlat mind
200
gy nyeregtetc5s építménynél, putri'

o,::geS

(8r:

c•
83. ·6.bra..o\gasrás, karó~ épitm"ny k j lIegzel.cs kereszlmelnelei

ágasokkal vagy a sarokágasokat támasztó, er6sít6, merevít6 oldalágasokkal,
dúcokkal, karókkal megépített négyszögletes, téglalapalakú vagy köralaprajzú
(a rekonstrukciós vázlat mind a három megoldá nak megfelel) sátor- vagy
nyeregtet6s építménynél ls (D).
Ez a nagy változatosság, illet6leg lehetőség a metszetek, az ásatási szelvények rendkivül fontos szerepére is rávilágft. E kérdésnél azonban az egy·
másba települést, az ugyanazon a helyen történt többszöri átépftést. újjáépftést is figyelembe kell vennünk, ami gyakori jelenség a településeknél.
Még ugyanazon vagy a kés6bbl kor más jellegű,. eltér6 alaprajzi, szerkezeti.
formai megoldásalnak· a jelentkezésére ls gondolnunk kell.
hatvanlslrázsahegyi és füzesabonyi ásatások helyszínrajzain. alaprajzain jól megfigyelhetők az ugyanarra a helyre való újabb települések. A hasonló jellegű,
szerkezetű és méretú lakóházak egymásfeletti három rétegben kerültek e16.
A füzesabonyi egyik lakóháznál négyszeres felépítés mutatható ki. Az egyes
építési. átépítési stb. kérdések kizárólag a jól és gondosan megfigyelt és helyben felmért és lerajzolt helyszínrajz, alaprajz és metszetek alapján állapíthatók meg.
Az épftmények egyes szerkezeti elemelnek az ásatás területén való eredet! vagy a valószfnűsíthet6 helyzete ls jelentős. A nagy számmal előkerül6
és általában megszenesedett vagy elkorhadt faanyagok, sok esetben mintegy
a szerkezet vetuleteként jelennek meg (85. kép. XXIX. t. 3. 6, 8). A bárcai
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CYJÚIk egy 2 m hosszú és átIar
(Barca) bronzkorl 1ak6bá aeleJMDpreIl
mepzenesedett csonkja. a szelemen.
0,20 m széles. 0.16-0·~elel=· lII1JlteIY annak alaprajzi vetUleteként
gerenda eredeU 1r6D
-'
•
020 m széles és 0,06-008
a padozaton fekOdt Egy mú1k O'~eU c:sonk •egészen közel a szele~en.
m vastag é ugyancsak mepzen C5eD kerQlt elet
ger nda eredeU lrioyáDa!t megC~~SZámJDal Jelzett ágasfák tengelyének meg.
laprajzán a 21. 26. 67 szelemeogerenda-töredék; a 0,60 m hosszú
felel6en fekszik a 2 m hOSSZ
Ueszked1k ehhez a szerkezeti tengelYhez
zelemengerendacsonk k1ssé ferdén I
d tllredék került Ut elő A nyugati

d

~:~~t?~' 1~~~ ~gybo~~l:;~~~~ ~O;-O,10 ~ vastag bo;onagerenda

roncsa feküdt. Ebben agerendábana két szélén egy-eg) kisebb, 0.10-0.12 ro
átmérőjO. a kÖzépső részén pedlg két nagyobb. 0.20-0,25 m átmérőjú
. gerendalyuk rtgyelhetó meg ( I. t. 8). Ez a talpgerenda feltehetőleg a
lakóház falazatának kés6bbl toldását. átépitését JelezheU. amikor az aránylag
egyszerObb ve zóre tapa ztolt sárral szerkezethez. épitkezéshez már fejlet·
tebb. talpgerendá . tehát gerendavázas megoldást. esetleg bejárati nyílást ls
alkalmaztak. Mind a két megoldás. ll1e~eg annak helyszIni maradvánYai,
tehát a zelemengerenda. esetleg szelemengerendák (a viszonylag eléggé nagy
9.50 m hosszú távolságra gondolva. amennyiben két darabból készUlt), vala·
mint a négylyukas talpgerenda amellékelt ábrákon látható.
z épltményeknél nemcsak kl7.árólag a faanyagra, faszerkezetú meg·
oldá9Okra gondolhatunk.
gally. nád b., valarnlnt a föld (sárfal) aikain))·
zása I közIsmert. z elózt'Jc ugyan Inkább CSlIk mlnt a kiégetett sártapa ;ztás
lenyomataI jelentkemek. az utóbbi viszont már kézzel foghat~bb alakban ls
feitunik. Ezeknek a zerkezeU elemeknek a lenyomatai alaprajzon és metszeten természete en alig jelezhetók. Meg kell elégednUnk a részletes leírással.
a rajzolással és a fényképezéssel. Más a helyzet a föld (a sárfal) esetében.
föld, a sárral megCelel6en méretezett küloo és belső falsfkja, legalább ls
a fallndltásnál. a padozat szélén jelentkezik. ennélfogva felmérése és alaprajzi bejegyzése nem ütközik különösebb nehézségekbe.
4. 2pit6anyag. Epft6techn1ka. Szerkezet Az őskort építményeknél
rés~lnt növén}-1. részint ásványt éplt6anyagot hasmáltak fel. A növényi eredetu éplt6anyag a rendelkezésre álló fa (ág. vessző. gally. lomb) nád és fa;
az ásvánYI anyag elsósorban a föld (sár) és a kő.
'
A faanyag általában természetes formájában megmunkálatlan ul illetóleg lecsonkolva került felhasmálásra. A faoszlopok': ágasok. ágasfák, ~ölöpök,

~~~~zt:~ú~~g~Ö~d~~~~~~~e~~~tlt. hegyeit égetéssel, eszközeikkel
ban az ágak és az ágközök l
ki
ga szerint. A tartószerkezet elsősor
kezdetleges Illesztés és lapo=~e ~val készült. bár feltételezhető, hogy
A bárcai (Barca) bronzkori lakóház k lrkezeU megoldás ls el6fordulhatott.
a négy függőleges o zlop elhelyezést! e eU falazatában elókerült talpgerenda
tebb szerkezetl megoldás. A vékonya~b~lgáló kerek mélyedéssel már fejletsok. karó- és vesszőlyukak lényegébe
et'esztmetszetO cölöpök. kisérő ágajelentenek. Ennek a vékonyabb ke~talánosabb s 'kIsebb építc5készséget
egyszerO lombsátor. kerek, sátorszerQ etszeta faanyagnak a felhasználása
egymáshoz er6sftett. egymáshoz gúzsolt ~pos. patkóalakú vagy nyeregtet6s,
és formában ls jelentkezik.
,onott, egymáshoz hajl6 szerkezetben
A vesszófonatos és aDádfalazat
ható, er6sen meggúzsolva s tllbbé-keválas tartószerkezet nélkÜl ls alkalmaz'
vésbbé a földbe mélyítve. Ezeknél a

zerkezeti megoldá oknál természete en a v za tartószerkezetek nyomai 'ölöplyukak stb. - sem kerUlhetn k lö; csup n az építmény belső trének
lesározott vagy lejárt, letaposott r IUl te és a túzh ly maradványa !Igy Ihető
meg. z erő n gÚ,Zsolt \' zMoná, hosszabb. ágaival ö zenyalábolt vesszők
és nádc.omók tartókész ég esek Iyebb.
m mint tartószerkezetek kerülhet·
tek felhasználá ra. hanem mint tér lhalároló, t~r Izáró falazatl anyagok.
kis bb méreteknél,
tl g m revlt kk l vagy anélkOI. A héJalás azonban
mint t töszerk z t önmag ban ls szer p Ih t. A gúzsolt kötéssel merevített
é toldott vessz fon so z nk zeteket ke k v gy szögl t . egymásfelé h1Jló
kúpo agy sátortetó , köz\' llenül, föld r I zlnér épItett vagy földb mélyltetl falazat nélkOll, e ctl g bizonyo magas ági g f Im nó falazatú kisebb
méretú pltm nyeknél, lombbal, ással, gazz l, fűv llefödött, földdel meg·
hányt putriknál, ver mlakásoknál, fasátrakn l alkalmazták (X
. t. l; XXI.
t. 5).
E kezdetleg s hajlékok éppen a kézenfekvő éplt6 anyaguk következtében
ig n llerjedt k lehettek. Sz rk zeli m gold á aik szinte m gszakllás nélkül
éln k gészen napJainkig, amint ezt a néprajzi p~ldák mutatj k (XXXI. t. 2).
z ága fák közelbe állítotl vékonyabb ágasok, hasItott karók, husángok veszszókkel és hasltotl ágakkal való befonása, vesszóvel gúzsolva. általános.
A nád felhasználását hasonlóan képzelhetjük el: akár közvetlenül a föld
zínére állítva és egymásnak döntve, kúpo , kerek, szögletes vagy nyeregtetős
formában, akár vázas tartó szerkezetek faikitöltő, térelhatároló szerkezeti
megoldásaként (XXXI. t. 3, 4; XXX. t. 3). Hasonlókat napjainkban ls meg·
fIgyeihetunk pásztorépítményeinknél. Nagyméretű juhhodály még a közelmultban ls épOlt nádból, nagy méretei miatt kétszeresen megtoldott nád·
kévékből nádkorccal megerősítve (XXXI!. t. l).
Az építmény fedél- és födémszerkezete a tetőszerkezet. Az ágasfás, szele·
mengerendás szerkezeteknél vl1lásrudak (ágvégelméi lecsonkolt vékonyabb
fatörzsek. horgas fák), szarufák felhasználását tételezhetjük fel. Bizonyos
mérvű vIzszintesen fekvő léee7ésre és rudazásra ls gondolhatunk még a továbbiakban, a héjazat, a tetőfedő anyag tartása és rögzltése szempontjából. A sze·
lemengerenda és az oldalgerenda, valamint a vll1ásrudak. horgasok egymáshoz fúzése, összeerősítése vesszőgúzsolással történ t, s történIk m,ég m~ ls, de
faszegekkel (kisebb, hegyesebb faágakkal) való összeerősltés ls már megjelenhetett az őskori ember építő gyakorlatában.
A lombozat, a gally, a nád és a fú, esetleg a szalma általában. mint
a vázas tartó szerkezet, llletőleg a térelhatároló és szerkezet! fala~at fedő
anyaga, borító anyaga, héjazata kerOlt felhasználásra (XXXII. t. 3). A héja·
zatra, a tetőzet fedő anyagára, felhasználása módjára, technikai megoldására
vonatkozó közvetlen tárgyi anyagunR: természetesen nincsen. Közvetve is csupán a kiégett sártapaszlások lenyomataiból következtethetünk.
A lombozatból és nád ból, fúből, gazból, szalmából készUlt héjazat bizto·
sítására, elsősorban a meredekebb tetőzetnél takaró, szorltó rudazást ls alkal·
mazhattak, vagy elsősorban a kJshajlású tetőzetnél földdel fedték le vagy
teljes egészében sározták ls (XXXI. t. 1, 5).
~
Agasfás, szelemengerendás, tehát _vázas tartó szerkezetueknél általában
feltételezhető hogy az épltmények belso tere a tetőszerkezettel egységes volt,
nyílt fedélszéknek megfelelően, ·tehát a belső teret födémmel nem osztotta
alsó lakótérre és felső padlástérre (XXXII. t. 4. 5).
Feltehető hogy részben vagy teljes egészében már padlástérrel, tehát
födémmel is épUlhettek egyes építmények, valószInűleg a bronzkortól.
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A békés-városerdel Várdomb f
ronlkorb6L
dozatat két kUlönböző helyen 1,70.
illetve 2 m mélységben kelilltek eM
zat nyomai eléggé elszórtak. kb. 2.50 _~. 70 m mélys~gben előkerült fa pado'
nagysá gu felületen töredékeiben
maradtak meg (84. kép). A 2 m mél sé
ságú másik padozat Viszonylag J61 me yő g n fekvő s mtntegy 3 X 5 m nagyKét hosszirányú. egymással párhuzam:a ~ eredeti elrendezését. szerkezetét. .
, BYmástól átlag 2 m távolságra fekVő
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0.10-0.] 5 m zéles gerenda (palló?)
az zeken keresztbe menő. egymá sai ug ancsaic párhuzamos, ha onló méretű g r nda (palló'l) által határolt és
zeken a keretrendsz ren kívUI I fellelh tő, téglalapalakú közöket kb. 0.100,15 m széles gerendák (pallók) töltik ki. A párhuzamos és gymást kere ztező gerendák (ger ndavázak) nyllv n al pul szolg ltak, l11etól g a fapadozatot rögzít tték. Ez f Itételezh tő n gy nag obb építmény (lakóház) padozatát. e eUeg annak alépltm ny t mutatja. J I n esetben elsős rban ger ndavázas. talpgerendá épltmén r k 11 ondolnunk.
padozat zerkezete. technikal kivitele ls err mutat. Annak llen r , hogya nagyméretű padozaton
klvUI emmlféle pftkezésl nyomot nem tal Ita'k, a t Ipg rendás gerenda áza
épltményt lehe égesn k tartjuk. mIv l a föld fel zlnér f ktetett talpgerendának nyomai alig maradhattak f nn.
A má lk fapadozat vastag sál'tapa ztá sal, a hódmezővásárhelYI Kökénydombon kerUIt elő.
téglalapalakú, 2,80 x ,50 m nagyságú sárfalú lakóház
va tagon sározott padozata alatt k r k faan ag (gömbfa, rönk, görcsös farúd)
volt gondosan gymás mellé rakva, feltehetől g a sUppedékes talaj miatt. Ez a
i zonylag nagyrnér tű, hozzá tőlegesen 26,60 m! nagy gú fa padozat az
újkőkorl sárfalú lakóház szerve tartozéka. Mind n s tre gondolkodá ra késztet már ebben a korai korban a faanyag lIyen nagymérvű és Ilyen sajátos
rendeltetésű használata, amihez még a felhasznált faanyag kttermelése, elő
készltése (hasítása), a fa megmunkálása, t hát egy jelentő bb technikai, épltői művelet, munkafolyamat ls hozzájárult.
A termelt és megmunkált faanyag nagyobb mérvű felhasználását figyelembe véve boronafalas, talpgerendás épftményekre ls gondolhatunk. Fel·
tételezhető ugyanis, hogya bárcai (Barca) bronzkori lakóházhoz hasonlóan
a talpgerendá vagy esetleg teljes egészében egymásra rakott, egymásra rótt
gerendafalak.' boronafalak ls előfordulhattak. A néprajzi párhuzamok alapján
azonban a talpgerendás vagy boronafalas épftményeknek a nyomai elsősorban
a föld szInén jelentkeznek, nincsenek bemélyltve a földbe. Ennélfogva n 0mait vajmi ritkán állapfthatjuk meg. A talpgerendás faszerkezetek vessző
fonásos falazatal és fejlettebbnek ls feltűnhető tetőszerkezetel viszont még
kevésbbé jelentkezhetnek az ásatások alkalmával.
Az őskorI verem- és putrllakásoknál részben a falazat és a tetőzet erős l·
tésére. annak védelmére farönköket, gerendákat, cölöpöket ls alkalmaztak.
A nyeregtetős vagy sátortető , a föld szlnére épített vagy földbe mélyített
hajlékok sövényfalazatalt gerendákkal. fahusángokkal, farönkökkel borftották
le, és földdel töltésszerGen meghányták.
hajlékok tetővázait növényI héjazattal fedték le, a héjazatot földdel vastagon letakarták, majd az egész szerkezetet farönkökkel borftották le. Ez a szerkezet az ásatási nyomokban vajmi
kevéssé jelentkezhet egykorI voltát viszont hazai és északeurópai leletek
bizonyítják. DunántÚli pincék, szőlőbell hajlékok sok esetben még a közelmúltban ls hasonlóan voltak lefedve, l11etve erősItve.
Az ásványi anyagok közül elsősorban a föld használata volt az általános.
A kő szórványos előfordulása rendszeres és tudatos alkalmazását - épftől
gyakorlatát - még nem eléggé bizonyItja. A kőanyagot természetes állapotában. esetleg kevéssé megdolgozva ls, feltehetőleg a növényi (sövény)
falazatok és gerendaszerkezetek erő ftésénél, rögzltésénél, l11etőleg a tUzelő
hely építésénél formálásánál alkalmazhatták. Az erre vonatkozó adataink
azonban még eiéggé szórványosak. A föld szlntsn, domboldalakban, vízmosta
partokon szakadékokban található természetes partfalak, omladékok, mélyedések, u~egek, enyhhelyUI, IdeIglenes szállás,helyUI ls szolgáltak a már koráb-
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III8YObb barlangok mellett.
ban hasznlllatos
term
PZGd'S~.
l1
üregelt megmunkálva.
Könnyen áJbató IlllZfalak
sáUúIlullPDYbe ehette az őskori ember.
hosszabb ldelg. eseUeg .uand6 IkaJm .... aJüftOtt s nagyobb méreta üregek
már tudatosan laUS CQJaJra a
a bfJbató adatunk. hasonlóképpen fel.
felhasznállis4t. bér erre aUg van meg
tételezhetjük.
megdo1BOt8t1an formájában ls, sokfélefOld felhasmáJását. nyers. IUyftett vagy a fOld színére épített hajlémldbe m dfedésSel látták el. részben mintegy
képpen gondolhatjuk el.
kokat fOldborftással. fOldhányással••
vesszőre tapasztott sárfarak, cölövédő borftásként ls. földet 91) ~!.:,u •.:.. lel esetleg még külső növénYi
pOk és gerendaIalak borftására~"'" •
k rással SO é yfonással karókka1 Js merevftve és bJztosítva, amInt ez nem
~~~ népi éPf';é~yQnknél ~ég a kOze1rÖultban ls megllgyelhet6 volt. A földet
.
ebben az esetben nem szerkezeU elemltéDt vehetjük figyelembe.
vfzzel nedves anyaggá megdolpott fOld m!nősége és jellege alapjan
természetes állapotában felhasznált föld és agyag növénYI
sokféle lehet.
anyaggal (nád, sás) berakva és falazva. nOvéDyI anyaggal (ra, sás, nád, nád·
cSOrmő. glz·gaz. tOrek, pelyva stb.) keverve. Gsszedolgozva, bizonyos mértékig egymástól eltérő és más Gsszetétela és JellegQ falanyagot, falazatot ls
jelentett és jelent még ma ls.
ás épftő gyakorlatot jelent a természetes állapotban ls képlékeny föld
rakása vagy dOngOlése. mást a nOvényi anyagokkal eléggé összekevert és
vízzel Osszegy\lrt nedves agyagból készült rakott fal, fecskerakásos falazat;
mást a kisebb sárrögGkbe. sárkoloncokba, cSOmpOlyegbe (sárgömbölyegbe)
vagy nagyobb sárdaraookba gy\lrt agyagból emelt és esetleg több réteges
agyagfalazat.
Szabályos. a vályogboz hasonló vagy annak megfelelő formájú és tech·
nlkáJll sárfalazás. vályoglalazás az őskor emberénél - eddigi Ismereteink
alapján - még nem tételezhető fel.
föld-, a sárfalazat nyomai természetesen J6val nehezebben állapfthat6k
meg. mlnt a f szerkezetek nyomaI. Sok esetben főként a vázas tart6 szerkezetekre gondolva. a kevésszámll s csupán egy-két r helyen előfordul6 ágas.
lyukak. oszloplyukak alapján elsősorban a lombb61, faágakból vagy földből,
~rból készOlt falazatra ls gondolhatunk. Az ut6bbl esetben természetesen a
föld nyag egymást61 eseueg eléggé elválaszthat6 rétegel elszfnez6désel az
Irány dók.
'
- lődé<>be
. hódmezővásárhelyi KllIcénYdombon feltárt s a tiszai
tartozo eg\1k lak6ház nemcsak ala raJill
muve
~
tében is Jelentős (32 kép) A 2 8Ó
ag, de épftő anyagában és szerkeze·
zata sárból. sárkolon~okbói volt
m széles és 9,50 m hosszú lakóház falastb. nélkOI (XX IX. t. 1. 2). Az el~ftv:, mindenféle faszerkezet, ágasfa, .kar?k
falú lak6ház vastagon, többS1örose:g~á:8)'lDéretű, 26,60 m2 nagyságu, sarés kerek faanyag volt gondosan e ott padozata alatt lerakott, hasított
0.01-0.02 m vastagon többszörG~ás mellé rakva. A legfelső ·rétegében
2 tapasztás technikájából következőlen ~rsztott padozat a lak6tér sarkainál,
A sárfalll lak6ház falai ból csug e erekftett formában mutatkozik.
aránylag vékony. 0,08-0,15 m vpán töredékek maradtak meg, amelyek
A ház alapjai fölött, a némely hel eastag falakra engednek következtetnI.
rétegből olyan 'égett sárgöngyOleg~kn ~5kO m vastagságú kiégett sártapaszviszont a sárfalak 0,40 m vastagsá~ r oloncok ls kerültek elő, amelyek
sárgOngyölegek durva szem~ pel ásls utalnak. A kiégett sárkoloncok,
YV
kevert anyagból állanak, asát-
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tapasztással megegyez6en. Figyelemre mélt6. hogy korábban, néhány méterre.
nádkötegek maradványai ls felszJnre kerUItek. Ez az ásatási anyag azt bizonyítja. hogyafeltárt lakóház a .. f cskerakásos" - tehát a sárfalll - alföldi
épftkezések legrégibb emléke (XXX. t. 2). A sárfalú lakóházban faszerkezetfalazat tehát nyil ánval6an teljes egészében
nek nyomai nem kerUItek elő.
sárfalból készUlt. Az adatközlés, val'.lmlnt részletes és hiteles felmérést rajzok
ebben az e tben sem hagynak kétséget. Alefedé e. a tetőzete vfzszlntes.
a sárfalazaton keresztUI rakott kar6kb61, husángokból állott, növényi anyaggal
(sással. náddal, fűvel, gazzal vagy szalmával) kazalszerűen megrakva. A "tető
zet", a födém. a fedélszerkezet és héjazat egyUttesét figyelembe véve tehát
arra ls gondolhatunk, hogy :\ kiégett sártapasz-tör dékek nem mindIg és nem
klzár61agosan a sározott, tapa ztott sövényfalat bizonyItják.. A fában eléggé
zegény vidéken a sárfalazat t IJe egészében, szervesen megtalálhat6; alkalmazása, használata nyilván még korábbl Időre ls tehető. Ezt az önmagában
Jelentékeny épltkezésl m6dot, épItésl gyakorlatot az Alföldön - népi épItkezésUnkben - a mal napig megtalálhatjuk (XXX. t. 4).
A föld. llletóleg a sár főleg a sIkföldi és fában szegény vidékek építő
anyaga már eléggé korán J lentkezlk. és néha' általános ls lehetett. A föld és
sár, mint szerkezeti elem, tehát mint az épItőanyag és építőszerkezet része
és tartozéka viszont az egész őskoron át megszalótás nélkUl általánosan
használatos.
Igen sokféle változatos felhasználásban gyakori a sártapasztás. Egyrészt
a kOlönféle építmények (főleg a vesszőfonásos, sövényfonásos) faiazatainak
sártapasztása, részben az építmények tetőzetének elsősorban a nedvesség
elleni védekezés (szigetelés) céljából val6 lesározása, tapasztása, valamint
a lak6helylségek padozatának sározása, lesimItása, a tűzhelyek sárból, agyagból építése. formázása, a kOlönbözó vermek (gabonások) tapasztása az egész
óskorban általános. A vízben megdolgozott, megtaposott, vert, képlékeny
föld (sár) és agyag felhasználása tehát rendkIvül sokrétű, változatos, ennélfogva általánosan elterjedt volt (XXIX. t. 1, 2). Az építmények, el9Ósorban
lakóházak padozatának a sározását feltehetőleg a talaj, a föld színének bizonyos mérvű vagy teljes elegyengetése el6zhette meg. A padozat, feltehetőleg
a használat, a Járás és talán a ledöngölés következtében bizonyos mértékig
már eléggé összefUggó és egységes felületté ls alakulhatott. Majd, nyilván
hosszas tapasztalat és gyakorlat következményeként ösztönösen, majd tudatosan alkalmazhatták a sározást, a padozatnak agyagos sárral val6 lesImítását. Ez a technikai művelet természetesen az anyag mln6sége, Jellege (sárga
agyag, fekete föld, homokos agyag stb.) és tartozékai (növényi köt6anyagok.
mlnt pl. pelyva, törek stb.) következtében ls változ6 és kOlönböz6. A padozat
tapasztása. lesározása ezenkívOl még a rétegek vastagságától, azoknak gyakori vagy ritkább megúJftásától ls fOgg. A csupán durván elegyengetett vagy
már ledöngölt és leslmftott padozat vastagabb vagy vékonyabb. gyarlóbb,
elnagyolt vagy jobb, ftnomabb és többszöri lesározása ls megfigyelhető az
ásatások alkalmával. A leégett építmények k1égett sártapasztásal, sározott
padozatal b6 és tanulságos példákkal szolgálnak.
A sárnak, de els6sorban az agyagnak a felhasználása tűzhelyeknél. a
tOzellihely építésénél és formálásánál ls j61 megflgyelhet6. Az 6szentlvánl
ásatásoknál a többszörösen tapasztott egyszerű tűzhelyek mellett peremes,
durván csipkézett kOlönböz6 és többszörösen ls megúJftott kérek, félköríves,
ovális tapasztott 'tűzhelyek kerültek e16. Az 6szentlvánl 10. Jelzésű putri
0,50 X 0,15 m nagyságú ovális tűzhelyének a rétegez6dése az als6 fe1Uletén
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05 m aatq
réteget mutat. efölött
~tokkal és •
el
O, O m
hamuréteg fekszik. amel)'en
0,15 m
ta&' úrgafOld ter01t el, 1eBfelcn elalm1tott és tapasztott 0,05 ol
vasta&' égett rész feld1dt.
bbl tozel
tudatos és módszeres megújlt.'\.
sát ls bizonyítva.
'
tllze1c5belyek gYtlIrOr1 vAltozúa
tGlhelYeIt eléggé változatos formai
megoldása és alak1túa, a 1esár0z4s. l tapuzW, bosszú, általános és nyilván
a jól, megfelel6 tapasztalat alapján k1alaItult JYllkorlatot is bizonyítja.
knlönbGz6 méretl1 és formájú. részben tpredékeiben található és sem
a latóbázakhoz, legkevésbbé a tOZe1c5belyekbez tartozó. azoktól terUletll~g ls
elk01ön016 lesároWiok és sútapasztások nyomal feltebetőleg kUlönféle és más
jelleg\l. kisebb építmények épftésére és használatára 15 utalhatnak. Elsősorban
a földbe mél ített és élelem. szemes terméIlyek elraktározására szolgáló ver·
mekre, még a föld szinén emelt kisebb és nagyobb l1rtartalmú hombárokra,
gabolUisokra I gondolhatunk.
nagyobb méretl1 öblös edényekre emlékez.
tető hombároknak természetesen az IdcSk folyamán csupán a föld szinére
tapasztott alsó része maradhatott fenn; ennek a nyomai kerUlhetnek elö.
kisebb méretl1 és általában szabálytalan (néha köralaprajzú). kUlönálló
lesározások mellett eMforduló néhány karólyuk alapján egyúttal valamelyes
védőfedélre, tetőzetfélére. lefedésre I gondolhatunk.
Ilyen jellegű. szerkezetű é rendeltetésl1. legtöbbször sárból falazott és
tapaszlQtt hombárfélék általánosan Ismertek ás elterjedtek. A mexikói kukorlcás hombárok. az afrikai és hazai (nagyaltöldl) gabonások formájában és
rendeltetésében a mal napig megClgyclhetjOk.
lesározás, a sártapasztás azonban nemcsak mint szerkezeti elem és
mint önálló. önmagában ls &1asználatos építő gyakorlat jelentkezik az őskori
ép!tkezésben. Mint tudatos diszités, llletőleg mint az őskori ember diszítö
muvességének eg)1k alapja és anyaga ls megllgyelhető. A hódmezővásárhelYi
kök~nYdombl újabbkcSkorl egyik lakóház homlokfalának a bejárat feletti része
a~ uJkókorl ember épító-diszitő készségét bizonyítja. A kunyhó romjainak
artapasztásból készÜlt dIszité e háromszöga!akú A
.
párhuzamos szalagok fehér é örö zi.
. z egymassal valtakozott
hó
s v s s nure voltak festve Eg
. Ik k
az
hasonió
s diszítésOl azokat az elemek~t b~ e~~ a kunyhókat valóban diszitették,
lemezték.
zn
, amelyek az egész kerámlát jelEz a leletanyag tehát arra ís flgvelm zt
építő szerkezet ből adódó természete é ít~ et, hogy az építőanyagból, az
nyújthat formai alakftá t s b12tosítba~ bizo zet! egys~g ~ár önmagában ls
elsősorban anyagszerúségében. szerkezeti u:~s mérvu muv~szi megjelenést,
z
kor embere ezen túlmenően lakÓháza építésé é~gában és aranyaiban. Az ös·
kat használt.
n még különféle díszító mintáIlyen Jellegű, egyszerűnek ls tetsző az
csolódó diszftő elemek még napjalnkb 'I őskor díszító művészetéhez kaphelyek körOll díszHésekbeNl alföldi sáréro;tk: élnek. és elsősorban a nyílt túzA fentiekben vázolt építési tevé~n ~éS(j hazalnkban ls megtalálhatók.
zatban. 1lletóleg a megismerés a ta ~ gek egymásutánt fejlődési fokoépítő kész9égben jelentkeznek: A ~~n~ás és a gyakorlat által kialakult
építő tevéken ge azonban részben e
z6. reszben egymásutánt korok.
anyagot és szerkezet! megoldást alkal gytdejaIeg ls a legkUlönfélébb építő
zatos felhasmálása tehát egyes korok ~~~ A kQlönféle építőanyag váltog atároZá9ánál nem lehet mlngen
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then döntő jelentőségű. Inkább az alaprajzi megoldás és az építőanyag
rkezeti eg)'sége álhatik - további alapos vizsgálat és ásatási anyag alap·
Jú - korhatározóvá. Egy s és már fejlettebb szerkez t! mód mellett
dejl1leg a korábbl é kezdetl g ebb építő te ékeny ég megoldásai ls
jelentkeznek.
változó é fejl d6 építő tevékenység egyldejl1leg a már korábbl
éi felhagyott. kezd tleg s bbnek I tlÍnö m goldásokat ls tartalmazza és használja, gyakorolja. z építé r alkalma nak vélt és a kívánalmaknak, az Igényl nek és nyilvánvalóan a nemzedékről n mzedékre öröklődő építő készségnek
és gyakorlatnak ls megf I lő n, az pítőanyag megszerzése, kltermelése, öszszegJ'űjtése és f lha ználá a n megy mber, de valószínűen egy-egy kisebb
közösség (nemzet ég, család) közö munkáját jelenthette. Elsősorban a fakitermelés és szállítá, valamint gy-egy nagyobb méretű, több méter hosszú és
aránylagosan vastag fagerenda, ágaS' szelemeng renda elhelyezé e, felál1ftása,
beásása és rögzítése meghaladja egy mber, ok setben kisebb, pár emberből
álló kö,zösség, munkacsoport erejét. Egy nagyobb méretű, 4 - 6 -8 m hosszú,
0,20 - 0,50 m átmérőjű szelemengerenda 2 - 4 m magasságban való elhelvezése, az alátámasztó és tartó ágasfákra helyezése s rögzítése feltétlenül
több ember, bizonyos épftő gyakorlatot ls jelentő munkacsoport összeszokott
közös égi munkáját Igényelt .
A késő bronzkori lakóházak - a hatvan -strázsahegyi és a füzesabonyi
nagyméretű lakóházak építésénél az egy sorba állított ágasfák elhelyezé e, rögzítése, dúcolása, a nagyméretű szelemengerendák elhelyezése, megl'rősftése, rögzítése közö~ségl munka és társadalmi szervezet nélkül elképz 1hetetlen.
.
5. Rekonstrukciós kérdések, megoldások, tervezetek. Az őskorl építmények, épületek s elsősorban a lakóház vizsgálatánál, amint az előzőekben
megfIgyelhettUk, az egyes elrendl'zés, alaprajzi megoldás (a belső tér elrendezése, elosztása) mellett az épftőanyag, az építőszerkezet Ismerete a döntö.
Ezek egyUttes és egyenértékű vizsgálata, adatainak részletes Ismerete és helyessége, tehát a pontos, minden részletjelenségre kiterjedő, teljes és alapos ásatási munkálatl)k és hiánytalan adatközlés teszi lehetövé, hogya továbbiakban
rekonstrukciós kérdésekkel, megoldásokkal ls foglalkozhassunk. Az előzőek
alapján, de már egységesen kíséreljünk meg egy ásatáSi anyaghoz kapcso.
lódóan rekonstruálni egy őskori építményt.
bárcai (Barca) bronzkori lakótelep ásatása folyamán hosszukás, t~gla
lapalakú lakóház alapjai kerilltek elő, a földművelő életformára utaló eszközök
kiséretében, 1,50 - 2 m között változó művelődéSI rétegból (85. kép). Az ásatás felvételi rajzai szerint 1.60 m mélységben erősen égett agyagréteg és
a lesározott padozat töredékei kerUltek elő. A lakóház az ásatás megflgyelés;1
szerint leégett. A vastag, átégett agyagréteg és a gerendázat, az ágasfak
helyén megmaradt faszén-maradványok, a megszenesedett gerendák, gerendacsonk és fadarabok ls erre mutatnak.
A ház északi-déli Irányban fek~zlk. Hossza 9,50 m, szélessége 3.1~ m.
A gerendázat, az ágasok helyei pontosan kive~et6k (X~~. t. 7). Különösen
a déli, nyugati és az északi falazat ágasai hatarolják körill pontosan a .lakóházat, a lakóterel. A lakóház keleti falazata teljes egészében nem állapltható
meg: Itt, ezen az oldalon a feltételezhető falazattal párhuzamosan töb~ kisérő
ágas nyoma kerilIt elő. Az ágasok, az ágasfák nyomai (~élyedésel) átla~
0,20-0,25 mátmérőjűek; mélységUk 0,20-0,70 m korott váltakozik.
átlag 0,40 m mélyek. (Az egyes ága oknak a padozattól mért mélységét az
alaprajzban centIméterben bejegyzett számok Jelzik.) A lakóház belső terében
14 Bégé,zet-41~~._7/04
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a kOlstl tMeJhat'rol6 talalatt6l
méretl1 ágasfa
t
• Ez
tenge) onal4baD 'l1ó
jell
. az éSZaId é a dQ1 bomlokfakm 8%
(A-val Jelzett, 26.. 70. .) qur-

_ .....01 m61 több. k1sebb-nagyobb
baD csupán a középső, a hú
) qasta szerkezeU. Ez ugYanla
Q)en elhelyezett két mástk
a tet6sZerltezet szelemengeren.

z áOag 1.60 m mélységben fekvő
.
mapotban maradt fenn: a csaknem padozat néhány helyen még eléggé
......d ányal vörösre átégtek. A lakóház arasznyi vastag agyagos lesározás
ka lcsokkal rakták kl, erősitették meg~laPJát eredeUleg nagyobb kövekkel
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86. k p. Bronzkori lak6ház alapjának kiegészilell rajza

5. k' p. Bronzkori l.k6hh alaprajza

dá!át (S7g.) vagy szelemengerendáJt hor
lyeben a szelemengerendának egy 2
h dó ágasfák helye. A lakóház t"nge0,08 Jn vastag megszenesedett
osszú, áUag 0,20 m széles és O Ö6megfelelően közel került elő.
a a szelemengerendák eredeti irá~Yának
A nyug'1tl falazatnál l 90 m h
vastag boronagerenda (talpg~renda) osszú, átlag 0,26 m és O 07 - O 10 ro
szélén egy-egy k1sebb O
r')ncsa feküdt. Ebben
'
,
részén pedig két na ~bb,10-0,12 m átméróJQ 21 14a gerendáb~n két
gy
található (XXIX. t. 3 , 6 , 8') . 0,20-0,25 m átméróJJ (2'6 ' 33 sz.),
a középső
sz.) oszloplyuk

CSOnkr

A lakóház keleti részén nagyobb, kavicsokból összerakott kormos pera tüzhelyet jelz!. Az épület délnyugati" sarkában ugya~csak
uzhelyre valló kőkupac rJgyelhető meg; a lakótérben is több helyel\ előfordult!
~ég kisebb-nagyobb égett rész, esetleg kisebb és Ideiglenes tüzhelyek marad~átyal.. (Az alaprajzban vastag átlós vonalozással jelezve.) A lakóház kele U
la ~zatanál a kísérő kiHs6 ágasok tengelyében félkörlves (patkóalakú) kemence
r:sarozott als6 felülete maradt fenn. h'elt testa, felső részében gömbölyü, alsó
k szében kerek, lapos agyag kemencedugó (kemence-szel e I6nyllás elzáró)
er~1t még elő, a filzesabonyi leletekhez hasonló hordozható tüzhelyek és
parazsborftók töredékeivel együtt.

~!,éS kőkupac
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raJán lil ágasfákat egybefoglaló
lakóház alapfa.Jdnak
val6súll4
6b4z faIazata sövényb61 készült,
falazat ponto
l an jelDl (8. k~U megoldás a vesszőre tapa ztott
kl\'Ul·belUl ag)'8gtapasztúsa}· Ez a
lD oldalfalazatokban . ~s a hom~ok.
sárfal.:lzatnak Celel meg.
lakóház rkalnÍérelbatárOló Slárlalazatának a yazat
falazatban levő gasok eg résZt a ~::Zálló (A- al jelzett) ágasfákkal egyUtt
alkotják, másrészt a lakóház tenge Ezek az ágilsCák hordták a tetőszerKezet
II tető zerkezet t l alatámasztot~
bból álló szelemengerendáll, amel} az
szelemt:ngerendajal. e lieg tO~b ara
lezve.
alaprajzon zaggatott \'~nallal \an ~kJ:S{ ~ az elmondottakból ls nyllványaló,
II sárlalas, ága. fás. szelemengeren.
házat, mint az a tá l ada
ho zúká, téglalapalakú, vesszórelhtatpaszlOjQkl
lakóház keleti oldalfalával pár.
dás, nyeregtető épUletnek képze e
e.

Ce

Ó. az ábrán tehát keresztm tszetben látszó szelemengerendát a középen
Cöldbe ásott ágasfák tartják. Két oldalon, a két oldalfalnál hasonló, de lényegesen ki ebb méretű ágasok hordják a feltételezett koszorúgerendákat (oldal·
ágasokal, oldalszelemen k t).
falazat
oszlopaI, ágasal özött kor okk:11
összefogott, merevftett övényfonás vagy vc sző·, g llyfalazat állott. A tető
zet nyeregfedeles. A szelemengerendán és az oldalfalazatok oszlopain, ágasaiD 'fekvő ko zorúg r ndák hordják a zarufáka Az eg lk szarufát alátámasztó vékony ága az építésközi agya ké őbbl beépítés, átalakítás, kl gé·
.zftés, Javítás módját, tehát az Időbeli éget ls magyarázhatja. A szarufákon ,
a horogfákon, ragfákon ker ztben fekvő husángok, karók, gallyak a tető
lécezé ét alkotják. A tetőzet minden valószínűség zerlnt gaz, fűféleség,

~.

RR. kép. Bronzkori lak6h6z leló zerketele

huzamosan álló ág
. minden bizonnyal a tetőszerkezet megnyújtá&át, a
fedélnek a héjazatát támasztották alá, tornácos megoldást ls feltételezve.
z alaprajzban a za gatott vonal a feltételezett eresztoldást, a tetőzet szélét,
a csep gőt JelzI.
A lakóház b l jében átlósan álló ágasok részben a falazat, rés7.ben a
t tó z rkezet g.ldtjú \' g~ ké őbbl alátámasztására, merevitésére ls szolgál,
hattak. Feltch ·tó azonll< n az l , hogy ezek az alaprajzilag indokolatlan ágasok
e ctl g a bel o ber n ezé tartozékaI. felszerelésel is lehettek
.
A rekonstrukciós_alaprajzban a fekete nyilak Jelzik a 'feltételezett bejaratot, a bejárati nyIlast. Feltehetőleg a lakóház kelet! részén, teljes egéS2é~en I n~ l.tolt .b~j~rat e tleg yalamilyen mozgatható, fonott sövényfalazattal
\ olt ellátv a (XXX II. I. -l· A nyugati oldalCalazatban előkerül t cölöplyukas
talpgerenda e etleg ké 6bbl toldást, javítást, átépítést vagy talán egy másik
bejárati megoldá t l jelenthet. Az alaprajzI helvreá1l't - I kí é l t k ellett
a lakóház felépítését és kUlső megjelenését kUls' - f I ~sá s r be ~ Ibm tJuk
.
,
o ormaj t is á razo a
(87. kép). A lakó haz keresztmetszeti rajzán a t tő'
san
e germccel parhuzamo
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áté
áté - lehetett A közölt helyre·
lombtakaró - népi elnevezés szerint s ,cs
. fl elhető alatta
állításl keresztmetszeten a már em!ítet~ eresztold~Sj ls jÓ~~~~le~f Inkább csak
a kemencével, amelynek a helyreallításl képe te esen
P
'kell e ez.
a kemence érzékeltetésére szolgál. A ke;es~t~:~~e~~~e~é~e~e~gV ~I~{ az
nünk, hogy a magass;ígl méretek csup n e e ~zek a~ eredeti ~írendezés'
alaprajznál. ahol minden !)'léret az ereádetl hjel~Ze főleg' a magassági méretek
.
I b
nek felel meg. A lakóház helyreállít si ra zam
ék t magát az embert vettUk figye em e.
megállapításánál mint mért-h -e, vázas tart'ó szer kez eti ága""ás
szelemengeren~1,
A bárcai (Barca ) lak o az
már korábban ls Ismertetett
dás megoldására vQnatkozó elképzeléseinek a -k 85 88 kép).
falazat
ágasfás szerkezeti kérdésekkel teljesen me:e~y~~ak( liiet61~g merevítenek.
anyaga tapasztott sövény. amelyet ága~ z:ntl oldalfalazatban álló ágasok
A fedélszerkezetet az ágasfák, Illetve a .oss dák (a sárgerendák. az oldaltartják. Ez utóbbin feküsznek a .kosz~rugeren horo fák karók) az ágasfák
szelemenek). A fedélszerkezet szarufái ~I~~~~~mene~en ~yugs7;anak. A szeráltal tartott szelemenger~.ndán és az olf~kon n ugvó lécezést és karózást ls
kezeti elemeket, a ragfakon, a horO~t k ók:al faszegekkel merevitették,
ves~z6gúzzsal, es~tleg é!.esre h:~ye~e tet6~~erkez~tet oorftó növényi ered':!tű
kötözték, gúzsoltak és. ro~zített . ít tték nyom ták le, felső végUkkel páro·
héjazaton karók, hosszu faagak mereve,
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.val Osszerogva. csíptet e és J1lzs01
részletes. minden Jelen gre
részi

rajz. rén kép tb.) alapján - meBIY~
struálható (89. kép. 87. kép).

bP - e1s&lorban ls az alapos és
~edc5 ásatási relvétel (relmél'é
szerkezetében elhlhetően rekon:

fUzesabon)'1 adatok alapjá n ké
.
lakótelep három épilletét mutatja b
:Ult r konstrukcl6s rajz egy kl ebb
nyo mérvű. ugyane ak a hazai ré . s~ özölt alapr, Jz gy s adatainak blzoIdegé zltésé\' I s az ága fás z k g
és n prajzl példák alapján történt
zásával (91. kép, XX I . t. 4). r ez
- tudatos szerkezeti - hangsúlyo-

t :tI

r

91. k p. Bronzkori laluré..lrl rrkonslruk iÓJ

89. kép. Bronüori lak6hh homlokrala

Hatvan- trázsahegyl terep h
ló
gb
letet tesz lehetövé. A? alaprajz (bel~:~nr~j~e ~zhat6 rekonstrukcl6s kIsérzefJ és néprajzi példák alapján történt klegé~~it:sSéVadelatalénakb
a haza~
régé, r sz en
az agasfás

(v.

Ö.

81. k~p)

Mind a három telep lak6házalnak rekonstrukcl6s rajzai az előz6ekben
részletese n tárgyalt kérdések figyelembe vételével és felhaszn'álásával készUltek, IkUlönös te!klntettel a hazai néprajzi példáikra. a még ma ls élő népi ép:tményekben található, az őskort61 napjainkig élő szerkezeti megoldásokra.
Szerzett tapasztalataink más korok épltményelnek - pl. a magyar középkor
házalnak rekonstruálásakor - ls j61 hasznosflhat6k.

VI.

Z

ATÁ I TEH LET É
~IEGFIGYELT
JELE T ÉGEK RöGZtTÉ I ~IóDJ

1. léré'

'oI~·

~~

w. "'. B "",,;
"" "oo,'''''''' .
szerkezetek erőteljes klh
_
J (,. Ö. 80. kép)
strukcl6 ki
angsul\'ozásával ké .
egy bros k sériet. az adatoknak"Is megfel 1-szillt helyreállítási rajz, rekonátCo 6 nz ori lak6ház, hanem e
na
e oen már nem egy építmény nem
g képét ls nYújthatja (90. :lp xgyxloxbbméretú lak6telep egy részé~ek az
,
. t. 5).
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Az ásatáson megfigyelt jelenségeket rajzban, fényképben és pontos
leírásban rögzítjük. A jelenségeket szűkebb vagy tágabb környezetükben
ábrázoljuk, tehát földrajzilag térben elhelyezzük. A megfigyelések Időbe U
rögzítése (mit, m1kor figyeltünk, illetve találtunk meg) csak az ásatás vagy
leletmEmtés. terepbejárás menetének szempontjáb61 fontos. A feldolgozásban,
amikor az eredményeket közöljük, ritkán, csak kivonatosan kerill leírásra.
Az ásatások eredményei érdekelnek bennilnket, nem pedig az, hogy mennyi
Idő alatt vagy milyen Időbeosztással értilk el azokat. Az. ásatás Időtartamára
vonatkoz6 adatokat további kutatások tervezésénél természetesen figyelembe
kell vennilnk.
Az eredmények térbeli rögzítése alapvető követelmény minden ásatásnál. A térbeU elhelyezést a mérések adják. Méretek nélkül sem rajzokat, sem
leírást nem készfthetUnk a jelenségekről; még a leghűbb ábrázolás. a fénykép
is csak akkor nyújt megfelelő tájékozást. ha az ábrázolt jelenség mérete a
képről leolvashat6. A rajzok és leírások elkészítését mindig megelőzi a fényképezés és a mérés. A kiválasztott terület mérésének legtöbbször meg kell
előznie az ásatást ls. Az előre bemért terepen az ásatás minden jelensége az
első ás6nyomt61 kezdve azónnal rögzíthető; ezért szilkséges azoknak a tám-
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......... ---h_Irha a
,eket távoU vagy szl1kebb.
pontoknak el~tes k1t
• - . J......
összelQgpsben kötni lebet.
Abrúolásban a földfelsZÍn po t.
Az ásatási terOlet helymegbatár0ZÚ8 az
l kk
n
Jalt egymáshoz viszon ItJa.
felOletre ábrúOlás etftő vona a al érhet6 el,
tehát a mőd azono a Cöldmérésben kOvetett módsZerrel. Ezért a következók·
ben a Coldméréstan (geodézia). azon módBIeJ"elt. fogjuk rOvlden ismertetni,
amelyeket az ásatásoknál használunk. Ezek lsIIIertetésében els6sorban Oltay.
Károly kOnyvét (" geodézia elemel", 1921.) kovethetJük.
z ásatásnál végzendő mérés. m1Dt m1Dden földmérés, kétféle lehet
Izszlntes és függőleges (tá olság', terQlet-, Ulet&eg magasságmérés), melyek
mérési elemei vizszintes vagy függőleges sfkban elhelyezkedő távolságok és
%Ögek; a mérés eredménye vlzszintes terület vagy magasság. Mindazokat a
méré ket. amel eknek felada~ a vetüleU pontok helyének az alapfelUleten
(rajzon) \'aló meghatározása, vlzszintes mérésDek nevezzük, s vele a földfelzlnen található pontok helyét keressQk meg. Azokat a méréseket. amelyek
célja az eredeti pontok magasságának a veUlleU •pontoktól mért meghatározása. fOgg6leges mérésnek nevezzUk.
'
z ásatásoknál vízsz1ntesen csak akkora terUleten mérünk, amelyen a
felvett felUlet Iknak teklnthet6. Magasságmérés szempontjából a felUleteket
egymá l párhuzamosaknak fogjuk venni, ámbár 'll fOldfelUlet a vízszintes
siktól eltér (torzulás).
l. felUletek érlnt6 síkját vfzszintes siknak nevezzUk; a felületek részelt
a folyadék fel zlnével álllthatJuk e16. Ennek a mfiszere aUbelIa (vizszIntrnéró).
libella tengelyeknek. egyeneseknek vlzszlntessé tételére (tengely pl.
a távcs6). továbbá ezen irányoktól való kis szogeltérések mérésére szolgál.
vízszlntmér6 zárt Uvegedény, amelynek belső felUlete gömbfelület (szelencés Ilbel1a) vagy hengerpalást-felUlet (csöves libella). Az edényt folya·
dékkal csak annyira töltik. hogy a folyadék felett buborék maradjon.
csöves I1bel1a 20 - 200 mm hosszll, belül csiszolt üvegcs(5, A csövet
burkolják. foglalatba helyezik, amelyben a libella csövét Igen kis mozgatással fel-le és jobbra-balra lehet mozgatn!. Erre a célra szolgálnak a llbella
Igazltó csavarjal.
hosszúkás buborék a felUletnek legalább harmadrésze
cső kU~6 felUletén rávésett beosztás van. A beosztás kezd6 (O) voná~
középe? \an. é Igya \'Iz zlntmér6n két ellenkez6 irányll számolást találunk
.
vonasok jelölé e kUlönböz6. A csöves IIbellák lb
nek szabadok é kötöttek.
e elyezésük szerint lehet·
Ha aUbelIát rögzítjUk a n'
l b
ten a legmagasabb pontot, a'mely ~~z~~~: aan levő buborék kijelöU a felUlelát az Irányító csavarokkal olvan heh'zetbe kb~~rék középpontjáva!. A llbelpontja megegyezzék a beosztás kezd"K (O) e oznt, hogya buborék közép•
'J
pontjával
zabari Ilbel1át fekvő tengelv vi
.
helyezzUk a fekvő tengeine pl e ; ré ~Zlntessé tételénél hasrználjuk. Rábemérő háromszög egyik 'szá~~ sI'J g szeU metszet alapvonalára vagy a
a bUborékot megközelft61eg köz'éPr: ~~Ftelelő Csavarokkal. esetleg ékekkel
végének állását. majd hosszában átCekt jt~' Leolvassuk a buborék egyik
buborék nyugalmI helyzetfi lesz. újra leol~ Uk a músz~rt. Megvárva, míg a
. két leolva. á számtani középarány
assuk ugyanazon végének állását.
rozza meg. Síklapot, pl. térképész_a~~l~z lliet(i vég normális pontját hatáleges yonal alapján állftunk be
' VíZSZIntesre két egymásra meróSzabad lIbellát vlzszlntt's' hosszméré
sen lejt és a távolságot nem lehet közel S:él használunk, ha a felsrzín eró"
felszínhez kimérnI. TIyenkor a
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JII~r6szalagot lIbellával állitjuk vizszintesre. Metsz trajzolásnál annak a
vizsZ1I1te vonalnak elMllltá ra használjuk, amel~"től leCelé valn' felfelé
JDérjUk a rétegeket; szelvényben mélységmérésnél pedig akkor, amikor a .
négyzethálózatos rend zerben két alapponttól rendezőkkel mérUnk.
A szelencés Ubella lapos, henger Uvegszelence. Felső lapján beoszt s
nincs; helyette egy vagy két koncentrikus kör van bekarcolva. \igy, hogy
a kör CelUlről nézve kerek bels6 átmérője egyezik a buborék átmér(ijével.
kOrOk középpontja. a mfiszer főpontja és az ezen keresztül Cektetett érintő
sik: a tengely sikja. C ak kllgazltott állapotban használjuk. Kisebb fajta
teodolItokon vagy szintező múszereken találkozunk vele. Beállltása Igazltó
csavarokkal történik, úgyhogy a buborék a főpont köz pére kerUljön.
Ezeket a műszer ket nagy hőmérsékleti Ingadozástól óvnunk kell. A I olvasás a buborék helyzetér mindig merőleges legyen.
2. A távoleső pontok mérését segftl elő az egyszerű távcső. Két gyUjtő
lencséb61 áll: az eg~ lk a képalkotó agy tárgylencse, a másik a nagyftó vagy
szemlencse. A tárgyi ncse a kétszer s g újtótávolságnál nagyobb távolságban lévő tárgyaknak valóságos. de iordftott képét állftja elő. Mivel ez a kép
kicsI. azért a na~yítólencsén kere ztUI nézzUk. Anagyítól ncsét a képhez
viszon ílva olyan távolságban kell tartanunk. hogy a kép szemUnktól a tiszta
látás távolságában legyen. A távcsőben a tárgy forditott képét kapjuk. A távcs6ben kuJönböző távolságú pontokat nézUnk. tehát a képtávolság változó,
ezért a szemlene e állítható.
A távcsövet a távoll pontokra rá kell Irányozn unk: az Irányzás a szálkereszttel történik. A geodéziai műszereken a távcső két egymásra merő
legesen álló tengely körU! forgatható. Ennek megfelelően két szálat helyeznek a távcsőbe: az egyik az álló tengellyel párhu7.amos függőleges szál, a
másik a fekvő tengellyel párhuzamos vízszintes szál. A két szál metszéspontja
és a tárgylencse optikai középpontja által meghatározott egyenes a távcső
Irányvonala. Ha a távCSÖV&t úgy Irányftjuk rá egy pontra. hogy annak képe
a szálak metszéspontjában van. akkor a pontot belrányoztuk.
A távcső Irányzását csak akkor végezhetjUk el, ha a szálak képe a kényelmes látás távolságában van. Először azt kell elérnUnk, hogyaszálkereszt
képét huzamosabb Időn kereS2IUI jól és élesen láthassuk. A beállItást a szálkereszt csövének kijjebb vagy beljebb csavarásával érhetjUk el. A távcsövet
ráJrányíljuk egy jól megvl1ágított felU!etre (égbolt. fehér ház oldala, papírlap) és a szemlencse csövét addig csavargatjuk. amig a szálakat a legélesebben látjuk. Ez az előkészltés el ő része. egyazon észlelő egyszersmindenkorra elvégezhet!. A következő lépés. hogya távoli pont képét a függőleges
szál vagy a vízszintes szál közelébe állftjuk. és azután huzamo abban flgyelJUk hogy a pont képe és a szálak viszon lagos helyzete ugyanaz marad-e.
Ha' a szem mozgatásakor a szál a képhez vlszonyflva nem mozdul el, a kép
benne van a szálak síkjában. vag ls nincs parallaxis; ..ha .moz?g, a szálesövet
még Igazítanunk kell. A távcsövek nagyitása egyszeru kis szmtezőnél nyolcszoros a kisebbgeodézial múszereknél tizenöt-huszonötszörös.
3. A vízszintes méréseknél bármely pont megjelöltne~ tekinthető, ha
egy függőleges jelzókarót a pontban leUtunk és ezzel kltuzzUk a pontot.
A pontok megjelölése a régészeti ásatásoknál csak a mérés időtartamára
szól Az ásatás befejezésekor azonban helyezhetUnk el olyan mérési alappontokat. amp.lyeket későbbi munkánknál ls has~nálnunk kell. A pontok megjelölésére szol álnak a jelzókarók (mérnöki karó). Az egyenes fából készült
karó 2 vagy
hosszú; rltkál;lb esetben kettő összekapcsolható. akkor hosz-
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ét sz1nl1re (piros-fehér
szl1s4guk
m.
tegyen. A színsávok
fekete-fehér) ~
•
Ii cm
assaruval látják el
agy 50 cm szél
•
6rlnU a felsZÍnt. A jelzllJba
érisre akkor
fe Jbasm4 t6. mIdbe
a végleges pontjelölés
karót kétféleképen haaID4lJuk:
~t esetben gondosan ügyel.
(háromszOgel6s1 alappont) fGUltt _~ 41lJon. A kttl1zésnél fUgg6t
nünk kell arra. hogy a jelz&aró & " 6 6 - Ihel telenQ1: fDg66nt) haszD4lunt
ku1atd6rotnál stQkség van. Ha két
mindeD
Egyen
onal Idtlfzésére azok VfISIID ,méres szempontjából egye.
fOgg&he~ znakjelz6karót
t4z0nk
a kleU;.. tóárkot valamilyen világtáj felé irányltjUk
nest aWlro
meg. Ha
"'I
t ú
'
csak az egyik Jelz6karót t1IzzQk le fQgl6lqeaen; a zsinege
gy kössük

20

jelI&tarót. Ezután az S. mögül az S.-et Intjük be az S.-B egyenesbe. Ezután
az \1J helyre kerolt S. mögül az S.A e~'ene be tntJOk be az s.-t. Ezt addig
folytatj uk. amíg az S. mögül nézve az S.·t az StB egyenesben nem látjuk
(93. kép). Segédkarókkal való kltúzés alkalmazandó olyankor ls. amikor a
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•
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9_. It.p. IWIIIUs

•

Cl

..

••

.. beiD

hozzá, hogy vonala a karó átmetszetében legyen. A karóhoz közel a föld Cel:
zlnét lapáttal slmltsuk le. lehetc51eg vlzsz1ntesre, és helyezzük a földre az
IránytI1\, Ugyelve. hogya mágnest1l Idlengését vastárgy ne zavarja. Ha észak·
déli kutatóárkot akarunk húzni. a karólól északra. ha kelet-nyugatit, keletre
vagy nyugatra helyezzUk a tájolót. z lráDytQ többszöri ellenőrző beállitása
után a zsineget húzzuk a tájoló Celett a kívánt világtáj Irányába, és a zsineg
má lk ,'égébe zúrjuk le a második jelz6karót. tgy megkapj uk a kutatóárok Irányát.
gyakorlatban azonban az egyenes vonal kHúzésén nem az
rgyene két végpontjának fUgg6leges jelz6karókkal való megjelölését, ha.
nem azt a műveletet értjUk, amikor a két jelzőkaró által meghatározott
újab~ jelzőkarókat helyezünk el. Ezeket a műveleteket a kutatóárkok meg.
hos~.abbltásánál vagy a szelvények IdJelölésénél alkalmazzuk. Az egyenes.
kltuzés ké~éle lehet, aszerint, hogy a Id«lzendl'i pont az A-B egyenes meg.
hosszabbltásában. vagy pedig az A és B pontok kOzött van. Az első esetben
a karokat beállltással, az utóbbi esetben betntéssel helyezzük el. A beállf.
~ t figuráns nélkill végezhetjOk el. A beállitandó C vagy D jelzőkarókat
ugy tartjuk, hogy ~ját súlyuk függc5legesbe hozza. s addig VI9SZük jobbra'
balra. amig élelt az A é B karók által meghatározott egyenesben nem látjuk.
Ha több jelz~arót kell beállftanunk. a beállitást az egyenes végpontjaihoz
közelebb álló, al kell kezdenUnk. A be1ntéshez figuráns kell Abelntéskor
az A vagy B jelzőkaró mögé 5-6 more megyOnk
bel'fl
ráns veszi át és félig Idnvújtott k
l k
' a
ntendo karót a gu·
szélső érlntl'i sekjaH rtgyeive addlga~~nnyedén oldalt tartja. Az A és a B
szélsl'i érlntl'i sekjalval -egybeesnek A ~tnamíg a belntend6 karók az A és B
távolságra kendő vagy zászló lobo!tatásáva~~é karunk emelésével, nagyobb
gezzUk (92. kép).
Hosszú egyenes két pontja kGzé újabb
"eUenül beiktatni vagy csak úgy h lm pontot csak beintéssei lehet köZ'
Ha ebben akadál;ozva -vagYUnk •~a a e ehett1nk az A vagy B pont mögé.
két segédkaró alkalmazásával tazzorIda két végpont egyszerre nem látható.
az
Iftl5en az Alfegyenesbe álUtJuk, és az A éegyenest. Az S, jelzőkarót köze·
v ~nt és S. közé belntjOk az st
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beintés közvetlen U! nem végezhető el a nagy magasságkUlönbség miatt
(94. kép), vagy kilátást akadály miatt (sáncok) (95. kép). Ha az akadály
Igen széles nem két, hanem három segédkarót alkalmazunk.
Nehe~ebb feladat egyenes kltúzése fedett terepen, erdőben vagy épUlet mögött. Az egyenesek kltúzését klsebb. párh~zamosan..~.ltolt szakaszokban.
o

........

o ••

.... ..-

... ., .....

s,.•.

9'•. kép. Egyenes kitűzése m21yed bep

merőlegesek

közbeiktatásával oldjuk meg, az a lább tsmertetendő módszerek

seg'ítségével.
.
.
!kltűzése után mérjük ikl az árok hosszát.
4. A tkutatóarok Iranyának
lölt ontok vízszintes távolságának
A hoss~mérés feladata a lérszínen m::l:öze ~z acélból készUlt mérőszalag;
é
meghatarozása. A gyors hosszmé~ s 10 _ 20 mm. A szalagon a deciméterek
hossza 20. 25 vagy 50 0;' széless g~iméterek, sőt az első 10 cm-en a millijelölve vannak; a ~t elobbin a cent dacskához hasonló Cogantyú vagy ka·
méterek ls. A szalag vége a ke~esz ~u nem mindig esik egybe a fogantyú·
rlka. A szalag mércéjének kezdo~fn~:ljebb kezdődik. agyobb távolságok
val vagy karikávaL hanem en~ (10 vagy II db), amelyek karikákra van·
mérésénél vasszögek~t használun
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blzé re valók; nagy távolságokra nem hasznAlh tók. A régé zeU kutatás·
ban a legkonnyebben kezelhető mIlszer a szögprizma, amelyet helytelenül
gtOkOrnek neveznek.
z egyszerű sz~gprlzma háromoldalú üvegha b, am IYllek normális
metszete egy nlőszá!u derékszögű háromszög. Az üv gha ábnak az a lapja,
amely a derékszögu háromszög átfogójának felel meg, züstözött felület.
szögprizma a rajta áthaladó fény ugarat 90 0 -kal térit! l, ezen az alapon
használható a derék zög kltt1z sérc.
90 0 -os 7.ögek kltűzé én kivül gyakran szük:.ég van egyenesek tehát
180°-os szögek kitűz ére.
kltűzőkarók b Intése zükség é t szl.' hogy
az egyik végpont mögé menjünk. Előfordulhat, hogy a végpontok függőAr

95. It p.

Iti

lI6DCOD

't

szalagot lehetőleg a térszfnre fektetVe. va~ ~vtd távolságok' esetében a térszfnhez kOzel kell használnunk: Igyeke~ vfzsmtesen tartani;
fgy kl bb távolságban nem az eredeti felszínt. hanem annak vfzszintes vetU·
letét mérj Uk. agyobb lejtésnél a mérést ellkze meg a két jelz6karó közötti
fzszlntes távolság kljelOlése zsineggel és l1bellával; ezen az egyenesen mérJUnk.
mér6szalagot a mérésnél mindig megfeszftJUk.
nagyobb lejtónél a hosszúságot merev méroléccel lépcsőzetesen
mérjUk.
mérés lényege, hogy a lécet mindig vfzszlntesen tartsuk. Kevésbbé
pontos. amikor Jelzőkarókkal torténtk a mérés (96. kép). Ilyenkor nemcsak
arra kell OgyeinUnk, hogy a méróléc vízszintes. hanem arra ls, hogya káró

96. It p. L"p" -z It. m"

i ·Izok..roval

9;. k~p. Upc<özflr. mérés függö vel

CUggóleges legyen.
méréshez eg)' mérőléc
Pontosabban mérhetünk akkor ha a
Uté' két karó és llbella szükséges.
Ebben az esetben két mérőléc ~ ezekbeve st fUggővel Végezzük (97. kép).
egy-egy alátámasztó léc kell.
z, a gondos vfzszlntessé tétel elérésére.
kutatóárok két kesken\" vé én k
ki. ha az árok zéle ége l m. A sz!Ie e derékszOgét becsléssel jelölhetjük
ellenőrzésként mérjUk le a második h:ég. két oldalon történő klmérése után

kl a jelzókarókat, négy sarokra ver Uksszu oldalt ls. A mérés után emeljük
Ossze zsineggel. é jelöljük meg ásival ~e fUggőlegesen a cövekeket, kössük
ellentétes végén hagyjuk meg a cövekeketkutatóárok szélét. Ezek után a két
(I.. Il.. 111. stb.).
• és frJuk rá a kutatóárok jelzését
5. A vfzsZintes mérések másik .fajlé ~ a
.
ban. A sZögmérés műszere a teodolit ~ SZögek mérése vízszintes síkokés kényelmes, gyors használatú ml1szer~k t gyakorlatban egyszerű szerkezetű
sZOgek kltl1zésére. Ezek c~k egy blzon;osls s~asználunk bizonyos nagyságú
gnek, főleg a derékszögnek
220

98. kép. ,''-Ug!,riz",a

,7.

'rketel'

leges sikon, pl. házfalon vannak kijelölve. llyenko'r a feladatot beállitással
kell megoldanI. Szükség lehet arra, hogy az egyenes k resett pontja egyúttal az adott egyenesen kivül fekvő pont talppontja legyen (talppontkeresés
segédkaró nélkül). Mind a két feladat megoldható kettős szögprlzmával.
A nálunk használt szögkItűző két egyszerű szögprizmából áll. amelyek egymás fölött úgy vannak elhelyezve, hogy az átfogó lapok párhuzamosak egymással és közöltük kis rés, Ú. n. nézőke van (98. kép). Használatkor az átfogó lapokat abemért vonaira kell állftanunk, és addig k('ll haladnunk, amIg
a jobbról és balról jövő keltő tukröződésű képek eg más fölé nem kerülnek.
Ha viszont a két prizma közt nézve úgy állunk be a szögtükörrel. hogy a
D karó az összeeső A és B képpel egy vonalban (tengelyfedésben) van, a D
talppontján állunk. A derékszögek Idtűzéséhez mindig három jelzőkarót
használunk (99. kép 2).
A szelvény klwzés éhez szögprizmát használunk. A lelőhely pontjábói
kiindulva, a szelvénynél is először a \ ilágtájat tűzzük kl a korábban elmondott módon. Mindig két pont által meghatározott egyenesből induljunk ki
a derékszögek kitűzésére. Utána erre a vonaira mérjUk rá a szelvény egyik.
méretét. A vonal egyik végére túzzük kl a jelzőkarót, magunk pedig a szögprizmával álljunk' a vonal másik végére, gondosan ügyelve. hogya műszer
botja függőleges legyen. A szögprizma lapját fordítsuk a jelző karó felé és
állítsuk be a nézőke közepére a karót. Ezt a szögprizma alján látható másik
kts nézőrés teszi könnyebbé. Utána két másik jelzőkarót tőlünk jobbra és
balra kb. egyenlő és az első karótól egyforma távolságra állítsunk be úgy,
hogya három karó képe egy vonalba essék; ekkor az első karó talppontJá-
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~=~r::-:~:IPrUma
mes· Aj4nlatos
baD az eredeU vonaln mlenlil.-.l~
Olé mégkeZd6
egy
m4r&1Q. ba az
blIt088Il Isszaállítsa. Máslk
karót álUt. holY a
b az egytk, majd a másik el.
lehet&lég, ba a talppon
•
ellenc5rluUk (99. kép l).
talpponUól rámérJUk a szel.
hel ezett je1z&ar6 felé fOl'dnJ
én :~ =~ m
) fel
t.
megkapJ uk a szelvény
- - . .. . .&1 az
sarokra álUtJulc és a jelzőkarót
két sarkát. Eaut4n a DMI. . . . ~
derékSZOgben kltQzzük a szel.
az előbbi talppontra hel
__
t Ezekre az oldalakra rámér.
másik oldal4t. 68 U8YanfIY .............
JOk a szel éDy bossz1isáPt.
eJ1en&'II6*éDt feWblnk az elsc5 pontban, ahol

elc5ttllnk lesz a talppont. és vele a prlJmákon rajta les a szel~ény má91k két
~kán letGzött Jelzőkaró (99. kép 3).
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Ha a szeh'ények oldalalnak Iránya vUágtáj szerint nincs megadva, el6szOr az egyik oldalhosszllságot mérJQk le; ednek a felező pontjára álljunk
fel a szögprlzmá\'al, és a talppontból kllndulva, derékszögben jelöljük kl a
harmadJk pontot.
Derék zöget szerkeszthetünk acél mérc5szalaggal, esetleg zsineggel ls
a következő módon: a kicövekelt egyenesen kijelöljük azt il pontot, amelyre
a merőlegest kell mérnUnk. Ettől a ponttől kétoldalt lemérUnk tetszőleges
méretet (pl. 3 - 3 ml. E két méret végpontjára acél mérőszalagot rögzitünk,
és azon tetszől~ges, de egyenlő (1?1. 5- 5 m) távolságot veszünk fel, és a
két helyet aharomszögek átCogójaként bemetsszQk. E pontot az alapponttal
összekötve, derékszöget kapunk. Ugyanezt az eljárást zsineggel ls végez.
hetjÜk, kÜiönféle változatokkal.
Egy másik egyszerű eljárás, hogy az egyenesen kijelölt pontba vékony
karót vagy -zöget verünk, s az arra kötött zstnegen tetszőleges távolságot
veszÜnk fel (3 - 5 ml. E távolság vé~ntjában kis hegyes karót vagy sze.
get szerel~nk, s ezzel az alapponttól kIIndulva félkört húzunk. E félkörre az
alapponttol kezdve kétszer rámérjQk a kör sugarát, és a második mérést
felezzÜk. Ha azt az al pponttal összekötjük derék ö t d H
in
I
sz ge a
a zs egge
'
. -'
. kk I
merün k , nem mé terekkel, hanem tetszőleges (d
dolgozzunk.
e egyenlo) távolsago a

Derékszöget szögprizma nélkül ls kl tud

•

.

szögű háromszögekre vonatkozó tétellel (Pytha
u nk tuznl szal)1itással, a derék-

pen Igen körUlményes és kevéssé pontos.
goras-tétel), ez azonban tereA megkapott szelvénv négy <:arkát kl
az oldalak mentén kihúzzuk Igen ajánl
s Cövekkel kIjelöljük, a zslneget
mán kis védő földbabával 'ÓVnl a kld:':~~ ~kOk cövekelt az ásatás folyaárkok sarkalra levert cövekekre ls Ha a . l gyanez vonatkozik a kutatÓ"
,
sze vények tanúfalakkal csatlakoz'
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eBY máshoz • a földbaba zUkségtelenné váUk. A falakon a pontokat két
keresztezésével karcoljuk vagy festjUk.
telepásatásokon Igen gyakran előfordul. hogy valamely lrányra
JDeJ'l51ege kutatóárkot kell hllznunk. Az Irány kltl1zése két vagy több ponttal történik. é az erre merőleges árkot ebből az Irányból kllndulva. szög·
pnzmá al az előbb leirt módon jelölJWc kl. Gyakran megtörténtk, hogy nem
61lbatunk a két pont közé, mert éppen kutatóárokban vagy szelvénybeo van:
llyenkor az Irányt llj pontok belntésével hosszabbftsuk meg, és erre vegyük
fel a merőleges Irányt.
Kutatóárok szelvénnyé szélesltése az Irányvonaira merőleges szelvényoldal kijelölésével történik. Az egymáshoz kapcsolódó szelvények kijelölése
a szelvény egytk sarkából Induljon kl úgy, hogy az egyik oldalon ellenőrzés
ként a sarok és a műszer közé még egy segédpontot Iktassunk közbe. A sar·
kon felál1ftott szögprlzmával a má lk sarok felé fordulva, előbb a meghoszszabbitott egyenest JelöljÜk kj, majd elfordulva, a másik oldal hosszabbitását
tl1zhetjOk kl. Az Ilyen négyzethálós kJJelölésnél vigyázzunk," hogya Jelző
karokat ne tűzzük kl nagy távolságra (50 m-Ig),
Inkább Ismételjük meg
az előbbi műveletet.
A szögprlzmát mérés után tartsuk mindig tokban, és óvjuk mindenféle
zl1zódástól.
6. Egyszerű vizszintes szögek mérésére használható a tájoló. A Bézardrendszerű tájoló patkóalakú, könnyű fém tokban van. Fedele a talpazatra
merőlegesen feiállItható. A fedél két oldalán hos zant! rés van: az Irányrés;
a fedél éle ezekkel párhuzamos, s rajta cm-beosztás van. Ez az lrányél.
Az Iránytűhöz tartozik egy kb. 10 cm hosszú fémvonalzó; ez az Irányél meghosszabbltására szolsál, s -él tájoló fedelére szerelt csuklós és bevágott lemez. kékbe Illeszhető be. Az Iránytű körben forgatható szelencébe van elhelyezv .
A szelencét felül oveglap védi, és az alatta levő celluloid vagy fémlemezen
van a fok-, Illetve vonásbeosztás. Meg vannak jelölve a vllágtájak: E.-nál
. vonásalakú, O.-nél köralakú, K.-nél és Ny.-nál pontalakú jel. A tájoló piros
vége nyugalmi állapotában mindig északnak, a másik vége mindig délnek
mutat. A fok-, Illetve vonásbeosztásos lemez elforgatható, és ezzel a betájolandó Irány szöge leolvasható. A tükör csuklójából kJálló mutatójel
(Index) az E. - D. vonalnak az Irányéllel való párhuzamosltására, Illetve a
szelencét elforgatva, az Irányszög leolvasására szolgál. A fémtlikröt távolsági Irányméréseknél használjuk; a tukröt 45 0 -nál valamivel nag~obb szögre
beáll Itjuk és az Iránytű helyzetét ebben olvassuk le. Az Iránytu beosztása
lehet fok vagy vonás. Vonásbeosztás esetén, ha a b:osztás 64 ~agy 60 voná~.
l'gy vonás 5°11', illetve 6°. Az E-I irány fokbeosztás szerint O , illet e 360 ,
vonásbeosztás szerint 32'00.
A tájoló az ásatásoknál kutatóárkok. felületek, épületek, falak, sirok,
esetleg alappontok betájolására szolgál.
Szükség esetén tájolóval kisebb terOleten az egész ásatás helysz!nrajzát elkész!thetjUk; ez azonban hosszadalmas munka, és sok hiba forrása.
Altalában kezdő kutatóárok kitűzésére használjuk, és két-.három árok
után ha az már megfelel az ásatási objektum keletelésének, szögprlzmával
dolg~zunk tovább A tájolót kőépltmények ásásánál, szintező és szögprizma
hiányában _ az' Irányrés segítségével - hosszú egyenesek kitűzésénél ls
alkalmazhatjuk
I ti h
MLntlen ~érésnél hozzuk a tájolót alapállásba, ami azt je en, ogy a
~zelencét úgy forgassuk el, hogyavonásbeosztás 32'00, l1letve a fok beosz-
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AI ..h. lev6 1DdeXb
kerQlJön. A mutatóJel az
tás Oc pontja a fémtOkör ~ \lI8IIIOII
p>lgál.
tájolóval az lrán~"
e. - D.-lonal é az ir4n pArit
81 északi irány és azon
nt
szöget kell ro gállapftanl: azt a ~a-'I1• ..ttjuk
érésnél fektessUr
között van. amel re az lráJlYSZOpt uaq-I'"
• tá l
dó 1 án
az
Iránytu Irán élét p4rhuzamosan agy kozvetlen a be Jo an
r yra, álUt·
uk a szelencét alap4llállba.
rögzitett t4joló .-elencéjét for~a uk el ügy,
hogy az iránytl1n le 6 e. - D -l lr4n fedje. a II e. - 0.-1 Irán) át. Az eltérést
fgy O ponttól leolvashatjuk.

"

J

ként kl~e~r~~~~ .ft~e~l zt~sos Ilr~~ytűt ls felhasználhatjuk tájolásra. fóirányát ráál1ftjuk , ~é~:~dő ~~j~ras röv1de~ a következő: a 360°-180'
hozban van, ú~' a doboz me fe ) r~ (a~e~YI~en az Iránytű négyzetes doáltal (~, .on) mutatott fokot. g lelo oldalat Iranyítjuk). és leolvassuk a tű
7. A geodéziai szögmérések müs
'
maga ági zögek mér' re lalkal
zere a teodolit. amely vízszintes és
ból áll: l. a mÚszertdlpból. amely ma~ (~OO. kép). S~erkezet1leg két főrésZ'
zé e után mozdulatI n, 2. az alhldá~é eo olltnak az allványon való elhelyegely körU! forgatható. A múszertal ~I, amely a ,~al?ba ágyazott álló t~n'
a~el):b61 alul l200-l20'ra háromP á öze~n kfvulrol hengeres törzs a~l,
t~rc a csavar hatol át: a talpcsavarok g nyullk kl, mindegyiken erős, felül
ze ekor e három c "ar csúcsán n' . A műszer az állványon való elhelyeműszer álló tengelye fUggő1egessé ~tfsZlk. A talpcsavarok mozgatásával a
szertalp hengeres törzsén felU! nagy~b~Ő tengelye vízszintessé tehető. A mú'
átmérőjG korong van. felső sík felü'

l tM beosztással. Ezt a beosztá t nevezzUk 11mbusznak vagy beosztott kör·
nek, rről. olvassuk I a víz zlntes szög k ért két. A talp törzsébe mint csapágyba n):ul~k bel az alhldádé t ngelye vagy fUggőleges tengely. A tá cső
az alhldadc·t ngelyr. m rőleg s n Ihel) zett fekvő teng ly körUI forgat·
ható, amely az alhldad~-korongból kiálló tartó oszlopokon mozog. E tengelyt
teodolit tá,',
a távcső fekvő ,'agy \'IZ zlnte teng Iyén k zokás n veznl.
CSŐ" két g 'má ra meről ges t ng ly körUI forgatható, zért Irányvonala
bármilyen térbeli Irányba beállítható.
múszer n a távcső Irányvonala m ről ges a fck ő tengelyre. a fek ő
tengely pedig az álló t ngel r . Mér skor a mű z rt három I bú állvány feje·
l tére h ly zzilk, hogy a terepen bizto an álljon. A I bak végére erősített
hágókk I ellátott vas saruk a földbe b taposva biztosítják a mozgásmentes
elhelyezést.
lábak felső részét a fém r Jezethez c ukl6san erősftlk. A f je·
zet - nag jában egy m revitett korong - közepén néhány c ntlméter
átmérőjű nyílás van, amelyen az ös zekötő csavar hal d át kellő játékkal.
z ö sze kötő c avar az állvány fejezetére helyezett mű zer fuggőleges tengelyének meghosszabbítására, továbbá a műszernek az állványhoz való szilárd kötésére szolgál. A becsavarás után a csavarszár tengelye pontosan azo·
no az alhidádé tengelyével. tehát az alsó részén levő kampóra aka ztott
fUggőón által a műszer álló tengelye tetszóleges mélységig meghosszabbltható.
limbusz szűkebb értelemben az a keskeny szalag, amelyen a szögb osztás van. A beosztás 3600·os, A legkisebb beos2tásrész a kisebb műsze·
reken 30', Illetőleg 20'. A pontosság fokozása és Qlzonyos kényelmi szemppntok szUkségessé testlk a limbusz forgathatóságát ls; amikor a műszeren
két á1l6 tengely van, egyik az alhldádé, másik a Umbusz tengefye: ezek a
kettős tengelyű teodolItok. Amikor pedig a limbusz forgatását paránycsavarral Igazítjuk, ezeket szorzó teodolItoknak nev zzUk.
a) Beállítás. A teodoliton szögméré_kor a szögek szárait jelző pontokat
~ távcsóvel beirányítjuk, az alhldádét rögzítjUk. és az Indexeket leolvassuk.
A távcsövet úgy állítjuk be, hogyabeirányzandó pont képe a fUggőleges
zálon legyen, éspedig a szálkereszt közvetlen közelében. A távcs6nek pontos beállítását paránycsavarokkal (Irányító-csavar) vége7.zUk, hogya pont a
szálkereszt közepére kerUljön.
belrányzás elvégzése után az alhldádét
helyzetében rögzíteni kell: erre a célra 'aló a kötőcsa ar. Minden Irán}'ító
csavarhoz egy paránycsavar tartozik. A teodollton két-két kötő és irányító
csavar van. Az egyik a vízszintes, amely az alhldádét köti a talphoz, a másik
a magassági, a fekvő tengely körUlI forgatást rögzitl. A szorzó rendszerű
teodollton a lImbusznak ls van kUlön kötő és trányltó csavarja.
A távcső a fekvő tengely körUI l80 0·kal áthajtható. A teodolit távcsövével bármely pontot két állásban lehet beirányítani: rendes állásban
(I. távcső állás) és átha)tott állásban (II. távcső állás). A távcső rendes állásának azt a helyzetet nevezzUk. amikor a kötő és Irányít6 csavarok a kezUnk
Ugyébe esnek (jobbkéz). A távcső áthajtott állásának azt a helyzetet nevezzUk, ha a távcsövet l800-kal áthajtjuk és az alhldádét átforgatjuk.
A teodóllton mindig találunk az alhldádéhoz erősített llbellát. A fekvó
tengelyre ls helyeznek lIbellát. z cllíbbi a tengely fUggő1eges, az utóbbi
a fekvő tengely vízszintes beállításához szUkséges.
b) Leolvasás. A leolvasó berendezéseken nonluszokat és mikroszkópokat
találunk. A vízszintes körön két ellentétesen elhelyezett Index van. Nonlusz·
beosztás esetében IndexUl a nonluszbeosztás O·val megjelölt kezdő vonása

224
l ~ Régészel -

41 ~O. -

i /04

1I01B41 (101. kép). Ilyen r teb4t a teljes leolvasáson a f6beosztás O VOJl6.
tól a nonlusz O VOnáS4lI térjedc5 távolság értendc5. A nonluszbeosztás leabb része (b) nem azonos a fc5beosZtás legkisebb részével (a-val), hanea
lIDD4I kisebb. me e nagyobb. ámde 11g)'. bogy a b egész számú többszörGee
mIndig egye.'I1c5 a fc5beosZtú legkisebb résZének ugyancsak egész számú tlIbb8IOrösével. pl. 9a - lOb. Ha tehát a nonlusz kezdővonása összeesik egy
fc5beosztás vonásllval. az utol.s6 vonása ls összeesik valamely főbeosztáa.
,oDással. mert a nonlusz a fenUek szertnt I1gy készült, hogya fóbeosztásr6l
ID tá ols4got a nonluszra áttéve. ott azt n részre osztották. Agyakorbt.

ar'nyosa. Elegendő tehát, ha C9I1pán egyszer végzUnk teljes leolvasást a
többi csonka leolvasás 19 lehet.
'
szogmérés a következőképen történtk: A teodolltot felálUtva a O pont
fölé, beirányítjuk az A pontot. Ezután az első Indexen teljes a másodikon
csonka leolvasást végzUnk. Most beirányItjuk a B pontot, és ismét teljes és
csonka leolvasást végzünk. Ezután áthajtjuk a távcsövet átforgatjuk az
alhldádét, és az így elöállított második távcsOállásban for~Htott sorrendbe
égezzUk el az Irányzásokat, mindig teljes és csonka leolva st Végezv:
( II. távcsőállás limbusz, azaz főskála-leolvasása csak a T távcsöállásba~
tett lImbuszleolvasás ellenőrzésére szolgál.) A leolvasásokból klszámftjuk az
A és B Irányhoz tartoz~ Irányértékeket. Ha valamely pontból nem két Irány
igazik kl, hanem több, akkor két eljárást követhetUnk. Az első az, hogy
ink/I,

.x.. ll.

HdV. dálum,

tot. up.

IIOnluSl huználata

ban az m-nek csak két értéke szokásos. t. I.
A nOQluszra nézve

ID

= n - l vagy

ID =

n + 1.

(a-b) =~

n

azaz: egy főbeosztásrész és egy nonluszbeosztásrész közötti kUlönbség értéke
egyenlő a legk~sebb fóbéosztásrész és a nonlusz osztásvonásai hányadosával.
A földmérő muszereken úgysz6lván kizárólag az n - l-es nonluszt alkal
mazzák.
.
.
f6beo ~t:s~~I~::::11 ~ ~OnlUSZ O vonásának távolsága a kö~vetlenUI megelllz6
.kell kere nUnk a n:nJ roz~d6 : eg . E távol~á? meghatározása végett meg
beo ztásvoná' sal
usz eosz s ama vonasat. amely összeesik egy r6tá vonással, a I~o~~~~h~áa :~Jusézon a 6. vonás esik össze egyik főbeosz·
a
SO
r sze egyenlő a nonJusz leolvas6 képességének,----nek
6-szorosával
n
.
A teodolltot a megmérendő ö
Iyel állftjuk. MegtörténJk ho _ sz ~ cs~cspontja fölé a függőleges tengelynunk. Az álh-ányt úgy állit g~ Z IIvannyal egy adott pont fölé kell áll·
legyen. és függője nagyjábót~
hogy fejezete megközelftően vízszintes
állvány fejezetén történő t l ~ .ra mutasson. Az eltérést a múszernek az
kJssé oldalt helyezzük után~ oga avaI megszüntethetjük. A lábakat elóbb
pontossággal a pont fÖlé m t egyenként kIIgazítjuk. hogya függő megfelelő
földbe. Ezután történik a u_asson. Ekkor a lábakat gondosan betapossuk a
gelyt függólegessé tesszük ~~s~~.~~~~eges megerősítése éi. fejezeten. A ten'
A teodoUttal val6 vízsz
1 a .. llbellája segítségével.
Végezni. Az első szögmérést Intes szogmérést két távcsóáUásban kell el·
V1sllzafelé végezzük Minde I a~ 6~amutatónak megfelelően a másodikat
A
.
n ranyzas t'
,.
o
k mérést Ilyen 'módon végrehajtv
u an ~d a két Indexet leolvassuk.
ettc5t az első távcsÓáliásban k ti a, minden Iranyra négy leolvasás! kapunk:
számtani középarányosa adj~ ~z~t a más~.dikban. A szöget a négy leolvasáS
:m lilás, mlnt az első távcs6álV bnevezzuk Irányértéknek. Az irányérték
s, hOZZáadva a négy ú
as an, az első Indexen nyert lJmbuszleolva. n. csonka leolvasás (noniusz) számtani közéP-
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t02. kép. Leolvasó·lábláut

egymás után beirányítjuk az összes Irányokat, mindIg csonka és teljes leolvasásokkal, utána a távcső áthajtása és az alhldádé átforgatása után megIsmételjük ugyanazt, de forditott sorrendben. Ez az Ú. n. iránymérés. A második, hogy egymástól függetlenül mérjük a szögeket. Az iránymérés gazdaságosabb, kevesebb Irányzással és leolvasással jár.
A teodolit leolvasását mindig külön papírra jegyezzük fel; erre írjuk
fel a műszer álláspontját, sorban az Irányzott pontokat, a limbuszállást, a
távcső állását, az első és második nonlusz csonka leolvasását, végül hagyjunk helyet az Irányérték és az átszámftott Irányérték helyének. E két utóbbit ajánlatos a belyszinen kiszámítanJ (102. kép).
8. A vízszintes mérés feladata az ásatáson, hogy a kJjelölt alappontokat
(fLx pontokat) egymásra vonatkoztatva m ghatározza. nyen pontokat csak az
ásatásnál nevezünk alappontoknak. Ezek földméréstani viszonylatban részletpontok. Mégis az ásatásnál is különbséget kell tennünk alappont-hálózat és
részletpontok között (kutatóárkok, szelvények, telkek sarokpontjai); ez megkönnyíti az ásatásra kIjelölt tereprész előzetes bemérését vagy utólagos
ellenőrző mérését. Az ásatásra kijelölt területen olyan rendszert állftunk fel,
a~elynek alappontjal lehetőleg az ásatási terület szélére essenek. Ezek egymastól jól látható 50 - 100 méteres távolságokban legyenek. A rendszer
1;°-7/12
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'"ú1lDll_..... Mr1l1'P_lU wgy
pontokkal
toldmér6 b1va·

(lehetőle,

..

tDntetve.

:~=~ba~túO&ba~ tJuk meg: l. három.
3.
1. E módszerek kÖZlltt
POn pcsoljs csak akkor használ·

to bb ldvánjuk úrltenl. Az
ható.
alappont-hálózat után a r&zletpont o k . pontkapcsolásokkal vagy má.
bben 411 hogy ABC három zögben
részlettel étell eljúúsal történik.
háromszögelés mértani léh
~t eSYlk' oldal hossz\lsága. Mérjük
ad a an két pont ltOOrd= : : Dytlvánva1ó. hogy ezekkel az adatok.
pontja I meg van határozva. Ha tehát egy ponl·

=g:h~~r:zs::gba~a':ut

háromszöghálózat adatait a mérés után számftással nyerjQk. A szá·
célja. hogy minden pont számára koordlnátákat állapltsunk meg.
oordlnáta-rendszert tetszőlegesen választhatjuk. feltéve, ha nem csat1abálózatunk már meglevő. országos hálózathoz. A koordlnáta.számlUis
t a méré I eredmények klegyenUtendók. A mé~1 hibák miatt az egyes
mszögek belső szögelre nyert méréSil redmények összegben nem fog·
lsoa·ot adni.
mért szögek megjavltandók úgy, hogy összegOk 180·
en. E célból az összes háromszögre nézve kUlön-kUlön klszámltjuk az
szogzáró hibát.
w

= 180· - (ez,
ez

=

+ P' + y');
ez

,

w
+ 3;

w
I 'JavftJu
. k.
az e e szövegek t"3.\'a
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R'

I'

+ "3;
w

r = r,

+ "3
w

számrtás azzal Indul meg, hogy elós7.ör a kezdő pontpár koordlnátált határozzuk meg. Ez a pontpár ugyanazon háromszögben legyen. Kezdő pont-

104. kép. ."Iapvonalfejlestlő h:\lót.t
103. kép. 1\ rOlllSlogh IÓlllI

csoportot három zögekkel úgy kapcsohmk. hogy minden három&zög az el6álló hálózatnak legalább egy háromszögével közös oldalú legyen, akkor a
hálózat egyik (tetszőlege) oldalának és az OSszes háromszögek belszögelnek
megmérése a pontcsoportot egymá hoz vlszon~itva meghatározza (103. kép).
három zög lé előnye. hogy tetszés szerinti számú pontnak meghatározá'
sához c upán egy hos zúság mérése szükséges. egyébként csupa szögmérés
végzendő. z ásatá terOletén a háromszögelés elvégzésénél ls a nag ból a
kicsi felé való haladás elvét kövessWc. Ehhez meg kell szereznUnk az orszá,
gos háromszögelé ben megadott olyan pontokat, amelyeknek átlagos oldal,
hosszúsága 3 km·rel egyenlő. Ez a háromszögelés az országos rendszerben
negyedrendú. de ásatási lerilletek felmérésére elegendő.
Azt a háromszögoldalt. amelynek hosszát közvetlen hosszméréssel
mérjOk meg, alap\'onalnak nevezzük. Teklntettel a közvetlen hosszmérés
nehéz égei re, továbbá arra, hogy az alapVOnal mérésében a legnagyobb pon'
tosságra kell tOrekednUnk. az alapvonal nem lehet tetszőleges hosszúságú
é9 legritkább esetben azonos az átlagos háromszögoldal'hosszal A régészeti
ásatásoknál a báromszögoldalakat kb. 50-100 m között ves~ük. az alapvonalat pedig legalább 20 m-esnek. A 20 m-es vonalról k ll'
fejleszt6
hálózattal a kfvánt hosszúságra fejleszteni. Abban az eset~en,u'h~' az országos hálózatból átvett két pont távolságából Indulunk kl
l (jiesztéS
elmarad (104. kép).
' ez az a ap e
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(l?::

párnak az alapvonal (a) két v~gpontját. kell vál.a~ztanl
k.ép~_~a a~
koordináta-rendszer szabadon valaszthato, felvesszük ri-t, y. It es
(
irány zöget).
E felvétel után kiszámftjuk
•
YJJ = YA
a in GC
•
T =.r A
a cos o:
.
. JJ
dl
következő: A számltás során
a ámIljuk a háromszög oldalait,
A további pontokra a. feladat min
először az Irányszögeket szamítjuk, után:rdlns:ták zámítása következik.
vagyis a távolságokat, végul pedig a k~ • alappontokra támaszkodva. klzáA pontkapcsolások esetében meg eJoabb alap- vagy részletpontokaf
rólag szögméréssel határozunk.. ~er fjntosabbak: 1. elómetszés, 2. oldalA pontkapcsolások sok fajtája kozul eg
l
metszés. 3. hátra metszés.
k,s ) h gY két pont (A és B) koordlnátál
Az előmetszés lényege (106. -p, o. ~erJük az A-nál és B-nél levő
alapján meghatározh:Üjl,Ik a p p~ntol~::ts~~ssel úgy határozzuk meg, h~?y
CI és ~ szögeket. A P pontot tehat e. 'JUk Az első teendő a harmadik szog:
az A-nál és B-nél levő szöget megmel
.
y kiSZámítása.
= l' O. _ (o:
{3)
r..
zámHására vezetjük vissza. Az elő·
Ezzel a feladatot a há:om~ZOg~~~r sa legjobb, ha az' ABP háromszög
metszéssel való pontmeghatarozas a

+

+

t

+

,.... ,._

el]real,lJoklald ':~=~:
~.
fl.

metszéseket tehát kel'Ql.
szabad lennie. de lehet6-

...,.IIIIlr-megoldás azon esete. amikor
vele átellenes szög. Oldal·
szagmérést végzUnk az Ismea p ponton. A mérési eredmények
tása szintén a háromszögelé sZá·

p

..
106.

k~p.

EJ6m l

•
I'

107. Up. Oldalmelads

108. k p. Hlllram~tszcs

. _hátrametszé (108. kép) lehet6vé feszt. hogy pontonként egy múszer-allasból ha~rozzuk meg a felveendő pontot. de csak akkor hajtható
végre. ha legalabb három alappont Ismert ponthálózatunkból. Legyen az
A. C és B pont három Ismeretes adott koordlnátáJú alappont és p a meg·
határotandó pont. Ha a P ponton megmérjOk a PA, PC és PB I~ányok közötti

109. Up.

1Ül IObl6gvonal

és II szögeket. akkor a P pont telJ_
nátál a megadott rendszerben sz4mítha~kmeg van határozva. tehát koordlmazzuk. amikor szomszédos látható
tokbó'A hátrametszést olyankor alkaltokat.
pon
l kell levezetnünk további pon'

al

A szögek nem egyértelm ú me határo
pontokon kere ztülmen6 körön (V~l zók. ha a P pont rajta van az alaptanunk a pontokat. hogy utólag szerk Y~r). O~ kell tehát megválaszpont egy körre essék; ekkor más megO~ I ellenorlzzük. nehogy a négy
Sokszögeléssel pontek sorának v1szo
kell választanunk.
hogy e pontokat a vízszintes vetllletekoo:ylagos helyét úgy határozzuk meg.
s megmérjük először a szomszédos
egyenes vonalakkal kötjük össze.
a szomszédos egyeneseknek e~n~ ViZSZlntes távolságatt. másodszor
zárt szögelt (109. kép). A ~k-
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gelésben \lgy. mint a háromszöge1ésben. veg
rnéré9 végzoodő: hoSolt, szögeket kell mérnünk. A sok zögelé ben annyi ho szúság mérendő•
alWty szögoldal \'an.
sokszögelést csak olyan t repen használjuk amely
a hosszÚság mérésér" kedv ző ( ík ter p). A pontokat összekötő vonaÍat sok8Zögvonalnak, az oldalak egymással b zárt szögelt pedig töré szögekn k
nevezzük. A törésszöget m ghatározhatjuk, ha a megelőző oldalt pozlUv
forgással (az óramutató Járá ával m g gy zőcn) visszük át a követk ző 'oldalra. Rövid sokszögoldalt a méré nél k rülnünk k ll. m rt' ez pontatlanságra ezet. z oldalak 100
300 m között legyenek. Altalánosságban
csak nyilt sok zögvonalat ha zn lunk. zártat ritkán..
nynt sokszögvonal
lehet önálló és lehet megl vő alappontokhoz csatlakozó. A sokszögvonalnál
a koordináta-rendszert úgy állapítjuk m g, hogya okszögvonal O pontjáDak koordinátált. továbbá az els6 oldal Irán zögét tetszőlegesen vesszük fel.
A többi pontok koordinátáinak zámr sát három részben végezzük el; lőbb
a SOks~ögoldalak Irán szögelt számítjuk kl. utána az oldalvetUleteket, végül
a pontok koordlnátált. Ha a kszögvonal kezdését és végét módunkban van
alappontokhoz csatlakoztatnl, akkor sokszögünket tájékozottnak mondjuk; a
kezdő O pont Ismeretes alappont, A ezd6pontban megmérjük az első oldalnak és a táJékozó Iránynak egymással bezárt szögét. Ugyanígy a sokszög\'onal utolsó pontjában ls.
.
9. Az ásatás megkezdése előlt elkészítjOk az ásatás alapponthálózatát
akár háromszögeléssel, akár sokszögeléssel. Az alappontokat levert karókkal
jelezzük, amelyekbe a pontos ráállás érdekében lehetőleg vasszöget verünk .
Az ásatás folyamán gondosan ügyeljUnk arra. hogy nagyobb földtömeget ne
dobjunk az alappontokra, de környékOkre se, mert a földhányások a kllátást
zavarják. Az egy-egy ásatásra kijelölt területet Inkább szélesebb ívben zárja
körU! alappont-hálózatunk, mintsem közelebb jöjjön a kljelölendó szel ényekhez vagy kutatóárokhoz. Amennyiben elkerülhetetlen, hogy alappont-hálózatunk néhány pontja beleessék a felásott területbe. úgy háromszögeléssel
ezeket a pontokat újabb alappontokkal még az ásatás Idején pótoljuk.
Az ásatás menete megkívánja, hogy az alappont hálózatunkat új alappontokkal bóvítsük kl. Az alappontok az egylk ásató Idénytól a másikig maradjanak meg. Lehetőleg az egész ásatás befejezéséig óvjuk ezeket évről évre.
Verjük le a földbe a cöveket. helyozzünk rá követ és azt ássuk be. Az alappontokat számokkal jelöljük. hozzáírva az FP jelzést.
Zárt területek ásatásakor, különösen ott. ahol az objektum közvetlen
környezete elpusztult vagy városrendezés folyamán leljesen átalakult, ajánlatos az ásatási területet az országos felmérési rendszer koordináta-hálózatába
ls bekötnI. A koordináta-hálózat további beméréssel kisebb négyzethálózatra bontható.
Ha rendszerünkben egy vagy két pontnak földrajzi koordlnátált (szélesség: 'I' és hosszúság: l.) meghatároztuk. ezek alapján minden egyes alapés részletpontunk földrajzi koordlnátá! klszámíthatók. A földrajzi koordInáták a katonai térképlapok szelvénykeretén lévő fokbeosztás alapján a térképekről általában l' pontossággal lemérhetók.
Az alappontok meghatározása után az ásatás folyamán vagy közvetlenül utána végezzUk el a részletpontok felvételét. Az ásatáson részletpontok
lehetnek kiásott épületek sarkal. oszloplyukak. kUszöbök, szelvények és
kutatóárkok sarokpontjaI. A kiásott objektumok meghatározásán kívül alappontjainkból meg kell határozDunk a közelben álló fontos tereptárgyak sarkait. klemeLkedó pontjait, amelyek a katonai vagy kataszteri térképeken Sole-
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bem6rése
1D6nd. dc'Dt.
:~~=:E~i=~bea*eD=
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a hozá

fontosabb,
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ásatáaTemetc'Dt
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~=::~': .:i~

megbat4roml.
r:~::~
amely az alappon lDi t ~
meg a rázletpODtokat.
vúlaton készítsünk tervet
és erre JegyeuOk r6 a
wgezhessOk el. A bejárás
a méres menetére. bOlY
nem JeUSt nszIetpontokat cllvekekkel
után. eseUeg azzal e~d~.u:...meg vúlatrljl a helyszínrajz alapja, ez~rt
JelOljOk meg. frjuk nl - . .

• egy szllgprlzma és egy vagy két mérószalag szUkséges. Legelószllr az
alaPpontokat jelöljUk meg jelző karokkal és az így meghatározott egyenesbe
két alappont közt vagy annak folytatásában egy (hossZl1 alapvonal esetén
mbb) to ábbl pontot ls megjelölUnk. Ezután megkeressUk az első reszl pont
talppontját. és ezt az alapvonalon megjelöljUk. Ezután a szalaggal lemérjük
II pont ordlnátáját, ezt feljegyezzUk. majd átmegyUnk a további pontokra.
Legutoljára megmérjUk az összes abszcisszákat ls. Ha két szalaggal mérOnk,
az ordlnátákat és abszclsszál<at egyidejűleg mérhetjUk meg. Az adatok fel·
jegyzésekor célszeru bizonyos szabályt betartani, hogy a sOr1ln fekvő pontok esetében előálló számzsúfoltság félreértésre ne adjon alkalmat. Ellenőrző
méréseket ls kell végeznUnk. a részletpontok és szomszédo9 talppontok közötti távolságot átlósan mérve. Ez a módszer akkor alkalmazható sikerrel.
ha a kutatóárkok és feltárt objektumok között egyenest lehet "kltOznl. At or·
dlnáták lehetőleg ne legyenek 50 m·nél hosszabbak.

B

110. kel'. Dere .,.. toordiD'taméres

lehetöleg nagy gonddal nagyjából alak· és mérethelyesen kész1tendő. Az ása·
tá folvamán kltGzött ré zletpontokat lehetc51eg nem egyenként mérjUk az
alappo~tokhoz. Ha csatlakozó szelvényekkel dolgozunk. akkor az utolsó szel·
vény klá ása után egyszerre mérhetjük be a szelvények összes oorokpontját.
Ebben az e etben azonban gondoskodnunk kell arról. hogy a sarokpontok
eddJg okvetlen helyükön maradjanak; fc51eg azok, amelyek a kutatás szélén
vannak, d lehetóleg belUl ls több. Az épUletek feltárásánál előbb a kutatóárkok részlet pontjajt mérhetjük be. utána a kiásott objektum pontjait; mInd·
ezt azonban egyszerre a feltárás után ls elvégezhetjük. Nagykiterjedésű
áootásoknál a részletpontokat mérjük be naponta, vezessUk rá az összesít6
helyszfnrajzra. mert ez a kutatás további menetére fontos támpontokat ad.
Részlet~ntok bemérését egyszerQ eszkÖZökkel ls el~rhetjUk. Ú. n.
derékszögű koordJnáta·méréssel (110. kép), mely szögprlzmával és mér6.
zalaggal hajtható ~égre. A felveendő ré~etpontokhoz legközelebb fekv6
két alappont ös zekötő egyenesét tengelynek. az egyik alappontot kezdő'
pontnak ves zük. Szögprlzmával ntegkeressük az alapvonalon a részletpontok
talppontJ~Jt. és mérőszalaggal megmérjük a talppont távolságát a kezdő
ponttól. \ alamJnt a ré~zletponttól. Ez a módszer jó eredményt csak akkor ad.
ha a részletpontok aranylag közel VlUlnak az alap
lh
é h
lapvonal sik területen van. Az egyszera mér6eadtö
vona oz•. s a az a ek
a módszernek előnye hogy ~ rés7Jet
ZlIk használata mellett enn
ntok összekötő vonalaI által határolt
terIllet közvenenlll ktszámítható·
ez a mOvelethez legalább négy je,lző
.

Ehr
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112. kép. Bem".r

111. kép. Polári koor<linfllamérés

.

k

grafiku eljár 'sal

dl áta-mérés 19 amely már teo-

Előnyösen használható ~ polárl9 o?r -~érésnél a te~dollttal felállunk
dolit használatát IgénylI. Polarls. koordl:~Uk a mGszerállásunkból látható
egy Ismert alapponton. és elő~ör ~e~ár Ismert pont felé haladó Iránnyal
részletpontoknak egy, rendszerubnk be ö szárakon mérendő vízszlntes távol-

bezárt vízszintes szögelt; továb á a sz g
hián ában grafikus eljárásokhoz folyamo·
ságokat (111. kép)...
10. Teodolit és szogprlzma
YflkUS felvételhez mérőasztal, vonalzó
dunk a bemérésnél (112. kép). A ~talt helyettesítheti egy három lábra
és talpas LIbella szük9ége9. A ~ér
é teszünk KIválasztunk az ásatás
szerelt kl9 rajztábla, amelyet vlZszintess é hető kb 150 _ 800 m hosszú
terUletén egy nagyjábÓl vízszintes, IjÓ~ ::6 ré~zletpontok felé jÓ kilátást
vonalat, amelynek végpontjal a fe ~ r ondosan lemérjUk. Egyenes ország.
nyújtanak. Ennek a vonalrnak hOS~Z~o;al vetUletét a rajzlapon úgy helyez·
utakat jól felhasználhatunk. Az ala~ulet elférjen. Az alapvonal mértékét a
zllk e). hogy azon a felmérend6 te felrakjuk vázJatunkra. A rajzlapot kis
vázlat méretarányainak m~gfelelően 6sltjUk Az A pont felett vízszIntesen
rajztáblára helyezzUk. é9 allványra e~
ra ~ AB alapvonalára helyezve, a
Celállítjuk asztalunkat. és vonalzónk~ á a a j terepen felvett Iránnyal teljesen
rajztáblát addig forgatjuk. amíg az Ir ny
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egybe nem esik.
helyezzük. megv4rva.

az
amIB

tájolót rajzlapunk szélére

a

mep1L

tG helyze~t a nyugvó állapotban

ráraJzolJuk a vázlat SJBére.
Ezután szl1rJUJlk IOmbosUlt a vázlaton az A pontba. A tu körül a vonalz6t fzszlntes sfitban forgatva. az e-es részletpontokat (amelyeket előző
leg már kIJelOltünk) Irányozzuk. és az lr6nyvonalat megrajzolva ráírjUk a
pontok JeIét. Ezután az alapvonal m4SIIC WgpontJába (B) visszük a táblát.
és onnan vlsszalrányozzuk A-ra. majd az
az A·ból Ir~yozott vonala·
kat átmetsszük. Ezt a ml1 eletet grafikus eJ6metszésnek nevezzük. Igen gyors
eljárás, amely némi B)"akorlat é IOndosság mellett Igen jó eredményeket
hozhat. Ha néhány pont nagyon hegyes Wl8Y a 180°·hoz közel álló tompa·
szOgG metszéseket mutat. egyik részletpontból felállva azokat pótlólag Irá·
nyozzuk. és igy méré üket ellenl'lrlZzUk. lllet&eg klJavftjuk.

oeszes.

ható. és méröszalagon kivül más műszer nem kell hozzá. A bemérés pontos·
ságát. a háromszög,:k alakja erősen befolyásolja, ezért ha az átlókkal ked e·
lötIen. hegyesszögu háromszög ket kapunk. alkalmasan
álasztolt kUIOn
pontból végezzük el a három zögr való bontást. A háromszögmérés hátránya. hogy bármel.y oldal megméré ében elkövetett hiba pontatianná teszt
mindama háromszögeket, am ly ket bből az oldalból kIIndulva határoztunk
meg.
három zögméré alkalma an vála ztolt, kfvUI f kvl'l pontokból l el·
végezh tő. Tör k dnünk k II azonban II nörző átló méré ekre. Zárt Idomok
bemérésénél alkalmazható a b ls k ordlnáta·méré . Az Idom I ghosszabb
teng Iye allGllmas koordináta·t ngelyre, é a méré ket talppontkere ss l,
szögprizmával vég zzUk. Beépft tt t rUlet n vagy kU tásl akadálvoknál több
alapvonal vála ztandó, s azok egymáshoz való helyzettt gondo;an határoz·
zuk meg.
12. Magasságméré.
magas ág a CUggóleges onalon mért távolság,

cl

B'

:f=t=1
113. kép.

~

aógelé llI'Uikus tli'r

)

Graf~kus megold sal végezhető a sokszögelés ls (113 ké ) E t
I·
járást erdoben alkalmazzuk. A kivülrl'll me határozo
, p . z az e
pen kell meghatározott B
ntba j
g
tt A pontból fedett tereés egy távolJ ala ontra l ~
ulnunk. Felállunk az asztallal A pontban,
Az AC távolság~i lemérvr:n~~zz~,~ és ell'lre a .legközelebbi C pont felé.
kel. Felállunk C.ban és \.issza1 án . k~'SUgárra ramérjük arányos mérté\C'
zunk Ir nyvonalal. E~t a művel:tet>::l ~ofelé. továbbá elóre D felé is hú·
amelybe ezt a szögmenetet beka
It g Iytatjuk. amíg B·be nem jutunk,
rakásnál. még a legnlgyobb gon':;~~~~~et~tolsó irányzásnál, a hosszfel·
hiba mutatkoznI. Ezt a kJs hibát arán
ls mindig fog egy kJs záró_
_
yosan kell elos ta i .
DE. EB távolságokat egy egyenesre rak
z. n, ugy, hogy AC, CD.
Juk
gesen felrakjuk: az A-t B·.sal összekOtve
~el. a. zaróhlbát B·B'·et fUggőie
tásokat. Ezeket a BB'.sal egyenll'l értele~ CC. DD és EE' adják a hosszjaví·
szögmenetet kljavftjuk. Ezeken a vona:n (párhuzamosan) felrakva. a sok,
pontokat ls felvázolhatjuk.
on a rendezókkel bemért részlet·
ll. Az ásatásoknál gyakran ell'lfordul
mérnUnk. és fgy egymáshoz közel fekvl'l n' hogy kisebb területeket kell be'
Ilyen méréseknél alkalmazott eljárás
hélJány pontot kell viszonyítanunk.
Idomot átlókkal há1'omszOgekre bontjuk ~ áromszogmérés. A meghatározott
oldalát megmérjük. A háromszogmér& valamennyi háromszög, valamennyl
caak vízsztntes területen alkalmaz'
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114. kép. A sziol~z

'ti
músz r vázlatos loetsz.le

A fuggőleges vonalat függővel jelöljUk ki. A CUggőt tárgyak magasságmérésénél. metszetek rajzolásánál, műszerek pontra lításánál stb. használjuk.
Ha az alapfelUlet megfelel a közép tenge zintnek. úgy a felette való
magasságot abszolút vagy tengerszint feletti magasságnak nevezzUk. Relatív
magasságnak vagy magasságkülönbségnek két szint felületének fUggölegesen
mért távolságát nevezzük. Az ásatásoknál mért magasságokat mindig megadott magassági ponthoz mért kUlönbségnek vesszUk. A maga ágmérésnél
alkalmazott módszerek közvetlenül mindig magasságkUlönbséget adnak. A
módszerek közül csak a szintezés és a trigonometriai magasságmérés érdekel
bennUnket.
Ha két pont magasságkUlönbségét keressük, szlntCelUletet jelölUnk kl,
amelytől megmérjük a pontok függőleges távolságát. A szintezés gyakorlati
alakjában azonban nem felületet, hanem vízszintes megközelítő síkot tűzünk
kl. E célra használjuk a szintező műszereket.
A műszerek távcsővel és csöves llbellával vannak felszerelve (114. kép).
Ennek a mérésnek komoly szerepe van az építési korszakok pontos megállapításában nagy terUleten folyó ásatásnál. kUlönböző sz;ntek (nfvók) egymás·
hoz való viszonyának megállapításánál. A szintező muszerek szerkezete fóként a távcső és a libella elhelyezésében kUlönbözik egymástól.
Hogy az irányvonal vfzszlntes helyzetét megkaphassuk, a talpcsavarok
eegflségével a műszer álló tengelyét CUggólegesbe hozzuk. Ezt a legegyszerűbben a következóképpen érhetjUk el. A műszer alján levő libella buboré·
kát először az állvány lábainak ál1ftgatásá val, majd később csak két talp·
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csa ar

(T, T') . .~tIll~>eJ

mér'6vel egyQU b.
el a buborékot ~
forgatjuk, és ba a b
marad.
or a beállf
szál ékoszlntedshez szOkIIR
bele ~ egy 4 m ~....ti _llItel6 léc. amelyen deciméés cenUlDéter beout4s van.
Jlltjl!d1át helyre felállitva. Ugyeljünk
arra. hogy a sz1ntez6 léc fOgg6le,es
ne mozogJon. Szoktak a szin·
tez6 1écekre szelencú Ubell't vagy r6v1d IIIQ6I'OD fOggőt erősítenI. A lécet
fordítva állitJuk fel nullától feltel' és leo
nullától a vízszintes szállg
történlk.
kétszeri leolvasás az ellenGrdl aempontJ'ból aJánlatos. Végig.
balad a miRden ponton. megállapíthatjuk az egyes szinteknek egymáshoz
aló VIszOnyát. Ezt megel6z&eg azonban pndoskodnunk kell egy -szintezés!
alappootról. é ebbez viszonyítva lUlapltJuk meg a szintkülönbségeket.
agyobb területen történő sz1Dteáskor el&dr nagyobb távolságokban
alappontokat kell létesitenUnk. amelyekhez a reszletmérések csatlakoznak.
Térképről agya Földmérő Hivatalból tudakoz6dva keressük meg az ása·
túhoz legközelebb eső két szintezés! alappontot, és annak tengerszint feletu
magasságát jegyezzük fel. A szintezés! alappont vagy függőleges falba elhelyezett faU c p. amelynek homlokiapján a pont számát tUntetlk Cel, vagy
nagyobb faU tárcsa, amel~'nek homloklapján a pont magassága is fel van tUntet e.
csapokat és tán:sákat rendesen az épQletek lábazatkövelbe cementezik; helyllknek megYálasztásakor ügyelnek arra, hogy a szintezőléc fUggőle
gegen ráhelyezhető legyen. egtörténlk. bogy a csapok önálló kis négyszögű
kövek oldalába vannak beépltve.
Ha az ásatás közelében nincs magassági pont, a tenger9Zlntmagasságot
SZlntez~ssel az ásatás közelébe kell hoznunk. A mérést lehetőleg a legrövidebb távolságon kell végeznUnk. Szabatos mérést csak olyan napszakokban
végez.het~nk, amIkor ~égrezgégek nlnCgenek (kora reggel és késő délután). A
léctá\ol~gok célszeru legnagyobb távolsága 100 m legyen (azaz 50 m-es
léc - mu zertávolság).
mérés legalább kétszer végzendő egyszer oda egy.zer vIssza. A zaka zok hoss~sága úav v&lft-'--dó
' h
'
od 'I
tö t é ·
O~ .........uw
meg. ogy egy szakasz
a-\ za r nő zmtezése egy napon belQl elvégezhető l
Mind
egye múszerállá ban a műszerálIvány úgy álUtandó C I h egyen. _ . en
köt6pontoktól egyenlő távolsá ra l
e, ogy a muszel' a
Irányától jobbra, a harmadik gbalr:':~~k to;ábbá a két állványláb a haladás
úgy végezhető el. hogya lábak közvetlen' kö=:~1 ugyanis a mérés munkája
részeredményeH jegyz6könyvbe vezetjUk és h l ~n nem járkálunk. A mérés
kUlönbség értékét. Két pont magassá kíUön e y en ktszám1tjuk a magasság6rzéssel kaphatjuk meg. Számlthatjuk gelőszöbségét két úton, számítás! ellenk01önbségelt (azoknak számtant közé rán r az egyes kötópontok magasságés előre végzett össze leolvasások :ze ~:t összegezve), másodszor a hátra
réle úton nyert értékeknek egymással e g
azok kQlönbségét véve. A kétA szlntezésl alappontot az ásatás ~eznlök kell.
Iében nehezen elmozdítható kis vlzszlntesrOletén vagy annak közvetlen köze·
ép01et kUszöbkö\'én. Ha több szlntezésl a~elQleten állapltsuk meg, pl. egy
nek egymástól nagy távolságra, Mível a ppont SZükséges, azok ne legyesen a telepásatáskor, szinte mindig 9rl1lksé~zonYlagos szintezésre, különödennap egy helyre (árnyékos helyre) felá11i van. ajánlatos a mfiszert min·
viszonylagos értékét leolvasnuntc. Ehhez v1szo
tanunk. és a szlntezésl alappont
nyitjuk azután egész napl szInt236

Jeink értékét. jániható, hogy az ásatás szlntezésl alappontját Q·nak vegyük.
ehhez vlszonyl~va jelöljUk meg a maga ágokat, Illetőleg mélységeket.
ges n az ge z területen, + vagy - előjellel.
zlntezésl alappont
gYIlttal mérési alappont ls legyen.
metszetrajzokat Ú. n. ~o z-szelvény szintezé sel készlthetjük el a szinzőve!. Ez a relada~ egy kHuzött vonalon rekvő, magasságllag jellemzc5 pon·
tok, III töleg rétegel< meghatározása vlzszlntes mélységi értelemben. A pontok
lz zlntes hely~etét közvetl n ho ·szméré.sel a rel zln fel tt állapltjuk meg,
mégpedig szabalyos .kÖzÖru oszt\'a (10 - 25 cm~ a vonalat. Szintezőnk vIzszinte tengelyslkja es a m l z t roggől ges lkjána~ metszésvonala az a szintonal, amelyről a mérés I relé megindulhat. Ellől a szintvonaltói lefelé a
szint zőléc maga ságáig mérhetjük a pontokat (lásd a Rajzolás c. fejezetet).
Ha maga abb m tszet mérésél'ől van szó, akkor a szintvonal alatt bizonyos
távolságra a metszetben újabb vJzszlntes vonalat állftunk elő. Ha nem szinte'"
zővel dolgozunk, már az el ő vízszinte vonalat metszetben jelölhetjUk kl.
lIyenkor a rétegek adatait a vonaltól rel és le mérj Uk. A rétegek magasságkUlönbségének mérését köt6pontok közbeiktatásával végezzük.
Ha a szlntezést nem tudjuk egy mGszerállásból elvégezni, az első állásból történt mérést a műszerhorizont megállapltásával végezzUk. A második
állásból először az első állás mG~zerhorlzontját mél'jUk le; ezt megkapjuk, ha
a kiinduló pont Ismert magasságához a rajta álló lécen végzett leolvasást
hozzáadjuk.
13. Ha két pontnak egymástól való vlzszlntes távolságát IsmerjUk, és
ha azok egymásból láthatók és Irányozhatók, úgy magasságkUlönbségUket
háromszögtani úton olyan műszerrel határozhatjuk meg, amelyen magassági
szöget mérhetUnk. Ennek képlete:
m=!l+d,lgo:

ahol ro a magasságot, h a műszer tengelysíkjának magasságát, d a távolságat
és o: a magassági szöget Jelenti (115. kép). Ha az A és a B pontokat a megmérendő magassággal (o-val) egy ruggőleges sIkban választj uk, vagyis két
műszerállást a megmérend6 magassággal egy vonalban jelölUnk meg; a mérési eredmények az A ponton oc' és X', a B ponton oc" és X". Ezenk1v01 meg
kell mérnUnk az AB = a távolságat ls. Az ábra szerint tehát:
m = .r'

+ (d + a) Lga'

m=

+ d, tg oc'

.1"

E két egyenletből a d kikUszöbölésével az ro értéke azonnal kiszámítható. Ezt a módszert csak akkor alkalmazhatjuk, ha a megméret1d6 magasság
vonalában két műszerállást blztoslthatunk.
Ellenkező esetben ugyancsal< két mGszerállásból végezhetUnk magasságmérést. de a két állást úgy választhatjuk meg, hogy azok a kérdéses magasságt61 és egymástól lehetőleg egyenlő távolságra leg~enek. vagyis az ABO
háromszög közel egyenlőoldalú háromszög legyen; tovabbá, hogy az A-ból a
B pont és a O valamint a B-b61 az A pont és ugyancsak a O látható, azaz
Irányozható legyen. Felállunk az II pontba.n és megmérjUk a O és B által ~e
zárt vízszintes szöget, valamint a magassagi szöget; ugyanakkor megmérjUk
a műszerállás magasságát. Ugyanezt elvégezzUk a B pontban ls. Ezenkivill
le kell mérnünk az AB vízszintes távolságat. A távolságból és a két vízszintes
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előbbi egyenletek
t.
yfre mer6legesen erc5sitett
d'fcIGlYel együtt forog, viszont a
belJ'úyzása után a magassági

_ cr) az

kOr Ind én épett leol
a
aDS belyes értékét csak akkor
fogja megadni. ba VfZIdD
lrinyzú
az index O-ra mutat. A ma·
gassági kOrOn Ubella van. !zzel 41Utjut a t4VC8lS lrányát vízszlntesre; ekkor
az els6 index o-t mutat.
~et
00 méteren belül végezzük.

1OlJ'kI avaló
térsdn magassági vi zonyalt
fOggc5leges távolsága. . mennél kl

ebb a két szomszédos sík egy·

felületek távol9ága azaz a görbék
deltetésént*. méretaránY~ak és a t
magasságkUlönbsége a téritép ren·
tandó. RégészeU célra 20 _ 25 klvét erepvlszonYOknak megfelel6en választélitép készítendő.
.
e es egetekben 50 cm-es rétegvorolas
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115. kép. tplllelmapsa'g mérése

14. Az á tások el6készItéséhez tartoZik
f l'
.
háló é rétegvonala hely zínraJzánü lk
a e asando terület négyzetrajz Jellegz te pontok berajzolása mell~tté~tése'ni'\hnégyzethálós helysz~n
tájak kltúzésével és szögprtzmáv l
gysze
osszméréssel, a vilag'
négyzethálós térképen a tájoló n:z~e:oldható. Világtáj szerlnt felállított
kl a hálózat főtengelyR Ezen mérjük ~ n keresztUl ~agy teodolIttal túzzU~
gokban ugyan zekkel a műszerekkel tll az egyenlő távolságokat. A távolsa'
kl merőleges vonalakat, majd
ezekre keresztbe Ismét a f6tengellyel :
kapott négyszögeket azután átlós méré luzarD os egyeneseket. Az így meg.
!se ell enőrtzzUk
t erep magassági vlszonvait ls felt
.
ásatás előtt készítsUk el (116.' kép). Rét Untetó rétegvonalas térképet is az
térszint egyenlő magaS6ágú pontJalnak egvonalnak (Izohipsza) nevezzük a
valamelyik szlntfelUlettel való metsz~eometrlal helYét, azaz a térszIntnek
landó térszint egyenlő (kerek számu) fü nalát. Ha a magasságilag ábrázo'
tekkel metsszOk. akkor a kimetszett vo~lyes távolságban levő szlntfelUle·
a térképen annál hívebben ábrá-
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116. kép. Domborz.at ábrázolása rélegvonaJakkaJ

A rétegrajz készítésekor az első teendő a vízszintes és magassági alappontok létesítése és meghatározása. A vízszintes alappontokat háromszögeléssei, pontlkapcsolással és sokszögeléssel állapítJ uk meg. SűrűségUkre néz e
Irányadó, hogya felveendő vidéken legalább minden 150 more egy-egy vfz9Zlntes alappont szükséges, erősen dombos vagy IkIlátá bell akadályokban bő
velkedő terepen még sűrűbben k 11 meghatároznI. A sokszögelést rendesen
teodollttal végezzük.
Minden vízszintes alappont mellett meg kell határozni egy magasság!
alappontot (öS6Zeeshet a vízszintes alapponttal is). Magasságukat szintezésseI, esetleg trigonometria! magasságméréssel határozzuk meg.
részletpontok sűrűsége a rajz méretarányától. továbbá a vonalak előzetesen megállapított magasságkUlönbségétől fUgg.
A rétegvonalak gondos meghatározása céljából a részletponto'kat célszerűen a legnagyobb eséseknek megfelelő vonalakon, az Ú. n. esővonalakon
választjuk Ezeket a vonalakat a lefolyó víz, a leguruló kő útja Jelezheti, s
Jellemző tulajdonságuk, hogy merólegesek a rétegvonalak érlntőlre.
A ténképen közbe!klatássaJ megállapítjuk az egyes réteggörbé'k pontJait. Sok közbelB<Jtatá911ál számítás helyett gazdaságosabb a szerkesztés. MIlIl-
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pont o.zek,öt6 vdnalának,

Jilaias-'gvaaalDllIt

~==~~ adJa

a keresett X pont'lt

lés gyakorlati végrehaj,
behálóz~ olyan Slllg.
tbál6zattal. melynek oldal.

rt. kertet t rm \szete méretének megfelelően brázolllak. a topogr fiai

al) térképek viszont a j llemző részletek t .. ml\rték n feiUI" (torzítva)
'br'ázoIJák, Igya ht·lymegh·ltározasm.\1 flgy 'Iemb kell wnn!. hogy földraJzIponto fl
lyOkön \ annak a következő ter ptárg~ a ': torny<*, a háromazögelésl alappontok (r ndszerint kö\'ek a tcr ptlJ1 II P j -Iz .. l), hld'lk, köz.
épOletek.• z utaknál, va utaknál c, k a k Zép\'onal \·:ln földrajzi h 'I}(ln .
• Und a topográfiai, mind a b II zterl térképeket . k a 'or haszn'UhatJ Cel a lel6helyek 11l'1~ es megj löl re 'ag~ tO\ ábhl feh tell munkához, ha
flg).,lembe \'e :zUk a t rk p k szft n ,k ld jét. .\z or zaK bt:lszterl térké.
pelnek legnag~ bb ré. z 'lavult birtokall, potot mut'lt, ld közl \ált zá.okat
nem \'ezettek kere ztUl z ken, l. pokon, e/tlrt kül n n az utoL
ztend6k
mpK\'áltozott l·lrtok\'1 z .n~ 'll ml1tt n m h ,ználhatÓk. A topográfl11 l" ton11)
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118. kép. Felvétel négYl th 16zaltal
12U. kép. Ve" ls'

Helvesebben Járunk el, ha a Celveendő vidéken sokszögvonalat ezetUnk,
erre mérőlegesen 5 - 20 m távol9ágban hOSlflú keresztszelvényeket veszUnk
fel. Ekkor az egyes eresztszelvényeken a terep Jellemző magassági pontjait
.
túzhetjUk kJ, s vehetjUk fel.
15. Terepbejárásnál és az ásatási terület klJelölésénél egyaránt fontos
a helv pontos földrajzi meghatározása. Ez térkép segítségével történlJk.
'A tért.; p-alapanyag topográfiai (katonai) térkép legyen (1: 2500l);
l : 75 OOO). z All ml Földmérés l: 2880, l: 2000 Ú. Ill. katasZiteri tér·
képel, amelyek az Allami Földmérés Térképtárában vagy a községi .tanácsac·
nál lelhetők fel, nem alkalmasak lel<lbely közvetlen meghatározására. A tér·
képek méretarányát \iszonyszám vagy lépték alakjában tUntetlik fel a térkép
margóján. pl. 1: í5 OOO azt jelenti, hogy az a távolság, amely a tér1képen
1 cm, a természetben (valóságban) 75 OOO cm = 750 m. A térképek méret·
aránya szabja meg. azt, hogy a valóságot mllyen részletességgel ábrázolják,
Az l : 75 OOO-es, u. n. részletes térkép a természetnek nem m1IIlden részletét
ábrázolja, hanem a túlzsúfoltság elkerDlésére sok részletet összevonva, álta·
lános képét adja a terUletnek, Igy nem minden dQlőút épUlet nylladék stb.
kerUl a térképre, csak aO.l)y1, hogy abból a terepen hely~sen tájt!kozódhassunk ,
A nagy méretarányú l : 2880. l: 2000 (kataszteri) térképek minden házat,
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szárm· zIk (I8í:3· III . f"lm"récébú
t o. 'IJ"k ko"zül is jaen sok alonarc I11a
~
" .
. I
.
~
.
h
'. j' ' té "p k még h r' z )
!H88). Ezek a feketwyomásu. csíkozott . elg~ r~ zu
bb (h'ehs.zínell) térk;,i.
hel, ·esbítetlék j , tötbnyire teljesen el \ u .'K, ,IZe uki a l újabb színe I1Yog
pek \'alaml\'el közelebb állnak a természelJlez, d~ állapotot Az utóbbi térké.
má Ú, zlnt\'onalas térképek fedik telje:en at ma n ;gazol~'ánnval használ hapek a múzeumban zár alatt őrzendők. s a erep k ölekbe; \'annak meg
tók. A térképek magassági adatai a kataszt~~ 11~~Ote~~er közép vízszintjéhez
adva, a katonai térképeken méler~kben, az o~ a !község neve mellett a fő
viszonyitva. Ezek az Ú. n. abszolut ma~~~.. 'öbére hidaknál a hídfőpadló
templom kUszöbére. épületeknél a főbej ra 'tn~~Za {nfeJre egyébként a talaj
sfkjára, állóvizeknél a közép vfzszlnre, vasu
,
természetes fel9Zúnére vonat~oZinak.
k ·tséglelenül azonosftható pontokA lelőhely meghatározasa a ter~pen e közsé től való távolságot, ú(kal történik, pl. az ú~onalon f.lgyelj~ r7s~~e:eket; agtávolságot legalább léHa Ismert terepvonalon állunk (út.
kanyarulatokat, hidakat és. a környez
péssel vagy becsléssel .hatarozzuk meg.
ha az út hosszabb vonalon egyevasút), a tér1képet betájoljuk tájol6V~I, vag~t tengelyének Irányával párhuzanes, egyszerűen az út térképi rajz t az u
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6pét adja (119. kép).
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Im retlen környezetben a lelőhelyet jó távoli kilátá t nyújtó tereptárrol azono lthatjuk (torny . mnjorok tb.). Ezeket a ter ptárg~'ak'\t térképUnkOn megkere Uk.
pontok úgy választandók kl. hog álláspontunk
T

•

VÁZLAT A ZALAVÁRI ÁSATÁSa RÓL.
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lYN.

Celé lehetőleg jó (derékszöghöz közeUt6)
jenek álláSlpontunkkal egy kOrOn. (Veszél metszéseket adjanak, de ne fekildyes kOr. az A pont meghatározása
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bizonytalan.) (120. kép.) Térk pUnket a tájoló\' I beállltJuk. é a kiválasztott
& ~. c? pontokat m g1~nyozva. azok valódi képe BeD é térképl rajza
,. C D -n kere ztUI Ir n~ ugarakat rajzolunk magunk C lé. it Iyes és ponto:;
beálllt s mellett a három Ir ny. ug r a lelőh ly n A' pontban met'lzl egymást
Ha az IrányzáSl és b állltá n m volt I g gondo. hlbah romSllög kel tkeZlk:
é a műveletet meg kell Ism telnUnk (121. kép).
mágne tű eit r a csillag zal! E. - D.-I onaltól: z az Itéré (d kll·
cu\Cló) helyenként é ld nként változ6. J lenl g hazánkban átlag 4
-ra
lSopronban 6°, Budap t n 4,5, D br
nb n 3 ). A térkép h Iyes b álll\ása tájolóval: a térk p zél re ponto n k I t- yugaU Irányn
m gf lel en
l11eg'ltjl.lik a tájolót, é a térképp I gyUlt addig forgatjuk mig a má n stG
E.-I vonalától Ny.-ra lé ri II d kllná 16 szögél. A t joló áJiását 'él z rú a térkép margójára f Ivázolnl (122. !kép).
l\Unden l Irá ~ál kir jez bb a jó vázlal. L het I g alakhűen, al. mily n
méretarányban ké Zlt nd , e lleg az alapt rk p f Ihaszn I val. Az alaptérkép fokhálózatát flgy I mb
év, j löljUR m g a t r ptárg~ k t, am Iyekt I a I I h ly b méré
történt, pl. hid 1: 75 O 0- s 5358. sz. Iap, K.
328+ 70 m, B. 567 + 1 00 m.
vázlat mIndig rtalmazza az siakl Irányt,
:l mér tarányt (lépték), a pontos helym gjelölé t a körn~ ező köz g, puszták,
hegy k f IlUntelésével (alaptérkép), az egy zm nye térképj l k jelkulc9szerű ábrázolását, esetleg mag arázatot (123. kép).
]i ényké]lCzé:

kutatás eredményeit teljes tárgyllagosságg I kell megöröklt nl és feldolgozni, ezért gondo kodnl kell arról, hogy az ásatá mind n lényege mozzanatáról, leletéről, megflgyelt JelenségeIről. sót módszeréről l fényképfelvétel kég'lüIJön. Az ásatási fén~'képek n mcsak a nyomtatá ban megj lenő
közlemény számára készülnek, sőt túlnyomó r szben nem is ez a céljuk, hanem rnélkülözhetetlen eszközök a kutató kezében. z ásatás alkalmával a régész szeme élesen megflgyell a jelenségeket, azokr61 naplót vezet, de a munka
során az újabb és újabb benyomások vállják egymást, és hosszú het
vagy
hónapok múlva a feldolgozás munkájának ld Jéig emlékezetében Ihomálvosulnak. Ez pedig nagy veszélyt jelent, mert éppen a feldolgozás Idején gyakril n olyan adatokra ls szükség van, amelyeknek megfigyelé .az ásatás folyamán elkerülhette a figyelmet.
.
1. A rajzolás és fényképezés viszonya. Helytelen az a felfogás, hogy az
ásatásllál a fényképezést helyeltesílhell a rajzolás vagy a rajzolást a fényképezes.
A rajzról az aprólékos részletek hiányoznak, árnyalatok nincsenek, a
pontos ág nem mindig megbízható, a vonalak b!zonytalano~ vagy elmoSlÓdnak. De a rajz _ bármennyi is - a feldolgozasnál sohasem elég, mert az
ásatás minden részéről, a munka minden fontosabb eredményéről sok részletrajzot kell készítenI, ennek a kívánalomnak megn ugtató mérlékű megvalósítása csaknem lehetetlen.
.
A fényképfelvétel viszonylag rövid .ldó alatt elkészlthető és kevésbbé
akadálvozza a kutatómunka folyamatosságat, mlnt a rajz. Ennel< ellenére sem
lehet ~ rajzot fényképekkel teljesen pótolnI. A rajzolás és fényképezés
kltűnően kiegészíti egymást.
A fén)'lkép a valóság szemléléséhez soklkal közelebb áll, de egyrétií.
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pll!1c5 ero és tárgyi meret
~.-,.. aem brázol.
fénYkép
.DDIIU'C" illllLe~'rel egyfonnán rögzíti,

a

a

). amit kOlönösen megfigyelt

ltúvOJlaIIlk a tárg)'n
vagy körm'ezeté·
raja határOzott vonalakkal. váz ato
1IS.1ket amel
et ta án nem t lehat
mag:aráz ttal felt9nteth t o l " " ,
' ' ' A folytatá9ába
r"t ljtnl F ltQntetb
az egym....
<: eg·
. után el
c5 lele\ek öS9Zetartozá 't. A brázol·
hat Iv n ténY ket, amel'
Wbat6k, csak a munka,során technlk'il
úton ~ elhet ,tapinthatók. pl.
ldteJt6s. preparálá 90ran t pa ztalható
elvál~1 vonalak, kemény gbeU kQlOnbGz69é&ek.
fénykép gyakran n ,m
ábrázolhat egymá ól
'ol eső vagy kQlGn~c5 Irán)' ban elhelyezkedő tar·
gy at vagy részleteket de a magyarázó úlat rávtláglt pl. az egy települé I
Idl'lszakba eső lel tek O~foggésére, ét vagy több kutatóárok metsz tében
éllllelt azono dolgokra, a rban ~lókerQ1c5 dentdh' vagy ruház~t egymás után
napvilágra kerOlő részletemek eg)·lietartozására. telje9Cn oxldalódott é a kt·
Cejté nél széte tárgyaknak a .helyszk1en vtsszaálUtható alakjaira és ethely .
zé re, é számo Conto mozzanatr~ amlt 9Cm Cén)'képpel,
m má módon
rOgzltpnl nem lehpt.
2.
CéD~'képez célja. Az á tásl Cén~ pezésnek semmle etre sem lehpt az a célja. hogy a terepen a tudományos munka rögzltését a fényképező
Il'nc re bízzuk. ,'em cél az m, hogy eg)'re-másra mindent fotografáljunk.
fényképezé 'bpn járatlan kutatórégé z számára a fplvétel könnyűnek lüt zik,
holott mpgfontolá' nél:kUl kijelölt jelen ég a lelkll9lllerete fényképezőt e et·
I g megoldhatatl n vagy két eredménytl Celadatok elé állítja. Vigyázzunk
t h it. hogy ne p . k il fényképezési túlzásba. mégis észszerűen mindenr61
ké z(l\j n fpln~tel. ami j lent é ami megérdemli. Szabál\"ként c upán azt
mondhatjuk. hog: az á tá I adatok hltelCS9égét a tlemelt leleten kf\'ü! a
fényképfeh'étel adja meg, Ez a kutató megflgyeléselnek legjobb bizonyítéka.
Ez
ll'ítl az l'mlékez tet a r Idolgozá Idején. Ez segít! elő a tudományos
mu
redmtlnyelnek megórzését é átadását.
.
z á. t~ I rén~ képezé célja ketté: a bizonyítás és a megértetés.
~.. ~en~'képez I munkák megszervezése. Már az ásatá költségvetési
t!"· UR', ke z~1. hog: - a l'eladat termé zetétől függóen _ a kiadá ok bizon. '0, hanyad' t a rényképezé l járó költségekre (film-másolás nagyítás,
napIdlj. közlek dé . fel zerelé utAnpótlása ragy ja\itá
tb ) t t=j f ' n
\ fém'képe é
á
t
.
s . ar a en .
.. ' , . '
z_ m r a erepbejárások során megkezdődIk A térszinről
k~szult tajké~s: ru tá\'latl képek jó útbaigazítást adnak a do~borzati vi. zo·
n~ okról. eJekbol a Jelenlegi felszin alatt várható tele ülési é e 'éb régé,
szeti marad\'án:okra kÖ\'e 'cztethetÜJ1k. A terePbejárlIk s glYt
fén\"
képfelvételek között nagyon b
k
a. apcso a os
.
(heg". fa. toron ') ké zültck léec~~ék azd<. amelyek magaslati pontokr~1
feh.ételek.·
.
g
esebbek a repUlőgépről készült légi'

Az ásatásnál elejétől Végig jelen k II I
.
olyannak, aki fényképezni ls tud Felvét ~ ennie a fén~1képésznek vagy
teljes Celtárás után. hanem a Celtárása
e et kell 'készítenUnk nemcsak. a
kor nem készOltek volna. a munka memunka közben, sőt ha a terepbejáras'
ásatásnál egymás Cölött több obJetttumg~~~ előtt ls. Előfordul, hog~ az
felsóbbek a tudomány lllámára örOkre elv
. A feltárást munka soran a
peznénk. Lényeges Itt a rétegek érzékel.::nénEk , ha azokat le nem fényk~'
se a települési vagy építési Ido-
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ok rögzítésére.

satá közben részletkép

elkészlté re b .a!kalom n~ l-

Uk. z Ilyen kép k kl méretú tárgyakról készUln k. pl. famaradrán~o , fal·
6té , satornaréSllet k, vakolá I módok, bélyege téglák. díszlté. ·k .. í mellékietek kUlön I stb.
' .
" • fén~képész állandó jel nléte kUlönö. n fonto il ten·á.· táS( n' I. élOlözhetetlen a f nyképész állandó j len lét a tem t ásauísnál. ahol olyan
rmell 'I tek k rülhetnek I, arr. Iy!.:k n p\ lIágra jutá uk után il régé z
szemeláttára perc k 13tt t nkr meh'tn k, elpusztulhatnak. A kénye.. miadékos építkezé I m. rad án~ oknt. a feltárt frokat h:tlad k I nul fén~ képezni
ell: a huzamo :lbb Idót igényb \ \ő mérésI. raJzolJ,1 .. prcJl' r il si murk:ik
I c k a fényképfelv tel után k rUlh tn k sorra. lia azonn311 h Iyszfnl pr 'P rálá r szükség an, ann k m gtört nt után m 'In sItu má, )dlk f Iv telt ls
kell készIt nUnk a I I trŐI. Kívánat' s a fé.n~ képé z j len léte leletment á a-'
tásnál I , ahol a gyor n végz nd" munka meg fl y lé. It 19 n jól t mog tp.
Kidolgozá után mInd n Mpr \' z Uk rá a hely és tár y Jl ntos megjl:lölé t, a felYétel Idópohtját.
4. Az ásatási rén képező fel zerelés.
feiréteIek
y ré. ren k < Ibilna~nak kell lennie közlések, tudományos előadá kon v ló bemutatá, múzeumi kiállításon na ymérelű nagyltá ban aló f Ihasználá céljára. Ennél a
relvételnél nagyobb képméretű fényk p z g pet ha ználunk, amely alkalm'ls
nagyon finom, aprólékos r szletek \ I zaadá. ára. A f Ivét I
más r ~.·zc
arra. zolgál, hogy kl bb jelentőségű jelen 'geket rö zft Unk, f-k nt a tudomán~'os f Idolgozó munka zámára, kisebb alakú kép ben. a feldolgoz:\ t
'égző kutató megfIgy lésének é
mlékezetének támoga~á ra. Err a c~lr
kis bb képméretű. olcsóbb Uz mű fénykép zőgép t hasznalunk. Mindkét ren~
képezőgép \'clOnk van '3 terepen. Számítanunk kell arra, hogy
fén~'képpzo
pép az ásatá90n könnyen elromlik (pl. a finom por gyak:an behatol a plllan'ltzár zerkezetébe). A gép javftá 1.ig ha ználhJtjuk
ma k rényképpzogépet.
agyobbik épUnk legyen legalább 6 X 6 cm-es képméretű. z ennél nagyobb (6X9, 9x 12 cm) képméret a ré zletdú fe vétel é n gylth1tó g
szempontjából csak elOn~'. de tudnunk kell. hogy mennél nagyobb a kép mérete, kezelése annál nehé7Jkesebb. Sok e etben (pl. kutató rokb· n, szuk ~e
!. ·en. keskeny kiemelkedésen) a felvétel előkészíté. e (gépfelállf~ás, éles...-egállítá) nagy rnnyképezogéppel igen nehéz, esetleg leh~tetlen. Ajaniato, h gy
nagyobblk gépünk 6X6 cm vagy 6X9 cm képméreIu legyen. z li~en kéP~
méretű gépek rendszerint tekerc llmesek. ~a nem filmet. hane,m lemezt has~_
nálunk sok (30-50 db.) !kazettára van zukség. és a kazettákatml.ndoo fel
vétcll ~ap után újra kell töltenünk. Jól bevált az Ú. n. ~g~'akná9 tukörre~lexes
fénvképezőgép. A homályos üvegen látható kép teljesen azonos ~ keszUlő
fén;1<éppel. AI liyen rendszerű g_épnek. előnye, hog~' az é~esre állf~a ~emh~~
gép hátlapján, ha'nem a felUl le\'o homal~'o uvegen törtéruk, é I"~ szU.k o
Iyen I használhatj uic A gép objektlvlenc e.-r~dHere cserélheto. zü~_ ~
szerint rövidebb vagy ho zabb gyújtótá\'olsagu lencserendszert hasznal~a
tunk Az ú n kétaknás tükörreflexes fényképezőgépek az ásatások felvételeire
kevé~bbé ~1Ik~lmasak mert a beállltásnál látott kép nem teljesen azonos a
kés UI- fé .o!L-é
I é~ fo"ként a közel! felvételeknél módosul a kép nézőpontja.
z o n.r'''' ppe. "
I f lj bb előtétlencséket alkal·
Rendszerint az objekUvlencse 9Cm cserélhető, eg e e
mazhatunk, de így a ké~ éle~~e ;.yengg\ Unk 24 X 36 mm-es (ú. 111. LelcaKI9Cbbik olcsóbb uzemu fen~iképezk~ p é etű tekercsflImes gép legyen.
méretG) vagy legfeljebb ~ ti. X 6 ~m-es
pm r
!kézből ikészíthetjUk azOkat
Az l1y~n kis kép.méretű geppel könnyen, gyorsan,
-
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•

a tudomán~'o feldolgoZó
a C l étel et.
munka támoga
.
obJekUvlencséJe ú. n. naSZ\lg.
z á tá Ol) használt lén
mát legyen.
fel ételekben a I
b résZletek felIsmeré e I Con·
to • tehát lapfeltétel
él te él
,
Jól orrlgált. Jó feloldö képe
ségű. .nkább keményebb raJzl1
Jobb eredményt adnak az á .
tá I ké
ben. mint az 11. n. 1ágJ.' raJzl1 lID88d1gmátok.
Jó 9Zolgálatot tesz z
táson az olyan lén képez6gép, amelyh z n:lg\'.
látó zögO objekUv I tartozik.. nagyl't6sEG,o obJektívet ott alkalmazzuk,
ahol kl távol gról n gy terQleten le 6 t4rgyat kell fénrképeznUnk (hosszú
profilok, kutatóárkokban. gödörben le ~ tárgyak. nagy klterjedé&Ci épOlet.
,hogy nagylátószögú objek·
maradványok tb.). eg kell azonban Jegyezn
Uvet csak ényszerbc51 ha9Zllálunk. mert az ezzel ész01t kép bizonyos tá\'lall
torzulá t mutat: k e ben mégi nélkOIGzheteUen.
Kl tárgyak közeli fém'képezéséhez ll. n. közgyilrüt (tubustoldalékot) I
viszOnk az ásabishoz vagy 11. n. kétszeres klhl1zaCú gépet használunk, mert
enéWtOl az átlago n használt obJ Uvdtkel 1-1,5 m-nél közelebbről éle
felvételt nem ké9ZfthetOnk.
Fel9Zerelé!lOnk fontos tartozéka a gépállvány; öS9Zehajtható háromlábú
változtatható magasságll·állvány. melyre kéU csavarral er6sfthetjUk a fén\".
képez6gépet. llványon nyugvó fényképez6géppel pohtosabban végezhetjUk'a
képbeálUtást é biztosabban elkerQlJOk a gépnek felvétel közben való elmoz.
dulását. Er6s. I ább túlméretezett állványt használjunk. Az amatőrcélokra
hailZlMlt vékony. kllnnyú kl állvlbJyok nem felelnek meg a célnak mert át.
Ve9iZlk a gép pIllanatzárának önrezgését. a lényképeZt'j kezének ~ozdulatít
vagy a 9Zé1 alig é9Zrevehet6 rezdft6 hatását Ellenben Jól beválik az erős szer.
kezetű. nehezebb faáll\'ány vagy tekercsll1mes mozgóképCelvevakböz sienkesz.
tett. va taga bb fémcs6állvány.

~Zthál:jVá~yraáfelszereltfényképez6gép felvéte11 Irányá! csak iDclJézkesen
z
a u , m r pedig az ásatások felvétele It gyak
f d
é
fOggc51ege fel\"é!ell Irányból kell kész1tenOok. Ezért ;a;ép~1 e . vagr rte~
képez6gép közé u. n. csuklófejet (gömbc9Ukló )
vany s .. n)
nyen, tetszé zerlnU helyzetbe álUtva rögzfth:t61~~~nk, :Ű~llrel a gép kony·
v _'OY :setében, Itt
sem jók a kics!, gyenge gömbcsuklll<. de Jól bev.tllk r az
gömbc.ukló. \"agy a ke kenvfllme9
a nagy, eros, ~. n. Góyát·
panoráma- é. dönt -C j . '
mozgóképfelvételekhez hasznalatos u. n.
válto

em n lkUlözhet tlen de haszno kl é
'
9 eg szltól a felszerelésnek még a

következők:

Szin zt1r6k ( ár a, n ranc z/nú \"1\1
egye, tárgyaknak \'agl' szfne ;étegv' I kgOszöld, halványkék). mel:-'ekkel
jük elő a képen.'
ana a nak Jobb kiemelkedését segíthel,
Villanófény, :\1e t r e fém'fo rrá
.
oldilóan;.ag pod ak keveréke m'el. s. EZ.legtöbbször fémmagnézium é
rol::ln.ná ,z rúen él! el. Elégeté~hez) é~eg~1Jjtv~ erős fényű fehér lánggal.
lanóf nylampa (ma1mézlumnl ztoh') haC ~fru a tuzkő szlkrájával gyújtó vil'
\'eszélvtelenebl::. de Igen drága é.' na ,~}ta. A magnézium nál tökélete ebb,
fényké zülék /.. örök·\'akú").
\1ll~~él~u. berendezés az elektromos villanóh;lye" hl.Z"<\1 luk.
n}1 barlangi ásatásoknál vagy sötét
. ~egvUágltásmér5 olyan készOlék
I?o~oagan?k megfelelő helye megvl\igfti~melv a fényképezendő tárgy "lIá'
. Időt mutatja meg. A fén\'elektro-

2~6

mos rendszerű megv1\ágltá!ll1lér k tökélete bb k

mint z ú n opUk lak
h'e van.
•
. ,
.
~ézl e1~~~Vó. bere~dez jó szolgálatot t z azoknál a hosszabb ld 19
tartó a tá okn~l. amel~ k f nyképé z I, bor tóriumtói távol vannak. mert a
képel' -"~gatÍ\'jat (fllm, lern z) rövldd I a f lvét I után, á tás! tel phelyilnkÖlt elohl\'halj';l", és a JlCll1 m gfelel n slkerUlt C h'Hel ct megl!ll1lételhetJOk. z el h/vast, fix lá t
mo' t zUk g
t n tálakbflJl I égezhetjU,
telj
, elsötétíthetó helyi _gb n. Bizto bb r dmén~ t és nag 'obb kényelmet nyujtanak a ?obozsz ru, zárt lóhfvó tankok, A n gát/vok kldolgozá~
hoz t rm sz tszeruen el h/\'ó
fixáló folyadék k t I kell
f Iszer lé I
tg) utt a helysz/nre sz ll/tanunk.
Derftólap nagyobb (pl. 0,5 X l ag~' l X 2 m) mér ta f nyv tít6 C IUlet
Rendszerint tantolpapfrral t leragaszt II k m nypap/r I mez vagy Jnrton,
szUk ég esetén nagyobb fehér paplro lap. Köz \I felvétel knél az árn\ ékok
felderlté re használjuk úgy, hogya napfényt a t rgy árnyéko oldal;3 \'e.
utjUk. mint a tUkörrel.
'
.
FelszcrelésUnket a ha zná1at és a száll/tás közben k/méljUk. KUlönö n
óvjuk a CénYlképezógépet az ásatásokon gyakort portóI, huzamos napsUté től
és a nedvességtől. A lencsét zsebkendővel, rahával 'ne töröigeSSOk, tartsunk
E:rre a célra tiszta, puha vattát és tiszta szarvasbórdarabkát. A felvételek szUnetében az állványon levő gépet takarjuk le rulladarabbal.
5. A fényképezés módja. El6készltések. Aki az ásatási Cényképek készítésére vállalkozik. leltétlenUI Ismerje a Cényképez6gép minden csfnját-binJát, és az általán09 Cényképezésen túl legyen Usztába!l1 az ásatás! fényképfelvételezés Ulönleges Ikövetelményelvel.
Hogya Celvétel honnan készUI, azt az adott viszonyok dönUk el. Egyik
esetben a !kIásott föld dombjáról. má9 esetben a szelvény éppen adott szLntjéről kell kész/ten I. Keskeny ,kutatóárokban nagyobb metszetrészletet vagy
falat fényképezni a !kelló távlat hJányában nem lehel. A fényképezés helyén
a tárgyra ls merőleges futóárkot sem lehet ásni, mert tönkreteszi a még Cel
nem tárt jelenségeket. Nehéz9ég csaJk a kutatóárokban van, a szelvényekben
nincs. Itt a felsz/nről az árok ellenkező szélén feláll/tott géppel már lehet dolgoznI. Falrendszert, nagy terUletre kiterjedő alapmaradványokat felUlnézetben, magasabb nézőpontból Cén képezhelünk, Más megoldás hiányában kétágú létrát viszünk a helyszínre, és arról fény1<épezUnk.
A fényképCeivétel 'előtt a tárgyon lév6 törmelékeI, port, falevelet és
egyéb zavaró anyagokat ecsettel vagy seprővel távolftjuk el. Ha nem kóépftményről, h<Mlem s/rról vagy cölöphelyekr61 van szó, a talajt nyesnt Ikell, fgy
a föld szfn'kUlönbségel sokkal jobban elválnak. Cölöplyukalk, s/rmetszetek,
lakógödrök, rétegrnetszetek fényképezése közvetlenUl a feltárás után, frIss
állapotban történjék, mert a kiszáradás, poro dás szürkévé, Ifakulttá é
E'gyszfnűvé teszi a felületet. Ha a feltárás ulán bármi okból azonnal 'nem fényképezhetünk. rózSás locsoló\-al nedv ftjük meg, utána a felilletet újra nye sUk. A függőleges felületek nedve!>ftésé\'el vigyázzunk, mert a lefolyó vfz
könnven összernos az árnvalatl kUlÖnbsége1<el. Ezért a nedves/tést és nye~ést ~Iőbb a felület kis dar'abján próbálj uk meg. hog~' nem rontj:!-e el még
jobban a képet. Ha Igen. JdséreljUk meg újra. Vfzszlntes felOleteken a nedI'e!>ftés többnYire sikerrel jár, de Itt j \·tgyá~nunk kell arra. hogy egyenletes
leg~'en: nedvesebb és szárazabb részek ugyanls'a fényképen foltosan jelentI e7nek, MozalkpadlózaiJnál a felOletl nedve /tés szinte elengedhetetlen, mert
1 m07'l1l< ötét elemei· fg , jobban kiemelkednek.
Használati utasításuk mell

J
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•
t. Ig~'áZ\" arra. ho
ép szélére CUggőlege n
állftJuk (4rlto • r.
aJapzatrészek. tel pm r; d·
ány
stb.).
~
o1aágra legren, mint
tárgy. m Q1llr1
hami
.
'obb tárgyakhoz 12 m b0ssz4. 5-10 cm
unk. amely n a decimétert
beoszt4
41
ró ~ bér
~ e
rel. Ha Ilyen m r lécün
D1nca. 1dt11z6 lécet baPD'lbatuDk..
lJ8k (pl. sinnelléld t k: edé·
Ozllk stb.) mellé sl1rdbb (
) beosztású lécet vagy mérőn
•
szalagot teszODk.
rény ti
et sonámmal látj
el (l. a temető feHárááI).
8. e
t
~
b
bim kiterjedt tárgya t (pl. Jn tlIiZetek. réteget. árokCalak) lebet61eg l1BY r
képezzük. hogy :1 kép ré zi U
finom ám alatal ne tl1nJen el.
Legegyszerubb mód az olna. bo
pl. alamely nagy ho zú -gú met·
szetet ol an
ol gból réh épeu
le. amelynél egyetlen .képmezőbe:J
egy Cel étellel Cel tudjuk venni. Amde fgy a r om árnyalatokat é g Zd32
aprol ko részleteket elveszfthetjOk. mt gyakljlll a hely zfnl körUlményck
kellő tá latból való Cén. képezé ele e nem ls engedIk meg.
.
gyakorlatban bevált mód. hogy tét vagy több ré zletben végezzük II
a Cén~ épezé t a ész épeket egymá rol tatásába raga ztjuk. A részletekben v ló CénYké~~é él ~bás eljárás. ha a rényképez gépet a ho zú tárg
(metszet) özéptajan álh,.an~·ra Celáll1tjuk. é körfvben tovább-tovább for.
gatva. eg)' helyből készftOnk szakaszonként egymásba kapcsolódó ré zletképeket ("panoráma-kép"), Az egy pontból Celvett kU1önböző távlatok eltorzftj . a képet.
részletképeK lIleszté csak akkor sikerül. ha azokat egyene ~onal me.ntén to amozgatott géppel. arányo távolságokban levő p ntok~I k~tjOk. minden egy' részletrel ételnél Cokozottan Ugvelilnk a fén\vt pe:z:~~ a~OIlo maga ságára. a tárgytól való azonos távolságára. é
Vé~1 alkaimáv~ ~e~~ie opUkai tengelyén Iránya minden egyes részletrel·
ket a feltételeket az á ~9 ~Igyen a ~Iveendő képmező középtájékára. Eze·
tosfthatjUk:
SlI
egysze eszközökkel a kö\'etkezőképpen bizépen

az a ép

A tárgy (metc;zet) előtt a kfvánt fé "ké

-

pezerulő felOlettel párhuzam~san sinórt~) pezésl tav5llságban, a lefényképontját erő karókhoz erő ft j ük. z z9lnó eszitUnk kl, ugy, .hogy a két \-ég'

forma távolságát mérőszalaggal határó ~ó aróknak a targyt61 val6 egymagassága azono legyen 'a fénykép ~~ ~eg, A z lnórnak a fulajt61 mért
nór vfzszlnte gét szjnteZ<1rnúsz~z II p enc9éjének magaSISágával.
zsizükség.. az önsúlya miattI fvelést ( ~/nő~zz~k .. Ha. hosszú z nórra van
kI. Ennek a zsInórnak. mint általunk' kIJ Ig~) özbül90 karóval küszöböljük
juk a fényképező gépet feIYételr6l-felvét~~t vízszintes vonalnak. mentén fog·
gépvezetooek nevezhetjük. A tárgy (
e tovább vtnnl, ezért ezt a zsin6rt
egy másik zsInórt I feszftUnk kl' ugy metszet - felület) előtt vagy fölötte
an
szintes lrányban. párhuzamosan' a gé CSEt6. szlntezőmúszerrel ellenőrzött vízalacsony vagy esetleg egészen maga~vezetl'S Z9lnórral. Ez a zsLn6r egészen
bogy \1zsz1ntes jelző vonalként minden kk.ariicra kerUl. mert rendeltetése az,
:'I képeknek alsó vagy felső szélébe li
épbe belekerUljön, közvetlenül éppen
dJIC Z9lnórt képvezetőnek neve7J1etJof!' ~ ne zavarja a képet. Ezt a másomozoU JelzŐ' ~dulácskákat (kartonla~ a Z9lfIórra 1- 2 m-enként szát) akasztunk melyek a kész fény-
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épen ls láth tók sznek. ( jelző duláe kák helyett e et! g apró j 'Izó botoszIlrunk be a talajba.-)
v zető zsinórok kihúzá a utan a f nyk pfch tcl úgy történik. h gy
tárgy (metsz t) 'gyik v g n I a tárgy ra meről 'gcsen bcállftjuk a
ényképezőgépet az I
r zletre. A gépv zet z In6r a feny épez g Ip tes·
tét (pl. az objektfvfoglalat f I szélét) érint . a k pvcz tő z Inór k pe pedig
lo ker
b n (ho~ályo ü\ goo) épp n a k p Ic' zélén húz6dj lk. pont
n
Whuzamos n a I tóm '~ő V(,zszlntcs sz I cl. A k res b n (homál~ Os üv g n)
megfigyeljük a k pen laU1 tó zé! jelző dula z mát, majd cik .,zltjük az
el
f Iv telt. \zután a g p t tpvább vlsszllk a g p ez to z Inór m nt ln
..daIg. amIg a ik res ben (homályo üvog n) a k p zél n Im nl látolt I kül'
méterjelző cédula
ppen a köv tkez6 kép II nk z
z I n válik látl1at6vá.
Ennek a má odlk r zletk pn k b á!lftás nál - épp n úg . mint az 'l. nél
- ügyelünk arra, hogy az obj ktf opU kal t ngclye mer leg s legyen .l
tárgyra. a gépv zető z Inór a épnek u yanazt a ré zét (pl. az bj ktlvfoglalat f I
zélél) érint . é a - pvez tő z Inór ulnanol ',In párhuz, mo, helvletp n I 'gy n a kép I g z lén, mint az lőbb, Igy iké zflUnk I minden további
feh'ételt L. lia - a tárgy hos zú gától függően - a sor z'lIban k tt n I
több felvét Ire an szük g. mérjlIk Ic a gép cl
é. má. dtk hclyz tc közötti tá\'olságot a gépv zet zsln6r mntén, és minden további felvételh z
ugyan ily n tá olsággal vigyük tovább a. gép t. 'agyon vigyázzunk arra.
hogya sorozat mind n felvételénél azonosa I gyenek a \'l\ágltá I \1. zonyok
(pl. \-alamennyl képnél napsütés vagy valamennyinél fed tt é bolt). A felvételeket Xlszonylag gyors egymá utánban exponáljuk. hogy a nap járás;}
(árnyékhatá ,) se okozzon szembetűnő !különbözőség ket. Egy lly!'n sorozaton belül az. expozíc16s időnek és fényrekeszállásnak minden felvételnél
szintén teljesen egyformának kell lennie. Eppen Eyen gyöntetúséggel k II
\'égeznl a negativ és pozitiv kidolgozását ls. hogy teljesen azono tónu rtéket kapjunk. Végül a kész képeket az egymá ba ölelkez szélsó rész\.et
segftségével egymáshoz lllesztve felraga ztJuk és - amennyiben zavaró az összelllesztett !képsor széléne:1< levágásakor a képvezető zsin6r képét ls
ho zában levágjuk.
7, RétegszÍneződé ek klemelé e. Ha valamely mctszet réteg zése
ugyanannak a színnek különböző árnyalatában nyllvánul. nagyon k II vigyáznunk a helyes expozfcl6ra és a épet Inkább valamivel alulcxponáljuk. mintsem túh-Uágítsuk. mert a túlexponált negatf on az árnyal1tbell különböző
ségek eltűnnek. (Pl. világosabb é sötétebb, de csak szürke zInű rétegek
fényképezése.) Ha azonban a rétegek színei között vállozá van, akkor eg~'es
színeket már a felvéte1né! kiemelhelilnk, sőt ki kell emelnünk. mert különben előfordulhat. hogy pl. a szürke é sárga réteg a fekete-fehér feh-éleLn
teljesen azon09 tóntrsértékben Jelentkezik. és ezáltal egybeolvact.
. A rétegszfnek kiemelésére. egymást61 \'aló elválasztására a zín zqr~
ket alkalmazzuk. A helyi adottságok szabják meg, hogy mil~'en szín zurot
ha ználunk. Altalában jegyezzUk meg. hogy minden szfnszűrő a
játjával
megegyező színeket világo9abbá teszi, erősftl, a kiegészítő színek hatását
pedig tompltja, sötétHI. Pl. valamely profilban kékesszürke és sárgás sz~nű
rétegek váltakozva együtt fordulnak elő. Ha a relvételn~1 az objektivra Slárga
Szúrőt alkalmazunk. a képen a sárga vagy az ahhoz közeláll 6 s~nú rétegek
világosabban. a kékes árnyalatú rétegek sö;étebben fognak előtunnI. De ha
halványkék zúrőt ha9ználunk. a kékes szf!l1u rétegek jelentl<ezne.k vllágo9abban. a' sárgás rétegek sötétebben. Ugyanebben az esetbetn mindenféle zűrő

249

ld. .dlJ'tte réteg aUg elt'r !!Ötét.
nélkOl megtGrténh
• bo
U1DaIt
a ké képen alig. "a~'
séggel. agy éppen egyforma tónusban
_Se 'hlbáIt olönö n akkor áll:
egyáltal
nem Id1IGDbOztetb
f' telDS nem pankromaUku, h:ln m
hatn
elő nagy mé
ben. ba a unk sz(nPCro né Ul.
ortokromaUku neg U yagot baSZn4l
fén)'képezésl munk1k fény.
8. U4gt
kl tenel (pl. barlangáSldtá ) - a nap.
forrása a kutatá
unk""""
am 1 tárgyat a nap milyen szakáb.1n
égls meg kell válogatn
• ""'&.1
•
fényképezzOnk.
A_
ok hosszúak a "örö ben é ár·
Kora reggel \' gy éső délután az .. u
•
finom réSlle
tlé Dll. kemény képet eredményez·
gá~l:~ag ~a=~k lemelkedő tárgyakat (pl. falak) legk dvezóbben a
~:l~lőt~ va~' kora délutáni órákban f60 képezhetj Uk, Gödrökben, árokban
levő tárgyak. rok fé~ épezésére napfényes Időben vmont a déli, nap Z:l·
Itot kell \:álasztanunk. amikor az ám
legkevesebb részt fed el a targybÓl.
Ha az im
a legmagasabb oapá11áskor ls fontos részeket fed el. az expoz[·
dós Időt az árnyékos réSllllek megfelel6eo választj uk meg. és a laboratórium·
ban jól klegyenUtő hfvót haSIIIlálunk. Sugárzó napfény esetében a lencsE!hez
képest hátulról jövő vU4gftás adja meg a legjobb fényklhaszná1ás~: de a képen a legkevesebb réSlletes&éget. Az. Uyen ll. n. "telibe világított kép "la·
pos" lesz. KI
oldalról Jövő napsugárús már nagyobb térhatást ad. mert
fgy az ámyékhatások ls kedvezc5en ltözreJátszal1ak. Kétségtelen. hogy leg·
jobb térhatást az elc5ln51 j6vő világftás ("ellenfény") adna. mert kiemeli a
tárgy körvonalait. de fgy az ásatási tárgyak rencIdvUI fontos részletei ár·
nyékban vannak. Ezért a szembejövő YU6lftásl1 felvételt lehetc5leg kerU lj Uk.
Sötét imyékok derrtésére még nappall vIlágftásnál ls Jó szolgálatot
tehet a \1l1anófény vagy a derrtc5lap, A derftc51ap elsősorban a közelebbi fel·
vételdtnél hasznos. Lombos fllt únyéka nagyon lerontja az eredmén t. mert
foltossá. tarkává teszi a képet. Ezen a bajon semmiképen sem tudun'k segí·
tenl. legfeljebb úgy. hogy klegyenUtc5 hfvással. lágy pozlUv-kldolgozással
ellen9l11yozz~ a rendszertelen eloszlású árnyékokat. Ha lehet, olyan napszak·
ban készftsok a felvételt. amikor a lombok árnyéka nem kerUl a tárgyra, vagy
pedig távolítsuk el a lombdcat.
z árnyékhatásokat szórt fényben való fényképezéssel kerU IhetjUk el.
Ezért mélyen levő "agy egyenetlen napsugárzásnak kitett tárgyakat (sírok.
mély árkok) fedet.t égbolt Idején fényképezünk. vagy megvárjuk, hog) a
nap(én~1 az eXpOnaláskor felhő takarja el. A legfinomabb részletrajzot egyéb,
ként ls szórt fényben. kissé fedett égboltnál kapjuk bár ugyanekkor veszI·
'
tUnk a kéo térhatá ából.
9, K~önleg felvételek. Teljesen me~feleló körUlménvek !között az ása·
.
tá oK ál kUlönlege. feh'étell eljárásokat ls használunk.
-\ 7íne fén~-képezé jó zolJ!~latot tesz a rétegek építkezési Idószakok,
falfe tmén 'ek, moza kok tb. élethú megöröldtésében. '
.\ zter~r~el~:ételfalva1é6.. ~ szemléletét nyújtJa a kutató számára.
moz~
n
p- e v telezéq se~ftségével kt tófll
í h r' 1(
"7 á 'ltá" menetérő módsze é ől'
meket kész t e un
•
.
.
r r . ere d mém'elről o a
,\z l1:en 'U1önleges á<><lti I fénvxépfelvét'l -' •
á.
~\·alá.:1 azonba ennek a kim "'nek k'
• e ezo eljaráEok ré zietes t r
.
.
eretein tulmenne.
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3. Rajzolá.
z ásatá er dményelnek térbeli rögzlt r . zolgál a méré 'en alapuló rajz.
mér k ad tal alapj n készUlnekl m retar'"nyo rajzok. vázlatok. a met z ttel gyUtt készUlt rajzok. I Ir i n IkUl k6 zltjük a tá\latl
rajzokat.
méretar nY09 rajz fl lépték é ar n~ feljegyzés z 19á1ja a tij .
kozódá t. Ha kl mér tarányú t rkép Hgy lembe vét lév IkészltUnk ,ázl1tot. a részletméré k adatait ~ rajzra kUl n rá!rju'. em zUkség s a méretek
feltUntetése távlati rajz kon é közvetl nül 1 tárg) król ké. zUlt másol ton
(dörzsölések. pac kolat).
Ahogya vízszintes és fliggc51 g
mér
között kUlönbséget tettUnk,
úgy az ásatási rajzokat ls Ikét nag csoportb o zthatjuk. é kUlönbség t te·
szUnk a jelenségek és leletek vIz zlnte Ikba
fuggőlege kép Ikba történő
veUté
között.
z el bbl csoportba tartoznak térképvázlatok, méré I vázl tok. rétegvonalas é négyzethálózatos térképek, hely z[nrajzok. helysz Inré zletrajzok, sfrlapok rajzai; a második csoportb a met z trajzok (profilok).
az épuletekről készUlt Ikeresztmet zetek. z\ntváz1atok (rétegvázlat k).
Régészet! terepmun'kákban mindenkor szUkséges a rajzolás. A terep·
bejárás és kiszállás. a leletmentó és tervásatás eredményeit. minden részletét a fényképezés mellett rajzokban Ls rögzftjUk. Az ásatá I munkát szabályozó rendeletek Ls előlrják a rajzokat az ásatási napló mellékleteként.
Az ásatás Iközlése ls megköveteli. hogy élz eredmények térbeli rögzltését az olvasó számára hozzáférhetővé tegyUk. Minden ásatásr61 rajzot kell
készftenl. Az ásatás után csupán összehasonlltó vázlatok vagy a távolabbi
kömyékrc51 készUlt térképvázlatok készUlhetnek. Csak az a rajz hiteles. amelynek eredeti formáját a helyszínen !készltjUk. A helyszínen készUIt rajznak
kell tekLntenUnk minden. az ásatásI Idó után történt átrajzolá9l és az összesftó felvételeket. továbbá a részletrajzo'k későbbi összeállítását. Az ásatási
rajzok másik csoportja (rétegvonalas. négyzethálózatos felvételek) ugyancsak
•
a helyszfnen !készOl. de még az ásatás megkezdése előtt.
1. A terepbejárásdkról vagy klszáIlásokr61 beadott jelentések melléklete a lelóhelyról ikészUlt térképvázlat (120. kép). Célja a lelőhely pontos.
rögzltése a további ásató munka vagy a lelóhelykataszter számára. A helymegjelö1E~sen klvül tartalmaznia kell azt az útvonalat. amelyen a lelőhelyet
a terepbejáró megközelítette. Ug anl1yen térképvázlat készUlhet az ásatások
ellenórzésére IklkUldött sza3<ember részére az ásatás megkezdésekor, a legkönnyebb megközelítés feltüntetésével.
A térképvázlaa>n meg !kell Jelölni a~ északi Irányt (a térkép fig elemb~
veszi a mágneses deklInációt), a méretaranyt léptékkel (100 m-~en). a lelő
heh' pontos helymegjelölését (pontta! vagy folttal), a körn 'ezo jelle~zete
tereptárgyakat (temploIl, híd. kút stb.). amelyeket az alapté.rkép ls feltUntet.
a megkö;elftés útvonalát, a lelőhely beméré.sének alapp~~tjat. (Lásd a tr~p:
járá ról mondottakat.) Helyes. ha a távolsagokat és szogeket nyllakka
e
h
k"lö
rajzoliuk a váz~atba.
Le g helyesebb ha az adatokat nem az alaptérképre frjuk, anem u n
vázlatba Az alaptérké- nég\"Zethálózatos kockájál arányo n feblnagjrítjljUkk'
.
....
l z), ebbe arán\'osan era za u
pl. kétszeresére (terUletileg ez nég~'szere~
.
k" eli'téc: útiránYát
"lé
t
té
kép
J'elzeselt,
a meg o z .
.'
a pontus helymegje l o s. a. ~.
é
'II kkal s írjuk mellé az adatávolsá~okat és szögeket Wnte uk fel. lS~ l t n~ al~PtérkéP számát és jelöljUk
tokat. A térképvázlat szélére jegyezzOk (fe I az á s) Irán\'át Az arányos na.'
be a legközelebbi közlgazgat:isl egy9ég a u. v ro
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leglonto bb a térkizt e tleg Iszln zh t jUk
reszttel agy kt körr 'I jelOII lc'5hely kiterjedését. A meg.

~élkO!1 vázlat l ; ekkor a lelő
tDntetésén
ívU! ellenorz(~ . 'nl
té épen 15 r ltODtet t tereP'tirlD'J'lIlll 8 lelőhelyt61 való ~á "01 'gal
három,
v gy Irán 'szögét l adjuk meg.
állat t
rtalmazza az északi Iranyi, elekUnácló ~lkQl (lá a t repbejárásról mondottakat).
.
2. Ha az
tá I terOletr61 rét onalas agy négyzethalózato tér ep
nem készül, az á tá91 munka m gkezdt!ee előtt szükségünk .van gy oly n
méretarán o ázlatrct. amel a mére é szlntezésl alappontokat f ltUnlcU
Ikülönö jel nt ge an ennek a leletmeotéseknél). llyeon m ré i óz/at II
1.. amelyet a Földmérő HI ataltól kaphatunk é amelyen a környék h' rom·
szögelésl pontjai é azok országos koordinátát lel vannak tüntetve. Ha ré letyázlatokat ,IPunk , egy tenO kell: ez az egész ásatási területet fog-Ialj,l
magába az ö e mét'é alappontokkal.
helyes méretarány ezen a vázlalon,
az á alá I terület nagy ga zerlnt, 1: 200~ l : 1000 között mozogh, t. :\
'ázlaton jelezzUk az é
I Irányt: egyezményes jelekkel azokat a jellegzete
tcreptárg. kat. am ly
z á tá közvetlen közelében vanqak: törne laprajzb:m azokat a tereptárgyak~t. amelyen mére I vagy szintezé I alapponl
'an: ma j Izé kkel a m~adott különböző rendú háromszögeléS! pont 'at,
melléjUk írn il kapott koordlnátákat az utóbbiakhoz viszonyítva iránysztlgekkel é távolságokkal az á atás méresl alappontjait. Az alappontok kl
'örök legyen. -,
eg:.: szinnel Irjuk melléjük zámozásukat (FP jelzé el.
piro arab szamok.) _laslk szinnel (kék arab számmal) keresztekkel jelezzük
~ zl~tezé ,l alappontokat: ha ezek közül néhány egybeeslk, kétféle szlnezé I
zamoza t adunk..-\ szIntezésl alappont mellé írjuk a tengerszín felettl
maga g adatait két tizede l. a szlntezé91 alappontokkal azono zínne!
húzzuk alá. z országo. hálózat alappontjait betájolt kis négyzetek1<el ábrázoljuk.
ük a3. A I;gtöbb á tá nál. kUlönösen a tervásatásoknál, nem nélkOlözhet'
j
z á , tá I terU! t rétegvona/a lérképét. A rétegvonala térképet rend!lzerlnt mernök 'é zltl e!, bár teodollttal vagy szintezövei - a méréseknél
leirt módszerrel - az a ató I elkészíthetl. A terUlet ma a ' k01önbsé el
a
egymá tól való távolságát, a
nagyság; a
között mo~oghatn k.
;y~ t~e~~bl vázlatnál megadott hatÚértéke~
maga gl pont t: az egyikböl kH d len belUl kiválasztunk több jellem~o
megmérjük. a méré. n I mondottak r'" ~ va, ezek egymá ól való távolságat
gasság adatait I . E pontokból k\ln~tnlelembe .vételével melléjOk írjuk a maJelöljOk meg a maga 'got az esésvon~~a hatarozzuk meg az esésvonalakal.
lá I alapponthoz viszonyítva. A bemértak kIsebb szakaszai mellett, a kIIndu'
pontokat és a melléjOk írt magasságok adatait halvánvan jelöljük A
módon, szerkesztéssel' lktassuk be' a ~t esésvonalak mentén a mérésnél leírt
lút magassággal számltva a Jelölt 119e:;onalakat jelzö pontokat, pl. abszovonalnál 119.25-01.
szeJ1ceszt~él vi és 119,08 ilcözé 25 cm-es réteg'
arányos legyen a rétegvonalak számáv lBYázZUnk. hogy a térkép méretaránya
kivánhatu,* 20 és 25 cm-es rétegv a, tehát kis méretarányú térképen nelD
jelllljük az egylonna magaSlll1got Jet~:*at. Ezután az esésvonalakon meg·
~ u, megfelelő pontokat és ezeket foly'

~:~~~rá~~~ ré~é;et~~~k.

Az
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t~rülef

vo~al kkal ö~ek~tjÜk;.a mél'rc!> réte 'vonal k v'

agabbak I gYl'ne ,
g\ OJtala t rk phez • k,lt nal t rkép rélcg\Unaltt nem lehet fclh:lszD6ln1.
t rkép n a 87.1ntezésl alappont on kl\ UI a meré'>! alapp ntokat ~.
Ikat megfelel szinnel I -ltéllenUI tOntc. sük fel. \z áltá~ terülctén t Wható t~repturg) ak t (Ih zakat) . laprajll lömcgUk lcrlnt rajzoljuk. A r t gonalak c aZ:l1 pponlok szfnbun váljanak I egymá tól; a r leg\ onalak lehetn . barnak. A r legvonalak m:lgas,· gl adatait k It-három hl'lycn, l'gy-egy
"on'~1 mell Irj~. \z ab zolút m.lga "got, munk:l -Iején vagy légén
bozzuk at a kIIndula t p nlr, ,
IUnle.. Uk fel :l rajzon. A rét gvonalas tértá. helY'szlnrajzána al·lpja.
kép vagy annak f~lnag ·Itott r szlele l 'sz az
4. ,é~Yz (ha/ózato I rk pel kUlön n sk ri t ll'peJ<, várak s t,m >tők (eltára hoz h sználunk;
lkészíl Uk I ZI. meg, l á tást: ahol a feltárás után a tcr p n nagyarányú v Ilozást 'rhatunk, ajánl los a négvZl'tbálózato rend z rt az orSiZág h lózatha bekötni . annak j löl t át v;nnI.
Igy a t ngelyek ad a van n k, gyébként f \'l1ágláj, k . zerlnt vchetjUk fcL
hálózati térkép két f t ngelyél a r lIon vasi gabb yon Illal jelöljl k. A lérkép szél n a négyzethálózat betűlt é sz m II rr ndh n tUnl 'Uk f L
szlntezésl ahpp nlokat lehehálózat halván
zínn I ké zUljön.
mér I
töleg ugyanúgy fellUni ljUk, mint a méré I vázlalon; a hálóZJt m lzöpontjal legy nek az ásatá l terül t zélén.
négyz thálózat alkalmas rét gvona·
la t rkép készflé ér ls. Ebben az es tb n minden hálózati metszőpontb,
írjuk be az bszolút maga gl adatokat. A közbeik tások t a hálóz1t ·on1
laln végezzük l, és a j II gzetes legmagasabb pontokat c k !.Után szintez
zUk é jelöljük be, lia a hálózat méretarán a mlalt nem alkalma a réteg\'ona. las zámozolt velilletek fellrására, nagyít uk meg és o zuk r I kisebb nég)zel kr.
rél gvonalakat az előbb lefrt módon rajzoijuk be. z Ilyenfajla
térkép az ásatás hely zínrajzának legjobb alapja.
A yárásatásoknál kéSiZflett négyzethálós térkép használata abban tér cl
a többi kiöl, hogy a feltárás _zeivényel Itt nem igazodnak a négyzethálós
beo ztá hoz.
5. A he/yszínrajzok a/apja,
z ásatás területér l méré I ázht, nég.zethálós vagy rétegvonalas térkép készUI. Miv l a hely. zínrajzok m 'rclaránY'a
általában l: 25 vagy 1: 50, szükség eselén ké9zílessllk el a térképe~ fenti
méreiarányos nagyílását. Az egy példányban 'ké zolt hely zlnrajz az a 1tási
napló legfontosabb' mellékiete.
rajzot a helyszinen készítjUk; a hely zínen
nagyobb á tások alatt, főleg a
készített ré zletelt ké bb egyeztetjük.
kutatás idején, amikor a település kiterjedését vagy el zórt épületek helyét
keressük, feltétlenül fontos, hog r a rajz valóban a helyszinen kéSiZüljön.
A szelvénYE:s feltárás csatlakozó felUtelel megengedl!k, hogyaszüksé'
ges alappontok rögzítése után a róluk készült rajzokat össze ílsllk.
rajz~k
összeIllesztésénél figyeljünk arra, hogy a csatlakozó lapokon: a rajzon kívül
esó részen, két-két csatlakOZÓ kereszt világosan fel legyen tüntetve. A hely~zínrajzon az egész ásatás minden leletét lehetöleg természethűen, arányo~
san klcslnyitve rajzoljuk be. A helys.zínrajzot rétegek szerint fel kell bontanunk, mert az egymás alól kllkerülö tárgyak rajzai zavarhatják egymást. Egy
részlet-helyszinrajzra a különbözŐ rétegekból az elöfordulás sorrendjében
kettőt-hármat lelvebelilnk szintenként különböző jelzéssel; lehet, hogy rétegenként kU!ön helyszínrajzot kell készítenürrlt. Ha a szelvény vagy !kutatóárok
kiterjedése megváltozik, az egymás alatti vetUleteket ls három csatlakoz.ó
ponttal Ikell egymásl10z kötnün'k, A helyszínrajz vízszintes adataiból rákertil
a rajzra a feltárás árkalnak, szelvényelne'k határa, vagyis annak.a vonalnak
~
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eIaIfDt IDÚ li t4rta. határt még aZOkon a
a etOlete. amedCUI
li
be101 - semmilyen leletet !!elll
hel eken I lel kell ttlDte
• ahol -OllY eredménYVonal legyen. A határ
laIált
.
határvcmal lebet6leg
Ile! ény számát. oda, ahol az
118rkalhoz JegyeuOk rel a tutat6ú'ok
V8DD8L Ha a kutatás folyamán a sarkokat
ellentétel!
ban lesz\lrt c6
zon ét 6,BeSZOgellc5 eredményvonallal Je.
már elbontot.
rkokat a raj
leletek esetleg a mélyebb kuta.
lölJ .
határon 00101
leltt1D ne a
•
tá szln
határal.
r l k J Izé ben egy építkezési lIIBkasZOn 00101 k Ulön bsé get lk ell ten·
nU
a l:l~en~ falak, az alapozás. a szedett talak és a Iszedett alapo~s
között.
kő- é tégiafal t lelllW1 lebetc5leg kc5r&-kőre, tégláról-téglllra
berajzoljuk a helymnrajzba, leltt1Dtetve a kövek között mutatkozó habarcs·
c mókat. valamint a beépltett gerendák. faOSllopok n~omalt ls. A kl bb
maga gkUlönb gek jelzésére vonalk4zást használjunk. A döngölt- vagy
rakott falat a rajzon knlönbOztesst1k meg a két oldalon lévő tapasztá tól.
Oszlopnyomokkal Jelzett házak kOrvonalalt 9Z8ggatott vonallal Jelezzük.
Ugyanezt a jelzé t haSllnálJ
a klsledett falaknál ls.
helybenmaradt .Ierakott kő- é téglapadlót részletezve. a mozaikpadlót pedig csak jelezve tün·
te Uk fel. z oszlopok, cölöpök é arók nyomait előkerOlésük szintjén kör·
vonallal Jelöljük. orrendl számokat Irva melléjUk: ha hegyüket meg tudjuk
állapltanI. ponttal. ferde Irányukat szaggatott vonallal jelöljük. Az oszlopok
iZámára li tt gödrök ledöngölé9ének kOrvonalát belül ferdén vonalkázzuk.
A padlószint alatt mutatkozó határvonalak (pince, alfútége
zerkezet oszlopai). h3 ugyanabból az épltkezésl szaka9Zból valók, szaggatott vona~ú jelzést
kapn . A foltokb<'1n mutatkozó Jelen9égeket termé9Zetük zerint má é má
ferde "onalkázá al JelezzOk. A gödrök szájának körvonala teljes vonallal
rajzolható; bizonyo Jellegzete mély!légek rétegvonalal, ha felülről láthatók.
vékonyabb vonallal legyenek Jelölve; ha nem, pontozottan.
temető hel:·
9Zlnrajzán
készltéséről már volt szó (lásd a temetőfeltárásnál), a szelvény
vagy árok határán belOl, a kUlönböző ásott szlntek határait kettős pontozott
r dményvonallal Jelöljük.
EpUletek feltárásánál a z úfol g elkerUlé végett ajánlatos a hel~'ben
maradt leletek berajzolásával páJhuzamo98n a kl leletek jelölésére szolgáló
Ilelyszlnrajzot ké zltenl.
kettő méretben azonos legyen, és az összesftésnél
lehet leg egy lapra kerOlJenek. A kl leletek képét nagyságuk szerint ere·
deti formájukban rajzoljuk vagy pedig elókerOlésük hel ét folttal, eset·
leg ponttal Jelöljük; mindenhova odalrJuk jelzé!lilket és mélységi adatukat.
Ugyanezen a rajzon ábrázolhatjuk a helyOkb& klmozdult építészeti töredékeket. esetleg dőlésl rétegeket ls.
hely zlnraJzra kerOlnek a 9Zlntezés adatai ls. Mindig a vIszon lagos
!'zlntmagasság adatait \"ezess1lk rá a rajzra, a SIlintezé91 alapponttó! kJlndulva.
A felUletekre é pontok mellé kerUljenek a magassá' d t k +
_ el6Jellel. bekarIkázva.
zárnak a felOleteknél az d ~It a a o . vagy h Iv.
benmaradó leleteknél a legma asabb
a o szIntet Jelzik.
e,
nvllakkal JelöljUk Az alapo
k é pontot, a pontok mélységadataIt kis
pOntra vonatkozn~ az adato~ ~árót l~tegek mélységét, ha a legmélyebb
mélvsé~ét a mesrlévö eredeU .:.....tt~ el e te!l9Zük. A gerenda és lkar61yukak
.
"'10' Ul S mérhetjOk
A helvsrlnrajzon a bemérés! részlet
.
n~11 az a'lappont~ felé. A kere
pontoktól mutassanak kIs IrányjelzŐ
tén jelöljOk be vastag eredmén sztmelSlletek é9 metszetraJzdk helyét szin·
betílJelzése 'és a sírok száma fel~~a~... Az épOletek számozása, helyiségek
eyre kerUIJenek; a rajzot ne takarják;

l
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gyOk az obJ tumoktól lehetőleg letr; ha nem I het, zakra.
helys,zln.
rajzok szélére írjuk rá az ásatá hely t, a \ II gtáJ megj löl t. az á tás
idejét.
m retarány é a lépt • az aljára kerül. a rajzot k szlt nevével
gyUtt.
6. A részle/rajzok a j len gek
bel)'szfnrajztól eit rő mér tarányban.
Pl. épületeknél, átépítések h ly n,
tornáknál, ah l a f ll' ka kUl nbözlige fontos. készülj'n r zi t·hclyszlnraJz. A SÍri pon I v r, Jzok I ré zlet·
helyszinrajzok. Kl bb B Iyen tÖf!!
n lók rUI kl Ici t r l I h 1\ szlnrajzot k szltUnk. C tlakozó pontjaikat a h ly InraJzon J I IJUk.
Jcizé 'k
azono - legy nek a h ly zfnr, jzzal. A mély gl ad tok f llUnt té~ n m
szok g . miv I z . a h ly zlnraJz n m vannak.
7. z ásatá Cilgg l g \ tül tű rajzai közlIl a me/sz Irajz (profil) 1d
felvllágosltá t az é zlelt r t g z dé r l. 1\l-t z traJzok t legtöbb.z(\r kutatóárkok, szelvény k vagy t núfalak oldaláról ké Itunk. h1 rét gel. dé mutatkozik. g: Ijünk arra. hogy az rok oldalát a feltételez It fU 'gólege. fknak
megf I l n gyene re ny Uk, é több h Iyen mér nMl ellenőr n lk ,\
fel zfn n megjelöljük a m t zet végpontjalt, amelyek szec h 'tnck z ása·
tá I ré zi tpontokkal. A m tszetrajz k f 1\ étel a m Iységméré. kkel gyIdejúl g történj k. A méretarányuk azono lehet a ré zlet·h ly zfnrajz k val; néha nagyobb mér tarányúak, mint a II Iyszfnrajzok, hogy
r t
ekély' vastagságal ls jól láLzódjanak. A JlO úság é. m 'lv'lég 1d1tJI gy.
forma méretarány szerint kerüljen k a m t zetrajzra.
'Közv tlen sZll1tez';. s I készüll metslctrajznál az illap\'on lat a szintező t('ng l~ é a függóle es íkm tszet (irintkezést vonala dJa.
k zdő
. m;>g - ag teilát mlJldig il feLzín fölött van. Ezt a vízszintes vonalat rajzolJuk elő zör rajzlapunkra; majd meghatározzuk a metszet két végpontját és
kettő közötti távolságot. Ezután a felszínen kijelöljUk az Ú. n. kötőpontokat,
m Iyek a m tszet hosszában szabályos távolságokra vann.ak.
köt -pontok
tá\ ol-~gát a rétegrajz bonyolultsága határozza meg; ált.alaban 10 - 50 m,
kl\'ételes e etben egymá tól 1 m távol ág r? lehetn k. Ezután zlntező m rehel az első köt6pont legmélyebb pontját mérjük le, majd fölfelé az egymá.!ltán következő rétegek határát. Utolsó adat a felszin mélysége az alapvonaltól. A szintezővel leolvassuk a mélységeket, és arányosan rávezet jUk az alapvonaira ;"erőleges egyen~sre: megismételjük a mérést az össze kötópo~tok
nál; végUI a meLzetek két végének pontjait mérjUk meg.
m~t zeten athalad ó falak széleit külön szintezzük; távolságukat a közrefogó kötópontok vetületétől lemérjük; ugyanígy járunk el a sfrok ~zélelvel ls. .
'
A rétegek határát jelző pontokat a réteghatárok hajlásanak megfelelően
ö szekötjUk. A jellegzetes pontokat vagy tárgyakat (.~övek. o~~lopok. metszetek stb.), ha nem esnek a kötéspontok vetületébe. kulön mérj.uk le fOg~ó'
lege en és vízszintesen, é körvonalukat raJzolj uk be a metszetbe. UtolJa~a
határo~zuk meg az alap onal magasságát a sZlntezé~l. alapponttól. és adatat
ráírjuk a rajzra. A rétegekhez jelmagyarázatot ké ZltOnk. Több réteg esetén
ajánlato a rétegeket színes ir6nnal megkülönböztetnI.
.. .
,Ha nem szIntezünk, a metszeten vízszintes egyene t jelolUnk kl mérc~.
vel és zsineggel: ezt a metszetre rá ls karcolhatjuk. A zsineg ~ellé méroszalagot fektetünk Ettől fel- é lefelé mérjitk a rétegek magassagát. lIlető
leg mélységét A ~ajzolás<nál először ezt az alapvonalat jelöljUk kl. kirajzolJuk a hosszát 'és szaka zonként berajzoljuk a földfelszin és a feltárás aljának
vonalát és a rétegvonalakat ls. A fOggőlegeseket méróónnal állítjuk el,ő. és

g-'
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-em II tt ol
adatát a szlD
módon történik.
m tsz tr zot me!

: 1 enkor a keret al~ lé-

cét állitj :
j1~t flSllft 1 ft
kOtópontoknál m g z:lkH·
hatjuk.. kJjel l
rajzon
L ~a egymással zög t be·
uró
tlako7.ó síko m
trajJát
el. a c tlakozó púnttól inrlu!.
junk l mlqdkét Ir 'n ban. H a fe
el kell távolit1ni, a mt)Gz~l'
rajz t bb ré 7.1 t n k nl.
or ZSdD
tlakozó pontokat LII ·ijelöl·
nDnk
m sz t n. ho
il Cel ételt eze t6l kllndul a folytatha~ uk.
8. epDl t k leeresztme
le a me~etrajzhdz ha onlóan készUI, azzal a
knlOob glf\'l. ho
o m rtalmaua az 0SSIeS rétegeket. hanem c ak az épü·
let z rkezetéhez tartozó részeket (fal • padlók. b.). Ugyanilyen m l z .
teket rajzolunk gOdrök. túzh I ek feltárásakor ls. Ilyen keresztmetszeteknél
a falllko k l m k körvonalait, hanem leglObbször szerkezetét. tehéit telj
átmet.z tét ell adnunk.
keresztmetltzetek a falak. esetleg padlók átvága.
\, I l ~ ttj rnal.;, t hát az á tá utoJsó. szakaszában készillnek.
kere zt·
!Pl' z 'tl'
m 'retarán~a mindig azonos legyen a helyszínrajzokkal, mert a
kettő
\ Utt. glU eló a rekon trukclól
keresztmetszet ritkán ltészUI egret·
len fuggőlc
lk
. kUlönö en tO~bosztab1 épdletnél. mert célja, hog~: az
épUlet minden h Iyl égét átvágja; a részek tehát kDlönböző csatlakozó lkok
metszeteI.. fel zln jelzé t minálg adjuk meg. Mindig két egymá tól fUg·
ge!len kere z!met zet t ké ltsunk egy objektumról; az egyik nagyjában- ho z·
zaban. • ma lk keresztben vágja át. MIndkettót a helyszlnrajzba jelöljUk
meg. y• kran megtörténlk. hogy ezek sfkja egybeesik a metszetrajzoké\'al;
ekkor a m t. zetr jzokr61 a helyben maradt részeket aránvosan kicsinyítjük
9. ?I~ an épuleteknél, ahol a földfelszin felett jeientős falrészek ~a'
radta~ (\·arak. k~zépkort tcmpl
ok), a fal zerkezet megl meré ét a EaJeJemzö
~ajz?k t~mog, tjak. Ezek méretaránya. nagy águk szerint, 1: 10 és 1: 25
k?zött <tIt lhat. . ~hga an levő jellegzetes pontokat trIgonometriai magas.agmérp. el mérjUnk. ~enete megfelel a metszetrajzok feivéleiének de az
t,lapv .n lat ~ozel a fel. zfnhez kell kIjelölnUnk é fölfelé m' " k ' f a·
árm' ikolá sal emeljUk kl.' esetleg

rajz eszköz I: két - leh tóleg átlá zó - három zög (45 és O°·os)
k6nó é ponto mérce.
méreteket mér éről \'e yUk le körzővel
onna~
yUk át a rajzr~. ~ rdjzfel ze~elé. hez tartozik z átl t lÓ szögfel;akó (91Ögmérő) I . Az á ta .nal kl méretu rajztábl t ha ználjunk.
12.
távol agmérésnél ha, znált mérték gy ég a mét r. Jelzése m.
terUI tmértékek a ho zu ágmértékból alkotott négn tek Eg" égUk
a négyzetméter: m!.
.
.
.
100 mt
10 OOO m~

Régebbi ho szú ág· és t rUletmérték
Bé I öl. Továbbo ztása halo r nd z
l öl =
I b.
1 láb = 12 hUv Iyk.
At z mílva l öl = 1,.89 m. l I b TerUI tmértékek alapegy ége a négy
l négy zögöl = 3, 6) m!.
l négyzetméter = 0.278 öl!.

kataszteri hold =
hektár
=
l magyar hold
='
l hektár
=
l
l

A térképek é

öv

10. .\z á. ltás ré'zletelt gyakr
. z rkezetl rajzok két vag' h' . k/n szerkezeti rajzok világítják meg..\
tet é oldalnézelet adn~k' ll~rom p fkban kéS7.Ulnek: felülnézetet, me~ ze·
kozásáról. fakopor ó zerkez ~~~ól zerkezeti raJz készülhet pl. két fal csalla·
mér tar;\nyban készUljenek. A felii!- é zerkezeu rajz k nagy (lehetőleg 1: 10)
a kere ztm tsz tek mintájára ké zUI. !I o daln~zet a helyszínrajzok, a metszet

=
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tkező

0,316 m. l hU\'elyk = 0,026 m.
z öl:

0.5755 ha,
1, 738 kat. hold,
0,4316 ha.
2.317 magyar hold.

helyszínrajzok méretarányának át zámftására

zolgál a

táblázat:
1:]0
l: 20
1: 25
1:50
1: 100
l: 200
1:400
1: 500
1 : 1000
l: 2000
1:5000
l: 10 OOO
1:25000
1 : 50 OOO
l: 75000
l : 250 OOO

sZíneze:s~~~ híVjUka~el

ll.
rajzokat lma fehér rajzi
k
.
.
jl}k; a tisztázást másolópapirra (
apa ra \agy mllllméter-Iapokra kéSZit·
kat az ásatá elején néha több pa~zpaPlr). Az ásatás előtt készUlő rajzOpaplrra~ készUlnek. A térképvá~ dánran lettsztázzuk; ezek már másoló
het. z összE;s többi rajz elkészftésé~é~ retvázlat csak fehér papírra készUl'
osztá~. Beo ztását azonban ne ve
segit bennünket a mllliméterpapfr be·
hiteles mércével gyózc5djUnk me
méréseink alapjának; használata e1óU
keresztezó vonalak valóban e~ásra ~ hogy a nyomás helyes-e. az egymási
ellenőrzött ml1l1méterpapCrt használj erc5legesek-e. A metszetrajzokhoz csak
elemző rajzoknál. Inkább sima pa t . . unk. Keresztmetszeteknél főleg ralPUL használjunk.
'

k:
r zerlnt történik:

agyobb terUI lek méré ére használják a kata zt ri holdat (l 00 öl!).
a magyar holdat (1200 öl!) és a kis holdat (1000 öl!).

V

~fjt~kki" ~tf0:e';~l~t~elt

= ár. jelzés: a,
= h kt r. J Izé : ha.

lm
l m
l m
lm
lm
l m

lm
l m
1 m (100 m)
100 I
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m (1 km)

10 cm
5 cm
4 cm
2 cm
l cm
0.5 cm
0.25 cm
0.20 cm
0.1 cm (10 cm)
5 cm
2 cm
1 cm
0,4 cm
0,2 cm
0.13 cm
0.01\ cm (0.4 cm)

A kataszteri térkép méretaránya 1 : 2880.
néhány római hosszRómai korból származó objektumoknál szükséges
mérték Ismerete ls:
1 hüvelyk (digitus)
18,5 mm
1 láb (pes)
29.6 cm
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10/0 s

1 lé

)

1 mérföld (rnllle

pUlUUID

megfelelő felszerelé

I I gve;]
tud. Rullázata. fől g iá!>1d6~ Vlszontagságaltól m g6vj .
6 etell. hogya kutat6 naponta
lpon le en. folyama
~
áJét az Időjárás leh,etőleg ne
évllWnek IDe.lrfelel6en
en öltözve. nyaron főleg
a naptól. ta 8S9Zlll.
l az
t6.I lel)'tlll 'dd e; ruházatával ké zUljön fel
az IdőJl1ri l1ratlan áltozl1salra.
telt eszedelme. a tűzö nap ellen
kOnJlyű fej édő I védekezOnk.
esőtől ízhatatlan öpeny és erő b bne
éd meg bennQnket. Por ellen Jól záródó rubl1zattal véd ezünk.
telepbeJdrda és leletbejelentés alapJl1D tö~nt kiszállás fel zer lé e d
köv tkező:
környék l : 75 OOO agy l: 25 OOO-es méretú katonai térképe a zUk·
ség Igazolv~nnyal.
Tájoló vagy Iránytű.
20 m-e acélszalag.
30- O cm ho ú hasábalakú onalzó vagy két háromszög (45°·os
é 60 -o ).
Körzó.
Két cöv kre tekert kb. 20 m h0S9Zú z!'lneg.
.
Szögprizma (szögtükör) botállválHlyal vagy fOggővel (fUggőónnal).
2 m-e acélsz lag.
2 bontóké .
JegyzetfUzet.
Ceruza é rad Ir.
~ár~m Iv mIllImét rpaplr vagy mllllméter-füzet.
• é~any zacskó é csomagoló papír.
AJanlato mindezt egy vállra akasztható táskában elhelyezni
Le/e/men/ll daa/ásnó/ a fenti felszerelést klegészltjUk'
.
.
3 db Jelző kar6val.
Még e?y 20 m·es acélszalaggal.
L1bel~aval. esetleg szlntezővel. szlntezöléccel é áll á
'I
Kőmuves-kalapáccsal.
s
v nnJ a .

nem

~tentószekrénnvel

AS8tá I naplófUzettel.
K~s _rajztáblá\·al. rajzszögekkel.
Su ru- é ri 'aszemú keretes szltával
3 bontóké l.
.
Seprővel.

Ee ttel.
Rajz- és másol6paplrokkal.
Egyszerű szögfelrakóval.
TervÓ8a/ósnó/ a műszereket egészltsOk k
I teodolIttai. állvánnyal. Ha te()do\ltUJlk van. akkor nem kell szintező
beállítva ulntezóként használható Eb~ert a teodolit távcsöve vízszintesre
szintező léc.
.
az esetben azonban szükséges a

J lző ró.
50 métere mér zalag. II zögg l.
Jzasztal.
róker t.
Számok a írok jelzé r.
Fén) épezéshez szük gc. kellékek (Iá a fénJ kép zé nél).
Konzerváláshoz szUk g s kellékek (lásd J ment ládánál).
Ez nklvUl k szltt Unk 20 - 5
öv 'k t a mért! I pontok klJelölé. ér
Legyen nálunk színe kréta,
ti 'g f . t k.
mü z r k t é á tá I fel zcr' é t 6\juk. ;\ múSl r k t mér~. ut n
bel)'ezzUk vI- a tokjukba, tart6jukba. KUl nö n óvjuk a n dv
gtől '\ ml5roszalagot; nedv Időben méré után, ö sz c vará előtt, dörzsöljUk át petroleurnos ruhával.
A várá atásokn:.íl. hegyoldalban végz tt állt khoz. zOkség
dák építé.se. Mélyebb feltár'- _nál blzt ít nunk k II
dúc 11 hoz vagy z lulámoz szükséges f anyagot I. a yobb földmozg tá. náJ <zOk ége m felel
szl1mú talicska és pall6. A lapátolá t \"a I m z kk l könn~ fth tjUk meg. agysúlyú faragott kövek kl Jn lésére é sz llfté 'ra csigákat, láncokat, kötel ket.
gOrgőfákat és vasemelő rudakat kell bizto ítanunk.
z utóla o beépíté. k
bontásához vé k. kalapác ok és kek zük ge k.

5. Ki zállá i jelenté, á.'atá. i napló
A régé z ter pmunkájáról kétféle ad tközlés készUI:
1. a klszállásl j lentés,
2. az ásatási papl6.
1. A kiszállási jelen/és.
klszállásl j lentés leletbejelentésre történt
klkOldetés vagy az ásatást megelőző terepbejárás tapasz latalnak összefoglalását rögzíti. Célja a lelőhelyek pontos, zabato földrajzi meghatározása olyan
adatok alapján, amelyeket a jelenté útmutatása mellett bárki könnyen megtalálhat. Csak az Ilyen kiszállá l jelentés használhat6 fel a megindul6 á táshoz vagy régészeti lelőhely-kataszterhcz.
kiszállá ,I jelentés mlndenkor tartalmazza:
aj Hogy a kiküldött milyen híradá vagy aktaszerú bejelentés alapján
ment .ki a lelőhelyre vagy a feltételezett tereptárgy megteklntésére. (A legtöbb
esetben valamilyen tárgya t küld nek be a múzeumba; megjelöllk. hol és mikor
találták.) Közölje a bejelentő Ezemély nevét és lakhelyét.
bj A híradás vagy bejelenté Idejét.
kl zállás a bejelentés után azonnal történjék; a róla beadott jel nté nyolc napon belül ké zilljön el.
ej Amennyiben nem a jel ntő személy vezette kt a lelőhelyre a régé_zt,
meg kell neve~ni azt, aki vezette, é hogy honnan tudott.a lel tről. Meg kell
említeni. hogya leletet milyen körUlmények között (S'zántás, házépllés stb.)
találták.
dj Le kell írni a lelőhelyhez vezető utat a vasútállomá ól vag' a kÖlség közepétől.
ej A lelőhely térképét (lásd térképvázlat).
lelőhely terilletén a birtokvtszonyokat ls meg lehet említeni, de egyedill ennek megjelölése helytelen.
Teljesen hlbás kataszteri határokhoz bemérni a lelőhelyeket.
lj A felsz1nen talált maradványokat a lelőhelyen meg kell JelölnI.
(elSZínen talált legjellegzetesebb cserepet. téglát. főleg habarcwt, esetleg kámintát a régész beS'zállítja a múzeumba: z megemlítendő a jelentésbe~.
~agyobb terület béjárásánál figyelemmel kell lenni arra. hog a bejárt teril-
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leten hol ford
ben ez felt 6. o
mal felszlD1 termc'Sré
L
Ha fonto • meg ell
dQl6n~ ) megj lölendő. Ha lehet.
gJ
lelc5bel maJ ne (ba
bb lakói mll~'en emlékek t őrlzn"k
ség . jegyezz11k ~ l.
08g ld
.
it t dnak
l 1c5be1
bo
lelc5bel
eszél) eztet tt- •. l\I1lY~n
ma:Ye::S a utt ül \:enleg
lelc5bel. tOrténUt·e helyben vagy közeléb 'n
nagyobb fGldm
• és Okség an-e azonnal1leletmenté re.
_
hj Ha a mtlzeumb n m4s regésZeU an~'llg
an a lelőhelyrol. említsOk
meg. de c I
legsztlkebb GI'Zt!tb"I.
2. Asaldal napló. z
t49l napló az ásatás menetét. ö ze megfigyelé It t rt lmazza. z á tÓ kötele !lZ
tá menetét é mind saját. mind
munka
ln
össze megfIgyeléseit naplószerú n rögzltenL Célja. hogya
napló alapján az á ti megfigyelé t bárki kG ethe . b rmlkor folyt3t·
és
tudomány
feldolgozá ennek alapján könnyen Iké zOlh ~n.
plót az á t' fel I vezetője "ezeU: munkaközö g e tén a felel
vezető megblzá ból má múzeológu I vezetheU. z á tásl n pló nap 'n
tagozódik. z á tá Irányltását. menetét. megflgyel~selt és ré zeredményelt
napr61 n pra lelrjuk é hozzá helyszlnrajz at. ré zletrajzokat. met zetr jzokat mellékeiUnk. z á tá I napló az ásatás helyén, nem pedig az
tí
befejezthel, jegyzetekb l ö!l9Zeállltva. a múzeumban ké zill.
napló céljaira jániható két azono nagy gú. nyolcadrét:J.1 kú kemény
boriték, amely kben a lapokat c rélnl lehet. z egyik borltékot megfel lő
lapokkal az á Jt vezetője magával viszi a terepr .
naplót a helyszínen.
a terepen \" gy n ponként a mur.ka után a lapokra vezeti.. z á t' b eje!tév I a teleírt lapok,t
térképmell kleteket a múzeumban maradt má lk
borltékb hely zi
kettő borltólap meg 'adályozza. hogya r.gebbl naplók
a
k z llItá al elrongyolódjanak. vagy az egé z napló az e etleg évekre
vi ,zamenő me Clgyel~ I elvesszen.
\z .'_ tá m07.z:m 131t lelr' I követjilk. Und n újabb terilletfelbontá.!)'l. amely me~felel ~
t' egy·egy mozzanatának. Ie kell írnunk az
Irányltá t. 11
tá. menetét és a megClgyeléseket vagy részeredményeket.
amely k alapján az á,t újabb mozzanata megindul.
.-\Z á t cl nJpjín az Irányltá lelráSl lesz a legr2szletesebb. Ki kell
terj !kednUnk ~z előző nap naplójában a korábbl bejár3s vag - bej , rások
eredm nyeire 113~d, a kiszáll I jelenté t). röviden meg ke!! okolnunk, hogy
Iért
tt \'ál ta unk éppen a megjelölt heine. Ha eg\' korábbl ásatást
folytatunk, akkor ez természetesen elmarad, és
k az á tást naplóra hivat·
kozu,nk. m~gjelöh'e ~zokat a bemérés! pontokat, amelyek alapján az alábbi
ásat I terillet~t az, uj terillethez kapcsoljuk (érLntkezé I pontok)
z egye
mozzanatok -Iranylt3ánál a felte\'éreket
meg ke II em l'ltenl a nlp
. lóban. . dc
.
k
.
..
nem t er j engosen. c . a pillanato\'I Irán\'ltás ké dé It é'
z á tá I naplób b k II .
r se
nnt uk.
aszerint hog\' a méré~k emlke Jkegéyezlnl a mérési és szLntezé I alappontokat
'.
or .zU tek el A na lób
já lat
margót
hag\'nl amellékletek belr' í
A j I
.
P an a n os
a napló margójára leg\'enekr~~IJe ~ en.~égekről készült fényképek sorszámal
bekarIkázott sz' mait. '
gy eZ\ e. Ide Irjuk be a c omagolt leletek

ren.

c

z ásatá I napló mellékletet' a heh'
helyszinrajzok, kere.ztmetszetek 'me
. szinrajz. az áSltá~on. készült r zle~'
zékben megjelöh'e l fén\,képek'tá t.~zetrajZok és a fényképmásolatok, jegy'
..
rgy t és a felvétel Idejét.
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I. A T: RGYAl{ KlE:\IELÉ B É. KEZELÉ E A HEJ~Y Zf~E~
lelettárgyak természete szerint legtöbbször m -más az eljárás. l\lás-ként bánunk a k rámiával, a fémmel, csonttal, szövettel. borostyánnal. Mrr l,
fával, üvegg l. Egyben egyeznek meg c upán, és pedig abban, hogy blzon os
e etekben azonnali beavatkozá t, előkonzerválá t Igényelnek.

1. Lel

tk

Kerámia
rossz megtartá ú kerámiai tárg. ak helyszíni kiemelése nehéz fe11dat.
A szétrepedezett, részben összenyomódott edé~Y~ gyakran csak a benn lév
föld tartja egybe. Bppen ezért a ros z meg rta II edényeket mindig .a bennUk
lévő földdel egyiltt kell kiemelni. Füles edénynél a [ül és edényfal között lévő
földet ls benthagyjuk
A rossz megtartású edényeket stb. a klemeJéSikor a kövelkező módoko:!
óvhatjuk azéteséstől:
l. A földtől nagyjából megllsztított edényt megnedvesítell paplrdarabokkal körö~örül betakarjuk.
papírt puha ecsettel mlndenUtt az edény
falához nyomkodjuk, hogy jól hozzátapadjon. Ilyen módo~ 8:-10 réteg p3.PI~
ral boritjuk az edényt Ajánlatos váltakozva s Iyem- \ ag~ c omagolópapll t
és ujságpaplrt haszná~i. fgy biztosíthatjuk, hogyapaplrrétegek mlndenUtt
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papfrréteg meg zárad
cm-rel mélyebben elvágjuk ~
tlan résZét I - a lehető gh_!
papfrrétegekkel burkoljuk be.
U - az edény n gy ágát61 füg.
qyanol an széles mollnová zonból
Kell'e!l~1tá1l81 PÓ1,}1izunk. s arra törekszUnk,
kl bb e4én)' f Ole t mIDdenOtt legalább kétszer n. a
nag)'obbét pedig nég>-OtszO
fedJe.
Igen nagy edényeknél a burkolóászon kOl rét gét még ned e áll po
glpszteJJel I átitatjuk. hogyerősebben é bizto bban mon (ezt ma eletet lehetőleg zakember végezze).
glp burkol t 2 - 3 mm-nél.ne iegyen utagabb.
Ha az edéI1-\" a szétesé eszélve
ol
k fokozatoS3.J1 bonth tó kl
a p61)1izá I fokozatoll3J1 végezz :
'
3. egtörténhetlk. hogy az edén.
ylra rossz megtartá Ú, hogy már
klnt a terepen legalább a kO
felOletét konzerválnunk kell. Ilyen e tben
az edény megtlsztltott é jól me
kadt felOIeté" porb zt6 c vel befúJjuk
teJsúrí1 gú celluloldo oldattal (7 dl acetonban 7 dkg celluloldot old unk fel.
maJd amIlacetáttal l lIterre töltJük fel). Ennek meg9Záradá_ után burkoljuk
be paflfrral vagy vászonnal a f ti módon.
4. Kem y (pl. agyago) földbe ág)'azódott kL bb. erősen málló falú
edényeket klemelhetunk é szállfthatunk a környező földdel együtt I .
kleme1t cdény 'ct rugalm csomagoló anyag között zállítjuk.
Üveg
helysz ln I k zelé kétirányú: az eg)'lk az Uveg lemezekre rétegeződött
vagy morz l6d6 ré ~Inek megmentésére. a má . az egészben maradt edény . épségben rtá ra törekszik. Igen sok esetben mindkét eljárás zUk~
gessé vál .
l. z uveg~k anyaga csaknem kivétel nélkUl többé-J<evésbbé Irlzálódott,
néha pedig krl talyo
vált. Mivel mlndkettó a tárgy eredeti te ében végbemenő ,bomlást folyamat eredménye. az Irlzálódott és krlstálvosodott ré zeke!
egyar nt m kell mentenUnk: ezeket lehetőleg már a heh'színen - legalább
I~elglen.e n - konzerváljuk. klllönOsen. ha a bomlá már előrehaladottabb.
Kéonzen álá elótt - éppen az Irizált rétegek lazasága é a kristályosodott
r z morzsolódá ml tt - ne kfsérlet U k
.
tásával. .-\ hel\" zínl konze 'álá t' . ezz n az üveg felületének megtisztf·
száradt u\'egtárg\' t Igen ~I
ug) végezzllk. hogya földből kiemeit s megcelluloldo oldat' 1. Közben n~~ ~9Ct ~gft!légével bőségesen bei tjuk hig
lemezek helyllk ról el ne mozdufian O~elUnk arr~, hogy pl. az Iri:álódott
ecsetelés helyett Uveg-, porcelántálká~
kisebb toredéknél egyszerubb. ha
bokal _ dróthálóban _ mindaddi
tött fenti oldatba merítjük a dara'
(5 - 6 óra) a lelet valtába vagy gi amig a buborékolás tart. Száradás után
2. A nagyobb ép uvegedén~'e~ Y~mpap[rba cso~golva szállítj uk.
tén - celluloldo oldattal ecsetelj~P ~ák) kUlso o,ldalát - szükség ese·
az Uvegedény belsejét föld. hamu b z o dat 9Záradasa után. különösen ha
feszíthetné _ ugyanúgy papfrral
. töl~ kl - ami zál If tás lJ<özben szét,
a helyszfnen kiemeit ro~ megta~g)' vaszoncsíkokkal pólyázzuk be, mint
a vászonburkolatot gipsszel soha9Cm l~tejrámlát. azzal a különbséggel, hogy
uk át. (A eljárás leírását lá9d ott.)
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_Alt'uotJOk. Merevfté. ént
t a áSZOllcsfkokk:l1 már
ént gipsszel hozzá I
a tárgyhoz erő. ítjUk.

zőtt t'xtlllákat. ha
paraflnnal k z IjUk

okozatos eltávolítá át

TutUl
Eddig nag~on kevé
tásból származó te tlUánk van. Ez nemc k azért
van. mert ezek a földben nag ré9Zt USnkrementek. 9 a megmaradt foszlányok
I általában Igen gyenge megtartáWak. hanem azért ls. mert zt a ke\'c_ t.
amelyet eddig főként a magyar középkorból Ismerünk. nem hozzáértő zak·
emberek. többnvire minden kezelé nélkül emelték I. Igy leginkább c.ak z
Igen jó megtariá~ darabokból mentett
meg egyes részleteket.
jÖ\'őben
a korábbl IdőkMl - külOnö
a teme ezé kből - több textIlmar d\'ány
megmenté re kerülhet
r. rész nt az á98tá I megfigyelé k flnomitá vai.
részint a h IY9Zínl konzerválások bevezetésével. Ezek során alakulhatnak majd
kl a textllanyag
különböző megtartá ának megfelelő kezelési é
konzer·
válá eljárá
A texttlmaradvány
rétú útmutatást nyújthatnak az egykori élet
megelevenlté éhez; éppen ezért a legkisebb foszlány vagy textil zál meg·
m nté. I r ndkl\'UI ronto. Altalában nagyon gyenge megtartáSluk miatt :1
klbonta kor. a helY9Zínl konzerválá kor é a további kezelése.k során i Igen
óvat munkát Igényelnek.
.
A helyszíni konzerválá ra legalkalmasabb a színtelen. gyorsan záradó
I k. (lappan· lakk. eelluloldo oldat b.) kb. tízszer n hígított oldata.
meh et 2. ricinusolajjai lágyltunk. Ezt az oldatot mindig porlasztóc -vel
fújjuk a leletre.
KUlönb ~et kell !ennUnk az ásatásokból előkerülő s a későközépkori
krlp~á~ban talalt textlUak között. Az előbbiek rendszerint Igen gyenge megtartá u kisebb f szlányok. az utóbbiak Igen gyakran nagvobb összefUggő ruhaké zletek. sőt telje ruhák.
' .
l. Az ásató ból előkerülő textiliók kezelésének módja megtartásu1< és
a föld ö szetétele szerint a kÖ\'etkező lehet.
.
aj Az e - bb megta t' . kl b
.
tos megtl ztltá uk után. e r .a VU '~é b textllmaradványokat. ecsettel való óva·
beolajozott Uveg- karton- 'ra- ~ I t csipesz segftSlégével kiemeljü'!<. flnoman
a konzen'áló an,:agot. A~ r . k' apra helyezzük. SI így fújjuk rá porlasztva
közé szorfh'a I . szálllthatjuf A~zervált textlllát két ös zeerősftett üveglaJ'l
gyengébb megtartá_úakat ls igy k:Z~lh~~~ezetú talajban (pl. homok) fekvŐ
bJ Ha a lelet gyengébb megtartású s .
nek nagyjából "aló megtlsztftása utá r' kötött talajban találjuk. felső részé,
tal. Száradá után. az alatta levő fö~;~Uk be bŐSlégeSlen konzerváló oldatgoljuk.
ggel egyUtt. emeljük kl és. csoma-

264

B6r

bőröket a hel"szfnen különféle eljárá okkal vehetjük fel;' ez els6 rban függ megtartásuktól, de méretuktől i .
Bármilyen anyaggal ,kezeljük ls a bőrt a hely"z~nen. lehetőleg tegyünk
el belőle egy-egy kezel tlen darabkát. mert konzeryálas után. pl. cserzéSlén k
módját már nem vizsgálhatjuk.
l ln situ felvétel elSŐSlOrban akkor válhat zUkségessé. ha na~y?bbméretű: összefüggő s aránylag jó megtartá ú bőrlelet k rül l?. Különöse
fontossá válhat akkor, ha a bőrön fémből vagy má anyagból.készult (pl. cson~)
ráerősltett d[9Zítések vannak. amelyek a bőr zsugorodása következtében me. lazultak tehát egyszerű felvétel ewtén könnyen lehullhatn
(pl. ve tes öv).
'lelet felső részét puha ecsettel a földtől gondosan megtl zUtjuk .. ~ajd
mézgaenyvvel óvatosan bekenjük. Ezután a bőrtárg~ alakján
nagyjaból
megfelelő, de minden oldalról kissé nagy~bb ~r~é;:::~~e~~~b~;1 f:~~~~~:.
rá. s a lelettel érintkező részét - e~ ete ve.
z en
teljesen meg zá~ dt
odanyomkodjuk, ho~y jól ~ozZárag~~o;ó ~:;o~ell _~ lelet alaH a földet
- ehhez az Időjárastól fuggf n . 'on' föld réteggel együtt - 'kIemeljük.
meglazftva. óvatosan - esetleg \ ék Y
a földtől Ha Itt is pl. eretek
megfordltjuk és ezt a részét I me~t1a~t~tj~~z.onréteggel rögzltjUk (Baki Gy.
vannak. akikor ezen az oldal~n l. mé gl t t '
szllárdfthatunk meg. hogya
eljárása). Több rétegben fakvo bőrle e e ugy
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gabb drótot tb. Cek.
:~=~:=: Ölé ágyazva
em~;~~~~~~;~~~~tjQk
a tárgyatsiZállltjuk.
Ced "á ZOn.

2. Kiem lb tj
, lag J6
bc5rleletet a következő el·
flUdtc5l megU.utott b6rt
u azonnal ~ 0%'0 forma·
f
elt bc5rle1etet széles vaszonszalaggal
tekercseljUk,
kezeléslg 10~
lorma1lDba
Ok. Ha e célra ninc meg.
felelő edSl Qnk _ hOg) ned
el oe eszítse - akkor nE:d:e moha,
atta b: kOzé, majd olajos rongyba, Ille
paplrba burkolva sza.lhtjuk. Ezt
a módszert f ént m an)'llgga! nem c:\19Iitett, Igen Jómeglartá u hőrök kJ·
emel
or alkalmazhatjuk.
3. i olyan nagyobb bc5rleleteket ár diszltettek, akár n m szerkezete részben már szétesett. tisZtltás után bőség sen ráeseamely
pegtetett paraflnnal emelhetjUk kl. ( paraflnhoz 10% ti zta méhvlas.zt
adunk.) Ha hosszú. k en)' leletekr61 an SZÓ. usztltá után vékonyan lee
pegtetJOk paraCInnal. majd rOgzlté ént hosszában rá Cekvő 3 - 4 mm- réz-,
vasdrótot vag)' fa pálcát hel)'ezOnk rá. azutá újra bőségesebben csepegtetUn'
rá paraflnt. ParaClnozá9 után a lelet alatt fémlemezzel (bontókéssel) lvágolt
l-2 cm va tag Cöldréteggel egyOtt emeljQk kl, leU ztltjuk a feleslege föl·
det. selyempapirba. majd vatta özé csomagolva szál11tjuk. Ha a túlold1lán
veretek vannalc. akkor ez et ls megtlszUtás után rácsepegtetett parafInnal
erósltJOk meg.
4.
szerkezeUleg részben vagy teljesen 9Zétesett hőrök kiemelésére t
használhatjuk a következő eljárá t: a Cöldtől megtlsztltott hőrleletet denaturált
sze9SZel átitatjuk, utána azonnaliágyitott ollodlum (vagyacetonban oldolt
celluloid) sűrű oldatával Itatjuk át. Száradás után alatta a földet meglazltjuk,
é a tárgyat kiemelve, áttekercselve csomagoljuk. Ha a talaj nagyon nedves,
akkor a kollodJum-oldathoz tegyOnk még 5-6 amllacetátot. ( z esetlege
~ICehéredé ké -bb a laborat6rlumban eltOntethető). Akollodium lágyítását
ugy végezz '. hogy .5% rlclnusolajat és 3% trlkrezilfoszfátot (vagy 'ut6bbl
helyett ugy~rulnnyt kamCort. l1let61eg dlbuUICtalatot) adunk hozzá
5.. jómegtartá ú egészen kicsiny bő[darabkát Usztitás utá'n a levegőn
kissé szaradni hagyjuk. majd 6vatosan. minden elókonzerválás nélkUl fel·
vesszUk. Száradá után Kresl1'!lZéIponáttal ecseteljUk. s már a terepen kisimít·
hatjuk: ned,· ruha, vatta között szállithatj"
E
Időben ezt a munkát védőtető alatt 'kell '·égeznt.

Fa
A különféle r ndeltetésú és megmunkálású C..
ben elpusztul. Töbn:lre az építkezések na'
ák l:gnagyobb része a folddák. oszlopok. eölöpök tb) ya . a ko
g)obb méretu faalkatrészelre (geren·
vánvalra bukkanunk. I~ esef&m pors6k többé·kevésbbé elkorhadt maradéru{tkező fémtárg\'ak rozsdáját61 á~ ráJ" szerelt fémveretek vagy a velük
sokszor pedig c k a Cöld eISZÚleZ6d~tódott darabok maradnaK meg, igen
vagy lenyomatukat találjuk. A le kJse~~en mutatkoz6 elkorhadt ,nyomaikai
Contos, mert őrzi a fa eredett sze~ke
Carostdarab'ka megmentése i~ igen
Az elporladt. tehát szerkezeUleg 9Zéte~~, CS így anyagvizsgálatra alkalmas.
nem végezhetünk. Ezek _ ln sltu::e
ákon viszont nyen vizsgálatokat
séges. ha az eredeti Caalkatrészek OSSZ ~egmentése elsősorban akkor szilktampontot.
e llításának szerkezetére nyujtanak

z el zene dett rák rendszerint d rabokra töredez k ugy n, de z
darabok bel ~~rkezet megmaradt: sztlárd tartá úak. Igy konzerválás
!kUl temethet k. Kül nlege kez lé t azok . z tt r dezett, de a fa redetl
formáját még rz n gyobb darabok Igényelnek, amelyeket egyben akarunk
ID gmentent.
Italában csak a ké ~.középkorban sl mlth tunk olvan ·Camarad"d.·
nyokra. amelyek t egé zen különleg . n kell k l.elnUnk (pl. f' tett m nn) z t·
darabok tb.).
l\Unden fatárgyból konz r\'álás 'I It I gyünk I gy darabkát. okk' I
egyszerűbb zeken Ivég znl az an)ag\·lz. g htol. mint a konzcryáltak n.
kezelé Slempontjáb61 különb ét k II tennünk l. a h h zln n m,·
radó és 2. a ré~ben konz rv I\'a va y konz rl'álatlanul el z 11ft it f:ltárgyak
között.

lY

l. A ler pen maradó lók konz rvólósa

Hazai tapa ztala Ink nincsenek, Igy I orban azokra a sz mpontokra
hivjuk f I a figyelmet, amely ket tly nfaj konzerválá or szem el tt kell
tartanunk.
fa megfelelő kom~enl lásának gyik előfeltétel a vlzt I nlté , amelyet
a fa természete úton val6 szárftásával vagy me ter ges viztel nltésél'el érünk
el. Ennek lehetőségét - a körülményekhez képest - a terepen ls bizto Ha·
nunk kell, szem előtt tartva a fának azokat a tulajdonságait, am Iyek z··rad
közben károsan befol ásolhatják ~nedvSlfvá , repedés, \·etemedés). Lehetől g
eg\' nietes és lassú szárapást kell bizto Itanunk. Ezt azzal segithetjük elő,
hogy a hosszadalmas kezelés Idejére a falelele'ket sátorral v gy véd6tetővel
6vjuk az esőtől, tűző lllapt61.
vel medésl, r pedést, szétesé t pedig ~ az
adottságokhoz képest - a fatárgyak ikörUIlekercselésével, l préselé!jével stb.
ls Igyekszünk gátolnl, akár c . egyszerű szárítá r6l, akár me tersége viz·
telenítésról (denaturált SIles9zei al6 átitatás) van sz6.
A helyszíni konzerválá sohasem lehet olyan eredményes, mint a labo·
• rat6rluml, mivel a tárgyakat fUrdetéssel val6 telftés helyett többnyire e. k
ecsetelé el Itathatjuk be. Ezenkívül ,komoly anyagpazarlá I ls jár. Különö en körülményes a földbenyú16 fák konzerl'álása, mivel helyükről !kIásnunk
nem szabad, Igy földalatti részükbe csak felUlró.1 j~ tathatunk konz.ervá16
anyagot, s legfeljebb a továbbromlás gátlására körU!ötle a föl?et I konzerváljuk. Mindezeken néha az adott faleletekhez alkalmazkod6 fürd ő berendezésekkel bizon vos mértékben segfthetunk.
Különbséget kell tennUnk a fedett helyen lévő és a S7..abadban marad6
faleletek Ikonzerválása Iközött ls. Mfg az elóbblekinél megelé~edhetOnk olyan
konzerválással amely a farostokat megszt1árdílja é ellena1l6vá teszi, az
ut6bbiaknál a 'repedések, hézagok, lIkac~k kitöltéséről ls. gondoSkodni Ikell,
kUlönben a beléjük Ikerüló nedve9Ség, nz megfagyva egy-kettőre darabokra
Ceszítl a fát.
I
á
Mindezekre figyeln ünk Ikell az alábbI konzerválásm6dok alka maz Soé\kor. A terepen c9éik olyan faleleteket la..rthatunk meg, am.el~ek szerkezetlIeg
még nem e9te'k szét Ezeket a következo módon kezelhetjük.
1 A fát b-sé' esen átitatjuk 3-4%-os formalinnal. Ezután az olyan
·
o ~ ..... h t-k 5-6 cm széles hevederrel - rItkán Ieleteket, -amelyek korulkot e o , .
'1
el I átitatjuk hogy g\'or·
átte kercse lj"u.
k (M'asnap esetleg denatura
s
' . ,újrn
h t szessz
'j k A meglazuló
hevedert
sabban vlztelenflsUk.) Ezután sz~rad~l'j ag~ u 'l"an leleteket .ameh·ek nem
, .
meg újra tekercseljük a fa Iklszaradasa g. z o J
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tott fákat egyaránt 25 % ter·
A k nce

2. A telepről elszállított leletek

Ez k közUl a nag~obb3kat. főleg a gyengébb megtartá úakat k II a
hel\"9Zlnen konzerválnunk. Ennek az el onzerválLnak azonban Inkább c k
az -a célja. ho y hU<'lSZállltá 19 a f zéte 9ét megakad ·lyozza. Konzervá·
lá kor , gyen ébb me tartá ú nagyobb faleletekből lehetóleg mindig c .
~kk ra darabot bont unk kl. am kkorát még aznap konzerválnl tudunk.
l. A .zerkezc.tllc telje en .zéte.ett, vagyis szétporlott fákat - in Itu
- az alatta va ~ e l! g még ré zben a mellette kétoldalt le\'ó földdelegyUlt
~jánlato konzervál nl é kiemelnI. Az Ilyen famaradványok napfényen, melegité I l zárit h tók. mert _zét tt szericezetUk miatt nem vetemednek; telje: n kiszárít nl azon an nem tan:íc::o•. mert porlékonnyá válnak,
így a
'onzerdló .zerr I \'aló álltatá. kor könnYE.'Il széthullanak Konzen'álá ukra
használhatun.' y'm!aolcl1tot. Lehetőleg ~lkohollal. aceto~nal, metilaLkohollal oldjuk, mert ez k \ízzel l keverednek, és Igya nedves famaraddny is
jobban feh'e zi z old tot. 'em !lÖtétíllk meg túlságosan a famarad\"ányt.
'ellakold:lt l n ~J"ból_ha onló n használható. Ez erósen meg.ötétíti a fát.
. .\z I.an famarad\' nyok. amelyek .zerkezeUleg c k ré zben es,tek szét.
mar torzulhatn k. repedezhetn k, töredezhetnek. tehát óvatosan kell szárItanunk. Hely zínl konzen'álá ra használhatj uk a fenti gyantaoldaton kf\'ül a
parafInt '
\ 13 zt l . Aránylag gyor eljárás. Munkamenete a kövelkező:
'., klb?~t tt ~alelet f~IUletét.a le\"e~őn .záradnl hagyjuk, \":lgy forrasztólámpa
la~gja\ al ~~ engén tmel~~t\'e .zarltjuk. Ugyelve arra, hogy gyorsabb3n ki,z~rad6 re zel meg ne egj~nek. A meleg tárg~-ra forra ztólámpával megoh a.ztott parafInt c pegtetunk. majd belemelegltj"k E t
- l t t ddig
f I 'tatj L•
tá
u. z a muve e e. a
~ ~
u..... , ml~ a
rgy zlvókepessége tart. Teljes Iklhúlés után _ ami a
targy nagy. g tól. é \'a gság::it61 fUggóen 1'2-3 6-a _ a tárgyal megfordítjuk, é ha szUksége•. ezen az oldalon ls meglsmé't Ij"k
f t· l'árá t.
EriL n megsötétfll a fát.
e u a en l e J

~"tA teljk~n meg9Zenesedett fák nem vetemednek tehát akár terméze t es u on, ,- r mesterségesen ls minde kUl"
"I
teljesen kl zárlthatók. Tehát -g\'antáv I n
önösebb 6vintézkedés nélk~
aránt átItathatjuk.
.
a, sellalckal, celluloldos oldattal eg)'-

Borostyán, porlékon'

A napfényre kerülő borostyán gyakran ann~ Ir porlékon~. máll kony,
hogy feltétlenUI zük ges már a hely.zlnEn k nzen·álnunl<. Az Ilyen bor styánt _,zikkadá után vékonyan bekenjük mik- v gy lenol Jjal.
t n z rt
dobozba csomagoljuk, telje száradá áig - 3-4 hét - pormente hely.n
tároljuk.
:\. má anyagú, porlékony gyöngyöket :I hely zlnen leghelye bb l II
hig celluloldos oldattal átltatnunk.

s

Mozaik
Asatá aink !'>orán ezideig római és 6kere zlény padl6moz31kok kerU II k
felszin re. Minden való zlnű ág Sozerlnt a jövőben I Ilyenekkel sZ3m~lh1tunk,
mert a későbbi korok ból kUlföldről i mert faimozaik helyett nálunk mindenütt falfe tménv nn.
J.
h l.
h
mozalkot vag\' 1. a hely Inoo. vagy 2. felszedve, mas e J en ozzuk rendbe. A kl bb maradványokat által:iban elvi· zUk a hetyszlnről.
A külsó munka ezek alapján a következő ehet:
l. A helyszínen maradó mozai~ rendbehozatala
Bárhol kerül eló a mozaik, hel~'szlni fenntar:ásának előfeltétele ~I őid "járás behatá all61 kellő \'édoberendezé I megóv juk.
,
sor ba n az, h ogy az
o
61 . h gv ne legven kitéve
Emellett feltétlenül gondoskodnunk kell arr ,IS. o o
•

további rong lásoknak.
lk feliJletéról gondOS3n le. ., A
I" t nivalónk hog\' a moza
TIsz11tas.
z e so en
' E' tá n a felületel b szappanozwk. vlseperjük a földet. törmeléke.~~~. Sotb.
ő vízzel leöbllljUk.
zes kefével alaposan átdörz.solJu~. majd ) ho \' az esetleg meglazult részek
TisztItáskor nagyon ugyelunk... akrr~. 6 ~'og\' a töredékes ré zek tO\'ább
m07.3lkkövec kél kl ne essenek hel~ u ro,.S
._

w,

ne rongál6djanak.

.

Restaurálás, kieqészllés.

. 'b t

bkl~~

lazult kövecSJkék közötti hézagok a
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öng ök

g c

Uleten (kb. 50 X 50 cm-ig) meg-

:~entet öntUnk. A cement nemc ak
•
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baDeJD boIáJuk kOU a beltatódva mcg.
a mozaikkO ee: éket er&fU
. ' 1e1~ erOl6 cementet azonnal tá.
~l'Ó9Ödő terrauorét set 1
után nehezen tODtetbetó el. Egyidejűleg a kö"oll uk el. mert me otése
tó ......&-..... t repedéreket i kltöl
vec
kOlOtt sokszor m ol ls ta!4lha _ - - - '
.
t·
JUk. mert a benn
OM n l)sSZeB)1l16 nedvesség télen megfag) hat. é köny.
nyen szétrepesztheU a padló egy részét.
Ha nagyobb terOleten lazul
meg. de hel UkOn maradtak a mozall.;·
kOvec kék. akkor ajánl to bb en:7
Uzonnal az egészet ~el zednl, é a
rongálódott .terrazzót kicserél e új - beton - alapba ~g) aznl. (:\Iunka·
menetét lásd alább.)
Főleg a rongálód
• kltOrések szegélyén gyakori. hogy több mozaik·
sor nemc
meglazult. hanem tObbé·ke 'ésbbé el I mozdult a helyéről. Ha
a mozalkmlnták szerkltl O efOggé k még biztos. visszahelyezzük ezeket.
ha ÖSSlerOggé
már felbomlott. csak a bolygatatl n részek alapján I biz·
to
megállapltható geometrlku dfszeknél. llletóleg díszítetlen ahpnál
épfth tjOk hozzá.
, mozalkfelUlet kl bb hiányai kOzUI azokat. amely k mintáj bizto
megállapltható. a mozaikpadló elputztult részeiMI öS5Zegyújtött kö\'ec "ék·
kel I pótolhatj uk. Ezeket erő
ukkóhabarcsb:i (1 rész finom kőpor, l ré z
tégla por. l ré z mész) ágyazzuk.
A nagyobb hiányokat a mozaik 'relUletével egy szintben, megfelelő ösz·
szetételú c menttel Ontj Uk kl (1 rész Portland-eement, 3 ré z folyami homok).
amelyn
belekevert poree ékkel szUkség szerlntl alapszínt adhatunk.
minta rajz:t Ismétlódő omamentlkánál bekarcolt körvonallal érz keltet·
hetjUk.
.
Konzervóld. .\ betonklegészíté megkOtése után a mozaik felületét
!!Zak ég e tén még egysz r vizzeI. majd száradás után - zsírtalanítá cél·
jából - alkohollal lemo
'. Ezután konzerválá!lként a mozaik felUletét
benzln·flrnl el vonjuk be. és puha kefével vagy flanellal átdörzsöljUk.
(:-\ b nzln firnisz: l rész parafin. 10 rész belfzlnben oldva.) A bevonattai eg .
uttal a mozaik szlnét é fén:ét I fokozzult. A bevoná t évenként - a felü·
let benzlne lemo 'sa után - megLmételhetjUk.
A rendb hozott mozaikpadló fölé megfelelően védő tetőszerkezetet kell
állItani.
2. A mozaik lebzedése
A föld alól feLzínr kerOlő mozalkot gyakran nem hagYhatjuk a helvén
mert. vagy építkezé k. földmunkálatok stb. által veszélyeztetett terUlete~
~zk~~~ke~;~ ~~~:gte~el~f ~áVOI. Igy épségben _maradása nincs blztosftva. s
,
m ra sem hozzáférheto. Fel kell szednünk a mo·
zalkot akkor I , ha alapja le Oppedt. megron álód
A fel zedés módjait legtöbbszö
g. ott.
r a mozaikkövecskék mlnősége s az alap
ö zetétele határozza meg F I
kalapálá l. ej \'é é el,
f;r/~~I~etje~~ a mozalkot: a) feltépéssel, b) fel'
Bármelyik módon \'égezzUk ls a
nk'
.
let megtl zUtása (seprés. kefélé . öbU~~) at, legel~. tee~?őnk Itt ls a f~Iü'
z írtalanítása, hogya további munka SOrá~ Feltétlenul szükséges a felulet
záradá után rendszerint alkohollal I át az enyv jól hozzáragadjon. Ezért
Ezután a mozalkot a felszedend~ d m09Suk a felületet.
mozzuk. majd r jzot vagy fénvké fel arabok szerint beosztjuk és meg zá'
megU zUtott felOletre ZSí~krétivalPrá véjte\t készítUnk róla. A beosztást a
ra zo juk, és a megfelelő számokat ls

d)
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r könnY~bb n ellg3zodhassunk. A f lszegú darabokra azonban c k
az egyszeru mlntázatu mozaikot o zljuk: al ko \'ag\' dú :Ibb ornam ntl1<á·
Jdaknál a fonto bb ö z függ rész ket eg~ ben m ijOk kl.
a) Felt P~ '~r, ti .Z~í~á után úrúre. fözött a zt 10. ny"" I a I rag sz.
tandó ré z~ b k njOk lXXXIII. t. 1): 3 m-·re kb. l kg n\'Vcl számitunk. Ez.
után a felOl tr, kl~ zít tt vá zn t h ly zOnk (XXXIII. t.' 2).
gyök rkef _
l alapos n r~kef:lj_Uk. h g~' mind nUtt 70r 1n r padj n, (Er~ > a éira
erőS. de nem tul uru zövé u \.. szn t h3!!Ználunk.) Z' r, cl' s ut n a v zonra
I rárajzoljuk a b oszt'
zerlntl d r b kat,
r frjuk a megf I ó z mo·
darabok t I acéh' ó\ I \Ig~ áz\'a. körllh'é.. Ok (. XX lll. t.
kat. Az gy
3), h~gy a mozalkk vec kék b I min l key . bb
rUljön meg. (Kb. 50 cm
hamu. 3 cmzéles _vé kel ha zn lunk.) Urg
t kb n dr zft tlen v gy
geom trlku df zlté u m zalkná! át ls vé heljU\( a szemekcl. de c k akkor.
ha az így elpusztuló m zalk ri a mozalkp dió t nkremenl ré zéne meg·
maradt köv c kéiből pótolh tjuk. Egyébként azonban - fáként al ko
bonyolultabb c1f zftményú mozaikpadlónál vé
vonalában kl zedjO
mozaik rt. é helyén k ponto megj lölé \'el elrakjuk. hogya b épfté_kor
könny n vi allle zthe_'_Ok h Iyére.
körillvésett darab gyik szélét - a t rrazzóalap s a mozaik kö ec kék között - alávés ük. és kézz l óvatosan felfelé húzva. kezdjük az al p.
ról f Itépnl (XXXIII. t. 4). Igy kevés ellenállá I leválik a m zalkrét g a
·terrazzóalapról. Ha közben...megakadunk. akKor I mét alá ésUnk. Aklemelt
lapokat. lefelé fordftva. vízszintes alapra f ktetjOk (' XI . t. 1 - 2).
b) Felkalapálá or fakalapáccSo.'ll addig ütögeljUk a megtlsztl tt felUletet. amig a kövec kék meglazulnak. A továbbiakban u yanúgy járunk el.
mint a fenti módszernél. Ezt az eljárást csak akkor alkalm·azzuk. ha a ter·
razzóalap Igen erős, és a mozalkkö ek olyan szl1árdan kötnek, hogy feltépnl
semmiképpen sem lehet. IlyenIkor ls viz gáljuk meg azonban a mozaikkövecs·
kéket, mert ha az.ok gyengébb ml ségúek. kevésbbé szl1árdak. a ikalapáláskor levált kőpor felületOket teljesen lemorzsolhatja.
,
ej Felvéséskor ls először a fenti módon teljesen letisztítjuk és leragasztjuk a felületet. Száradás után a mozalkágy második és harmadik rétege kö'
zött felvé9Sük az alapról. majd szflJlével lefelé fordftjuk. s hátlapjáról letIsz·
tftjuk a terrazzó·réteg rajta maradó darabjait.
Az enyves vá zonnal Iklemelt darabok száraz Időjárá e tén vízszintes
helyzetben s egvmástól kontralemezekkel elválasztva szállíthatók is. Lehető·
leg csak akfkor járjunk el így. ha gyors é biztonságos zállltásukTól gondo9kodhatunk, s ha hamarosan úJ alapra kerüln k.
agyobb biztonságot úgy adhatunk a felszedett mozailkdaraboknak. ha
azokat már a helyszínen (esetleg el szá Ili tás után) azonnal betonalapba ágyaz·
zuk. Ez a következőképpen történlk:
.
A vászonnalleragasztott, felszedett lapokat Il;:fele fordftv~ .. vfzszln.tes
SoIma felületre fektetjük. majd kb. 5 cm szélességu léc 'kel körOlkerí~.J~.k.
A mozaiklap s<zélének egyeneUenségei kövelkeztében 'közte és a léc kozott
adódó .rést agyaggal tapasztjuk Ikl. hogya beton 'kl ne tölthe . Véko.n~. v~s
pálclkák hálószerű lerakása után erős betonnal kiönt jOk a lécekkel körulzart
terilletet (l rész Portland cement, 3 rész folyami homok (X , IV. t. 3-4).
A lap így kb. 4 cm vastagságú lesz. A még puha betonba belrjuk azt a z~
mot. amely a lap váSilonnal leragaSiltott oldalán ls van. A betont többsz?r
Ilocsoljuk. hogy jobban kössön. Ha tökéletesen megkötött, a léceket eltávolJt·
juk. hogy az újbóli beéplt

ndő dara?ok m r t ,kb. l m~, Egyforma nag)
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~_aWt é levesszUk a felUlet.
lapot megtordftJ • a
1'&.
felOl
maradt lehet
.
'
oza ten
elszed
,_. ,n'lIIn
hónapokat
válasszuk, mert
az en
a hldeg felOl
mep(IcscIDYi-~ nem ragad. Ha a munka r·
g6s9ége ezt nem engedI. a m
tolt tell11eten borszeszt getunk. Ez a moza
nem árt. \iszont the fU és
alkalma_
teszI. 'edv
é es6re hajló Idc5ben az U 'en 1'169 munk t Idfeszftett ponrv alatt végezzUk,
dJ neg edik eljárú a fl1részelé
megUszUtott felUletre berajzoljuk
a megfelelO méretl1 darabo t:
rajz mentén ét 90r mozaIkkövecskét kl·
zedOnk, Ez et hely
pon
megJelGlélével elrakjuk a be~plté~g. Ezután a
darabokat leragasztjuk \'
l: az fgy támadt kls árkokban ero acélfúrész,
szel kOrQUllrész IjOk a terranó-ággyal együtt. ( fúrész 50 - 60 cm ho-z
szil, 4 cm széle, formáj eID" nagyobbfajta dekopér-fúrészhez hasonló), Ezt
az eljá t c k akkor I
t
Imunl. ha a mozaIKpadlóz3t hypocau tumra
épUIt. vagy ha elObb aláásnak.
h~'pocaustumot egy-egy d:lrabon alul min·
dig óvato
kt kell bontani. é a mozaikpadlót aládúcolá
I biztosítanI.
kOrUUúré!llelt danbo t úgy bIZtosítjuk. hogy va t3g. erő de zk:!1 pok
Ozé tessz . amelyeknek széleit h0S9ZÚ c varokkal összefogjuk.
Ez az eljárá a legkörUlményesebb. éppen 'ezért csok abb3n az
tben
sz ták alkalmaznI. ha a mozaik új helyén I hypocau tummal épUI fe!, vagy
éplté történet bemutatá hoz .zUk ége .
.
z oly n egészen klcstny mozalk-tOredék ket, amelyeknek kövec "él
kemény terrazz6-alapba ágyazódnak, minden kUlönösebb kezelés nélkUl kl·
emelhetjUk: rugalma kltöltil anyag között szál1fthatjuk. Ha a terrazzó·alap
lazább. akkor cem nte vizzel ~eer6s(thetjUk. A nagyobb felUletú dara·
boknál mlndenk~ppen z eny 'e ·vászna klemelést alkalmazzuk.

J •a

Falfestméuy
Róma! é

középkori ' at:isokon gy

ran bukkannak falfestményekre,

III t I. g töredékeik re. EZl'k nagy része leomolva S<erül napvilágra, de akad
közöttUk nagy bb. eredeti helyén levő 15. Rendbehozataluk nagyjából meg·
egyezik az ,l!~ k zé(:'k?rl épUletekben talált falfestmén 'ekével.
hel) SZlnen a kÖ\'elkező munkák elvégzé9ére kerülhet sor'
Kezeletlen falfe tmények esetében:
'
hozun~: Eredeti h Iyén lévő ugyanott maradó nagyobb falfestmény t rendbe
lcoml~tt. vagy le\'álasztott falfestményt: aj ugyanarra a falra:
bJ a meg,
hel~ zlnen ujjaépItett falra hel\'ezzUk
zUk
'
, vag~.- ej nem a helyszinen őriz'

2..

Ro szul kezelt ralfestményeket Idjavltunk.
I. Keze/el/en h1l1eslmények
1. Eredeti helyén levő uagyobb fal

kell rendbehoznunk. el - feladatunk
festmén!ek kezelése, Ha falképet
technikával készUlt. lásodlk fehd t annak megaUapítása, hogyan, milyen
fe tmény kötőanyaga é vakolata a unk, megbizonyosodni afelól, hogy aral'
gáljuk meg. Ez leválhat Plkkelve~~m~lre ép. Elóször a festékréteget VIZ5ha seccóról van szó _ teljesen hl ,.porózus lehet, vagy a kötóany g akkor ls meggyengülhet, ha huzamo~~OZhatik ls belóle. Seccók kötóanyaga
ban nedv~ég, penész, alétrom érI.
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r
h mérsékl II Ingadoz' m k va k
fal ( slett rét ge rlntésre k zUnk~ ~é\'.e, . t nn) Ir elpusztulh:ll,
baJ'Ok.k-korl vagy a vegy
te hnlk' I k
arad. (Ez azonb n leginkább a
után a fentleket m gdll pftottuk ava é zUlt festmén~ kkel tört nlk m 'g.)
mozog-, agy opogtatá a kong.~? m g\ ~z g ljUk. m g't \ukol tot: laza-c,
á16 munkálatok I\é z
ut'
\ lz gál tok al pján szUk, g' ~
peDI r ndbehOzataláh;z·.
án k zdhetUnk hozzá . r tmény k tulajdonk 'p-

IIoBY

19 n fonto. hogya munk
lek készUljenek a f IMp kr l.

m gk 'zdé

sc

l t

t

k z cn ls r n~ képfel\ ~tL'-

R~v~k~ló ok
/tóvo/ítÓ?, KÖZépkori ralfe tm n~ l'lnkel . k z r több
mé Z· c. \akolatr t g f dl. K t e lIcl k II ,zámolnunk' I 'f'Ilk" k k
96l>bl ld kben
ksz r több
. . " , "pc r
.
kUl rávakolwk
k vak la~. r... n.. l~ rámc:z Itek. rltk,lhban meszelés nél,
,
<:9 mt' zrét g nem 'gyszcr'l ' - 8 m \ a t g2. Több zör cl rordul az I- ' ho t\', az. u'jabb
I t \
é'
.... got kI elérI.
lól
,
\'ak
<
II a - cs m 'z·
.dege a
n m
~,h nem két \' g~ hár o' egymá, r rest II ol,,:'!n kép
.rUI elő, amelyek mindegyike meg rtásra érd me . 11\ cn kor a faikép k ,t le\'ála ztjuk egymásról (Iá d Falfe tmén) k I vét I . je7etct). Utóbbi körfl!mén,.' arra rtgy Imeztet.. ,hogya vakol t· é9 mé zr tegek lIá\olitá kor a leKnag~obb g ndo á g l jarjunk el. Ezeket minden ,'tb n er múvl úton' v
é. fabunkó segi gév I fejtjUk le. A mészréteg k kl. hb-nagyobb mp' kb n
pattannak le a felUletről, mIg végUI az utol ó leválaszt ndó ~ét 19 érUn'<
ahol. már a legnagyobb óvato ggal dolgozunk, hogy
fe ményl meg n~
sért Uk, Itt kétféle ljárá t alkalmazhatunk: vagy kis l ké cskév l pattInigatjuk le a mé !ldar bokat, vagy vlaszmasszát használunk; utóbbit r<'Sként
a \'3lódl freskóknál.
"'Ié zréteg eltávolilá a o/asz mód zerre/. A vi .zma. zát az olaszok telje~ Ikerrel alkalmazzák falfestmények mé zrétegelnek ellávolitására.
ma zsza készltésmódja: ) kg valódi m hvlaszl la sú tűzön f lolva ztunk, és hozzáadunk 120 g velencei terpentInI. Miután hűlnl kezd. az egész masszát m r·
\'ány13ponkb. 3 - 4 cm vastag ,gúra nyújtjuk kl. majd jól r:\ pa ztjuk
falra. Azután meglehetó n gyors mozdulat Ilehúzzuk. Az eljád, t mindaddig I mételjUk, mig a vla zmassza teljesen meg nem telik mésszel. 8kk r
Lmét relolvasztjuk.
mész az edény aljára Ullyed. z ig\' '<ezelt m ' zát
ho szú éve'klg használhatjuk.
.
S ccóknál a fenti eljárást c ak ritkán alkalmazhatjuk, mert kötóanvaguI< r nd~zerlnt gyenge. Itt tehát \'éqő\'el és kl bontóké. sel távo1ftjul< el' a

r

mé~zrétegel.

Röqzités. Ha a falfe tmMy fest<'Srétege rögzité, re szorul, ezt legblztobhan kazeinnel. glutollnnal \'1g~' mészvIzzel végezhetjUk. Mi rögzilő
anyago'k ls ha ználatosak.
Kazelnt a következóképpen i<észílUnk' öt r sz friss o\'án' túróhoz eg:
rész tiszta oltott meszet adunk. és addig kev rjük. mig eg~'öntetű nyúló pépet
kapunk. Ezt felhí ítjuk legalább négy zeres menn~'i égű vIzzeI. mégp dig
fol~,tonos keverés közben, mert a kazein él viz h zzáadása nélkUl gyor an
gumiszerű anyaggá sűrűsödik és összeáll. f'estéshez még ezen felül is hIgft·
juk, mert ha túlerős a kötóanyag. a festéket lerántjfl: pikkely sen leválik és
le~ull. Mészvizet rögzlté hez úgy készilünk. hog~' ) kg oltatlan meszet n~'
8)ocb edénybe teszünk, é 1 l forrásban levó vIzzei leöntjük. A mész erős
pezsgé~.el omlik szél. Folvtonos keverés közben egy marék konyhasót te~Un'< hozz:l. Alól elkever'edett m3S'SZ3 csomómente , tejfelszerú an~'ag, Ezt
állandó Ikeveré~ ''közben felhlgitjuk 9 I vIzzeI.
tB M~~s7. I -

41~O. -

419.
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~t-::~:':::~

ol rendelkezé '*rt
IlOlrlal:1It6
) szerelt vlllanYP!sztoly.
_ • •permetezőt I hasznáihatUllk.
g oedvességét nem tUdJUk
tnl
t NJJ it bfg
•
a kazelnt vakolatrögzlté
~gsz~uk
edvesedl!st6l
unk. kész1tményh~z adjunk ke\"~
saa::entes 'fert6~enft(l anyagot (6mfor. ollQcUum stb.). Ezekből gész kl
menn lség. a mll9!llll 1
el6g
fert6tleo1téshez. KUlönben a kazeinbeD le (I azerv aD qok a
penésJesednek.
Ha a falfestmén még
el rOgzftenllnk kell, akkor ezt az el6ze rögzfté glutoUonal gezstIc. mert a glutolln vlzzel oldható (lásd ké·
sőbb a Uszt1tá ál).
.
A vakolaI le lauld14sa. Ha a feetékréteget rögzít HUk. hozzákezd ünk
akolat r
urálásáboz.
olat blbál kGZ01 az a legáltalánosabb. hogy mállik agy elvál a faltól. Ai előbbinél a kazeln-oldattal vagy' glutollnn I \'316
beltatás slkerrel 9ZOkott Jámi.
restaurálás befejeztével a falat 4 %-0 formalmoldattai ajánlatos permeteZDl.
Ha a
olat elválóban van a faltól. eros ötőanyag belejut tá yal
ragasztjuk vissza. Ha nem az utolsó. hanem valamelyik hátSJÓbb rétegben
válik el a vakolat. rllgzHő anyagként legjobb mésszel kllnnyített cem ntel
használnI.
meszet Igen gondosan ll99ZetllrjOk. azután la . n hozzá3dunk
ug anannyl cementet. lután teljesen llsszeireveredtek. higltjuk vízzel megfel lő Sl1rQségúre. Ennek a tnalI9ZlinaIC nem szabad túl súrúnek lennie. Ha a
felső réteg 'ált el, cementet nem használhattmk, mert könnyen átut a \' kola·
ton. é a kép felUletén kh1rágozbat. Ezt pedig Igen nehéz eltUntetnL Ilyen·
kor a kazelnnel való ragasztá a legmegbfzhatóbb. Ha nem a mennyezeten
levő nagyobb felUletről van szó. akkor ezeket az anyagokat valamilyen csöves
tlllt6edényb61 juttatjuk a falba. egyél*ént azonban InjekclÓ9 fecskendővel
dolgozunk. Erre a célra 20 cmLes injekciós fecskendő Igen megfelelő. Ha a
fal leválása nynt repedéssel vagy levált ré9SlZel kapcsolatos., ezen !keresztül
kJsérelJOk meg a klltoonyagot a falba JuttatnI. Ha zárt Uregről van szó, meg·
felelő lyukat kell fúrn unk a fa!kép egyik llzllmbösebb hel én a kötőanyag
bejuttatására.
Sokszor megtllrtéQlk. hogy a falba juttatoU kötőanyag más Inyílásokon
vagy repedéseken utat tllr rnagánat<. Ezeket a helyeket agyaggal szOkták
Ideiglenesen elzárni. de megfelel erre a nyfiáshoz taPasztott si'ltá1t homok ls.
Ezt. miután a ragasztóanyag megklltött. kllnn~szerrel eltávollthatju1c.
vakolat visszaragasztása. lllet61eg rögzítése lassú és gondos munkát
IgényeL ~gyobb felUletet nem szabad egyszerre telíten!, mert a nagyobb
menn~1ségu kötőanyag megklltése előtt súlyánál fogva i1dnyomhatja a falat.
A rllgzíté akkor Jó, ha a vakolat kopogtatásra nem ad ,kongó hangot. Egyes
e~tekben. ha a felOlet mllglltt nagyobb Oregek v
ak
k
ó h
nem
szunlk meg a fal megszIlárdulása után
ann . ez a ong
ang
tatott rögzítő l11etve tllmítő
sem. Ilyenkor, ha a valkolat mögé Juttovábbi tömltést abbahagYhatf:.agOk a felOletet megfelelően merevítették, a
Megtllrténlk az ls, hogy a falké
I d
mástól és a faltól ls. Igen gy ori
p m n en egyes rétege külön elvált egy'
föld alatt állott (a rómalln'sltu ~ankor. amikor a fal huzamosabb Ideig
az alsó rétegen ezdjOk a rll ese
él csaknem mindig ez az eget). Fld<or
hajlik. hogy feltétlenOl sz~~Ha a fal annyira kidudorodlk vagy kl'
biztositani kell a felOletet. bogy Gs eU helyzetébe visszanyomnunk, elÖSZ~
sze ne omoljék. Ezt legegyszerúbben úg)
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!juk m g. hogya f - tmé~yt átr g' ztJuk valamIly n mulékony. alapoz, átragaszta9hoz nyvet használunk. mely t a kép felOl k nUnk. Erre rahely zzUk a vá zon- vagy cl~emanyagot. j\s puha kcflI 4tkeféljllK, hogy a kép fclUletéhez padjon. Ha a vakolatot vlsszara :l szuk ered U helyér, langyo vízzel ltá\'olltJuk az átraga iltÓ any got. II
f lfe...-.tmény zl\'ja a nedve. get, el zör zi a tulajdon.. gát kell meg" '1zt3tnunk (lásd a fal(e9t.rnény klevétele clmú fejez tet). nehog~ ké hb 'IZ
altraga ztás lemosásakor a k p ,t ls l mo . uk. Ez ,z e ,t a eccóknál.
agyobb terj d lmú ré. z k, f l g m nn~ ez 'tl k Y1~ zany m . hoz .U'
!ön e célra készltet~ szerk z t szOkség . am ly a fiUlet mind n pontJáh'JZ
bozzá Imuló lapból alI. Ezt csa\'aro z 'rk z tt'l fokoz t san nyomják a falhoz_
Tiszlílds.
tl ztítá t I zör mindi szárazon k zdJUk. és c. ak h ez
eredménytel n, ha ználunk foly dék kat. Roz~1I'zth61. meleg \"lzz I pép I kénUnk. amelyhez I~% karb I .val adunk. r\ m zán k kem n\ t~SZl1SZ rú·
nek kell lennie, s n m z bad ragadnia. Ezl tapa ztJuk a falra.
ezz I távolíl·
Juk el a rárakódott pl zkot. m z't újból
újból ö. zegyúrjuk. mig 1,0;n megtellk szenny z anya gal. Régebben kenyérbeleI I h1:ználtak, é ha
ez nem vezetett eredményre, a k nyer t lefölöz tt lejb m rt tt '<o Clut llnnal "aló előzete rögzílé_nél (glulolln a n vényl c llulózék egy lk f1jtáJ1. mele~ vízben olciJuk kb. I : 200 arányban). PUh1 tehénsz6r csett I moshatjuk
:1 fal1t. köröző fTlozdulatl11.
glutolln err h'lbz3nl kezd. Ez a kez lé k v sebb veszélyt rejt magában, mint a folyadékok általában. m rI a h b Jóval
key . ebb nedve céget t3rtalmaz. Freskókal ttsztítanak cettel I. ég e l·'
ben cItromlévei és - Igen óvatosan nyhe lú os anY'a okkal I megpróbálkozhatunk. Az alkohol és ammóniák Igen veszedelme.
megfelelő hígítással ls csak a legnagyobb el6vlgyázattal ha ználhatJuk. éha a falf tményeket olajfe9ték'kel mázolták be.
szo\ jet re taurátorok c
wal távolítJák el az olaJfe téket. z eljárá Igen megfel lőnek bizonyult. J:lbban kUIföldön ecetéternek desztillált vízzel kéSl011 10%-0 oldatával ls Jó redm n~ t
értek el.
A vakolat hiányainak póI/ása. A falat tlszlitás után újból rögzítjük; ezután következik a vakolat hiányainak pótlá . Hiányok keletkezheltek pl.
ha annakidején a ralf~tményr rávakoltak. Ilyenkor a rávakolá tapadásán k
e!Ösegftésére a festmény felUletét rendszerInt be\'agdo ták. Sok e tben pedig zegeket ls vertek a falba.
z llyen sérOlésekt61 középkori :alfe ményeink közUI alig egy-ket.tó mentes. Allalában nagyobb terjedelmu hiány k
keletkeznek úgy. hogya helyükről leváló eredelel \-akolatdarabok - a rajtuk levő falfestményrészlettel egyOlt - lehul1anak..
~
A pót1á t mindig olyan any ggal végezzOk. mint amilyen Ö zetét~lu
a kép felső rétege, l1letőleg az a rétege. melY'ben a tÖ!"íté.~ket végezzOk.
A hiányokat kItömjOk. mint a táblaképeknél.
római es kozépko~1 falfe tmém-ek felső rétege leglöbb~ör nem tartalmaz homokot; ez ál~alanos csak
a re'neszánszban lett. Ehelyett a yakolalot kóporral, llletóleg marványporral
ké zítették. A restaurá1áS'kor is ezeket az anY'agokat használjuk: a f~noman
eldolgoiott. lehetóleg régebbI ollá ú mészhez szitált kóport va g.y márván~
pOrt keverOn'k 1 : 2 arányban. Egyes kóporok még nn k az arány nélk a c kkentését ls elbfrják 1': J aránylg.
me zet és !kőport a lehető legkeverebb
Vízzel dolgozzuk ös ze. A !két any-"g alapos ö ~ol~ozása után adhatunk
hozzá még vizet de általában kemény vakolattal tomjOnk_
RománIkori' és részben gótikus falfestményeinknél nem egy zer talál·
kozunk a .. fresco a secco" eljárással. amely átmenet a freskó és a seccó kö-

.. ,!e.l_ anyaggaL
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t. Ez II
egyretegll
ned
be f,
astagabb
még nnélls
tOmftc5
mutatkozó l
k , reped
ne fedJ
l.
I 'ebb l
t n
részi ben. mert különben a tOmft tOJI.~lIl
szek t
bb hián oknál
gyobb terJ delmIl hián
té
kápfeiUlet széleit er
>tukkóolat I g.
mentt l J (tott
olatta! szegjUk be. Azt :\ ré zt p~dlg.
ahol a kép elpu tull. a ép I lDl tén 1 I . -1 cm-rel mélyebb n b vakoljuk.
z Il\en mél\ftett felUl ek kÓzömbO SiZint1ek legyenek. hogy ne znnrj:ík 3
falk
ha
't. z Ilye-n réSZ
f ép többi ré~ tól megkülönbözt'lhet
kell lenni . Ez még fokozottabb mértékben szüksége . ha a f .tmén~
technik J nem
gedi m g zI. ho
felUletkUlönb. gg I v:lkoljuk. I b 1Z
Ilyen \ kolatot színeznl
arJuk. mindig a akolatba key rJOk a fe téket,
sohasem utólag fe JUk át.
A lelűl IleIIri ité e.
már letlszUtott é rögzitett falfestmények nem
ol) élénk zlnúek. mint amll)enek kész01é Uk Idején I hettek. Kivánato
vi zaadnl \-agy legalább I megközelíteni eredeti zlneiket.
mé z\ izzel.
Illetőleg kazelne' oldattal való pennetezé I sokat eglt. a felület felfrl sül
töle. E téren a rideg g)',lDt:ík é olajok egyes fajtáinak alkalmazá a ideigóráig Igen h:ttá o. eredményekre vezet, de utólag kellemetlen köv tkezmé·
nyel \'imnak. ezért feltétlenül kerUIni kell. Ezek ugyani nemcsak jellegében
változtatják m g a falképel. hanem ké c5bb II zerepedeznek é plkkeh'esen
leválnak a falról. 11.' nkor a fe tékréteg I leválik velük.
a falfe tm'énl
menthctetl nül elpu.ztul. FelUletek ..lakkozására" még az elasztikus gyant:ik
. em al~alma' k. Ezek közül azonban a masztlk.zot é az elemi gyantát bizony \.. It zatok ban a rc,taurálá nál alkalmazhatjuk (emulziók ké zité ekor é
ka~ ln helyett vakolatok rögzité.ekor). Az ola zok a -~16di freskó felfridléére benzln·flrnl zt. I h ználnak: l I benzinhez 100 l:l' p1raflnt adunk. Miután
cz fcloldód ll,.b rU~j~k \'ele vékonyan a fre kót. azután tkeféljük a f Iületet.
~~ az .e~y.<zeru Ij'lra elege.nd6 ahhoz. hogya zi nek felfrissüljenek, é a
kepnek \ I. ll, dja a jó fr .kokra Jellemzó finom, tompa viaszos fényét.
. Fene z . 'alélrom eltűnIeIé e. Faife tmémeknél lég gyakori' két hiba:
a fe!Ulet pen~ z ti
.
I'lt-omo odá.l. Az e~ö~"'1. a~án\'l3(7 könn ve;] egi!'
hetUnk. A p né'z fclUlc l "ondo an leporoljuk é. lekeféljUOk azutá~ erósen
hIgított ammónláko alkohollal permetezzük be
'd
k'
. d"
után két. z r hl" bór. a "Val. II l'onlóan Ó
. : n;a J . ~nne
"',leg Z'.lra asa
alkohol i lia knelé t'
,
J eg~ re z .zalicll av és ot rész tl zia
~Ié
Yak~rl' _ t' _ u. ~n a p~ne z hat héten belül Ismét megjelennék - ami
Ic\'~ rpe -n" a pené :ek~_a kezeéllé t megLmételjük. yirkos és vize helyen
•
.,
"~o
"es \e z \." mindI f
áll
h
.g enn ,fokozottabb'!n akkor. 1
re taudió am'agalnk között
. <
.'
. zen'e~ek I· vannak (pl k
l) E é
.;. lalos
a kazemb • 'l\'mcnte ferlótlenltő anya' o
. ' aze n. z rt aj "n
zárazzá tétele. aml\'el minden tO\'~bbl g t tennI. Legmegfelel6bb a helyiség
A
létrom meg zünteté ének e ~e~~ zesedé~ek elejét vehetjül<:.
felület rend zerlnt befalazolt tégl~) f~~ÜIl biztos módja a salétromo adó
ben lehetetlen. Számo kísérlet fol\1 ~ u.latása és eltávolítása. Ez sok esettos eredményt azonban eddig nem
k°8)1 megfeleló anyagot találjanak, biz'
e e. émileg segit a bajon, ha benzin'

II

p

ért

276

$SZel mossuk le a alétromosodó ré zeket. J vakolámál. v kol
el6tt
latos a falat 9Ósa"val lemoSlllI.
Az enkauszlika reslauról~a. A magyaror zágl rómaIkori
n az olajfesté t kiv \'c, úgy zólván minden falf té I IJár megtal Iható.
zes
k között II mgyszer zerepel az enkau zUka. Ez a I gldóállóbb az
e1J4rások közül: dacol < hid ggel. mel gg l, ót m g a vlzz I ls,
nem rt
~kl a föld alatt töltött kél lel'
ztendó
m. (
falfc tmén,,·t rcdék k
auszUkál olyan meglep6 n fI'l s , zlnelk Iyan Ud k, minth . ma k zUIk volna.) Vlasz·flrnl z I l. leh t k zelnl. Enn k r ceptj : 270 g fch dtctt
méhvia zt 1 2 I 6 -o z szb n la ú m I gít közb n tclJ
n f lolvasztunk.
éhány csepp lev ndul olajat t zünk hozzá. lia a fóz t húlnl k zd,
m;ir
homályo, felhó kezd lenni, 1 2 l fr, n I t 'rpentlnsz 'szt k vcrUnk b I '. Ilk r
~úl. vazellnkeménységü szép, homog n s f hér k nő s t kapunk, am I~ et
használat el6tt 3 - 4 napig állni ha yunk. Egész 'n vék nyan átkenjUk v I' a
felület t. azután puha flanell I átdörz öljIlk.
E technikával k' lült flUletek hiányainak pótlása antik mód:zer szerint
Igen bonyolult. ( leg gy zerübb úgy Ijárnl, minth val6dl frc kót r' t3ur' l·
nánk.) Jla mégis megprób 'Ikozunk vele, akkor a köv tk zók pp n járjunk cl:
a hiányzó, illetve lepattogzott ré zeket eg zen a má dlk rétc I I z 'djük
(Itt az egye rétegek lég jól Iválaszthatók g) má t61). Ot rész márvány·
11 zt t össz keve'l"ünk két ré z elszappano flott méhvia szal. (;\1éhvla zt 1szapp< no íthatunk bórax zal és zénsavas amm6nlákkal I .) Azután czt Imét
öt r' z més zel összetörv , erős vakolatot ké zítllnk, a fr k6vakolatok, zok"\90 felsó rétegé!)ek megfelelően. Ezt a megnedvesített nyflásba tömjük, a
fe tékporokat a zokáso t61 eltérően alkoholban
felülettel egy magasságig.
törjük, és melegltés közben elszappanosltott \'Iaszt keverünk hozzá.
festéktálcát a f stés egész tartama alatt melegen
rtjuk Ezzel a
meleg masszával f stünk fresk6 módjára. Mikor a fe tékek f'!lár IbírJák, forr
fémlapon keresztül (legmegfelelőbb a hengerelt alumlniumlap) méhvl1szt
vasalunk a felületre, amely száradá után szép fén,'es le z. 1lután a restaurálás technikai ré zét elvégeztük. kÖ\'etkezik a festmény klcgé zltésc. Erre
kipróbált szineket használjunk, m rt elLnkező esetben a legpont sabban
kikevert szIn is rövid Idő elmultával t Ije.en eIII t ' lehet a környezetétől. Altalános szabálya falfestéshez ha~ználatos poroknál: \'fzze! mindig j61 m gtörJllk.
és így tesszük szilkékbe. Munka után vlzpt öntünk raju~, a,ITI ly t a munka
megkezdésekor mindig leöntünk. E Y sck víz helyett m szvlzzel,való 'eg~ Itést ajánlanak, ez azonban szükségtele I. Vannak oly~n fI?omra orölt szlnek,
amelyeket csak Igen fáradságos munkával. vagy egyalta~an nem le~et \'ízzel
összetörni Ezeket először alkoholIni törjük meg, azutan v gyítjük "Izzel.
Fehérnek a me zet használjuk, amelynek jó ké~zítésm6dJát a középkor·
t61 kezdve ismerjük. Erre \'0 atkoz61ag rmen~nl és Cenn.lnl ,több rec ,ptjét
Ismerjük. A finom, régen oltott tl'zta me. zet ö szek verjuk \ ízzel. .. I Iasna~
leöntjü,k r61a, és friss vizzei Ismét össz keverve, félretesszilk a kovetkezo
napig amikor ezt a műveletet megismételjIlk. Hetedik napon a m szet száradni 'tesszük. Ola9zországban téglán. napon szárItják. Mennél könnyebb le z
a mé z száradás után. annál megbízhatóbb és Jobb f~hé.ret kap~nk. A mé9zen
kívül az egyedüli használhat6 fehér az újabbkeletu tl~ándloxld. Igen nag
festóer6vel biró fehér, amelyet használnak bizonyos sza zalékball a mész f. I:
o
töltésére \9 mivel a mész festőereje nem nagy. 25 - 3010-ban a mészhe~ ke
verve, ige~ J6 fehéret ad. A többi mészá1l6 és Ig. használható s~ln a kö~et
kező: világos oklker, sötét okker, égetett terra di SIena, a kadmJUmok $Öté-
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a dk~t.ört khlánYOkat nem \'.akoIJuk. Itt t hát nem I het z6 il fal\anyo r Jzaln k tovabbfolyt, tá r61 Ell' k
.
b-nagyobb kltöré ket I vak Ijuk (lásd IObb)
f ~ n ező le elb n a
to p:írhuzamok I já
. ~ g~ kl g sz t ti rész .
~
a ap n - a falf tmény fontos rész It körvon lIal
- pon "
I. t. 1) ,ag) eg~ zfn hah'ány árn~ alatal\'al to\" bb fol~ tatjuk.
Eredett, ct t lj cn lekopott f . té ü r lUletr zek n n m k kl bb
m zUk ég z rlnt nagyobb hiányok e t b n I 19 'n hal\'ány emi. e~
szinnel klpont zhatók - ele kl n m f th tOk - ,
az .z fUggé k' . zempon
g t.
J ból I g ron t 0_ bb r zek, ha m gr I lő p rhuz, mot Ism rUnk
fe tm ny m glevő r z Inél g~ zfn n
f rm n bel~1 a I pattogzá·
k és kl ebb lehorz I ok (kb.2m! n gy g ) klponlozhat k r ct tlzlnn é árnyalatban.
Ezeken túlmenő n mind n b
atkozá
detlségét.
2,
eomlott vagy levála ztott falfestm n ek vi szah I cz e. aj Gy, k·
ran a falf tmény kl bb vagy nagyobb ci i.l 1'. ':I, setl g jel ntő ré Z' \ ako·
lattal eg~ utt leszakadt er deli h I~'éról, t h t kis bb-nagyobb tör dé'<"kb n
_ nem gy z r egymá ra omlott rét gekb n - kerUI napvII gra.
lia a IeiwIlott dar bok helye a Ic n m hullott falk prész 'k agy p rhuzamok alapján megállapfthat6, vis zah ly zzUk a falra. Enn k klvlt I a
szeCUggő r IUl t k t I het6leg
kö\'etk ző: A ki ebb tcredékekből á1l6, d
gy z rr szedj ül< ;,1; am nn~ Ire I het, megtl ztftjuk a rárak6dott föld ől.
pl zokt61, azu~..in nyvvel gy vagy két réteg Ú. n. yázol6 pau zpap[rl ragasztunk rá, Ha z. felillet apróbb töredékekból áll, s nem haladja m g össz en
a kb . .~a X 30 cm-t, a leraga ztá után - alája csúsztatott vékony férni m 'z
fe~; gével - azonnal ( I ls emelhetjUk. Nagyobb darabok nál m g kell \'ár·
nunk, mfg az enyv megkeményedik. A nagyobb terjedelmü töredék k t gyen·
ként szedjük (el, de azonnal megkfséreljUk az összetartozó darabokat ö sze·
III zten!.
Az egy terUletről előkerülő darabokat a reldolgozáslg ( ItétlenUI tartsuk
gyutt, nagyjáb61 abban az összefüggésben, ahog~' azok előkerUItek, még
"kkor ls, ha pillanatnyilag nem látjuk közöttUk a kapcsolatot. Ezzel megköny·
nyftjük összeegy éztetésüket. Ugyane célb61 környezetükhöz (falak tb.) vlszo·
nyftva vázlatot készftüpk, s ezen be zámoz 'a megjelöljük az egyes I hullott
falfestménye oportok helyét.
lIa.a falra vissza akarjuic helyezni a töredékeket, rendezé ük után any·
nyit keresünk ö ze az egymás mellé tartozó ctarabokb61, amenn~'lt csak lehet·
séges, majd keressük meg csatlakozá ukat a le nem hullott falképrészekhez
A töredékeket tIsztftsuk meg a földtől, piszokt61, azután a kisebb tör dékeket kazeinnel ragasszuk össze, a pauszpapirt szedjük le, és Igy helyez·
zUk vissza a falra.
Ha a töredék ponto an vi szallllk a helyére. aklYor visszaraga z\Juk a
falra, mindkettőt erősen beital\'a knzelnnel; ha a közb eső vakolatréteg· le·
szakadt. erős stukk6vakolattal pótoljuk (Iá d a vakolat hiányainak p6t1ását),
és ebbe nyomjuk bele a jól benedvesftett töredékeket. Mfg az előző néhány
6ra alatt megköt, az ut6bblnál legalább egy napig kell várnI. amfg a restaurá.. ",'

tebb

m~'ala

ld. malachitzöld, zöldföld
ultramarlnk~k kobaltké lef ~tt t.
kadmiumokkai klbö\,[teti
zln kála minden lBén •kl léglth t. zD
len tehát. hogy má ktst
rtékú dnnel kl rleteuDnk. ba bármi
P ts az.
Ha zn lat lőtt poraln t mlndlB PJ"6b'lJuk kl mész é zlná1l6ság zern·
pontj ból.
Ha fre kótechnlk val akarunk re urálnl. kötő anyagra term zet~sen nincs zUk gUnk. E '~ént
Igen megbizható, ha alkalmazá- J
közben ntnc fag: v szél~.· ltalánosaD használt és Jó a toJás~laJ·emulzI6 kötö
nyagok több fajt Ja t : feltö nk eg: tojá • sárgáJát elvalasztJuk a feh r·
Jétől. aJd a 'rgát körUh'e,'ő burkot felszl1rva. edénybe curgatjuk. zutan
folytono ke\' ré közben lOe epp le endulaolaJat adunk hozzá. Utána eg~
fél toJáshéJ nyi d rltett lenohJjal törJ Uk meg a sárgá\, la san ad\'a h zza,
folytono ke\'eré közben. VégUI ugyanannyi. 1 : 2 ar1nyban terpentin z z·
ben oltott ma zttk zot Juttatunk bele. Ekkor sant vHágo sárga folyadékot
kapunk. Ezt megfelelőleg hlgltJuk. lég négYSlere \'lzzel híg[t\'3 i j6 kötő
anyagot kapUnk.•\ re taurálanct6 falre tmény mlnem~égétöl fUggöen a tOjá••
menn~ I ég t nö\'elhetjük I'.
ki gé lit
munkájánál a mú mlékl falre tményeknél a legkUlönbözlibb néoo:etek ur Ikodnak. é. a \ él mények Itgtöbb e tb n ellentmondanak
l'g~ másnak. Eg~' ezempontol" általáno lrányeh'ek kl lakftá :ít cal.
megnchezftl nz. hog.
zlnt minden falképnél adódnak a má Ikt61 eltéro
problém:ík I .
. .\ kic é zi . 'k t kintetében a .20\·jet és ola'z re taurátorok m g gyez·
nek abban. h ~ minden eg:e' c tet kUlön mérlegeinek, é rend zennt a
kl:gé zfté ektól, m zárkózn k el. h, azok nem túl ágo an nagy mértéküek.
E•.zel ellentptb n l h.armadlk na y f Ife tmény·c oportná\, a franciaországi,
nal, l?gc ck I~ 'bb b '\\ atkozá: I til . Ott még a felületek zél Inek ú. n..
ce.ze~ ét 'e,m eng dlk mll~ .\ falfe tmény kill ó képén k itt ugyanolyan·
n~lk k II marldnl,l. mint ahog:an a feltárá után előtünt. vag" mint a tech·
Dlkal munkálatok lőtt \·olt.
.
.-\ ml falf~ tményelnk <o 'k:ll hiányo abban k rüln~k elö. Legtöbb e et·
~Ielná a f, Ife .tm.en. ek ~3g:obb.r ze hl,ínyzlk. Ezt a tényt mérlegelnünk kell
II
klalakfta
'
r' ii pontunk
ok I
.
I ct 'Ikor
b' cm kö\'ethetjUk tehát a ( ranc Iaorszagl
re tauké Jünk
m n n aYJt.kozá t tllt6 felfogását, mert így a legtöbb fal·
zák ég
~. Z~l,~~;;:re; é:t~~:~ m lenn~ teljesen é.:the~ő. Még inkább
I m ri a tuelomám'o ö zeha
l[t6 e az ol~an zemlélo szamára, aki nem
.
,on
am'agot
em zá k6 h t k
h'
I
falfe tmém' klegé zrté tól E t
é"
r z a un te at e a
eletl képbe' belefe Unk am'lnt ~z ~~m bzetesen nem azt Jelenti, hogy az erea falkép re taurálá eióuI álla tá~: ben nálunk ls előfordult. Ilyen esetben
fényképfelYételekból I et klh':ezt ~I so~ belefestés miatt g akran csak
z átfe té k é toyábbfe té ek neme e '. a egyáltalán készUltek ilyenek.
hogyafalkép elveszti müemlékl értékétgy~zer olyan nagyarányúak lehetnek,
' ,agyls tudományos szempontb61 már
nincs Jelentősége.

-:loru.

:z

Minthogy minden egyes falké ek
megvan a maga kUlön problemati·
káJa ls. feltétlenUl zükséges hOgYPD
szakértő bizottság döntsön a i<legészr~é re:tauráláskor minden egyes esetben
vető szempontokra azonban mégis fel k~ wkérdésében ls. A következő alapHa a kitöredezett falkép vakolat I vnunk a figyelmet:
hogy annak bemutatása ls tanul9ágos :kattl falszerkezete olyan természetú,
• a or a falképmaradványok szélét "be'
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A

lást folytathatjuk.
Ha npm a helyszínen áll6 falra helyezzUk vissza az jlyen töredékeket,
hanem másutt (pl. múzeumban) emelt új falba akarjuk beépftenl, az összefOggéselkben nagyjáb61 megjelölt és számozott töredékeket rugalmas csoma-
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----''''11) uli CIOID8801va szállftjuk (tovább
goló an ag (sel empapfr. ~-. """'liO"....... 'Ok fel és szá.lUtjuk el az ö I
kezelését lásd alább). Hasonló módOn - ze
___I.

nem álUtbató faUe tJDéJlytOredékekel keD álasZtaDunk eredeti alapju"""
bJ
faU tményeltet g akraD le
Alvl.
kö etkező
tekben kerülhet erre sor:
t H az épftmén)' 88)' falrész olyan állapotban van, hogy veSZélyez_
teU a falfestmény fennmaradását lpl. az omlós vag)' fertőzött falakat Igen
sok zor c k úg" hozhatjuk rendbe. ha a rajta levő falfestmény t lőbb le·
vála.ztjukl.
sz falakat meg kell er6Stenl vagy kl kell c erélnl, a fertő
zött t (pl.• tlétromo' ótl "agy fertőtlenftenl kell ll. előbb a pené z é
létrom eltUnteté tI," g~ az
n fertőzött részeket kic rélni.
_
2.
Calfc tmény levála ztására kernI so.r ak~or 19, ha több me.gorzé re
érdeme CaICc.tmén. v ln egymáson, ll)'enkor altala ban a legalsó, tehat a leg.
régibb CalC tményt hagyjuk a fajon. legeshetlk azonban, hogya zakértöi
mlgbc 'zéit' lapj;ín ncm a~ cl ő (I gréglbb) faUe tményt tartjuk meg a f Ion.
hant~m c v k' 'obblt hch czUnk vi za. llyenkor valamennyi fal stményt Ic
kell ,ála ~tanunk a falrá
.
AlaIIe /mények lev é/ele é VI zahelyezése. A falfestmények lel'étele
nem bonyolult munka. Az eljárá lényegében nem más, mint egy l raga ;.
tott C lületct erömú\'1 úton levála ztanl az alapról.
munkának sikerUlnie
kell, ha az átrag ztá. hoz a kép felOlete erősebben kötődik, mint az alapjá·
hoz. Ez az eljárá c ak a eccónál é abban az c etb n \'állk bonyolultabbá.
ha nz egyik falfc tmény fe tékrétege közvetlenül a má ikon fekszik, vag~'
c.ak cgé len vékony mé 'zréteg vála ztja el a kettőt egymástól.
LC\'áb ;:t:1 'kor a falfc tményt elő zör mindig technikája zempontj bú
kell m 8' iz gálnunk. Ritka az olyan valódi fre kó, amelynél ne I..nnének
egye ré zek seccóban fc t\'(~. z antik faICe tményeknél egye szín ket min·
díg eccóban rak :tk fel a \alódl fr kónál
(pl. a kékek és a zöldek világo... tb árnyal, talt \'örö fr .'kóalapra). Ké őbbl korokban I állandóan találka·
zunk olyan falk p 'kkel. amelyeknél c ak az alapot és a főbb vonalakat húzták
me" fre kóban ( k z ;pkorban rend. zerlnt vörös színnel).
A ccókat, 'a ) a valódi fre k6kná! a seccóban fe tett részeket először
preparalnunk ~ ll. h?~y meg zünte ük nedve ég zÍ\'ó tulajdon águkat. Enél·
klll nem tudnank ke bb az enn'e leraga ztásl eltá olítanl róla. Miután a
IC ·tményt telje
n. me U ztitot .uk minde;] r'Írakódó zennytől, legajánhto'
.a b az egé z felOlet t pr~paralni. A záraz felOletet befújjuk \'ízÜ\'eggel.
Ii~ zzel nem rendelkczUnk. akkor két zer egymá után Itassuk át a felületet
~atrlu~ k lelnikum é ti zta sze ~ 1 : 20 arányú oldatával azután 40.0-0S
lorm:lll~nal permetezzUk ?e a felOl tet. Ha ználhatunk kaz~lnt ls. Ez ugyan
nC
o~~ an erő, mint ~ \'.ízU\'e~. \'1. zont a kép felületét egyáltalán nem befolyá'
Ip k'iro, an, míg n \ ízuve 101 ke őbb megszürkUI E k t
k t em
eceetl I k jük
f 1"1 t
h
. ze e az anyago a n
n.
a e u e r'. anem óvatosan permetezzük A szesz ugvanls
.
oldja a fe teket.
pr paráló anyag telje szára'
.'
. . ' t.
mémt. Erre a \'ilágo abb a'r 'I t'
dasa utan ragasztjuk at a fe _
.
.
n)a a u a ztalo enyv a I
f I I"bb
í f" do'
ben főzzlik. majd zéles ec ettel ken .
;
egmeg e e u ,
z ur
lületnek nem zabad hidegnek I
Ijük a levalasztandó kép felületére. A Ie·
\.. zU kötóképes égét. Ezért ogy~~j~~k~e~a~ enyv ..megkocsonyásodik, s e~:
arant kellő bómér kleten tart uk ' ,
gy a feluletet és az enyvet e&:~
leragasztá t gyorsan kell eh-ég agt hidegben ne végezztink Ilyen munkat.
vá znat előre készenlétben kell ta~n ~' ezért ~ leragasztáshoz sztikség es
..zál ú erős vá znat használunk amel"n~nki Nem tulsűrű szövésű, de vékony'
Je
ssé nagyobbra méretezünk a lesze,

ro
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,
deDdő Ce!UleLnél. Ráll1 sztjUk a kép bekent CelUletére é erő en rak CéljUk
(
. t. 1). Az enyvn k teljegell át kell ItaLnIa a vásznat (J kg enyv I
b. 3 m--t tudunk le raga ztanl). A nem egészen lma f IUletü képek t két
ásZOnnal ragasztjuk át: először gy vékon. rltkaszöv ü\el. amely jól beleslJDul a kép gyeneUen égelb ,azután gy durvább rős bb vá zonnal. A má·
sodlk vásznat közv ti nUI az I ő I kefélé után raga 'zljuk rá. Az nyvr t gnek elt I át kell hatnia. Fől g r'g bbl gyenetl n f IUl tú falf tm ny knél
szükség s a k ttő. á traga ztá .
. A faICe tm nyekn k c upán cl f tőr t g I ak abban az " tben tudjuk
levennI. ha a \ akolatr t g k olyan szilárdan kötnek a falhoz, hogy I húzá.kor n Jn válnak I a k tórét gg I g) Utt az alapról. Ifa < többi rét g I laza,
ami gyakorI. akkor 3zt vi za k II raga ztan\ az laphoz. C ak akkor kezdhetonk hozzá a falf tm nyek lev t I hez, amik r a r, ga ztá már jól megk tött. (Raga ztá..ra Itt i kazelnt használunk,)
11;\ a falf tm ny t az al:ttla I vő má Ikról akarjuk Icvála.ztani, gyakran előfordul, hogyalcvála ztandó falftmpn~ g~
nl z 'I hlan~(lZIl'lk,
I·
ez k n a h Iyeken az alatt l vőból lát 'zanak gye r zek. Ezek t
rész .ket le k II fednünk, m rt különben a régebbl falf sim ny megc onkulna, Erre
a célra I galkalmasabb z ag~·ag. Egymá on levő fáH 'slmények lel'al:l 'ztá~ Ikor - ha köztük vakolatréteg nlnc.en - legajánlato abb a leragasztá elsci
rétegéül ti zt elym t ha ználni.
lia az enyv meg záradt, a leragasztott falkép t óvato:an r nlrill
kezd\'e - húzzuk le a falról. lia megakadna, éles \é Ől' I segítonk levála ztani. Utána színé el lefelé sima lapra fektet jUk. lia a hát ó f I porlik, mállik,
akkor azt ls álragasztjuk ékon y papírcsíkokkal. 1lve) a falfe tm(ln~ nek nem
mindig csak a fe tőrétege válik le, han m néha magá\'al húzza a má:odl.k
réteg egye darabjait ls, átraga zlá 'kor zt óvalo an lec Izoljuk a fc sloréteglg.
'I .
Régebben a falfe tményeket fúr'szeléssel vála ztották le a falro. _EZI
a bonyolult és költséges eljárást ma már. csak az olajfe, tmén\ek, III toleg
gyantás és flrni ze fc tmények egyes fajtájánál .haszn~ljak.
.
,
Jla az enyvez tt vá zonné I lehúzott faU(;. tmenyt \'1. _za akarjuk helyezni
. a falra ezt két módon végezhetjük:
l', A falat bősége en beilatjuk kazeinnel, ugyanakkor g.-orsan (hogy '1
nedves ég az eny e vá lOat meg ne la7ít a) . átkenjUk a falfe. t~lény h~t~
lapját is a kazein kis é hígabb oldalA va!. Azután.a pontosan megjelölt hel) I e
ráhelyezzük a falfestmén~ t, és erősen a falhoz pre. Ijük. _
'. _
2.
falra a levett falfestmény méretelnel' megfelel? erős, fín~m zÖ\ é. u
'ásznat raga ztunk,
zután a falfestményl ált,:S. z?k va zonra (la~ az at·
tétel nél) é igy ragasztjuk ISSZ3 a falon levo vaszonlapn • i\lInd zeket a
,
- f"stJném'
ragasztásokat
kazeinnel végezZlI"k . Alt '1 I··ba
II (n '" ~
. szín
' 'n levő en\. ves
ó
vásznat csak ezután szokták lemo ní: de ha látni akarjuk a relragasztan~1
képet. megtehetjük ezt ragasztás előlt
Eb~ n az esetben aZ,ot~~n vigy z·
nunk kell arra hogv a falfe lmény a rapréselc_~or meg ne érfu {hoz ré Ive
A falfest;"ényt a visszahel~ ezés utánllegalabkb 3 nar~rcea I~ n 't ~erlőtle'
kell tartanunk. Utána az en.-\'es vá ~n~~IV~:~~1 ue ,' nge~ mozdítottakétól.
- nítjük. További kezelése nem tér el
'"
k t két szilárdan rögzített lap
Az el zállításra leválaszlott fa festmen~ e e
(pl. kontralemez) közé zorítva szállítjuk el.

!s.
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rau.....yek legáltalánosabb hibáJa.

aDY'IIIiIl

tték.
hiányok pótlá ra
kolat hiányai nak pót1á
dnak ol an Calfestmények,
hián okat eD
gt
tomték kL de még általánobb az a
or a 1d16mc5 baban:Sba C:emeD
ke er . z előbbinél abi·
C tmén' álland6 pené
l5sn van
, az utóbbinál a cement a f -IUlct n "kl lrágzlk".
roSSE kltOIll
ket el'" oUtJuk. és a hiányokat újrtl kl·
tOmjUk.
G)'akorl az I : ho!:' ,kltGm megCelel15 anyaggal történt. de felUIete.
lUt a Calkép tObbl részének C lületét61 (simább vagy rUc kö ebb). Az Ilyen
kl gészftett CelUlet. bármil en gondosan kIkevert Cestékekkel színezték I ,
bántóan lUt az eredeUt6l,
C tmém'be való beleC té k l zedése Igen nagy gyakorlatot igénylő,
bonyolult munka pl. akkor. ha a gyenge kötésű seccó van átCe t e kaz Ino
kOtoonyagú Ce tékkel). Ezeket a legnagyobb óvatossággal enyhe savas anyagokkal (l5 t '0 ecet· va&y ósavval) vatta segítségével kísérelhetjük me
leoldani az eredeti Calképról.
vattán levő leoldott Ce téket állandóan \'lz .
gáljuk, nehogy az eredeU fe té ből ls leoldjunk.
ráfestések eltávolllá
\'at. majd
után enyhe lúggal tpl. vízben oldott szappan) közömbö itjUk a
a felolet t kazeinnel rÖll'zltjUk_
Belakkozott falfe trr.,jn.-ekról csak részben tudjuk eltávolftanl a lakk·
. réteget, mert .IZ a pórusokba b beleszívódott.
túl ürü kazeinnel vagy
gyantafélékkel (dllmar, kopál. ma 7.UX, lakk tb.) bevont falfestményt alko·
hollal. utaon ammoniákkal. ee et. vatta egítségével tisztogatjuk. Olajfesték·
kel r~ taurált felUleteknél ,IZ ecelsaVlln kívül hangya av 200 o-o oldatát I
ha znalhatjuk az olajf t k leszedésére. Ebben az e etben ls 7.app3nO \'lzzel k-ell a 3\'at közömböítenl. (Lá dm; tisztítás és a fe!Ulet felfrlssíté e
címü fejezet t.)
.
hog

Embertani lelete!'
k ~mcgn3Lrozj', valami'1t ': ~(lvBhh~ m gfigyelé. .\ felt;i:iI . , .n m·
k felje~y ze e utan -Ovetkezlk a csontvázlelet felszedése. Elvként kell be·
tartani, _ho \. a ~,p~ölbcn megkezdett feltárá t semmi körülmények között e
hagy juk. a~ba. ap uté', n dvessl!g, esőzé. fagy, zél, valamint kíváncsi kodó
ember. k kom ly kárt tehetnek a feltárt é fel nem szedett csontvázleletben.
A feltart c ontok fel zedé ében kUlönösen tekintetbe kell venni a talajvisZO'
nyokat. Laza, h moko talajban a csontok felszedé
se nem nehéz feladat: annál körülménye bb a kötött k I
kellő meglazitá a uUn ng\,' I avbecso , köve, agyagos talajokban. A c ntok
,
' . e em
vé ve a legnag\'obb k·t j dé I . ' . kat
.
l er e
s Iran~o .
ho zú ági \'ag\' széle égi lrám'ba
tól.
c ont\'á~ eg 'e c ont aInakn történő mozgatással választjuk el a talaj·
lábtól kezdjük, kö~etve a c~ntok :elszedését, a feltáráshoz hasonlatosan. a
(Kalönös gondot kell fordítani a lábe~észetes elhelyezkedésének sorrendjét.
Minden hosszú csontot két végén C
kéz apró csontjainak megmentésére.)
kerülhetjük el _ különösen l'09IlIl ogva óvat?san klemelilnk. mert csak így
Törékeny. nedves csontokat külön megtartásu csontok esetében - a törést.
vláUs leletek). A kiemelés során a gonddal kell kiemelni (barlangi és dtlu·
tanunk. Kellő körOlárkolás és az are:onYára kell a legnagyobb gondot fordí'
oponya alapos megttszUtása után fekvés

0:.0
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2. In ,'itIl

ld('II1('I~ .. ('k

I agyméT~tű in situ kieme/éshez a
árható földtömeg . úlyát el?lr~ \'a tagság ú deszkából készOl!, a h Iyszinen ö zerakható láda k~11. A lada de zkáit a munka megkönnyítése céljából lehetőleg készen vigyUk a h Iyzfnre.
A munka menete a következő:
Az objektum nagy gának megfelelő klem~lend<'l r_~ .zt a lelet ,Isó .zlnt-.
jétől 90 _ 100 cm mély é a fúré zel rlolgoz~s .. 17heto gét bizto ltó zéle
égü árokkal ássuk körOI (124. kép 1). A körul rkolásnál U~yeljUnk arra,
hogy a vágásfe!Uletek merőlegesek legvenek, tehát az oldalak Jól oda lmulja:
nak a később bebelyezendó oldaldesz.kákhoz. A kivágott ré zt elóször c k
kInagyoljuk később gondosan hozzá 7.abjuk az oldalakhoz.
Az olcÍaldeszkák alsó szintjét 10 - 30 cm-rel mélyebbre állítjuk, mint az
objektum alsó része. A felső szint kb. 5 em·rel legyen magasabban a felveendő
lelet legmagasabban kiálló pontjánál (124. kép 2)'1 k
Idaldeszkákat ls
A ktemeléshez előkészített láda lábait, ame ye az o
összefogják a keskeny oldalakra er6sítjük, hogya fűrészelést ne akadályozzák.
A
'
él ké Ult fűrész farésze a fenékdeszkákkal aron09 vastag·
. z erre a c ra
sz.
7 -8 cm. Ebből állanak ki zegzugos vonal·
ságu legyen, szélessége általaban
ta erős zögekból készült fogak.
ban, egymástól 10- 20 cm távolságra a vas g.
A fűrész hossza 120 cm·rel legyen nagyobb a fenékdeszkáknál.
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III

I

2. OldaJd",tk k rell:elJnése

A deszkák ál talában 7 - 8 cm él
nyebb (5 - 6 cm) de 7kákat ha ználu~~ esek, de ha a föld porhanyós, keskeA láda al ó oldalán, ott ahol I"
junk helyet a fűrész részére ~sákán: ~bak vannak, az egyik oldalon csinálya • vagy bontókéssel. Az óvatosan be-

2 4

\25. kép. In silu kiemelé,

I. Fúr.'.,rl'" 'Oo ot al..,

rll...I)'e,"'o

,h·~kák

\lárlúcol', rűro··" l" . fl
,\ tkjk \",.' bbi Ih,·IIete e

l.

helyezett fúrészt kél ember húzza, üg) el\e arra, hogy lapJa mindkét oldalon
állandóan odasimuljon az oldaldeszkák aljához. i\Iihelyt a fúré z annyIt haladt
E:löre, hogy egy fenékdészka elfér, azt nyomban behel~ezzük és facsavarral

25

gyik. hol a ma lk g~rendát tolj,uk lór. mindig, l pp 'n 'Ih 'Iyel tt d' zkálg
(126. kép 1). A g rendákat c al( akkor hely lzUk bl:, ha az obj ktum n gv d·
ré zét már aládeszkáztuk. A g rendák mindv glg lád alatt maradn k..
Ha már minden d.eszk a ~ely n van, a I I t t három-n gy r teg uj ágpapirossal betaka:juk ug. , hogyapaplro r slmulj n a lel t kiálló r \:z"lrc.
Ezután glp z és furé zpor 1 : 6 arányú nedve k ver k \' I megt It jUk a ládát.
keverék t Jól lenyomkodjuk, a f d6 d k kat a ládára ró ítjUk.
A lelet mo t n gy lábon és t ngelyben Ih ly z tt ger 'ndllkon nyugszik. A ger ndákat 16bb az gyik, majd a má lk \' gUkön gy l 1'1' kl
meg meljilk é keresztb n aládúcoljuk.
.
Ezután a lábakat I fűl' sz IjUk (12 . k P 2) S ha a úl\' miatt zUksége . a láda t t jén ls g r ndákat fekt tUnk át, amelyek t anyá' c avarI', I a
nék alatt levő gerendákhoz 1'6 ftUnk.
Gondosan Ugy Ini kelJ a nagy úlyú láda kocsira rakásakor I .
Közepes mére/ü (~OO X 80, J 20 X 100 tb.) nyújtott, z ugorllott vagv
hamvasztott sfrok, tűzhelyek, épftett tűzh ly k vagy más bJektumok in Si/~
lelvé/elénéI, ha t chnlkai szakemb r nem áll r nd lk zé Unkre, az á ató régész
a következő, Roska Márton útmutatá n 'omán rég n bevált mőd z rt I alkalmazhatja.
felveendő tárgy méretéhez, Illetől g a földtöm g úlyához alkalmazkodó va tagságú, erős deszkából megfelelő nagyságú ládát kell ké zft nl a
köv tkező módon:
\ felveendő objektum méreténél minden Irányban 15 - 20 cm-r I nagyobb kiterjedésű négyszögletes felUletet jelölUnk . ki. Ennek mind a négy
oldalát pontosan megmérjilk, mert a láda belvllágának mér te ehh z alkalmazkodik.
A láda két rövidebb oldala a felvett méretnél 40 cm-rel ho zabb d zkából készil!. A két deszka mindkét végét a két rövid oldal hos zú ágának
megfelelő távolságban k1vésetjilk, hogya két hosszú oldalnak a f lületnél
25 - 30 cm-rel hosszabb és a kivésés nagyságához Igazodó c apolása ponto an
belel1leszthető legyen. A csapokat fugg61egesen klvé etjilk.
Az összerakás után hasonló erős deszkából klszabatjuk a láda fenekét 9
fedelét. Az előbbit úgy állftjuk össze, hogy két, a de zka maga ságának m gfelel6, széles léc tartsa össze. A fedődeszkákat (a láda tetejét) nem lllesztjük
össze.
Szükséges még a ládához a fenék- és tetődeszkák számához Igazodó facsavar és négy, a csapolás bevágásának méretelhez alkalmazkodó, leh t61eg
keményfából készült ék.
Az így elkészftett ládát darabjaira szétszedve szállfthatjuk munkahelyünkre.
A munka megkezdésekor a láda oldalait ö szerakjuk, beékeljük. Ezt a
keretet úgy helyezzük rá a felveendő objektumra, hogy széle az oldalaktól
lehetőleg egyenlő távolságra legyen. A keret belső oldala mentén bekarcolJuk a felület körvonalait.
Ha ez megvan, a keretet leemeljUk és az objektumot a Jelzett vonalak
mellett fUggőlegesen leássuk (XXXVI. t. 1).
Mikor dZ oldalak egészen simák, az ékek t meglazftjuk, a kissé tágabbá
vált keretet úgy helyezzük az objektum köré, hogy az ékekkel összeszorított
oldalaI a fUggőleges falakhoz simuljanak (XXXVI. t. 2). Ha Itt-ott nem egészen sima az oldal, gondosan megnyessOk. nedves földdel kitöltjUk (XXXVI.
t. 3).
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2. A lelő fel n;.i'~e é< a larlólécek lefúré~""r'e

feler6sftjilk (125. kép 1) Szö et ha
ismételjUk. amIg minden' desz~t ~o sem használunk. Ezt a műveletet addig
merőlegesen két-három gerendát h ~IYére teszilnk. S~ilkség esetén a fúrészre
e yeZUnk a fenék alá (125. kép 2). Hol az
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már ltör1llú'kolbat,Juk
eretbe fOllalt objektumot úgy. hogy min·
den oldalon legal bb 60-80 cm
l
nyerjQnk a (úré z kellő játékáhOZ
az objektumot paptrossal UJbbszOrOsen befedjUk. és por~ n~ó
EzUtán
földdel szoro n kitöltjOk. gyelnl k U arra. bogy a föld t:lje n zllardan
áUjon.
lestmftott felületre eg) Dként felrakJuk a tetőde zkakat és fac var·
ral v~gleg n f e l e r 6 s f t j O k . .
, .
Ha ez meg\'an. k reszt!üréssZel a k ret alatt elvágjuk a .foldet (~XX\'l.
t. 4). Ha fúrész ninc, vasdróthuzalt
használhatunk. amel~ r .~ -:- 3 \. komabb drótc90móc kát erő ftUnk, a t 'égét er6 fadarabhoz kotjUk.
•
Fúré zelé közben ügy Ini ke arra. bogya fúré z a keret alját n kopo
ta • de sokkal mélvebbre
menjen.
e ak nag)on ritkán történik meg. hogy ponto. Ima felUlet ~ kapunk a
fúré zelé után. A földben nem látható cserép. kő tb. könnyen kltérlthetI a
fürészt eredeti útjából. Igy hepehupás felUleteket kaphatunk.
beker tezelt
é Ivágott objektumot a keret mellett elhelyezett. a láda al ó ré zével inthe
hozott karókra f ktetett fenékre taljuk át (XX; VI. t. 5).
Ez a munka Ide-odamozgatá sal ls történhetik. Jó, ha a fenék alá két
ol~ an ho szú \'a t l~ drótot teszünk. amellyel az objektumot át I h t kötnI.
Ha az objektum a fenék n fek zik. a drótokat a tetőn kere ztül átköt jUk,
holl'Y bizto abb tartá a I ~ en. z átköté után a ládát tetejére ford Itjuk
Ebben a munküb ln nag~ egit égünkre lesz az a két karó. amelyet a drótok·
kal e~ütt már előzőleg a fenék alá tettünk.
Az átfon!ltá után a drótokat elvágjuk é a feneket leemeljük.
Mo t tűnik kl. hogy a füré zelés mUyen egyenlőtlen felületet adott
( . XX \" I. t. 6). Ennek lenye c \"lgy éppen kitölté e igen nagy gonddal kell,
hog~ t" rténjék •\ röldet k m nyrc kell lt!vernl. Ha a felület teljesen lma.
I fen'k t de 7k 'nként 2 - 3 ciavarral felerő ítjUk. A két zéLő de zka ho z_o
szában ls Ih I. ~zUnk 2 - 3 c-wart.
E7után a l,idü f nekér ford It juk. majd el zálllttatjuk.
Kl "ebb objektumoknál fűrészelé helyett aláásás! alkalmazhatunk. Ebben
IZ .csetben a Idd, álfordít,! 1 altg jelent munkát. Az aláásá nyomai azonban
ero. cn kl fognak domOOrodnl. igy azokat Ic kell nve ni.
Az elj~rá I·n. el!'~n emmlt em \'áltoztat az ~ körülmén\', hogy az obJ ktum. ml1~en_ a~ ku lada a\!'almazá 't te:zi zUksége é.
, I\~ m~relu ln_ilu Jelvétcl k (15 ~ 20 cm). Ha a röldréteg, amel.-en a
1~1~1 fe ..szl".. 1- cm mél
m ll' zaradt, denalurált szeszben oldolt gyan·
11\ al I~onlluk. ~ dm--hez l dl folyad~kot zámílunk. IVHután a megfelelő
~e~.n~ b.égu .r I~adékol l rö.ld cg\"cnlete en beilla, a leleteket bonlókéssel
kör~larkoljuk, abban II forma ban, amclyben a Iplctet fel aka . k
i Ebben
dZ allapott:. n It;tak r\,
7.áradni hagyjuk.
' rJ u venn.
:
zar"da ut
ITJ<!gkcménv d tt rés
l tt
.
.. ..
kúrOI ki zedjUk a fáld t
.
z a a , amennYire lehet, koroSröldtől. Ezulán meg rditJ~klj ..\ Igy. preparált részt lapáttal leválasztjuk a
flnnal m gerő itjUk Paplro 'b: v a ~zük3égesnek lát zik. rácsepeglelett paraYan egy Ol\,l~ eljárás' amar vattába .csomagolva szállilhatjuk.
e
leletdarabok e~" ~erű kl mel~ ~ é az ólmenell. form~naJ< tekinthető az eg):es
kiemelés között. Ezt fök 'nt a k SÓ-kö~~edetl ös zeruggéseket megőrző ln SItu
textiUéléknél alkalmazhatjuk PI
h~Pkorban, elsősorban felületben rekVő
jal ho~. zan és bonyolultan húzód~a~u : ~zegélydf Z-. ?aszományfélék darabrnég rajz alapján ls Igen nehezen áll~a 't'h Ha egyszeruen kiszedjük. sokS~?r
pl atjuk meg, hogyan voltak a ruhara

'2

. lselettörténeU feldolgoui uk I het6 égét úgy bizto Ithatjuk ha ereh lyzetükn k m gfel lő módon em IjUk kl. Enn k egyik módja ~z ha fa.
~ vagy lécke.retek közé .rősltett k r gpaplrra megfel 16 nagy
mm
pln.st raga ztunk. Er~ l.' l ": nyb, n f Ir, jzoljuk a II ntv z zUk ége rt. és ponto an m gjdöljük :l lel td, r bok f kv' t I . Ezután aklemelt
darabokat megfelel6 h lyUkr ragasztjuk, vagy má képpen erő ítjUk f l.

gú

3. Fel zerl'lé a hel)'.'zíni konzcr\'álá.'hoz
z ásatá oknál Jl plr den van, hogy oly n l let k k rüln k l, me~'ek~t azonnal h.on~ rválni kell." 1ás
elekb n - mint pl. va m:lg n lkUII
"a targyak. fao, zövel-, c nt-, Uv gmaradványok - az egysz rű felvétel I
nehéz a lelet p g'n k I:: zély zteté e nélkUl, ől az lhamark do II rlvétel
lelet pusztulá val I járhat. Ezért szUk g . h gy mind n á." l n I gy n
mentőláda, am ly egy zerú
I ön nytn k zelhelő any galval - ha ninc jelen
restaur:ítor - I helő ég l nyújt a rég~ z számára ls arra, hogya lel l k t a
további pusztulá tól m góvja, és azokal szállltásra alkalmass tegye.
A mentőládát a köv tkezók p sz reijUk r l. L gyen b nn : J. F rrasztólámp'. 2. 3 kUlönbözQ nagyságú gipszelő lapát (bonlókés). 3. 3 kUlönböző
nagy9ágú gip z-szer zám. 4. l glp zkever6 gumicsé ze. 5. 12 X 18 cm- kl
nvegtál. Ö. 5 drb különböző nagyságú ecset. 7. l drb négy zögleles alumínium edén fedővel, fogóval. 8. l négyzetméter vászon (mulino). . l por·
lasztó cső. 10. 2 lekercs géz, 5 és 10 cm-es. ll. 2 kg parafin. 12. 0,20 l celluloldos oldat. 13. 1(2 I sósav. 14. 0,20 l ecetsav. 15. 2 kg gipsz. l . 2 rúd
restaurálor-massza. 17. l tégely sellakoldat. 18. 0,05 I mákolaj vagy lenolaJ. 19. l üveg mézgaenyv. 20. % I denaturált szcsz. 21. 3 dl denaturált
szeszben oldott gyanta. 22. 2 I aceton.
A láda belső fedélrészén utasItás. hogy mllyen anyagol mihez hasz·
nálunk.

4. Az

Ö

zetartoz6 lel tek O'yütt tartá a

Akár telepen, akár temetőben rol lk az ásatás, gondosan kell ugye,lnl
arra. hogya bármilyen körülmények közt előkerUlt lelelek egymással ne ~e
veredjenek, Uletve amennyiben együvé tartoznak, mind az ásatás folyaman,
mind a csomagolásnál együtt maradjanak.
Szükseg van erre egyrészt a technikai. másrészt a tudományos feldol·
gozásnál.
Nagyban megkönnyíti a technikai munkát, ha az egy edényhez, eszközhöz stb. tartozó anyagot egy vagy több csomagban egyUtt találja a :estaurátor.
Telepásatásnál amúgy ls elkerUlhetetlen, hogy egy-egy gödör - Igen
sokszor tekintélyes mennyiségű - anyaga ne okozzon l\ehézséget az összeválogatáskor.
Telepásatásnál a helyszínen csak olyan, már bolygatott anyagot lehet válogatni, amelyIknek legfeljebb tipológiai értéke van. Ali ez minden eselben,
ha későbbi betúrások annyira megzavarták a leleteket, hogy a nagy feUlleten
SZétsZórt anyag csak!nem kizárja az összetartozás lehetóségét. Ilyenkor ~sak a
legjellegzetesebb anyagot (edényfenekek, fülek, szájrészek, díszített töredékek) gyGjtsük össze annak a megjegyzésével. hogy későbbi bolygatások~al
zavart részről került elő. Ha csak kisebb bolygatásokkal s ennek megr~leloen
kevesebb anyaggal van dolgunk, tanácsos az egész anyag begyGjtése.
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z an agat mint a telepen. az
al el6kerUlt 9ZórvánYt jelölJük. mint U et rtsuk kQUm atlól az UI)'8Jlcsak szórványanyagtól, amely
a köm éken
a telepen UI)'8Jl. de n
81
tás alkalmával kerUlt ele5.
csomagalásn legjobb. ba l1gy j4rUDk el. hogy többszörös réteg« pa.
pirosba szabál)'osan egymjsra fektetve rakjUk.
nag)'Jából szegletes CSOI!Ia.
gokat éppenl1gy el1átJuk cédu14 al. Q1a6 jelzéssel bevezetjük a naplóba, IIlInt
azokat. amel eknek pontosan bemért lel6belyét ls feljegyezzUk.
agyabb értéket J lentenek uok a cserepek. amelyek a telep őstdők óta
nem háborgatott részén. a bolygatatlan rétegben kerülnek elő.
EzeJs köz\ t lehet különbsége! tennt. Egy részUk egy-eg)' rétegben (egy.
egy ásónyomblin) telje n szétszórtan Jelentkezik. más részük klsebb-nagyobb
csomókban, Igen sokszor egy-két vagy tGbb edény összetartozásának látsza·
tát keltve, z előbbieket - ha a formákat már Jól IsmerJ Uk és tömege en kerülnek elő - lehet a fennebb emlitett módon válogatnI, s csak azt csorna·
golnl belőlUk, ami tipusok rekonstruálására vagy jellegzetes dIszftések meg·
állapítá ra alkalma. Ezek nemcsak egy-egy réteg korának, de egymás uláJ,
következő korok relaUv Időrendjének meghatározására ls alkalmasak. Ezeket
tehát rétegek zerlnt kUlön tartva kell csomagolnl. jelölnt, naplóznl.
z egy vagy több .edényre mulató c omókat ezektől elkUlönftve csoma·
goljuk, de termé zet n a réteg és az előkerülésI hely adatainak pontos jell!lésével.
. flg az előbbi c k a tudományo feldolgozá nál ad támpontot, az utóbbi
a re taurátor munkáját gfU elő, s olyan kiegészíthető vagy teljesen ö zeállítható darabokat adhat. amelyek a tudományos feldolgozást a töredékeknél
okkal jobban elő egItIk.
Fele lege ezeknek a fonto ságáról többet beszélnI, de ennyit tudnl kell
mindenkinek. aki á ót vesz a kezébe, Pedig látszólag ezek egy-egy telep leg·
kl bb értékű leletet.
Vannak a telepnek más, sok zor valóban értékesebb leletel ls.
Il:enek a kunyhók vagv házak belsejében vagy szabadon álló tűzhelyek
~elletl_elők~rUlt h ználau.tárgyak. Edények, eszközök (kő, csont, réz, bronz,
\ a ), tuzhel~ felszerelé I tárgyak, növényi magvak. állati csontok.
Ezek 'özött egy ncs, amely akár a fenn bb em If tett módon bolygatott
vagy háborllatlanul maradt rétegekben elő ne fordulhatna Itt azonban sokkal nagyobb jelentő égUk \'an.
.
Ha a tűzhel 'et vagy házat későbbi Időben nem bolvatták a ondo
fe.\bo~táS után helyén maradt emlékek kélségtelenill egvidó~en ~lta! hasz~:r:;s:;'n~~=~Y ztuúk~héeglY \d'agyköhálz felszereléséhez tartoztak, s így együtt
es, e te ező ls
Természete en ez nem azt Jelenti h'
csomagolnJ. Sőt ellenkezóleg de a cso~a ogy. az egészet egy csomagba kell
Ha szerteszéjjel fekvő Íeletek é
gok összetartozását jeleznt kell.
jelzett módon kell megjelölni és kOlö~~ ":laradtak meg, ezeket a naplóban ls
az egyes edények oh'an felvétel
- Ulön csomagoinI. Itt már előfordulhat
kUlönbség edény vag\' má é l~' ~Int arról fentebb szó volt. €s itt ninCS
agaocseszközök 'stb.). p e e rgy között (balta, tGztkutya, Inehezékek.
ValamennYit természetese to é
golnt.'
n r kenységének megfelelően kell csorna·
Ha egy-egy edény vagy eszköz
akkor ls egYOvé csomagoljuk, ha lá~~fánosan fekszik, darabokra törve. még
tek etarabjal közé. Ezeket ls vel
ag hozzá nem tartozó cserepek kerü le CSOmagoljuk. Ahol két-három vagy több

,
y töredék I vannak egylltt, ne ki éri tezzOnk a széh'ál sztásukkal Tartés csomagoljuk egyOtt az egész anyagot A
ta
.
Jel I nagyon m gkönnyitjUk.
'
r
ur tor munkáj t már z'
Eg)-·egy edén c mónak a töredékei több csomagba I kerUlhetnek de
jelzés mell tU számozás és a napló az össz tartozá tekintet ben lIg~Zft

ek ~~~:~k~~~npell~~Ord:~~~~1 ~g~n nagyméretű élelemtal'ló eÚ
bb megfelel6 jelzé l ládába csom go I n i . tanunk, de nagy guk miatt legUgyancsak így járjunk l az rlő·
zúzóköv
II
A restaurátor zámára I gnagyobb nehézség t a öd Ök I I
á
feldolgozása JelentI.
g r
etanyag n k
Eg, -egy gödör an agát - annak a m gj gyzésév I hogy a gödör z ja
a teleptll s melyik rétegéhez csatlakozott 19 m IYlkk~1 egYidő - telj s
gész b n egyUtt kell tartanI. éha. több láda anyaga I lők 'rUlhet belőle, s
Igy megéri azt a fárad got, amit ra k II fordltanl.
. Oskorl tel p n rltkábban fordul b nn
lő kén'
bb anyag csomagolása t hát gondo an ládába rakva is történhetik. Ha mégis volna benne törékeny bb anyag, azt csomagoljuk kUJön ugyanazzal a j Izés l.
Ha - mint a római telepeken I fordul - sok benn a kényesebb darab
az anyag feltétlen egyUtt tartá a mellett csomagoljuk óvatosabban.
'
A leleteket faládában száll Itjuk. A láda fenekén j61 I nyomott szalma
\agy flO m faforgác ágyat I<észítunk, 10-15 cm vastag gban. Erre h lyezzUk a Ileteket csomagonként, agy kUlön-kUlön egy·egy Iv új
- vag
csomagolópapirosba. A csomagok köré 10-15 cm széles vála zfalat teszUnk
szalmából, és mellé te9SzUk a következő darabokat. Ha már a fenékre több
darabot nem helyezhetunk, és minden hézagot kltöllöttunk a p rem k magasságáig, 10-15 cm vastag zalmaréteggel takarjuk le az alsó edénys rt.
A további csomagokat úgy helyezzUk el, hogy az alsó orban levő négy dény
közötti rész fölé kerUljön egy újabb darab. gyeljUnk arra. hogya felső or
és a láda teteje közt ls meglegyen a 10-15 cm vastag védő réteg.
A sirok leletanyagának együtt tartását az egyUttes előkerUlés követeli
meg. Itt azok az elgondolások az Irányadók, amelyeket a házak felbontásánál
láttunk.
Bár egy-egy sirban nem mindig van sok melléklet, az dények agy eszközök összetartozó darabjaJt egyUtt kell csomagoln!.
Ali ez a sok edényes urnasírokra ls, amelyeknél sokszor nehéz az egész
sIr anyagából egy-egy edény tartozékait kiválasztanI.
ft

jo

A leletek csomagolásmódja
A kerámia csomagolásár61 már részben az anyag kJemelésénél, részben
a leletek egyUtt tartásával kapcsolatban volt szó.
Bár a finom, vékonyfalú edények csomagolása ls nagyobb gondot igényei, mint a durvábbaké, leggondosabban mégis az Uveget kell csoma,golnl.
Legcélszerűbb papfrvattába csomagolni, s lehetőleg kUJön dobozba helyezve
ládáz D I az edények módjára. Magától értődik, hogya ládába úgy kell elhelyeznl, hogy fölötte súlyos darab ne legyen. Ha lehet, ú~y kell összeválogatni a ládázandó anyagot, hogy a kényesebb leletek egy ladába kerUljenek,
amelyet rugalmas csomagoló anyaggal töllsUnk kl, béleljUnk. JelöljUk meg,
hogy melYik a láda felső része és azt, hogy tartalma törékeny.
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ita Itözé csomagoljUk.
t-, agancses%közök. kUlönféle
attára
a
t61JlJlYlUl t6n5 rossz megtartású bronagyló-, mllrrin -. t6lll
"
mtndezeltet dobozokba rakva.
: d O : t·l1ll8ZdlDl bajos. de a attába c ?magolt,
.Ift-bokat 10-15 em- szalmaréteg közé nvu·
tObbrét.egll paplrba c art .......
.
godtan csomagolbatJuk.
re1Dl maPt az Ú8tónak különféle nagy gil
talában é tel kell ~l
bbméret11) dobozokkal. nem Zóh'a
(g 'ufa-, cigarettahO el • s6t
JUlBYOI.t-6rekr61 beleértve a \' kom'abb
a már tObbszllr mUt.ett egyéb csomago
-

...."' 1 a csontok fel-zedé
a tagabb z tn g t i .
Kopon)'ák és embercsontok csomagoUlNUV
~
csolatbéln olt szó.
uda . .óJa

é

\' I '.--an.
....

l ásatási napló egyik mellékiete. Rendelteté e a csomagolt anyag Idelg·
lene elhely zé ének megJellllé ,
\ leghel:e bb csomagolás a7. volna. ha minden. ami a lelőkörülmenyek
folytán össz taltozik. még a ládákban is együvé kerUlne.
~z azonbm kivihetetlen.
ládákat telje befogadó képességilkig kl kell
ha ználn!. • Igy ncm az eg)'üvétartozás. ban~m az elhelyezés lehetősége zabla
meg egy-egy láda tartalmál
Hog' Ig" a mindig gondosan csomagolt. de a legkülönbözőbb ládákba
került anyagr61. Illetve ;lnnak a laboralóriumba történő felbontá áig ló elhelyez~stiről tdj 'kozva legyUnk. láda-naplót kész(tUnk két azonos szövegű pél.
dánvban.
- inden ládánkal. amelybe leletanyagot csomagoltunk, meg Ikell szá·
moznl. Legc~l 7erúbb a fára könnyebben lrbató római számmal. de ez kinek·
kinek tetslé~étől fUgg.
láda-napló egyik példányát lehet fOzetbe ls lm!. akár az ásatási napló
végén elkUlönrtett helyre. de lehet lapokra is. Az utóbbi esetben a lapok összefOn'e melléklendók az ásatási naplóhoz.
naplóban eh5 helyen a láda száma áll (pl. XL). Utána következnek
azok az adatok. amelyek a ládában lev6 egyes csomagokon vannak feltüntetve
(pl. I. 112. ". I. = első szelvény, 1. = elsó ásónyom vagy réteg. 2. = második
csomag).
Ugyanezeket az adatokat a láda számával egyUtt a naplóról készült rész'
letmásolat ls tartalmazza. Ezt a másolatot abba a ládába tesszük, amelyJkn~
száma a naplóban ls benne van, s amelybe a megfelelő csomagokat elhelyeztük.
Ha a csomagolást egyszerre lehet 'elvégezni - amit a gazdaságos ld,
használás csaknem kizár - a naplóban még azt ls fel lehet tüntetnl, hogy
egy-egy összetartozó lelet egyes, alszámmal megjelölt darabjai (pl. L 1/2) melvlk ládában vannak.
De ha ezt az emllteU okokból nem ls lehet keresztUlvlnnl azt minden
esetben meg k,ell jelölni. bogy az egytltlesb61 egy.egy ládába k~rült c!t>mag
milyen .alszámu. és hogy az egyOttesnek llsszesen hány alszáma van. Ez a meg·
Jelölés felhívja a figyelmet a leletanyag kicsomagolásakor.
A ládába zárt másolatot úgy helyezzük el hogy az be ne ázzék s ezáltal
értelmetlenné és használhatatlanná ne váljék, .
,
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Az ásatás során te1sztnre ltertU6 talalt mepv a
falak elpusztulásának kUlönfél okai vannak. A kristályos kóz tek a
IIlP hatá ra - különböző Irányú kristályalk más tágulása miaU - felületQtön mállnak. a márgás kövek viz zivása a belsőbe hatoló mállást Idéz elő.
falak hézagaiba. repedé kbe, faihiányokba m gtelepUlő nö ényz t gyök rel a köveket szélfeszlUk, széttörik. A levegő - kUlönösen a városi szennyezett levegő - szénsav , kénsav tartalmú rész c kél a kövek kötő anyagát oldJ4k. és ezzel állékonyságát k mlal úton ls támadják.
'
legnagyobb mértékű pusztulá t a fagy okozza. A viz jéggé fagyása- "
kor lérfogatának mintegy tlz dré zév·l megnövekszik, és az á!nedvesedelt
falazalban ez az elemi erejű klterj dé Igen súlyos kár
t okoz.
pusztulást fokozza az. hogy éghajlatunk m Ilelt a fagyhalást egyes
falrészek egy évben 30 - O alkalommal ls elszen edik. A déli old I n, ahol
a fagy többször felenged, nagyobb a kár és pusztulá, mert többször fagy m g
a nedves Cal, mint oli (pl. északi oldalon), ahol állandóan tart a fagy. VI zont
az uralkodó nyugallas sz '\lrány miaU III erő bb a csapóesőből falba jutott
nedvesség. ami viszont fokozza a fagykárokaI.
A falak legnag obb ellensége a lz. A nedve éget két Irányból ls kaphatJa a fal. Felülró1 eső elleni védelemról. alulról talajnedvesség elleni védelemről kell gondoskodnI.
l. Védelem esótől. Altalában legjobb védelem a zárt épUlet. ezen tető
szerkezet tetőhéjjal, k llő klülésO tetővel. Sokszor az épUlet bel jében levő
falmaradványok megmentése - freskó, mozalk, márvány stb. - szUkségessé
ls teszi egy Ilyen tér kiképzését, mely az eredeutől megkUlönböztethetóen
készül. és az eredeti belső térhatását, ha nem ls Igyekszik utánozni. megközeUtI és elképzelést ad.
Ha erre nincs mód. vagy aklegészrtés. védőépulet egyébként bántó. za·
'raró, vagy az ásatási területen dlsszonánsan hatna, vagy költségei miatt nem
valósltható meg, a falmaradváJny fölé ré zleges tet ket lehet tennI. Természetesen az ilyen tetők mindig kissé önállóan és ezért nem klvánatosan hatnak; a tetőszerkezet és a védendő fal közé a hó befúj hat, csapóeső bevághat,
a szél le ls dochatja, ezért jobb a falhoz kötöttebb megoldást keresni, a falra
közvetlenül cserepezn!.
Ahol az Ilyen cserepezés nem kívánatos a fal vagy falak megjelenésének túlságos "tarkasága" miatt. ott 8-12 cm vastag terméskólap-burkolattal
lehet a cserepet helyellesítenl. Ilyen esetben a burkolatot tanácsos vízzáró ha·
barcsba rakni, sőt a hézagokat ls Ilyen habarccsal kikenn!. _Az Ily védő burko·
latról a víznek könnyen kell lefolynia, tehát kellő ferdeség~ leg en, és a vIzet
olyan helyre vigyé ahol a falmaradványokban nem tesz karl.
A legegyszerabb módja a védőburkolásnak az, ha magát a talált falat
hézagoljuk kl Ilyen habarccsal, és a falban levő gödröket megszUntetjük, nehogy az eső megálljon és a falba beszivárogjon. Ez az eljárás nemcsak a fal
felső felületére de minden külső felUletére is vonatkozik, ahonnan eső érheti.
Az Ilyen 'eljárás ellen szól az, hogya legfelsőbb réteg eredeti anyaga
leginkább elpusztul. Az újabb óvó eljárás egy újabb réteg feláldozásával
készUI, és Igy mind kevesebb marad az eredetIb61.
A hátrányt a védő kőburkolatlal elkerUlhetjUk, vagy ha a meglevő rétegre ráfalazunk egy-két sort hasonló anyagból és eljárással. Itt nem soha
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Issza n m ténS egyszeri ,
nem az eredeU. é
esne

(

II. t. 1-2.

utúl4sú6l.

tehát hamlsitásról van szó, ha·

Itdlt lal bOSSI8bb Ideig
ilL ll).

aló megmentéSéI'ól

vftl61epénn el l!dett falak állJ
az Időt.
cement azonban nedv·
szf ó l! l gtObbszOr fzáteresztő tulajdons4gll i : ezért szakemb rekkel m~i{
kell tárg)'aln1 1.t a szemszerkezetet. mely mellett olyan betonlepényt készit·
hetUnk. amel' t kellő fzgátnak ne ezhetllnk.
betonl~pény helyes ké zlt~§E"
n zemsz rk~z t összeállita • rostá18sl!l M a beton hel~ 9 kezelése (takarasa,
OntOzt!se) szakmunkásokat é szaldsmeretet Igén el; ezek legtöbb zör nem áll·
nak az á. ló rendelkezésére. Ezért lcészQ1nek gyakorlatb~ olyan b tonle~.
nyek: mel)ek a jószándék és hál'OllllllEoros cementmennylgeg mellett, sőt gyak·
ran emiatt. már az első évben klfng nflc és a falakról seprővel leseperhet6k.
tndig C1gyelemm l kell lenn! arra. hogy ~Yáron. nagy hőben a falak lára·
zak, rengeteg nedvet elszivnak a babarcstol. melyre pedig annak a jó kOté .
hez 9Z0ksége van; lehát a Calak előzetes nedvesfté!lét és portalanitá át meg kell
oldanI. a hézagokat hegyes ácskapcsokkal kIkapamt. hogyafalakba az új ba·
barcs jól beleköthessen.
A védőburkolat a Calhoz hasonló szfna. Cagyálló, keményebb mészk6böl
áll, Ú. n. kerti lapokból. átlag 8 cm vastagságban.
A védőhéj pl. az egyszerO sima hódCarkú cserépfedés. Igen jó, és köny·
nyúsége. kellemes hatása. kOnn)l1 alkalmazása miatt ajánlható ilyen héj"édelemre az azbesztcementbiSl készitett Ú. n. bullámpala i . Ez különböző hosz·
szú gl mérelben, rögzllő sz~relvényeivel. vllágosszOrke szlnben kerül forga·
lomba. de előzet" rendelésre más szfnben is elkészfUk.
A ráépltés Idegen anyaggal (tégla) való megkülönböztetése az egész
ásatást terUIeten annyira eluralkodhaUk, hogy szükségességével
zemben
kételyeink kezdenek lennI.
A kiegé zilések nagyszerú védelmet te znek lehetővé.
A védóépületek kérdésében még nagy bizonytalanság uralkodik, mind
ez, mind az előbb emlftettek már a múemlékhelyreállftás, restaurálás stb. ké·
nyes területére vezetnek. A mozaikokat megóvják, azpnban' a hely varázsát,
eredeti hatá át nagy mértékben zavarják (XXXIX. t. 1 - 2, XL. t. 2).
.~. édelem talaJnedvességt6l Múemlékelnk másik pusztitója a talajból
az epülctal'lpokon keres,zlUI Cel9Zlvódott nedvesség, mely a falakon legtöbbzör kOlön~ö~ ma~a gban húzódó görbe nedvességvonalban mutatkozik,
~s e.zalatt kh Ul-belU! nem javftható állandó festékhámlásban és \'akolat·
hullasban Jelentkezik. ~egszüntetésének Igen káros módja az ha a nedves
része.ken a vakolat leverése után vizzáró, cerazltos, biberes' vagy szikuri'
t~ , u. n. vfzha~lan v kolattai vakoljuk le a nedves falat mert ezzel a nedves·
seg addigi k ves párolgásl lehetőségét ls megszUntetjük Az így bezárt ned,
~e;a~;ne~e7eé;tk~~. - bbra szorílJuk. és pár év alatt fel9Óbb falrétegekben fog

KJsebb Cokli talaj nedvesség eseté I
ő
cirkuláclós rendszerek Ezek él k l n gen jól beváltak a természetes h .
nyira, hogy az eredett ho ~ k ~bO 9ő lábazatot (falsfkot) visszavágjuk any'
boritás mögött 6-8 cm v~ \é an elhelyezett vakolatstukatúr vagy kő'
IUl 1 méterenként 5 _ 8 c gátm~réteg maradjon. A légrétegnek alul és fe·
hagyunk.
m
rc5Ja védőráccsal ellátott szellőző lyukat
napsugár vagv kOlsc5 hő hatásá C
göttl levegő felmelege-dvén légclrk lá lÓra elmelegedett vékony lábazat mO'
.
u c t Indít meg, mely a falban levő és a
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törő nedvpárát magával "Iszi, é
llandó áraml . l a fal kl. záriv zet.
Súlyosabb e elekb n a t lj
f IC Iül t \Izszlnt. zlg telé ét k II el·
,eznOnk. Ez c ak a faltöm g Hűr szelé \el tört nhetlk. Az rrc <l éira
19á1ó el kt romos úton m gh jtott falfűr zt gyik oldalon il motor mozo
gatja, másik oldalon. farúddal f zltjük n kl a falnak. z épOl t padló onala
kGJelében az alap kl gy nlltő sikjában rend z rlnl m g leh t találni azt a
babarc9l'éleget, m Iyb n a falfúré z al' nylag könny n halad to\'a é. vág át
másCélmétere falakal, sőt két
félm tere plllér k l.
z átYágá al egyidejűen k II b húznt a sziget lést, m ly nem lehet
bltum n 25 - 3 év alatt I sztl Illó
megblzhatatlan bltum ne anyagból.
olajos anyagatt és e vel pia zUcllá ál, rld ggé válik; r p d s k kel lk znek
ség áthalol. A bádoganyagok kimaródnak. z gy tbenne és ezek n a ned
len megbizható anyag az ólomlemez.
z agre szl talaj Izek II nl v d lern külön lj rá t Igényel, m Ily I
általában nem l sz dolgunk, ugyanIs ezek kémiaI hatá a el ősorban a c m ntr
és Ilyenből készült alapokra káros.

t1let Celé

• Az ásatások után ls föld alatt maradó talak bemutatása
Ilyenre hazánkban több példa van (XXX lll. t. 2). MIndegyik komoly
mérnöki munkát igényel. Kapcsolatos össz tett víz zlgetelésekkel, é alapos
átgondolást kiván. Az Ilyen e etek technlkat megoldásában ls a nedve ég·
védelem a legfontosabb, tehát zlgetelésl kérdések a döntők.
Romok
Mindenekelőtt arra kell vigyázni, hogyahelyreállítás alkalmával megmaradjon az a varázs, mely a romokat JellemzI. Ezeknek az épUleteknek ka·
raktere az "idő fogainak" áldozatul esett épület fe t61 megjelenése a termé·
.
,
szetben. Kiépített rom már nem rom.
A mutatkozó repedéseket ki kell tölteni, az egyen ulyukból kibillent fal'
részeket és födém eket alátámasztani, meglazull részeket megerősíten\. A. tá·
maszok azonban ne zavarják az egész megjelen(lsét. A repedések klWltese·
kor nem kell az összes köm ező falakat bemeszeln\. A növényeket csak ott
távolitsuk el, ahol tényleg ártanak a falazatn~k. Szllkségszerű hozzáéplté t az
egész együttesnek alárendelt módon historlzaló formák nélkUl kell készilenI.
A romok értékelése, megbecsUlése csekély, meg6rzésOk rllka volt a ro·
mantlka történelemszemléletéig, mely a régmult megbecsOlését hozta. Ez a
megbecslllés sokszor oda vezetett, hogy éppen a történ:ti szemponttal ellen·
kező mórion túlzottan restaurálták és építették újjá muemlékelnket (lásd a
kassai dóm, Mátyás-templom, pécsi dóm túlzot! restaurálását). M~denesetre
ekkor Ismerik el a várostörténet alapelveit és az emlékek oltalmat.

A kövek természeles mállása és ennek megakadályozása
A kőzetek tartóssága fUgg a klimatikus vISZonyokt~l, az ásvány összetételétől és szerkezetétől. Rendszerint több folyamat együttes hatása okozza

a kőzetek lazulását, sZétbo~lását,.mállásá~. t
cséinek összetartását megA hőlngadozás a felszmhez közel a k ze szem
. b emiatt feszültsélazltja. Tömött kőzetekben a téríogat áltozás kivül nagyob,
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gek keletkem ;
zetek krlstá1ya1Dak

szem~~~:: oka

=aI

a

'-pI.IÚII01a~ n!pel_Iket okoznak. A krtstllY08 k61"1
&I eltfr6 IIúYOkbao kOIOnböző.
Dl1rVább
terJ m6 It
umarabb repedeznek meg.

a

b6l
ragybatú • végOl az agyagban, márgábab
gazd
U
r&zeket tartaJmP6
vúfelvétele.
a~
~ a k6let anyagúlak megviltozásával jár. az atmo zCer!.
Itik és \1z batúira. us&ta ",O neh_ oldJa a k6zetet. de ha CO, tartaiDIll.
akkor tetemesen oldja a JMsztOvet kalclumbldrokarbonát alakjában. Még eJ'6.
sebb a halis. ha a le eg6 vagy viz er6sebb sa akat: széndioxidot, kénsavai
tartalmaz.
Fontos a k6zetek plrtt és markazit tartalma. melyek a levegő és viz hatá·
sára ltmonJtli bomlanak.
Itrtol ( asszulrát) és kénsav képződése mellett,
melyek bomlasztják a mésztartalml1 k6zeteket. Itt ls gipsz krtstályosodlk kl,
és a kőzet egészen sdt ls esbeUk.
Organikus mállás esetén a pórusos k6zetben megtelepedő organlku , főleg nO ényi életek szénsavat ilasztanak kl.
•
természetes ép1t6kOvek pusztulásának eg)1k legnagyobb okozója a
fag)'pont körüU hőlngadozáll.
különféle l1ton falba jutott viz (nedve levegő, c padék. rossz tetc5, rossz talajszigetelés miatt felhúzódó nedve ég)
megfagyva térfogatának egy Uzed részével megnagyobbodik, és ha a k6 pórusai t111klcslk, úgyhogy bennOk a jéggé vált vfz nem tud szabadon mozogni,
akkor a kOvet szétrepeszti.
városi levegc5ben levc5 kénsav és szénsav a csapadékkal a kőbe beszf·
vódván, a mészkOvet oldja és a csapadék eltávoztával a távozási helyeken,
a felOleten sók alakjában visszamarad (vizzáró réteg stb.). A könnyen
faraghatóság miatt sajno gyakran éppen a legkényesebb részletekkel biró
homlokzat<* készOltek Igen rossz. evéssé Időálló !kövekből.
Ezért ncm lehet eléggé hangsl1lyoznJ. hogy a mJ éghajlati vlszonyaJnk
mellett mily nag)' fontosságIl a nedvességnek a kövektől való távoltartása, a
vizlevezetés mennél ke\'esebb hibaforrást rejtc5 megoldása, a kövek beépltéének módja. az creszek és párkányok, a beépített am'ag szárazsága és a kő
truktúrájához kOzeláJló habarcs.
.
Cementhabarc ot kőfalazatoknál sohase használjunk, mert a nedvességet meg~llltja é a vlzszlnte hézagoknál a kő kJfagy. Elvetendó minden olyan
konzen'aló anyag, ~ely a kő felOletét telje en elzárja, és a viznek a kő belse·
jéből való párolgását megakadályozza.
,
:ranclao: z.ágból I~dulnak kl az el ő fluát készftmények. Angliában
80 é\ e haszna lj ak a kltunl'5en be 'ált ..Szerelme\" stone IIquJd" -et
EzenkIvOl I zámtalan zel' és gyártmánv"van forgalomban' Ilvenek a
TestaUn neni m'a. a kollodJumszerü" Zapon • a Pollux a Slasl~ kOlönféle
\'Iaszkészltmények ~ számos más anyag
,
.,
,
A fl át . é
• .
kc5
c apadéh~'l ~:~ ~I~'é~ a i ~IOletén fluotsavas mész keletkezik, melyet a

zseg. ké sei aUg ka;col~atr ezelt mészkó gyenge savas kezelésre illem peréte ké z6dlk és edi
' mert sokkal keményebb lett. A feltiletén védő
regs~erú~n. és 'ezé~t negm a~ e;:~~t~eanyagból lassú átmenettel, tehát nem ké,
A f1uátozás a k6 keménvségé~ k f k
.
lU
minek folytán gátolja a vfz t>ehatoláe o oZása mellett a pórusalt kJsebb ,
hatásokat.
sát, és fgy csökkenti a légköri káros beA testaUn két folyadékból áll A l
pan alkoholos oldata), melynek
. z e 56 zsfrsavas nátronoldat (olaj-sza~
megszáradása után ecetsavas alunúniumo ldat
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(

mum

gsauere Tonerde) kell bekennl. A z9Írsavas nátron és ecetsa as aluml·

egyOletéből oldhatatlan alumlnlumszappan és ecetsavalkálJ kel tkezlk,

me! utóbbit le kell öblftenl.

Ilyen konzerváló szer a nátron- vagy kálJvlzOveg viz soldata mellv'el
kőzetet bevonva, Mg, Ca, AI·mal nehezen oldódó k tM vegyület' k keiet·
emek.
Barttvfzzel való bevoná nál a I v g6MI fel tt COl hatá ra oldhatatlan BaCO, képződik.
fluátok főleg lágy kőz tek konz rvál sára valók. A fluor k ttő v·
gyOletel szlllclummal és f m kkel (M , Al, Zu) oldatban a kőz tre kenv , ott
oldhatatlan veg uletet alkotnak (SIOt, CaF t tb.). MagnézIumfIuát, cinkflu. l.
alumlnlumfluát.
A zappan kollódium z rú anyag, v gyl nitrocellulóz -oldat. Az Idó·
an. ag elpárolgá a után a zapon mint vékony átlát zó réteg tapad a k6r .
Hátránya, hog az esoc eppek lev rlk, és Igy a kez lé gakran megl m t
lend6. ezért Inkább sak mlékmúvek kezelé ére alkalma .
kl záritása után nyáron jó IdőMásIk eljárásnál a követ, megtl zlI
ben, de nem nap Utésb n, először káli izUv ggel és nnek m gszáradá után
éri a kövel,
olvasztott klórmé zoldattal kell b ItatnI. lia az eis/) Itatá után
teljesen le kell mo nl és újból ItatnI.
'<ezelés fol tán a póru kb n a klór·
kalcium és ko asava nálron egymá ra hatá ából oldha Uan kovasa as m sz
rakódik le, amig az ug anekkor képz/ídő oldható klórnátrlumot esővIz I m s a.
Szerelmey magyar tiszt l829·ben kapott az o ztrák had er gl61 m gblzá t, hogy az olasz várfalak szárazzá tételét tanulmányozza. Eljárá kltún n bevált, úgy hogy l8SS-ben a még egész n új lond nl pariam nl er6sen málló kövel konzerválására alakult blzoll ág az ő z rét fogadta l. z
1925. évi újabb vizsgálatok ls a Szerelmey-féle an ag jóságát mutatják.
A németországi kIsérietek szerint a SzerelmeY-llzer b sa mészköveknéi jó, a méhvlasz-emulzló pedig márványon Igen jó. Utóbbi azonban év nként
megismételendő. MárványoImái a fluálkezelések határozottan hátrányo k,
mIg a paraflnkezelések beváltak. Jó er dményeket adtak mé a barlt-hldrátok, a Pollux és aSIasIc.
Sajnos, a mal kfsérletelnk mellell m~g nem tudjuk m gmondanl, hl)gy
nálunk melyik kónemnél milyen konzerválóanyag a legmegf lelőbb.
Az angol Múemlékek Fenntartásál .élzÓ Társaság f It tlenUl előbbre h lyezi a kövek mechanikaI. felületi védelmét a kémiai szereknél.
legjobb
eredményeket mindenkor a mészteJj l érték el.
mésztej a kő szinét aIIg "ál·
toztatja, de a kő feltileténck keménységét t em 9Cn fokozza. Kevés festék
hozzáadásával mindenkor a régi szfnhez lehet alkalmazkodnI.
felOletet Uszta
mészteJjel kétszer és harm' dszor szlnezett oldattal kell átfestenl, előzően egészen a kó egészséges anyagáig le kell UszlItanl. agy szerepe 'an a mé. zlej
összetételének és gondos alkalm3zásának.
2 I ~ t tal . vödörbe tegyünk
ur ar mu
"
Frissen égetett nagydarabos mészből 1
1 kg ciarabos ~getett meszet. l marék törött kő ót: erre ön Unk II. vöd~~:l~n:)
forró vizet Ha a vfz a mészdarabokat feloldolla. egy percig erő en fog
.
~zután ~ég egy kevés viz hozzáöntéséve~~~~et~I~~S~~~:St~~~r. ~~~r:~rá~;;;t~~
allnl. Az oldáshoz vett forró víz a me?olt k 11
e é zet önteni és újra kezHa a mész a vederben nem forr fel. ugy kj e az g
.
.'
fé I dörlsöljOk be huzamosan mészdenl más mészdarabok1<al.
Az építőkő lekefélé9C után urolóke v~
adszor ls
kő a meS'7.et matejjel, megszáradása utá." másodszor, majd arm
.
.
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1WDl6 telOletnél az első kezelé t követő
gAba sz{ Ja. kem
e
• kGvet m
U. Az egész eljárás Igen egy.
av zeru- '1
é ekben Ismé lnl
kell.
ami
kl!
kat
találnl
akik ezt az eo.'
_Art nehéz oly mUD ~.
e·
~enl • d e é ppen CM:
l é k el pedig minden ezen múlik.
kül
Jamt ke1l6 lelkUSmere
gge
gz1 Aft': ba" kulönOsen n3gyobb felUJot
kép az el ő kezel után kicsit elriaszt......
..
.
~ en,
d a tapasztalat erlnt a k6 hamarosan vtsszakapJa eredeti szlnét és truktú·
ráját I ; a szabálytalauigok. meJ ek a teluletnek életet adnak, Ismét elő-

tllnne~Ól használható a parartno (kreolO parafin) eljárás. löller tanár a
konzerváló anyagot permetez6 gépb6l agy szlvattyúból nagy, nyo!"á sal.
egész közelr61 fee kendezte a kőre.
fecskendezést te~Jes kIszarada után
h 'romszor I megismételte. z Impregnálást D)'áron, szaraz Időben kell vé·
znl, ol an Időben, amikor a k6 meleg. Ha nem elég meleg a kő, ak_kor pa·
rázzsal, forrasztó lámpával fel kell melegftent; legjobb azonban a rátuző nap
melege.
szer hamar %árad. úgyhogy n áron az első koradélelótt végzett
fee kendezé t aznap délután, majd másnap délelőtt meg lehet IsmételnI.
kezelés véd6réteget képez. anélkUl, hogy a pórusokat elzámá. A parafin emel·
lett rendklvUl tartós anyag. Idóállóbb, mint az olajok. kátrányok és zslradé·
kok.
kezelési költség sem drága. Természetesen magasabb helyen az áll·
\'ányzat költ ge drágIt ja.
nagy meleg sem olvasztja meg a parafInt, ha·
nem még beljebb hatol t6le a <'.ibe.
z előbblekb6l láttuk, hogy semmlféle oly konzerváló réteg alkalma·
zása nem jó. mely a köveken zárt réteget alkot. azok kaplllárls csövelt és
ezzel légzésUket elzárja. Ugyanezért nem Jó a kövek széles kalapácc al való
leUtése (stokkolás), mert a kaplllárls csOveket szétzúzza.
egállapltható. hogy a fUgg6leges fals1koknál és védettebb helyeken
ha ználhatunk középkemény követ I . azonban teljesen szabadon álló helyeken végzödé eket. párkányokat stb. okveUenUl kemény kőből kell készíteni.
Fuggőleg rétegz6désú kő sokkal több vizet képes felvenni, mint a \'íz·
szintes rétegződé ú; ez az oka ann ,hogy ezek hamarabb elmállanak.
fUSJtgázok hatá ra a mészkövekMI képződő g1psz is hozzájárul az
eltömödé hez.
képz6dött kérget le kell mosni, ha máskép mern, tűzoltó
fec kendővel.
korom olajokat tartalmaz, a kéményfejek közelében igen jól konzer·
válja, a köveket: a templomtet6k faanyaga ls nagyvárosban klválóan kon·
zen'alt.
.
sók legtöbbször likacsos köveknél mutatkoznak. melyek a földdel
erintkeznek.
felszIvott nedvességgel oldódnak, és a felUleten elpárolgott
n~dvesség után visszamaradnak. A kIvirágzó sók: kénsavas mész kén avas
na~ron, kén ava ~agnézla. Ezek általában nem Z'lirják el a pórus~kat. mert
zaradáskor ö zehuzódnak (nem gtpszesek), tehát
ká ték
k
Bánvanedve követ ne épltsUnk be
nem
r
onya;
.
fal ekon már eleve kérget alkot.
' mert a meginduló párolgas a kUlsó
A k6anyag megválasztásánál a helynek I
_
l
kőanyag szépsége, kemén' é
k
' P acnak megfelelően járjunk e .
sága mellett a tartóssága ls i;e~eion~sáS elleni szívóssága, súlya, faraghatóA kő\1zsgálatok f6leg szllárdság I 'k
natkozóan főleg a faavhatást
ktuk a , nyomásra és húzásra. Mállásra vO"
O~
szo
vlzsgálni
Fontos a kövek beépítési mőd a
.
vizet. e álljon meg a vIz sehol
j, Rossz hézagok a kő belsejébe viszik a
legközelebb álló habarcs Vasat' n~ szobrobkon se, Legjobb a kő struktúrájáh oZ
.
m sza ad kőbe tenni, mert rozsdáSOdáskor
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Egyes ép1t i anyagokról
mészkő klégetéséböl keletkezik az égetett m z, agy darabos mész.
A nagyUzeml körkemencékben kiég t tt mész vagónt t lek ben k rUl a forga·
lomba. A klségetők fával kiégetett m zét koc Ikban szállítják. Ezek voltak
a legjobbfajta égetett meszek.
Ha szUrkésfehérszínG darabos mé zhez vizet öntUnk, erő hőf jl6d közben oltott mésszé, mészhidráttá alakul.
mész oltására vermet ásunk. Melléje széles, lapos deszkaládát állítunk.
melybe vizet öntünk. A vízbe dobott darabos meszet a mé z oltódásától felforrott vízben addig keverjUk, amig egyenletes tejszerű folyadékká válik.
A mésztejet leeresztjUk a verembe, majd az oltást más mé zdarabokkal fol~'·
tatjuk. UgyeIni kell arra, hogy bőmennytségű legyen a víz és ez oltá közben
eléggé felhevUlJön. Kevés víz mellett oltatlanul maradó mészrészek maradnak, sok víz esetén a víz nem tud eléggé felmelegedni, és az oltott mé z tökéletlen lesz.
A friss oltott meszet 2-3 hónapig jó állni hagyni (verem mész). Az
alatt az Idő alatt az apró - még addig oltatlan - mész-szemcsék is meg·
olt6dnak, a fölösleges. víz elszív6dlk. és egyenletes, zsíros mészpép marad,
melynek kötőképessége fokozódik. Falazáshoz használható friss oltott mész, de
finomabb munkához, kÚlsőhöz, \'akoláshoz ajánlatos a verem mész, mert frlssen oltott mésznél az oltatlan mész-szemcsék később kapnak a levegőtől nedvességet, vagy a fal kiszáradásakor, és ekkor oltódván, ledobják a vakolatot
(mész-kukac).'
í l
Az oltott mész kötésekor szénsavat Igényel, melyet a levegőtől vesz e.
Az égetett mész még száraz időben sem tárolható, mert a levegő nedvességtartalmától oltódása megindul és szétfolyik. A verem-mész ~I zont homokkal
lefedve évekig eláll mert a levegővel érintkező legfelső felUletén vékony kéreg képződik. A fagytól véd ni kell 1 2 _ 3/. méteres földfeltöltéssel. Fagyott
mész nem köt.
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&'6l forIDibeD
forgalomba hozzák. A
Az égetett m
t poni
u
oltódlk meg. Az llyenkor CeJl.s:
őrGlt égetett m_ a
Idc1bell
6 dlUDkát ls lehetővé tesz.
dOtt meleg-rorró ra1alú hI~ tJtezUt bo
az égetett mészhez óvatos ada.
mészhldrátpor dBY
__Min _-' esik szét (PWTá ollott mész)
gol
"csak annyi vizet adnak. ~ - t"'"..
.
portlandeemente. mésZkő és m4rP everekéb6l magas MCokon ég'~
téssel és finom lisztté 6rlisé l kftdtl1c. LekOtése rol amán a mésznél na·
gyobb szU4rdságú. Ehhez iue an ~g, éspedig nemcsak a készltésekor
(habarcs), hanem a kész cementbetonnak b68éges OntOzése útján. A nedves
kOm)'ezet. mely mészhabarcsok kOtésének akadálya. sőt t~IJesen jó kötését
leheteUenné teszi, a cementhabarcsok kOtését előseglU. tökeletessé te zI.
cement - ellentétben a gipsszel - kOtésekor zsugorodik. Zsugorodása annál "agyobb. mennél kO érebb. agyIs mennél több cementet tlrtal·
mazó habarclll'Ól van szó.
zsugorodás folytán repedések keletkeznek; ezek
vfzh
t megszOlltetlk. pedig regészetl gyakorlatban éppen édŐlepény·
vizgát sz repe miatt ha znlÜták legtöbbször. A zsugorodást az elegendő v(z
hiánya még Cokozza.
hazai portlandcementet 50 kg-os papfrzsákokban árusltják, melyek·
ben pár hónapig száraz helyen tárolható. Tárolása párosával keresztbe (gú·
lába) rakottan történjék. oly módon. bogy a zsákQk se a Cölddel, se az oldalCalakkal ne értntkezzenek. ollllan nedve get ne szfvhassana1c
cementhabarcs vfzzár6sága miatt olyan helyeken különösen vigyázni
kell. ahol a ralba nedvesség Juthat (csap6eső stb.). Itt a Calazat felUletén lerelé hatoló nedvesség Igyekszik nagyobb felOletre klterjeszkednl, ahol hama·
rabb párolog el. Ezzel a tula.tdonságával a Calra kevesebb klfagyásl veszélyl
rejt. mJfItha a vfzátnemere zt6. vfzstintes cement-habarcsréteg a vizet egy ré·
tegen megállltja, mely réteg nllm oly vfzáteresztö. mint a tégla, de a mészkő·
nél ls vfzzárobb.
cementnek nagy szerepe van a megerösftéseknél. Ide tartozik a meg·
lévö roskadozó Calak megtámasztása. plllérek, hátfalak, hozzáfalazások, az
alapok szakasrzos aláfogása, aláfalazása. Itt azért pótolhatatlan, mert a port·
landcement-habarcc I készitett Cal nem sQllyed, nem ülepedik, é9 ezzel bizto
t~ma zt és alapot ad. ugyanekkor a mészhabarcs falazat Ulepedlk, és ezzel a
tamaS1.tandó ral tól elyálLk, elszakad. esetleg maga ls úJabb bajokat okoz, aheI}·ett. hogy segitene.
A romóncemenl szintén mészkö és márga égetéséból, alac'sonyabb h6·
fokon ké zül. Lassabban köt és kisebb szllárdságú, mint a portlandcement.
ezért gyártását beszüntett ,pedig a házak homlokzati va:kolá9alhoz hasonlllhatatlanul jobb anyag, mInt a portlandcement.
A bauxilcemenl kötésénél Igen nagy hő fejlődik, aminek a révén kü!önösen alkalmas télI munkákra (- 4 CO-Ig). Rendkivül gyorsan keletkező szl~:t~ö':~t~~~~~:~es ~O:ságot Igénylö munkáknál nyer felhasználást.
csak szakrnunkéÍknál sza:~~ :~~kezetl vastagság esetén "megsül", ezért
.
.'
_re e ügyeletI.' mellett ajánlatos használni.
A hIdraulikus mész az égetett mé é
ságú anyag Vízzel oltódá l
'bb sz s a románcement közötti tulajdon·
sa assu • viszont nedves helyeken ls J61 megköt.
Trasz, vagy puzzolón-Iöld (ter
kÖl;etek (andezit, trachit) llsztrlnom: .pozzolana) adalékanyagok, vulkánlkus
sek. azonban oltott mésszel va
gura örölt pora. önállóan nem kötőképe
Kötötépességüket az oltott mé~:rtlandcementtelkeverve kltúnően kötnek.
nyerik, ezért portlandcementtel keverve
o

•

a c ment 20 - 25 %-ának megCel lő' mennyiség köt le a traszból, ugyani
nnyl mésrzm~nnYlség keletk zik a c mentb61 a I köté Coh'amata alatt.
A trasz houaadása megjavítja az oltott m zhabarc tulaJdonságaIt. aobb szilárdságot ad, a nedv
g llen ell n lIóbbá t szl. Ez rt soks:zor minden védelem. tető, er sz nélkül zabad n álló falazatok etében - a régészet terOleté? ez a I gg?'~koribb - Igen ront ,nyag. A lIlaszfnű pun I nCöld t az ~pUlct alapoza anál ny rlk, ~ kevés oltott m z hozz adá.' val kltl1n6 habarc ot n:ern k.
Hldraullku adai k nyag az get tt t la megőrölt pom ls. m -ly t n,l·
lunk tudomásunk z rint új bban n m ha zn ltak.· P dig valamikor tgen elterJedt volt.
cem nt zilárd ág t
anyagok. Köté
la úbb, d tömör bb I z, ke
záró . gát mindenkép n fokozza.
A hldraullku adalékanyag kat nálunk n mim rLk,
azokat kitűnó
hazai portlandcement k telje n kl zor(t \ták. P dig különö n ré
zeU munkáknál mind nhogyan Indokoltak.
kövek, falaz tok mállékonyság nál rámutattunk a kir, gyások okaira,
melyek acementes falazatoknál kel tkeztek. A k6falhoz képest a téglaCaiaknál
termé zetesen még fokozódnak ugyan zok a bajok, m Iyek t a kőfalazatok
nál látunk.
zonkfvül a cem nthabarc okkal ké zlt tt t glafalak k II m tienül rideg, zölde zlne, a cement alétroms6s "klvlrágzása" mind olyan jel nség, melyet a hldraulLkus adalékanyaggal (pl. a tra szal) elkerUlh tünk. D
meg kell emlftenünk azt I , hogy nemzetgazda gl szempontokból ls Indokolt
az olcsóbb és kltűnó minőségű tras z felhasználása.
A téglagyárainknál lévő égetett tégla és cs rép feiőrlésI.' és hidraulikus
p6tanyagként való felhas~nálása szintén olyan terület, mellyel véleményünk
szerint foglalkozn l érdemes volna.
GipszUnket mész és kéntartalmú kőzetből égetik, majd porrá őrlik. Rendes alakja az Ú. n. gyorsan kötő vagy tuk'katúrglpsz, mely p rcek alatt megköt. A kötés késleltetésére enyvet kevemek hozzá. Kötés közben kJterjed.
A levegőből 19 magába szívja a nedvességet, ezért tárolása nagyon kénye9.
Habarcsok. A habarcs homokból és kötó anyagból áll, mely a homok• szemc ék közeit kitölti.
Fehér mész-habarcs 1 rész (térfogatrész, azaz láda, nem súlyrész) oltott
mész vagy mész-pép és 3 - 5 rész homok, Fehér mész-habarcs csak szár'az,
.
nylrokmente'i helyen alkalmazható.
Legkövérebb oltott mész-habarcs keverésl aránya 1 : 3, 1 : 3,5. Ezt használJák mennyezet vakoláshoz, külső vakoláshoz, boltozásh?z. Falazáshoz 1 : 4,
1: 4,5, belső alap vakoláshoz 1: 5 keverésl arány hasznalato9.
Ahabarcshoz Jómlnőségú, azaz tiszta homokot használjunk: mely fala·
zásnál lehet 6 % agyagszennyezódésű. A szennyeződés mértékét üvegpohárba
tett homok és vfz felkeverésével és leülepedni hagyásával könnyen megállaplthatjuk.
Melegebb ldőben számftsunk a száraz falazat vfzszfvására, ezért hfgabb
habarccsal dolgozzunk. Homok helyett pormentes és ezért rostált kőll zt és
kazánsalak 19 felhasználható.
os
Javított fehér mész-habarcson olyat értünk, melynek köbméter~t
80-150 kg portlandcementtel javítjuk. yolcvan kg cementen alul rontunk.
Cement habarcs köbméterébe 300 - 400 !kg cementet teszUnk. Slmitáldtnál 400 -700 kg-ot. RosszmlnőségG homok lerontja a cement hatását,
k
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dI&t6, Inkább mo
• rostálJ\lk a
yualJ~*" mert a asalt te1Ulet 9lma cElInent.
~ stb. miatt mthamar leveleeemeo

babarc:s Ipn

• , .., "akolÓ Ilip.. m~ :.hlllUlrc

tesm ; a kOtés
be196 cUlIIZVa1tolásra ballmálJák,
.
VOMlIl felhasmálá3a gYa1traD
szl*ségessé. akár gzéthullassal fenyegető kőn!szetcIlél (oszlop), akár ep' falazatoknál. ahol egyetlen a.gy több
brone O&szefogásával a szétbullást megaluldál)'ozhatJuk. Ugyamgy még
álló (vezetek osszetogbatólt
bronesok vagy átfúrt pUlér en áttolóval
osszefogott vonóva k gfl9égé el.
z Ilyen módon élllitett erc5teljes szalagvasakból kialakItolt összefogást
ne IgyekeZZU
az épUleten eltUntetnl. baIlem a \'asrészeket. gondo n meg·
ti zt1tva, valódi ólomplrral (m Ium) alapozva. Idő- és vlhar~lló fekete z[nú
vagy !lOtét pala-, graCltszJnú ...
al bekennl és az összefoga t mindig JavH·
hatóan, kezelh tc5en bemutatnI.
Italában vigyázni kell a re1tetl vasszerkezetekre, mert a vas a falban
nedve get kap, roz9llásodlk, é a rozsdásodássaJ Járó térfogatnövekedé nl
zétvetl kömyezetét. ahogyan az nem egy szabadban álló műkó, Illetve \'a
beton épltménnyel történt, ha nem olt kelló vlzlevezetés.
Földkió ó általában Celel
gtelJes művelet, mel:rTól sok á tá nál
mlotha megCel dkeznén . Az egészen laza homoktól a kemény szikláig Igen
sokféle talaj van. me ly - mind más é másképen viselkedne!<. A leásás mellett
rézsUJének megfelelő helyet foglalja el, néha megáll
a talaj termé zet
CUgg61ege en, Ilyenkor I legyUnk óvatosak, mert már vállig, 96t ha g érő
árok I beomlott, úgyho : a Cöld megmozdulásakor az árokban kutatót eldön·
t tte, é mire a föléje került Cöldból megszabadrtották, megfulladt.
A partfalat dúcolnl kell. De még állékony bb talajnál ls változik az
állékony g Celtétele attól fUggően, hogy kiszárad vagy átnedvesedlk a talaj.
z Ilyen partralat m a kiásott földdel vagy leletan~'aggal, sem másképen
terhelni nem szabad
Tégla. A ré é.zell gy orlatban a hazai jÓmlnőségű égetett közönséges
falazótégla megfelelő. B r a gyár egyik fajta fagvállóságáért sem szavatol,
mégi sokáig aik lma . még akkor I , ha esónek kitett fedórétegül alkalmaz·
zuk. Sem kere ztmetszell. sem I. osztályú plllértéglára (kl1nker kongó) nincS
sz u:k ség.
'
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Fonto , hogy I h t leg mészlétromm nt
mész-zárványok (mészkukae) e unya klpattogzá t
ozna](: a m g Itódó mé z
létromlartalmat az
kllúg zza
térCogatnövek dése a téglát sz tr pe zll.
~s a felUl ten bár nem rtalma, d c uny f h r
létr msó l rakódá
keletkeznek.
jó kl geté t könnyen lle.nőrlzh tJUk k t ö z Otög t tl tégla han jából. A JÓ tégla maga. e ngő hangot ad, mig a ro zmln ségű tompán puffan.
· r gebben szokásos Ú. n. lI1ag, mér tú (régi méreta) tégla mér tel: ,5
14 X 29 cm, a ma szokáso Ú. n. kl mér ta (újméretú) tégla méretei:
6,5X 12X25 cm.
KUlönl ges esetekben a klegészlté k megkUl nbözteté kedvéért. p clálls méretú téglákat ha ználunk.
cserépre ls érvényesek a léglaanyagnál mondottak. Altalában a sima,
h6dfa\'1kú cserepet használjuk. Múemlékeknél zavaró megjel né
miatt
hornyolt cserepet kerUljük. KUlönlege esetekben Igen arll zllkus fedé t ad
a sima Ikúpcserepekböl készitett ú. n. baráto, apácafedé I. Kőfalakon
kUlönleg helyeken elhelyezve ajánlatos a cserepek szegése és a szeglyukak
előre 'kIjelölése az égetés előtt, Végül az elhelyezéshez használt mészhab re ba
dlsznó9Zőr keverése, ami a megkötött vakolat kJhullását megakadályozza.

k

Omlékony falak, repedések
Az épUlet állékonyságának előfeltétele a Jó alap. Mégis llt követték el é
követik el ma ls a legtöbb hlbát, mert a talaj tudományos vizsgálata nem régi
keletú, és az épületek statikáJá'ban ls sok új eljárásról hallhatunk állandóan.
Sok talaj ba az épulet Idők folyamán besüllyed. Ha a süllyedé. egyenletes, az épület egyensúlya nem változik. De éppen zt az egyenletes üllyedést
Igen nehéz elérnI. em elég az alapszélességet úgy megválasztanl, hogy a
központos terhelésre szárnIlott talaJlgénybe\'étel egyenletes legyen. A legkisebb egyenetlenség már felborltJa a számltást. Azonkivül f1gyel~be kell
venni az alapozás mélységét ls, mert mélyalapoknál a nagyobb földsuly ellensúlyozza a sUllyedő épUlet által 1kl9Z0rftott földtömeg feltarődé t.
Az egyenlőtlen süllyedés lI<övelkezmén e a falak megrepedése. Ez nem
mindig veszedelmes. Néha az Ulepedésl repedések csak helyrehozták azt.
amit a statikai számItásnál, vagy az épUlet felépltésekor elhIbáztak, és az épUlet elfoglalja egyensúlyi helyzetél, melyet alap-aláfogá. kkal adott esetb?"
I1JMI megbolygathatun'k. Azonban sok esetben az alapsüllyedések olyan tulterhelésre vezetnelk, mely az épület biztonságát veszél eztetl.
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fal
boltozat, melynek a staUkat
IDa d6ln1e m6g ma ls áll, Ismerünk blZánet
számítás szerint már be
ett
tbanD8d' l egóben lóg, roma!- és kÖZép.
kupol
t, me1y
majdnem
kooJOlszen1en állnak a homlokzat SÍkja
korl bo ozatmarad án oltat. m~nal_szerkesdé8t. Elekn
az öntött boltoza.
dé, megclll1fol a mtnden
(hl1Zó és nyiró szilárdságuk), ezért nem
toknak ugyani nagy a
a biztonság növelésére úgy számltja
zakadnak le. az
olai
elás ~ egymállboz llleszkedó kövekből álla.
a boltozatokat. mIntha tapa
Jó habarCcsal összeIllesztett köv kból
nának. Ha az Ontott boltozatokat. ~llnállÓ elemek sorozatát hanem mtnt
álló épített boltozatoItat nem mintá
' lemezt számítjuk, ~elvnek húzó
görbe tengelyü összeCOggő gerend t vag~
,
.
é
'író szUárd gát I rtgy lembe vesszOk, azt látjuK, hogy az a bizonyo
kláfI~ boltozatdarab ott szakad le, ahol a húzó vagy nylró I~énybevétel túl·
lépte az anyag szl1árd gát. é hogy mégi Igaza van a taUkanak.
'em
II minden reped ől megijedni, Olyan repedések, melyek a boi·
tozatot Onmag ban I biztos részekre 09Ztják (pl. dongaboltozat?kon a. hossz·
tengelvre merőlege reped
,kupoláknál a merldlánok Irányaba e
repedé
): nem ve zély k, Inkább c k szépséghibának mondhatók. Veszélyesek
• azok a repcdé
. mely a boltozat beomlását teszik lehetövé.
Ih'en e tekben el
rban a támfalakat, támpl1lérek t kell megvlzs..
gá In I. 'ha túlterhelés mutatkozik, a kUl támaszok további elmozdulását kell
megakadályoznl. é a özépső, a túlterhelés következtében megrepedt támaszt
kiváltanI.
helyreáll!tá egytk legkényesebb feladata Ilyen támaszok kic rélése.
z oldaltám szak meg1azulá9át, klhajlás't a boltozat oldal nyomása
okozza. Egye talajoknál sok évig tart, míg a boltozatnyomásból eredő
excentrikus Igénybevétel az alapot elforgatja. De sokszor maga a [al sem
képe a hajlItó nyomat· . ellenállni. Ha jól megnézzük a gótikus templomokat. majdnem mindegyiknél boltozatnyomásból eredő torzulásokat találunk.
Ha ,'alahol a hajlItással kapcsolatos húzó Igénybevétel nagyobb, mint
a habarcs húzó szilárdsága vagy tapadá911, a támasztó falon vfzszmtes repedés
keletkezik, é egyb n a nyomott oldalon túlterhelés jön létre.
A boltozat vizszinte nyomását utóbb sok esetben Ikötővasaklkal Igyekez·
tek felfognI. Ez az ljár nemcsak térmGvészeU, hanem szerkezeti okokból ls
kifogásolható. Ugyanis a kötővas egyeUen Ikoncentrált reakcióerőt ad, mely
rendklvUl áro hatá
lehet a falakra. Helyesebb az oldalnyomást rejtett
vasbetonsze~ezettel felfogni, mely egyenletesebb erőelosztást biztosít.
2. Falrepedések JavUása. Lelkll~meretlen vállakoz6k gyakran csak a
feiszint javítják kl, alatta a repedés megmarad. Lelk.l1smeretesebbek a repedést kJékellk. löntik cementhabarcC9ll1. a repedt burkoló követ kicserélik.
De ez sem oldja meg a kérdést. ha olyan repedésról van szó, amely a fal
hiányos e~ensúl 1 helyzetéből származik, mert a repedés összeragasztásával
az egyensúly még nem állt helyre. és a repedés újból és újból megmyl1lk.
A repedéSEKnél mindenekelőtt meg kell vizsgáinJ. hogy megállapodtak-e.
CIgarettapapirt a repedésre ragasztanl nem helyes, mert az a nedvességt61
tágul. kL9záradva saját fes:zUltségétó11s elrepedhet. arra pedig nem alkalmas,
hogy az elmozdulás Irányát mérJük, Helyesebb a repedésen Ikeresztül üveg·
lapot cementtel befa1a.znl, ennek elmozdulását pontosan megmérhetjUk.
A javításnál mindig az okot kell megszQntetnJ a helyi túlterhelést.
oldalnyomást felfogni, a sUllYed6 alapot megerősft en I' s tb " é s h a a mozgás
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=Juk

lég a repedé
,hanem ét, gymastól elv It falt t t rejt tt v 9b ton oszorúval
húzóva
a~ ö ze I ikell fognI. Ugyani a kitölt babarc vagy beton
dva összehuzódik, é m nth tetle-nUI lYál1k a r pedé f IUletétől. két
hajszálrcp dé b n mutatva a ja ltá h ly t.
Sok esetb n a rep dés oka a fal b Iscjén k hl nyo szilárd ga. A UI
relOleteket fa~agott ik b l k szn t t ,
ony habar
za kkal. ml a f I
belsejét szabalytalan apr6 köv kkel.
k habarcc. I kl nt tt k. Ez a b lv gy egyáltalán n m kötött l , vagy ha a r Iba b ltották a mcsz t, z
re\meleg dve é ln tatu na endJ a homokkal le tudott kötni, de a fal bel j
Jobban Uleped tt, mint lkülső burkolata. Mindkét e tb n a t rh ,t ararag tt
k6burkolat ve zi át, é a túlt h lé iköv tk zt b n m gr p d. A l za b I
falrészek t nag nyomás alatt b r c kend z tt
m 'ntpépp I 1 h t megszIl r.
df I.
Torkrél-belon. A k6- é téglafalak r pedé l, sUlly dé I kitölté r ma
Igen eredménye n alkalmazzák a torikrét·b t nt. T rmész t
n r l'g olyan
belyeken. ahol n m látható, é z eml m gj l néséb n n m okoz áltozát.
Cementet. homokot és kavic ot több légkört nyomással m gr I lő magasságra
szállítva pré IUnk bele a [alazatba, Ureg kb é rep dé
be és zz l me er6sítjUk a b teg falakat.
torJ<rét·bet n nagynyomású f c kendezé köv tkeztében a rende húzá 1 és nyomási szilárd g 2 - 3- zorosát I Iért. A legkisebb hézaghoz és egyenlőtlenséghez I nagyszerű n köt. ú yhog~ tör s"róbánál sem válik I az eredeti testr l, Inkább az törik le. agyf ú tömi·
tettsége révén kiváló vizszig telő ls.
Amennyire alkalmas a cement torkrét eljárás kra, rejt tt meger Itésekre vagy boltozatrögzftéscl<re, annyira tilo alkalmazása hézagolá ra mind
k6-. mind téglafalban.
,
A fentvázolt problémák megoldásai azt mutatják. hogy az khoz szakember legtöbbször mGemlékügyekben járta épItész, taUku, mérnök,
talajmechanikus. geológus, szigetelési szakember - Igényb vétele elkerUl·
hetetlen.
agy a felelősség 'kérdése. emcsak a tudományo lelet megóvása é
Jövőbe átmentése ügyében, hanem sokszor életveszély elhárflására l 19 nybe
kell vennünk kUlsó szakértők gftségét.
Altalában szakértőt kell Igénybe venni a mély kutatóárkok, a maga
part-bevágások dÚéolásai megadás'hoz és nagyobb röldmozgatásoknál araelo·
náll!TlaJ<arékos eljárás megállapftásár~ ls (földmozgatás cslllével, ekszkavátorral stb.).
Az omlékony falak Injektálás'ra nagyn omá ú cementfecskend kre
(torkretlrozó) van szükség; a leválnl akaró részek ö ze~ogá ·'t, pántolás't,
abroncsolás:H legcélszerGbben látható :külső va pántokkal érhetjük el, melyeket feketére mázolva nyugodtan megmutathatunk. Elrejtésük a falak, további
rongálásával jár, és a belsőben ls átnedvesedvén, Igen IfIagy rombolást végez·
hetnek a falalkban
knél
Az omlékony falakon segfthetünk támasztó pl11érckkel ls, de eze
Vigyáznunk kell a kiegészítő (új) falak megkUlönbözteUletóségére.
"árható
ülepedés elkerülésére javított habarccsal kell falalJnunk.
A rossz falakat pl1léreket megerósfthetjük egy rétegek megerőslté~~
vel úgy, hogva felUl'etükön elmállott és eltört köveket egészsége .. re cser jük kl, belsejük omlékony ré zeIt Ikikaparva, erős betonn~1 kitöltjuk.
}t, akkor a repedést I . végleg kljavlthatjuk. Ehhez nem
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II. R T. l"R. L. ,KO:ZER\". ~
Célja a földből klkerUlt vagy má módon ránk maradt régé zetl mlékek
tartó ltá
é klegészlté . az anyag
további romlásának m ggátolá \' l
a tárgy eredeti alakjának helyreállftá!ll1val. Szükségessége c k la n bon·
takozlk kl. Ennek I történeti okai vannak. amely k nem érthet
meg a
régészeti munka célkltúzé ln
fejlődé
nélkUl. Kezdetben ugyan csak
az ép é jó állapotban le ó tárgy at gyújtötték. Ezeknél fel sem m rüJt a
megtartá kérdé . Ké bb. amikor már az ásatá i anyag értékelésén k szem·
pontjai klszéle edt k. szukségessé vált a széttörött edények. megrozsdásodolI
fémtárgyak ö 9ZeálHtá . nak és megóvá9án
feladata. Ekkor ~ezdeUege.
'énl
riet zé kk I Indul meg a restaurálás munkája.
em régiben l
láthatók voltak múzeumi raktár kban. sőt még kiálllt:ísokon ls. ö zedrótozott
edények. sellakk:!1 \'3 t:tgon bevont va tárgyak tb. Ugyanek'kor kezdődik meg
a széttört edény k kUlönböző ragasztó anyaggal való ö zeeró Hé e i , ami
c upa gyénl kl rletez vagy egyszeru me ter mber-munka.
agyobb Igén~'ckkel c~'lk , műemlékek egy-egy részletének helvreállftá kor találkoztunk.
Közben az Idő I. telt, az el ő ásatásokból klkerüit é ,.megóvo t" va k pl.
a sellakréteg alatt tönkrementek. s egy-egy vig 'ázatlanabb érinté re zél·
porladtak. i\lúzeumvezetélnk néhányában felmerUlt a rájuk bízott anyagért
való feleló g.
részben kUlföldl példákat kö\'etve, de még mindig egyéni
kezd ményezé l me Indult a komolyabb Igényű kísérletezés.
11ndez a özelmultlg az egyazon területen alkalmazott eljárá • sok,
féle!légéhez \'~z~t~tt. 10 kezd}Uk fell mern i azt az eg~'szerú tényt. hogy az
1nyag re taurala 'al é m~góvaffival kapcsolatos segítséget ttól a tudomány'
tól kapr.atjuk, ·.mely m'lgat az an.-agot az abban végbemenő foly matoka t
kutatja: a f1ZI~,~tól é" a \·eg~1antól. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az
alább köz~lt eljará mód k egylke-má Ika nem Uti meg azt a mértéket, amelyel
a kor zeru technika I helóvé t nne. Oka ennek, hogy n lu nk csak most kezd&dlk ez a munk:!.. még nem forrottak kl az eljárás~k a !külföldi módszereket
pedig nem próbalták mind kl.
'
eppen ezért. ~ámot kell vetnUnk a Jelenlegi állapottal, mint kIInduló
pont a~. Az utóbbI néhán' évben központi kérdé < kezd válni a nemzeti éS
tudomanyo vagyon megőrzése. Ennek elsó lé é 'f k
I I \'ekez'
nek .zaporftanl a főváro<b é 'Idék
P se. o ozott Igén nye g.
~
- an
\'
en a re taurátorok számát Igy tarthatUll
csak lépést az á tásokon előkerülő• l1letóle'
'
f
lulem'
g a muzeumokban régen e gy
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- és
amint
tudjuk .-;;:~~:f:r:::::~~ JIl8IÓ
urálással
rekOnstTUáJáa.
."v&laI. flnom átmenetek ls v
Usztán. Igy csak általánota fen
m elJárá lényegét.
semlep9ltJ a tárg)'ban levő bomgokat. majd áUtatúOkkal.
beYonattal stb. meggátoljuk újbóU
D1lknm

lasztó an

:~=:.:=~

romlását.
....._.. a .&....., eredeU fOllllláJában romlás. töré. szakadá
b
RestaurUIU4Aol
-e;,
kij ·ftj k
.'
Altal ele zett Altozúokat a lebetilléghez épest
a\ l l . s azokat a
h
ó rész ket amel ek formája a megmaradtakból minden kétséget kizárólag m~gál1a;fth~tÓ. pótoljuk,
hián ok póUása terén l1j problémákkal talál·
kozunk a
rekonstluóldskol. am or ls olyan tárgyat egé&zftOnk. kj, amelyb csak
töredékrész vagy 6ssZetartozó. de egymáshoz közvetlenül nem c t!akozó
rénletdt maradtak meg. Az eredeti fonna és összefüggések vi ~állítá!llit
tehát vllgy a résZletek egymást formailag kiegészítő viszonya alapjan \'agy
tárgyi é ábrázolásbell párhuzamok alapján IúséreljUk meg. Itt tehát minden
esetben több-kevesebb hibalehetőséggei dolgoz......
la!ll9aDként egységesen kiformAlódó ~ I sz;empontokból a következőket
rögzlthetj :
I.
Indhárom eljárásnál arra kell tördcednünk. hogyarendbehozott
mlékanyag réglségén megtartása - 19y a használat közben (pl. kopások).
vagy a földbe kerUlés után (pl. nemes patina) történő változások - mellett
l lehetőleg megközelltse eredeti jellegét z eredeti jelleg megközeHtésének
itövetelméflye azonb n nem Jelenti azt. hogy pl. az eredeti tárgy esetleg meg·
kopott sdnelt r-.He té I erosrtsük. vagy pl. a klegészitést olyan módon készít·
. hogy az már a hamlsl!á határán mozogjon.
z eredeti jelleg megttözelltéséflél elsósorban a forma vl9SZaállítására
é a dlszíté osszefüggé iben mutatkozó hiányok megszU:ntetésére törekszünk.
Tökéletes azonosságra tOrekednünk már csak azért ls lehetetlen, mert képtelenség a Cöldben lejátszódott Colyamatok által okozott változások klküszöbölése. vagy pl. az eredeti anyagok stb. összetételének megfelelő új anyagok
előálUtása.

Ezek az alapelvek mind a Ironzerválásnál, mind a restaurálásnál. rekontruálásnál érvényesek.
II. R~taurálá 'or és rekonstruáláskor munkánk helyességét szabad szemmells ellenőrizhetjük. 9 szinte teljes mértékben tőlünk ftigg, hogy jól oldjuk-e
meg Celadatunkat. A restaurálás közben elkövetett hLbákat ls többnyIre a tárgy
további rongálása nélkül kLjavlthatjuk. Konzerváláskor a tárgy anyagában
lejátszódó káro vegyi folyamatok további romboló hatását Igyekszünk veg)1
eljárásokkal megszüntetn!. Itt tehát olyan munkafolyamatról van szó. amelynek eredményéről c
kOzvetett úton tájékozódhatunk. A ~ívánt eredményt
nem mindig vag~ nem a megfelelő mértékben érjUk el. A kezelés hiányosságaira ls I.egtöbb zör a tárgy további romlásának csak késoob mutatkozó külső
Jelel flg~elmeztetnek. Ez nemcsak azt Jelenti, hogy a konzervált tárgyakat
álléHldóan ell~nőrlznl és szl»<ség esetén újrn konzerválni kell, hanem arra ls
~ö~~I:zh .~Og~ km~n~ jobb és jobb konzerválási módokat alkalmazzunk. Arra
de sáe ~ ~ore ~.
hogya onzerválandó anyagok flzLkal és kémiai tulajon ga t s a ö dben lejátszódott, továbbá a által k 16
I folya'
matok viselkedését megismerhessük E
z
un e Idézett vegy
-k,
. z csakis komoly Iklsérletezéssel és SO

tÜnk.
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tapasdalattal érhető el. ag)' segltséget nyujt ehh z. ha a tárgy on
ett onzerválásokat lrá ban rOgzltjük. Ennek alapján ugyani b rmlJ<or
llaplUlató. hog.' ml1~:en anyagokkal kez !ték a tárgyat, é llenórlzhetó
onzerváló anyagok hatasa .1 . Feltétlenül szükség t hát az OS&Z
onzert tárgyakr61 (j{mányszeru laboratorluml jegyzőkönyv t vL':Zetnl Ennek
y jából a következ ket kell tartalmaznia:
.
l. A tárgy leltári zámát. k z lé el ttl áll polát.
2. Előkezelé
módját (köztük a ter p n v gzett két I l. Idej t.
3.
konzerválás módját. Idejét.
4. A megl mételt eljárá k módját. Idej t
t.
5. Esetleges Höntg nfén~
pf Ivét I k t.
laboratóriumi napló megf I I zámát b kell vezelJll a I Itárl n plóba.
re9taurálá nál és rekon truálá nál 19 n font a I gészHé. zért
III.
a továbbiakban ennek néh ny lvi kérdésével ré zi tesebbe.n I f glalkozun .
Bármilyen t rmészetű t' rgy kl gészíté r I van szó. alapvet fonto.
gú. hogya kiegészít tt r z az er d Utól szabad sz mm l I blzt n m gkülönböztethető legy n, vagyi . hog~
tárgy r d U r z t klegészlté után
rd k. de m glkívánja a
I tanulmányozhassuk .. Ez el r ngú tudom nyo
múzeumi kiálUtá ls. A tudományo kutató számára fell II nül szükség .
hogy ne csak a rendbehozotl tárgyon. hanem ann . r nyképén I megkülönbOztethesse az eredeti részt a klegé zíté. től. hl zen a h zal vagy külföldi
szakember nem egyszer - részb n vagy telj n upán fén)képf Itvétenulmánya
lek alapján gyűjtheti össze anyagát a különböző múzeumokból
számára. A múzeumlátogató az egye művel dé
tárgyi ml kanpgát
akarja megismerni. Igy számára nem el rangú fontossá ú pl. az. hogy gyegy tárgyat hány drabból álIHottak össze. Amde nagyban mell a tudom rOlt kl .
nyos munka Iránti bizalmát, ha látja, hogy ml az. ami a földből
ml az, amit a szakember tudása egészltett kj a tárgyon.
természethű klegészltés tehát oommLképen sem lehet célunk, annál
lee\' bbé, mert Ilyenkor - különösen ha a opásokat, palinát. tb. I rávl z~ük a klegészltésre - a tárgy hamisitás benyomását kell!. A termé zethú
kiegészltés a rest,aurátort könnyen arra csáblthatja. hogy az er detlb 1 beledolgozva. Igyekezzen összehangolni a kettőt. Ez pedig már hami llás. em ls
szólunk arról. hogy az Ilyenfajta iklegészíté a múzeumlátogatót ls félreveze(heti: azt hiheti, hogy a földből csupa értellen. ragyogó tárgy eriJl elő.
KLegészftéSkor azonban arra kell törekednünk, hogya pótolt rész az
eredetItől ne üssön el annyira. hogya tárgy ö zhatását bántóan zayarja. Ezért
a kiegészítés alapszínét általában az eredeUnél csak gy-kél árnyalatlal veS'lszük világosabbra 'néha sötétebbre. aszerint. hog~' melyikkel érhetjük el azt.
hogy a Iklegészíté~ színe az eredeti mellett háttérben maradjon.
IV. A kiegészltés gyakorlati munkája a restaurálá vagy rekon ruálás
szempontjaihoz Igazodik, s módozatait úgy v hlltjük bIztosan sZá~ba. ha a
tárgyi emlékanyagon _ a szobrok klvételé\'el - különbség t teszünk forma
és díszltés között. Vannak ugyanis olyan tárgyak. amelyeken a hiányzó réS'l
formája és díszftére biztosan megállapítható. de akadnak olyanok 19, amelyeken csak a forma biztos. a dlszítés viszont bizonytalan. Mege lk az ls. hogy
ugyanazon tárgy egy részén formát és díszIté t, más részén c k formát állaplthatunk meg biztosan
z m ritka, hogya formának vagy .díszíté nek egy
része csak párhuzamok alapján sejthető.
l. Bármely tárgy restaurálásakor általában a hlányo'kat az eredeti
réSi'leknek megfelelő módon egészítjük kl. tehát a formát az eredeti
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red U dfs&f
term6SZ
megfelelően: dOIll
felQletben. a cUmt
al e
e A%O t
et. amelyeken a forma vag'
boroan. bemél ft - r
stb. or nem
tjUk kl. H nagyobb k1egéSlzi.
dfszftés bizon lan.
cUmtés
Igen kl részletében határozható
~tt CelQle en gy CelQ eken a
•• _~.....&..... sem egészftjUk ki.
gébeli nem. ezt a ~_.
meg. de telj
lat t mutatja hogy' a forma egészflésekor gyakran a leg.
gondo : : m:ká : SreJ1l kerÜlhet6 el. bogy a klegészft6 anyag aklegészílé
határvonala mentén Itt-ott eredeU Celaletb6l
le,lIe födjön kl bb rész ~et.
Ezért a klegé zftetl részeket az elQt6 anyag s al~pszín mellet~ még ugy
határolhatjuk el félreérthetetlenQI az eredeUt61. hog~ határvonalukat a_tárgy
nagy ga é. természete szerint áltozó lIZéleSi!ié~n. de S?hasem ,feltunóen,
körUlárkoljuk. Szélessége pl. a darabokból ö zeallftott tárgyaknal a töré,
onaJakkal egyenlő értékű lehet. Te Uleltnél'az alábélelé l való klegé zi .
bizto n m gadja a határvonalat.
domború é beméh'ített díszflés egészflése nem jelent nagy gondot.
Más a h l"let a fc tett. máza tárgyakoál. 1ár az egyszínű dís"zíté~nél I
alkalmazni" kell az egv-két árnyalattal vtlágosabb festé t. A többszlnű máza
vagy egyúttal még domború dlSzítések a forma mellett színeikkel, ,mázuk csl1·
logá val I hatnak. Igy kkal bonyolultabb feladatok elé állítjak arestau·
rátort. A forma. szin. máz összhangba hozatala úgy. hogy amellett klegé zíté
JelleglIk l' vilá o. n látható legyen. az eredeUekhez Igazodó. egy-két árny,·
lattal világo bb (vagy tétebb) szIn ket. c!l8knem lehetetlen feladat. GyaK'
ran az a ,'c 'zély fenyeget, hogy színe. ég helyett rlkltó tarkaságot kapunk,
vagy ro zul lkcri.l1t h:lmlsftvány benyomá!lát keltjUk; annál Inkább. mIvel az
eredetln
m -gf lclö zínhatá t - legalábbl tartósan - nem tudunk elérnI.
t,'rgyak tragyogó szIneit é az egym3sba olvadó mázszlnek
Pl. a máz
árnyalatl\! tökéletc n ncm adha\juk vissza. az eredeti szlnek kopá it, a miz
meg\' kult folt jait tb. padig - hamisítás veszélye nélkill - nem utánoz at·
juk.• 'cm I. .zólva arró\, hogy ld . folyamán ~zámítanunk kell az általunk fe!!'
tett zínck dltozá. -ra.
többszlnú fe tésnél ez :lZ elváltozás 9Zlnenként má
é má termé zctú leh t, é ez még jobban megbontj3 a ~zlnhatá~t. !ly n tir·
gyaknál a következ képpcn járhatunk el: ha a tárgyat ktegé útjUk. ~ a dl~zlté
eredctl ö efilggé ének \'Luállft:t mellett azt akarjuk. hogy az eredeti
ré z- zín (és máz) hatá a I érvényesüljön, a klegészltésen a festett dIszeket
az eredeti k f7[nö. 7;h3t1~;ból kapott sem!ege~, egyetlen színnelk 'Iz eredetlek·
nél világ? bb (.cgylk.et-má.lkat zükség sz rlnt sötétebb) árnyalatai val festjUk
meg. z eredett fc.: t . kUlönböző szfnelt tehát ennek 3Z egy szlnnek árny \3.
tah'al különbözt tjuk ~eg egym'% ól és az eredetInél egy-két árnyalattal vl1á'
gosabbra fe ett al1p·zmt61. Az Ilyen fe tés az eredett szlneklkel szemben Mt·
térben marad. so fényképen l biztosan elválasztható azoktól (xtn. L 2.
közép96 része) A zInek egetleges változá ukkor egységesen vlSJelkednek. s
Igy ké96hb sem bontják meg a ~zInösszhatást.
Ha vi zont a tárgy eredett ~zInességét akarjuk bemutatni a'k1kor leg·
helyesebb a hiányok klegéElftése és az eredeti -&zlneknek megf~lelő festése
helyett klegé zltett másolatot készIteni s azon a
d ti
I k t teljes
gazdagságukban bemutatnI.
z ere e. sz ne e.
~ár a rest~urálás elvei zerlnt végzett klegé~zítéseknek ls _ a fentebb
l
' gy melyen
emIltettek alapjan - többféle váltoMtuk lehet V
a forma és dlszltés egyaránt
klegész1thető'. van 0'1 yan.
an ame
o Ylan
tár
.....
yen
CS3 k· aa formít
vagy a forma é s a dlsz l..,,, egy részét egészlthetjilk kl blztoS8oJl stb.
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mOnGa Jelen

ge.
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UlkBeltelebb kJegészltést. A fenék és

to
stb. fonnájú edényeknél "ilii
jellegzetes részekből nagyobb d rab

él U8)'8IlI
•.. _-e....... U

zek a szempontok é 'é-

szllksége a form biztos mePauuv--..
I
l'\
n e
a ál baszeme és kál bacsem
korongon készO t részeInek klegé-

szítésé 1 EseteDkéat ütozó elbinUút ld
nak klegész1téskor az ember.
és álJa~ot utánzó más klllOnleges form4J11 edények.
díszíté
Ozlll a restaurálás el el szertnt egészítjük kl - ha nagyobb
részlet agy résEletek hiányoznak ls bel&WC - az eredeUleg meg
'Há
néllcOI kOrülfutó aZUlo termésrzetl1ekel Ugyaofgy egészítjOk kj a meg zakftva
IsméUc5dc5 díszít
OzDI az ol an, teljesen hJányzókat I , amelyek helye
formája a megmaradtakból bizto n meghatározható.
nem Ismétlődil
dí zítésekn
c k a megmaradtakból kétségtelen ul meghatározható r 9Zletel
egészíthet
kl az eredeUeknek megfeleMen.
2. z egyazon présellS vagy G.1lS JDlDtlival tömegesen készített agyag,
fém tb. tárB)'~k klegé zltése kOlOn elblrálá alá esIk. Ilyenek pl. a kályha.
c mpék el6lapja. a mtntás padlótégi • terrakotta szobrok, Illetőleg Ö\",
ruhadIszek b. egy része. z azono préselő vagy öntő mintából klkerUlő tár·
gyak között kUIQnb g nInc en. Ezért az egyazon mintával ké_,zltett tár y k
tOredékelből két get kIzárólag megállapltható részeket formát
disz!.
té egyaránt - még
kor I a restaurálás eivel 9Zcrlnt egé zítjük kl, h a
meghatározásukhoz felha znált töred ek nem ugyanabból a tárgyból ár.
maznak.
klegé zfté be azonb.1n csak a két égtelenül egy tárgyból szárma~6
töredékeket épithetjük bele. Ha ezek a töredékek a klegé zltett részh z viszonyítva Ilfen klc~ny
lennének, helye bb, ha nem' épitjUk be, hanem telje
másolatot ké zítOnk.
Hasonló szempontok . zertnt egészithetjUk kl az azonos formájú e9Zter'
gályozott c onttárg:akat I .
3. A dombormü alapjának és keretének klegészfté
semmiben sem
kUlönbözlk má termé. tű tárgy -tól. Ha maga a dombormű folyamato vagy
m gszakltva Ism tlódő azono mintákból áll. akkor ugyanúg egészfthetjük
kl. mint _a ha nló természetű edénydiszeket. Egyébként ikUlönösen alakos
dombormuveknél. a re taurálá eivel szerint kiegészítés rendkívül korlátozott,
többnyire Igen Ieslny formarészletekre szorítkozik.
nagyobb hiányok
rekon truált klegé zlté kor - párhuzamok alapján _ a körvonalakat a kJ.
egészltett alapra bekarcolt vonallal folytathatjuk. A körülkarcolt részt az
alap zlnnél egy árnyalatt I sötétébb átfesté I emelhetjiik ki. Minden egyes
e et? n szakért k döntsenek a dombormG klegészltésének szUkségességéről és
mikentjéről egyaránt.
_ 4. A zobroknáJ a r
urálá elve szerinti klegé zltésnek általában Igen
zuk határai vannak. Lehetőleg ne csak a kisebb-nagyobb hiányoknak párhuzamok ahpján \'116 klegészltését kertlljUk, hanem az eredeUekből biztosan
megállapltható apróbb formareszletek pótlására ls csak egészen kivétele esetekben - pl. ha a szobor ö$Zhatását bánt6an z
B 'r-'
mIIven terméseetG klegészlté
k
avarja - lkerftsOnk sort. a
kerUlhet sor. - .
e c
szaMrtők dönté e és úb1lutatáse alapján
5. Fémtárgyakon az eredeti önté I hib 'k
6. Ha a mozaik padlónak bizto s
a at nem szabad klegészltenl.
részleteit az ö zegvGjtött eredeti san meghatározható a mintája, és az apr?
tés körvonalának nem kell feltéUemowzalklászemecskékből rakjuk.lkl. a klegé9Z1n
tszódnla.
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betoonal kleg szltett kIsebb felUleteknél, h a dlszlté bizto. n meg.
fUI tó, alkalmazhatjuk a szlne fe é re mondott< ' t: a kUlönb z !>llnú
t6 ré9Zeket az eredeUekk I h rmonlku ,d
g) ti
ml g('
lnnek a
szjtő betonba kevert halván. árnyaintaival kUlönbOztetjUk m 'g gy_
ól.
Ha abetonnal kiegészlt tt r
(Oggé el megállaplthatók, az összek l f bb körvonalak:lt az 'red ti szin kkel
barmonl us, de gyetl n
ml g szinn k a kl gészll b t nba k
bal Any árnyalatával érzékelt th tjllk.
7.
falfestmények klegé zlté n k lvi
gyakorlati
bb részlete
volt szó,
8. Az á tások aik Imával n pf nyr k rUl
hozataia - mInt által ban a mG mlékl pUlell:k \ - bonyolult mun a, mert
19 n gyakran sokr tű f ladatok lé 11ltja a zak mb r ket (kUl nbOző anyagú
íalak é padlózatok, ' laragványok, lalf tményck lb.). A mG ml n
~'I
hadban való véd Iméről I gondo dnl kell. A romsz ru f nn rtá.. zlntén
sok e tben kivánatos é szl1kség , 11ndez gondo, elblrálá l' kl\' n, z ri
nagyobb ö zefUgg lb n
r zi t ib n I rég z-művész tlört nész-épllé z
szakértőkből álló blzo~t g elé lk II vinnI.
A fenti munka számos ö etevőjér az előző f j zetben részi t 'n szó
olt. Itt c upán néhány olyan ré zletsz mp ntot emIltUnk m g. m ly a fal k
Idegé zltésekor vetődiR fel:
.
aj A kl gészfté re általáno gban a kövezőket j gyezzUk meg.
kl·
egé zltett falrészn k világo an I kell kUlönUlnle az er detlt l anélkUl, hogy
az ö zhatá9t zavarná. Ez azonban fl m eg zerű fiadat, m rt nemc k a
többször egymásra épitett, hanem az egyidejű falaknál I változatos épl~ő
anyagokat használhattak fel. Bplthették a f lat kőből, téglából, kőből é téglAbői vegyesen, részben ikőbőL részben téglából tb. ilyenkor nem egé zlth tunk
kl egYf~jta anyaggal (pl. kő- és téglafalú épületet ak tégláv I \. gy csak
kőv I), hanem a kőfalat ikővel, a téglafalat téglával, a kevert falat ke
t
épltőanvaggal egészlthetjük kl.
z eredeti falmaradványokból biztosan megha~ározhtttó klegészlté t
az eredetItől a következőképpen különböztethetjUk meg.

bj

bAl y~zerü , akkor
rakásmódo
I. lia az egy anyagú eredeli faj rakAsmó d ja sza
ie zI
~il a ér
modern
követjük, '.Ie az eredelitöl ellérö méretü anyaggal, pl. teglafal k g
. . ' .. "v kból rakott falakat úgy g' zlthetjúk
téglát hasznAIunk,
2. A szabálytalan formAJu és meretu ko ..e
káskor rintkezö felül tükön _
ki, hogya szabálytalan köveket - csak az .. osszerad'ében hel ezziÍk eg más mellé.
nagyjából négyszögletesre ütjük és. a .tégla~ol~és re~llsMa is E~- Jlílásfajla ajánlható
Ez lehetöséget ad a szerteszét hevero kOiek e(1 aszn ötétebb' a római habarcsnál is).
elj,irás erösen téglaporos habarcs haszná ata egyen s
k<
'd'Ab
akkor ezl a
, f I k AI ha rendszer van a ra dS mo J an,
3. A kevert anyagu a a n , .
rt' k Ha
dig rendsLer nincsen benne,
rendszert pl. az I. pontban leírtak szennt meg.ta JU , d / falban is többs gben van.
akkor azzal az anyaggal egészílü~k kl, amelYIk :~ e;:1 ::egészftés kor az anyag meg4. Ha a falra vakola~ ~erul, az alat~.a ~e es az 1-3. pontokban lefrtakat figyev61asztAsában és a rakás modJAban nem szu~.s gé 'tés ill is Ikülönüljön az eredelitól.
lembe vennünk; csupán az lényeges. hogy a leg szt . I tékt I n hiAnyok pótlásMa
5
.
'h II t t' I anyagot csak a Je en
ee
..
. Az egykoru kl u ot eg a
k - t eredeli helyére vis zahelyezhetunk.
használjuk fel. Egy-egy kihullolI nagyobb ove
k b szam'a' ra ha a törés,
,
. k I gjobban a sza em er
6. A szétválasztásI ügy blztosílhatJu
él bben) végig a romokba maradt fal
figyelembe vételével, egy sor téglAt,
felületre (esetleg a fal sfkjától 3-5 cm·r~ m
természete, vastagsAga, a kiegészítés nagysdga s .

ti/
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_...., lektetllDk. erre tpltjük rA a k1egészltést. KulóDOIelI
t
ed6
tet6aerepet valY teUU......
tdluztás a fent felsorolt módok
a)AnlatOl ez olyan k6faJakD'" amel ekD ~6bb 6JJ ez az olyan falakra, amel":~II"
k el
m érbet6 I mepyuatatóaD.
. nebeziUk azétválasztást.
'
ti
m
más f jta korabeli javltlat

ej
feltételezés lapján emelt faW_eket az eredeUtől ú,gy különböz:
tethetjük meg. hogy egyazon
)'agból egy9égeeen ~IUtő falrakasmódot hasz·
nálunk. em v zUk figyelembe az eredeU falrakasban mutatkozó szabály.
zerú g et m.
dJ Ivel a fa
telje kiegészítése le.gtöbbször lehetetlen, Igen komoly
kérdé a legészftégek mag
gának megallapítása. 1Ivel ehhez etenként
I változó számo körUlményt kell ngyelembe vennl. a zakértő blzot 'g egyik
fontos feladat· t kell, hogy épezze. Eppen az eltérő adottságok miatt csak
általáno 'gban emllthetj - meg a következőket: hol lehetsége, a fal kat
c
annyira egészít Ok kl, amennyire az épolet alaprajzi formájának biztos
megismeré mellett eredett részlJk megerósíté e és \'édelme (megf lelő védő
burkola't ráh Iyezé ,) 9Zempontjából feltétlenOI szüksége. Ha c ak a fal·
maradványokat v
ük figyelembe. természetesen legegyszerúbb a hein
akkor, ha ezek közel egyforlTk1 maga 'goklg maradtak meg. Mennél naúobb
az Ingadozü. a f Ic nkok mag 'gal között. annál nehezebb a klegé ft s
hely arány'n3k m gválasztá . Ilyenkor gyakran komoly ve zélyt rejt m3gá·
ban az, hogy a falakat egye maga bra felnyúló falc nkoklg ho zabb \'Izzlnt s zür doi kkal zárjuk Ic: mert:
J. Ilyenkor rend zerint igen teteme kiegészítés kerül - különö en az erosen
v,Utozó maga dgú - falmaradványokra, s igy kónnyen a kiegészilés válik uralkodóva
2. a na ilY klell zilé ek a ok e etben eró cn meggyöngült falak komoly meg:
terhel ét jel nllk
• 3. d m ter ég en kialakitoll vizszmte lezáródású falmaradványokkal az épüle
. epuletc oport pin .zll romJellegét s me1!!!átoIJa a nézót pl. abban, hogya romokat
kepz l tben tovdbb .eplthe e. z Ilyenfajta kiegészités könnyen f 'Ibemaradt vagy
folyamatban levo épltkezés benyomását keltheti.
Gy~kran meg lk, hogy pl. a falnak vagy falaknak csak az alaeozása maradt
~e~r'é~~tel~{ :kzá°:'~n~:t~i~~ a i~eISZ~n\g l=- illetve annál valamivel rnagasabbra - fel
n>aradt padló zint ket korülzX':' IS e o uk. M~s e etben a részben va!!y teljesen meg·
kor i fel kell pi ent a falat. d~ ~~t~I~~oknál mel~ebbre ~~m.lotl vagy kiszedték. Ilyen·
Juk ha a beJ' drat hel -e bl·Zto a
á1aln akuszob zmtJenel feljebb csak akkor emel·
,
n meg apilható.

ej Ha kö\' k héz galt töltjUk kl' ..
köv k feliHetére Ic. hanem kl
~J kotő anyaggal, sohase kenjük azt a
lal zírjuk le, hogy az eredeti :ö ~ekmél) Itve, mlndké,t szélén határozott von31·
.
\ e rakásmódja vllago n látszódjék.

l. - leletek kezelé e a műhelyben
Ilvel a re taurálá konze 'álá
kell alkalm zkodnluk, a~ alább~~kb s mód~zereinek a különböző anyagokhOZ
A leletegyütte k nem egyszerre • a; anyagok szerint tárgyalj uk ezeket.
lésre, s éppen ezért foko'zott fl' .~ szor nem ls egy helyen !kerülnek keze·
bizto Itására.
g) e emmel kell vigyáznunk az összetartozáS
11előtt a restaurálást-konzervál
.
meg kell emlItenUnk, hog" OsszeálU~SI eljarásokat részleteiben Ismertetnénk,
tással előál11tott két mag\-am el ú sukkor figyelembe vettU'k a sokszoroslkézikönyve. 1950, 1952) tan~l~ga~t~~önyv (A konzerválás és restaurál~
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Kerámia
földb I el-kerül k rámla tárg\' k - le n .
Jelé hez tudnunk !kell, hogy, kui nböző k;roakg).obb.. rcsz~n cd ny 'k on beiUli nem cg)'form . lj ra 'I k szlt II k '\ ?an \~~) l~)'eg) korSZ:l'
az agyag ös z tétele s az dény g t
ls Fől z e(~ ny k ~. KUlönf le lehet
az edény k gY nge m gtartá t
It k '
g k tt6 g) <1rlóságal okozzák
k
.
. z u orban - nálunk a kclláklg Sl8badké~lel formált s nagyobbr zt szabad túz n
t tt d
'.
t . Bar zek között I y nnak sz r nc
bb
g.
ények t k ~I'
~ Jobban kiégetett _ , t hát r bb meg .rta.
"
t tclu agy, 'b I f rmalt
u
danbok k lU lUk kerUI
kl a ro~u.1 .. g tett, ma!l k ny anyagú d ny
eg) r ze ..: m'gflg) I~s
szerint különo n a Irok ból lőkerUlő k r mia egy r 1SZ t ég II k kl k' . bb
gonddal.
\ s
, A korong sa zárt ég 'tő k m nc komoly v Ito~á t j lent ll. i\ korongolas technikája, amell tt, hogy m ggyorsltot1 a munkát, az n\ 19 j hL.
minő, ~é~ é.. jobb megdolgozá t I megkövet Ile. Az 1 \a nak az dén\
.. k1huzasa~a alkalma nak k 11 tt lenni , ha ö z 'tét le ma
m . volt I'.
~ zart ég t6 k mencében való kiég té fokozta ugyan az dén y k tar·
tó gat, de, azért a korongon készült dény k között i találkozunk múli kony anyagu darabok kal.
.kor~>ngolá nálunk a kellákkal Indul m g, dc a ké. bbl Időben (pl.
szarmataknal. avar knál stb.) I talikozunk z1badkézzel \ag\ Ú. n. kézi
korongg I készItett edényekkel.
.
€rt~ető tehát, hog el sorban a kézzel formált b r szul ég~t t dé·
nycl<et tam dják m.eg a földben oldott sók tb. Is
boml1 ztjík fizik· ilag
é. kémiaIlag egyaranl. Főkénl ez k (kUlönösen a sirok ból elők rUltck) kfv"nnak kUlönlege gondosságot, neml.:SaK a Kiem léskor, hanem a továbbI kez l
során i!).
A gyenge megtartású edények mellett óvatosan kell kezelni még az
égeté után festett, a mé zberakásos és máza edén\'eket 1..
A kerámiai tárgy k r ndbehozatala zempontjából különb. Iget ell lennUnk kezeletlen és rosszul kezelt tárgyaK között.
1. Keze/ellen lrirgyak
Tisztitás. aj A terepen a széteséstől megóvott gyeng tartású dények
további kezelése:
l.
nedves paplrral vagy vászoncslkokkal b pólyált dényekn k el6ször
a belsejéből távolftjuk el a földet: óvatosan megned\'esítjük - ügyelve arra,
hogy az edényt burkoló papfrréteg (vá zon) át ne ázz k - s kap rósz r. zammal, rétegenként szedjük ki a földet. Ezután hag~'juk kiszáradni az edényt,
majd be.lülről celluloldos oldattal bő égesen bei tatjuk, 24 ór I száradás után
a külső. burkoló papfr- (vászon') rétegeket vfzzel megnedye ItjUk, é f koza·
tosan lefejtjUk az edényről. Ha az edény külső felülete szilárdabb, \'ize ecset·
tel a rátapadó földtől teljesen megtl ztftjuk, majd záradás után klvUlről I
beltatjuk ilz oldattal. Ha az Ilyen edény relOletén mé zlera.!<ódás ( zlnter) ls
van, külsö !konzerválás előtt ecsettel ósav zzuk, majd vizzel többszörösen
Oblltjük, s a száradás után konzerváljuk. Ha a külső felUlete rendkivül mái·
lékony, akkor a papIr- (vá zon-) c~lkok eltávolítá a után szár dnl h_gy juk,
kívUlröl ls kon7.erváljuk, majd telje száradás után acetonos keverékkel (50%
aceton és 50% amIlacetát) mOSSUk és tisztltjuk le. Ha mészlerakódás van
1'éljta, a fenti módon Igen óvatosan kezeljilk.
2. Hasonló módszert alkalmazunk a környező földdel együtt klemell
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QlOn B annyi. bogy az edény széte~t
gy DBe
r
utólag peSJ ~ be aa edényt, a kUl fOld
=:ad
pa~edv
tt 4llapotban aló elté oUtása után vagy
tieg
kül915 földdel együtt. [mek sz4ra
utáA ezdjQ~ meg a bel
föl~ !távoli·
té t a fenU módon. Ha darabokra tort. ~a .t edényt emeltUnk kl, a
belsc5 konzerválás
a papI
olt eJté oUté után darabonk nt kez IJOk
(konzerváljuk, UszUtJuk tb.).
H jól égetett erc5s tartásl1 edén szállitottak be a benne levő földdel
'együtt. a bel915 földet ugyandgy, mint a fenUekné 1, nedvesített rétegenkén:
távoUtJ
el.
.
U
I'
Bármily fajta edén:ból szedjük I kl a földet, nagyon gye JUnk. meri
belől
lelet
I előkerUlhetn . Ha leletre bukkanunk az edényben, figyel·
meztessük a régészt. mielőtt klszednénk helyéről.' Otmutatá al~pján az edény
bel faláról é a fen tájáról tegyünk el földmintát vegyvizsgalatra.
t lepről Stlármazó f<'lzőedén\'eJt belsó felUletére sok esetben kétségtelenUl étel mara·
d ok emén\' rétege tapad, ebból I le kell kaparni vegyviz gálatra.
Urnák bel
földjét, amelyekben égett embcrcsontok. ék zer k. szközök stb. lehetnek, csak a régész jelenlétében bont uk ki. Ezelk helyzeiéi
ugyani ponto.
meg kell figyelni
fel kéll JegyeznI. z edénycserep I
tartalmazó csomagok kibontásakor nemcsak a írs.zámra és! lelőhely-cédulákra
kell ugyeinI, hanem az ásató e tlege figyelmeztető feljegyzéseire ls IpL
festett edényeknél). mert azok a tárgyak további kezeléSlét befolyásolhatják.
b)
jÓ égetésü. eros tartású edényeket é c tepeket lisz
vfzben
áztatjuk. Igy a rájuk tapadó földtől gyengébb vagy erősebb g ökérkefével
könhyen é jól. megtlszUthatjuk. agyon ügye1jUnJ< arra. hog a töré felülete·
ket I egészen U ztára keléljUk. Tisztítás után a darabokat addig hagyjuk a
vfzben. amfg t lj n telftődn . Erre azért van szOkSlég. hogy a restaurálás
következ mozzanatában a tárgyak minél kevésebb sósavat szí jan
ma·
gukba.
kerámiai tárgyakra a földben ugyanis csaknem kivétel nélkUl több·
keve ebb mész r, ·ódlk. Ezt a sósav oldja. E:ppen ezért a jól megU ztrtott
é vfzzel telftődött tárgy at tömény sósavba te zük.
só.a\·az· t könnyen szellőztethető helyiségben. lehetőleg üveg, eset·
leg porcellán vagy fajan z tálban végezzUk. A tálat ha znáIat után azonnal
fedjUk Ic. Legjobb. ha . ÓsaVg67t elvczet6 c 6vel fel zerelt U egszekrénykében tartjuk a sa\'a~ó tálat.
sósavban annyi Ideig hagyjuk a tárgyakat, amíg
a pez gé t~rt. Utana ti zta folyó. vagy ha Ilyen nincsen, többször váltott víz·
b n ddl aztatjuk.:. am!g.a kék lakmu z pirossá válik, illetőleg amíg savanyú
zaga meg n m "lunlk. Közben a tárgyak minden részét még egyszer jól átkeféljUk.
•

:zó

só;;avazá utáni áztatá t azért kell gondosan végeznünk, mert ha sósav
marad il targy~n, az. később sárga foltokban meglátszik a felUleten, sőt fehér
pené z formájaban klüt az edényen. A gyengébb edény falát szét ls bomI~ zthatja. azonkh'UI káros a raktárban vagy klállftó
k é b
I vő fém'
tárgyakra.
.
sze r ny en e
Sósavazás u n a fcHlleten néha mészlerakódásszerú anyag marad,
amely: olykor a mészrétegnél ls keményebb. Eltávolltása I en nehéz. Ha az
edény fala elég er6s. akkor marónátronlúg 15%-os oldatá~an 5 -15 óráig
f6zzUk: ez a lerakódás egy részét feloldja
.
óbblt
kaparással távolltjuk el ils Utá
á
' a többit megpuhítja. Az ut
vfzben főzzUk. majd 3:- 4 ~ráns ~t n 2 - 3 órán keresztill többször váltott
tartású edénvekr61 csak mechanik t tiszta folyó vfzben áztatj uk. Gyengébb
•
usan távolfthatjuk el a lerakódast.
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Külónlege kezel/kiván UszUtáskor a ro szul g telt. m lIékony, mor6dó anyagl1, tO\'~bbá az égetés ut n f st It, a m zberak
a m za
la,
A gyenge anyagú edények és c repek köz It I akad olyan. amelyet
rsItott eljárással, k zb n tartva. c It I Pmo hatunk. ósa\'azhatunk
utána vízben öblllh tUnk. Ezek t szárad
után konz rválJuk:
llulold s 01tba merftjUk 9 b n~e tartjuk addig. amíg a gyöngy l 9 m g zünlk. vagyi
t4rgy t 1!t6dlk. Utána a f IUl tén 1 \'6 fel I g t puha ruhad, rabbal I ltatjuk é klszárlljuk. H z' radá' után f n~
foltok mutalkoznanak a f 101 tén.
azokat acetonos k v rékb mártott ruhad rabb I l dörz öljUk. Az' !g~ k nzervált tárgyak s lIakkal raga zthatók.

Ha a tárgyak gész n gy ng tartásúak. száraz állap tb n a nagyjából
aló m gli zUtá után k nz rv Ijuk. 24 ór
z rad
után a tör. f !Ulel·
ket acetono k ver kbe márlott ec ttel ti ztrljuk,
a darabokban lev6ket
száradá után l aga ztjuk. A kUlső felUIc t ak r raga zt s 16tt, ak r ulána
hasonló módon II ztítjuk, és ha szUk éges, ecsett l só vazzuk, majd vízzel
tObb zör leöblltjük (áztatni nem zabad).
lIako álltatá al ls sz kták er6 fl nl.
A gyenge anyagú cser I ket
Ennek hátránya az, hogy a gyenge oldat nem zllárdflja m 'g I gg . a sü·
rúbb oldaltól pedig a tárgy klfénye edik. Enn k cltávoHtá kor il fIOlet ls
meg rUlhet. Legfelj bb edén ek b l ején k t!tatására használható úrü
állapotban.
A másik azonos célú eljárás, a parafin ban való kifőzés. még kcvésbb
alkalmas. em erős fil meg eléggé a cserep k t s az fgy kez It darabok Igen
nehezen ragaszthatók. A raga ztásra val6 előkész!tés - v gyl s a törésf 10leteknek a parafIntói ég téssel val6 megt!sztrtása - hosszadalmas. Ezek n
a helyeken a cserép tartóssága ismét megszünlk.
Az ége/és u/án fes/ell kerámiai tárgyakat. am Iyek az őskorban gyakoriak. de későbbi Időben ls akadhat belőlUk. nem mabad sem vízben áztatni.
sem sósavaznl.
A rájuk tapadó földet, egémen a festés szintjéig, kaparással ( tleg
faragással) távolftjuk el. Először a minták mellett! festetlen edényfclOlelről
szedjük le a SlZennyeződést, s csak azután a feslett részekr61. zokat az ed nyeket és cserepeket, amelyeken a festett díszftés még határozott réteg t
alkot, igen vékony és gyenge víz ugár alatt. vízfesték- csettel t1mtogaljuk to·
vább, majd szikkadás ulán finom kaparó szerszám~al távolftjuk I a még
Itt.ott található szennyeződést. Az edény megszáradasa után a festést a kö'
vetkező módon rögzítjük' alkoholban oldott fehér sellak, lIIetőleg glutolln
vagy mézga híg oldatáv'al porzftva bepermetezzUk; Glutolln, vagy méz~a
használata esetén' a penészesedés meggátlására még 4 %-os formallnnal l
bepermetezzük.
Darabokban levő és kiegész!té re szoruló edényeknél mindig sellakkai rögzftsünk mert a nedvesség a másIk kettőt feloldja.
. '
'ko . réteg maradt meg. vagy csak
Ha ·az eredeti festésból csak igen ve n~
ából val6 U9ztllá~ után'
Itt·~tt látszanak a nyomai. a száraz állap~lban ~l~~{jebben lőtúnJék. Ennek
a tárgyat vízbe mártjuk. hogya festés ny ama
d záradás ulán
figyelembe vételével Itt Is,finom kapargatással tIsztíljuk, maj s
é . állll amelyen mésza fenti módon rögzítjük.
A I
f I d" t lé az olyan festett ed ny
.
egnehezebb e a G< e
I U k kell Ilyenkor 10 %-os sólerakÓdás ls van. mert azt s6sawal ls keze n n
.
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old
teIJOk a lzbe mártott edény fe tet.
ag) 20~ .
I I bősé
n leObUtjOk.
festésr61 kaparga.
I~n ré zeit.
na U I k~f: mésuét get eltá olltanun'k. Ig n óvat n kell
lással. é pattlntg tá
e 1 e ott a fest ls könnyen lejön az edénvró1
zt v geznUnk. m rtda m %epe'kgyen a díszítés mlntált nehezen IsmerhetjUk
Ha li C tett e nye re
'1 I k
'Jából t1sz11tJuk meg. a töré fe ü ete et azonban gon·
fel. klvOlről e k nag~
I l _ fOggését ls C1gvelembe vévc ti
rt
dosan. Osszeragasztá után a minta """"e
'.
~I.
hatjuk tovább a fenU módszerek alamelyikével.
z eg~ enként ti zt!tott
darabok I Cennáll az a v szély. hogy a. mInta egyes része~ még jobban el·
mosódnak. é ö zeCUggé t ragasztá után m C1gyel?et j Uk meg.
mé b kása kerámiai tárgy 1 hasonlóan ó\ ato kezelé t Igényel.
IzLen n ~e~~ sz:mt rtó áztatást és óvat09 keCélést vagy ecsetelést általa·
ban még klbirja. de MlSdvba tenni már nem szabad. mf'rt rt sósav
mész·
berdká t I Cclolclja.. Ié zler kódás esetén puha kevéfel Vflgy ee eltel, vízzel
megtl ztItott t'dény dL zlteUen ré zeit 15-20%-09 9Ósavval va.gy ee.etsavval
addig cc eteljllk. míg a pezsgé tart. Utána Uszta vizben . jol, kl ztatjuk
mészb rak . , ré lekrol kaparással vagy pattlngatással távohtjuk l óva·
to. an a mil zréteget.
9Ósavba. mert a 9ó v a máz
A móza.s tárgyakat é c erepeket se tegy
felUl tét I m~gtám;Hlja. z Ilyen tárgyakról a mészlerakódást a következö
eljárá sal tá\'olithatjuk el: Az egyik felUletén mázas kerámiai tárgyat egy·két
óráig. a mázzal telje. cn bevontat pedig huszonnégy óráig II zta vizben fUrö zt·
jOk. hogy vizz I teHtMjék. zután egy súlyré z ecetsav és öt súlyrész viz
keHrékében áztatjuk - a mé zlerakódá vastagsága é az edény megtartása
szerint _. 1 - 12 őr 19. Puha kefével eltávolltjuk a mészréteg megpuhult.
SiÍrrá vált m. radványall. VágUI folyó vizben addig áztat juk. míg savanyú
szaga meg zűnlk, Illetóleg a kék lakmu zt a viz vörösre fesli (Baki Gy. el·
Járá ).
zóriló, Az dényeket é cserepeket lIsztftás után vagy természete3
úton hagyjuk me zár dni vagy me terségesen zárftjuk. Utóbbit a legkillön'
félébb módon végezh tjUk cl: gáztűzhelyre fektetett fémlemezen. fatótesten,
takaréktűzhely lapján btb.
z a fonto. hogy nyflt helyen szárítsuk. Arra kell
flgy InUnk. ho ~ a árgyakat túl ágo an át ne hevltsUk, mert áttilzesedell
r~ ~elken jobban kiégve - megváltoztatják színüket. A mesterséges szá,
nta nak a~ az .elon .1.', h gy ha e etleg maradt még sósav a kerámlában, az
a gyors parolga kö; tkeztében biztosan eltávozik
• A cserepek válogatása és összekeresése. Száradás után a darabokban
11.'\0 e~ények tö:edtSkelt rendeznUnk kell. hogy az összel1l6ket könnyebben
megtalaljuk. . _Irok~ól el~keril\o kerámiai anyag rendezés~ sokkal könnyebb,
~Int a tel pekr I ~armazoké, mert az egyes edények valamennyi vagy leg·
töb~ darabja. me \ 'ln. Rend zerlnt edénvenként killö .k··lö
csomagolya
darabkerUInek a muzeumbn Legfeljebb egymás 'közé rosk dt néh~ n dé
Jait ( omagolják együvé.
a n
ny e ny
av

lia egy.f'~~ ed 'ny darabjai egylilt vannak, a rendezés abból áll, hOg)',
a fda~éakbokatá~ ol~ n ~ rrendben rakjuk magunk elé, hogy hozzánk legközelebb
a en ,u na 'l ha. majd a O\'ak s végUI
r·b b
edény d1rabjai vannak egyUlt· lő
a peremdarabok legyenek. Ha o
edén~·t'nként kell azo'kat n~gvjá~1 SZlökr a. vastagság. szfn, dlszltés tb. alapján
m6dön
.
e Ulönltenl, s csak azután rendezni qrfentl
Telepen rltkábban találják egye v
. II
rend zerlnt ö sZE'keveredtek S k . g. vagy több edény töredékét együ ,
. o Szor 4 - 5 csomag kiterített anyagából ls
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hl nyo. an ,k rill~ek ö ,ze egy- gy l:d ny t r d kl.'l. 8ppen eZl1rt a r .'
urlitor az ~ ato .rég... wi mindig b . z lj meg, hogy m l~ dt!n~ s p rt kat
ell együtt viz gainia. z Ily töredékek r nd zé .. kor a f ntl k t mód z~rt
ft nl kell, t há t f nék, ha ,perem tb. zerlnt, az nkl\'lll az cg\" '5 rlélY k jellegzett
g I z rmt I c OpOI tositjuk a t r dék ket. 'anélklll ,;zonb, n,
hogy zokat m z !:.lkUlönít n nk eg má tól.
tár rend zé )..?Zbdl i c~ymá m Hé t zUk é~ krNával J löljU).. al
1.'1116 darabok,~. Lzt a munkat
rendezé. után to\;ibb foly tat juk.
:\z olyan dény knél, a~ ly kn~k tör dék 'I na yr zt m'~gh nnak, I'n
k II tor kednUnk, h gy mlnel több d rabjának ml' t<lláljuk ,I hely l, ner
• a r..ga ztá. foly,.mán utólag talált k zb O darab b n,' dall11, t okozhat. z(o(
kell szedni a már ó' 'zeragn zt tt d ny t va y ann, k gy ré. zél, hogya m g.
talált darabot a h ly'r III szlh . Uk.
t I prOI zármazó öSS'lcke ert tör d k k ktv t l k. Itt legjobb az
zetalált c r p ket azonnal ragasztani, m rt dényforma, tör' \'onal stb.
tekintet bcn I több támpontot nyújtanak. é I Y m gk nnyítlk az dény
többi darabjának él zeker 'é ét.
Ragasz/ós. K·rámlal tárg, ak raga.ztására a d naturált vagy ti zta sz sz·
ben oldott sellak a legalkalma bb. Előnyei a többi ragaszt kk I z mb n:
l. gyorsan lehet vel dolgoznI, 2. erOsen ö z tartja a c r p k t, 3. a tör &felUletek között zak zerű ragasztásnál réteg t n m alkot, 4. c ak magas
Mfokon olvad, a ned csség nem befol ásolja, vé UI 5. - amI lán a l g.
fonto abb - ha rag ztáskor egye helyeken eltérés k adódnak, az ö z·
tartozó törésfelUletek nem fekUsznek pontosan gymásra - ami sok drabból
ragasztott edén nél a leggondosabb ö szelllesztés setén ls m gtört nh Uk a megfelelő helyeket felm legflve, a darabokat a szukséghez képe t meglgazlthatjuk.
A sellak-ragasztót úgy ké zitjUk, hogy jól záródó Uveg- vagy porcelán·
~gelybe jómlnö égú °aranysellakot teszUnk, s annyi denaturált szeS'lt önlUnk
rá, hogy ellepje; majd jóllefedjük, hogy a szesz el ne párologjon .. Kb. 24 Óra
mulva tejfel sOrúségü használható oldatot kapunk. z oldódást ugy gyorsIt·
hatjuk meg, hogya tégely t 10-15 jJercig forró vizbe állitjuk,
RendlúvOl fontos. hogya ragasztá ra kerUIO darabok törésf IUl tel t l·
jesen tiszták legyenek. ezért közvetlenül ragasztás ellltt összeIII sztjUk, ,h~gy
pontosan egy:másra feküsznek·e. Ha n m fekil znek össze pontosan, ny 11\ án
kisebb szennyeződés maradt rajtuk. Ezt drótkefével vagy kapará al el·
Íávolítj uk.
.
Az edény ragaS'ltását lehetőleg a fenéknél kezdjük meg, é~ ug\' halad!unk
felfelé. Csak ha ~Iegendő fenékdarabunk nincs, akkor kezdjük a munkát a
peremnél. Sok darabra ös_zetört, nagyméretű edényeknél két trányból:. a
(enék től felfelé és a peremt61 lefelé az edény közepéig ra aszthatunk. Utana
, _
a két Mgy darabot egymá ra l1\esztve ragasztjuk össze,
Ragasztáskor a két ö zeillő dflrab közUI az egyiknek a megfelelo tör.lelúletét bőségesen bekenjük ellakkal. Ezt a ragasztó~a mi~t,ot~ 15 -/~ ~~
hosszú és kb, 2 _ 3 mm vastag drótdarabbal végezhetjük. ~ ö~ en a a a
lehetóleg úgy tartjuk, hogy törésfelüjetI.' felfelé Igyen, éáS Uhgye~t:~t a~~ak
hogy a sellak az edény külsó felOletére r,ál netöfoél~'fJélku'leEt~eZkuett ~öb~~ör Id:-oda
am' Ik d
b
é
6 bb orítás nélkU a r s e
'
ara ot. ,s er se
z
_ má<lk felliletre ls gyenl tesen rá. as
csusztatjuk egymason, hogya sellak a
-h
á lk felUletet nem min·
~taljmk - Ezután mindkét dara•tapadjon. Utána szétve9Szük a darabokatk'
denUtt fedte be a sellak, a hiányZÓ helye en P o u. -

,

319

t felületet hosszában addig
bot e
Idég, agyis a
llak'réteg
b
tpzitva. szono an ös zenyomJUk
melegitJ •
felQlete kJslmul. Ekkor pon
t
ohol légetésének másik módja
és 1db0l
igy rtJuk a
te. el felfelé tartva, Bunsen-lánggal meg.
az. hogy a dara
at
t f l;ue 2-3-IlOl"
megl9lJlételjUk, mindaddig.
gydjtJuk a aellakot. Ezt ma
é
a llakréteg felUlete kl nem mul
amig a szesz m denQnnen kl nem gl:.m
majd összenvomjuk a kél [elll:
Utána még néhán mlisodperc1g me "15 tJ
0

letet.

'

•

az utóbbi módszer az a almasabb, mert kevé bbé
szesz
~t a se11aIcot I mePgessl1k. sellak - a m gégé
......,&...&t oAbbé-kevé bbé elveszti é réteget
fordulhat elő, hogy ma6"
mértéke szel1nt - raga ó ké....--6 " w
alkot a törésfelOleten. Ahol gázvezeték ninc n. butángáz-pala,:<ot kell bezereznl. Forrasztó lámpát
sz zlángot ne használjunk. ehézke
é
t·
leg
ertelenné te9Zt a m
át. mert az elc5bbl könnyen elégeti, az utóbbi
Iszont nem meleglU eléggé a llakragasztót.
_
z összeragasztott darabc*hoz. helyes fekvé Uk ellenorzé ére,. mikor
kissé még mozgatnI lehet. a két darabot összefogó harmadikat llle ztünk.
Mu á at meggyorsrthatjuk. ha az összeragasztott d rabok l nem
kézben tartjuk. a vég96 klhúlé9lg. hanem homokba állftjuk. Erre a célra egy
kb.. 40 X 60 X 10 cm-es faládlkát. esetleg emény kartondobozt I használ·
hatunk melvet csaknem szlnUltlg szitált homokkal töltUnk meg. rra Ugyel·
nlink kell. hogy a homokba állltott. öSSleraga ztott darabok egyen úlyban
lelO'en • n hogy ön úlyuknál fogva a ragasztásnál szétessenek, szétnyOJa·
nak vagy elCSÚ9SZ n .
Klhúlé után a ragaszt szilárd tartású. Ilyenkor eltávoHtjuk a töré9vonal két oldalán klnvomódott sellakot. s ha véletlen ul a killső felUletre is
kerUlne. azt lehetőleg az egyes ragasztások után Ietlsztftj uk; ha va tagabb
rétegú, akkor előbb Bunsen-lánggal felmelegltve, éles késse.l óvato n lekaparjuk. s utána denaturált szeszbe mártott ronggyalledörzsöljük.
tkisebb
foltoknál c k az utóbbi eljárá szUk éges. A ti ztftást. ha szükséges, a ra·
gasztá befejezé
után meglsmételjUk. A k019Ó felUletet teljesen meg kell
tlsztltanl a raga ztónyom ctól. mert kUlönben a tárgy bevonása után a sellak
maradványa lcs1llog.
.
Bárhol adódnék ragasztásból származó hiba - amint arról már sz6
volt - azokon a helyen. ahol a hiba okát láljuk, felmelegítéssel Iklssé
meglazltjuk a darabokat, Igy helyUkre IgazItjuk.
biztos 1<ezO re taurátor a finom anyagú, tehát éles töréSlú tárgyakat
acetonban oldott celluloiddal ls ragaszthatja (munkamenetét lásd az üveg·
tárgyak ragaszlásánál). KOlönösen világos szlnú tárgyaknál ajánlatos. mert
ettől a ragasztótól a lörésvonal nem lesz olyan sölét szInO, mint a sellaktól.
Rendkivüli eljárások az edények összeálJílásakor. A sok darabból összeragasztott. olyan nagyobb edényeknél. amelyeknél a raga9ztás önmagában
nem fogja elég erő en össze a darabokat, a következő módon adhatunk szilár'
dabb tartást. Az ö szel1lő darabok törésfelUletébe egymással szemben aszUk'
séghez képest több heh'en l lyukat fúrunk. A lvukak az edény nagyságától é9
falvastagságától fOgg en, l ~ 4 mm átmérőjGek 'és tI! _ 2 cm mélyek lehetnek.
Ezután meg,felel nagysagu. de a lYUk átmérőjénél vékonyabb (0,8 -3 mm)
ré7,d~tot \'agunk, s azt elŐSzör szárazon az 'ÖsszeIllesztett darabok lvukalba
probaljuk. neh~g:.' hosszabb legyen, vagvoidairól feszUljön "jól ktÚszt!tott
lyukakat megtoltjUk a ragasztáshoz hasinált vagy annál kl~sé 9ÚrGbb sellak'
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Idégetésé

ttal. úgy~ogy bel ő [>IUlctéhcl jól hÚ7ZákcnjUk. 11ajd cg\ lk h ukb'\ bele.
tjuk a drotol. é . zabad vég n I3un 'n lángg I több. z r ~g\'má~ul<ín mele.
G'. amig a cllakból az Ikohol kl nem ég. Klhúlé utan drót. 711 rdan
'I drót kl lló
llnl a lyukban. Ezut~n a~ cdényd r'tbok töré. ('IUlet 'It
t I be UakoZ\ a. a mar ICirI módon r, ga ztjuk ssz' d, rabok, t.
Gyakori az ~Iyan dény. am ly ból Innen-onnan n 'yobb dara ok hIán znak. Ezek közül egy
knél még kl 'gé. zlt után l. fcnnállh t a . zéte
zélye, különö n akkor, ha a m 'glcvó ré.zét I olyan apróbb darabokból
áUltottuk
z, am ly k löbb h ly n I csak rö\l<\ érlntkl zé I fclUl ltel Cd t.
lakoznak egymá hoz. z dény szét
ét Ily nkor úg) akad' Iyozh tjuk meg,
hogya nagyobb hiányokat határoló l ré f 'IUl t kb
z löbb I 'Irt módon
ampó \ gű r zdrótdarabokal ró ItUnk. Ezek kl g . zll . kor a gil z trő.
n hozzáfo ják ai r d ,ti dat·abhoz. Arra azonban Ugy Inünk kell, hogy a
drólkampók a falva tag ag k z p r e s nek, é. al. edény fal hajl sat köv C _
k, mert kUlönb n klegé zlLé kor kllál zanak.
Ita az dénydarabok t ré [ IUl te cró n m gkopolt, I gömb ly CI U,
vagyi' az ö ze1ll6 darabok tapad i f IUl l 19 n . 'k ly,. llak h -ly ,It gyantá rag ztó mas zát ha ználhatunk. Ez a hézagokat ls kitölti, s Igy mcg.
feldó tartá I ad az dénynek. A masszát a köv tk z6képpen készitjUk: J k
porrá törl g 'antát fém dényben felolvasztunk, 5 dk m hvla zt. majd ennek
feloh'adá
után 95 dkg Ikporl (talkumol) le5zUnk hozzá, s y nl te ma zlá\a keverjük.
tűzről lev've, 5-10 percig állni hagyjuk, akkor kb.
40 - 50 cm ho zú, 10 cm széles fémlemezből hajlftoU, jól ben d" ltell
vályúba önlUnk belőle. Ezl azonnal vfzbe les zUk, de még m leg állap tban
kive, <zük onn"ln é rúddá formáljuk. Ezt a mŰ"el tet addig IsmételjUk, mIg
a ma za az edényből - melyet közben állandóan mel g n tartunk - el
nem fogy.
Ragaszláskor a rúd végét Bunsen-lánggal addig mel gltjUk, mIg megolvad, akkor jól odanyomkodjuk az edénydarab töré felUletéhez, hogya mego)vadl rész erősen hozzátapadjon. Amikor az összeillő töré flUleteket beutána
vonluk ragasztó\'al, mindkettőn egyszerre megolva ztjuk a ma szát
ö zenyomjuk. A törésfelUlet mentén klnyomódolt fele I ges mas zát megmelegített éles szerszámmal távolltjuk el.
A gyantá ragasztó nem olyan jó. mint a sellak. Igy pl. nagyobb melegben meglágyul, tehát 'könnyen zéteshet a vele ös zeraga. ztott tárg.'. ~ppen
ezért csak Igen kivétel s esetekben használjuk, s él vci ragasztott tárgy 'Ikat
. .
.
napfényen vag fúlságosan meleg helyen ne tarLuk.
gyantá raga ztót sellakkal raga. ztolt. gyenge tarta u ,edény ek Id~l~'
lenes megerősítésére i használhatjuk. Különösen az igen hlanyos edények·
nél "álhat ez szükségessé. Ezeknél ragasztás közben is fennáll az a \'eszély,
hogy 7,éteslk a már összeragasztott ré'lZ, "agy hely nként olyan klc.lny az
érintkezéSI! felUlel, hogya ragasztás nem birja el az odacsatiakozó r~szt Ha
kisebb részt kell megerősítenünk, a raga ztások belső. vonalát a rUd. megolvasztott végéről több helve n rácscpegtetett és hozzanyomkodott gyantás
ragasz ló tömböcskékkel fogjuk ö ze. Ha nagyobb fe!ületrész erőslt~s6.r6!
van szó, az edén bel felUletéhez a szUkséges részen megfelelő h? zu gu
drótot haj1ftunk s ezt néhány helyen gyantá. ma szávai odaerösítjUk.
Ezeket az 'idei lene9 er6 ítéseket a hlány'zó r szek glp zel, val? klegé·
SZftése után amlko~ tehát az edén\' (ala szilárddá válik, eltavolltjuk.
....en Ie ze dhetó , ,'ag", megmelegltett éles
,
. konn)
massza gyenge
melegítés ulan
szersZámmal ls eltávolltható.

a

ti R~gt':szel -

1120 _
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feoUekhez basOn16 be
ol an 099ZeragasztoU edén)

e
llIIé

"tolj
meg szUkség esetén az
t l . amel~ek kl gé ziL nél kUl

a
tárba.
rtá' dé
töredékekb& OsszefB88SZlOtt olyan ~enge ta su e nyr zleteket.
amel 'ek teljesen n m egésZ1tbet6k • dBY
megerósfthetJük. hog~ JZ ösz·
s.zeragasztott töredékek közötU hlán
t gipsszel pótoljuk..
re urál egym
övetó mozzanatai során a kerámiai ~yag többször ls IUtoztatJa a helyét. z
tás!. 9Zámot órző cédula elkall~da nak veszélye tehát állandóan fennáll. Ezért a ragasztás megkezdése el tt vagy közben a tárgyn
lehetc5leg a belső oldalára zsíros Cehér krétáv.al írjuk fel az
á tásl számot é Jelzé t.
krétaJelzé benzines ronggyal barmikor eit voUtbatJuk.
Gondo unk kell arra ls. hogy az edényeken a legészltés után a tech·
nlkal \'Izsgálatok egy része m r nem végezhető el (pl. anyag\'lz gálat).
Eppen ezért. ha egye edényeknél maradnak be nem épllh
c erep k.
azokból legalább néhányat tegyUnk el a klegé~ített edénnyel.
Kiegé zité .
kerámiai tárgyakat általában Ce9tett. tIléha Ce tellen gipsz.zel egészítjOk kl (szempontjait lásd a bevezeté~,ben).
1. Előké zlté . A finom szőr· vagy selyem zltán átszitál t gip zet és
porCe téket zárazon. nagyon egyenlete en keverjUk ö ze. Mennél több porfestéket kewrUnk a glp zbe. annál Inkább csökken annak kötóképes ge é
szilárd -ga. gyelnUnk kell tehát a kettő arányára. amely a gip z minősé e
szerint I kuJönböző lehet. l\flg a finomabb gipszbe szUkség esetén 40-50~
rI' téket I keverhetUnk. a durvább mln6ségúbe 10 - 209 o-nál többel ohare
tegyUnk. Ha az eg\'e porfe-tékekbc51 a sötétebb árnyalatú zfneket ha znál·
Juk. kevesebbet kell belőHlk a glp zbe kevernUnk. hogy a szükséges színkeve·
réket megkapJuk.
,
.\ glp .zkcveré.k színének helye ségét úgy ellenőrizhetjük. ha egy kl
pepet ké zltü~k bel?le. annak zínét ö zehasonlítjuk a klegészltendó tárgy
jÓ,1 benedve.ltett re ének zíné\·el. :\Iég biztosabb az. ha a pépe vékony
retegb n ?Uplro ra kenjlik. me
sége n klszárltjuk. s úgy ha. nlltjuk
ö sze a zaraz edény lapszínével.
•
_ . :\lIndlg több ~ ·tett glp ze. ké zltsünk. mint amennyi a kiegé zítésre
ker.ülő edén~ hez zük gesnek lat zik. Telje~en azonos zínű keveréket még
P~~ ~er ~.em .tud,unk .ké zítenl. tay. ha munk közben elfogy a festett glp·
szünk. elutó arn~ala..tu kC\"erékkel kell a kiegészítést befejeznünk.
Kleg, zlté elott az edény töré felületeit gondo. n megti ztítjuk az Ittoll rajtale\ 6 . ellaktól I . mert aellakos részekhe
I
t
d
Ezut,'n mintázó anvaaból . ,
z a g psz nem apa. "
'ékon\' I pém·t forrnálu k <:Oh . \a~ ta~adó pia ztilinbó] olyan nagy ag u
'obb'legy'en' Ezz
. , . o~. az a hlanyzó ré znél minden irányban na·
~. hiányzó 'ré~t
I ~g\ fed IU~ be - ~end zerlnt belülről. néha ki\"ülrő1 "
.' Ezután 'sz~~:?t ~z ~~;~~ f:.I. ?elso. Illetve külső hajlását mindenütt köjól odatap'ldjon. Arra 'lzon~ ?rü:~. eredeti részekhez nyom'kodjuk. hogy
ne nyomódjék s azok közé ne ~a;~~~kznunk kell. hogya törésfelületekre ~~
letet előzőleg ned\'e fu ük
h " Ha agyagot használunk. az edényCel uPia ztlllnnal arám'L'I,gme~~d o?~ az agyag könnyebben hozzátapadjon.
Ké zltése a kÖ\'etkező:' fém~dén~.~gosabban és 'könnyebben dolgozhatun!c
en
Hozzáöntünk 90 dkg parafinolajat é .. 135 dkg. méhviaszt olvaszt unk fe~t
beleöntve egyenlete. ma zá'á ke.5 osszekeverjük. Ezután 3 kg heg!-1k rét
öntjOk. majd klhúlé<e után jól o"s \ erj~k. Félig kl hűlt állapotban lemezre
.
szegyurjuk.
kerUln
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legé~zít - munkamen te' \ glp z ,t
.
a glpszkeveró gumlc zébe' ;lőre
apranként cs 'g~ 'nlct . n
rJuk. mig a besz rt ré z -már leUle dc~~öllÖlt \ Izb '. Közb n mindig
a glp.z a viz línélg. t egy II h I .:::
"~ zórást addig foly tjuk,
• de mé . kön", n é gyor n . tn(;~\ nd~~nal'é~lá .. \ m1ga. bbr, ml'l·
yJuk. hogy
glp z mind 'nUtt gy nl teS('n 'átn ~I\n\~j' ~odP .rjc1l K tllnl
verő zer z.ámmal - h bver6 mozdulatokkal
. l ,ma c g P z8á
I
- cgy n t
k \crjUk
rml y en egy~zerun.li: I. tűnik a mo t l [rt munk Colyamat h
;
I
orlat s.zUk. g
ahhoz. hogy 19 z n m gl m rjUk a 'Ip
kUIÖ O~ Z~
( ett glp9Z. vi lked
nek t rmé z tét. Ug} nl9 pl. a flnom~bb gl~ ~ ~a ~
bbla~. dhe egbYb'enl~ltás ~Ib n nedve dl ál
UI P zik Ic. mint a dun bb.
ame ~ ~.e eze
_u y na fogva gyorsan. t lj
átn dve dés
lőtt UII\ed.
Ezenkh UI minél több porf téket keverUnk a gIP9Zbe. nn I l
bban U'I p.
szik. mert a glp znél könny bb. de nehezebb n átned\' d6 porC. ték-o zem.
a feLzlnen tar~j k. lia ezekre a tulajdon gokra nem UgyelUnk kellő.
képen. glp zke~erékünk egyen tlenné. csomó . a klegészlté pedig pl. likacsos zerkezetuvé álhat. gy IjUnk arr I~. hogya glp zkever6 z r. z mot
a Colyadé~o~ belül mozgassuk, keverés közben kl nemeljUk. i\ glpszkeve·
rékbe kerülo légbuborékok eltávolítá t elósegílhetjlik azzal. hog} a glp z
II 'iT!- k verése után a gumicsésze alját flnoman a ztall phoz tb. Utögctjük.
miaital a légbuborékok a keverék Celszínére mikednek.
A gipszet ö szekeveré_e után néhány másodpercig mél állni h g\juk.
Ehhez I a gip.z termé_zetén k Ismer te szük éges. mert pl. a ho zú 'Ideig
álló glp.,zporból ké~,zült !keverék gyor bban köt. mint a frl bb. h . nlóteép n a űrűbbre kevert gipsz ls a Colyékonyabbnál.
gipsz plh nteté. ' alatt
a kiegészítésre előkészített hiányzó részt határoló törésfelUlctet c ettel jól
benedve ltjUk. hogy minél jobban é erősebb n hozzá apadjon a gipsz. A
hiányzó rész 'kltölté~ét i azzal kezdjük. hogya kölé. nek [nduló glp. lMl lóször ezeket a határfelületeket kenjUk jól be. s csak azután töltjük kl a többi
részt.
A gipsz mindenütt néhány mm-rel maga bb legyen a tárg, er~d ti felU·
leténél. agyobb klegé zítéseknél Inkább még nnél I több t rakjunk fel.
nehogy valahol .kevesebb legyen a szükségesnél. Ha ugyani új felr1ká. ~1l
kell javítanunk; a másodszor keyert glp z néhány árnyalattal sötétebb I z a
korábbinál. A kiegészítés tehát Coito lesz. A most emlftett okok miatt azokb.an a kivételes esetekben I . amikor az agyag- vagy pia ztllinlepénn~'el kívUlról kell a hiányzó részt beCednünk, úgy kell azt a tár ~'hoz er It nün". hogy
a hiány határa mentén ne feküdjék rá az edény felületére. h:\nem néhány
mm-re elálljon.
.
;\llhelyt a gipsz megkötött (megk ményedett). llávolítjuk az agyag· \'agy
pia ztilinlepénvt. s fogazott élű kaparó szerszámmal nagyjá ól az edény bel·
sejében ls egyenlete _é te zük a klegé~ítés felülctét. U 'na k rUI ror 'I külső
relUlet alakítására. (Tálaknál a kü!~ő és belső felületet azono gondc!'ll al?kltjuk.) A munkát általában éles kés el való faragá. al kezdj Uk m"~. ,\zutan
durvább. majd Igen finom Co,gazá ú kaparó szerqzámmal lakílJuk kl .1 végleges formát, úgy, hogya felül t k3parását állandóan \"áltozl tott lran.~·ban
Végezzük. agyon vigyázunk arra, hogy közben az eredeti darabok feluletét
~eg ne sértsük. de ugyanakkor rra l .. hogy a.zo n
sehol <iC m3r'ldJon.
Vagyi az eredeti ré z hatán'onala \'l1ago~'1n lat zódj k.
Ezután. vagy még ned 'cs állapotb~n dun·ábl::. m1jd flno~abb c Iszo)~
paplro. ~al többszörösen áLlmítjuk a Celuletet. !l ezzel befejezzuk a klegész!-
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tett rész formázá t.
. ezt a m
t
Blpsz·k1eg~szít t lj kiszára·
dása után égeu
el.
el6bb1n az az el6n ·e. hog) ~z apróbb Uk csok
eltomMn ,a klegészftés felOlet !JbDjbb amellett, kemén~ ebb le z. Ilyenkor
a c91szolás után az er deu darabokat ned
fi e.lel azonnal telj n meg.
ti ztfthatjuk a glpsznromoktól. Hátrán ~ az. hogr igen ok c i ZOlÓP3pfr
h ználódlk el,
m lk
tben
kkal keve bb cslszolópaplr zük 6gc , \ i zont a
bb szerkezetd porózus marad. z er d ti r zekről
felUlet sokkal Ukac
cslsZolá után c k szőrkefével Igen óvatosan távolfthatjuk el a gipszport. Ez
a tiszti
soh m lehet olyan alapo és eredménre, mint amit \'ize ruhini
égzOnk.
3.
diszlté ,fOl b. kiegészítése, Ha aklegészltett edényen k r olt .
vagy eg..éb bemélrltett dl zíté van, azt a forma végleges le imtá a ut n
mély ItjUk be a glpszfelUlet megfelelő heireibe.
bütyköt \'agy má kldom·
borodó dlszt lehetőleg már a hiánr kitölté kor felrakjuk é úgy f:lra juk kl,
de utólag i felrakhatjuk a Imán kiegészItett fe!üle~. Ilyenkor az el gipSl·
ból formált felületet
sz{)ksége heireken háló_,zeruen bevagdo suk é jol
benedve ItjUk, hogy z új glp z jól hozzátapadjon. Az Igy felrakott domború
téte bb árnyalatú lesz, mint az alatta lev.
két
diszek szlne általában
árnyalat közötti kUlönb get úgy c30kkenthetj ük , hogy az új felr ká hoz vagy
javltá hoz használt gipszet sokkal hig bbr keverjUk az elözönél, \'agy a zá·
razon kikevert f t tt glpszhez 20-40 ti zta gipszet keverUnk, ezt ha Z·
náljuk fel a má od ori felrakáshoz. Utóbbi e etben a má d zor lelrakott
glp z jóval kem nyebb l .z az alatta levönél. ep n ezért véglege lormáját
Ipsz megköté után azonnal far gjuk kl.
ó\'ato :tn • Iehetől
FUi kl gé zi! \. kor cl ör a fUi alakjának é nagyságának meglelelő
rézdrótot h:lJlltunK. Az edény b
rul c tlakozá n:lk hel vén belelúrunk,
é
!lakkal 1: le raga ~tjuk a drótot. /logy a drótra a gip zet 'könnyebben lelrakha uk, a rul bel. ó \'onai't kÖ\'etö agyagg I \'agy pia zt1l1nmagg I töltJUk kl az edény fal é drót között! ré zt, úgy zonban, hog\- a mag és :I drót
•
-özött \églg ruln' me felelő hézag maradjon.
lumlnl.um, ónozott va , vagy vawrótot ne ha ználjunk sem itt. m
\'a~jróttól I őrei
má f~Jt er I é ',mert ezek gyo bban tönkremennek,
árga barn:l rOl
loltok I klUtnek kle é~íté lelUletén .
. ~ermé:z;:te n n _m feltéUenU~ ZUk_ég é néha nem is tudunk 1 t -rgy
a~ pzmének megfelelo glp ~e\'er~ket késziteni Ipl. h) nagyon sötétszfnű a
ta!, . l E~b n az e I: n a kIe é Itett ré zeket utólag le jük megfelelő színun~, t~hat. Ie tetl n glp z,e
h'l ználhatunk a klegé zltéshez. Mégis ajánlato ,i1~ enkor I a~ alapszmt megköze\ltő lestett gipszet készftenl, mert ütó1:hér~~C~fg a t~áa:k~a,~IÓlséag umléegsérUlt klegé zítés alól a festetlen gipsZ kl,
a r
nem oh-an leltűnö
Fe té kor a glp kl é I
.
.
alap zmt, ;kár '1 df:f~éseg Iztt_~ n~k t~.ljesen _záraznak kell lennie. Akár az
celluloidoldattal e vszer ké~ n a \ estj ük , a glpszlelUletet először igen hfg
Az égeté utá~1 fe -té t~:~ a e~~teljÜk (alapozá ).
_ erő n terpenUne (matt I ~er \ al. az égetés előttit - a mázasakat ls
Fényezett é mázas kerámlá~á~ aJ e, t(kkel (~ubusos művésziesték) lesth~!jUk.
é
ge nél két-három árn\'alatta~ v'I·~e nünk kell arra, hogya festés a szuks vonattal sötétebbé \·áÚk.
uago bb legyen, mert a festés a fényező beA rendbehoz 011 tárgyak bevonás é '
.
után be kel1 v
a 8 lenyezése. Valamennyi kerámiai tar'

gyat klegészlté
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onnunk, A tárgy eredeti felületet ugyan1s a

tdlOllOOsabb tI.ztftá után 1 rát padó por !iZUrkftl, a kleg !iZlté pedig száraz allapotban c I zolt - poroz u ,porl 'ony felUletú m rad.
Iért k II bevonnunk
tárgy' t, hogy mind zt I k
. é a n dHsI szemb n I ellen ,ll~bb:i tegyük: Igy a tár y a további' ban n m pl. Lolódhat sajat kl gé zlt set I (Ide-oda raka. gawskor), a k bb r ral-.·)(\ por
g önnyebben letl ztogatható r I .
Enn ,I, a b von- tn k olyannak k 11 lennie, ho y Itala t rgy az cr' I ti
lII1nét minél jobban m gközclft ' u yan, de m st r ége f ny t
zfnt n' kaptőle.

z eddigi gy a 'ori tban k tléle a lY g: • II k va n parafln\ü 7: Igen hfg
old ta I aik lmasnak biz ny ult rr a c Ir" A . lIak-oldatot - am h a r' gasztá ra ha 'ználtnál 6 - lO·sz r hig bb - \' gy porl . ztó c. vel per'met Z·
zDlt :1 felUletr , \:a y az old tba mártoit II nelld1r bb)l ke JUk az dén yr'.
Mindkét lj rá nul a kl gé zft tt ré zekr :3 - <l-szeres menny I g t kell jut·
tatnunk. /I flanelIr ngyot ha zn 'Iunk, l zör 'I
It' ~ k át rolv dékk II
a f lUlet t, de n dörz IjUk, mert a kl gé 'zftett ré. pkr l könnye~ Ip. zet
mázolunk az red tlre . fgy az lolt ,csfko.. Ie z. Allt.: I' s ut n kL é zl'-kadnl hagyjuk, majd e y zer-két. zer f1noman tdörzsöljUk bőve., átlt'ltott
flanellrongg 'al.
A paraflnvlasz·oldat ké zft e: 3 dkg P raflnt és I dkg m lwla.zt I'medényb n ö .zeolvasztunk, és klhú1ő, de még r lyék ny áll potban
dl b nzlnt k verO nk hozzá. Ezzel kenjUk be a lárgy t, .zéle ee. ttel,
Ilzré z',
et két zer-háromszor ls.
/la a tárgy vagy annak gy ré z lénezett, akk r a f nt bbl ell, koldattal - a zUk ghez képe t - három zor-öt zör átkenjOk, közben egy
kis z1kkadá.i szUnetet tartva.
Fény zé re ha ználhatunk parafin-vi zolda10t I, melyet 7: lőbb le·
írlnál - az edényieiUlet fénye sz rlnt - súrűbbr is készfth tunk pl. 3
dkg parafin hoz és 1 dkg méhvia zhoz 2 - 4 dl benzIn),
benzin elpárolgá.
után (15-20 óra), a I lület t puha zőrkelé el. majd II nellronggyal köny'
nyedén addig dörzsöljük, mfg a szukséges fén 'ességet I nem érI.
Ez az eljárás sokkal könnyebb, mint a s Ilakkal való bevoná , Mindkpt
módon a fényezés k fokozatát érhetjUk el az oldat úrúségével és a bevonás
többszöri megIsmétlésével. A hfg sellakoldattal - épen a sellak vi Ikedés
miatt _ gyor é1bban és rendklvUIJlnom fokozatokban lényezhetonk, Igy az
edény eredeti fényét _ kUlönösen ma1t05 fényű edények nél - könnyebben
megközelfthetjük, mint parafinos bevonáSlS31.
Aparaflnos bevonást az élénklényú tárgyak mellet f én mázasok
klegészftéselnek lényezésére ajánlhaljuk.
A mészberakást általában nem pótoljuk, dc azokon a mészberaká
edényeken ameh-ek klállftá ra kerUInek, a földben részben tönkrement mé 2berakást sik porral helyettesfthetjUk. Ezáltal az edény eredet! jellegé~ jobban
Visszakapja. A sfkport száraz állapotban, mind n kötőanyag nélkUl, beleslmftjuk s óvatosan beleUtögetjük a mészberaká helyér, /la tudomá.~Yos r~l·
dolgozásra, vagy a mészbetét ágYána~ technikai vIzsgálatára kerulne sor,
finom szőr kefével a sfkpor könnyen eltavolftható.
2. Rosszul keze IL tárgyak

Egyre rltkábban ugyan, de még mindig aka?nak különböző anyagokkal rosszul raga ztott és rosszul klegé zftett keramlal tárgyak, Régebben
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gtpa , pecaétVlUZt. vfzQveget, vfzUveggel kevert bécsi fOldet, mé
l e ert tl1rót, cem tet, tojást tb. l haS2nál
és nag)'részt ezekből k rOlt ld a ldegésZft6 yag ls.
.
ragasztók legtObbje ékon abbbb réteget alkot a töré elO.
letek kOzött, fgy a darabok pon
nem UletlZthet6k ö ze. Azonki\'Ul "'dgasztás után a darabok nem mozdftbatclk el. tehát utólag nem 19 zith k
meg. Ezért az edén Osszeállf
kozben. mennél tObb darabot raga ztottak
Ilyenformán OSSZe. annál Inkább növekedett a darabok közöttl eltér~ . Ezen
úg Igyekeztek egftenl, hogy a hézagokat - rend zerlnt a rag zt6 nyag.
gal - kltOltötték. az oly n darabokat pedig, amelyek nem férlek be helYfikre.
feiOIeU egyenetlenség et rákené l Igyekeztek eltúntetnl.
rtIegfaragWc.
é hog: az edény től e1Utő szfnO toldozá9-foltozás ne látszék. Igen gyakr n a
tárg) egy ré zét vagy az egé z tárgyat átee tették.
Ezeket a tárgyakat. amelyeknek a formáját gyakran színét és fényét
egyaránt meghami ftották. alkalma módon szét kell szednUnk.
.
Az nynel. vízUveggel ezek keverékeivel. 'azelnne! tb. r g tott
tárgy at meleg vrzben íztatjuk. mrg darabokra nem hullanak.
töré felUleteke-t gyökérke-fével jól megtlsztftjök.
gipsszel ö zeállftott ed m'eke I
vfzb te zU'. kogy a gipsz jól teleszlvja magát vizzeI. Az Ih'en ed ~v az nban rend zelint nem lk szét. hanem szét kell fe zltenUnk. Á tör feiUlet ről a viztől megpuhult gipszet lekaparjuk,
Azokat az eMnyeket. amely ket glp zréteggel vagy gipsze \' - z nnal
bél Itek kl. szintén \fzb n áztatju1'- Ha a gipsz jól áutatódott \-izzel. az eMn\"darabok könny
le\'"ilaszthatók,
'
vrzben áztatott tárgyakon az utólago ráfe tés I rend zerlnt annYira
'
. me-glazul. hogy kapar' II é kefélé l eltá\'ollth tó,
, ' . ellakkal. pec t\"I~. zal raga ztott tárgyakat Bunsen-lánggal meleglt·
jOk (lehetőleg bel feIUletLlket). mig darabokra nem zedhetók, Közben UgvelJUnk ar~a, hogy; ~ -UI - ( IUletre lehetőleg ne follyék a flleaolvadt ra gas'it6.
töré.. 100et, krol melegfté közben kapará l tá\'oll uk el a raga9Zt6 nag\'ját. m rad\'any't pedl~ denaturált . zeszben áztat\'a oldjuk le.
'
\'al
m,e tIsztetot. t~redékek t \'ábbi keze Ié. azono a re taurálatlanokéI "
uj :aga~ta u a rend zerlnt telje.en meg nem ti ztítható töré felü·
etek miatt altalab1n nehezebb, mint az utóbbl~ké
' . .ln kábl.LJ C k a meg f ragott tö re d ke k ok'oz h atnak komolyabb gondot.

s\

Kő

,\ heh' zínen maradó kóemlék k
ó
'
zatalról f ;t bb már bő\'en 'It e "!eg \'á nak é konzerdlásána!< m6domegérzé
cfmú fejezet tI. ~t~ rÖ~~d nasd a~ épül~tmar d\'ány-ok kezelé és
r ndbehozatalát irju le,
en c k a muzeumb3 kerüló kóemlékek
Ti zlitá .•\ 'ö\'cket - tartó
k
kefe
it gé\·el. IÚ~ente sza
gu szerint - ecset-, szór- vagy gyökérJUk. Fe tett kÖ\'eknél a fe tékn;:nnal mo u~ le. Utána bó vízzel leöblfttá ok;a eló zor készen kapható akvarel1[[rnl 7.t fÚjunk porzltó c óv"l
ról a zennyezódé t éle kap~ró ze~az~ entl ~ódo~ ti ztItjuk. A festett részekmészlerakódá t a'ltal'b
mmal tavolltjuk el.
a an c k kap ~-- I
el. Jó meg rt:í Ú köv' knél _ a mé k _ ~r<>&.a, pattintássa! távolíthatjuk
ls klsérletezhetünk. Közben álla dó z o klvételé\'el - 20 %-os ece \IVal
áztat juk.
n an \'fzzel öblítjük és a végén jól kl-
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veg
\-egpa zta gyöngyöket már bronzkori sírokban I talá!tak. Egyszcrúbb
tömör Uveg;készítményeket nálunk az őskor végéről (pl. lk l ílvegk rperecek). vékonyfalú Uvegedényeket azonban c.ak a római kortól ezdve I merünk. Utóbbiakon az 19 n gyakran szfnes íl\'egma zábál készOlt kidomborodó di zftések mellett aranyozást, vésést. cc zolást stb. ls találunk KOlönö gondot tehát e kortól kezdve kel! a földból I ~kerOlő O\'egleletekrp fordltanunk. mert romlás esetén els6sorb'ln a \-ékony falú tárgyakat f nyegetl
a szétesé ve9Zélye. A romlá okai lehetnek az uvegma
,alapanyag Inak
heh-telen ö zetét le a készltés hlánvo ságal (pl. rossz I hutes) stb, Ezekhez
járul a föld c va , lÚgos anyagai nak 'kémiai bomlasztó hatá..
romlá termé zetétól függóen az üveg megbarnulhat, megr pedezhet. kri tályosodhat,
IrlzálÓdhat. z IrIzálódás az uveg legáltaláno bb samell tt egyik legyeszedelmesebb bomlása. A bomlá I foly'annt az edény felOletén Indul meg.; de
fokozatosan a belsejébe ls behatol. Ennek kÖ\'ctkeztében az O\'eg. felOl ete ről
befelé haladva, pikkelvszerű. sziván'ányos lemezekre rét gzódlk. Ezek a. rétegek érinté re könnyen' le\'álnak és lehullanak. rg~' az edény' eredeti fclUle~e.
a bomlás elórehaladottabb állapotában pedig az Ü\'eg ~gész f l meg emmlsülhet. KUlönösen veszedelmes a felületi rétegek lehu!la a'kkor, ha az. Uv gen
aranyozá< festé <,tb van Ritkább. de még v szedelmes bb a kristályo bomlás, amel~;tól az uve'g m~rzsolódóvá válik.
teljesen álkrl tályosodott oveg
szinte me~thetet1en. Ezeken a bajokon jelenleg c ak annyiban tudunk segíteni.

z:

hogya bomlá l folyamatot megállítjuk.
tá' U' eknél a konzerválás megTisztítás konzerválás. A roSSZ megtar SU \ eg
előzi a ti ztítá t.
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ez6képpen hozzuk rendbe.
lenesen konzervált ün~g .
megpuhítja a cellu 10ldréteget
paró szerszámm31 ó\'ato~
oldósZer
párolog. ezért mindig c
akkora relOletriszt kenJQnk be ele, amekkorá elpárolgása előtt valóban le
ls tudUnk UszUtanl.
usz
r omabb n!sZ6t azonban a konzerválá Id'lr.
boI.: tOI'ÖU O egeknél z Olll!lZeragasztúJ beleJez~ után veszélytelen bbOI
égezhetJOk el.
Tlsztftás után élCéle an aggal konzervá1hatjuk az üveget: l. jraa terepen
használt - celluloid oldatban áztatj
(a buborékalá meg.
z\1ntélg), vagy bekenjOk azzal. majd száradnI hag)·juk. 2. 8ó ge n. de Igen
óvato n ráecsetelt oldószerrel a relOletr6l leoldjuk a celluloldot Sz1radá
után terpenUnben oldott damá~'antával II dkg gyanta, l dl terpentin) Itat.
J
át vagy onJ
be, porm ntes helyen kb. egy hétig sz3rftjuk. A g\' Olá
átltatá
kal en5sebb és tartósabb, mint a cel!uloldo , ezért az utóbbit ln.
kább c k akkor használjuk, ha az üveg rendbehozatala sürgós.
Ha az flvegen mészlerakódá van, a celluloid rétegnek a felUletról \'aló
leoldá
után az üveget száradni hagyjuk, majd ugyanúgy kezeljük. mint a
máza kerámlát (lá!ld ott), Száradá után konzerváljuk.
. 2.. papír vagy vászonburkolatban be á!lított Ovegedények kezelé
ug) anol) an.mlnt a kerámláé: először az edény bel9Cjéből rétegenkén t kiszed.
JOk a földet. majd. az edén)1 belülről konzen·áljuk. A konzerváló ann g á: á után lefejtjOk a burkolóanyagot. és kívUlról a fent leirt módon kezel.
k li z. urnák bel
földjének eltávolításakor ugyanazokra a szempont kra
e O~elnOnk, mint az agyagumáknál (1á!ld ott).
bJ
kezeletlen. jó megtartású Ovegeket - közöttük azokat i 3melrek etl az IrtzáJódá még csak szlván'á'
I í
.
.
megbarnult feiOIetük mé erő tartán~o e sz neződésében mutatkozik, \'agy
puha szórkefé\'el ti ztítjugk l
u - vízben áztatj uk.
ec ettel vag"
e a zenm'ezódéseket
.
Ha mé zlerakódá van rajtuk il pez és'
~
.
majd folyó vagy többször váltott vízb
g
meg zunésélg ecetsavazzuk.
szal viz gáljuk) Utá
'1
en áztatjuk (közben a vizet kék lakmusz·
é zabad leveg6n z;r~d~l\zet ,vattával vagy flanell I leitatj uk az ü\'egről,
IOldo oldatban konzerváljuk a~~j~\ AZ lrlzál6dó és barnult felületüket cell uJOk. mint a terepen li: nzen.áltakat. om lás előrehaladottabb, ugyanúgy keze!·
aJ

Raaosz/ós. z U\'e~tárg 'ak ragasztásá
loldo oldat. Ké zí é e a kÖ\'etke~6'
~ jelenl.eg legalkalma< bb a celluIIs-át apr6 daraboL:ra \'ágott Uszta" . Itói zaródó Oveg- vagy porcelán tégely
telje n átlátsz6. U"'Z acetonnal F~f u oj~dal .töltjUk meg, majd teleöntjill(
I adunk hozzá.
tóbbh'al lá Vít uk oldódas után még- 10%-nyl amíl3cetátot
rn~~_zt6anyagnak híg tejfel gÍirdSé :z oldatot és száradását ls I < ft juk. A
sé~ut ké~zftU k belőle, sötét heir g~ánek kell lennie. (Ha nagyobb menn~'I
sérlet k folynak egy má.tk raga:t6 ~O~{~k, mert kUlönben megsárguI. ) j(í.
Ovegll'el I (2 dl kloroform é Icm 3 l ,.' aggal: kloroformban oldott plexiveszélyes anyag egyelőre nem blzo~\~~:tüveg). azonban ez a kloroform miatt
A celluloldos raga ztó\"al na v'
j.obbnak a celluloldos ragasztónál.
elveszti tapad6képe ségét. A munk~ on g~ orS3n kell dolgozni, mert hamar
bekenjOk ragaszt6val. pontosan össz ~Ienete. a következő: a töré felületeket
mp) ~s z~nyom\'a tartJuk. Közben ee 'i esztjolc. s Igen rövid Ideig cl O-15
ellenorlzzok az összellleHtés heh'e g) k ujjunkkal átslmítva a törés\'onalon
•
gél. Ezután egyensúlyi helyzetben ho-
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ládába ál1ltJuk.

ragasztó telj

....laJrillllg tól fOggóen 2 - 5 óra mulv

tót él

kés9Cl eltávolítjuk.

sz radél

után -

-

'on l m ntén kln)omódott

a tör

Klegé zi lé . Telje en m gfelel6 OHgkleg

r g sztó f IUl t

zító am agunk ninc en

Ha

bég s, akkor a hlán~okat moldano gipsszel vagy celluloid lappal' 'I{~'

t jOk kl. Az elóbbl elonye az, h?gy nemc ak a forma. hanem bámlh '1\
cUszftés érz
hog\
k 'bb csa
. k
6sá keltethetó
k
l rajta. lIátran\,a
.'
.a'tlátszó
. . s' Igy I n'a
IZ átlátsz
gu at e v sztcH. vagy red tlleg I Ily n O\egtá~gy< k kleg \' zí.
re ha znaljuk. A kl g zlté. munkája azon
k 'rámláé\'al. A cellul ld
egé zllés elóny , hogy átlát zó; hátránya, h gyak a .Im,. kOl l~ formát
zfthetJOk el bel?1 ,
,ti g a f t \t (aranyozott) dl. z k·t rz kelteth t.
JOk· rajta: azonkívUl Idő\' I (15 - 20 ~\.) meg" r ul s kl'
.. ~ I ' .
go~lk. kl .gészftés munkam ~ te a kö\ ptI. zó: A 'llUlold~'~aPb;1 lj
blán~Zó ré zn.ek m~gfcl ló. de annal nag~obb darabot vágunk kl. (A I P a klUlrt részt hataroló U\ egfal I gvékon:abb részénél \'a. taga bb nem I h t) 1per 19 fo~ró (95 C) vízb .t zUk, majd rő~ebb falú Ov g kn I a 'hlán~ z6
mz formajat mutató er d II ré zhez hajlítjuk s kihűl ig ott tartjuk. Ezt ,\70
eljárást mindaddig Imét Ijlik, mfg acelIul Idlap a zOk.
s alakot t lj . n
rel nem v zI. Ekkor hely re f ktetjUk, . tűv I a tör vonal pontos határát
rákarcoljuk. ele I<é I körUlfaragjuk, h l ér III ztjOk s c lluloldos oldattal b rag ztjuk.
Gyenge falú s olyan tárgyaknál, amely knél az r d U a kitört ré';z
formáját n m órzl t Ijesen, gipsz préselő-mint ban íormáljuk a celluloid
lapot. Ez a következőképpen történik: A tárgy hiányzó kOlsó f lUletét pia. zt1l1nból megmintázzuk. Erről olyan gip zform:lt k zltOnk, amely kl. a
hiányt határoló eredeti részre ls ráfek zik: azután - a celluloidlap \'a ta ságának megfeleló egyenletes plasztlllnrét get hely zOnk a formár,l,
Ogyeh'e arra, hogy mlndenUtt hozzásímulJon. Erről ls glp znegath'ot k 'lrtOnk. A plasztilin eltávolftása és a két íorma kiszáradá a után a b I ó f -\U.
leteket sellakkal vonjuk be. Előbb, ha zUkség s, a flUleteket finom l~zoló
papírral ls átslmltjuk.
megfeleló formára vágott és forróvfzben mep,lágyított celluloidlapot a kettó közé préseljUk. Gyorsan dolgozzunk, m rt a
bepréselt celluloidlapnak forrónak kell lennie. A lágyító viz azonban 9,5 C'
flllé nem emelkedhet. mert különben a celluloidiap hólya o lesz.
Fémek
Az ásatásokból kerá~ta mellett - fémtárgyakat találunk I gnagyobb mennyiségben. Kezelésük, konzen·álá.uk ig n.. nagy gond,ot jelent
nemcsak nagy számuk. hanem anyaguk igen na . 'mértéku romlandósaga ml~tt
ls. Fóleg az utóbbi miatt a re taurátorokra munkájuk során Igen nagy felelo!r
Ség hárul.
A fémeket a földben különböző vegyi hatá ú anyagok támadják meg.
A tárgy romlási foka el úsorban a talaj összetételét-I, a talajban levő, vízb n
ol~ható sóktól függ amelyek részben savasan hldrollzálnak. Ilyen dzb n
oldott só lehet pl. kálium., nátrium-, magnézlu~" al~mfnium~lorld, sz~lfát,
nitrát. A földből kikerülő tárgyakat tovább tamadjak az OXIdáló an ~gok
(klór, víz, levegő). Mindezek a .fémtárgyakkal érinlk zve. azok. állagab'l~
olyan bomlást okoznak amelv idővel a tárgy teljes m gsemmlsOléséhez ls
Vezethet.
,.
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fém
adpaUDa (J"OZllda) UZ6tt.
ne
paUDa
tárgy felOleU

ktl1GDbS6set

kell tennünk nemespattna

6ltoZlisából adódó olyan oxidáció

am l a tirgy f lQl t6n GssZef88B6 z0m4napen1 védőréteget alkot.

.
adpaUDa a t4rl)' felOletén ~Oggő édőréteget nem képez, eZért
a feltlleten m glnduló kémlal folyamat belsejébe ls behatol. és megfelt!16
körülmén k között
tirgy USZta fémaD agát fokozato an felha ználj,.
Ezáltal a fém egész tömegében megriltoz1k.
fémek bomlásának gyorSéI:
sága részben fOgg a földben l 6 el6bb felsorolt an~'agoktól és azok menn'.!.
gétől. a fém an agától és megmunk'14 d nak módjától ls.
.
adpaUDa és a nemespauna között l~etnek átmenetek; löfordul
pl.. ho . a tár~'ra szorosan rátapadó. általában vékonyabb _kem ny réteg
an. de alatta a t4~. to"ább romlik, lehet laza szerkezetu , \'ékonyab!>'astagabb porózus réteg I. MIndkettő előfordulhat egy' tárgyon; n m~
p3Uná\'al eg)'ütt Imegtalálható.
rozsdásodás. ,'agyls fémoxIdokk
aló átalakulás felemészth ti a
tárgy teljes fémanyagát. Ilyenkor megesik pl.. hogy a tárgy a rajta kép~').
dött rozsdától külsőleg teljesen el eszU formáját, de a roz dán b 101 redeti
térfogat zerlnU alakjának nyomai - leginkább az eredeti fe101eten képzi
dött. \'ékony, dl! keményebb oxidréteg formájában - megmaradnak, ann?k
~llen re: hogy ~l eJében I \'égbemegy a fém teljes elpusztulás:...
z~,
atroz da odott tárgy rend zerlnt könnyúvé válik, és roz dája általában
la.zább zerkezetú.. tárgy alakJát őrző réteget föként a gondosan megmun·
kalt - esetleg ma fémmel be\'ont - felületúeknél I merhetjUk f I a leg·
könnyebben. . lá e etben a tárg:. bel eJében is \'égbemenő bomlás ál I
rend zerlnt rétege n, de nagyjából egyenletesen felduzzadó tárgy kUlsö!t
órzl me~. m~gnag..obbod\·a, a tárgy formáját. Az Ilyen tárg\' átroz dá odott
tömbje al.talaban n hezebb é kemény marad, de rendkfvi-Ú rideggé, törékennyé \'allk.
A U zta neme 'fém k nem oxidálódnak.
\z ásatá ból elökerUlö fémtárg\'akat romláSI fokuk két szél ó határa
alapján felo zthatjuk:
.
"O) Fémrnag nélkUlI tár~yakra, amelyek az alapanyag eredeti fémrészelt
ti. ztan már nem tartalmazzak, Ezeket ö zefUggó fémoxidoknak és az Illető
alapany ag (\'a , Qr nz, zU t stb.) ólnak tekinthetjUk.
,(
b) Fémma~o . tárg:~~ra, amelyeknél a több-kevesebb felUletű oxid·
rdeg
.
l szamo
. I·
halunk.alatt a targy formajat örzö zámotte\'ő tö·"
mor fé manyagga

~1I:1~\\Ő akÖ:::~\.~~~m~á I fO~?zatoknak Igen sok változata van,
\'ennUnk állapotukat' aká konz~n alnl akarjuk, feltétlenül figyelembe kell
ról \'an zó.
,{ r eze etlen, akár korábban rosszul kezelt tárgyak'
Az eg\'e fémek kUlönböző ter é
f mkonzen·álá I ljárá okat nál ,m sz~tu romlásához Igazodó részletes
ezért az alábbiakban c ak azt a unk eddig még nem dolgoztak kl. Bppen
külföldi és hazai gyakorlatba hni~ány eljárást ismertetjük, amely az eddigi
ratórluml felszerelé nélkUl nl e yesn~k bizonyult s amely kUlönleges labo'
tUl
vi zont azokat a külröldról ls~e~egblzható er dményre vezet. Mellóz :
kfsérleteztek megfelelőképpen . ~ljárásokat, amelyekkel Itthon még nenJ
sz rlnt bizonytalan értékűek ~'a\ a,gy amelyek az eddigi hazai tapa ztalatok
, gy a tárgyra nézve éppenséggel veszélyesek.
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1. KezejeLlen lárgyak

;\lInden fém tárgyra a kezelés m k zdé
előtt \ kom' dr6ttal oh an
fém!Plllezkél erősftUnk, amelyr" zámot v g~ jel t UtöttUnk, illetm
kar~ol
tunk. Ezt a kezelés befejez sélg rajld hagy juk. Az g 5Z n apró rgy kat
pedig zámozott reke zú drótháló-tep lb t zUk. gyan zi a . zámol \'agy
Jelet a fémtárgy gondosan m gőrzött lelőhely-cédulájára ls r'-frjuk.
Tí z/í/ás, 1. A terepen parafInburokban felvett tárgyakról ló~zör 6\'atosan annyi parafint olvasztunk le, hogy még kb, 0,5 cm- s réteg maradjon
rajta. Ezután erósitésül vastagabb, hosszában j61 ráfekvő megmelegft ti drótot helyezUnk a lárgyra, majd vékony va dróttal űrűn so 'zoro an minden
oldalról áttekercseljUk, Ekkor Bunsen-Iámpá\'al a parafInt leljc~en leolva zt·
Juk, a tárgyat benzinben kiáztatjuk, !Iletve a na yobb mér tű ket benzinnel
M\'en ecseteljUk, A további k zelé a \a.magnélküllekével gyezik.
2. A kezeletlen va tárgyaknál, 1kár mostani á. atásból zármaznak, akár
korábl::an kerUItek elő, elő zör is azt kell eldöntenUnk, hogy va. mago ak va y
\'3 magnélkulIek-e. A további kczeli':i.ik mórlj,l ugy-ants ehhez igaz dlk.
Legbiztosabban a tárg\'ak Röntgen-át 'ilágításá\'al állapftható meg az.
hogy mennyi bennUk a fém~ag. I 'álun k felsze elés hiányában IlY'en \ IZ5gálatra eddig még nem gondolhattak, éppf-':l ezért a jövőben legalább gy'-két
laboratórium feJszerelésekor Röntgen-ké ülék be.szerzésfjre ls gondoint kell.
Rönlgen hiányában c upán a tárgy kUI~ő képe, a töm géhez \1 zomito~l
súlyának mérlegelése alapján kisérelheljUk meg a kérdé na~ 'on I hozz~
vetőleges eldöntését. Pl. mennél kisebb fémmagja van a targynak, annal
könnyebb le z. agy kUlönb ég van azonban e tekint Iben a ,rét ges~n, de
aránylag tömören felduzzadó és a lazább szerkezettel roz dasadó targyak
közölt, amit SlZlntén figyelembe kell \'ennUnk. .
'
A vasmagnélkUlI é Igen c ekély \'3 magu_ tárg:akat altalában záraz
állapotban tIsztftjuk meg a földtől és a szenny'ezódéseklől, z6recs ltel, keré-
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Ueg (\
amel
rozsdája 'kemén
é a lemezesen rozsdúodo
uta
uszu
Ölben
tbuUJ
kat a rgyak t, amel elm Je
ben al6 ázta
, mBk
bb nlrak
hosszabb Ideig tart6 r
l, majd 6 tos

U9Z~:~~r
réteg alatti

kozben Og)-elUnk arra. hogy a
Ueg más Cémanyagu dCszíté

vékonyab~-\'a

tagabb r z da·
(aranyoz3 t. ezU tözé
meg

9

ne !értsUk.
mészlerakMást 6vatol! kapargatá I. pattlntga tá s I t'avo I'th
I at juk el.
Előtte kb. 10%-0 mmonlákszMá oldatb
2-4 órá Cőzé el I lazlth tjuk
a rárakMá _
mész lazftá ra, l11et e leoldá ra 20%-0 ecet anal ee
telhetjUk 'agy áz thatjuk I II -enkor tána tiszta Colyó \"Ízben mlndaddl~
áztatj uk. mig a \ Izbe martott kék lakm
a zfnét meg nem tartja.
Ti ztlta kor gondo n viz gáljuk meg a tárgyakat. hogy nem tapad·e
hozzájuk texUl-, Ca-. bőrmaracI ány stb. Bl,zonyo e etekben ez k a m1rad·
vanyok tudományo szempontból sokkal jelentő bbek, mint maga a fémt 'rgy
eppen ezért mind nképpen m~g kell mentenUnk. Van .rá e et, hogya fának,
textl1nek csak a lenyomata maradt meg a Cémroz dában, vagy p dig a fémmel
érlntkez\'e telje en átitatódott roz dáva!. tóbblak között akad pl. olyan l x·
til. amelyet hártya!'lZerú Cémro da-réteg burkol be. Ennek bel j ben a textil·
szálakat szinte átváltozá nélkUl megtaláljuk.
:\lInd zeket a f mtárgyakkal egyUtt kezeijUk é konzerváljuk. Ilyenkor
azonban általában a va magnélkulIek módjára roz dátlanltunk. még akkor I .
h a fémtárgynak nagy bb va magja van. Elektrolitikus roz dátlanltá t c k
Igen kivétele' e etekb 'n végezhetUnk.
. má lk e t az. amikor a fémhez tapadó anyag nem Ivódott át telje en
roz dával é megtartotta fa, textil. l1let\'e bőr jellegét. Ezek konzen'álá
a vegye anyagú tár yakéval gyezik (Iá d a megfelelő címszó alatt).
Akármllyen formában megörzött bór. textil tb. anyagról van zó, ha
, a ~czelé kor a l ~c ekéh'ebb bizonytalan ág merUI fel megmaradá a tekin'
te~eb n. ezt oh tlenUI be zéljUk meg a régé zel. Ilyenkor ugyanis a kezelé
elott nemcsak fénvképeztetnl kell ezeket a marad\'án\'okat hanem hozzáértó
zakemberrcl zerkezetUket tb. I meg kell vizsgáltatn!. KUlönben a kezelés
~egkezdé e el6tt - a régé _zel való megbe zélé alapján az olyan fém·
targyak~t ls, fényk peznl kell. amelyeken a kezelé során esetleg nem klvá·
nat \'altoza k I történhetnek. (Lásd még a hel\' zlnen kezelt vastárg\'akról
m ndottak befejező r z L)
.
Kcnzen'ó/ó . aj Roz dátlanítá..

1. :\Iechaniku roz dátlanítá. A \'a~magnélkUII és C ekéi\' va mag ú
lárgyakat c ak mechaniku an roz dátlaníthatjuk. mert ha erél\'esebb kezelést
alkalmazunk. a roz 'I eltávolltásával semmi va
.
kl' I
ad meg
belőlUk.
.
gy Igen
cs mar

,
.-\ lazább roz ,dájú s egészen könnyúvé vált tárgyak rozsdáját száraz
Igy IgyekszUnk a
jthető eredeti felll1el
allapotb.an .kaparJu.k. f.aragjuk,
mara?vanyat. ~egközeltteni. Helyt nedvesltésekkel I könnylthetjUk a roz dál,
lan~tá mun~a.1át. lia ezek a helYi nedvesfté ek I' th tól
gvönlritik
a targy tarta at. akkor Usztítá közben rövid. esPtle~ t~bb~~rnl~:ételt t~lje9

332

t l megkl érelhelUnl-.. Az 11~ enfajta l! ztogatá rendklvUI I-.(ln~ e
ka. m~rt sokszor az alaktalan roz dában u t' rg~ formajat 6rz r teg
)a 7t'rU~n vékony,
áttör t. elfaragá at >-ok. zor észr' ~ m \. Zll .
C k azert. m~t b l ~jl' I' laz ~erke;.elú\ é \ ált, hanem aZl~rt I , mert
aéha a kUl ő roz duban nal l-. 'm n~ bb r ,zek I vann k.
Ha a tárg~ töredék kb '1 kerUI kezünkb', \ ag~ l! ztltá közb n dt rlk,
gáljuk meg tUzet sen a töré felUI ,t t, mert a l-. 're hm '!szel! form t e ,tleg őrzó réteg zódé ek k nn~ bbrn t· j k ztath, Inak. lia sik 'rUI m glalál
nunk valahol az cr 'd ti f rmut őrz rél' t. akkor azon tO\ ábbhalad\ il fohtatjuk a klhámozá t.
.
Az olyan tárgyakat, am 'lyek roz dája arán~ lag laza, d' kl sé n h 'z bk. vagyi am lyekb n \ alam nnyi fémmaO' még ejlh 16, r \'Id bb Ideig
ta "ízben I f·zh~ljUk. ho ~ a roz ..da lazuljon. A l! ztl kor m g be n m
kerc clt nagyobb targy kat azonban fóz s elött hos, lában raf kt ,t tt \a lag
körUlt kerc It v kon~ d rótta l zllárdlw,uk. III tól , biztIt uk a . ltlt·
hullá cll n.
A t bb zörö en. lemezek formájáb'ln f Idulladó asmagnélkllll tárgy - ,
kon - minthogy er d U. t rfogat zerlnU alakjukat clv'sztctték
c ak a
kUI'ó roz darétcg ti ztogatá ának van llrt Ime. ,\z I\y n tár yal a \'Izben
ny ugodtan áztathatj uk és főzh tjU\.: l, d
ak 'ondosan átt k re. h , m rt
könny n darabokra e het.
kapará t I ó\'ato an kell vé eznUnk, m 'rt a1 19\
elroz lá odott tárgy ren<:lkívUI rIdeg é törékeny.
A t bb-k v ebb roz dátlanltá után a t<Ír 'yakal (tekere 'I .llkkel
egyUtt) U zta. ·majd de ztllláit ízben klfózzUk. ' a kifőz6 viz t kloridra, . zu 1fátra. nllrátra viz g 'Ijuk (1 sd alább).
2. Elektrolitikus roz dálIanitás. Ezzel az eljárá' al azokat a tárgyakat
kezeijUk. amelyek v smagja il táPy eredeU formáját még Órz\.
Kr ftlng eljárása. A tárgyat kb. I cm széles ti 0.2-0.5 mm vastag
cin kiem zszalaggal úgy tekere eljük körUl. hogy a c a\"arulatok között n'
maradjon hézag.
zalag végét vékony dróttal. va ~ az utol ó c \arula~ alá
való dugá ával rögzftjUk, Ezután 5 %-0 marónátron (lúgkő) oldatot ké'lltllnk.
és azl megfelelő nagyságú olyan üveg-o porc llán- \ agy k6edénybe öntjOk.
amely ben az állítva belehelyez tt t'Írgyal a fol~'adék telj sen ellepje: .\ körültekere eit tárgyat ne állitsuk az edény fene~én', hanem dróttal filgge.lOk
a folvadékba .
. Szükségmegoldásként Uveg- vagy porcelláncdén\ helyett m gf I I deszkából összeszögezett tartály is, amelyrt ráöntö t forró parafInréteggel te zllnk
vizhatlanná.
marónátron-oldatba fug,l!esztelt. clnk<zalaggal ~ürültekerC I.t 1.lrgy0'1
- perceken belUl _ élénk buborékolás Indul meg r.l azzal mag~arazható,
hogy cink. vas és lúg egltségé\'el elektromos elepet létesit llUnk, amel.-ben
a vas a negativ a 'CInk a pozitív s1rok. a lúgos oldat pedig az ele~trollL
A negatív ~arkdn a szf.nvas feli\letén hidrogén válik le s ez a r~zsda,t f 1lazltja. ( rozsda oxigénje a einket cinkoxiddá alakftja át. am ly a lugba~
fehér por alakjában Ulepedlk le.) 24 óra mulva kiemeljUk a tár . at a rordo
ból. lemossuk a clnkszalagot lecsavarjuk. és a fellazult rozsda réteget ~ró~
kefével kapa;ó szerszámmal eltávolítjuk. 11i~' fek té barn.a felUletet nyer .n .
A megúsztltott vasat minden e etb n de. ztillált vlzb~n klfózlUk é a kHoz6·
VIzet klorldra tItráljuk és földben oldott sókra viz galjuk.
'A rémeknek Krerung szerinti kezelésekor n mcsak a rozsdaréteget ~eg~
lazltó hldrogénfejlódés játszik szerepet. hanem ugyanannak a folyama na
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redukáló batá I Enn
eredmén
6pen a kOz eUen felületi roz'da redukálódik ferroferrat • amel
t6tsz1n11
patina. Ezt kaparó z: ámmal
eltá oUtanl helyt l n lenne, mert éd!
tárg)'at a, t?vabbl roz a odá tól.
Ez
reakció csak abban az e b n kő etkezlk be 19), ha ponlo n mértü
II ma ólúgoldatot. IS dkg szllárd marónátront oldun~ l l vlz.ben. Az olda t
ne kOzvetlenOI az II egedényben égezzDk. hanem kOlOn zomanco lába ban,
m rt az oldódáskor f Imelegedc5 muónátron az O\'eget, elr~pe zlhetl.) Amen"
nvlben ezt a százalékos arányt nO elnénk. a reakcio ero ebb I z, miáltal
c ·Illogó. n:ers fémfelOletet kapunk,
.
Clnklemez- zalag helyett alumlntumlemez-szalaggal ls betek r elhelNk
a tárg. at. Ily nkor 24 óráig e9Upán O.S'.-09 marónátron-oldatba helyezzük.
buborékolá. vagyi a hidrogén feJlódése nem olyan heve,' mini a cink
etében. de az eredmén\": a rozsda fellazulása. Illetve a karo roz dának
\' dc5 o Idréteggé való redukálódása· ugyanaz. (Kr ftlng elj rása Dllróiné
allay Katalin módo Itá ~;:erlnt.)
. z alakjánál fogva eink- vagy alumlntum zalaggal kör U! nem lekerc el,
hetc5 tárgyakat einkreszelékbe vagy elnk-granulátumba helyezzUk , és meg,
felelő (5%-0 ) lúgoldatból annyit OntOnk rá. hogyellepje.
1I\'el alumínlumre zeléket vagy granulátumot nem szerezhelUnk be,
0,5-1 mm átmér6jü alumíniumdrótból házllag ké zítheWnk vagdal kot.
Ebbe ágyazzuk be az alakja miatt kOrUI nem tekerc elhetó tárgyat
0,5%-05
maronátron oldattal önljOk le.
cink zeléket v3g~ granulátumot é az alumíniumdról \'agdalékot
~ k~lg ha ználh tjuk. d' minden ha ználat ulán bó vízben kiázlaljuk.
lú·
oldatot einknél é alumíniumnál egyaránt 3-4-szer ha ználhatjuk.
, Vegye Inem - é \'ad-)patinájú tárgyak kezelé e, Ha a fémtárg\'ak felü,
letet vadpatlna mellett gye ré zeken neme p tina borítja, arra kell löreked·
nünk, ho y a \'adpallna kezelé éhez szUk ége eljárással a neme pallnál ne
• t gyO~ tO~kr . Ezt a köv lkezö kezelé cl érheljUk l: a tárgyal ti zia vízben
\.dlÓ aztat? al va~ fözé el, majd kefélés cl megtiszlftjuk é
zárazra löröl·
j~k: Ezutan 80 - 9 C -o paraflnfUrd6be O{e szUk, míg a lárgy álmeleg zik.
KI\ ~t Iko: n m, llaljuk .Ie a feiOleiról a parafinI. A paraflnrét g megszilár,
dula
ulan a tar~yal felrete szUk. 2 - 3 hét alalt a fémen levő beteg ré zek
I:dobj~k magukrol a paraflnréteget. rg~ a \ adpallná részek telj Een zacadon
\, n~ak. mig a n m I pallná \'ag~' e yéb meg nem lámadott fémfelUleteket
l~\ I::br~! pa~fmr t~ b~rítja. Ekkor Krefllng- vagy módo ílott Krefllng·
fele e.ljara al k /eljUk .a targ.-at. ~!lnlhog. a parafinréteg sziget l. a bete~
ré. zek n - teh:il c k otl. ahol a \'adpatina ledobta a parafinréle<7el lnd~l ~eg a~ leklrollti~u folyamat. Kezelé ulán a tárgvat 2 _' óráig
fol~ó \ Izben aztatjuk: majd paraflnbevonatá\'al egyUtt levegó~ hag 'J'uk 5-6
nap
la bbronzt rg ,'akat
na pon ta ned\'e ítye). a klkezelt részek
. esetleges
'
f émul\-a
'
<
m z~ne. me,!! n.rnul. II. .eközben egy-kél helyen esetleg ismét Eóki\'lrágzást
é zlelünk, az lubbl eljara l megi méleljük (B k' G
..
á kerül
r a 11rg.-ak dc. zli1l'1l kHúzóvl 1 \ .
_
~ l y. eljarasa). Ezut ~ .
Az irod'lloml::an ál alában z_nek tllralá. ara éE sókra való viz gala~r~.
különböző r;;~':oz' lal. Ezek e~\lk::re~elnek a Blell-féle hevítése .. elj3ra~
tárgy eredeti
'ólele
k'
alkalmazzuk, mert hevíté kozben'
•
v " .. ,,'~
• . zcr ezete me
"ll'
á k
é _zerkezelének \'lz g'í1ala ls hamis 8\ a ozlk. é Igy később anyag na
Az IrOdalomban találkozunk
eredményre vezet.
folyamat a következ -: A tárg 'at a .;leffen en-féle eljárással ls. A munk~
= 10 cm' yízzel hlgílva) ké'
ebn~ é~ felmelegítjük, majd híg í 10 %,0 5 nsav a martjuk. A fémfelületen töttek között
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te szin ü va zulrtd kel tkezlk. Ezután bő vízb n I kef ljUk /I

•

I

el kivánt feket zínt, a f nll Ijárá t l bb z
eg l
. . a ~~mertUk
f6zés köyetkezlk d szUllált vizben \ 1I1rálá klorrldmra 'Imll It IjUk · E~utan kin" át E
Iá .
.
< ,
e ve vl l galat :zulf tra, ... ,r ra, zt az e j r
nem . patlnájú tárg"J ' 1\'nál n 'm < lk amazhatjuk
l
w

m rt ~ ké n a az t I megtámadja. KUlönb n I leh tóleg k 'rUljUk
' t
.:
haSznalata rendkívOI k ny ,nagy körUlleklnlé l 19 n~'l s, legk~C~bal~~\
tárgy t Ije tönkr tél Iéi okozhalja.
. , .
1 ,l
Beraká
o
(tau
írozoti)
\'a
kez
lé.
.
lia
I"an
\·a
tá
g
.
t
k
k
-I
b d'
.l'
,
r ~a a arun nz
oxid ré teg t () m g za a II l, am y lau ír zoll. Ich l val, mih n más f mm-l
l K
(rézzel, zU tiel, aranny l) \' ri k b a dr. zílő minták l ak' ko
.,
I j'
kö lk ők
'
r z
r,lU e
eIJara a a ap an a
ve ez 'épp n rh ljUk I: A lárgyal ID r z c't. a\,
10 rész ó. 70 ré z \'íz, l r z alumíniumpor oldal ba h IvezzOk é' bb
24 óráig áztatjuk. A fürdőból ~Ivév , a fellazull rozsdarél 'g l óvalo.:n ~~
kaparj uk. I kpf IjUk, majd a lar yal b6 vízben I'mo ·uk. lia az r 'dm D\
nem kl el gítő, az ljárá l löbbször megl miijUk. Ezu n d zllllált \ízb n
való kHőz s követk zik s viz gálal
kra. zUk g s c ~ avra I viz g Ini
a klfőz6vlzet lakmuszpapírral. Ec l a j leniéi b n a kék lakmusz m gvOrö dlk.
leklrolllo folyam l m gy végb .
T kint tiel ar;a, hogy III ls enyh
azoknál a tárgyaknal alkalmazzuk, am lyekn k nagyobb va magja van.
Amenny Iben a lárgyon m zlerakódá V:lO, a f ntl k z l
l611 ló zör
ezl távolítjuk el (Iá ct a Tlszlftá címü f jez lb n).
Az olyan nagyobb lárgyal. am ly hez megf lel6 kH6z6 d nYUnk ninc 'n,
fOrd6kádban, hordóban, l knóben slb lIszia \ ízben ázlaljuk. E~\' h t mul\'l
az ázlaló (k1l0goz6) vizel sókra vizsgáljuk. lia az er dmény nm' klel gítcJ, .\
vizel kic eréljUk, és az eljárá l mindaddig IsmételjUk, mí
ókra n gallv
eredményl kapunk:
b) Titrálás és vizsgálal 6kra.
kUlönféle rozsdátlanító eljárások ut;!n
a tárgyban még mindig jelen vannak a földb61 b lekerült boml:lszl6 any IRok.
Ezekel desztllláll vízb n való főzés el vonjuk kl. hhoz, ho y m gál1'lpíl. uk:
a kifózővlzben bomlaszló an~'ag an-e vagy ninc:, a vizel nl!mcsak klorldra
- mini ahogy eddig végezlék - hanem zuWlra é nilralr'l I vizsgálnunk
kell.
klorid meghalároza ál ezustnllrállal végezzllk a kÖ\'elk ző módon:
A kIr ző vízből pipettával kImérUnk .'50 cm'·l és lehüljUk. Ehhez j . ~
kállumkromát oldatból 3 csepp l adunk. (.'5 ~ -os káliumkromál ké~zíté< : :; gr
kállumkromálot oldunk 100 cm 3 deszlllláll \ ízb n) Ezután csapos búrellából
c eppenkénl adagol unk hozzá normálliz"d (n 1Ol t:zU lnllrál oldalol. z zUslnltrál becseppené ekor vörö barna cs p~cték kelelkezik, mel~' ö. <z rázA ra
eltünik, míg klorid van az oldalban. :\lIkor a \örö.barna zín össz riú ra
állandó ul, klorid már nIncs az oldalban. Ekkor leolvas. uk a bUrett·ín, hOKY
mennyi ezUstnltrát fogyoli: ha 0,8 cm' ngy annál keve~bb normállized
ezU lnllrálot használtunk fel. akkor a kloridra való viz gálalot b f j ·zIUk.
Ha azt tapa ztaljuk, hog:-; 0.8 cml ezUslnltráln11 töbh fogyolt. a kl,fóző\ izel
klcseréljllk és a fenti vlzsgála(ot addig isméleljUk, míg a fcIha zoall zU (nltrál mennyisége 0.8 cm 3 vag~ annál k vesebb nem le z.
i\ titrálás munkájál megkönnyítheljOk a kö\'elkezó módon: A kiföző
vizból kémcEób kive zünk 3 - 4 cm'-l. Ehh z 3 - I csepp híg létrom avai
adunk. (Készíte e' 10 cm" tömé!\y . alétrom. \'at 50 cm' desztillált vízz I
hIgítunk.) O szek~verjUk. 4-5 c epp 2%-os ezüstnllrál?ldalOl adunk hozzá.
Ha ezulán a folvadék állál zó marad. akkor térUnk csak at a feni leírl kálIumkromálos tJlrálá ra. Ha ennél az elJárásnál a megengedeit (0,8 cm') normál-

re hel~'ezett fedő. fémlemez se g ít é é .,

oepU nak tekinthetjük. Ha több
D
már csak kállumkromát
ba
(Q,8 cm', vagy annál k ve bb).
klt6z6 zet kloriddal p4rbuzaDlO8l zsgáljuk, szuIrátra I . A kHőző
d ztlllált izMI kb. 10 cml.nyt meImylséget
zUnk kémcs6be, adunk hoZZá
par csepp 10~-os bérlumJdorid oldatot. zul t ( ag)' kénsav) jelenlétében
padé keletkezik.
kltc5zé t mindaddig Lmételnl kell.
febér. porszenl
amig báriumklorid bozzáadásakor tehér o
ót nem kapunk. (Igen érzé·
k y reakcló.)
klfózőv1zet kloriddal é szu1táttal párhuzamosan viz gáljuk nltritra
klCőző desztillált vizMI kb. 1 cml.nyl mennyiséget ve zünk a kémc be.
ls.
Ehhez morzsánvl bruclnt é 3 cm' tömén kénsavat adunk. Az oldatot ti z
~ekeverjUk. Itrát (vagy 9illétromsav) jelenl~tében oldatunk
uvegbottal
el ő pillanatban vörö
zfml lesz. hosszabb állás után pedig meg rgul.
tárg: kir
t addig I mételjUk, míg brucln é kén av hozzáadására \'örö
szin zódé t
é zlelUnk. (Igen érzékeny reakció.)
brucln zl1árd an)ag.
s ebben az állapotban nagyon óvatoSlln használjuk, mert erős mér g.
kén·
vat óvato an öntjUk a Colyadékhoz. mert olyan hevesen egyesül a vizzel.
hogy klCrOccsenhet; erő en Celmel g zik és erősen maró. 10%'0 bárium·
klorid oldatot úg) ké zítUnk. hogy iO g -zilárd bárlumklorldot oldunk IDO
cm' desztillált vízben.
Ha több tárgyat egy z rre rő..Unk kl de ztlllált \·ízben. fennál annak
lehelő ége. hog) pl. 20 tárgy közUI l i nem tartalmaz ókat, a má k három·
nak vi zont több a .6t.lrtalm3 a megengedettnél. ez azonban megoszlik s í ~.
az együtte viz g:ilat negatív, eredményt ad. Ez az egyik oka annak, hogy
a kezelt tárgyak bl7,Onyo zazalék3 tovább romlik. Ezért egy hónap mulva
ieltétlenUl ellenőrizzük a konz rválá·t. llnlhog" azonban má okok ls közrejá zhatnak. a múzeumban le\' ö 37.e fémtárgyat el ő é ben kétszer, a követ·
kező években egy zer viz gáljuk meg.
. . C! Viz- é, lé t ~ ~íté . Valamennyi vaskonzeryáláSI eljárás után a tárIp ak \ lz: é . ~egtelenlL'~ következik. Célj . hogyatárgyból a ned\'e éget
e .IC\'egot klU~ZlI~. é . a felületen k~letkezett vlzhatatlan réteggel mcggátolju\.;. hog) a t rg~ b I ujabb nedve eg és le\'egő kerüljön. Ez a tárgyaknak
parartnban ,\'aló, fozé -é\'el a következő módon történik:
Sav· e- lugmcnte táblaparafIn és 10% méh\-Iasz keverékét vasbádog
e~~~Yb ,te zUk é feloh'a Z,tjuk. Ezután belehelyezzük a tárgyat é 130 éo-ra
C\ ItjUk. He\ Ité al ti a tárg 'ból hcve buborékolá
I d l
.
viz
é I . - tá
't j I '
n u meg, ami a
Ie\ egbO b é'ok~'1 ~ e enti.
~araflnt addlg tartjuk ezen a hőmérsékleten.
am g a u or o a me nem 'zunik vag\'ls tá ' b ó l '
- I em
táv lik. Ekkor a paraf' f" dő h .'
. a. rg)
a VIZ és levego e n
e\ Ité ét megszüntetjük és 80 CO-ra hagyjuk
lehülnl. E Mmér éklet lD ur
tet ük é
f I
en fogók . egHségével kivesszük a tárgyat, lecsepegje j kl'hülé: U~áen ~g tá~:\:::lnt;~b~:tvatlá\'al vagy ronggyal letöröljük, Tel,
hog\' a tárgyon seh l e m'aradZj r e vel fényesre keféljük. Arra ügyeljünk.
..
on vastag rétegbe
f'
zokat a tárg\' kat a
"
n para lD.
be, azzal együtt te ~ük a' pa~~~)~ket konzerválás előtt dróttal tekercseltünk
klhülé utá~ \'csszük le A f ~ ~ ls. Csak a kifőzés, lecsepegtetés, letörlés.
azbes7.tvattával Itathatjuk le. e es eges parafInt enyhe gázláng melegénél

utrál t égzOnk

VIgvázzunk arra hogy' a
r'meg ötétedlk, megég.' és me lt:~: InfOrd<:t ,ne hevítsük 130 Co fölé, mert
Túlhevítés esetén könm'en ~g I ti ,a IklCozesre bel-ehelyezett tárgyakat. I~.
.
s g)u ladhat. úgy oltjuk el, hogya foZo-
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.

r a tUzet ls eloltjuk al tta. Az é g \.d Izarjuk a Ic\'cgŐt61.

gyan·
tetraklorid I azonn I loltja.
gő parafInt néhány c epp belcöntött
z Igen nagy' \'a tárg) Ilkat amel\' k
"'.&ft~'ában !l6któl kilúgoznl n m t'ud k' ct megfelelő m rctü klfőzőcdény
........J
un - ak' r V35ma
k k
a6lkUllek benzinlámpával jól átforró Hjuk
ál' go .' a r v, mag·
semmisülnek. Erre a forró tárgyra k njUk rá' erz tó,I l a ók F szben m g.
JftJ Uk .
. , orr par f1nt é bel mele·
Raga z/ás, kiegé zil . A \'a t rg"ak raga ztásá
.
a konzerválás után k rU Ih l r '
r, é kl~gészítéér' c. ak
Rag ztá
lőtt a t ré fiUletről a )ar fl t I I
letöröljük,
raga ztá t fémklttel \é ezz~k 3 f ~m I o ~~a ltJuk, leé~ ljUk és
tá
'
. g \ e a lör felUl tekre
enjük. m"ajd jól átmelegítjük
.
na a töré felület k 't Ö zelHe 'ztjUk é
6S&Z zorltjuk. A kétold It klnyomódott f I .Iegc kitt t a lár
klh -Ié' á
Celmelegített éle zer zámmal távolitjuk l.
g).
u. ut n
g kolofónium, 180 g karA r mkltt ö zetétele es kés71t módja:
"'0
nauba·\ la z, 300 g guttapercha, 120 g ammO'llákguml 120 g s II k
velencei terpentin. A kolofóniumot felolva zljuk; bb '16 z r a ~u~taP sr~háf
majd a porrátört ammonlákgumlt l zUk bele; ezek fel Ivadá ut n a t bbl
alkatréc;zt. Azulan a ma zál rudakba öntjUk.
~ .vastárgyak klegészílésére c ak ritkán k rUI
r. Kl. ebb hlám okat
és kltöre eket a mo t leIrt félllklttel vagy a kerámlánál ls használato g\ antás
raga ztó~al egész(the~ünk ,kl (l kg g)'an ,5 dkg méh\'lasz. - dkg taikum),
amely könnyen formalhato, faragható. KUlönleges e tp n a nagyobb hiányo·
kat galvano-eljárás al egészHhetjük kl (1 Irá át lá d a bronzok klegé zlté·
sénél).
2. Ro szul kezelt tórgyak

A rosszul kezelt vastárgyak: aj lakkal, e etleg en\;\/vel be\'onl tárg\ ak'
• . '
nt"
aj Régebben igen nagy előszeretettel alkalmazták '"konzerválá
a különböző lakkokkal, n'éha enyvvel való bevaná t. A tárgyakat bevonás előtt
\'agy egyáltalán nem kezelték, vagy csak jól-rosszul, mechanikusan ti zia'
gatták meg, esetleg valamilyen savval maratlák, de ulána nem kezelték.
A lakkal való bevonás az ilyen tárgyak köz\'etlen felUletl mállását, porlódását .megállltotta, A tárgy azonban belülről - a réteg miatt láthatatlanul tova bb romlott, s Igen sokszor leljesen tönkrement, ne1J1 egyszer szinie porrá
vált. Utóbbi esetben a tárgy formáját c ak a bevonat és a hozzátapadó, egé·
szen vékony oxidréteg őrzI.
Ezeket a tárgyakat kezelés előtt' - a régésszel egyetértésben - fel·
tétlenül fényképeztessük le. Ezután első teendőnk annak eldönlé e, 1I0gy van-e
a tárgynak fémmagja, vagy nincs. Röntgen hiányában rre csupán térfoga·
tukhoz viszonyItott súlyuk alapján következtethetünk.
Legóvatosabb kezelé t azok a tárg~'ak kivánnak, amel)' k térfogatukhoz
képest rendkIvül könnyúekké váltak. Ezeknél ugyanls két égtelen, hogy belső
Cémmagjuk többé-kevésbbé porrá vált. III a forma megmentésén túl másra
nem vállalkozhatunk. Az Igy megromlott tárgyakat vékony vasdróllal nag~'on
óvatosan körUltekercseljük. Alakkréteget drótkefével vigyázva f Iborzoljuk,
vagy hegyes szerszámmal több helyen felkaparjuk (az enyvet meleg Izben
áztatással oldjuk le). Ezután a tárgyat 20% beleolvasztott gyantával kemé·
IlYftett forró paraflnba tesszük a buborékolá megszúntélg, majd sürúsödéslg

bJ parafinnai bevont tárgyak.
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állni hagyj\lk hogy a lárgy belaeJéMl iti ne fol Jék. Ezután a kivett tárgYl'Ó1
gyenge felnleU m legfté I a felesleges parafInt lecsepegtetjUk
,letöröljUk.
Klht1lé után a drótot eltá oUtjuk. a 1akkrétegen még rajta l \ 6 parafInt
benzines ruhá al teljesen lemo uk.
lakkot oldó szerével (alkohol. aceton.
101 stb.) óvatosan leoldjuk. alelUIetet benzinben oldott parafInnai be·
kenjUk.
Ha a lakkal (enyvvel) bevont tárgy nehezebb, tehát vagy kemény Ipl.
lemeze) rozsdává al kult át. vagy esetleg nagyobb lémmagja van még, elő
szOr vékony dróttal szintén áttekercse1jak. majd utána a lakkréteget oldószerével - a<l ennet lorró vizben aló f6zésrsel - leoldjuk.
t Ije en roz .
dává átalakult tárgyat a már leirt módon deszüllált vizben kifőzzUk, sókra
viz gáljuk. mig negativ eredmén~1 nem kapunk. majd v~z- és. légtelenítjUk
Ha nagy fémmagja lenne a tárgynak. akkor ugyanugy jaru('}k el, mint
általában avasmago tárgyaknál (elektroUUkus roz dátlanItás stb.).
b) Ro zul kezelt é parafInnal bevont tárgyak nemcsak a multban '01tak. han m Ilyen akadhat ma s a jövőben ls. z Ilyen tárgyakon a r mló helyek
a parafinréteget ledobják. Ezeket a tárgyakat minden el6ké zítés nél kUl
Krcftlng-eljárá sal kezeijUk. Utána a parafInt benzines ázt.atással kiOldjuk.
majd de zUllált vízben kifőzzUk és sókra vizsgáljuk. Negativ eredmény után
újra paraflnklFóz következik.
Bronz
bronz vör rél é ón ötvözete. E két fém zázalékos aránya különféle
lehet. A bronz k m n. gc 27.2% önlg emelkedik, onnan kezd\' fog~. E két
lém mellett má
l\ öző fémek I lehf:tnek a bronz ban. melyek megjelené e
é
zázaléko aránya terUletenk nt \·áltozik. Ezek ls befolyásolják a bronz
technikaI tulajdon ágait. A cink a bronz önthetőségét növel!, d a patina
képződ' ét káro -an b folyá olja (igen gyakran van cink a
adpaUná branzokban). Az. ólom ko\'ác olhatóbbá te zi az öntvényt. a:-onban az egynemű
ségét befolya olj" megbontja.
nikkel fakóvá, de ellenállóvá teszI.
rendszerint zennyezé 'ént benne lev6 va is fakítja a színét, az arz nnek, antlmonnak é ~.·nnek ~ dig már Illo%-a ls erő en rideggé teszI. Az ötvöző fémek
az ónon kívul általaban az 1-3%-ot nem léplk túl.
bronztárg\-akat önté .
sel állították elő.
A bron_zt~rgyak, any gát - mint általában a fémekét - a savak, a savaan, h!drollzalo . ók, e- 'lZ oxidáló anyagok támadják meg, bomlasztják. Ezek
hata ara a fém felUletén túlnyomóré'zt rézs6k, rézoxidok keletkeznek, ameIY:któl a bronztárgya~ te!!~ gé zükben elpusztulhatnak. Betegségeik közölt
akad fertőző I~ (.. burjanzo .' .. kivirágz9", .. bronzpe tis"), s így különös gondd?1 kell lIenorlznl a raktári é klállítá I bronzokat is. Ha ezek a rézoxidok
lugo , k.-én a\'a komplex-vegyületet alkotnak létrej"
t·
mel\'
, o n a nemespa ma,
.
a tárg\ at a kUl - ké I 1 h
.
. o 'm a
atásoktól elzárja tehát további romlását meggátolja.
'

. ft:

p~lIna zlne - akár nemelr, akár vadpatlna _ zöld de gyakori
nemespatina t"k"
' - fe 1"1
a lksargas
t
í es kéke
. d színű i.
u ors i ma, zománcszeru
u elel
a o, m g a \a pallna, akár keménv aká
ó
.
f j"lelű
bronztárgvak konze . 'Iá k .,
r por zus, sohasem suna e u .
nemespaUnát minden körül rv: sak o~ ~. tárgy természetes védő rétegét képező
m n~ e közott meg kell őriznünk.
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l. KezeIelJ n IÓIgyak

bronztá~gy k kezel kor (tiszUtás, kon z rválás Utrálá víz1enlté) nag;'Jabol ugyanazok ,~ szempontok
clj rá~k az irá;lPdók, ml~t
• asaknál. Eppen ezért a tovabbl kban az I m ti sek lk 'rÚI e \' g ti az
~' ző ré zekre.,c ak
inkább az It r s' k r I1í \. j u l-, fc I a
b ut11nl fogunk '
l / \ Z t azon an meg kell j 'gy 'znUnk, hogy abr zi rg\ak ' kUl
flgye Ime.
behatá Jkra okkal rzékeny bbek, mint :l \,1 ak í y kezelé Uk
' f k
aottabb gondo ágat é flgy Im t l n\ cl.
'
"
m g () o~i Zlil~, 1. .\z á 'alá r p:lr,ilin burokban I-,'cmcll bronztárg\<.tkat
ugya~u)gy tL,Ztl,tjkUik mlgba par~flntól, mint' va akat (I ol\a ztá . tenzlnbcn
áltata. z Igy
~e t ronztargyak, l c. 'lk ritldn k'lI
a tO\' bbl kez I
miatt - drótt ~ körUlt kerc Iv bizi I nl. lia zUk. gc ,akkor. err a c Ira
rézdrótot ha zn,ljunk. \ tár ~akat b nzlnb n kb. 20 _,I ór 19 áztatju\-;
2. A kez letlen tárgyaknál Itt I löször azt állapltjuk m 'g h g\ fémmagos vagy f mmagn Iküli-e.
'
•
Utána romlá I fokuk s romlásuk mik nlj ,zerlnl - ugvanúg\ mint
a va tárgyakat zárazon, vizben ázta Iv
a y főZ\" s puh; szÚk' '[év 'I
t1sztitju[
Itt ls ügyelünk li ztíláskor az aran 'ozá ra, 'zU. tözésr', a bronztár '\Ta
tapadó l xlii stb. maradván' k megm nl sér stb.
'
A m zkólerakód t rend z rinl m chanikus úton tá \'0 Irtjuk cl. ritkán
oldjuk v'lgy lazítjuk ammóniák zódá \ ízben \aló főzés. el (pl. a c lk \ ad·
patlná\'al borftott tárgyakat), illalv 20%-os cetsavban Z' lássa!. m 'rt mlpd.
kettő megtámadhatja a nem ·patinát.
Konzerválás. aj Rozsdátlanílá . 1.
fémrnagnélkülI \'3 y na yon c k ly
fémmagú tárgyakat - bármilyen formában m nt végb' az álalakulás ugyanúgy, mint a vasakat, c ak m chanlku an, óva t
kaparás al rozclállanítjuk, amit vízb n áztatá "agy' klfózé után \ égzünk. lána dc zUlIált vízben kif6zzük, tilráljuk stb.
2.
fémmagos bronzlárgyak rozsdátlanltása elekirolIlos úton történIk,
Kreftlng vagy .módosított Krefling-eljárás szerint. Ha a Krefllng-cljárásho7.
cinkel használunk, a lúgoldalai 2%-0 ra készítsük _ dkg szilárd marónálr<lll
l I vízben oldva). Az eljárás a követkc.zú:
Ugyanúgy, mint a vasnál, clnk- vagyalumínlumlem zi alkalmazuni"
és 2%-os, Illetve O,5%-os marónátron- Idatba helyezzük a b t kerc, cll lárgyat. Ha valamely bronztárgyat alakja miatt nem tudunk cink- vagy' alumínIum. zalaggal áttekerc. Ini, Ílveg- \'agy porcelláned 'nybe hely'eze t cink·
reszelékbe vagy alumíniumdrÓl-\''1gdalékba ágy. zzuk, majd annyi 2 -DS,
lIJetve O,5%-os nátronlúgot öntünk rá. hogy cllepj . 2 l óra mul\a kl .~
szük a fürdőMI, puha kefével, kaparó szerszámmal Ó\'~to an megtl zYtJ~I'
a meglazull rárakódástól, majd több zör \ ál 10 l! desztIllali ,'ízben klfo17.ülc
és a szokásos módon klorldra titráljuk és . ókra \ Izsgáljuk.
,
'
Ennél az eljárásnál a tárgy zöld szlnél elveszti, Cink ha znalata ese~l'n
feketésbarna fémfelület t kapunk: alumínium hasznalata esclén m g a zöld
szín ls belejálszik. Felhfvjuk a figyelmel arra. hogy semmiképpen e .-cgyUk a lúgoldatot erősebbre, mert csillogó ny' rs fémszfnl kapunk.
A bronztárgyak zöld szfnét legblztosabba~ úg~' tarthatjuk meg. hO~Y
nátronlúg helyett tiszta vizet alkalmazunk. III J létr jön elektrolitos fol~ amat, azonban sokkal g\'engébb és <1- 5 napig tart. Ki\ételkor a megl~z~lt
réteget szőrkefével leUsztiljuk. Ha az eredmény n m kielégítő, az eljanst
22° -
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többsZOr m gtsmételjDk. Ezt u
f61es ékon~·abb. továbbá aran. clzott. ezU tOZOtt bronzUrl)1lkDál aUtalmauuk.
,
nal)"lDéretO t4r1)-akat (bronzQst, szobor tb.),. amel~ekh~z ~egf lel6
méretO kl1l1gozó edényUnk nln ,ned
l esőJO hel~ Iségbe hel~ ezzGk, Aze,.
kon a hel: ken. ahol a r~ban fl)ldből oldott só van. a só nedv' zfvó hatá·
ra könnvc pp vagy c
ned
S Jel n1k meg, Illetőleg élénkzöld. POJ'Ó.
zus ..klvIJiigús" eietkezlk a tárln·on.
ned ességet gondo an letöröljtlk.
a klvlrágzást óvatosan kikaparjuk.
ezt mindaddig folytatJ uk. mig eh'állnwt észlelUnk. Ha ezeket az el áltozásOkat már nem tap~sztaIJuk. a k
kl onódtak. Ez az eljl'lr 4 - 5 hónapig I eltarthat. Ezutan 2° 0-0 ezU t·
nitráttal bő ég en ee teljUk. záradás után via zo parafInnai ceteljilk.
má nap Bunsen-lánggal belemelegltjUk.
.
sóknak n dv zh ó halásán alapszik a bronzoknak az Irodalomból l .
mert. tanlolo ·bevona sal való viz gá)ata. Ez sokkal körülmény ebb és
költsége ebb a fenti eljárá nál. eredmény viszont ugyanaz, Az lj rá a kö\ etkezó:
tárgy telje felOletét gllcerlne enYH I kenJ ük b . majd tan10l·
lal vag~ 0.1 - 0.2 mm va tagságú alumlnlumlemezzel borítjuk be. Ezt a
lemezt puha kefével ráUtögetjUk. rá ImltJuk az edény falára. Az így beborl·
tott edé ."1 háromlábra állltjuk. majd uvegburával boritjuk le.
h romláb
alá kl ebb edény ké b vizet te zUnk. é ezzel bizto ítJuk a levegő állandó pára·
tartaimát. 'éhány nap mulva azokon a helyeken. ahol az edény n a r mlá~
megindult. a tanlol meg zUrkUl, fényét eh' ztl.
a beteg felület n könny·
csepp Jelenik meg. me ly azt Jelenti. hogy az edény anyagában ó \·an. Ilyen·
kor a romlott felUl tet f1nomélú zel' zámmal lekaparjuk, majd lleerlne.
enYHeI újból b kenjUk. é új tanlolt raga ztunk rá. Ezt az eljárást mind·
addig foly tatjuk. mfg a tanlol el zlnezódése. a bronz beteg égét mutató Izza·
dá el nem tűnik. Ewtán a már kik zeit edényrül I tIszlitjuk a stanioll é a
glIcerinc
nyvet. majd ti zta. \'égUI de zUllált \'lzben kifőzzük é
ókra
viz gáljuk.
. A v gye (n me -. \·ad·) paUná bronztárgyak kezel é e a \'egy patlná
\'? ·tárgyaké\'aJ azono módon történik. azonban ügyeljünk arra. hogy a
Kreftl.ng-f le kezelé kor a bronztárgyaknál alkalmazott hígabb lúgoldatot
ha znaljunk.
,
bJ, tltrálá é' ó~ra \'aló \'Iz gálat ugyanúg\' történik mint a vas'
targyaknal.
'
.
eJ, A \·fz· ~ légt~leníté egyezik a va aké\'al. z olyan bronztárgyakat.
~m:l~ eket n?g~ m~n;tUk mIatt parafInban klfőzni nem tudunk, vízben raló
kl\u~ozá utan kl ~ant!uk, ~ kezelt ré zeken bő ége en bekenjük 2%'05 ezilt·
nltrat oldattal. zarada, után sűrű benzines paraflnnal ecseteljük. és a para'
flnt má,. n~p rám~~ grtjük,
neme patinás ré zeket elegendő csak letörölni.
Torolt é h/~nyos targyak le tauráJása. aj A törött bronztárgyak darabjait haromf le eljará al erő íthetjUk össze~
Forrasztani azokat a tárgyakat lehet. ame\\-eknek fémma juk ran.
elnkor
zötfr ak forrasztandó törésfelilletek
részét ferdéng a nl'er
m g meg sz t ju' (reszeljUk k
'
'
darabkákat szórunk és t lj ,aparjuk).
megtIszUtott felületre gyanta'
ra ztJuk. A g\'anta' a for~ e:ten, tiszta, tilzes páka segítségével elnnel fo:'
(amibe a páka' hegvét tlsztrt
Izet, ( ósavban oldott cink) és szalmiáksot
zíneződlk a 'tár \': Forra jt~!í hel~ ettesíll. Ilyenkor a forrasztás körül nem
'I"
z \ z ha~ználata E' etén a tárgyat kl keJl f6znl
(kö zbe n Ia k mussza \ Izsgalnl) és az ut I ó f - .
a
savat teljesen közömbösftenl.·
o s ozo\'ízbe szódabikarbónát téve,
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forr ztás hátránya '2. hogy a forr., ztd. hch' k rUI a f mfdUlll d.
.mez6dlk (pl. a n me patina eh c ztl zöld zln l), . ~ppcn l rt
f
. _
t Igen nagy g~nddal vég zzUk. hogy z az cl zlnclódé min I kl ?~~\~.
rQletú é eró gu legy n.
.c
forra ztást mindig
tárg) ti ztítaa után. d.., p.rafln ' . . ( í~· é'
légtelenltés) elótt végezz Uk.
Ola.
\.,
S
Van rá e ct. hog) a~ 19 n gycng t< rtá Ú. \ kon~ falú tdrg\ t r s\ on.,'
Jára erősít k nt kl \ örösréz lemezk ket ls k'JI hc h cnk nt fo~r 7t
k
,2. Gal\~a~o~l. ~tlk I úton ~okn k a f mm, go.', t r tt tárg~·. kn~~n ,;
tllred kelt era ItJUk o z•. am I) <cn g~ Idób n ah an ·kl' . zíté t ls v gzQnk (lásd alább)., Ily nkor • z rintk lŐ tör f 'IUlctck b'\' il old, lát a n) f'S
f mmaglg I tI ztltJuk.
gal\C.no-elj.\ra ~rán a f mH·m 'ék l 'rakód . Itt
ls m gindul. é ö. z forrasztja a daracokal. :\ t ré '\·on. l k t oldal n Icr:1kód'
réztöbbi tet r z 1-\ I va ) kaparó z I zámmal távoUtjuk cl a . r \ f('llI'
~~.
'
3, Raga ztanl a fémmagnélkUlI bronzlárgyak darabjait k '11. Ezt u/o.tn
• úgy é ugyanazokka! a raga 7tÓ an) okkal \ g zzUk. mint a \ a. tárgy k t.
bJ A kl ebb hlanyokat a va hoz hasonl an \'a kitt l \'agy ragasztó ma. 7'
szávai pótolhatjuk, a nagy bb hiányokat - amelyeket bronz'rgyaknál g~ak'
rabban gészílünk kl kUlönö n ha a fIrntárgy \ kon) falú. gal\.. no·
pia ztlkai út n pótoljuk (Baki G). eljárá a).
lia a tárgynak fémmagja van, akkor az ll) n kl g 'zltés kétfél' változata közül ála zthatunk: aj a klegé zft össz forrhat z er d II tárg-/{\ ll.
bJ a külön k szftelt klegészft st utólag raga zthatjuk be a h ly r , lA f 'mo
magnélkUlI tárg, aknál c ak ez utóbbi oldható mg,)
Az előbbln k az az előnye, hogy az 'redet! ré z 'kk l ös. zeforró klc.lt,I.
szlté pl. a "ék ny és. gyenge tartású tárgyaknál ls szilárd. got ad. lIátr .
nya viszont, hog, r ndklvUl körülmény
n távolítható el. Igye ti g g tolj1
késóbb a tárg. bizonyos fajta vizsgála It. Azonkívill a munka lóktI. zllé. c·
kor a hiánvzó részt határoló törésfelilleteket - akármil ven c k h' mértékben ls - ~ongálnunk kell, eppen ezért a klegé zllé 'nek' zt a formáját csak
Igen kIvételes e etekben. a régé z. Illetőleg szak Irtó bizott ág egyUtte vé·
leménye alapján alkalmazzuk.
A kIegészftés másik formájának elónye az, hog bármikor könn' n
eltá\'olflható, és így a tárgy ered II ré z I önmagukban I ta~ulmányozha.
tók. Hátránya az elóbbivel szemben, hog~ n m ad olyan zilard tartá t a
tárgvnak. mint az A munkafol\'amat a követk zó:
, L A fémtá;gy konzerválásának cefejezése után a hl~n~'zó ré. zt h:l'
tároló törés(elületeknek bel ő felét a fém va tag agatól fUgg6cn
0.2 _ 0.3 mm szélességben - ferde i~án)'ban finom re~zelővel megll ztfljuk
úgy. hogy mindenütt a fémrnag kerüljön a felszínre. Ez azért szUk~ge , Jn rt
mindig a szélekről indul meg elektrolltlku úton a fém zemc e lerakódás;),
és csak liszta fémmel tud összeforrn!.
Ezután a tárgyon a hián z6 ré, z f I'máj át - ha meghatározható dísz!·
tés van rajta azt is _ kemény pia ztlllnból megmintázzuk, s hatán'onala
finom bekar~olással killönítjük el az redetllől. Gtp zformát önlilnk r la
olyanképpen. hogy az köröskörill a hiányt határoló eredeti ré zr I 1- 3
cm're ráfeküdjék. Ha a klegé zltésre k rillő felUlel erő en tagolt. JI,letől g
bonyolultabb, erősen kidomborodó mintázat van rajta, a~kor a forrnat tö~b
ÖSszeillő darabból készítjük (darabforma). r\ glp.zformat I vétel után kl·
SZáritjuk. majd meleg parafinnal átllatjuk,

341

---

glpszCormáDak azt
t. ame
• póUá kerUI. ~uha c tt::1
Jól begr lltporouuk. z Igy
tt glpszCormát vi zate zUk a tárgyra.
Könn)en és biztosan helyére Uleszthet6.
rt a pia zUI1~ba karcolt Vékony
hatánonal a gIpszben kidomborodik.
.iIY elmozdula nélkül hel~t!re
Cek zik.
tárg eredeU résZelt gy-két mm astagságban be\'onjuk \ la zal
üBtehe arra, hog)
törésfelnIete mIndenUtt tiszták maradjanak, Ugy nez:
zel a gIpszCormát I houáerósftjllk.
Ezután a tárg)at belehel)'eullk a rézgálIc CUrd6be. katódnak (-) kap.
csoljuk. Anódk nt (+) pedig szllk g zerlnt vörö ré,zru.dat vagy l mez t he'
I ezUnk be, 2 V. 1-1.5 mp/dm' kezd6 er éggel mdltjuk meg a foIY<lma·
tot, a hiányzó Celület teljes kltöltód éig. majd 3-4 V-ra emelve, g)or it juk
a lerakódá t. Ezt akkor Cejezzllk be. amikor - a tárgy va tag ágát61 füg.
g6en 0.3 - 2 mm·es réteg rakódott le.
glp zCormát leve szük,
a tárgy
megmelegftésévcl a via zréteget leoh'a 'ztjuk é letöröljük a felület ről.
• l:e1.6 felület n a tör ;,vonal mentén mindig vastagabban felr, kód 6 rezet
re. ;:dő\' I \..Ig. ft'mk<lp~ró zerszámmal egyeng tjlik el. Ezután "a· é
bronztargyaknal ,I kleg zltett ré z kül ll, szük ég e etén a b Isó f Iül t t l
olaj Ce tékkel az eredeti ré. z ,llap zlnénél egy·két árnyalattal világosabbrol
fe tjük. .\z aran. I! ezO t (aranyozott, ezUstözött) targyak redet! r 'zeit újra
bcpard Inoz\ u. g,lh anu úton II klcgé zílé t az ercdetinél kl sé világo abbra
aril!1Yo. '. . ll! 'töll'
z tö~-.l, .-\r"nYlPá n;,1 (züstözésn I 1-1,5 r,
0.3 Amp dm: rő. igct ha 'znalunk.
2. Ha a tárg\' ré zben vagy Mje en átroz dásodott, tehát a fém mag t
a töré 'felületben c k Itt-ott va~y ehol cm találjuk meg, a megmlntáz.lt!
ré.zrul v tt glp. zform alapján külön készftjük el a klegé zítést,
azt ber g ,tjuk ol. hely őr . Il nkor a galvano-eljárá termé zetének m gfclelóen
• pót andó r.' zt a klll li keruletét l 3 - -I mm-r I kijjebb vékony rézhuzallaJ
'e zük körhl m:lvet réz U- zeg kk I \'agy ragasztó masszával e "e,
hel,'eken , glp z~ormahoz er- ltünk hog: eitől meglndulha on a fémzemc.ék ler kóda .
.. \ m' f~lel~ \ a.. tag ~ elé~, után a pótlá t leves zük a gip ~forma'
r I. a h II ra~ j löl , bl:me , e I arok ment 'n fém\'ág6 ollóval körüh'ágjuk,
s f1nl n;an körOlr zelja~, ho : ~n,to an hel:ére illeszthető legyen.
~' neZl.~1 az clj' r al ke zltjOk a körökörUl zárt vékonvfalú tár·
gyak hlan ·z? r: zdnek kieg' zité ét. umel\'l:knél tehát belÚlről ne~ dolgoz'
hatunk. to\'abba ,7. ol:a~ natryméretű tárg:akét, amelyeket nagy águknál
fog\'3 nem tudunk a réz"allcfUrdőbe helyezni stb
.
.' . lia. nl tag.~bb lárg ~I?é zitésér61 van zÓ, akkor az eredeti \'astag'
gb,1n l formab n me~mm zzuk a hlán\'Zó ré zt
.
d
bf
át ké'
zitUnk róla A kül - f IUl
"
s glpSZ- ara orm
.
','. p e
etet alkotó pótlást - ha a tárgynak fémma"ja
;:~ külö~~g:~ ~t~I:~'~~ kéSZ{~~k e.l, a t~b?l részét pedig a gipszforma alaplemez k onto rtn f .' rra z a juk a ma Ikhoz, Szükség esetén - hogya
a va ta ~ nak meekf~~~1~ k -, ~z először készített lemez belső oldalára
cin Ol rtébZrögÖket forraszthatunk. Az összeforrasztott
lemezekg kö~öttl ré
ne
, ls kitölthetjük
I
úlvosabb tár vakhoz a külön ké ft t '
ls hozzáerősíthetjUk . ho"" b'zt bb sz e t nagyobb kiegészítést csapokk'l
.
o:
I osa
an tartson
A bonyolultabb dlszité ű iémtá'
'
,
val ls át kell még dolgozni: I
rg:ak galvano-k1egészítését ötvösmunka'
gah'anóval készIteni Olvan ~' a gömbfelUletű dfszítéseket Igen körülményes
.
.
osszadalmas' és alapos átdolgozást kiván, hogy

zf
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el hely~ ebb kiönteni é ráforrasztanl a kleg ,zlt re. Attört mintájú
disZek c etében a glp zformán az áttör ck hely t m gUsztftjuk a graClttól.
m r. kód nak Ic, Az átt ré ek zél t a kkgé 7.1.
, ezekre a fém zemc k
n azonb n szint n át kell kl é dolgoznI.
Galv no-eljárá I b' rm ly fémtárgy klegé zlth tó, Amíg ,7.0nb... n a
Orö rézp6t1á a rézz l, bronzzal. arann) al, 'zUstt I köz" 'ti 'nUl ö z forr,
az ólom·. ón- é va tárg) ak me rc z It t résfc!UI ,t n 'k r z lanldfUrd ben
16bb rézalapot ,k II adnunk, ha az al alatt I frt kl 'gt\szltt\. t akarjuk mq~'
aló lIani.
2. Ro

zul k z It tórgyak

EZl'k k zőtt ritkább a lakkal b 'vont, annal gyakoribb • p, raflnnal
agy \ 1.\ 'zal átlt,lI ll. 1-;>7. 'I sUk 'g~ czlk a rosszul kez It 'ast<'lrgy ak \ al.
Ezüst
Az ezü t ti zta állapotban ls előfordul, de puhasága miatt má fém 'kkel öt\'ÖZ\' használják, L ggyakrabbak a rézz 'l való kUl nböz6 arán 'ú ötvötm ritka az
zetel. A rézz I együtt ötv zik még cinkkel, nlkk 'IleI stb.
aranm'al való ötvöz te em. Sz nnyez6désk nt más fémek ls I h 'tnek b 'nn
Mind' zek a f mek általában keményebbé és könnyebben megmunkálhatóvá
teszik. zínét azonban lény g sebben csak a réz és aran) változl<'1tják meg,
Amíg azonban az arany védi a rozsdásodástól, a réz 'rós n elcJsegltl a patina
képzódé ét.
sok rezet tartalmazó ezüsttárg~ felUletét sok zor anm Ira beborítja a zöld patina, hog) bronztárgy benyomását kcltl.
Az ötvöző réz arányától függően tehát az ezü t a- földben oldott ók tb,
könnyen eltávolíthatására több-k vesebb, gyakran csak a fclUlet n levő
ható zöld paUnát kap, A magas ezüsttartalmú tárgyakon viszont pl. a klórtartalmú anyagoktól lila, fekete, barna színű, a kén\'egYUlet~któl \ ag, a fény
hatására fekete szlnű réteg képződik, Ezért gyakori az ásatásokon napf(omn
kerülő ilyen ezüsttárgyak felUletéll k hirtel n zlm'áltozá a.
l, Kezeletlen tárgyak
TI ztílá , A terepen val6 k zelés általában ritka. 11,1 elófordul. a terepen

és a laboratóriumban egyaránt a bronztárgyakhoz asonlóan járunk el. ,
A felületre rakódó zennyczódéstől Uszta \'agy szappanos vlzb n :aló
h sszabb-rövldebb ideig tartó áztatá. al, c 'etleg, főzés 'el, .majd _kefélc ,~el
~zabadítjuk meg. Közben ügyeIUnk az sctleg ratapadó textil, bor, fa tb.
maradványokra.
.'
""I
.
Ez a tisztltá elegendő az olyan magas cztlsttartalmu t.lrg)akna , ~m~ .
Iyeknek fényes szürke barnásszürke vagy ftkete patInajuk \'an, Ezt ug an
, ,
, 'ü s t öt\ 'öz"tek
az egy'szerű lemosásoll
Az aran~'ez
~
mindenkor rajtuk hagYJuk,
kivül más kezelést nem Igényelnek.
I tá 1ft k el
iVIészlerakódást 20%-os ecetsavval történő ecsetelésse
vo un é'
,
R 'sd 'itlanítá9
kár felületi, akár belemaródott r Z·
Konzerv61as, aj
oz a
.
. , tk ző Ijárást:
rozsda van a tárgyon, alkalmazhatjuk a köve ~ 5 -1 OO/o-os kénsavoldatba
1 Vastagabb rozsdaréteg esetén a tárg-ya
ro
tesszük'. Ez a rozsdát rendszerint percek al~tt leoldja. Ha az éeredb~:~Yan~l
kIelégítő. az eljárást megismételjLik. Hos zu ideig ~zonc~:~ ~Isg:értékben I~
oldatban se tartsuk a tárgyat, mert ~ ~énsa~ Mrgyara oxidálódott vas- vagy
- oldja az ezüstöt. A kénsavas kezeles az ez
bronzrozsdát ls leoldja.
c) " l

v_v

2. Ha csak ékon abb rézrozsda
a tárg~'on. akkor 10- 15 .
szalmlálwesZ ammónlumbldro dl old tba útatjuk. mely a rozsdát 15 - '>0
perc alatt leoldja. SzQkség
tén az e)Járút megl m~teljUk.
.
kénsa
Wet6leg 8JDJ!I6nlás kezelés után a ~rgyat több zör \'áltott
'zben kb. 2 óra hosszáig liztatjuk.
kénsa at megbizhatóbban közömbö it,
hetjOk. ba a tár~'at 5-10 percig 2-5\-0
zódablkarbóna old lában
útatjuk.
Igen óvatosan kell kezd nUnk az olyan erősebben oxidálódott aran' I)zott tár~'akat. amelyeken az aran olá hel enként lekopott. m rt lIy nkor
az aran)réteg alatt az zU tréteg leoldódhat. 9 Igy
z aranyozá me~ m·
mlsUI.
bl Sókra vlzsgálá
. z ezO ttárgyakat. akár roz_dátlanítottuk, ak r
nem. desztillált \lzben 2-3· zor ktr6zzok, de nem titráljuk. m rt a tltr'la
ezO t e etében hami eredményre vezet. :\ viz gálatot zulfátra é nltrátr
azonban elvégezzUk,
ej \'Iz· é' légtelenlté . A \ lz· é légtelenlté t a szok' s zerinti parafin·
fUrdőben végezzOk.
A /öröll e hiónyo5 /órgyak res/auróló5a. A törött tárgyak forra ztása
g)akorl.
ugy:múgy történik. mint a bronztárgyaké. EzU t forrasztó\al sok·
k~l erő ebben é fInomabban forra zthatunk. Ezl azonban rég szeti tárgya~·
nal csak Igen kivétele esetekben alkalmazzuk, ml\'el munka közb n a [or·
rasztás környék áUzzlk. E forra_zta munkamenete a következő:
.1 gvlz g Ijuk az ezO ttárgy finom agát,
ennek megfelelő (könm'eb·
ben olvadó) ezU t forra ztót vála ztunk. Utána a töré feli1let ment n rileg
tlsztltJuk a tár~:at. é a tört ré zt ponto n ö zel1le ztjUk. Dörz ölé cl
fmomra tört \ IZZel Ö' zckc\'ert boraxot ken ünk rá ecsettel. EzU t forra ztólemez ból a töré \'onal h
ú aga zerlnt l-3 db mm 2-es darabkát teszUnk
rá, Ezután fúvólánggal jól átmelcgitjük, majd túlánggal ráforra ztjuk. \',!gOI nemezkoron al Ic ·Imltjuk.
.-\ hiányoknak aránylag ritkán orra k rüló pótlását galvano úton a
bronztárgyaknál leirt módon 'ég zh tjUk el.
2. Ro zul kezelt /órgyak

Van rá e. ~t. ho . az'czU ttárgyakat lakkal \'onták be Ez könn 'en megrepedezhet, a targ ezért alat tO\'ább r
Ih
.
.
vel leáztatjuk. A 'tár ' tO\.·
.
. omo at. .E~ért a lakkot oldó szeré,
járá ok bármelYlkénl törté~~~~. kezele e megtarta atól függóen a fenti clArany
z aranvtárg 'ak tiszta vfzben való l
á
lé t n m Igén "elnck Ritká'
emos son klvUI általában má keze. ól á
•
.
n ugyan, de lehet az a a 'tá
mazó, egyenlete \ g' foltokb
r. nJ rgyon vasoxid t sz r·
adódó fehér, barná, lilá _ ezüst~~or~~~~kOzó vörös, vagy ezUst tartalmáb~l
hfg, a "aso:ldot enísoebb ósan-al
g, e.etleg mészlerakódás l!>. Utóbbit
z ezU tklorlclot 10 %·os kálclumciaOld'
oldattal távolíthatjuk el ,\ kali .
bánjunk vele!
tárgyal ~Indh~mc anld igen erós méreg, nagyon óvatosan
lit Uk le.
.
arom e etben gyengén ammóniás vizben öb-

t

Az aranyozott ezU ttárg\'ak kezelé
.
emlItettek figyelembe "ételé\.el.
e az ezüsttárgyakéval azonos, a most
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Olom
Bár Igen régót I m rt fém, puh sá g a"
.
.'.
.
miatt okoldalúan -oh. ~~ l~ . zllá~d aga . fcIUlet~n k gyors oxldálódá
özépkorból el ő orban ólom vinezet kö k :cm ha lOa~t k. A róm l \!s
IsmerOnk, Kisebb tárg\. k I ké zUlt 'k
. ~ l. ct, tok r· \.'s .• blakker ·tel., t
lIl1ntázatúak lakadn 'k (pl római ef ~zdonl an belőle, elek k Zött fln.omabb
.
ga a ml lar \ ak' l b k tábl
diszek, középkori P'
tek, bár afélék . tb )
.
.0 ro ,
a k k,
Az ólom tárgyak aránYlag
ritka ága'
a
meglartá a I h ziájárult ahhoz, hog\' r mlá uk o~l'gm t~'tt k t bbny Irc j
a . o oz ta . z rlnti ala
po n meg\lz 'It, k.' zel. I mód k e ddl g n m alakult
k kl nálunk. Ez rt 6\ 1·
tosan alkalmazzuk, kUlönö n ro z m' t<lrtá li kl bb . t'
.
bozatalakor. az alább ajánl II Ijárá okat.'
- min a targ~ ak r 'ndlA)·
.. z ólom OXid: t g} (e~ér, zUrke \a y barna ólomkarbonat k II ll. lia
nem baziso ólo,~karbonat k pződött f IUl t n, amely \ dt a tO\'ábbl roml s
t61 - az oxld'leló morz.olÓdó, porlód ,
la sank nt a tárg\ lU t lá át
Idézi elő.
. l .z u
A káro rét g t 10%'0 c tsava áztatás al tá volf th tjuk 'l. Al oh Jn
tárgyat, amel~en pu'ha; de. az red II mint s f IUl t t őrző, t 'hát olyan xidréteg. van, amE'ly t ltavolitanunk nem sz bad, csak rö\ ld Ideig (2 - J
r·
clg) <Iztatjuk az cet- \'old tban: Utána puha ecsett -l ti. zUtjuk \-[zbe/ le·
ObiltjOk, maj,d 10%-0 ammónlákoldatba tc zOk ugyanannyi- ld 19, s úJrl
ees U. I ti ztltjuk. Vfzb n I öbIrtjUk, kék lakmu 'zal avra, piro:. al lú~r,l
\'Izsgalj~~.
Ikoh?léte;ben víztelenltjUk, ; b nzlnben oldott viaszos parafinDal kenjuk be, szaradas után flanellal átdörz öljOk.
;\z olyan tárgyakat, am Iyekról a porózus oxldréll.:g ,t telje n 'I ak1rj~k tavolítanl,. <;J.' C re ole eljárása alapján addig áztatjuk, III t61eg a
tárgy me~tarta atól fuggóen - fózzUk lOP ll-O ecet 1\'ban, mig az o.ldréte
el nem tunik, vagy szórkefével könnyen I nem tá\'(J!ítható. Ez a kez lé M!JO~lg, esetleg hetekig I eltarthat. Utána ugyananny I ld 19 10%-0 ammI)'
nlakoldatba helyezzük; további kezelése a fenti\'el azono módon történik.

On
Tiszta ónból (cin, Stannum) ké zlllt tárg 'ak régé.zetl anyagunkban,
eddigi tudá unk szerint. ritka ágszámba mentek. főként má fémekkel (ólom,
antimon, réz stb.) ötvöz"e, más fémek Öl\ÖZÓ anyagaként (pl. bronz), \ 19..
más fém ból készUlt tárgyak bevonására (pl. réz dény -k ónozása) lJ,! znált. k.
A megtámadott ón tárgyak kezelésének módozat,,1 nálUl k épp 'nol., k~·
véSsé alakultak ki, mint az ólomtárgyakéi.
Az óntárgyak feli1letét rendszerint "lztarlaJmú fehér \agy barna ón·
savas réteg borítja. Ha az ónsavas rétegek a bomlás folyami;Ín ónoxídokká
alakulnak át, a tárgy lassanként eh'eszU magját.
z Ily n tárgyakat tiszta
vizben való áztatás, óvatos mechanikus U ztltá és aikoholban való légtelenítés után leghelyesebb clamárgyanta oldatával átItatn!.
Az óntárgyak belső szerkezetét a hómér. éklct változása ls befoly·ásolja.
Ugyanis a kristályos szerkez tű fémoek az ú. n. né yr.ete. ón 'h 'vő közönSéges mÓdosulata csak + 18 Co fölött állandó. Ennél alacsonyabb Mmél' kleten fokozatosan az Ú. n. szürke ónná alakulhat át; il~'enkor szétporlJk, s~ét
~állJk. Ez okozza az ónpesUs nevó ragályos betegséget. J la ugyanis az ón·
tárgyak + 18 C' alatt Ilyen szürke ón p.orával érlnt~ezne~. Igen könn~' n,
+ 13 CO alatt pedig biztosan szürk ón na alakulnak at. Ezert az óntárgy k
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'"
'sakor l gond adni ell arról • llÓB mindig +'18 Co fölötti álhndó
ra k ",roza
Mmérsékleten legyenek.
..... rt6zését elhárithatjuk a kö'\ et·
pestises tárgy to ábbl roml"~"t
ca- CD I'
kez6 módon:
tárgyat - a
- és bronztárgyakhoz ha onlóan - cink·
szalaggal körUle
arjuk, ag)' ~nkreszelékbe ágyazzuk. 15-20%-os fa,
hamu- "agy mmónlákszódá oldattal öntjOk le. hogy ellepje. é~ kb. 10 percig
f6zzUk. F6zé után .z6rkefével leUszUtjuk. langyos vízben klaztatjuk, é al·
koholban ,ag\' k 'lyha (fat6test) mwUett IdsZárítjuk. Benzines p~raflnnal von·
juk be. s ennek záradá
után nanellal átdörz öljUk. Tovabbl tárolása
18 C fölött Igyen.
#
PéDJ
fém leletek között a "ert pénzeknek ponto korhatározásuk miatt kü·
lönleges jelen~6 égUk van. Finom klképzésű mlntázatuk .~Inden kls részletének fonto .ga lehet, ezért rendbehozatalukkor rendkívuli gond sságot Ig(~
nvelnek. Killönö n áll ez a ké ő-középkorl Igen vékony s amellett gyakran
zmln6 égü, tehát erösen megrongálódott pénzekre.
K zelé Uk l nyeglleg nem killönbözlk ugyan más'" fémtárgyakétól,
fentiek miatt mégi rövid áttekintést adunk a rendbehozataluktól.
pénzek kezelé ébez legh Iye ebb sZ'ámozott dróthálór kesz ket hasz·
nálnl: ezzel re zlnt gyorsítjuk é' könnyebbé tesszilk
munkát, részint meg·
akadályozzuk , pénzek e etlegc' ö zekevcré-ét.
Bronz. A nem s p311míjü p'nzeket 10-15 percig 5%-0 ammóniák·
. zódá vizben fázzUk, puha keré\'cl jól letlsztitjuk. De ztlllált dzb n kifőz·
zUk é: ókra \Iz' áljuk, .-\ \'íz- é légtclenítést paraflnos vIasz- \'ag' cerezln
Cilrdőben \'égezzUk: ,nn.'1 Ideig tartjuk benne, mIg átmel gszlk.
tána puha
Clanelld rabbal jól letöröljilk.
.\ vadpatinájü p nzeket zománcozott vagy tűzálló uvegedénybe öntött
10 ,-o' marón'ttron-old tb:,n kb, fél óráig f6zz11k. Utána kaparó zerszám·
mal \'agy finom r 'zdrótkeféve! megtl ztitjuk; ügyelj Unk arra, hogyallka'
c okban e etle m húz6dó vadpatlna-fé zkeket I jól kitisztítsuk. Ti zia
\ízben klfózzUk, l...loridra tltráljuk, é eg.'éb sókra viz gáljuk. Ha a kezelés.
alatt n~gyon. Ilfén. c 'dtck, - -6 napig le\'egán hagyjuk, minden nap meg·
nenn' ü\'e: elénk fé 'ilf: t eh e-7.tik, é barna színűekké válnak. Ezután para·
fmo \-la_ z- \-ag c r zinfürdóben klfözzUk, é n:melldarabbal letöröljük.
Ezu t. A m~ga: ezü !tartalmú pénzeket 5 -10 %-09 kénsavoldatban
áztatjuk. majd b/J \'Izben lemo uk. Ha marad még szennyeződés a pénzen,
azt c _n - Y;lg~ kaparófaszer'zámmal távoütjuk el. A sav közömbösité érc
elő.l::h .:;> -:- 1
-o 'zalmlák zeszoldatl::an, majd 15 - 20 percig 2 %-o zóda·
btkar~?na oldatban áztatj uk. Forró (lIO CO) cerezln-, ennek hiányában pa·
raflnfurdóben (amel,hez 10' méhviaszt adunk) két-három erclg főzzOk,
majd flanelldé}rabbal ledörz ölj Uk.
p
Az alac ony zU ttartalmú pénzeket 10%-os amm6n1ákszóda oldatá,
b:ln ;\ztatjuk. vag.' ha szUk éges, 20-30 percig f6zzük Utána b6 vizben
lemo suk, é. a fe~tl mó~on víz- és légtelenítjük.
.
. z ammónia' z6das oldatban megsötétedett felületű pénzek ezüst sli,
né~ ugy adhatju~ \'1 za, hogy vízben leöblftjük és 2-3 erclg 10%'oS
c~anrolrdkóbe tes lzul~' puh~ kefével átkeféljük, maj'd tiszta víz~en áztatjuk és
pIros a mu sza ugra VIzsgáljuk.
Ha a vegyi tisztítás nem vezet
f l '
t k
házilag készített ezil ttlsztít6
.meg e elő eredményre, hasznalha U~t
szert ls. magnézlumoxld, magnéziumkarbon
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ammónlum~lorld l : l : 0,5 arán) ú ke\ 'r két.
pénzen, Utana vizben öblIté é" a r nU l g- é' \ Izt l nit s kö\ etkezlk
an • TI zta vizben
U Ztítjuk ' R 'ndkl\'l'lll ' ~~,
,t kb cn '10 0/III -os • zód,·
.
blkarbóná~ \agy szalmlak z sz s old tot ha 'ználunk, utána II 'zta vlzb n 1'mo uk. 'Izlégt lenítés nem zUk ég s.
-

Horpadt, g aródött fémtárg ak kteg enget e
G~'akr~~ kerUln ~ kl a földből olyan vékonyabb I m 'zű fém tárgy ak,
amely k ö z horpadtak, torzultak. A tárgy alakjának torzulását - h \'él ,tlenUl tört nt - a I h t6 ?"h z k P t m 'g k II szUnt 'tnUnk, .1 ' , h l\ I ,t
a ké ~akarva (pl. t metk z' 'I 'zoká ból) haználhatallanná tb. t tt tárg;, knál. KJe ~ ngethetjUk ugyani pl. a f m 'd nyn k a f ld nyom. at61 behorpadt ré. 7; ,t, d n megyene íthetunk kl pl. gy olyan k Ita kardot, amel\et
zchajtogatva t tt'k a 'Irb, , Ez a körUImény már önmagában ls rra flgy:elmez.t t, hog~ .Ily n k rdé ekb n a r t< urátor néha még az ásató rég szel
egyUtt m dönthet, hanem szak rt6 btzott 'ág nIl mény' ls szUkséges I 'h ,t
egy- gy rgy Ily nfajta r ndb hozatalakor.
A fémtárgyakat általában megfej 16 alátét k . gltség v l, kalapál,\s ':ll
egyeng tjUk kl. Eppen zért mJnden kelátt azt kell m gvlzsgálnunk, h()~\
nem nagyon romlott é nem túl ágosan rld g·e a tárgy an. agd. z olyan ~.
gyat, amelyben a romlási f lyamat 'r6, 'Iór haladott, kalapáini n 'm zabad, mert könnyen darabokra het.
mer v, rideg f mtárgy p dlK kalapá-.
lás közb n z trepedhet, eltörhet. Az utóbbiak cg) r l,ze kltUz Ité, 'I lágyítható. (..\ bronz kivétel, m rt az ötvözpséhe7. használt alacsonyabb h6fokon
olvadó dlkatré zel, pl. ón kioln.dnak, (. könny(;n ráfol hatnak a f IUletre ls.)
Hevít alatt a tárgy pattnája leég, anyagának szerkezete, összetétel' ls megváltozik. I!ppen ezért zakértői megb szélés alapján c.ak abban a7. '. ctb 'n
hevfthetjük a tárgyat, ha eredeti formájának \'1 zaadá a tudományo szempontból feltétlenül szüksége-o Ilyenkor clótte a fém anyag\ 17. gálatát feltét·
lenUl el kell végezn I.
A horpadt, gyűrődött, meghajlott tárgyak kiegyengetésére m1ndlg
csak fa-, esetleg Igen tömör gumikalapácsot és faalátétet ,tb. használjunk.
A vaskalapács ugyanis erős. nehezen eltUntethető nyomokat hagya tárg,'.ban.
s az eredeti kidolgozás nyomatt ls eltllntethetl. Azonkll'UI al. Ilyen kalal áhís
helyén a fémanyag sűrűsödik, tömörebb I(;sz. Ez pedig nag\'[okú feszilllséget okoz, miáltal a tárgy megvetemedhet, e etleg el ls törhet. . lég a fa· \'agv
gumikalapáccsal is nagyon óvatosan k31apáljunk, mer~ kUlö~(j, en a p.uhább
fémllk (pl. arany) így is könnyen meg-n~ úlhatnak, tehat a targy'on masf, jla
torzulá keletkezhetik. A kiegyengetést úgy végezzük, hog,' ne köz\'etlenOl
ott verjük a tárgyat, ahol az alátétre teljesen ráfek zik, han m mell tte, K.U'
IOn nehézséget jelentenek a forma egyengetésekor az olyan tárgyak, amel eken pl. ered ti domborított diszek j vannak.
..
..
J la a rideg anyagú fém tárgy eredet! formáját ml.nd nképpen ~zuk.:ég~
helyr állítanl, akkor az anyagvizsgálat megtörlé~te utan a .fémtá;g) any ~g.a~
meglág~'ítjuk, Ez úgy történik, hogy faszénp~raz ,?n, ková.c - \ agy gázfU~_
tal6 segítségével a tárgyal addig hedtjllk, amIg \'orös zlnu .nem lesz. Egy
két percig ezen a hőmérsékleten tartjuk, majd p!'. a~ ezusttargya~at,víz~e~
hirtelen lehűtjük, és azután kezdjllk meg a kalapalasat: \'1 zont ~ \ astárg~a"
formálását nagyjából már tuzes ál1apolban el\'égezz~k, és a .klsebb. egy ~n:
Betést kihűll állapotban folytatj uk. A he\'ltéssel kettos célt é~ll~k el. lág\ u
!ás mellett ugyanis a tűzben leég a tárgy ról minden szennyezodes, patina is.
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Csont
Az ásatá ból származó Csontok ja\ élnI ze a leml'tób il dúkerilhi l'mb r.
nt
a telepek ról (r szben temctókból) zármazó m 'gmunkálatl Jn állalnt. Ez knél okkal k \'
bb a c ontból k zUlt. zcr zam, ',zk z, feg\ \ 'r
: kUlönféle C ontalkatr zek, továbbá dí zltmén\ k.
.
• csont m gtartá a n mc ak zerkcz tének tö~ör. gétól, hanem a föld
6sSZetételétól, a talaj n dve s gétól tb. I fUg. Bár il c ontok na \ aJtal,!nosságban ldótállóak, a ritkább zövetü, \ kon~ abb c ntok k 'd\"'z6tlcn kő
rü\mén~ ek között rendkívUI törék nyekk , könn~ n morz olódó\á \ á1hatnak,
szét I repedezhetnek. Utóbbi n m g~ z r éppen a tömörzerk 'zelü
n.
toknál követk zik be.
A megmunkálatlan sont k roagy r sz a II zlítá 'on kflUI I'gf 'lj 'bb r I_
ga ztá t 19 ny l: közUIUk Inkább c ak
kopon~ ák,
. fúként ,z Ó. ,11ldtok
csontjai klvét I k, am ly k ugy nolyan gondo' kez l t kö\'et 'In k, mint rl
megmunkált contok.
Tlsz/ilás, konzervó/ú . aj

Szerves anyagok
an:agú leletek (c ont, bőr, fa, szaru, textil stb.) ált lában
, zen'
kevé_~be maradnak meg. mint a fémek, Ennek egyik oka, hogy ezek ne~'
c ak kémial!ag é fiZikailag. han m biológiailag ls változnak (szerves bomlas.
pené zk~~zodé . b~ktérlumok é _ r.ovarok Pusztítása stb.). Viszont a \'ízben
oldott ok, amel~ ek a fém- é kotar:r\'akat bomla tj 'k
an\'agokat
'It 1'1::
k
'I
".
sz a , a szerves
.
k esetben kon'
a a ~ an 'onzen'a ják, A fémek rozsdájától is átJtatód
zen'al dnak a zen'es anyagok.
va so

t rep n k 'z It eontok:
l ...\ ter pen celluloldo oldattal kez 11 c ontokat ac 'tono k', 'nIkkel
ee eteljilk, majd a f lUleten nJ gpuhult c Iluloldot v le gyUtt a plszkot is
részint ó\'atosan lekaparjuk, ré zlnt fian Ilr ngg\'al I tbröljUk. Az átitatott
csontokat záradnt hagyjuk.
z olyan csontokat, am 'lyek t kint nem Itllhattunk át teljesen, a felUI t megllszlítá a után eelluloldos oldattal telftjUk,
majd a fele leg t letöröl\'e, száradni hagyjuk.
lia , conton mé zlerakódás an, a celluloldos rét gn k a felUl tról
való I oldása és gondo letörlés után a következő módon k zeljUk:
c ontot egI úlyrész ecetsa\' (Jég cet) és nég~ úlyré z vfz key rékéb n addig
áztatjuk, míg a pezsgé tart. Ezután tlszta \'ízben puha kefével I keféljUk a
feloldott mész marad\'ányalt, majd többször \'áltott \agy folyó \lzb 'n .
csontot addig áztatjuk, míg a savanyú szag megszúnlk (Bald Gy. Ijárása).
Közb n a vizet kék lakmusszal vizsgáljuk. Le\'egón hagyjuk me záradnI.
Ezután telftjilk celluloldos oldattal.
2.
vászon burkolattal kiemeit contok felUletét a burkolat, erősftés
eltávolftása után ugyancsak a fenti oldó szerrel ecsetel jUk. TI ztftá után a
repedé eken át - többszörös n Isméle!l'e - ceJluloldos oldatot curgatunk
a belsejébe. Ennek teljes száradása után (kb. 2 - 3 hét) az össze r p désekbe és hézagokba 80 - 90 CO-ra melegített karnauba-vlaszt öntilnk. Ezt
addig I mételjilk, míg az összes nyílá okat a c 'ont felUletéig kl nem töltö,ttOk.
bJ A terepen nem kezelt csontok közol a ~yengébb megtart~sua~'1t
ajánlato abb előbb konzerváln! és csak azután ti ztllan!.
jó megtarta úakat
tiszta vízben lemos uk.
mész~erak6dá t - ame,l~ kUlönö n lS korI cson:
tokon gyakori _ a vízzel telfteU csontról ugyanugy, mInt a ros z megtar
.tásúakról, hfgított ecetsavval oldjuk le (Iá d ott).
,
...
Tisztítás után a csontokat levegőn hagyjuk meg zaradnI. KUlönö. n
ügyelnOnk keH arra, hogy vékony ]cmezú cson.~ok egyenlet~s hómérs~kleten
s las an száradj anak ki, mert killönben Igen konn~'en ~eg\ et medn kk'kÖ ött
./. .
\'ékol1\' lel11ezu csonU, rg) a
z
Ve/emedett csonllárgyak ha} J/a a . .
d II
Igen gyakoriak a görbe felilletú k. Ez k eg~' ré ze a földben veteme
me.
de gyakran akad közöttilk rendeltetése szerint görbe fe1Uletú ls ~nyereg. tegezdíszek stb.). eppen ezért kétsége esetekben a r~staur~ltor nhe j~~l~:g:ér~::
nem szakértő bizottság döntsön a klegyenesíté \ ag \ ssza a
!ében.
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Ilk bajUthatóvá. hog~ a l:sontot.
etemedett caonttár
t (50-50-') 3- óráig áztatj uk. El.;kor
ece
Uégecet)
iz k
!'ékében l)sSZekOtOzzllk agy lepré elJ Uk, Ebben
a ki ánt formára hajUtjuk. é agy
közben a Izet kék lakmu z I \izs.
az llapotban hideg (zben jól =~~:\agyjUk. Utána áUtatJuk celluloldos
gáljuk. majd természetes Ilton
oldattal.
!l1)Dtokat acetono' oldattal r, ga ztJuk
Ragaulds. l!eg z1/ • 1.
~nál). KüUlnlege gondo ágot kí\'án a
(munkamenetét lasd az ü eg~~ra: ponya llsSzeraga ztása a rajtuk \'égz ndö
sok darabra tOrOtt ember" és
~l o ko n~'ák darabjait először a r taurá.
különféle mén: k miatt I . '';ő \~~~oza~al á1Ut~atJuk ö ze (~ kg gyanta,
torl massza g~orsan kemén~k ) a következő módon: z gyma hoz tJrtozó
5 dkg méhviasz, 95 dkg ta um
a belső részükr 2 - 4 helyen a töré
d rabokat ponto n ö zel1lesz~~k~sö
ntünk. A két darabot addig tartjuk
vonalat llsszefogó forró ma
P~lhúl Ha ös zeállitá közben \',lahol
szo~san Ö zenyomva. mig ahe~~n ma zát megm legltjUk, s a darabokat
hibát é zlelUnk. a züksége
~ l
e etleg két pontosan ö zelll,j
megtgazltjuk. I~_kl'ollr tatukkoponi~~~ ~~~~~~k közé c eltel kí"UI-b IUl cellulol·
ré zból zea to
•a
,té (I té f t
ma szat
szükseg
ese ' n p. J_r ogll re 'aurátor
l.<
-,
do ragaszt Ót c urga t un k .
méré eknél). a c lluloldraga ztó megszárada a utan \ kon) p ng uzer·
qámmal eltávollthatJuk.
. "
,
h"
2.•\ kL bb kltör.!sek. hIányok pótlasara fehér karnau~a-\ la zt a z
nálhatunk. m I ct forró .l~rszámmal c urgalUnk ~ _pótlandó r zb,
me:e g
zerszámmal form'-zunk megfelelőre. A nagyobb hlanyokat pia ztlllnb61 m_mIntázzuk.
arról v tt Ip Zforma alapján \ la zból ~Iöntjük.
hol erő. e~.o
tartá ú klegé zlté zük égc , i\!old, no-glp zet ha lOalhatunk. a.z e?én~ klegé zlté éhez ha.onló módon f Irakott gip zb"1 faragjuk kl a zük ges fo~m:ít. Ezt c lluloldo oldattal b \'om'a, alapozzuk,
olajfe ték kel megfeleloképp n ·zínezzUk.
.
lia a c ontokat é a klegé zíté t fém'elOl kell, akkor benzinben oldo.t
par, fln é via z keverékével kenjUk be, 2<1 órai száradás után puha kefo!\'cl fény zzUk.
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Texuila
'yersanyaguk nö\ényl. állati é á "ányi eredetű lehet.
nÖ\'énY'i eredetúek leginkább háncsro tok (len, kender. faháncsból készült gyékény tb.).
.-\z állati nyer anya ok kétfélék: zőrök (gyapjú, teve zór, kec ke zőr ..t~:)
é· mirigy\'áladékok (\'aiódl, vad, kagylóselyem), 1\z áványi eredetúek kozul
1 fémfonalat (aran., ezU t, réz) ha lOálták gyakran a középkortól kezdl'e.
~lIndez k feldolgozá módja az ő kortói kezd\'e a középkor végéig rend,
kh'UII gazda ágb n bontakozott ki, egy-eg~- an~agon belül is, amint a.zt .rt
kil1önböző eg.'· \'a . több, zálas foná okból és a rendkívül változatos szové,é di zi té módokból I merjük.
.\rról a gazdag ágról, amelyet az emberi lalálékony;ság és alkotó k~SZ"
ég a t '(lillák terén létrehozol!, c ak általános képünk van. Ez sem kiza~6
lag az ásatásokból előkerülő igen gyér - s jórészt fémek rozsdájától atItatódva megm~radó - textildarabok alapján alakult ki, hanem pl. az agyage~ényeken le\:o lenyomatok (ő kor), külföldi párhuzamok vagy a szerenc~:~
ve~etl ~ f~lytan megmaradt textiltárgyak (középkor) segítség~ve\. Az eg~~'
muvelodésl szakaszokban, Ismereteink nagyon hézagosak, eppen ezérr kell a
legkl ebb textildarabká IS megmentenünk. !aen óvatosan kell kezelni a leg'

bb ö zeCoggó da~abk t I , mert abból az anyag zövé nek módja álla-

pftba tó meg. EZé~t k 11 n mcsak a lcrepról behoz l! lexlilmaradvánokat
ndosan konzervalva m gőrlz~l. hanem - kUlon . n
sirokból előkcrUló
f mtárgyak CelUlet l lisztltásuk I'J n az eseti g rájuk roz d s d textIlmaradványok miatt I alaposan megvizsgálnunk. KUl n sen az r d til 'g
ruhára erOsIt II fémdl z k, gombok stb, hatlapJát k II tUz t n m 'n~z.
al1nk. mert rozsdájuk, ha mást n m, a f 'l rő II Ukr . z Ig:iló fonál mar dványát megőrIzhette.
TisztI/ás, konzerváló, Az á.at si t xUlI' k k l I e r ndk" U)
munka, m rt a I let közben z t h Ilk, Ez rt ajánlato kez I
lól! vag.
közben szak mberr I I helől g m g"lz gált, tnl annak anya t, ZÖV, módját.
aj A terepen konzervált lel t k t a laboratóriumban :1 köv tk zők PIWl
ezelJUk:
l. Az erő bb tartá ú kl bb lel t kel, am Iyek t kiemel s ulán kon.
zerváltunk. csak akk r k 11 k zéinUnk, ha további lIsztlt:isra szorulnak,
Ilyenkor dróthálóra fektetve acetonos ke\'er kbe márt a vagy azzal 'se'
telv , 111 tőleg befújva, m gpuhitjuk a konzerváló ny got. lána cc .lt'l
6\'ato an megtlsztogatjuk a lel t t. Egy kicsiny darabkát anyag\lzsgálatr,l
lecsipUnk b lől • é ebből t Ijes n kiáztatjuk a !ionz 'rv ló anyagot. A löbblt
k191milva, n ter p n ha lOált konzerváló an 'aggal porz!tva, újra b -fújjuk.
Leghely
bb két olyan m gli zUtott uveglap közé h lyeznl, amel~ n k z
lelt szoro an összenyomjuk és leragasztjuk.
2. Minden esetben lIsztításra szorul a r "szben konz rvál6 an~aggal át.
lt3tódott, alatta le Ő földréteggel ki m It lel t.
föld át nem Itatódott ré zét
vag) zárazon vagy b n dv sítve, finom ecs II l lá\'olltjuk cl. lia zárazon
távolitottuk l, azonnai, ha ned\'es n, a I let újbóli kl. ?áradá a u '-n flnom
dróthalora fektetve, a fenti módon kezeijUk.
3. Az nyes vászonnai vagy papirral kiemeIt I letek ről lő, zör azt kell
eltávolítanunk a következőképpen: Elö zör a felragasztott vá znat vag~ papírt
úgy vágjuk körül, hogy köröskörül kb, l cm-rel nagy bb I gyen a Icle~nél
Ezután dr&hálóra fektetve, langyos vízben á7tatjuk, mig az ny\" feloldodlk.
Közben a másik oldalon a konzerváló anyaggal át n m Iwtódotl föld ls zétázIk, és fgy fln'om ecsettel a dróthálón ker sztUI is Itávollthatjuk. f~zután a
vízből csipesszel kiemeit leletről a vizel jól lec ep gtetJük, ~ajd I h le .zemen olajozott üveglapra fektetjük úgy, ,hogy arra a7; redetl t~xU la fek~d'
Jön rá. Ekkor felemeljük az általunk raragn ztoll \a zon \ a~ r:aplr ~g. l~
sarkát, és késpengével ls alányúlva, óvatosan levála.:ztJuk a lele.tro\. tana,:
leletről vizes ecsettel teljesen leli ztogatjuk az eny \ mar~d_\ any ait: ~ajd L
vegőn szárftjuk. A konzerváló anyag oldása, a lelet Usztlta,a é uJb II konzen'álása a 2, alatt leírt módon történik,
.
4.
parafinburkolattal klemelt, tisztán fém 7.alakból fono:t lel~t n~
további kezelése általában megegl-'ezlk a fémekével. O~j Inünk keH azo
ban a következókre' megtörtént hog\' a t xllliába fémszalakkal csak a mintákat szőtték vagy hrmezték be.' más eiben pedig a fém z~la~_at sel~'c~ s~~:
fonálra csavarták Nem egyszer a fémszálas Jelethez tapado mas anyagtU tticlx
UlIá'
gőrz6dnek Ilvenk r "agy ex 13
k ls - rozsdától átltatódva me
k él .h " álható legel1\'hébb
módjára konzerváljuk a tárgyat, vagy a férne n '1" a. z~án kí éreljUk' m g
kezelési módot is csak a nem fémes részek kon~el"\'a asa ~
.. azokat am(':
A Cémrozsdával teljesen átitatódott (merevYé va~t) .~e~etekó~~~~lan megtiszt:tlj'ek nem rozsdásodtak rá a fémtárgyra, ecsette \' IZ n

c

351

' mlIlt .. félllmag nélkUlI va tárgyakat
l bOBY
sem teszOnk a további Usztogatá u1t1'll
azzal a k~~ gr· fémroadá -nem Itatódtak át teljesen, zárazon va~
lz D ~ó' ó~tos tlszUtá
szári
után lakk-félével konzerváljuk.
'
5
fémtárgyakra rozsd
ott texUlm rad"ányokat leghelyesebb a
CémtárIY
konz rválnl. ,C
kl étele esetekben blztosllhatJuk a, I vála ztás
on
Ikerét, Elsősorban bronztárB)'akra tapadó olyan texUlmaradvanyo~ levá·
lasztására gondolhatunk. amel ek nem rozsdásodtak át telje en, l hal nem
váltak merevekJté, tOrékennyé; még ezeknél ls Inkább akkor kerllh tünk rá
sort, ha a te Ulmarad án~' és a fémtárgy fala közölt laza szerk z lű roz da·
réteg "an.
levéla ztá előtt a te Ulmaradványt r~csepegtetett é rámelegl·
t tt egy nietes, \'ékon . \'lasZrét gbe ágyazzuk. zután éle. pengével a roz da·
rét gben halad a, fokozatosan alá"águnk. Közben UgyelnUnk kell arr , hog~
a viaszréteg meg n törjön. Ezt úgyelőzhetJUk meg, hogy munka kOzben
a vékony viaszréteget kezUnk melegé\'el kissé lágyltJuk.
lefejtett vá znat uveglapra fektetjUk. és benzinnel kioldjuk belőle a
f lesleges via zt.
.
tég ha bizto ra ve zUk I , hogy slkerUI a textIllát leválasztanunk, al(·
kor I viz gálta uk meg előzőleg szakemberrel a ZÖ\'é módját.
Blzonvtalan e etekben ne kl érletezzUnk a leválaszlással. meri könnven
telje n tö~kretehetjUk a leletet.
.
6. Az ln Itu kiemeit ró bb megtartású ruhaszegély, paszomány lb.
féléknél. ha bizto an eldöntöttük, hogy miként voltak a ruhára varrva. l1letYe
rOgzítve, elő z r ponto Cehé'üket CeltUntető fényképet és mérelszerlnU
raJzot készllUnk; ezután a bened\'e Itelt, ec eltel óvatosan megllszlItott leletet záradá közben a mintára, e etleg bábura zel' IjUk, majd· záradás után
a leirt konzerváló anyag al porzít\'a beCúJjuk.
7.
kriptaleletek közUI azokat a gyenge megtartásúakat, amelyeket
abban a helyzetb n konzerváltunk, ahogyan feküdtek, először acetonos keve·
rékkel cseteljUk, \'agy ha nagyobb darabról van szó, bőségesen befújjuk.
kiegyengetjUk.
puha ec ettel ó\'ato an megUsztíljuk; rendklviU óvatosan,
Igen lan~yo va ló\al a \'1 'zájáról \'asaljuk, majd eredeti formájára Ido·
míl\'a vagy bábu Pl öltöztetjük, Illetve megfelelő állványra szereljük, vagy
rugal~as anyagg~1 (\'atta~ elyempaplr) kitömjUk. Utána ismét a terepen ls
ha znalt konzervaló zerrel fújjuk be.
hel~'színen már kiegyengetett tex·
lillát az acetono oldattal való kezelés és tisztitás után az előbbi módon
kezeijUk.
. b).A hely zlnl konzen'álá nél kUl bekerülő, rétegesen összegyűrődött
textilany agot -:- akár kl ebb. akár n'lgyobb leletről van szó - először \'Íz·
gőz felett puhlt uk meg, é c ak azután kezdjünk hozzá a szétteregetéséhez.,
majd II ztHá~ához. II elég erős tartá ú és tlszUtani nem kell félig ned\'es
állapotb~n . m~leg va alóval ~'asaljuk, majd konzerváljuk.
'
o. kerUlhet olyan knptaleletek retl{\behozatalára amelyeket Igen JÓ
~~~:1~t: ~~e~~~;~y:; teret~~n. se.m a tisztltás előtt k'onzerválnl nem kell.
UiJuk: I/._I'! óráig ti ZI:P~f b ls figyelembe véve, a következőképpen ~1S2;
gyakori és jellegzete szenO\~ e.n áztatjuk. Ez a kriptaleleteken rendkll',O.
oldotta, akkor szárftá utá 'k~zodések egy részét kioldja. Ha teljesen kl
csak részben oldotta kl. a~kor sé még nyirkos állapotban vasalhatjuk. ~~
oldatába mártott puha kefé\'el ~tán.a zSlralkohol-szulfonát % %-os lan~}~n
eg\'aránt többszörösen de na'
cmmdJg szál mentén - színén és h~tbóal
, g } o n Inoman átslmltjuk. Utána öblítés célja
.
uk a foldtGl. u

J
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U8Yanigy kezeljUk t! zta vizzel.
z Iralkohol- zul .
nagyobb, mint a szappan , könnyebb n is klöbllth C~~ t ti ztltó reJe Jóv I
ban dolgozhatunk vele, ml 19 n előn ö a me
,,' pp n ~zért gyorsabAzOnkivUI nem ugrik ö z tól pl
~
, gg} ~ngUlt sz' lu anyagoknál.
A. nem ls oldja azt· végUI
olla m'
g}dapjuanyag, mint a szappan lúgjától,
~
" m , ra vissza ul' na szU k
I
.
Utható mész zappanr leg.
r
n mtavo·
c Ipk ket n m k (lj Uk. h n m b l m rt t u '
.
ugyanúg öblitjük vfzb n
g j k a zsfralkoh lszulfonát oldatba,
A_ klt! ztltott
j _
-It 'xtlll t kiteritv sz ritjuk . . 19"J\'' n nY' ug lm I II apot b,n,
oem huzza
at u ~ a, mint a felfug eszt\' z radó szövetet azo kf 'UI í .
gyűrődik a legkevé bbé.
'
n \
g}
Reslaurá.16sra é kiegészítésre a rendsz rlnt klsm r tű s lásl lel l knél
nemigen kerUI sor, _ annál Inkább zUk ég é
Ihatik krlptal l t kn I.
Ilyen pl. a mege~ő Ité, m Iyet lábél I
I végzUnk.
megf -I lő 'zínű,
egyenletc~ zövésu puha. anyaggal (pl.
ly m, szalén) mindig úgy béleljUk,
b l l
az
hogy egyuttal a lel t szUk ég s klegészfté ként l szolgáljon,
eredet! varrások ment n és a ~zél ken varrjuk, apró öltés kk l, vékony tűvel,
puha fonállal az anyagra. A hiányoknál az ered ti anyagot r Imfljuk ;)
bélésr, zélell behajtás nélkül 2 mm-es, az anyag szélér meről g s elég
'
ritka öltésekkel varrj uk rá.
Igen gyakran vá\lk szUkség s9é a sérült részek kijavitása. A batlsztot,
vásznat cérnával vagy pamutszállal, a s lyem·, bársony· é brokálszöveteket
vékony, valódi selyemfonállal vagy ennek hlján puha, oszlott himző fonáll I
Javitsuk, és Igen vékony tűvel varrjuk. z erősebb fonál könnyen I ágja a
meggyengült textillát, a astagabb tű nyomán pedig könnyen kltörlk a már
brokát·
úgyis törékeny szövet. Gyakran kerül sor abrokátok javltá ára.
szövetek CelUletén levő é selyem9Zállal lekötött fémszálak könnyen felszakadnak. A merev fémszál idők folyamán elszakltja a vékony lekötő selymet:
hosszabb darabon lebegnek a szövet felUletén, gyakran összekuszálód a. Eze·
ket a Cémszálakat helyükre Igazltva kell selyemfonállal rögzltenl. Ez a munka
Igen nagy tUreimet és kézUgyességet Igényel, azonban nem szabad lhanya·
golnl. mert az egyszer elszabadult fém szál mindig lovább szakad, kU9Zálódlk és végUI az egész brokát tönkremegy.
A hfmzések meglazuit, fölszakadt szálalt ls meg kell erősitenUnk. Hlmzéseket kiegészltenl általában nem szoktunk. A skóflumos hlmzések fonalal
a hfmzés szinén vannak vezétte, fordulásnál selyemszállal rögzftve; ezek a
selyemszálak szakadnak fel könnyen és a fémhlmzés öS9ZekuszálódJk. Re taurálá~ úgy történik. hogyafémszálakat a minta szerint helyükre Igazitva,
selyemszállal lerögzftjUk.
A csipkéket vékony szállal, csipkeöltéssel, észrevehetően, de ne durván
lavltsuk,
Ritkán ugyan, de SOr kerUlhet a krlptákból származó leletek kIegészítésére ls. Ennek módjáról nem alakult kl még általános gyakorlat. Leghelye·
sebb. ha minden esetben szakértő bizottság dönt ebben a kérdésben, Fontos
az, hogy meg tudjuk különböztetni az eredeti textlliát a későbbi javltástól.
klegészftéstől. A textJ\lát lehetőleg hasonló anyaggal egészitjUk kl. Pl. .a
patyolatot lenbatIszttal vagy grenadinnal, selyemdamasztot ugyanolyan szlnű
slrna selyemmel. brokátot sima fémszövettel vagy megfelelő szína nehéz
selyemanyaggal.

23 1Ug&1cl -

4120 -

718 S

353

B4r

álá Tisz/ít6s. ~onzerv6/6s. aj A terepen kezelt tárgyak tlszUtása és konzer'
~
soksrzor egyidejű, 96t azonos mun'kamozzanattal történik Van rá eset,
ogy : ti zUtás a konzerválás legutolsó mozzanata. vagy ut~a következik.
í b . A mézgávai ln situ felvett b6rtárgyakat dróthálóra fektetve langyOS
v Z en addIg áztatjuk. mig a mézga nagyjából feloldódik. Ha rögzlt6 drót

rajta. eltá olltjuk. majd a még vászonnal fedett d többé-k 'é bbé
IIIJUtbató á vált bőrt nagyjából a megfelelő formára hajÚtjuk (pl a ~~rék ól
f e O et iegyenesftjUkl, Ugyelve arra. hogy ha fém csont b 'dl k r
rajta. le ne hulljanak.. Ezután Uveglapra fektetj"':
leh t Ieg. úSZ
van·
\01\.
gy, hog
r'ragasz t o tt vá szon vag~ ann
nagyobb része felUI legyen. Az Uve I t
ferdén fektetjUk le. hogy a további kezelés alatt a feleslege folyadék ~f~'
róla. Ezután lefejtjUk a vásznat, majd a bőrt Uveglappat egvUtt tálba \"l
IIIÚ nagyobb edénybe helyezzUk:,
10- 15 percig Uszta aIkoholb: n áztat.
J • hogy klcsapa suk belőle él vIzet. z aik holból kiv tt bőrt rezll. po_
Dit é alkohol 1: 20 arán ú k verékével áUtatjuk majd langy
. t
4l6rZ írral bek njUk (20 dkg méh viaszt f lolva ztunk hozzáa~~nk ~e~kg
el}l1szta vazelint, zután klhűlt állapotban annyi gitcerlnt, hog kenh tő
legyen).
2.
terepen formalInnal kezelt tárgya'kból elő ör a f
I g formallnt desztillált vizzel klöblltJl1k, majd 2 naponként f kozato n 25 50
75%-0 . végUI 100%·os aikohoIba tesszUk. Ezut n 24 óráig lágyltott 'kolló:
dlum oldatába helyezzUk. Klvét I után :l fel sI ges kollódlumot acetono ke·
verékkel letöröljUk. Ezzel az eljárással a bőrt tökélet n vlz- és légt lenltjUI;
(Szalay Z. eljárása). Amllacetátot azért kell az aceton ba tenni, m rt akkor a
kollódium nem fehéredik kl. (100%-os alkoholt úgy lkészltUnk, hogy 6%'0
alkohol ba égetett rézgállcot SIlórunk s jól ö zerázzuk.)
3. A parafInnai kiemeit bórleletckre a másik oldalon ls óvatosan olyan
parafInt csepegtetUnIk, amelyhez előzőleg 10% ti zUtott méhv1aszt adtunk.
feleslege parafInt flanellal leitatjuk. KIhűlés után a má lk oldalról la ú
meleglté I leolvasztj uk a parafInt, eltávolítjuk a rögzltő drótot s a felesl .
res parafInt ls. Ezzel, ha lI1agyon rossrz megtartású a bőr, kezelése befejező
dOtt. Ha a Mr jó megtartá ú, tehát tovább kezelhe1ő, a hátsó oldalát n m
parafInozzuk be, sőt a terepen rácsepegtetettet ls kioldjuk belőle benztnn l.
Száradás után krezll·szaponáttal bel tatjuk, majd savmentes b6rz írral (össze·
t~telét lásd fentebb) bekenjUk:.
4. AikInt 'kollódiummai (Illetőleg acetonban oldolt celluloiddal) va
gon kezelt bőrtárgyakat dróthálóra fektetve acetonban áztatjuk, amig a felU·
leten levő s megszáradt fele leg feloldódik. Utána 24 óráig újbóllágyltoll
kollódium oldatába tessrzUk. KIvételkor a felesleges kollódlumot lei tJuk.
rban
A paraflnos átitatás megsötétítI és merevvé teszi a Mrt. EI
olyan bőröknél alkalmazzuk, amelyeknek vagy a szerkezete változott meg
annyIra . .hogy eredeti tulajdonságait (pl. hajlIthatóság) zsírozással sem adhat·
Juk VI za, vagy olyanoknál. amelyeknél a rászereIt fémdiszek törékeny olla
megkívánja, hogya bőr merev legyen. (A fémdfszes blkök rendbehozalalára
lásd a fémeIméi a vegyes anyagú tárgyak kezelését). Az IgyezeIt bőrökre
tovább I gondot kell fordftanunik. mert gombásodás (penészedés). esetleg férgek ls megtámadhatják.
A Ikollódlum ls sötétíti a bőrt, de lJ1em teszi merevvé. Főként olyan, szer·
kezetUket még őrző bőrö'knél alikalmazhatJuk, amelyeken rá9Zerelt törékeny
díszek nincsenek. Minthogy azonban él kollódium Idővel elveszti rugalmasságát, a kezelést bizonyos idő múlva (10 -15 éven belUI) meg kell IsmételnI.
A jó megtartású bőrök eredeti tulajdonságait savmentes zsIrokkal adhat·
juk Vissza.
bJ Kezeletlen bőröket meglartásuk szerint a felsorolt eljárások valamelyikével kezdhetjU'k. Teljesen jó meglartású bőrökre ásatásoJ(inál nemIgen
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Az.

lel tel G16tt rltkéD találunk ~rOket. Altalában a talajvizJ!t
reszt6 ~Oldben (pl homOkban) tnkább megmaradtak, mint a ned·

~=~te BBYIIOS stb. nndben.

agyobb ~rleletek nálunk - a hOZZánk
Id6ben le közelebb eső magyar kGzépkort nem számltva - csak 19 n kl·
ételeaen {erlllnek ele5. Inkább csak ott maradt meg bel~IUk egy·egy darab~a,
abol pl. a rúzerelt agy mellette levő fém rozsdájá'lal többé-kevésbbé at·

/

Itatódott.
.
Az. ásatásokból kikerQlő ~rOk - tetemes ré9Z~ben Mrszljak (főleg
Ovek) marad án al - egy része szerkezeUleg megvaltozott. és merené.
esetleg tOrékennyé ált. Igen sok kOzOtWk szerkezetileg teljesen szétesett;
csak a fOld elszínez6déséb61 ismerhető fel, és megmenteni - ma még nem tudjuk.
b6r0k kls része az. amely csak ke é9Sé romlott meg, és Igy
'megfelelő kezelé$Sel eredeti tulajdonságait (pl. hajHthatóságot. rugalmassá·
got) legalább is részben issza lehet adnI. Legtöbb esetben Inem szUk ges,
sok9Z0r nem is tanác90s eredeti hajlékon ságukat visszaadnl; pl. az olyan
bórOket. amelyeken fémdíszek ls vannak. (Ilyen a bőrleletek jelentős ré ze.)
fémdfszek tObbnylre rendkfvOl törékenyekké váltak. s Igy sokkal biztonsá·
gosabb. ha a bór ls lehetőleg merev marad.
bórOk kezelésekor általában inkább csak arra kell törekednUnk, hog)
eredeti méreteiket lehetőleg megtartsák, ne zsugorodjanak. és legfeljebb át·
meneUleg annyi lágyítást kapjanak. hogy torzulásaikat. g űrődé Iket stb.
az eredeti forma 9Zertnt klegyengethe9Suk. Kés6-középkorl kripta leletekben
számrthatunk olyan jó megtartású bőrökre. amelyek rugalmasságának vis za·
adása szUksc!lres és Indokolt lehet.
A bőr kezelése előtt lehetl5leg egy darabkát tegyUnk el to ábbl Izsgá·
latokra. Senki sem foglalkozott még nálunk ré9Zletesen pl. az ásatásból szár·
mazó bőrOk klkészítésl módjával. Márpedig nem lehet közömbös számunkra.
hogy a kUlönböző korokban. vagy akár eg. korszakon bel ol ls pl. milyen bór·
cserzés! módokat Ismertek. Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy ezt
megállapltha uk. Ha ználhattak timsós. irhás és növén I cserzést.
tim·
sós c rzés aránylag könnyen klázlk, é Igy kétséges a felismerése.
néprajzi anyag vizsgálata alapján a timsós bőr kJs darabkájának porcelIán·
tégelyben való elhamvasztásakor aránylag tekintélyes mennyiségű fehér
hamu marad vi sza. z Irhás (savtartalmú z!iÍrokkal való) cserzést a klásot\
bőröknél már nem lehet megállapltanl. Egyébként elégetésnél a timSÓ hoz
hasonlóan fehér hamut hagy. azonkl Ol ha a húsoldalróI gyenge jódoldattal
bekenjUk, kék szlneződé ű lesz. Legbiztosabban megmaradhatotl a földben
ls a növényi cserzés nyoma. Felismerhető arról hogy ha belőle kis darabot
forró vízbe dobunk, összezsugorodik , és klszá~adás után kemény és töré·
keny lesz. Húsoldalról vasklorid oldatával bekenve kékesfekete vagy zöl·
des lesz.
.
Az Ilyenfajta vizsgálatokat a kiásott. ~onzervált bőrökön már nem lehet
elvégeznI.
l. Keze/el/en /6rgyak
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tleg elCkerUh~ Ilyenfajta b6miatt emUtJ
meg a népraJlI an aB kaelé or bevált alá~bl eljáráSOkat
z II enek tiszti
or a legó
bban Járunk el. Fujtatóval. Puha
agy borzecsettel portaIanftJuk. Ha a Mr megmosása 9ZUksége . lehetőleg
hJdeg vagy langyos lZet burmáljunk. Domborított bőröknél még
zt J ell6znt ell mert a domborftás kGzberI torzulhat. Zsíro. zennyező<!ést
~ hamCeltétlenOl ~Ilkség - benzJnnel. benzollal vagy :-zentetraklortddal
távoUthatunk el. KOIGn09 gonddal ell Usltftanl a festett boröket, amelyeket
közben nem dörzsölhetonk. hanem a UsaUtó szert vattával vagy puh~ ec !tel
c
rányomkodhatj'*.
~
konzen'álás zempontjából tudnunk kell. hogya bőr a'<kor I z tö~"
kenv ha' nedv- é zsfrtartalmát elveszU. Igy sohasem elégség s, ha c . az
egyiket pótoljuk
menn)1ben a srzQksége vlZ9gálatokat (pl. cserzés meg'lhpltAsa) elvégeztÜk. a kO etkező Jól bevált módszert alkalmazhatjuk: I liter
2%-os fonnallnhoz néhány csepp szalmiáksze zt adunk. Ezzel átltatjuk a bórt
Utána szikkadni hagyjuk, majd 24 órára paratlnolajba tesszUk. Ezután a para·
flnos edényt 40 Co vIzbe állitjuk, hogy a Mr a Celmelegltett olajat könnyebben
beszlvja. VégOl a Mrt bekenjOk savmentes z91rral (összetételét lásd fentebbl.
Sok e tben a növénvi cserzésG b6röknél elegendő, ha 18 - 200 Bé
(Baumé) SI1rúségú gllcerlnnel ltatjlJt át. és utána a szokásos olajo Itatás! és
zslrozá használjuk.
nyersMr ugyanol~an kezelést Igényel. mint
többi
t1m9Ó cserzéSl1 bór feláztatá ra soha használjunk tiszta vizet. mert
az a maradék timsót I klázt3tja a Mrb6l. Mindig tegyOnk 1 - 2 % formalInt
a vizbe.
Zslrozó anyagnak savmentes zslrokat használjunk, mivel ezekn k ninc
cserz6 hatá9Uk (pl. benzinben oldott parafInt, vazellnt stb.).
z Irh
c rzésú bőröket nyugodtan kezelhetjUk cserző hatású zsírok·
kal ls (halzslr, repceolaj, lenolaj).
domborltott b6röket hÚ901dalról z9Írozzuk.
Ha p é z tálTkldta meg a b6rt és foltot hagyott rajta. 10%-os zalmlák'
sze szel mo uk le. Ha múzeumbogarak támadták meg, szénl<énegezzUk.
A nagyon pálló vagy szétrágott bőröket lágyított kollódiummal
kezeijUk.
R?gas~lós. kiegé zítés. l A kiásott Mrök ragasztására és klegészlté ére
.ddlg altalaban nem kerItettek sort. Ez főként azért volt. mert a nagyobb
altal~ban m _ ev bőrOk t (pl. .öveket) rendszerlnt valamilyen neki meg·
felelo méreture formált - alatétre szerelték (Uveglemez, .kontralemez, va9la'
gabb kartonpapfr tb.). Ez a módszer a több darabra szétesett bőrlelet össze·
raga ztá t fel ~Iege
tette. A hiányok kiegészltését esetleg ~z alátéten rá'
festé l érz kelt tt k. !\lLnthogy az llyenfajta leletek biztonsága szempont·
Jából a jö:őb n I az alátétes megoldás látszik még mindig legmegfelelőbbnek,
a ragasztas elmar dása (ami pl. paraflnos eljárással konzerváLt <tárgyaknál
Igen nehezen oldható meg s amellett tartásnélkUli) továbbra sem j lent kOlő'
nö bb nehézséget.
hiányok pótlására talán a műbőr allkalmas lesz (műbőr:
köszörGn elporlasztott b~rhullad6k, lágyltott kollódiummal ö9Szeerősltve).
. , 2. A jó megtartásu b6rllc legjobb ragasztó szere a vfzahólyag. Ugyan'
UR~ kell használnI. mint az enyvet, amely szintén al~almas bőrrragasztásr3.
Utóbbit azonban belekevert 3% gllcerlnnel lá ltanl
Jd
dl g 2 %-oS for·
~all~nal oldhatatl~nná kell tennI. A fonn:lrnt l~ ~:I e:bb a ragasztott
tárg~ ra perl'lletezl1l. Fontos mindkétlajta ragasztásn11. ~Ogy a ragasztandÓ
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bei

etek zsfrtalanok legyenek (lágyltott koll6dlummal kezelt á t 1 bó I I _
l raga zthatók ezekkel)
ree
hiányok póUásakor egyelőre a klegéStlft bórt alulról ráragaszt j
a
'ra,
ragasztó megszáradá 19 a ragasztott felUl t
t Ö
k II
1tan! (préselni).
e szor
C <>'7

0>0.><0

varrás nem megfe~ 16. mert ré sz 111 t elc9ÚCltja a tárgyat, részint lovább
englU é rongálja. A mubórrel •való klegészllA!
most fohn
I .~"
,
a kl r"'"'-.
2. Rosszul kezeli tárgyak

zt az ar nylag kevé g enge megtartá ú bőrt, mit gváltal n m g_
mentettek. rendszerint paraflnnal kez Iték, s az állja az Időt .
nnál gyakorlbb a ro zul k zeit b r a jÓ m gt.arlá·· (pl. néprajzi)
an)'agban, mivel rég bben, ha k zeit k ls. bőrt, általában m g I g dl k tárI)"ak bezsírozá val. és Igyekeztek száraz helyen tartanI.
m g ndol k azonb3n a z írozó anyag m g álasztására, vag I arra. ho y c. rz6 zsfr kal n
használjanak. mert az meg áltoztatja a
rzé I módot. s Igy z arJ az 7Irányú ésőbbl viz gála tokaI. Az ls eik rOlt a Clgy Im I. hog, a cserz z Irok megkeményltlk a bőrt, s a kIvánt er dmény nem érh tő el.
A ro zul k nzer áJó anyagot megf lelő oldó sz rév I kiál. tj u!< a b6rMl. majd a Mrt megtartásáma\k megfel I n a fent I Irt eljárá k \ alamelyikével kezeijUk.
Fa
Tisztitá, konzerválás. aj
terepen kezelt tárgyak:
l. Az ln situ kiemeit, szerkezetil g szét s tt fáknál. ha a gyantá

va y
sellakos konzerválás erő tartásúvá telte. akkor lóször a konz rváló anyag
oldó szerével átitatjuk azt a földet. amellyel egyUtt emellUk kl. s ezt f koz.IO!lan eltávolltjuk.
zután a famaradvány felUlelA!t ls b ec telve, .kaparó szerszámmal megtlszUtjuk, majd gyanta- a
llakoldattal.
bb zör Ismptelve, bőségesen ecseteijUk. Ha a kU1s6 konz rvál
még nem szilárdIt tta
meg eléggé a leletet, először a kint használ I oldattal lová bb kezeijUk, és c ak
annak száradása után kezdUnk hozzá a föld eltávolflá hoz
a tiszti hoz.
szerkezetUket részben őrző, gyantával ezelt tárgyaknál a f ntlh z
hasonló módon járunk el. Ezek közUI egyet. ha máskén I nem, körUlt kercselé el biztositva, szeszb n áztatva elóbb teljesen vlztelenfthetunk I. A
parafinnal kezelt tárgyakról. ha van még rajtuk tlsztátalanság. kaparó szerszámmal ellávolfthatjuk. Utána telítódésig - ha szUkséges, áttekerc Ive80 - 90° C-ra melegftett parafln(lirdóbe tesszUk.
kiv tt tárgyról agy I csurgatjuk é Clan'ellal leitatjuk a parafinfelesleget, vagy pedig a CUgg61egesre
állított tárgy felUletéről kihmés után, Bun n-lánggal f IUlrőJ lefelé haladva,
úgy olvasztjuk le a paraCInfelesleget. hogy fok07.atosan lecsurogjon.
parat1nnal konzervált tárgyak nehezen ragaszthat6k.
2. Az élsa-enesedett fákat többször átitatjuk a terepen ls ha zn It .konzerváló szerrel. ügyelve arra. hogy minden egy s álltató réteg jól k zaradJon. Teljes száradá9 után megfelelő oldó szerével rnegpuhltjuk a telflő anyag
kUlső rétegét, és kaparó szerszámmal megtlsztltjuk a lelet felliletét.
3. Az erősebb megtartású leletek laboratóriumi konzerválásakor kUlönféle eljárások Iközött válogathatunk. Igy pl. az enyvvel álilatottak."áJ használhatjuk Baum módszerét aki kiásás után hfg meleg enyvvel öntötte le a ratárgyat,. majd össze'kötö~,te. A következő napon a kötelékek eltávolftása után
higltott vlzabólyag-oldattal Hatta ál és ezt naponként megismételte, majd.
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oldattal itatta át. Helekig
és a

lenolalfirul8Z é beDZ1D

é ll

lart6

fAt Jragyta 1dsZáradn1. Szár dá Után
ét. dÚg teUlódott,

égUl sell koldat·

tal vonta be a fAt.
ned es mobáben. Mrészporban stb. beszálUtolt l leleket konzerválás
előtt agy u
ls megtlsztftbatJuk, Fc5ként a vfztlil erősebben m gdulzadt
fáknál a lmawtjuk
la9l!ll1. egyszerG ~rftá9t. Ennek egyik módja a
kO elkező:
faleletet ba ös p eében tartjúk. és naponkénl egy zer·kétszer
fzzel kllnn en permetezz • hog)' száradását késieltessilk. Igy. la n é
egyenletesen szárad (Prejawa eljárása),
levegőn azonban a fa kUl ő rétege
gyorsabban szárad. mint a beb6 része, és ezért megvelemedhet, megrepedez·
het. Igy eredmén esebben sdi-lthatjuk a fát. ha 3 - 5 hétig száraz homok
kOzé ágyazzuk.
, kiszárított fát áUtalJuk denalurált zeszben oldolt gyantával vagy
eel1uloldos oldattal, majd enn száradása után felfőzötl lenolaJJal vagy len·
olajkeneével.
nedve n beszállllott fatárgyakal gyantás vagy celluloldos oldattal a
kOvetkező módon konzerválhatjuk:
nedves lárgyat 2 - 2 napig elő zOr
10%'0 . majd 25, 50. 75, 95%-05 és végUl Uszla faszeszrurdőben tartjuk.
Utána két napig x. lolba helyezzük. végül vlzfUrdőben melegltett parafino
vialISzai vagy celluloldo oldattalltatJuk ál (Leechmann eljárása). Ha a Ca
rugalmallSágát ls vissza
arJuk adn!. a fenU elJárásl a következ képpen végezzük:
nedves fatárgyat 2 - 2 napig 25, 50. 75 és végül 96 %-0 szesz·
ben tartjuk. majd olyan celluloldos oldatba tesszük. amelyet 5 % ricinusolaJ,
Jal é 3% trlkrezllfoszfáttal lág)1tottu
meg. Trlkrezllfoszfát helyett ugyan·
annyi dlbuUlftalátot I használhatunk (Szalay Z. eljárása).
Az er69 meglartású leleleknél legmegblzhatóbb erédményt tlmsós kon·
zervál
l érhelünk el. Ezl használhatJ uk a kezeletlen vagy a terepen el6konzerválá9ll alávetett leleteknél ls. Az utóbbiaknál a konzerváló anyagol
megfelelő oldó zerével kJáztatJuk a tárgyból. amelyet áttekercseléssel ls biz·
toslthatunk. nehogy közben szétrep"dezzék. A timsós elJárássaJ kezelt tárgy
nagy szIlárdságúvá válik. !kitűnően ragasztható. .nem vetemedik. sőt kezelés
közben, amig nedves. a vetemedett tárgy eredett formájára vlsszahajlltható.
5 megfelelő alaphoz IdomItva, formáját záradás után ls megtartJa. Különösen
olyan tárgyakat ajánlatos Igy konzerváln!. amel ekJ!1él az eredeti formának
Igen nagy fontossága van. Hátránya. hogy a kezelt tárgyak merevek lesznek
és súlyuk tetemesen megnövekS'llk.
A timsós eljárá nak többféle változata van. Herbst eljárása szerint a
nedves fatárgyat l úlyrész forr6 viz és 3 1f! súl 'rész tlmsó oldatába helyez'
zük. amelyet kát órán át hevftUnk. A főzés közben elpárolgott vizet állandóa n
pótoljuk. z oldatból kIvett tárgyról a kikristályosodott tImsót meleg vIzzei
lemossuk. Teljes száradás után hCg firnIsz- vagy sellakoldattal vonjuk be.
Gustafson eljárásával a tárgyat - nagysága szer\int _ 12 - 30 órán
keresztül főzzük a timsóoldatban. A kivett tárgyat száradása utáJl terpentln'
olajban hfgltott lenolaJJal Itatjuk át. végül matt lakkal vonjuk be. A I 'kkos
bevonás nem ad Jó kUlsőt a fának, de szUkséges, mert elzárja a levegőt61.
Steffensen eljárása sokkal Jobban bevált a gyakorlatban' a tImsótói le·
mosott tárgyat még nedvesen y.1 óráig meleg enyves vCzbe t~zill< s ezután
5zárftJuk kl. Az enyv a timsóval oldhatatlan vegyUletet alkot s a fát elzárja
a leveg6töl. Ezzel az eljárással szlneződlk el legikevésbbé a f~.
•

BM

Rosenberg elJ~rása sokkal körUlmén)esebb. de rug lmallSá teszi
fát.
la
klsz rltjuk.
emény tö~gYfatárgY~kat először .glJcerlnbe mártjuk
puha szLnfakat (~1. n) Ir-, g ~-, fuz-, hárs-, mog oróerdei f n)6fa tb.)
elősZör 92-93 C g zbe tesszuk, nagy g szerint hosszabb-rövid bb ld 19
Utána a még nedv tárgyat 4 r sz Um9Ó, I rész gli erin
I r sz viz
.
rékébe helyezzUk és - hogya tárgya folyad kban n' ú zkálhasson - 61 mlemezz~1 s~orltJu~ le. gyelnUnk k II arr. hogya f lyad k lIandóan 38O Bé surűségu l gyen.
kivett rgy felUl tét úg S7.l1árdlthatjuk m g
hogy lenolajjal vagy lIakoldattaJ kenjUk be.
'
timsó kO~12 n'álá hoz ~gjobb krómacél vagy zomanc
d ny t használnunk Ezek hlanyában alumtnlum dény I m gf lel. 'A tlms60ldatra hasz.
nálat u.tán - m g mielőtt m gmer v dnék - ön nk k 116 m nnyl gu \'iz t,
hogy ujabb felrnel gltéskor n k I tk zhe ék ég tt tim ó. 1\11\ cl a tlms6
felmelegltéskor erő n kitágul és fe zltl az edényt, 16z61 g f IUl t n ker 51tUl olva 5I'lUnk fel b 161 egy sávot.
A fe tett tárgyak konz rválására. minthogy a fe t er d ti szin ln k
megőrzé re keH tör kednünk, el zlnez6 konzerváló anyagokat n m haszná·
lunk. de timsós főzé t sem használhatunk. A Ca telj s vlzt I nll
u n c Ilu·
lozefélék oldatával (pl. celluloldos oldat) bellatva k nz rváljuk. A f tett ré zt
úgy tlsztltJuk meg, hogy a konzerváló nyag Lelj s szárad sa után a f l
réteget acetonos keverék!kel megpuhltjuk, és a plszkot Clnom kaparó szer z m·
mal. ecsettel eltávolítjuk.
MegtörténhetIk. hogy egyes fatárgyaknál a kUl
szennyeződé vag
annak egy része bizonyItó erejU. pl. a rgy használatára. Ilyenkor ezt I r
kell konzerválnunk a tárgyra.
Ha a tárgyon mész- vagy vlzkő lerakódása \'an, 20%-0 ec
vban l-2
óráig agy szódavizben többnapi áztatás al UszUthatjuk le. lia a tárgyat ro z
m~gtartása miatt előzőleg !konzerválnt Ikellett. a zük ges helyeken a k nzerváló anyag külső rétegét megfelelő oldó szerével előbb leoldjuk.
b) Kezeletlenül b Ikerülő. ásatásból zármazó fatárgy ritka. z ll. cn .
ket szárazon vagy nedves állapotban - megtartásu'kt61 fUgg n - kefével,
ecsettel. kaparó szerszámmal tlsztltjuk meg; utána a fenti eljárások valamelyikével konzerváljuk. Ha timsós eljárá t használunD<. előtte szl1kségtelen
a tárgyat megtlsztltan!. Ha a tárgyon festett dlszfté van. lehetőleg lk nzerválás után tIsztogassuk a fentebb leirt módon.
Ragaszlás, kiegészítés. 1. Ragasztásra éppen a kJásolt fák törékeny ge
miatt gyakran kerülhet sor. Ezért a ragasztásra szoruló faleleteknél a konzerváló anyag megválasztására ls ügyelnUn'k kell. Ugyanis pl. a parartnnal konzervált faleletek nehezen ragaszthatók. sokszor csak ragasztó masszával hozzáerősllett drólJtal foghatók össze. Ezzel szemben pl. a timSÓs kezelésű fák enyyvel ls Igen Jól ragaszthatók. Ha enyvvel ragasztunk. leghelyesebb az enyv
száradása után 2 - 3 %-os formallnnal a raga ztá helyét átpermeteznl. fgy
az enyv oldhatatlanná vállk.
2. Klegészltésre általában Illem !kerU I sor; megtörténhet azonban. hogy
a festett tárgyról a festék pattogzik. Ilyenkor hIg enyvesvizet csepegtetUnk a
levált részre. Azután leragasztju'k selyempaplrraI. ·mégpedlg nálánál jóval
nagyobb !környezettel egyUtt. lJlehogy a száradó paplr az ép réS1,eket ls fel!lZakrtsa. Száradás után langyos vasalóval levasaljuk. majd gyengén benedVesftve. a papfrt eltávoHtJuk.
Alól pusztiló kórlevők elleni védekezésnek kiásott fáknál nincsen komolyabb Jelentősége. A 'rosszul vlztelenltett vagy tIledves helyre kerülő fák egy
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részét ugyan megtámadbat,J6k a gom
• a konzerváló anyagok (pl. Umsó,
parafin) sem nyujtanak mindig teljes édelmet egyes állaU kártevők ellen.
eszél azonban nem számotte 6. Ha mégis szQkségessé válnék a véd ezé9, ugyanl1gy Jár'ldt el. mint a történeti és néprajzi anyagnál: a férg k ellen
gázom
I (szénkéreg. széntetraklorid), a gombák ellen fertőtlenlté9se1 (pl.
merkurlklorld 2%-05. alkoholos old ta), főként azonban száraz helyen való
r tározássBI és a faleletnek a leveg6t/l1 és dv~gt/ll való elzárásával Ipl.
celluloid oldatos bevonás) védekezOnk.

BorostyáD. porl6koDY gyöDgyök
1. Ha a terepen kezelt borostyán felülete piszko, ben71nbe vagy ter·
penUnbe mártogatott ecsettellemossuk. Száradás után Ismét mák- agy nye~
lenolaJjal kenjOk be. s 3-4 héUg pormentes helyen tároljuk.
2.
kint nem kezelt borostyánt - megtartásától' CUggően - száraz,
vag)' nedves ee etteI megUszUtjuk. Száradás után ti zta aikohoiba mártott
puha ee ttel kOnnyedén átdOrzs01j ,majd mák- vagy lenolaJjal kenjü!< be,
és pormentes helyen tároljuk, ( lenolajnak az a hátránya, hogy Idő el meg·
ötétfU a tárgy t.)
Ug)'anfg)' onzerválhatj~ a korallt I , azzal a kUlönbséggel. hogy alko·
holo lemosá Itt srzUkségtelen (8 I Gy, eljárása).
terepen eelluloldos oldattal kezelt porlékony gyöngyöket, ha sznk·
éges, acelono keveré el tisztflhaljuk. A kezel II eneket celluloldos oldat·
lal tartósfthatJuk.
Mozaik
a)
lapokban Cel zedett mozaik összeállftása. z új helyére szállított
mozalkot. ha csak az enyve vászon lartja össze. az új alapra helyezéséig egészen száraz helyen, kontralemez . vagy de zkalapok között egymá ra fektetve
raktározhaljuk. A belon ba ágyazottaknak nem árt a hőmérsékleti Ingadozás
é a raktárhelyiség nedvesség . Ezeket a Calhoz támaszthatjuk vagy egymá ra
rakhaljuk. de közéjUk két szélOk közelében lécet helyezünk (XXX. t. 4).
előtt először a felvétel helyén készftett rajz és
mozaik összeállltá
Celméré alapján pontosan kimérjilk a mozaJk új helyét. és szUárd betonala'
~t épItünk számára. Mikor a beton megkötött, a CelUletét 2 cm vastagon be\onjuk erős habarcsréteggel II ré z mész. 1 rész cement. 3 rész szitált ho~ok). Ebbe helyezzük bele a számozás sorrendjében összeállftott mozaiklapo'
kat. O zeállftáskor lIbellával dolgozunk, figyelembe véve az esetleges ere~::~~jté t. A lapok összellleszté kor Ugyelünk arra, hogy a mozalk mintá,
k rajza el ne tolódjék. továbbá. hogya lapok közötti rés szélessége a
kl zed~tt vagy átv~got~ mozaJksor zélességének feleljen meg.

ráláshO~~e;~á~~~:d:Ótl~:o~~-

6 nap múlva) hozzákezdhetünk arestau·

lapok közötti hézagokba a véséskor kiszedett va
az átvésetteket
:ozalkkövecskéket erős stukkó-habarcsba (1 rész f1~~m kőpor, 1 rész
I g h P ,1 rész mész) ágyazzuk bele. Ugyanezt a habarcsot használjuk akikor
k~'se:b a ~sebb hIányokat megmaradt mozalkkövecs.kékből rakjuk kl. Sem a
a nagyobb hiányok cementtel való ktegészItéséne'k szempontjai
és mód
b)sz~~~~ térnek el a helyszfnen klegészftettekétól (lásd ott).
tes vizbe márthatj:edékek alsó felét beszáJlftás után erősItésképpen cemen'
(a felOletnél 2 - 3 mm-rel alacsonyabb szintig). Köz-

~t:~
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bell a cemente vizet állandóan keverni kell. mert kUlönb n a em

t az cd n\
ére sUllyed. Ezt a múvelet t szUk g e tén mil nap m gl m lelj Uk.
agyobb tör dékek v gy egy h Iyről elók rUlt kisebb töred k ket egyUtt
eem te habarcsba ls be gyazhatunk úgy, hogy annak szintj a m l.alk felUleténél 2 - 3 mm-r I alac9()/1yabb l gy n. Be gyazá
gipsz t n haszn IJunk. mert nedvszívó, s a mozaik f IUl t n foltokban kl ls Ulhet.
R staurálá, kl gé zfté után a mozaik C IUl tét - ak r nagy. ÖSSZ faggő darab ról van szó. akár kt bb tör d ekről lasz-flnnlsz bevo·
tal \'t41jUk, amely egyúttal a mozaik zínét é fény t I élénkíti. Ezt b\'oná
v nként - benzin I mo
után - I mét>lhetjUk. (A vi sz-firnisz
összetételét lásd az előzőkben.y
~

Falfestmény
aj
darabokban besz Illtott falf stménytör d k k t, am ly kből nagyobb ö zeCUggő felül trészek állíUlatók ö z. falb épílh tjUk. EI ször a
falfestmény tÖredékel-.et a fel pítés szính ly n r ndezzUk. h gy az g z any g
eredeti ö szeluggésett átteklnthessUk. Munkánkban párhuzamokat I ha znál·
hatunk.
Az így összeállftott felUl trész k tI: 1 ar nyban rárajzoljuk átlátszó
papír ra, amelyr a töredék kre írt számokat ls bejeiöljUk. Ennek al, pján a
tervezett faiCelUlet n ponto n kij lölh tjUk az egymá l n m érlnW< z falfestménydarabok h Iyét.
A falnak. amelyre a falfe tmén 'lör dékeket fel akarjuk épft nl, ljsen szárazna'k kell lennie. kUlönben a fajban levő elCojtott anyag k ( alétrom.
vas stb.) a faiCestmén felUletén hamaro an klUtnek.
A száraz (alat szokás z rlnt fzzel bel tatjuk, azután alulról C If lé haladva. a töredékeket gipsszel erősített frl
vakolatba nyomjuk b le, akkor,
vakolat a tör dékek h
f le
amikor a darabokat a vakolat már megbfrja.
és a fal között még l - I'f! cm vastagságú legyen. Az új vakolatot a tör dékek felUleténél' 2 mm-rel alacsonyabbra Imitjuk I ( LII. l. l).
t - hogy szél Iket a I tör A beszállltott össze nem filggó töred k
dezés ellen biztosítsák - rendszerint glp zbe szokták b ágyaznI. Ily n beágyazásnál a gipsz felOletének 1-2 mm-rel alacsonyabbnak k II l nni, mint
aCestmény sz1ntje. Jelenleg nnél a módszennél ninc megfelelő?b, bár ha
nedves helyre kerül, a gipsz a vakolaton átszlvárogva könnyen klilth t : f 5tett felillet egyes részein. Most folynak kísérle
növényi cellulóz surObb
oldatával való beltatással. amely a formallnos kezeléssel . gyutt mInden valószinO ég szerint megfelelőnek fog bizonyulni a gipsz klkilszöbölésére.
festett IeiUlet kezelése azonos a többi falképekével.
b)
z enyves vászonnalleválasztott é beszállftott f II m nyek a váSzon eltávolltásálg kezelést nem Igényelnek. Ilyen állapotban azonban n~
raktározható'k hosszú ideig. nemcsak azért, mert az enyv elóbb-utóbb kIIPe;;~
szesedik hanem azért sem mert a h mérséklet változásaIt ls meg íny I.
.
nedves Időben megereszkedik túl száraz és meleg Id6ben pedIg megr pedezik
d kára
és lepattogzik. Ezért ajánlat~s minél előbb új alapj~ra helyeznI.
Az Ilyen falképet áttehetJUk vászonra. faJszer)uen a\~~~~~t\eg~J:bb1n
vagy valamilyen műanyagra (heraklll-. magorlem z. z o
mgy
falfestményeket I
Ha vászonra akarjuk áttennl a falk épet. a v s
b
rára aszl'ácsozatra húzzuk. mert kUlönben a kills6 behatások következté en a
g

~gészen

'kiterjedésű
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sokféle módon torzulhat. Fal.
pedeJheUk
toU faltestmén)' kOM en me':sam tes hálózat kozbelktatásával tesszUk ál
szerüen alapozott d kára ro ..
(5 réSZ tIlró, egy rész oltott mész
Ragasztó an agnak kazeInt ,...-..

:'unk

ft . . . .

osszetorv~

Iltett llj alapok "zOl legaJ6nlatosabb a vászonra való áttétel.
t em
szö ésa alapozaUan lenvásznat használjunk
Erre ~ Célrla sima,. egyetnkle,tes
kell MznI és átvasalnl, hogya továbbiakban ne
H!I znalat e őtt a V'1szna
nvl1lhassék.
I bek Jük é
.f
.
vásznat 9lma lapra feszitjUk kl. majd kazelnna
en
ra ekIetJUk a vászonnal átragasztott falfestmény t: átkefélJUk. majd er sen lepréselj '
z I1J alapra helyezett festmén)1 néhány napig lepréselve hagyjuk, az·
után a felUletérc51 leáztatjuk és lemoS9Uk az átragasztáshoz használt anyagokat. majd hozzákezdhetUnk a re uráláshoz.
képet elhelyezzUk a vakkereten é minden ~Idalán hozzáerő HJ "
. zután a hosszabbik oldalánál középen három. egymastól 5 - 5 cm-re le\'ó
zeggel rOgzltJUk. majd a következő rOvldebb oldalán szl~tén ugyanezt t .
szUk
másik hosszabb oldalánál a három szeget már ugy UtJUk be. hogy
előbb a vásznat vászonfesz!tc5 fogó segítségével meghúzzuk. A munkát ugyan·
Igv fol\1atJuk a további oldalon. llletc5leg oldalaikon ls. Mindig a középtól
Jobbra'é balr verUIlk be egy·egy szeget. és váltakozva haladunk a szegel<
beverésével a keret végei felé. Csak így tudjuk egyenletesen sImára ~lfeszí·
tenl a váswat.
re taurátomak állandóan rtgyelemrnel kell kisérnie a restaurálás tu·
domáO\'ának frlss eredménvelt. amelvek mo tanában éppen a raga ztó é rögzltő a~yagok tekintetében' sok úJat . hoztak. Ezek közül leglényegesebb a
polh'lnll-acetát nevü ecetsavbáz1sú anorganikus, elasztikus ragasztó anyag·
nak a falfestészet terUletén való alkalmazása. Ez minden valószlnűség szerint
.zámos esetben szokségtelenné fogja tenni a !kazein ha.9málatát.
ln situ leletek
múzeumba zállftott emlékanyagból az ln situ leletek Igénylik a leg·
többrétü munkát, nemcsak azért. mert a leletek kttlsztogatását be kell fejezni.
hanem azért ls. mert a IkUlönböző anyagú leleteik más és más fajta konzervá'
!ást kivánnak. A munkához lehetőleg akkor kezdJ~ hozzá. amikor a lelet
már végleges helyére kerOIt. A láda tetejének levétele után eltávolftJuk a
tömő anyagot és a leletre helyezett uJságpaplrréteget. Ezután megkezdjilk a
leletek végleges kltlsztogatását. Minthogy az ln situ leleteket a helyszInen
gyakran csak nagyjából bontjuk kl. a kltlsztogatást a restaurátor mindig a
régésszel eg)·Utt. a legnagyobb gondossággal végezze, mert a terepen még
meg nem figyelhető olyan Jelenségekre vagy tárgya'kra is buk!k;anhat, amelye·
ket a helysztnen nem láthatott, és amelyeket az eredet! rajzon ábrázoln1 és
leíl1nl kell. Együtt kell eldönteniUk a Ikltlsztogatás mértékét és mikéntjét ls.
KUlönösen fontos az olyan ln situ leleteknél, amel ek több rétegben fekszenek.
Bár a leleteiket eredet! helYl\kön kell megtarta'llunk, .néha megesik, hogy
azok közUl egyiket-másikat mégis kl kell emelnUnk PI h
k
ál agyag·
edén~1 a föld értelmetl~ halmazzá Jlyomta össze, ~agy h: :gy~~o;:enge meg·
tartású leleteket csak ugy menthetUnk meg a pusztulástól ha Iklemelve ke~~IJUk. Részletesen beszéljük meg ezt a régésszel és csak feltétlen ul szill<'
"..,ges esetben kerítsonk rá sort· munkánk'
I e
megkörmy'tésére felelőtlenil n
bontsuk meg a sfrkép egysé ét ' PI
g.
. kettétört tárgyat nem szUkséges öSSZe-
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raga
i; egy-két letört darab vagy kic rbulá ml tt ne m lJUk kl az egé z
edényt, hanem az er deU helyén Végezz
I rajta a r taurálá t. /I \' \3mel)' tárgyat mégi kl k 11 melnUnk, hel\zet t pont n rögzít9Uk: leh t _
leg a földben mu~tkozó lenyomata alapján h ly zzUk \!.;sz.a.
leleteket ugy ti ztítJuk kl. hog VII go k n nall l, dombormüsz _
nlen emelkedjenek k1. A U ztltá bef Jezése után mind n tUl sz r dnl h'lg\,luk. ha eközb n fö.ldJ megrep dezn . betömködJilk.
.
Mindig a féml rgyakat konz rválJuk cl zör. Ez k t r d z rlnt t rc.
pen már I zetesc.n konz rváltuk, úgy h gy a munk t . k foly tnl kell. A
va tárgyakat a I h t
gh z kép t átm I gítJUk,
m kl. relJ
rác pegtetett parafIno viasszal telíten!. A Jó m gtart ú br nzlárg" k t 2 %-o ezU, tnitrát oldattal ecset IJUk. záradá után forró parafIno \:1
I k nj
be,
majd forrasztó lámpa lángjával óvato n rámel ítJilk. lia k z lé u n g\
részek romlanának. helyi kezelé I (pl. kik pará) zUnt tJUk meg.
;elt
részeket Ismét bekenjUk a f ntl zil tnltr t ld Ital é \laszoIJuk. Az zU tnitrát a vele érLntJkező klórt leköti, a \'Ia zréteg pedig lzárJ'
r y t le eg/MI (Baki G ,elJárá ). A ro sz meg rtá ú bronzokat kl mive ikell k z 1nUnk (iá d bronzok konzerválását).
csonti I l ket elluloldo old:!tl'll llatJ~ át. A r
z megtartá ú edén l, textIlmaradván ,t hIg celluloldo old ll'll.
a fát parafln-, cellulold- vagy gyanta oldattal konzerváljuk. ( z IJár k m nelét lásd a megCelelő clmszók alatt.)
r ndkí Uli
kb n
0A mé zréteget ln Itu felvett edények ről
HtJUK el. I la feltétlenUI szUksége , akkor mindig a löbbl leletek konz rválása
után végezzük a Ikövetkező módon: az edén köré papfrréteget f kt tUnk, úgyhogy !közvetlenül az edényhez érjenek. Erre öröskörUl v t t rakunk ( lIeg előbb földréteget is), hogya lefolyó vizet, sav t fellgya. Ezt munka közben sz!lkség esetén IklcserélJUk. Az edény falát vízzel telílJUk, majd 2030%-os ecetsavval ecseteljUk. A mészréleg leoldása után újra bőségesen vfzzel ecseteljUk, majd forrasztó lámpa lángjával szárítjuk kl, hogyagyo párologtatással kiűzzük az edény f.alából az ece v maradványait. Utána ugy úgy kezeljUIk. mlnl a többi kerámLal tárgyat (lásd ott).
leletanyag konzerválása után az ln situ lelet földjér/li kap ráSlSal eltávolítJuk a konzerváló anyag nyomait: ha a földbe beleivódott (pl. parafin).
akkor helyét vékony földréteggel takarJul( le. Ha a föld kemény, akkor ezzel
munkánk 'be ls fejeződött. Ha a leletek laza földben (pl. homok) vannak, akkor
ezt ls megszl1árditjuk. Erre denaturált szeszben oldott gyantát II l denaturált
szesz, kb. 1/. kg gyanta) vagy vizben oldott dextrInt (10 I folyadékhoz kb.
2 dl formaIInt ls adunk) használunk. A folyadékkal többször egymás után
bc5ségf'sen meglocsoljuk - kis öntöző kanna segftségével - a földet, hogy
3-5 cm-re átitatódjék. A leletekre kerillő folyadékot denaturált szesszel.
l1letőleg langyos vízzel azonnal Jemossuk. Ugyanezekkel a folyadékokkal
. !Izllárdlthatjuk meg _ szUkség esetén - a kiemeit tűzhelyek, kemencék stb.
földjét ls
Ha 'konzerváláskor a föld Illem volt telje en száraz. később penészréteg
üthet kt az L'Il situ lelet egyes részein, Ezt puha ecsettel letlsztogatJuk, és az
egész leletet 2 %-os formallnoldattal porzítva, befúJjuk. vagy vékonyan lelocsoljuk
'
l
MI~thogy az in situ leletek kezelése sokkal nehézkesebb, mLnt a kieme teké s blzonyo~ esetekben teljes biztonságot adó konzerválások nem alkalmazhatók, fokozott gonddal kell Időnként ellenőriznUnk, s az esetleges romlásokat
kijavítanunk.
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áhelyfellslere

.
átorl IDllhelynek. Jól szellőztethető, napfén)es
restauratori onzerv
é gázfeJI6déssel Járó munkafolyamatok
helyiségnek kell lennie.
53 g~ékkel fe!sLerelt helyiség szül< ge
számára kUIOn - szellőző késZ ól osbató anyagból de ne c mentból
A helyiség pa~~~Ja ~~;~e:;JdenIDréSZét Jól megvUágitó villanyf nnyel
~:'i~:het6 ~~nnl a ef~ szine egészen llágOs legyen.
múhelybe~ gáznak és Ipari áraJDDak kell lennie. Az elóbbIt olyan
városokban. ahol gázvezeték nincsen. palackozott butángázzal O,ldjUk meg.
múhelyben dolgozók mtndeg)·lk.ének szQksége van eg) -egy nagyobbméretú munkaa9Ztalra.
z asztal lapját hélagmentes. könnyen lerno ható
lemez fedje (bakelit, pala tb.).
Inden asztalhoz szUkséges Bunsen·láng.
z asztalra kerUl az a kis toló (uveg) ajtós szekrényke. amelyben az ott vég·
zett munkához kOzveUenUl szQkséges eszközöket és anyagokat tároljuk (szobrászszerszámok, faragó kégek. kaparok. finom és durva drótkefe, porla ztó
cső. cslpe z, fogó. ee tek; jól záródó tégelyekben és uvegdugó U egekben
tárolt raga ztóanyagok é vegyszerek: sellakoldat. acetonos oldat, benzin.
denaturált szesz, ecetsav, kénsav stb.). Az anyag kirakására. válogatá ára
és rendezésére ho szú - ugyancsak lemezz!:'1 borított munkaasztaiok
zolgálnak.
Fal mellett álljanak a rendbehozott anyag Ideiglenes tárolására szolgáló
polcozott. lehetőleg zárható zekrények.
KUIOn polcozott anyagszekrényben tartjuk a munkához szükséges nagyobb m nnyl gű ny got: faládl!<ákban é nagyobb U egekben (pl. gyantát,
szódát. ellakot, kén vat tb.).
szerszámo zekrényben tartjuk a kalapácsokat, kézi fúrókat, re zelő·
kel. kaparóc ípófo ót. rókafarkú fűrészt. lemezvágó ollót stb.
Munkánkhoz fel téti nUI szUk.9éges egy kisebb és egy nagyobb atu.
továbbá ki bb UlIó, amelyeket kUlön, erös asztalkára szerelhetUnk. Közelé·
ben legyep - lehetőleg motorra zl'relt - csiszoló korong (köszörú), rá zerelhetó finomabb é durvább köszörűkővel, drót· és nemezkoronggal.
A porf tékek t Clóko zekrénykében tartjuk, amely Uveglappal vagy
bakeIJttel f dett a ztal n áll. Utóbbin ke\'erjUk a gipszet, festéket.
A munkahely fel z relé hez tartozik a gáztűzhely és zsámolyfőzÓ.
helyi gb n. folyó \'Ize" mo dóna.· mindenképpen kell lennie, A folyó vize,
I~folyó ,kétrcsze mo 'ómedencét azonban lehet61eg a savazó kamrába építJUk be. Ugyanitt lehet a gáztiizhely L Ide épUl a méregszekrény is, savg6z
kl\ezetóvel; ~ nnI.' li\'eglappal fedett nagyobb li eg- vagy porcellántál. Itt
tartjuk, le~etol g .nagyobb fonott Uvegben, a sósavat ls.
muhely tO\'ábbl felszereléséhez tartoznak még: gyökér- és szőrkefék,
zőr- vagy selyemszita (gtp z é festék szitáláshoz) glpszkeveró gumicséSzék,
glp zkeverő k.anala~, pia zUHn, mIntázó agyag, m~sófazék (nagyobb tárgyak
áztatásához), Uvegtal k (kisebb tárgvak áztatásához k
'Iá áh ) zománcozott lába ok (Iú
. t tásh)
.
, onzerva s oz,
gos az a
oz , alumfnlum lábasok és vályúk (timsós kezelés'
hez), ~organyozott va bádog vályúk, fedővel és belel1ló _ részben rekeszes d!"óthaló vagy.lyugg tott lemezű tárgytartókkal (parafinos fózésekhez) benzin'
~~~~, 1:~~f~~a'::~~'Zá~~;~~z~ó áka . GaY-~USSaC-féle bUretta, SÓ cm 3-es
ráláshoz). hőmérő (IS00), Bau~~úa~ak, kémloC9Övek, üvegkever6 rúd (a tit·
padt stb. fém tárgyak kJegyengetésé~i~gmérÓ, fakalapács, fonnaklveró (a hor·
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klállítá okat lőké zít6 tud mán}o munka szól Itatja m g a l I t kben sűrű ödő történ Im t, z l zi tehát alkalma.
kiáll!
Inkat arra, hogy
valóban a régé z ti korok tár adalmainak tört n tél érz k II
k a kiállítotl
anyagon kerc zlOl. A tudományo kutatómunka mód z r Inek Ism rt té Itt
nem feladatunk, annál inkább szUkséges, hog m rajzolj uk az anyag útj t,
múzeumba kerUlé étől a kiállításig: a I let k m ghalározását, naplózá t,
c dulakatalógusát és raktározását. Csaki m ghalározotl é lőkészfl tl anyag·
gal lehet a kiállítást megtervezni s vég 6 soron megvaló HanI ls.

1. A lelet k me határozása
A leletek meghatározása a l hető ég szerint meg kell, hogy l6zz a
leletek naplózását. z alábbtakból kitűnik az, hogy mit értünk a "Ieh t6 g
meghatározásnak ugyanis kéllrányúnak kell lenni ,
szerint" kifejezésen.
aj A kor és művelődés meghatározá a; bJ a tárgyak egykori rendel té ének
meghatározása. Az elsőre néz e régészeti kutatá unk megbízható tud sanyaggal rendelkezik; egyre kevesebbek :lzok a határterUletek, amelyekben a tárgyak viszon lagos Idórendjének vagy mú\'eI6dési körbe való tartozásának
kérdései nehézségekkel járnak. Azt kell mondanunk tehát, hogya régé z sz .
mára általánosságban nem okozhat nehézséget a lel tek korokhoz és csopor·
tokhoz való kötése. ehézségek esetében a rendelkezésre álló zakirodalom
alapján tájékozódhatlk. em mondhaljuk ezl ej a lel lek egykori r ndelteté·
sének kérdésében, bár itt ls az esetek nagy ré zében biztosan tudunk tájé·
kozódnl, mert az egykorI tárgyak többségét mind a mal napig használják
nálunk vagy a társadalmi fejlódé~ alacsonyabb fokán álló nép knél. s zek
néprajzából rendesen kiderül, hogy mire használták az ásatáskor felszínre
került leleteket. Azonban erajta tudásun\( sok tekintetben még csa~ most ~~Zd)
kibontakozni A régészeti kutatás sok ideig megelégedett a külso (form ls
Jegyek Clgyeiembe vételével s az ezek alapján megállapftott id6re~dd::t ná:
sok gondot fordított azonban arra, hogya különböz6 formák s azo v ~~Vé9
az élet milyen követelményei következtében alakult. Mal napig 19 tgen
.
krsérlete.t tettUnk arra, hogy pl. a különböző edé;y~l:kke~ h~~~~~~~~ ~s~;~~~
zuk. mintegy megelevenítvl' az egykOri konyha ~f dé yek különböz6 for·
natalt vagy a tárolás vagy éppenséggel csak a sze n
mált. Igen sok az ú n meghatározhatatlan rendeltetésű tárgy, a~~lyeké~~katlan alakja nem t~sZI' lehetóvé használatuk :lffi6órl1\~n~~~~ ~~~U~~. S~~;ágoS:'
Márpedig ezek Ismerete nélkUl csonka a mu tr a o
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tatómunk4t igényelnek, s nem áUl thatjuk
hoBY e meghatározások komol kU
el égzése után kerOlhetne sor leltároezelt
rel kOvetelmén nek azt, hoBY
ho
eBY-eg)' Ilyen tárgy meghatározá6ukra, KOnnyen lehetséges u::elen :rad.
leltározáskor tehát a I hezá hónapok munkája után I
tárgyakat de nem akaszthatjuk me
t6ség szerint meghatározzuk ugyan aU
tárgy 'rendeltetésének klderlté ~
a munkát azzal hogy egy-egy Ismere en
ú
U két s1keMl kutatómunkát égzUnk. nnál lényege ebb azon·
~~ r'n~ ref:olgozáS és Idállitás elótt' való elvégzége. A klállItá9 a múlt
életet teljes gazdagságában kell. hogy bemutassa, hogy e teljességböl rajzolódjanak kl azok a törvényszen1ségek, amelyeknek a történelemformáló erőit
az adott korszakokban énékeltetnUnk kell.
Fel kell hlynunk a rtgyelmet azokra a dolgokra ls. amelyek kiállit I
mégi a
tárgYként nem zerepelhetnek. még ke\ésbbé kerU Inek leltárba,
kézzelfogható tárgyakkal egyenlő rangú, sokszor még értékesebb történeti
OsszefUggé eket jelentenek ldáUltásalnk számára. Az lábblakban Inkább a
Jö 6beU kötele ségeinket yázoljuk, mert eddig vajmi kevés történt e téren.
Az ásatá folyamán I alkalmaznunk kell majd a veg 'tanl eljárá okat, ame·
Ivekkel értéke adatokat kaphatunk a ruházat, táplálkozás stb. kérdéséhez.
• vegytani viz gálatok a leletek elemzésekor 19 elsőrangú adatokkal szolgál·
hatnak az egykori Ipar. kere kedelem stb. kérdéséhez, a kUlönböző Iémanyagok meghatározá pedig bánya é kere kedelml központok megállapltá ához
vezethet. mert a bennUk levő zenny ző anyagok egy-egy terUlet fémanyagára
jellemzők. ~rdeke m gClgyelnUnk pl. a népvándorlás korában, hog' a \'a!r
ké ek rend z rtnt roz dá dá után I tömör töré felUletűek. mig a kardok
é . zablyák nagy részénél a töré felületen zámolhatallanul sok ékony lapot
t zét a roz da. 'yl1vánvaló, hogya kések kovác90lt és edzett va ból
ké9ZUltek, mig a zably k és kardok Igen nagy mesterségbeli tudást követel 6
Ijárá I paplrvékon· gú lemezek egymá ba Izzltásával. damaszkuszi módra
acélozódtak. E kérdé ek még klkutallanok, de már emlItésük is érzékelteU,
hogy mennyivel gazda bban tudjuk majd bemutatni kiállItásalnkon az egyes
korok kovácsme t relnek é kardc J zárainak tudá át, ha nem G upán a for·
mák változatait orakoztatjuk fel. hanem készftésUkön keresztUl szinte meg
tudjuk elevenltenl az egykori műhelyekben folyó munkát. Sőt e kutatások
előrehaladá a nylh'án meg fogja változtatn I a formák nyomozása során klraJ·
zolódott régé~zetJ megá1lapltásokat ls. Altalában a jövő fejlődés útja arra
vezet. hogy a leletek megszólaitatá ban a régészetIvei egyenlő rangú szót
kapnak majd a régészeti anyagot vizsgáló természettudományi módszerek ls.
z anyag é a készltésmód \1zsgálata megblzhatóbb eredményeket tesz lehetőv : a jöv6 régé zete tehát
két munkamódszer ötvözetéb61 alakul kl. Ezt
aZér~ lény~g
már mo tudolJ1á ul vennUnk. mert gondoskodnunk kell arról,
hog} a jÖ\ ő kutatás z mára megőrizzUk a lehetőségeket. Azoknál a tárgyak'
~ál pL amelyek ~egóvása olyan módszerrel történik, hogy az eljárás meg\ ~Itoztatja az an} ag zerkezetét. ·szUkséges. hogy legalább töredékeket ment(IOá~ o~~~ eredeti állapotukban az elkövetkezendő anyagvizsgálat számára
Amint a fentJekbői kitűnik a leletek
h
l n
egyszerű munka, még olvan eset~k
meg atározása korántse"! o ya
kézenfekvő (pl a felhoz~tt Példábben
sem, amikor a meghatározás latszólag
an
anyagvizsgálat' szUkséges ahhoz ho . a kard vagy szablya), és igen gondos.
hanem történeti jelentőségébert'tudj~ a klállltáson nemcsak formai voltában.
azoknál a tárgyak ná!. ameh"ek re d II béemutatn I. Még bonyolultabb a munka
.
n e et se Ismeretlen. Itt a meghatározásho~
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2. Leltározá, leí.r6karton, raktározá.
Múzeális anyagunk az államvagyon, a társadalmi tulajdon része. A k z lésével kapcsolatos követelmények előírják a leltározást, hog az őrzött anyag
mennylséglfeg és minőségileg ls ellenőrizhető legyen. A múz álls anyagnak
a tényleges pénzértéken túlmenően pénzben meghatározhatatlan tudomán os
értéke ls van. A leltárkönyv a leltározott tárgy tudományos felhasználhatóságát ls elősegíti azáltal, hogya tárgy leletkörUlményelt, leletösszefUggéselt,
lel6helyUk és általában minden ol an szempontot, amely a tudom nyo f 1dolgozásnál számitásba jöhet, okmányszerűen rögzít.
leltárkönyv okmányként őrzendő.
A leltározás elvi és gyakorlatJ szempontjai a múltban nem voltak e égesek; Intézményenkénl. sőt az intézményen bel U! osztályonként változhattak.
A múzeumok állami tulajdonba vétele után egysége9 leltári szám- és leltárkönyvrendszer alakult kl. Az egységes leltárt szempontokat Igyekszik biztosítan! az 19,51-ben kladott utasftás is. A leltározást az érvényben ievő utasf·
t tásoknak megfelelően kell végeznI.
1. A leltárkönyvvel szemben az alapvető követelmény az, hogyavaló·
ságnak megfelelő állapotot rögzítse, ezérJ a leltározással kapcsolatos teen~ők
pl96 része a múzeum anyagának a leltárkönyvvel történő egyeztetéséből alI.
Ennek az egyeztetésnek alapján állapftjuk meg a már régebben bekerOlt, eddig
leltározatlan tárgyak csoportját, amelyet aztán a többi anyagtól elkUlönltve
helyezUnk el a raktárban. Meghatározzuk a leltárkönyv tételeivel egyező
darabokat. Ezeknél a darabok nál az egyezteté9t végző múzeológus jellel látja
el a megfelelő leltárkönyvi rovatot, jelezve ezzel azt, hogya kérdéses tárgy
az egyeztetés Időpontjában megvolt. Az egyeztetési munka eredményeként
llsszegYÚllk olyan anyagcsoport is. amelynek leltári száma téves, rosszul
olva'lható vagy teljesen olvashatatlan. Az egyeztetési munka további feladata
•a már leltározott. de a leltári szám alapján nem azonosftható anyagcsoportnak
a leltárkönyvvel történő egyeztetése. A leírás, méretek stb. alapján lehet a
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leltárkOn~ ·el.
kétséget klz~róan azonosított
csoport tárgyalt azonosftanl a 1t4r1 számot a megfelelő leltárkön~'V1 rovatba
tárgyakra rárrJuk a bel es le
I l
.
berrJuk az lőző c porttal
~e I~ő gondossággal végrehajtott egyeztet
telje anyagra kl~erj
• -~l\'aga. z azonosítás során nem találhatö
után derUI kl a múzeum t~ h~tn'·a darab az ekkor é ekkor tartott egyezleltárkönyvl t~telekhe~r ~' t a múzeumvezető Irja alá.
teté kor hlán~ zolt.
J ~t végrehajtott egyeztetés után i c ak akkor Cel I
fenU szempont sze '0' é az őrzé I követelménve"'Tlek. ha a múzeummeg a leltárkön~ 'úa tálludomá~~ag leltározva van. Ennek az elvnek.m gC lelöen
ban levő t ljp. 01 ze
an~
é
l Ita
ti
. I
vesszUk Cel mUllkalervünkbe és végezzUk el .a rá g~. el droza a~ any I h el:
tárolását. z új. múzeumba kerU lő anyag leltllroz at m ln'éen:~ k~nüat e e
Icggvor bban "~ll elvégeznI. tlndkét munkarésLIeg e \ gz~se!1 . ol zé·
~énéi gondoinunk kell az anyag rendbehozatalára, mivel a leltarozas lehetősége legtöbb e ctben ettől CUgg.
muzeáll anyag tudományo értéke megköveteli, hogy ~Inden olyan
k Ul énv amelv a tudományos feldolgozá t elősegftl. a lellarkönyvbe I
b~[ek:uIjön. Emt " megfelelően a múzeumban lévő régi: eddig I llározatlan
anyag lelőhelyét, I letkörUlményell és leletö ze~uggéselt a lellározás előtt
a 'leh{'tőségekhez képe t U ztáznunk kell. A muzeum Irattára, adattára, a
helvl ajtó cikkei é a szakcikkek nyújtanak ehhez lehetőséget. C k Ilyen
tudománYo lőké zllő munka után kerUlhet sor a tul jdonképpenl leltározásra,
2.' muzeális anyagról készUlt. Cényképpel ls ellátott lefró kartonok
a kutatá érdekelt zolgálják. és tudományos kutatásoknál ezek használandók,
lellárkönw rovata I korlátozott terjedelmű lefrást tesznek csak lehetővé,
ezért az any:ag telje leírását a lerro kartonon végezzük el. Ilyen szempontból
tehát a l fró karton adatai klegé zfUk a lellárkönyv adatait.
leíró kartonok minden tárgyról két azono példányban készUlnek. Egy
példányt az az Intézmény t rt meg, amelynek birtokában van maga a tárgy,
01 nnylben az az Intézmény országos múzeum. a karton egy példányát a
Il'lőhely zerlnt Illetéke \'Idékl múzeumnak küldi meg; a vidéki múzeumok
az országo múzeumnak kUldIk meg a má dpéldányi.
fenl1ekb61 kö\'elkazlk, hogya vidéki múzeumok gyűjtő terUletUkne.k
telje anyagát, az országo múzeumok pedig gyűjtési águJ<rnak teljes anyagat
át tudják majd teklntent akkor, ha a teljes muzeálls anyag kartonanyaga bir·
tokukban
z.
t Ijes kartonanyag megkönnylU a tudományos anyaggyűjtésl,
mh'el a leletek kézbevétele nélkOl ls áttekinthető lesz egy-egy téma anyaga.
Ez nemc k tudományos zempontból le z előnvös, hanem a raktári anyag
feleslege megmozg~tását ls klkUszöböl1, fg a tárgyak számára ls védelmet
jelent.. z orszá os múzeumok teljes kartonan aga lehetővé teszi majd ~
tudomanyos tervek szak zerű és határozott előkészftését. Ajánlatos, hog~
vidéki közgyűjteményeink aját terUIetUk lelőhely éről készftsenek cédulázott
anyaggyűjtést. s ennek adatait térképre ls vezessék rá. A kartonozás elvi és
gyakorlati szempontjait rendeletek szabályozzák. Elsősorban az új anyag lel·
tározásával kell párhuzamosan haladnIa. A régebben leltározott anyag kartonozását a munkatervnek megfeleUlzn végezzük.
3. A jó raktár alapvető szempontja a biztonság. A biztonság nemcsak
azt Jelenti, hogy Ide~en nem férhet a raktárhoz, hanem azt ls, hogyaraktá'
rozott tárgyak a raktáron bel ul nein rongálódnak. A tárgyak rongálás át áJlatl
és növényI kártev~, fizikai és kémiai okok és a helytelen kezelés Idézhetlk e16.
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z állaU kártevók a szerv any gból álló muzeális an)'agot t madják
faanyagot helYlele~ül szúnak nevezett kopogó-bogarak. g mbák puszUtjált.
kUlönféle ~olYfelék a textlllákat, \'1 zCél g k t támadj k meg.
Penész minden zen e anyagon jelentkezhetIk, \ zen'ell n n\ gból álló
óntArgyak beteg g az ónpe lis, amely kémi I kokból k l lk 'zlk ugy n
azonban +.1 7~ Mm r kl t latt ,b t g tárgy körn~ z l I f rtóZólÚl :
rosszul kimosott,
a\'azott Ic rámI körn) z tét me rongálhatj, ,
száraz, jól ze~lőzh tő, U ztán rtolt rak - r any g l I ye z hezt ,t.
beUk az állati vagy nö\'~nyl kártevők, am Iyck t a k zel ti n \'- gy:
zul
kezelt anyaggal hurcolunk be a raktárba.
m lég t h t h-ként kimondani
ut. hogy k zel II n ,nyagot n 01 vihetUnk be a raktárba. hanem arra I Ug cl
nUnk kell. hogya k zelé tökél te volt· , nem j I"nt-e a tárg~ , r ktárban
környezetér v szély\. Az anyag védelm k v t II m g Zt l., hogya raktár
anyagát Idönként llenőrJzzUk olyan z mp ntból, hogy új bb k z lésl ljárás
nem züks g
a tárgy állagmegóvásán k ag a többj t rgy éps g~n K
megvédése zempontjából.
A raktár és a b nn relhalmozott an. ag sz nnyez6dését a hulló vak 1,lt,
a megtlsztltallan é bomló raktári anyag, a I bon b hurcolt sár é az ajt n,
ablakon behatoló por okozhatják, A raktári tisztaság alapkövet Imény' ,I
hulló vakolat lekaparása, a helyiségek kim z lése.
meszelés egyb n fer.
tőtlenít I ; a Ce tés helyett tehát ezt válasszuk. A raktárba v zető ré zek ,t
Usztán kell tartanunk, a raktár elött lábtörl6t helyeztetunk el. A rosszul záródó
ajtók és ablakok szlgetelése csökkenti a behatoló por m nnyl égél.
A raktár takarftásánál legcélszerűbb a por5zfvó alkalmazása. mivel mlndeQ más takarftásl eljárás csak a tárgyak beporozódásával végezhető el.
Amennyiben erre nincs lehetőség, a raktárat kic It megnedvesftett ruhával
törölletjUk Cel. A tárgyakat száraz porronggyal töröl tjUk ál. Sze1l6ztetésnél
OgyeinUnk kell arra. hogy a raktár és a kUls6 levegő hőmérséklete közt túl
nagy kUlönbség ne legyen, hogya raktárban ne történjék párakIcsapódás.
A helytelen anyagkezelés mellett a legtisztább, leggondosabban fert6tlenCtett, konzervált és restaurált anyaggal megtöllött raktárban ls elkerUI·
hetetlen az anyag rongálódása. Egymá ra rakott tárgyaknál töré , kopás, zúzó·
dás az anyagmozgatásnál általában elkerUlhet llen. A pormente n záró~ó,
Uvegezett szekrényekkel berendezett raktár a legtökéletesebb, melynél klhuzható. rekeszekre osztott polcokon fekszIk az anyag. Amennyiben II 'enre ninc
lehetőségUnk, megfelel a nyitott po1cozat ls. A polcozat megépflésén~1 Ugye1nUnk kell arra, hogy a po1canyaggal kopogóbogár- (helytelenUI zu-l fertóZést ne vIgyUnk a raktárba.
yJtott polcozat e etében a kIsebb tárgyaka~
nagyságuknak megCeielő dobozokban helyezzUk el, a kis dobozokat pedig
egységes mére,j:ű, nagyobb gyűjtödobozba tegytik. A dobozokra a tárgyak
leltárI számaIt a könnyebb anyagkezelés végett felfrjuk. A kevésbbé kényes
nagyobb tárgyak dobozolás nélktil kerU Inek a polcokra. A törékeny, kényes,
nagyméretű tárgyak alakjuknak megfelelő dobozt kapnak, amelyet zUkséges
esetben még vattával ls kibélel Unk. VIselettörténetI darabokat megfelelő
bábukra szerelve, tároltink texUlraktárban. O, n, vállfára hel ezve felakasztanI nem célszerű ezeket, mivel saját súlyuknál Cogva ls rongálódh.atna~.
Osszehajtogatásuk és dobozolásuk ugyancsak káros, Amennyiben a mu~eu nna kOlön lextIlraktára nincs a textilanyag uvegezett szekrénybe kerUljö .
EZeket a szekrényeket a napfényt6l ls 'óvnunk kell. hogy az anyag szlne
hleg ne változzék. A szekrények molytalanftása a hézagok betömése és aszek·
rényben párologtatott szénkéneg révén blztosftható.
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rendszerét két szempont zabja meg: a
rak ri an ag tár014s4nak biztonság szempontja.
tud mánvo
tudomán'os felhasználhatóség éli t~sszefOggéseket tartsuk meg. é az ösSzeszempont azt diktálja. hogy a lel~ tartsuk. z anyagot minden évb n újra
tartozó anya~okat egymás :~~~t a lelőhelyek bet\1rendes sorrendjéb n, aZGkezdc5dő. nö\ek\ő zámsor
I tarthatj uk. z anyag állagmegóv
szem.
kon belal növek 'ő szám rban lftett elvet mivel az egységes védelmet é
pontjai gyakran .áttörik azu~-~ és b6ran agot kl szoktuk emelni é kUlön fa-,
bánásmódot 19én~ ló fa- (te' k elhelyezni. Ezeken a raktárakon b IUl tlpu
te Ul· és b6rraktárban szo kt u . e szerűen növek 6 számsort ha ználunk
csoportok alaklthatók kl. a~ gy
. ti son belUl növekvő számsort
Tfpus szerlnU elhelyezé esetében ls eg~ pu
I
alkalmazunk.
_
fúzeumalnk raktáral közé sorolandó!< a kótárak ls. A koan 'ag ,I kl van
téve az Időjárás viszontagságainak. azt ls támadják a levegőben le\ ő g zok
tehát ezek raktározásárólls gondoskodni kell. A kőtár alapkö~etelménye, hogy
a kö ek tető alatt legyenek. tebát a fizikai é kémia! mállas menetét c ök·
kentsUk. mennyiben mód van rá. a kőtár ls zárt raktárhelyiség legyen. hogy
a köveket a levegő káros gázanyagától megóvhassuk.
raktári rend klalakftását mindig a helyi adottságok döntik el. A Jó
raktár Ismertetőjele a biztonsági szempontok mellett a kezelhetőség. A raktárt
anyag kezelhetőségét. a kere ett tárgy gyors megtalálásának lehetőségét a
raktározásban megvalósltott következetesség blztosfthatja. Az adoltságok, az
anyag áttekintése után kidolgozott és a felettes hatósággal jóváhagyatott rak·
tári rendszert tehát egy9éges elv szerint hajtsuk végre.

3. Kiállit

elvi é gyakorlati kérdé ei

A hitelesItett. megóvott. számbavett. raktározott és feldolgozott régészeU leletekb61 kibontakozó történelem bemutatása legmagasabb igén ú neveló
zándékkal a kiállításon történik. A klálUtástervezés és építés kUlön mOfaJ,
amelyben sajátos módon ötvözc5dlk a tudomány és a művészet. E keltő nem
egymás mellé-, fölé- vagy alárendelve Jelenik meg. hanem a szó legszorosabb
értelmében véve ötvözölten. IIvel nálunk csak most kezd kibontakozni. szOkségesnek látszik bevezetésképpen a vele kapcsolatos legfontosabb kérdések
feh'eté e.
régészeti klálUtás a kutatás eredményeinek világos és közérthetó
módon való bemutatása, a tárgYI anyagok olyanfajta felsorakoztatásávaI.
amelyben a nagy ö zefUggések és a részletek egymást értelmezik. Ez nem
válhaUk túlmagyarázattá. s nem elégedhetik meg értelmetlenné váló szűk'
szavúsággal. Ezek az éppen csak jelzett ellentétek mutatják, hogy a kiállítás
r ndezése sajáto követelményekkel lép fel a rendezőkkel szemben. E köve·
telmén,?'ek több oldalról támadnak: egyrészt a történelmet kell megszólaltatnia
sokrétuségében és törvényszerúségében. másrészt alkalmazkodnia kell bizonyos fokig a szemlélőhöz, aki történeti kérdésekben még járatlan lehet. Mindezt pedig úgy kell megterveznie. hogyaklállításokon a tárgyak uralkodjanak:
a kfsérő szöveg Inkább csak tudatosíl~a azt, amire a szemlélő a tárgyak tanul,
mányozásakor már szinte magától ls ráébredt. A kiállítás nem léphet fel az
olvasmány, a könyv IgényéveL s a tárgyak nem szerepelhetnek csupán mint
az olvasott szöveg mellékieteI. E látszólag egyszerű alapelvek azonban Igen
nagy nehézségeket rejtenek magukban. Vllág~s ugyanis hogy a legjobb~n
képzett kutató, a tudományos kérdésekkel legjobban tisztában levő zakem bef
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Ual nem szUkségk p n éri a rend z h z I . mert a r ndez
rtal~at. nem könyv, hanem sz ml It l formajab, n k ll, h gy m 'g.
enftse. \ Ilago _az I . ~1Ogy Z meg I 'vcnlt n m up· n ízl ~ 's r nde.
léS. emnek t t9Z0 tálal kérd . tehát a l gk túnóbb r ndcző műv ~z ~ 'm
épes egymagában a kapott r nd ző köny v alapj n m gold' nl , r 'ndcl t.
upjUnk kissé k zel bb a. fel," lelt k rdé khez, hogy lá k a n h z gekcl
egyúttal a klbontakoza ulját. Egy kl é m szir k II nyúlnunk hhoz
hog)' a fent f I teltek t lj s vHágo
gukb n m gmu tkozz n k.
'
rb, n t tUnk.
A létért folytat lt kUzdel mb n mb rr vál unkig 'l
el alkalmazkodtunk. s ez z aik lmazkodá r ndkl\UI la . volt. I z nl az
ls6 c %köz k zbevét I ut n az alkalmazkodá b n az él llanl ré z mindinkább
báttérbe zorul, s a f jlőd hordozó~ a m -g lheté rt vívoll h reban az gy r
tökéletes bb c zkölökkel dolgozó tarsadalom lesz, és zi nt hat"ányozódó '1
fokozódva gyor ul meg a társadalom kUlönböző formáinak klbontakozá il
Az őskőkor n 'hány százezer éve után az újkőkor néhány ez r éve követk Zik:
erre a bronzkor másfél zer éve, majd a vaskor gyr rövid bb zakasz I Igy
tovább. mIg napjainkban évtlzedek eleg ndők ol an arányú fejlődésre. am ly
az elmaradott lerUleteken a szocialista társadalomépllés és Ipar magasr nda
formált teremti meg. A régészeti kiállít soknak érzékeltetniUk kell zI az
e~re gyorsuló menetet. mert ennek elhallgatásával a törlénelern gyik leglényegesebb tényét hagynánk figyelmen kívUI, akarva-akaratlan törlén l mhamisítás! követnénk el. Eddig nem ls látszik semmi kUlönösebb n h z ég.
4m a kiállításrendező akkor találja szemb n magát az első nagy nehéz gge!,
amikor a leletekkel kell érzékeltetnie ezt az egyre rövidebb és rövidebb szakaszokon keresztUI gyorsuló. ütemű fejlődést. Az anyag ugyanis - a dolog
természetéből érthetően fordItott arányban áll a fejlődés kibontakozásával.
tehát a leghosszabb szakaszból van a legkevesebb vagy legalább ls a l keve·
sebb változatot nyujt6 anyagunk, míg az egyre rövidebbé váló szakaszokból.
egyenes arányban a gyorsuló menettel, egyre gazdagabb. v Itozato abb. sokrétObb anyaggal rendelkezUnk. Ha túlozni akarnók a fenlleket. azt mondhatnók. hogya szinte félmlll1ó évet felölelő őskőkor emlékanyagához lég egy
tárló, az újabb kőkoréhoz négy-öt tárló. a bronzkoréhoz egy terem, a vaskor
különböző szakaszai hoz. a római korhoz termek, a középkorhoz emeletek, az
Iljkorhoz pedig épületek kellenének. hogya legjelentősebb anyagot be tudjuk
mutatn!. Az anyagnak ez a gyarapodása lermé zetesen nem azért van. mert
a hozzánk közelebb esó korokból löbb maradt ránk, ez csak Igen kis mérték·
ben (pl. romlandó anyagok) áll. valójában az an ag g 'ar podása szervesen
Gsszefügg a társadalom fejlődésével és a termelés mind nagyobb követelményeivel. Még bonyolultabbá teszi a tervező és rendező feladatait. hog az
6sközösség bomlá
utáni Időkben elwrangú feladata bemutatni azl, hogy
a termelőe9Zközök kiknek tulajdon1ban voltak, s ez hogyan alakította a társadalmat. Tehát nemcsak a kézzelfogható anyag nő hatványozoltan, hanem
a dolgok természete szerint növekedik a tudományos mondanivaló ls, ennek
kifejlése ls teret követel.
Kérdés. vajjon milyen eszközökkel lehetséges az anyag rohamo~ terebélyesedésének s a fejlődési szakaszok vele együtemű rövldUlésének muzeuml
bemutatása, a régészetJ kiállítások egyik legfontosabb mondani alójának
érzékeltetése. Ogy véljUk, hogy ezt csupán ~öveggel megoldani nem lehet,
hanem Itt rendezési fogásokra van szükség. Fel kell lehát hagynunk azzal
a kiállítási elvvel amely a klállltá l termekben képviselt korszakok valamennYIében, a véit áttekinthetőség jegyében, csak kevés és ízlésesen tál It
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termek leveg6sen kiállított k vés tár,
tárgyat áilitott kJ, Az. elsc5 tArlók v~tBs1 termeken keresztUl a máig \'ag~
gyától egyre gazdagabban kell a ~( a szemlélőt. Ez a fogás egymagában la
a legkésőbbI regészeU korokJg eze lemformáló erok sÚrúsödését. Ugyanezt il
érzékelteU bIzonyos fokJg a tor::~ tehát a legrégibb korok - eg) hangúbb
célt szolgálhatjuk az első t~rme kretúbb a fejlődés gyorsulását érz k II tó é)
rendezésé\'el. amelyből eg) re k: érkezik a szemlélő. IIg az lső term kben
tobb anyaggal dolgozó terme
sorakoznak az egyforma maga ágban
szinte zalagszerú egyöntetűsé~~=~bblekben ez megbomlik többr tű\'é, löbbegy,mást, követő tárló~'1 ad:~:elteU a történelem tartalmának gazdag dásál.
íkuvá \'állk. s ezze .s zöve ben ls érzékeltetett fejlődési men tn k Cen.
Kétségtel n, hog) a erőse: súrolják a formalI ta r ndez al p h'eil. de
Uekben adott lehető. gel
.
tt ó hog" a terem egyUttes kép. ann k
c ak látszatra Hndö ze arról \' an I z.
~
. .b
. ' .~... étű bonvolultsága I a tartalom szolgalata
kell hOg}
. .l
mugam.l\ag\,,,,-,,,r.
l b"'k
k·t
éi.em he'I'~e teha' t.
ha a múzeumban
a kU ön ozo oro a azonos
álljon.
'
k b m
. re u
és azonosan elhelyezett tárlókban áiUtják ki. s az eg 'es terme
. n)omá
miben em különbözik eg)má tól. Itt erősen óv~kodnunk kell ennek ~z alapélú túlzá Itól amelyek végUI ls a muzeumot komol talanna le zik
I . k ön
e\'ne
e
.
z az nban. hogy
ó\'akodunk
az öncélú •.modernes ke dé s től" . nem \'ez th eI
addig, hogy klaknázatlanul hagyjuk a rendezé nek azokat a lehetd égell,
amelvek a történelem alapvető folyamatainak megelevenítésében segitségunk're lehetnek.
•
, _
A fentiekben látjuk a múzeumrendezés reallzmusának elso, alap\elo
követelményét.
tO\'ábblakban mind kisebb é kl ebb részletek felé tartva.
IgyekszUnk 'megmutatnI. hogy miképen yállk lehetségessé a történelem \'aI6·
ságerejÚ (reáll ) megszólaltatása, anélkUI. hogy lélektelen természetutánzásba
(naturallzmu) tévedne a rendező. z egymási kö\'ető terembelsők kérdé éhez
csatoljuk Itt még a múzeum helyének Uszteletben tartását. Ez a múzeumi kl·
á1lftásrend zés má lk kénye pontja. agyjából a következők értendők ezen.
múzeumok rendezése a legnagyobb mértékben tUkrözl társadalmi tudatun·
kat. de egyúttal bele kell ll1e!lZkednie annak a helynek hangulatába is, ame·
Iylkben megépOl. lűemlék jellegű épUletben a rendezőnek finom mérlék·
tartással kell ti zteI tben tartania a termek bel ő építészeti tagozásál, nem
lehet egy reneszánsz vagy barokk kastélyban kocka jellegű belső építmények·
kel dolgoznia. De nem lehet a város egész jellegétől sem fUggetlen a múzeum·
belsők tervezése. lIndegylk váro unknak megvan a történelméból megérth~ló
sajátos hangulata. ezt a hangulatot sem szabad élesen elütő jellegű kiálllla~'
tálalással feiborítanI. Kés6bb rá fogunk térnl az egyazon kaptafára készilll
klálHtások veszélyére. de már Itt I meg kell emlitenünk, hogyatervezéskor
a város é az épUlet egész légkörét figyelembe kell vennie a tervezőnek.
Szemben állhatna ezzel az az álláspont, hogy a tudomány eredményei egyeznek. akár Győrben, akár Budapesten. akár Szentesen mondjuk is el, kell tehá~, I
hogy km ő megnyilatkozási formáik ls közösek legyenek. Ez az elmélet tehat
arra felé tartana, hogy a múzeumi előadásnak formanyelve legyen független
a környezettől, mint ahogyan eredményei sem egyénileg értelmezett és han·
gulatoktól fUggő tények. Ez azonban csak áligazság mert a város és épill et
Jellegének tiszteletben tartása semmit sem változtat ~ mondanivaló lényegén,
csak annak bemutatását illeszti hozzá a környezet nemes hagyományaIboz.
FeivetődhetIk a kérdés, vajjon a környezethez alkalmazkodó rendezéS
esetében vannak-e további közös jegyek a múzeumrendezésben, vagy csak
a történelem feJll5désének érzékeltetése köti össze az egyébként más és más
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Jell g8 el rendezett kiállításokat. Ilyen köZö~ jcg)ek é kö ct lmények a klw1 sok kUlső képén. k változatossága 11 nér' I b gg l vannak az aL b.
biakban ezckct vcsszUk sorr
.
vegyuk, I nck azt a. kö\'etclm ny t, am lyet a sz I lIzmu épIt e
mindenfajta . L,ellcml mcgny Il:ltkoz b n m kl\' an. Ez a köv WIm n\, valamennyi klállJta sal k p solatba~ g Corm 'n Cnnál!. fUgg tlenUI azok' tárgyOrétől. s a régészetIekre p nugy onalkozlk, akart ak a t rm 7. 'ttudoman)lakra vagy a l gujabb Idők lört net I t rgyaló múz um kra. 11úz umaink
újabban a ~zoclallzmus kla zlku ainak t r dalomCejlődé I film r s 'It .
törvényszeru megállapltá It érv ny Síllk, az anyagot nnek bemuta s r,
csoporto ítják s feliratokkal ls zt szolgalják. Alapjában vév' zzel l g ,t L
tett k a követelmény -knek. bJnnek ellenére nézzilnk ~érd s mély r ,
Izsgáljuk m g azokat a módokat, am I ekk I a "rsadalom klalakula nak é
áltozá ának élményét maradandóvá lehet I nni a kl IlItás látogatói előtt.
éllzUk azt, hogy az előljáróban már részb n érint tt k rdé ek (g\'or uló
otem, egy r gazdagabb és okrétűbb an ag) hogyan oldhatók meg úgy, -nogy
magából az anyagból zólaljanak meg.
klállltá ok rendezői n k III I magas
rendű feladatot kell m goldaniuk, amelyhez kUlönleges IskolázolI ággal kell
rendeik znlök. Egy nagyobb kiállItáson a fJgyelm lálogató m tölt több l
két-három óránál. Ritka kivétel az, aki több alkalommal ellátogat a kiálll
tásra, és mondjuk 8-10 órát töll el a tanulmányozás al. Altaláno ságban
egy múzeumlátogatás Ideje nagyjából megegyezik gy zlndarab megt klntésének Idejével. Látni fogjuk, hogy ez az egybevetés nem véletlenUI szUI ll.
Ez alatt a 2 - 3 óra alatt élményszerű. értelm II g és érzelmileg mélyen b I _
vésődő képet kell adnunk a társadalom egész kibontakozásáról. Igaz ugyan,
hogya látogatók legtöbbje ma már n m készUlellenUl kerUI szemb
k rdésekkel, mert a nevelés más terUleteln ls megismerte a fejlődés törvényszerű
ségelt. A régés,zetl klállltáson mégis újszerűen, új anyaggal, a nagy alapvonalak ismeretén túlmenő részletgazdagsággal, szinte az élet mindennapjaiban megvalósullan látja ezeket a törvényszerűségekel. Eg részt a látogatá r
szánt rövid idő, másrészt a klállitásl terek csekély volta zUk ége sé te zi azt,
hogy a kiállítások tervezője sűrltsen, keresse meg azokat a csomópontokat.
amelyekben tömören benne vannak az egyes korok történeti kérdéseI.
Az anyagban való válogatás, a sűrltés kényszere, a mondanivaló c omópontokba való tömörítése teszi hasonlatossá a múzeumrendezést a dráma törvényszerűségeihez, s ez a sűrítés teszi lehetetlenné azt, hogy múzeumainkban a
természetutánzó (naturalista) fogásokat érvényesltsUk. A múzeumi látogató~
egy pillanatra sem szabad megtévesztenUnk azzal, hogya leltári gazdag águ
valóságot látja maga előtt, ellenben elejétől végéig éreznie kell, hogya valóSágot alakító erők nyilatkoznak meg a leletekben; a sűrített képpel 9lkerUlhet
at, hogy látogatása két-három órája alatt gazdagon átélheti a történelem
e1<5revivő és a haladást gátló erőinek kUzdelmét. gy véljUk, hpgy ez a fajta
múzeumrendezés a látogatónak a tiszta értelem meggyőző erejével mutatja
be a társadalom fejlődésének és változásának törvényszerűségeit. Világosan
fog kibontakozni előtte a múltban felgyűlt s máig ls ható rengeteg tapasztalat
értéke, s ezen keresztUl saját munkáját és saját helyét ls világosabban fogja
látni az építés nagy közös munkájában.
, .
Az állandó kÍállitások mellett a múzeumok egyik ~l~grant ~~i~~~
!ége, hogy fejlődéséről ls számot adjon. Ennek érdekében
sza os
SOkon kell bemutatnia új szerzeményeit (régészeti. ásatá ok, h~~::tj:~llv~f{.
természettUdományos gyűjtés stb.), Erre minden muzeum ban
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~
arra lS .bOlY a táj multjának val mIlven
tosftanl. Ugyanez a bel ~ agát 'rMz!ete n bemutathas ,sőt e' t.
l1jonnan előkerUlt rég~U em!UnkaYmenetérc51 ls beszámoljon. figyel mmel
leg az á tó és tudoma.. os m
a látogatók 19én)·elre.
gé
enetét rendszerlnt anyaghián\"
TáJmüzeumalnk a fejlődés e 91 m
I d
.
miatt _ nem tudják bemutatn!. 56t amint láttuk. ez nem ls fe a atuk. n)a·
ukból
. k rszakok teljesen hlán)'ozhatnak, mások Igen gazdagok lehet·
~ek. Eze~~áll~táson I termésZewerúleg érvén)·esUI. Az anyagból hián '!Ó
korokat azért röviden érzékelte Uk.
hboz hogy a müzeumrendezés a fenU alapveto céljait el tudja érni,
szUkséges. hogya legbonyolultabb kérdéseket I közérthető vHág ggal
veUtse a látogató elé. em megalku ásról van szó, hanem csup n arról. ho )
anélkUI. hogy a legc ekélyebb engedményt ls tennők a tudomány által k~.
kutatott \'aló .g rová .' ra. amit mondunk. azt érett. U zta r. ndezé el és c l,
zolt. közérthetó zÖ\'eggel tárjuk a látogató elé. E munka altaláno felléle~l
a kO 'etkezók:
1.
múzeumi termek világos, derű alap zinűek legyenek,
ez ju son
kifejezé r az e U. zórt fényú vilá Itá ban ls. Ugyanezt a világ?sságot fokoz·
zuk azzal I . hogy II tárló' é hálterek zInc II lehető g szerml ne sokban
kmönbözzék a fal z[n~től. III tőleg úgy vála zuk meg a színt, hogyatár·
gyakat kJemelJe. Ezáltal elérjük azt. hog: a b lépón k első pillanattól kezdve
llZ an) g tűnik l
z m be. z nyagot védő Uvegfalak é szekrények s mic·
ge en a háttérbe zoruln. k. é' változato ságuk ellenére ls csak tömegGkkel
hatnak.
.
2. A tcr m bármel) lk p ntJából a lehető ég szerInt át lehessen tekinteni
a t rem egé zét; a középre ne kerUljenek olyan nagy tömegű tarlók, amelyek
az ált kinté t za\arj'k, Inkább c k alac ony \'agy süllyesztett tarlók vag:
földestól klálllt lt irok. Ezt a múzeumok tömeges látogatottsága i meg·
követeli. Vezeté kor a terem bármelyik pontjáról áttekinté l adhatunk az
egé z teremről.
rég-I múzeumrendezé szaggatott. ok apró részre tördelt
ter helyett tehát nagy. ö zeCüggő, világosan áttekinthető terekkel kell
dolgoznunk.
3 . .\ lehetőségekhez I:épest (ha másként nem, a tárlók számozásával)
meg kell való. I nl az egyirányú közlekedé t, amely a látogatót is a fejlődés
menetében vezeti végig a klállitáson. fódot lehet arra ls találni, hogy folya·
matos sz veg kö e ö ze az egye tárlókat egymással, és szinte kényszerItse
a látogatót a fejlődé menetében való haladásra.
4. Ha a klállltá középajtós termekben történik (~ nem egyoldalú széles
folyosón \'agy oldalajtós termekben. ami pedig a legkorszerűbb), akkor az
előző terem mindig ké zItse elő a következő terem. Llletőleg következő kor
alapmond,mJvalóját. Igy bizto ithatjuk a termek láncszerű egymásba kap'
csolódá át.
5.
klállltá úgy mutassa be a leleteket, hogy a tárgyak készitéséhez
szUkséges mu~kát szemléltesse. még hozzá a készUlés menetében; mutassa be
használatuk közben ls. Ahol közismert tárgyakról van szó,' amelyeknél feles·
leg:s a b~vebb magyarázat, ott ls úgy IllesszUk a tárgyakat a tárlóba, hogy
a \ elUk \!égzett munka egy-egy Jellegzetes mozdulatában álljanak, ne pedig
semmitmondó mértani rendben. A magyarázatul lk l
k ál Igyáz·
nunk kell arra hogy a rajz e b rtan
a a mazott rajzo n v
dulatban ls hlt~lesen ábráz lj m e
I képében, viseletében. Jellegzetes moZo
o on. 9 ezzel ls hozzájáruljon a kor képének gazda·
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oz. Mindennek c upn az a f I da ,hogy m g jobban kl 'm lj
l l .
történelmi Jelentés t.
a ec
6. A klállltás n m zoritkozh tik c up n a leletekre hane m tel é
tőtérk pek .IS tárgy nak 1t:h.il.llcndőK. Ezek el mzés '. lcl lc~ me~1 'll
tja meg a társad. Imi tagozódu t m ggyózó módon, felel t t d azzWI) .
ésekre. a tcr~előeszközök ~ulajdonb
t lére. a csal d s n mzet g for.
1IÜJ'lI. az egynejuség, többn juség. rabszolgalartás stb. k rd elr. tel pc
Jellegér . A t rkép
tehál upa olyan kérdé tárg I bizonysá 'át adj k
, amelyekre a. lelei kb61 magukból allgha adhatnánk meg yőző f leletet.
elUk azt ls klálhlh tjuk, aminek t r y nyoma egyébh.énl nln en (pl. mel·
i6klet nélkUll fi'ok).
7. A klállitá
alamenn~1 c omópontjáb n a l h t6 g z rlnl
y. g~
fOld t61 kiemeli sir, ir sopor. lb. álljon, annak részlete magyarázatáb.\I1
bontakozzanak ki a kor 'r. adaimi k rdé I.
H.
f ny képek haszn latát l helőség zerLnI korlátozzuk az alá I ( l·
ételekre. am Iyekkel hiteles é teh IjUk az anyagot, s c Ileg néhán) né rajzi
vagy korabell párhuzam b mutalására. z alac~nyabb lá .!dalml fokon él ,
embertani aik tukban a hazai őslako ágtól kUlönböző fajtákról (nég r, bus·
man. pápua lb.) készült fényképek a lapasztal l z rlnt nem érik l céIJuk.!t.
vagy pedig hosszas magyarázat zUkséges ahhoz, hogya félrl.értés lehetú"égét
klkUszöböljUk. Em lIett még az ls a távoli néprajzi fén) képek llen zól. ho .
a környezet ls merőben különbözik a hazai tájaktól. A legcél zeruDo .! nél"
rajzi párhuzamok alapján készített rajzokkal megmu Ini a munkafoly. m, tot.
Ele enebbé teszi a kiállítást az, ha a kJásott házakról é telepUlé részekról
k1sebbltett arányban r kon trukclól készilünk.
9. A múzeumi kiállltás egyik alapelve, hogya lehetőség zerlnt minden
Qveg alatt, porlalanul záródó tárlóban legyen kiállllva. A falra Slerelé l
keruini kell, helyette lemezbetétre kell szerelni a tárgyakat.
SzUkségtelen részletezn! azt a veszélyt, amely az egymá min' j,1 .
SZinte futószalagon előregyártott múzeumrendezésekben rej Ilk. Ez a \·e.szél.)'
kéUrányú: egyrészt a tartalmat fenyegeti azzal, hogya valóság soklran~ u,
dialektikus feltárása hel ett szinte már csak a klasszikusok illusztrációjaképen
tervezt a kiállitásokat· másrészt a helyi adottságokat és előzmények t, a város,
éplllet hangulatát figyelmen kivül hagyja. A korszerű múzeumrendezés alap·
eivel és kivItelének módjai a gyakorlat közben tisztázódnak.

4. Az anyag közlé ének előké zíté, e
.
. . '
~ ftő j II gű addig a leletek tudo·
e e ,
h
MIg az anyag muzeuml klálUtása sur
IDányos közlésének a lehető legrészletesebbnek kell lennie. Az alapel~ 'a I~r:.
a közölt lelet fényképe rajza és leirása teljes mértékben pólolja ~ag k t III
tet azok számára akik nem tariulmányozhalják eredetiben a t rgya a .
csupán a fényképezés és rajzolás eljárásai ról emlék~:~n~r~;:k elosztásában
A fényképezésnek úgy kell történnie, hogy aié
észek ne olvadjanak
a tárgyon ne legyen folt, vak felület. Se a fényben k\ rtömeggé A legjobb
f
ÖSSze fehér folttá, se pedig az ár~YékOS terulet~ :se f~nnyel doigozunk. az
a természetes fény szórt vllágflása. Ha meste g
tár rak annyi oldal·
'rnyékok sötét tömbjeit ellenfénnye! derftenU~~é~~~k Apont~~ Ismerete meg·
!'Ól fényképezendők amennyit a targy felép s
szabad a tárgyal
kllvetel. A fényképészeti hatás kedvéért. semmlk~~e~ ~~hami9itjuk a tárgy
Valamilyen csl1logó, fényes anyaggal áthuznl, mer g

l
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an agának tenné zetét. sem k1n inu. sem pedig be!estenl nem szabad J hát·
ter t. Ennek két oka van. Eg)'részt m ghamlsftjuk a körvonalat, má SZt
az árnyék elvéteiével egyúttal a tárgy tesUségét ls meghamlsftjuk. Elegendő
erre egy példa
gömb és Célg(lmb Cényképe tökéletesen azonos. csak a vetett
árnyékok árulják el. hogy teljes gömbrol vagy Célbemetszett gömbről vanzÓ. Ez rt nem szabad uvegen Cényképeztetnl. ez ls eltUnteti az árnyékot.
Elég jól beválik azonban a homályo üveg. amely enyhíti az éles árny khatárokat. de nem tUnteU el. 9 19)' a tárgyak vastag ga megmarad a fényképen.
Természete n abban az e etben. ha a kutató kén)1elen különböző hely ken
és Időben ké zült Cényképekkel dolgozni. ettől az alapelvtől. el lehet térnie.
Cénykép mlndlg csak feluletet ad, zerkezetet c k rajzban adhatunk,
ahol az egymá mögött lévő vagy egymá t átható felUleteket ls ábrázolni
tudjuk.
rajz gyébként I nélkülözhetetlen eszköze mlnd az ásatási, mind
a leletközlő munkának. A fénykép ál1apotszerűségével szemben többrétü get,
zerkezetet képe adnI. zonban a rajz c k klegé zíthetl a fényképet, de nem
pótolh tJa, mert akan'a-akaratlan benne van a rajzoló egyénIség , f1g..el·
mének eg.-oldalúsága, tehát nem tárgyllagos. mint a fénykép.
Gyakori a fénykép é rajz egye (té ének szUksége ls. Pl. fényképezett
alaprajzra felépített házhelyreállltás, törött tárgyak fényképének rajzzal való
klegé. zlté e. rétegek rajzi jelölé e a fényképen stb.
Az
zefUggé;;ek a fényképezé kor
érvényesüljenek. A táblákat ne
zépérzékünk arán,-o 10 zU :iban álllt uk ö ze, hanem úg • hogya lehetóség wMnt már a fénykép alapján I kiderüljön a tárgyaknak egymáshoz való
\ISlZon.-a. Tehát pl. egy írlelet tárgyal lehetőleg felülről lefelé - bár terrné·
zete. cn úrítve - ugyanabban a sorrendben következzenek. mint ahogyan
a frban vol.tnk.
'rokb?n talált edényeknek sem ~Ulön táblán a helyük,
hanem megközelftő arányu kic Inyftés el, de a sIr leletel mellett kapjanak
(a zUk éghez képe t profIlrajzzal eg)'Utt) helyet.
. A fényképezé nagy előnye. hogy nag)·Itott. s6t mikrofel ételekkel tudja
érzékeltetnl az anyag ngy a kéSlZlté rnód ajátosságait. álun k még aránylag
ritkán élnek _ezzel lehet6séggel. pedig els6rangú segédeszköz.
lia ug~ anazt a leletet szövegközU rajzban é fén"képes táblán is hozzul'
akkor bvigváznu
J
n k ke II arra, hogy a leletek számozása
egyezzék alefrásban"
a ra j z an é a fényképEm. Ez nagyon megkönnyfU a tájékozódást.
'

HELY-, NÉV- É

TARGYMUTATO

blakkeret 181. 187
- kibontása 182
- szigetelése 369
'brázolás 10. 13
ibrázolt anyag 15
ablZlclssza 233
abszolut magasság 235," 241
Ic:élk
52
- szalag 258

agyag I pény 323
mag 324
l r yak 312
agya ban gazdag kov k vízr Iv 1'1 298
agyagból tüzh ly 207
agyaggal tapa ztott átor 197
agyagos mzkövek 299
agyar 37
c üngc5 34
v
271
agykoponyahiány 77
aceton 262, 268, 315, 328, 338, 355
ajtó 181
aceton ba n oldott celluloid 266 320
félta o zlop nyoma 126
acetonos kevel'ék 315, 317, 328' 349 351,
h Iyének megállapítása 124, 126
I 352, 355, 359
..
,
keret 187
- oldat 350, 352, 364
kibontása 182
bkapocs 71
nyllás 189
- használata 294
szig
t lé c 369
- szerű vas 69
Akadémia R gészeli Főbizoll ága 22
adalékanyag 300
akna 20
adatközlés 195
(igyelő-állások 179
adatok gyüjtése II
jelölése 231
- helyessége 195
mel(határozása 231
adattár 10
aláásás alkalmazása 288
a&nJnisztratív munka 30
alácsákányozás 102
adminisztrátor 30
fütéses padló 170
Adriai tenger 241
- szerkezet 138. 169, 170, 190
adultus 98
alac ony ezüsttartalmú pénzek 3-16
&Pncseszköz 290
tárlók 374
- kapa 35
társadalmi fokon élő fa iták 175
'casfa III
alakos
domborművek kiellészítése 112
- kibontása 124
mintázatú mozaik 271
'casfák oldalán lévő bejárat 124
alaman temető 46
~fára fektetett szelemen 123
alap-aláIogások 303
_fás lakóház 197
anyag meghatározása 87
- megoldás 213
rajz ll, 27, 99, 199, 201
- szerkezet 203
rajz
és építőanyag szerkezeti eg'Aggteleki barlang 204
sége 209
~szlv talajvizek elleni védelem 295
rajzi e!lél'ések 192
...gsátoros lakás" 197
rajzi forma rajzban lerögzílése 195
altVag 322
rajzi különbségek 161, 162
edény 362
rajzi váz1a t 131
edén v kibontása 75
térkép 243, 251
/_ edényeken textil lenyomatok 350
térkép száma 251
falazat 206
terület
feIszinén 100
göi!ör 20
vonal 228
IlYllngy 37
alapok aláfalazása 300
használata falfestménynél 281
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alapok szaka.- aWoPa 300
alapozú uok 1" lill

-

fa1rllkúal.

_

kQlÖll

-

mé1136ce If

-

kéIZl

125

ek

vizIPlata un

aluminiumedMY 359
_ ftu!t 2f1I
pnu1átum 334
klorid 329

züst ötvözetek lisztltflsa 343

WlO8 3M
lemeZ 339
lemez-azallll 334
reszelék 334
por 335

alapoúal rné11MIkOlllDbRC II
alapozli,n.k úo" 6rok 1" lU
alappont 22'1, 221, 232, 233
szalag 339
_ szappan 297
b416zat 22'1
.
_ h416zat klbövltése 231
amfiteátrum 161, 170
_ bél6zat megbatároúla 228
_ taszerkezete 171
á1boltozatazefÜ kóvUas kemence 123
amilacetát 315, 328, 355
áldozat 81
ammóniák 275, 282
a!mldi er6dltés 128
gumi 337
terület 12
oldat 345
alhldádé 224, 225, 228, 22'l
uóda 339, 348
alkalomszefÜ munka 28
uóda oldala 332. 346
alkohol 288, 269, 210, 218, 2'l'7, 282, 338,
ammóniákos alkohol 276
345, 348, 355, 380
ammónlAs VIZ 344
éter 345
amrnóniumhidroxid 344
_ késZltése (100"'o-OS) 355
_ klorid 347
alkoholban oldott fehér sellak 317
amIlett 47
állagmellóvú 30'1
ana ztlgmát 246
állam vallYon 387
andezit 300
Allami Földmérés 240
angol Múemlékek Fenntartá á
Célzó
_
T rképtára 240
_
Társaság 297
állandó jell~ú híd 138
antik falfestmények 280
khillítás 373
antimon 338, 345
állat 80
alakot utánzó edények klegésZl- antropológus 16, 24. 25. 27
anyag állagmegóvása 370
tése 312
csoportosílása 373
csont 13. 35. 36. 39. 40, 41, 44, 47,
értékelé ének szempontjai 306
49, 52, 81, 72, 79, 290
gyarapodása 371
csontvázak csomRl(olása 98
csontvázak helyzetének jelölése 93
hitelessététele 375
c!IOn ·ázak kiemelése 98
kezelése 5, 30
kezelő 29
sir 73, 85
kezel6csoport 28
állati kártevlIk 389
közJésének előkészítése 375
klrtevők fában 380
maradvdnyok 77
mozgatása 369
nyersanyal!Ú te lilldk 350
rendbehozatala 3M
rongálódása 369
l\lIatok tájolAsdnak medllapítása 90
sajátosságai 376
állatokkal való temetkezés 52. 73
szekrény 364
állattani anyag 4
állattemetkezés 24. :W. 35. 41. 4-1
szövésmódja 351
tudományos értéke 368
kókeretes slrban 41
li lIékony talaj 3ó3
védelme 369
állékonyság feltétele 303
visszahullás 102
vizsgálat 5. 266. 269. 307, 322
állva eltemetett halott 45, 81, &7
állvány 258
anyagot védő üvegfalak 374
állvánYozással épitett falak 183
anyatalaj 31
alsó szintben mutatkozó eltérő tentalajba alapozott falak 154
gely{\ ház 121
apáca-fedés 303
tüzelő tér 170
apodyterium 168
vár 178
apróbb eszközök 122
általános átépltések 154
apsls 168
előkésZltés 55. 58
aquarell-firnlsz 326
altemplom 186, 187
aquincumi táborfelirat 140
alul-expon41As 241
ár 257
alumínium 339
arany 343, 344, 347
..,.. dr6t324
edény 49
drótvalldalék 334, 339
ékszer 36, 37
-

378

tonal 350

#

klnClllelet 193
lemezes ruhadíszek 44
pénz tisztltása 347
sellak 319
tárgyak kezelése 34-4
tárgyak klegészItése 342
tárgyon ezüstkJorid réteg 344
tárgyon m zlerakódAs 344
tárgyon vasoxid réteg 344
veret 54
aranyozás bronztárgyon 339
Ovegen 327
aranyozott bronz 340, 348
- ezüst 341f
- ezüst tárgyak kezelés 344
tár~ak kiegészítése 342
arckoponya mér tes értékelése 98
~on keresztillvezető feltölt s 137
Annenini 277
6rnyék felderítése 247
hatások fényképen 376
vetés II
árok 15, 21. 31, (erődítés) 129
bel ő szerkezete 151
eredeti fel zínének megváltoztatAsa 135
feltöltödésI' 136
fenekén iszapos lerakódások 136
fenekén később I omlott ré zek 136
fenekének formája 135
iránya 31, 32. 147
kl elölése 30, 32, 155
mélysége 151
mérete 100
nyoma 68
rendszer 145
rendszer tanulmányozása 151
szélessége 151
- szelvénnyé bővítésI' 59
Arpád-kori falvak 119
földbeásott házak épített fal nélkül 123
házak bontásának.-menete 123
kemenceformák 123
- telepillés 10
Ú'VfZ 181, 187
arzén 338
5, 7, 258
célki túzése 7
előkészítése 8 26 238
előtt előkerüÍt s'lrok leletanyagának számozása 80
előtt készülő rajzok 256
előtti terep bejárAs 131
faluban 193
helyszfnrajza 253
Időpont ja 23 26
Időtartama 28 215
Irányftasa 260'
~:ben részletfénykép készítése

_lAS

k lvetlen m~g!iZ~n'
J6
különleg
mód zer 33
klllönle
munkamen l 33
l g lón 23
ro &figyel
280
mgk zd
me kezd
251
m net n k
í
280
m rföldkö k I ny kén 161
módszere 5, 33
mozzanatainak l h' a 280
munkamen te 33
r zeredm n cin k fÖg7j
260'
színhelye 22
v rosban 23, 193
v ze 24, 26, 30
víz zlnle vetlll te 223
wrt t lepUlés n 193
ásatAsból l kerülő t( xtillák 264
kikerül földlQm II 28
ásalAsi adatok hiteless ge 244
alapelvek 5
alappont-hálózat 231
anyag hitel sebbé t tel 307
f \szerel
25, 29, 258
[elvét I 375
fényképfelv tele?
kulönl
követelm nyei 247
fényképezö fel rerel
245
hely bejárAsa 26
leletanyag ábr z lá a 19~
megfigyel ek finomítAsa 264
módszer 7
munka 376
munkadíj napszámban 28
munkadíj órabérben 28
munka meg zervez e 23
munkát szabályozó rendele ck 2 l
napló 14, 81, 107, 194, 259, 260
napló célja 260
naplófilzet 258
napló mellékiete 251, 253, 260, 292
szám jelzése 322
számot őrző cédula 322
szelvények 102, 201
terillet helymeghatározflsa 216
teriIlet kijelölése 2~0
terület rögzítésmódja 215
tudnivalók 16
ásatflsnál végzendő mérés 216
ásatásokat szabályozó renaelkezés 22
ásatásra kijelölt tereprész előzetes bemérése 227
ásatást irányító szakember 23
_ megelőző felvétel 131
á$ató idény 23
felelőssége 4
módszere 31
munka 3
munkaközösség tagjai 22
munkaköwsség vezetője 22
munka tudományos előkészítése 5
munkás 24

a at
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baPUttal fedett asztal 384
úató munkúok ar6nYa
_ munkúOk a6ma 211
ésú a sfr&MGr foltJ'n belill •
61628
_

nyomból el6kerillt leletek 1st

"'1ap6tos munkú 11

úrin1i 6pft6anY81 _

oyenaD)'8IÜ

teXUlWt -

áSVinYtanI vtuPlatok

l~

Bak1 GY. elj6rúa 318, 334, 341, 349, 380

•se.

baktériumok 348
bII1ta

40, 49, 75, 290

B6nAtl mQvelta6g
b6nYB 80

34

_

kl\ZpOntok 386

_

nedves

kő

298

blrit-fecWs 303
Bárca 201, 202, 205, 209, 213
aszta1Ut.*
aszta!OIIeJlYV 2'11, 280
báre8 44,
bárlumklorid-oldat 336
it6cett falriaek 13
föld 811
barlang 99, 11O
_ hamus föld 70
ésatás 23, 24, 99, 103
bemérMe háromszögelésse! 100
iltépftál ll, 133, 181
_ alkalm val fl'lhordott föld 133
előterének rétegmetszete 101
alkalmival késZült rajzvéZlatok
felmérése 99
las
feltárás 32
feJlsmerMe 148
járat 100
kaszAmya6pOleteken 154
kitöltése 99
kormeRhatérodsa 183
barlangi leletek 282
tibor belsejében 154
barokk falfestmények 183, 273
il6pltésre mutató jelenséflek 13
ka télY 372
álépltett Róllku lemplom 183
bársony 75, 87. 353
á eresztő 189
baryt-hydrátok 297
i!fúrt fOR 35, 3'7
viz 297
ka!G'ló 35, 38
bástya 27, 178
Ali até.~k 308
alaprajza 1'18, 177
liUós irányban fl'ktetett halott 45
belsejének feltárása 150
mérés 238
kibontása 158
átlósan álló áRasok 212
kiképzése 177
Iltmosferlllék 298
rend zerek előretolása 179
á nézI.' I lérké'o 100. 102
tornyok belsejének átkutatása 148"
átraRlI5Zt
280. 281
batiszt 353
álralla'~ Ó'lnval( l'ltévolltása 275
8:lum módszere 357
(II rajzoll\s 251
Baumé-sűrúségmérő 384
átrlumos hél 184, 173
sűrűségű l!licerln 356
ntf07.d6<Odotl tárgy klellt!szltése 342
bauxit cement 300
AtszAmltott Irányérlék 227
bazilika 161. 164
átll'keroelés 269
feltárása 188
Altolóval ö zefol(ott vonóvasak 302
";\zj«\. ólomkarbonát 345
áltört min ájú diszek klegészftése 343
bk~i
öl
!i7
(,lvál(l\s szélesséRe 132
becsomagol t leletek tárolása 283
8tvl\llott sirok jelölése 83
átvlzsl(álás szelvénnyel. széle<; árokkal 58 bedőlt fallapasztás agyagrétege 122
beékelildő rétel!ek 102
IlUrlRnacl embercsontmaradványok :l3
beépltett korábbi elemek 187
avar 48. 82. 88. 74, 7'7. 315
befalazott ablakkeret 187
llvar-frank-szláv kor 50
attókeret 187
_ sirok 69. 74, 78
llvarsállllal keveredet n\'U~tl ielleg(l befelé ke.kenvedő falú szelvény 193
beintés 219 .
sir U
beiMás '''tvonala 14
llzbesztcement 294
bejára közelében lévő gödör kibontás:<
ilzbe.zlvatta 338
124
ilzonnpll leletmentés 280
bejárati leitő 100, 101
azonos fnlszcrkezetO héz.ak 128
nyllás 212
méretű rajzok készltése 107
heiclentó nevE' 16
áztatás 318
~Á"P' "~rn'erdei Várdomb 204
Babon6
irrablás SO, 7'7
beköt"",t 174
szokások 7'7
bE'1~7111t khlp r rntt mintázatú p~rt"öV 8'T
bábú 369
!'<'lpc 7i\vp. tPC'hnikáia 88
blidog 295
,.bPló":I~" 24R
bakelit 384
belsi) lIlllovakolás 301
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1őkészités 10, II
pftmények 145, 157
falrészek meg zi! rditása 305
teltárás módszere 185
földtömés 144
koordinátamér
235
körüljáró 144
pillérsor 183
rétegrajzok 32
sarok megállapít a 155
terek talal 177
terek fe ztávols ga 166
terek körüli épülctsz rnyak feltárása 165
.
tömés szerkezete 151
udvarok 163
úthálózat 150
vár 179
~Iterület kataszteri t rképez e 193
~IYl'g (ólomcsöveken) 176
bélye~
tc hk ki m I e falakból 192
- téglák polgári pltkezésnél 140
~mélyltett dr: zités kl g szllé e 310
bemérés 21, 24, 30, 68, 233
beméréshez értő régész 29
szűkséges pontok megállapltása 131
~mérési alappontok megjelölése 192

betonnal lu géslltelt f lűl k
zése 313
le
zinkiegészít tI mozaik 313
beton zá 21
betölté I zinlek 181
betömötl vall um 150
bevarrott diszü p II ovek 87
Bézárd rend, z ru t Jol622
bezuhant bolt Ulti I', z k 181
blber
vakolat 294
bitum n any II 295
bizánci kupai k 304
pénz 50
bizton ág 368
növel
304
bizton, áJ:ot adó kom rv I . ok .163
bizto it6 Int zk<'d , k 185
BI ll-r I hE'vil.. IJárá 33·'

hód k 163

...

BodrOllk r sltúrl müvelt II: 36
boglár 54
bogozó (csont) 49
boltozás 301
boltozat 177, 186
hibái 304
nyomása 304
n 'omásból r dó torzulás 30
bemérő 21, 27
rögzi és 305
- csoport 211
vi7.szint • nyomása 30
bennszülött lakosság 43. 161
boltozott csatorna 176
telep 138
helyis II 168
t mplom 168
sirkamra 43
viselet 42
sírkamra lejárata 72
benzin 325. 327, :l31, 352, 355, 356, 360, bolygatás 14. 69, 166
384
bolygatallan cs repek 2 O
firnisz 270, 276
föla 56
- objektum ?O
- lámpa 337, 364
sza rkofág 71
benzinben oldott karnauba-viasz 327
település 14
- oldott parafin 338, 350, 356
bolygatott an ag válogatása 269
- oldott viasz 327, 350
csontok 62, 68, 89
oldott viaszos parafin 345
csontok ábrázolása 83
benzines áztatás 338, 339
leletek 289
lemosás 361
padló 117
parafin 340 346
szarkofág felbontása 71
benzol 356
'
település 14
beomlás megakadályozása 132
bomlaszt6
anyag eltávoHtása 308
berakásos vas kezelése 335
_ anyag semlegesllése 308
berendezés 121
bontás megkezdése 73
bérl61akás 174
_ (utólagos beépitések) 259
berma 147. 151, 154
bon ásban jártas szakmunkás 21
beszá1lók 174
bont6kés 11, 29. 64, 188 190. 258, 273.
~ozott sirok adatai 83
284
""llzerzés 30
borax 277. 344
betanitott munkás 28 29
borda 186
~~sott földpadló i 75
_ rendszerre tölépüló templombolto"""'"letés 28
zat 182
- ideje 28
horftóedény 77
- Időtartama 25
boronafal 205
betona lap 360
_ l!erendR 202. 210
- J,plvps kp7.elése 29~
_ sir 45, 7\
- kiegészltés 270
_ szerk!'7. Hi ház
- lepény 294
horn.tyán 269, 360
betonba ágyazott' mozaik 360

borost)';in hely

-

ni konzerv

..

tirolúa . . tisztitáaa -

bol'llllV 274, 278
bOrSZeSZ 2'12
borzec:set 3M
bőr 285, 343, 348, 3M

anyaa 370
cserzése 3M
csomagolása 288
eredeti méretének mectartúa 3M
eredeti tulaj~ ViSIZIladúa 3M, 355
lombásodAsa 355
hajlltáaa 355
hllinYok kiegészítése 3M, 351
hulladék 3M
ln Itu feh'étel 285
kezel&e
kiegészít I módja 3M
klegyengeté!e 3M
kiemel&e 288
konzervilAsa 354
l~lenft&e 355
lelet szillltáaa 2t8
maradvin)'Ok 41
mosúa 3M
olajos ltatáaa 358
paraftnos étitatáaa 355
penészed&e 355
portalanftAsa 358
rapszUsa 358
raktir 370
ruplrnusiginak vtsszaadAsa 354
szillltAsa 2t8
szfjak 3M
szlj nyoma 74
tarsoly 47, 48
ti~7 I lÍ'~ 354. ~56
vfztelenftése 355
vlzs~álata 354, 358
zacsk6 44, ft
zsf roz4sa 358
zsfroz6anyall megvélasztAsa 357
bőrbelöngyölés lill
bőrben hagyott koponya és lébcsont 51
börön csontdiszltések 285
diszek (fém, csont) 265. 354. 355
penészfolt el ávolltAsa 356
zslros szennyez6dés eltávoll!ésa 356
börre szerelt fémdIszek 355
börtön 172
brokát 353
bronz 330. 338. 340, 343. 345, 347, 348
betegségek 338, 340
csomagolása 292
csövee kékból készOlt gyöngy 37
csüngő 38, 41
disz 44
edény 42, 44, 47, 49
fibula 41,
felUIeten könnycsepp 340
gomb 37

.'1 2

brOnZ lDadása 340
_
kapoc:ll YI
kaJ'I)el"eC 41
ldDcS1elet 193
kor 33, YI, 61, 113, 371
kori sir 327
libperec 41
övdiszek 37
övrész 38
pénz légtelenltése 346
pityke 38
raguztó anyaga 341
rozsda 343
spIrilIs 37
szobor rozsdátlanltása 340
tárgy 334, 339, 340~ 341
tárgy bevonása viasszal 342
tárgy bomlaszt6i 338
tárgy darabjainak összeerősílése
340
tárgy dróttal körültekercselése 331
tárgy (fémmagnélkUli) konzervélisa 339
tárgy forrasztása 340
tárgy kiegészítése galvano-plasztikal úton 341
tárgy légtelenltése 339, 340
tárgy öntése 338
tárgy tisztltása 339
tárgy vfztelenítése 339, 340
tárgy zöld szfnének meglariása 331
tárgyra tapad6 textil megmentése 339
tarsolydisz 49
technikai tulajdonságai 338
tl1 37, 38
tilkör 44
üst rozsdátlanltása 340
veretes faládlka 44, 348
bronznak a1umlnlumlemezzel borítása
340
stanlolos bevonása 340
brucln 336
Budapest 372
Bunsen-láng 320, 321, 326, 340, 357, 364
lámpa 331
burgus Hl, 157, 167
hurkolal eltávolitása 70
vlzzáró habarcsban 293
burkolópa,plr 315
- vászon 262, 315
busman 375
butángáz-palack 320
BUkki műveltség 34 110
büretta 335
'
C"lci"rium 168
canabae 161
cardiumkagyló 37
cardo 162, 163
cédula 29
cellaszerú helyiségek 174
celluloid 262, 328, 348

celluloid ki észilés 329
_ lap 329
_ oldat 324
ceUuloldos anyag 328
oldat 262, 263, 264, 268, 269 315
317, 328, 349, 350, 358 359 36Ó 363'
_ raaasztó 350
'"
celluloze-f lék 268
- félék oldala 359
cement 289, 294, 326, 360, 364
fee kend (nagynyomá ú) 305
habarcs 296, 301
habarc kö~~ént!k elő egltés'e 300
habarcs vlzzarosága 300
habarcsos falazás 302
"kivirágzás" falfelilleten 282
pép 305
salétromos ..kivlrágzása" 301
szerepe megerősltéseknél 300
szIlárdságának fokozása 300
vízzáróságának fokozása 300
cementes viz 272, 361
_nttel iavltott vakola t 276
Cennlnl 277
t'el\tIméter 257
cerultos vakolat 294
Ceresole, G.-eljárAsa 345
cerezln 346
- fürdő 348
mna 353
ceruza 258
dúlfürdő 346
rikkelYboltozatos kisebb kápolnák 182
diner 53
dD 340, 342, 345
dnk 333, 338, 339, 343
- Ouát 297
-granulátum 334
lemez-szalag 334
oxid 333
reszelék 334, 339, 346
szalag 333 339 346
dnterem 186
'
,
coloniák 161, 162
Commodus 142
COOrdlnata rendszer 81
clllöplyuk 137
ct.Ulplyukak fényképezése 247
kőtáborban 142
- slrolmil 42 48
~l~pnyomoK mé~eteí 158
wUpÖk 266
- későbbi kicserélése 133
t6iö . s~~rkezete 159
CÖlö~kfn nyugv~ tetőszerkezet III
CÖ-kpe1 védett táborhelyek 178
.",
7, 259
C'úkány 28. 47. 284
=ánYOS-IaPátos munkás 17
caalé~y~7zts 102
:Iédl temetkezés 42
Pattest létszáma 146

c rnokok 168
tsászárkori '1: Ic
t.emelk zé k L
al H, 47, 48 74
csáté 213
'
c atlakoző slkok m l zetr j
256
U'lvények 105
za
csatorna 80, 16, 177
ál re zlo 170
lvág k 14
fed
138
h lózat 170
rend z r 161, 169, 172
ee emő csontváz 96
életkora 98
- maradványai 96
csepeg6 212
CS~ép 13, 61, 123, 174, 259, 303, 318
(be nem éplth tő) 322
- edény 44
- szegé 303
cser pek összeker sése 318
válogatása 318
cserepeket tartalmazó csomagok kibon!ésa 316
cserzésmód vizsglllata 265
cserző ha~ú zslrok 356 357
csésze 49
'
csiga 259
csiholó 49
csillagala\cú vár 178
csille 305
csipesz 351, 364
c ipke javítása 353
tisztítAsa 353
csipófogó 364
csiszoló korong 364
kő 35
papiros 323, 329
csizmaveret 52, 78, 86
csomag fedése szalmaréteggel 291
jelzéssel ellátása 283
C omagok összetartozásának je]öJé
290
csomagokban válaszfal szalmából 291
rsomagolás 14, 96, liO, 290, 292
csomagoló 28
- anyag ll, 25, 26, 30
paplr 258, 291
szerek 292
csomagolt anyag el hel ezésének megjelölése 292
_ leletek feljegyzése 260
_ leletek tárolása 283
rsonka csontvázak tájolása 90
_
kúp formájú gödrök 117
_ leolvasás 226
csont 348, 349
alkatrészek 349
anyaI( selejtezése 103
ár 36
csomagolása 103, 292
dlszftmények 349
eszköz 349
fegyver 349

33

csont fény

U6DI1

350

ST
l)1lnl 34
báz 115, 115. lIS
hiÚ! ának pótlMa 350
boldac:skü ST
játékkocka .kaparószel'Uám MS
kapocs ST
klePszItélek fényedle 350
konzerváláaa 348. 383
leletek konzerválása 383
mestartása 349
nyelll kés 34&
szárltása 349
szerszám ~9
tlsztftása 349
túlartó 411
Ct'Ontok beteken:selése vásZoncsIkokkal
283
elrendezése 93
két edényben 711
klbontÁ.'ll 284
kiemelése ll5
csonton mészlerakMás leoldása 349
::sontos (jak rajzolása 8'7
csontrészletek kibontása 74
csontról cellulóidos rétegnek leoldása 34ll
csonltárgy 2113, 34&
kiegészítéIe 350
ragasztása 3&0

esuk16fej24S
úadák épftése

259

csilDIő M, 411

_dfaz35

csQnIÓII fülbevaló 49
csür6kl28

Dák eróditések falazása 138
darnárlD'Bnta 327, 345
_ lakk 282
damaszkuszi módra acélozott kard 366
_ _ _ szablya 366
darabforma 341
darabok egymáshoz tartozá ának orrendje 94
darabokra hullott edények 89
_ tört edények 316
darabos mész 299
deciméter 257
declinalió 243
decumanus 162, 163
dekopér-fürész 272
déli étkezés felelé e 26
denaturált szesz 266, 267, 319, 320, 320,
363, 364
_ szeszben oldott gyanta 288, 358, ~61
dentálium gyöngy 37
derékszög kitűzése számítás al 222
_ szerkesztése (méröszalaggal. zsinórra!) 222
derékszögű' koordináta mérés 232
_ szelvényekre osztá 59
- szá1lltása 284
deszka 54
csontváz 73. 80, 81, 82, 94, INI, 98
lap 69, 360
állapota 89
padló 190
egyes csontjainak felszedése 282
rácsozat 361
fekvése 89
sír 48
h08SZll 89
derftett lenolaj 278
hosszúságának mérése 91
jelölése sírokban (nyújtottak, zsu- deritölap 247, 250
llorítottak) 93
deversorium 174
klbontása 89
dextrin 363
körvonala 73
dlaconicum 166
lpl~t rC""~IH'"H '"l '8.1
diadalív alatti terület szerkezeti kilelet felszedése 282
képzése 185
mellékletek- nélkOI 81
dibutilftalat 266, 358
melletti koponyák 'T7
digitus 258
minta 81
diluviális leletek 282
neme 89
díszcsüngö 48
nemének meghatározása 88
edények fonnái 365
tájolása 89. 90
díszes szövet 87
tennészPles hosszúsága 91
diszftés 309
zsugorított hossza 91
felszerelésmódja 88
~sontvázas sír 17. 50
kiegészftése 308, 324
o.
311l
temetkezés 40, 45, 47, 81, 88
összefüggésének visszaállitasa
temetkezéshez átmenő fonna 78
díszitetlen mozaik 271
temető 24. 80
díszítőminták az őskorban 208
~sontvázb61 eltett csontok megnevezése Ditróiné Sallai Katalin eljárása 334
811
doboz ll, 291, 292
csontvázról rajzkészftés 85
dobtagok 186
csoport vezetőjének kllelölése 27
dologi kiadás 25
..
299
csoportos temetkezés 35. 37, 42, 48, 88
dolomit kötőanyagú homokkovek 159
csöves libella 2111. 235
dombháton diluviális kavicsréteg
csukló klSrl1li gyöngyök 74
domboldal 12

34

clDmboritott oorök kezelése 356
börök zsírozása 356
- dl zú fémlárgyak kiegyeng t e
347
doIIIborm ű 312
- alapjának ki g zíté e 312
_ keret nek kieg sz.t
312
_ kiegé zitése 312
domború dí zek szlne 324
- dl zité ki g szítése 310
útburkolat 159 .
domborulat (út) 156
domborzati vi zonyok 14, 180
dombos terep 12
dongaboltozat men51 ges r ped e 304
donjon 178
dól j réteg 188, 189, 192
réteg kibontá a 190
döngölt agyag-padló 175, 183
föld 12li, 160
föld alapozás 183
- föld padló 186
le ározott föld 190
réteI( 108
dönt/lfej 246
dörzsöl ek 251
dnbna törv nyszerűsége 373
drót 332,
háló 351, 354, 355, 364
keCe 333, 337, 364
- korong 364
ducolá 185
dunai határon épült táborok 142
lim s magyarol'szági szakasza 141
dunántúli falvak 50
- szláv temető 50
durvább szemcséjű álló kövek 296
dúsabb ornamentikájú mozaik 271
dúlőnév 10, 260
dúlőút 240

Ecet 282
éter 275
sav 282, 318, 326, 328, 332, 335,
339, 343, 345, 349, 350, 359, 363,
364
savas alumlniumoldat 296
savkáli 297
ecset 29, 258, 263, 282, 315, 326, 328 351,
352, 356, 359, 360, 363, 364
ecsetelés 267
edény 12, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
44, 46, 47, 49, 51, 52, 61, 68, 69, 76,
89, 94, 290, 291, 312, 315, 316,322,
326, 362, 365
belsejében lévő föld 75, 77
belsejének átitatása 317
belső erösítése 322
cserepek 61
CSOmagolása 290
díszítése 89 290
égető keme~ce 44
égető kemence szerkezete 175
25 Rf~sz.t _ 4120 -718 S

ed ny

ge
múh ly 174
f Illlelén me ZI rnk6d
315
fen k 312
f nyezé
325
f .t
315, 324
f t
ró zll
317
f rma 89, 365
f I'm j nak kl Ile zlt
311
j löl
290
"kihúz a" 315
különl II s kezel
li. zllt .•
k r 317
kül. <5 f lülel n k konzerv I .
Irepen 262
m II kl t 34, 35
nopló7.á a 290
ö. z állítása 326
pólyáz sa (molinóv6 z n c lkokkal, It zz I) 262
raga zlá a 306, 319
rakt,lrl I t k 193
r t II k szeri nll csomagol
kül ntarUlsa 2!l0
. z Ja körüli földr \(~Il 75
.7.árilása m t rs e. n 31 ft
szárítása term zel
úlon 318
záritása IL zUlá után 318
Zél é ének megakad l ozá a
tárolá a 365
lartós álla 315
lIszUtása gyor rt t Ijárás. al 317
löred k k (csomóban) 40
töredékek löbb cs magban 291
töredékkel leboritoll urna 39
töré C Wlet m gtiszlitása 317, 322
edénybe temelkez s 35, 37, 61
temet tt c ontvá7Ak kibont. a !l3
tel ég l tt emberesont 40
tett hamvak 41
edényen fehér pen z 316
mészlerakódás 316
égerfa 359
egészségügyi berendezés 177
égetés lőlli Cestés 32,1
után fest It ed ny 315
után feslett kerámia 317
_ uUln festell kerámia li ztítása 317
utáni Ce tés 324
égetőkemence 44, 117
égetötér, kupolás U8
rostélya 175
égetőtérben megmaradt lel tek 175
égetéses sirok gödrei 42
_ temetkezés 50
ég lésnél használt eszközök 175
égetett mész 299
mész poraJakban 300
rézgálic 355
tégla megőrölt pora 300
temetkezés 47
égett esonthalmocskák 38, 82
csontok helyzete 76
gerendacsonkok 13

385

. .ett
-

~te14 vako1ú 278

rfteI 1.

_

tiIJI8Ó-

élhaJlati Inpdoáa 103

_ .... _A.&..

~

úatásm6d 5

beU6 tér 203

leltári SZAm 3&7
_ leltárkönyvrendsz.er 387
dal 313
egyszen1 formájú eszközök kiegészítése
el)' caomóban taWt cserepek II
311
nyomt4vú út 180
_ mintázatú mozaik 271
sir&ödörben több CIODtvú 80
egytorpYos templom 182
szinten fekV6 sirok 85
ék 259
terilletr61 e16kerül6 darabok
ékítmény 53
együttar1úa
éksZer 12, 33, 34, 35, 36. 37. 38, 39. 41,
el)'be nem futó falak 12e
44
el)'ben k1emelhet6 fat!rIYU helylzinl
ékszeres ládika 47
kemése 289
elaszt.ikus gyanták 276
e&YedU1á1ló halmok térk6pezése 55
elégetés különböző módozatai 94
_ v6dőfal 158
edények csomagolása 291
el)'enes kitűzése fedett terepen (erd6- élelemtartó
_ verem 113
ben. épület mögött) :n9
elektrolit 333
_ vonal k1tüzése 218
elektrolitikus folyamat 334, 335, 339
el)'enetlen felületű falfestm6ny 281
_ rozsdátlanítás 332, 333, 338, 339
el)'énl kutató-munka 8
elektromos falIúrész 295
_ tudományos érdekl6d6s 8
_ megvilágításmérő 246
el)'enletes száradás 287
_ szövésű alapozatlan vászOn 382
telep 333
_ viUanó-fénykészülék 246
el)'eteml hallgatók 24. 28. 30
_ hallgatók költsége 25
elemi gyanta 276
el)'ezményes térképjelek 243
elemző rajzok 86
élénkfényú tárgyak kJegészltéselnek
el)'eztetés Időpontja 387
el)'hajós templom egyenes záródással
fényezése 325
182
élestörésú tárgyak ragasztása 320
_ templom f6lkörös záródással 182
éléstár 158
egyhAzi rendeltetésű épületek 182
életkori adatok felvétele 97
el)'lrányú közlekedés 374
különb égek megállapítása 96
egykorú kő felh85ZllAIAsa 313
meghatározás 98
téglaanyag felhasznAIAsa 313
életveszély elhárítása 305
egymás fölé rétegezett telepek kutatása
eUalazott nyílások kibontása 182
23
elhelyezés 26
fölé temetett halottak /18
elhúnyt társadalmi szerepe 48
mellett fekvő csontvázak 73
elkeveredett sírmelléklet 64
mögött lévő felületek ábrAzoláSll
ellenerő<! 154
376
ellenfény 250, 375.
egymásba olvadó sírgödrök 68
ellenőrzés lehetőségének biztosítása 311
települ
201
ellenőrzött milliméterpapír 256
temetkezés 68
ellenség felé eső kapu e1falazása 149
egymáshoz kapcsolódó szelvények 121
ellipszis alakú erődítés 129
kapcsolódó szelvények kijelölése
elmaradó kereset (Ieletmentésnél) 21
223
elnéptelenedés 15
egymáson kereszt ill ép(tett hAzak cseelőcsarnok (zárt) 166
repei 123
előhIvás 247
egymásra festett falképek 273
előker(})ési
hely adatainak jelölése 290
következő szintek 102
merőleges kutatóárkok 120
előkerül t leletek helye 107
rakodó rétegek vizsgAIata 136
előkészités 9, 26, 322
rétegződés 87
készítés feladatai 30
rétegződött szlntek 187
készítés középkori templomkörüli
települt épületek rétegződése 32
temetóknél 59
települt házak 15. lOB, 128
előkészítő munkája 9 10 22, 25
települt temetők 79
előkezelés ideje 309' ,
temetkezés 68
előkezelések módja 309
egymást átható felületek ábrázolAsa 376 előkonzerválás 261 268
egynejűség 375
elómetszés 229
'
el)'rétegO részek bontása 65
elómunkAIatok 33
temetkezés 53, 68
előtér (kemence) 118
település 120
tér lejárója 175

egyanyaaú fal
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(lemélyített) 175
etazés 81
eD,)'Vea VÚZOn 360
vízzel érintkező erődítés 129
vÚZOnnal kl
271
m II mozaikd r bok
eI6Ie
kutatási terv 22 23 28
rögzitése falf stménY~ek 274
v ZOnn I kicm It
" ZOnnai lev le l xllll ICI 351
táj kozódás 32
nyek kezel
ztol! f If tm.
el6Zmények 375
víz
359
361
eI6ZÓ építkezés romjaiba hatoló cöl penYVezett
vAs
lyukak 137
VISSZah ~nnal I hÚzol! f If lm ny
elpusztult objektum 22
nyvy I UtatoY
281
tárgyak helye 74
_ be
It fák konzerv I
357
Vonl v tárgy k
eIrozsdásodott darabok súlya 5
Pltésl any gok 99 2
337
eII6 kiszállás 26
- elj rás 99 ' 99
- segélynyújtás 29
!dőszak 148, 149 183
e1Izappanosított viasz 277
Időszakok rOgzJt'
elszenesedett fák 267
kor
zakok
f nyk pen 244
fák kezelése 357
pí technika 16~ ~951la2Pr
235
elt6rő korabeli faljavítások 314
történ t
'
,02, 215
m gvll gltá 137
elszinezódés 17, 58, 59, 61, 69 75 87 ilO
történ ti adatok 156
- élénkebbé tétele 75
'
, ,
pílészeu díszítő el mek 165
elazine~ött foltok 58
nyomok 87
~:é:::anyag CSOpOrtJai 307
ek rendbehozatala 313
nyomok átmetszése 87
r zletek felbontása 181
elszórt települések 172, 173
eltemetett ~lI~thoz tartozó felszerelés
éPrtés~é~~~r~~k 87rt kelése 185
darabjainak jelölése 80
épített boltozatok
eltérő falazás 187
sírok 70
elQt6 falrakás-technikák 191
tűzhelyek 113 117
elvált rétegek a falon 274
építkezés 19, 20
'
emberalakot utánzó edények kiegészlállván~zatának nyoma 189
tése 312
helyszlnraJzának I ptékes felembercsont 12, 33
vétele 194
- csomagolása 292
korabeli fel zine 188
f
- darabok 120
építkezések faalkatr szel 266
embersIrok közé temetett állatsírok
.
határtartományokban
140
rajzolása 85
éPltkezési időszak 141
embertan í anyag 4
korok Usztázása 187
lelet 282
korszak 141, 191
lelet feltárása 96
kőanyag 177
- lelet teljes felszedése 96
építmény 99
emeletes kazamatasorok 180
agyagból 99
emel6szerkezetek 177
anyaga 99
emIékan ag különtartása 121
belső tere 203
megóvása 308
elhelyezése 200
régiségének megtartása 308
fából 99
rendbehozatala 308
felmérési rajzai 195
emlékek kíterjedésének kutatása 31
felső lerének felülete 203
- oltalma 295
födémmel 203
emlékművek kezelése 297
(földbe mélyedő) 99
emulziók készftése 276
kőből 99
encaustika 277
maradványai 56
- restaurálása 277
műemléki jellege 191
encaUSlátlkus felületek hiányának pótrajzolá a 194
sa 277
"észlptes felmérése 194
sárból 99
en; ~~~tmény kiegészítése 277
szerkezeti elemei nek helyzete 20 f
R~' 275, 281, 301. 326 338 351
3 "V.
357, 359
'"
tartószerkezetének helyzete 200
téglából 99
és timsó vegvülete 358
leáztatása 337
válYogból 99
leoldása 338
építményben Jelen ke7..6 ell"rések 194
építményeknél föld alkalmazása 202
en
oldat 358
Yves gipsz 326
gally aJkaImazása 202
nád alkalmazása 202
:
leragasZtás eTtávoJ!tása 280
sárial
alkaJmazása 202
Papírral kiemelt textilleJet 351

=
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er6d beéPltése 157
felé vezew gykori út 156
pltménY halomair
éplt6anYB& 177. 1115. 202, 3011. 215
felismerése terepen 154
k6 lekeféléae 2t'1
fQI'IIIáJa 130
kövek 140
kiterjedése 156
korának vizsgálata 156
szerkezet 215
tégla m retel 138
er6dbe vezetó ut 156
téglával falazott sir fedése 43
er6dités 12, IS, l H, 128, 129
épület 17, 21, 24, 1111, 158, 172, 173, 240
alakja 129
alaprajza 21
alakjának megállapítá a 131
alatti korábbi rétegek 192
.;.... bejárata 130
állékony ga 303
céljaira felhaszn&lhat6 telm sz~(i
áteplt nek oka 181
jelenségek 128
bejárat helyének kitisZtltása 186
előtt lakott terület 133
falához tartozÓ oszlopok 115
formája 128, 133
fedése 138
helyének megállapítá a 131
feltárása 72, 187
kapuja 131
hangulata 375
keletkezé nek ideje 133
jellegének tiszteletbentartása 372
kiemelkedő lapo abb tetőkön 130
keresztmetszete 256
1ak6inak or a 137
kora 19, 99
magasabban lévő fennsíkokon' 1311
kutalása 187, 190
r' leinek pontos időrendje 133
légköre 372
szerkezete 128, 135
maradványok kezel
293
szerkezetének rekonstruálá a 134
maradványok mej:árzése 293
terve 180
mellett i ut (k··vezett. letaposott)
története 135
189
története a legutol ó átépít ig 135
pu. ztulá. nak okai (túz, árvíz,
történetének egye idő zakai 136
lebontá ) 181, 187
erödítési elemek 178
r 'z rendeltet se 121
eródítmény formák 180
r' letpontjainak bemérése 232
erő fal (er"d) 130
üllyedése 303
falú üveg 329
sz rkez II elemeinek feltárása 193
görbületű sáncok 131
. zerkezeti képe 66
megtartá ú lelet konzerválása 3-8
ten~elychez i azOO6 szelvények 121
tartású cserepek 316
tombök 151
tartá ú edén ek 316
épuletekről ké 'zült kere ztmet zetek 251
erősebb megtartású faleletek záUítá;;a
cpuleten kl\'ül kiá tt fal ík 188
279
pülethez c t1akozó e vkorú külső
_ megtartású textilmaradványok 264
talaj zint 189
_ tartá ú kisebb textiUeletek konerdei fenyáfa 3 9
zerválása 351
eredeti alak helyreállitá~ 87
erősítő vaskapcsok 190
alak ö szeszerke zté e 87
erőszakos elpusztítás 136
építé nyomok ti zt zása 133
fal elválasztá a akiegészítéstől
értékes mellékletek 78
értelmezéshez szükséges kiegészítés 311
313
értelmezhető leletegyüttes 21, 22
felszín - 133
hel -én lévo falfestmények keze- értelmező munka 3
esó vonalak 239
lé e 272
padl6 zint megállapítása 190
essigsauere Tonerde 297
részekkel ö zeforrá kiegészltése
esti világítás 374
eszközök 35, 36, 38, 175, 290, 311, 349
341
talaj 132
csomagolása 290
talajszint mélysége 181
elosztása 29
tér zín alatt leletek 133
tipológiai vizsgálata 103
eredetileg ö zefüggll leletek együttszállítása 25
tartása 94
esztergályozott csonttárgyak kiegészí '
eredetitől elütő kiegészített felület 282
tése 312 #
eredmények térbeli rögzítése 215
esztétikai követelmények 306
eresz 126. 296
étel-Ital sírbajuttatása 61
_ toldás 212, 213
tartó edények (cserép, bronz,
értntkezési pontok 260
terra sigIllata) 44
értntetlen talaj 18
ételmaradékok vegyvizsgálata 316
értntetlenül hagyott sírok 21
excavator 305
erőd (IV. századi) 154
E'Xpozlclós Idő 249, 250 .

!88

t 330. 343, 348 ~
ed ny 49
forrasztó 344
forrasztó lemez 344
fonal 350
ni trét 336, 340
nitr t oldat 335 340 36
ötvözetei 343
'
, 3
pénz 346
zin vi szaadésa 346
tisztítószer 346
veretek 54
zü tözött bronztárgyak 339 340
tárgyak kieg szít se 342
ezüsttárgy finomsága 344
formálésa 347
forraszlása 344
kiegészitése 342
konzerválá a 343
1égtelenítése 344
patinája 343
rozsdátlanltása 343
tisztítása 343
vlztclenltése 344
ez6sttá,rgyaknál hiányok pótlá a galvano
uton 344 •
ezüsttárgyon belemar6dott rézrozsda 343
felületi rézrozsda 343
ezllsttárgyra oxidál6dott bronzrozsda 343
oxidálódott vasrozsda 343
tapadó bőr 343
tapadó fa 343
tapadó textil 343
ezOsttár!trTól mészlerakódás eltávolítása
343
_

Pa 99, 266, 267, 279, 343, 348, 357
ágfalazat 206
alátét 347
anyag 389, 370
anyag biztosItása dueolásllOZ 259
anyag elkészítése 205
anyag felhasználása 205
anY;ig kltermelése 205
anyag vizsgálata 266
áttekercselés 358
bunk6 273
bútor 114
celluloidoldatos bevonása 360
cölöpök (táborban) 151 '
csavar 281. 285, 287
edények 47
építmények sírban 56
építőanyag 202
forgács ágy 291
gerendák kőffllban 192
gerendák vályogfalban 192
gerendás sírok 45
/tyantás konzerválás 357
hamu 346
.
háncs gyékény 350
hasáb koporsó 50
házak vizsgálata 194
hordó kútban 176

la
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11m, nt '. ' 266
271,,47 36~
kapnro z r.zam 3~6
konz rv I 357, 363
kon~rválóanyall 360
konzerv I anya m
359
konzerv I any II old
358
357,
kopor 54 69
kopor
m~mdv, nyain k viz" _
1at1l 71
...
kopor.
kopor
~~por 6
n k módj
ol

k lap.

kopor ö~. ro ,n k módj
korhad kr t I( Ir nya 6
körül tek rc el e 357
labora riumi konz rvál
357
láda, 1 INek 7.állítá ra 291
ládika 29, 364
lel t I vegötlll va16 elzárása 360
lelet m góvá a 267
lel t nedves gtöl val6 lzárá 36~
lépcső 158
maradványok 126
megmunkálása 69, 205
nyer g 52
nyoma 45, 69, 14
oszlop meghegyez
202
őrtornyok 142
összekötözése 357
padozat 204
padozat rögzltése 205
padozat sártapasztással 205
palánk 158
pálca rogzítések n 266
rostdarabkák 69, 269
rönk 205
rugalma ságának vi zaadása 358
sellakos konzerválás 357
száraz homok közé ágyazása 358
szeg 203
szén 79, 104
szén csomagolása 104
széndarabkák ö zegyüjté e 104
szél)maradványok 41, 71
szénnel kevered tt foltok 11O
szén konzerválá 104
szénparázs 347
szén r'teg 54
szén vizsgálat 103
szerkez t 177
szerkezet elemeinek dőlési Irány"
200
szerkezet felderítése 158
sz rkezet megállapftá a 132
sz rkezet mell~zenesede t r szel
134
szerkezetes sírok 41
szerkeze ű halomsírok 39
szerkeze li ház tfllpfál 117
szerkez tű sárépület 99
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fa aerkeRta aiRpltm6D7 '1
azaz fOrd6 358

t6JVt6JV lepráeláe 287
t6JV lde&Sftáe 358
ttJV kOrOltekerae*e 287
ttJV l'lI8UZtÚa 358
ttJV lIZII!nnyez6d~ bimDYftó-

ereje 358
té.rgyon JMszlerak6dál 358
tárlYon vizk61erak6dál 358
tartószerkezet 202
tisztltása 357
torlaszok 135
törzsb61 kivájt fedeles koponó •
....:.. vAzas építmények 142
VAZaS vá1yogházak 138
veder 47, 411
vedervasalás kibontása 74
vetemedés meuátlása 288
viztelenítése 287, 357, 358
v6drök korhadéka 75
fáról föld eltávolltása 357
fét pusztító kártevők elleni védekezé
358
fagyhatás 296
fagyveszély 191
okozta károk falakban 293
pont körüli Ingadozás 296
fal ll, 13, 22, 115, 128, 130, 138, 154, 158,
183, 187, 188, 191, 206, 274, 313,
314, 329
alapjának k iásott árok 188
alapozás árka 128
alapozás módja 128
alapozása alatti talaj megfigyelése 192
alapozásának nyomai 183
alapozási technika 125
anyaga 177
átépítése 191
átvágAsa 125
bekötések tanulmányozása 158
bekötést nyomozó árok 158
belsejének szilárdsága 305
csonk 18. 181
csonkok magasságalna1t különbségei 314
csonkok meltszakadása 128
dőlési rétegének vastagsága 188
elemzése 125
elemző rajzok 187, 188
e mző rajzok méretaránya 258
előzetes nedvesítése 294
elpusztulásának okai 293
épltésének ideje 163
épít6anyaga 183
eredetel Irányának meghatározása 146
eredeti magasságára következtetés 188
eső ellení védelme 293
felületek tisztítása 189
fertőtlenítése 280

faIfeI*
_

technikája 272, 277

~

baszfIálatos porok 277

fa*i eijáráaok 277
feISmén7 72, 288, 272, 273, 274,
1'15, 280, 281, 282, 361
festmény átragasztása vékony

peplrcsikokkal 281
f.unény darabok felszedése 186
festmény darabok helyének kijeli>l68e 361
,
festménY felületek széleinek "beBRléie" 278
festmény felületére méhviasz
vualása 277
festmény fertötlenítése 281
festmény festőrétegének rögzítése 273
.
festmény hátsó felének porlása 2al
femnény kiegészitése 278, 313
festmény, kőre készült 276
festmény kötőanyaga 272
festmény levilisztása 280
festmény leválasztása az alatta
lévőr61 281
festmény maradványok rajzainak továbbfolytatása 279
festmény penészeseftése 282
festmény restaurálása 362
festmény tisztitása 275
festmény tisztítása folyadékkal 275
festmény tIsztitása szárazon 275
festmény töredék dőlési rétegben
190
festménytöredék falbaépltése 361
festmény töredék feler6slté e 361
festmény töredék rendezése 361
festmény vakolata 272
festmény vizsgálata 187
festmények bemázolása olajfestékkel 275
festmények felső rétege renaissanceban 275
festmények festö=rétegének levétele 281
festmények hiányai nak kitömése
enyves gipszmasszával 282
festmények leválasztása eredeti
alapjukról 280
festmények leválasztása fúrészeléssel 281
festmények levétele 280
festmények részletrajza 72
festmények visszahelyezése 280
fal függ61eges elválása 191
fűtés 170
fűtés üreges téglái 190
helyét jelző köves szalag 188
hézagolása habarccsal 293
hibái 304
hosszúságára merolegesen álló
bemélyedés 136
Iránya 18, 19, 183
Irányának megállapítása 143
javítása 177, 191

áttestése 278
k p ~dványok szélelnek beszegéae 279
,
~ restaurálás előtti állapota 278
kép továbbfestések 278
k~k áttevése falszerűen alapozott deszkára 361
képek áttevése múanyagra 361
k pek áttevése összeépített palára
381
képek áttevése vászonra 361
fa1kjegészités 294, 313
kiegészítés magassága 314
kiegészítés megkillönböztetése az
. eredetit I 313
kiszárítása 295
kitömés nem megfelelő anyagg I
282
külső oldalán látható átépltések
187
leválása nyilt repedés el 274
maradvány 12, 194
maradványok megmentése 293
megmaradt pereme 188
megóvása 293
megrepedése 303
megterhelés 314
mellett faoszlop nyomok 189
mellett húzott árok 18
mozaik 269
nyilások áthlc;lalása 177
nyoma 18
portalanítása 294
repedés 304
repedések javítása 304
részek abroncsolása 305
részek alátámasztása 295
részek összefogása 305
részek pántolása 305
sik külső felillete 177
síkja mentén elváló kövek 191
slkja mentén elváló téglák 191
szerkezet 113
szerkezet alapozásának felismerése 125
szerkezet elemzése 126
szerkezet vizsgálata 193.
szerkezetileg megszakadó része 189
szétbontása 192
sziklából faragott 177
szoros 178, 179, 180
talajnedvesség elleni védelme 293
tömeg átfúrészeselése 295
törés 162
törésfelillete 313
varrat 191
vastagsága 166
vizsgálata 187
falak holtterében helyiségsor 151
Összeépítése 191
összehasonlítása 189
síkjából kiugró bástyák 179
szöglete! 164
távolsága 181

falak törése 164
falakat kÖriJlvevő árokrend&zer 151
falakon kivül elhely zked sirok 133
kivül felt 1l.6d l r te alatti
habarcs 188
kIvül pusztulátil rét g alatU habarcs 188
mutatkozó repedé k 187
falazA 301
javltott habarccsal 305
m ly ge 18
technika 13
Ca\azat borít6any g 203
sít
205
falazatnak rt6 növ nyek ltávolltása
295
falazatok összeCogá a va broncc I 302
falazott csatorna 170
- sír 43
falbaépitett 1lI6fülkék 186
erősített keresztgerendák nyom I
163
Celhordott föld 135
juttatott kij anyag 274
faUal körUivett telep 154, 162
falon m gmaradt falfestmény m g6rzése 190
falra közvetlen cserepezés 293
faluásatás 7
falu élete 120
házalnak tájolása 121
kerítés 15
telepUJésrendje 120
falusi egyhaj6s templom 182
házak megújítása 119
temető 54
templomok 182. 183
templomok pad16ja 186
Caluslas telepUJés 172
falvak 8, 162
fekvése 161
nevel 161
_ teljes feltárása 120
farag6 kések 364
faragott építészeti maradványok felbontása 185
épUietrészek 165
kő 176, 177, 183
kőanyag 13
kő kiemelése falakból 192
kövekből épUlt plUérek 161
faragvány 7\
faragványok fekvési helye 186
faragványos kövek 12, 70
farkasfogak ISI
fazekastelepek 174
fecskerakásos építkezés 125, 207
_ falazat 206
_ házak 111
fedélleemelése 71
_ szerkezet 203, 213
fedeles kopors648
fedett helyen lévő faleletek konzerválása 267
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fed6an1a& 203

f~pdarab 178
fedőkő 17
fedő tetllc:arip 138

fegyver 38, 38, 38, 40, 41, 44, 4lI, 47, 50,
52, Mo 348
kJegészi
311
melléklet 38
tár 152

fegyverek fany le 75
helyzete 88
fehér cement 327
kamaubavlasz 350
mészhaban: 301
mészhaban: alkalmazása 301
fehérített méhviasz 277
fejalj 71
fejdfszek 74
fejfa foltja III
fejedelem 49
fejedelmi családi temetkezések 48
kincs 7
ír 48, 48, 49, 51
fejlódés gyorsulásának érzékeltetése 372
menetében való haladás 374
-- menetének bemutatása 374
törvényszerílségei 373
fejlódési menet érzékeltetése 3'72
fejtett kő 138, 117
fekete nyomású c fltozott hegyrajZl1
térkép 2 l
felAsandó sánc átvágAsa 132
félbehasított oszlopok 114
félbemaradt építkezés módjára kiegészítés 314
felbukkanó lelet II
lelőhe!)'ek 9
feldolgozó munka 3
féldrágakő 54
felelős szertáros 28
félgömbalakú tető 113
félllömbös lezáródá ú kemence 123
felhalmozott földtömeg 20
félhenl!eralakú kúpcserepek 139
felirat 53. 373
a kamrán 43
felirat s emlékek 10.
-- kövek 12
-- kövek ki melése falakból 192
feljáró 135. 137
-- maradványai 136
fe\jelt}-zések 10.'11
Célkörí\- menti sáncolá 130
félkörive lezárás 174
lez'\rású helvisél!ek 168, 169
félkörös nézóterú színház 170
felmenő fal kibontása 124
-- fal \'izseálata 189
felmér' 10. 14. 59. 194. 195
felméré i ra'z 195
felnőttkori korcsoport 98
rp 1öve7.ve tcmetés 52
félDiIIérek 169
fel - humuszréteg eltávolítása 107
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febő rétegben elváló vakolat 274

_

csörgő

vár 178

f !sZerel

30
óvása 259
f6lsziget átvágásával keletkezett erődí.
tések130
felszin 133
_ fölé emelkedő házrészletek 120
felszinen talált leletek be zállítása 259
_ talált maradványok megjelölése 258
felszini égésnyomok 132
_ elszínezódések 13
jelenségek 13
lelet ll, 13, IS, 21
lelet begyűjtése 131
megfigyelő 3
_ nyomok 13, 59
fel tárandó épület fekvése 120
feltárás 72
_ feladata 27
feltárásra kerülő falvak kiválasztása lt9
feltáró c oport 27, 29
csoport feladata 27
egységek 29
munka 28
munkahely 29
-- részleg 29
feltárás cikkekkel 168
megkezdése 56, 59
menete 133
módja 31
munkamenete u-alakban 59
őrtorony belsejében 158
szabályai 162
váltakozva alkalmazott módozatai
f~rel

64

feltárt rész visszatemetése 186
feltételezett falrészek megkülönböztetése
az eredetitől 314
féltetős me,:toldás 138
feltöltés 106, 110
-- elhordása 24
rétegződése 109
feltöl ési réteg 192
feltöU- és 106
feltöltődés ket elválasztó szintek 181
fel öltött földbc alapozott falak 154
fpl ö1tődött várárok 177
felület felfrissítése 276
rajz 26
-- rögzitése oermetezéssel 274
felületek kibontása 30
-- lakkozása 276
raizolása 102
félveremház 124
fl'Ivéte1 helyén készített rajz 360
fe 1vi!áeosító munka 8
felvonnhidas rendszerek 179
ém 263. 297. 329
anyag me,:thatározása 366
anyaI! súrúsödése 347
an -ag ,,;z gálata 347
boml:\s:\nak ltVorsasága 330
bomlásának oka 329

,

54
díszes bóröl< rendbehozatala 355
dlszes párták alapanyaga 75
kszer csomagolása 292
flÜü1et el zíne dé e 341
fonal 350
kaparó zerszám 342
kitt 337
kitt készítése 337
konzerv lási elj r ok 330
lemezből pr s II ruhadísz 54
levonata 337
mag meg !lapítá a 331, 337 339
magn Ikilli bronztál'gyak kieg _
szít se 341
magn Ikilli bronztárgyak ragaszt sa 341
magnélkilli bronztárgyak rozsdátlanítá a 339
magnélkilLi tárgyak 330
magos bronztárgyak kl gészítésének módjai 341
magos bronztárgyak rozsdá lIanítása 339
magos tárgyak 330
magos tárgyak konzerválása 339
magos tárgyak rozsdátlanítása 339
megnyúlása 347
melléklet 40
öntő kemencék 176
részletek kibontása 74
rozsdában fa lenyomata 332
zsdában texti! lenyomata 332
rozsdája 348
rozsdával átitatódott bőr 354
rozsdával átitatódott textilmaradványok 265
rozsdával átitatódott textilmaradványok száIDtása 265
rozsdával át nem itatódott texliliák kezelése 351
.
salak 176
szalag 52
szálakból fonott leletek kezelése
351
szálakból szőtt pártaövek 87
szálakból szőtt textiJiák 265
szálas szőtt textiJiák kezelése 351
szerves anyagon 348
Szövet 353
tárgy 312, 347
tárgy bevonata 337
tárgy eredeti súlyának vizsgálata
263
tárgy felületére rozsdásodó tex i1maradványok 351
tárgy fényképezése 332, 337
tárgy helyére öntött gipsz 74
tárgy hevítése 347
tárgy hevítés nélküli kJegyengetése 348
tárgy kezelése 329
tárgy kiegészítése galvano eljárással 337, 343

(mt !'IlY kw . n t
7
tár \' ki m I
94
t rll\' konz rv I
329, 339, 363
t, r - m . t me<!
3~7
t rgy ox id lód,
330
t rID' nt i hib ja 312
t r ' P rafinburk Imban 3:11
tárgy r07.sdátlanltá. a 339
t rllY Rönt n- tvi! git, 331
t rgy tl1.Ht
331
rllY torzul
n k ml"ll zünt t
347
t, rgy t r ('Iül t 333
tárgyhoz n m hou.Iltartozó z r\'
tárIlYa k 348
tál' on aranyozás 348
t rgyon beraká 348
rllYon
rmorad\'ány 332
tárgyon ezüst' z 348
Ulrgyon f maradvány 332
tárgyon oxidr t g 337
tárgyon porózu r t II 330
tárgyon txtilmaradván 332
tárgyon zománc07..á 348
tárgyra rozsdásodott textilmarll'1ványok konzerválá a 351 .
tárgyra tapadó texlllmaradványok
levála ztása 351
fémvágó 01ló 342
fémveret s kettös öv 74
öv 74, 348
párta 49
-- párlaövek 74
fémvonalzó 223
fémből és szerves an agbó1 ö zeállltott tárf(Yak 348
fémre tapadó sz rves anyag 348
(enék megnyesése 132
( nőkő 39, 41, 49
fény-árnyék elosztása fén képezésnél 375
fényes kövek 327
fényezés 325
fényezett kerámia 324
fénykép 4, 14, 30, 215, 245, 247, 260, 346
jelölése 81
másolatok 260
-- napló 81
fényképek elhelyezésének j Izé 89
__ elóhívásának költségei 25
és rajzok egyesíté e 376
használata kiállítá n 375
kiegészí je 376
másolatának költségei 25_
nagyításának költségei 20
_ sorszámozása 248
fényképen tájolás jelölés 81
(ényképes tábla 376
fényképnek rajzzal kiegészltése 376
fényképész 16, 21, 24, 307.
...: költségei 25
_ leletmentő ásatásoknál 245
_ tervá atásoknál 24~
fényképészeti hatás 375
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247, 273,
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301,
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~24f

e1júúal S'711

e16kéuftáe 247
feltárU köZben 144
feltárU utAn 24l
kellékei 258
kel16 "vlatból 248
k61~el 25, 244
módja 247
nyersanyap 25
részletben 248
_ terepbejárúltor 244
fényképezési munkák mepzerv~ 24f

~ 6r6lt lIZinek 277
flrnia SlI8
flrDlaeS f~ek 281
flXiláI 247
fillpont 227

fizika 308
fizikai mállás 270
falanell 325, 327, 328, 345, 346, 355, 357

Ouit készitmények 296
Ouitok 297
fiuátozás 296
Ouor kettős vegyületei 297
Ouorsavas mész 296
fogazott éJü kaparoszerszám 323
fogó 364
fokbeosztásos iránytü 224
fényképezőgép II
'
fokos 37, 40
megóvása lM7
folyamatban lévő építkezés módjára kiolcsóbb üzemü 245
egészítés 314
tekercsfilmes 245
folyamatos szöveg 374
tükörrefie es 245
folyamJ homok 270
fényképfelvétel 13, 89; 309
_ homokréteg 106
jelzése 89
folyók szabályozása előlti vízrajzi térlénykihasznáJás 250
képek 132
fényrekeszállás 249
völgye 12
ferdén haladó tetőszerkezet 110
folyosós
halmok 43
féreglyukak 109
_ keskenyhomlokzatú házak 173
férftslr 44, 47, 48, 49, 51, 52
folyóvizes mosdó 364
férgek börben 355
fonál 353
elleni védekezés 360
fonott üveg 364
ferroferrát 333
forma 309
fertözés 389
kIegészítése 310, 311
fertözött fal 280
kIvero 364
faJrészek kIcserélése 280
,szln, máz összhangbahozatala 310
festék 259, 3&4
visszaállítása 308
hámlás 294
formal jegyek 367
porok 277
formalin
266, 267, 280, 317, 355, 356, 358,
festeUen gipsz kJegészftéshez 324
festett börök tlsztitása 356
361, 363
edény 49
formalinnal kezelt bórök 355
fa megtlsztltása 359
formalinoldat 274, 363
fatárgyak csomagolása 289
formalista rendezés alapelvei 372
fatárgyak konzervüása 289
forrásadatok 10, ll, 14
tisztítása 359
forrasztandó törésfelmetek tisztítása 340
fal 189
forrasztás 341
gipsz 324
hátránya 340
kamra 43
forrasztó lámpa 266, 320, 363
tárgyak konzerválása 359
páka 364
festmény átragasztása 275, 280
víz 340
lepréseJése 362
forró en}'Ves átitatás 269
festménybe való beJefestés leszedése 282
falazás 300
fésü 47
forum 161, 162, 164, 166
fesztávo1ság 190
főbejárat kikutatása 165
fiatal kutatók 17, 24
főbeosztás 226
száma 24
födémek alátámasztása 295
födémszerkezet 203
fibula 40, 44, 48, 47, 49
főfalak alapozása 189
pár 48
belső oldalának megállapftása 18ft
figurális faragványok 186
külső oldalának megállapftása 189
figuráns 28, 29, 218, 220
főhajó 187
figyelmeztető jelzés a restaurátor száföld
alatt
maradó falak bemutatása 295
mára 94
alatti sírkamrák lejárata 72
fig)'e]őhálózat 8
alatti sírkamrák környéke 72
filckorong 344
alatti vfzvezeték 176
finomanyail! tárgyak ragasztása 320
döngölése 206
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e1hordUa 25
eJszfnez6d

4, 13, 69, 74, 106 122 föld rétegel kIemeIt te III t'."...._el"voUtáaa 24
'
351
--lánc 128
el"voUtáaa edényből 315 316
szint-különbségek 107
el"voUtáaa textUrol 351 '
tábor n gysága 142
elvá!ása 107
tan 103
'Pft6anyagként 207
tulajdonosok neve 26
felhasználása épftkezésben 206
- v rak 12
felületének simára nyesése 122
földre
hely zeit hamvak közötti leletek
1dás4sa 302
kibontás 77
megpennetezése 75
főoltár t86
sOppedése 64
al pf tm ny inek mar dván I 185
többszöri átforgatása 24
főrangu k sírm II kl tel 54
y
vizsgálata 307
tem
tkezé 54
f6ldbe állltott ágasfák helye 108
t6 útvonal 160
- oszlopok helye 108
VII gtáj 17, 18
földbe mélyedő egyenes fal III
franciaországi r laurálások r lfogása
.
házak 118
278
karonyomok 72
francia terpentin zesz 277
kemencék 11 7
frank temető 46
oldalak fa bélése 124
fresco aj secco 275, 276
oszJopnyom 72
fresko 280
putrilakások liO, 113, 114
felfrlssftés olasz módszere 276
f6ldbe mélyftett akna 72
tisztítA a citromlével 275
kerek üreg 118
tlsztítása ecettel 275
lakóház 197
tisztítása lúgos anyagok.kal 275
vennek épület belsejében 158
frigldárium 168
fugázás 189
f6ldbe nyúló fák konzerválása 267
fujtató 356
földbe vágott lépcső 72
fúvóláng
344
- padkák 175
füféleség 213
f6ldbe vájt kemence 118
függő 47, 218, 225, 235, 236, 258
putrlk 114
- függőleges fa!ú lépcs6kkel dolgozás 132
fllldben mutatkozó lenyomatok 122
felületek nedvesítése 247
- oldott sók hatása ezüstre 343
Irányú keresztmetszet 200
flilddel együtt kIemeIt edények 316
mérés 216
ftlldestöl kiásott sírok 3, 374, 375
metszet 61
flIldesúrl Iakok 173
metszetek bemérése 102
f61dfal 67
metszetek térképe7.ése 102
felszínen cserepek 14
rétegz6désú kő 298
felszínre temetkezés 64
vetUletü kép rajzolása 134
gát 105
függőlegestől eltérő keresztmetszet 200
gátakkal védett táborhelyek 178
függőón 218
hányás (erMítésnél) 129
fülbeval644, 47, 49, 52, 96
házak vizsgálata 194
fülesbástya 178
kitermelés megkönnyftése 171
bronzgomb 39
kIterrnelő bolygatások 12
I
_
bronzkorong 41
méréstan 216
bronzpityke 41
Földmérő Hivatal228236 252
fületlen edény 44
flIldméro múszer 29 226 '
fülkesfr 49
flild minta 4
'
fülk.és sfr 48, 62, 66
minta vegyvizsgálata 316
fül kiegészítés 324
munka 16, 20
fülönfüggő 37
fürdetéssel
telítés 267
munka ellenőrzése 17
fürdetóberendezés 267
munkák letiltása 17
munkák során előkerülő leletek S fürdő 152
épület 174
munkák során előkerült emlékeI<
12
feltárása 169
kád 169
munkák során talált sír 59
kiterjedése 169
müvelő eszközök 209
medence
169
nYomás 193
fűrész 283. 284
rajzi környezet 13, 14, 98
füste1vezetö 123
rakása 206
.
_ gázok hatása mészkőre 298
réteg átvizsgálása ~5
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gipsz kö

fOtóbeJendeJlélel.
-

jArat 110

kemence 170
Filzesabony 198. 201. 201. 211. 215
fúzla ~
Gabonások 208
gabonaszemek lUl
,.gédor" 128
GaUienus 141
gaUyfalazat 213
galvano-eUá'" 342
_ kiegészíte 341. 344
gátépltés 20
Gay-Lussac-féle büretta 3M
gáz 364
f jl6dé 3&1
fujtató 347
túzhely 364
gazdag Ir 35. 'Xl. 48
gazdagabb kikéPzésü homlokzat UIel
gazdasági berendezked 137
épUletek 158, 172. 173
_
társadalmi fejlődés menete 99
rend 50
gazdasAgt6rténet 181
gazdasAgt6rténetl következtetés 12
geodéta 24. 29
geodézia 218
geodéziai múszer 217
szögmérés 224
geológu 24. 103. 104. 305
geom trlkus díszltés6 mozaik 271
geomorfológia 10
gépállvány 248
vezető 248
v zetőzsinór 249
gepida férfi Irok 47
temető 47
gerendaház íroknál 48
maradvánvok 72. 134
nyomok 183. 171
nvomok méretei 158
ö" .zeer6 i és 203
szerkeze es koporsó 69
szerkezetú talpas ház 125
l!erendák 266
gerendák közé rakott zárazfal épltése
138
germánok 48
gi p z 296. 300. 322. 326. 327. 361. 364
darabforma 342
és firészoor k~ 'eréke 287
(orma 341. 342. 343. 350
habarcs 302
habarc kötésének las Itá a 302
képzódés 298
ké zítése 301
keverék zíne 322
keverése 323
ke\-erő gumicsésze 323. 364
keverő kanál 364
keverő szer zám 323
kiegészítés maga sága 323
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_

nek késleltetése 301

)eválasztása edényról 326
negativ 329

por eltávolítása 324
préselőminta 329
tárolása 301
réteggel kibélelt edények 326
tej 262
.
_ tejjel átitatott vaszonbu;kolat 263
1psze5 vászonnal kibélelt edenyek 326
~psszel átitatott vászonc ik 264
_ való kiegészítés 321
g1z-gaz 213
gladiatorkaszárnya 172
glicerin 269, 355, 356, 359
glicerines enyv 340
glutolin 273, 274, 275. 317
góliát-gömbcsukló 246
gomb 52, 74
gomba 369
_ elleni fertőtlenítés 380
gót lemerlibulás leletek 46
gotJkus falfestmény 275
_ templomok 182
_ templomok tornyai 182
gödör 20, 32, 40, 50, 68, 80, 108. 117, 126
_ a kemence szája előtt 126
anyagának csomagolása 110
falának kiképzése 109
feltárása 109
fölé emelt építménY 109
(üllgőleg es átvágása 108
kibontása 124
lakás fala 123
leletanyallának. feldolgozása 291
méretei 109
nélküli néllYszögletú házak 113
rendszerből á1l6 kunyh6 III
töltelékföldje 108
gödörben túzhely 109
gödörről rétell"onalas rajz 109

gö~bcf~~A~~4,~lsZítéS kiegé~zítése

342
gömbös díszü nagy hajkarika 54
görbefelü1etú csonttárgyak 349 d 3()-l
tengelyű összefüggő geren a 4
_ tengelyű összefüggő lemez 30
llörgeteg kő 177
görgetett kő 138
l!örgő(a 259
grafikus eljárás bemérésnél 233
előmetszés 234
grafit 343
por 342
l!renadin 353
griIfes-indás sír 50
nemzetség 48
guggol6 helyzetű temetkezés 36, 45. 61,
67
J;!umikalapács 347
Gusta(son eljárása 268. 358
guttaoercha 337
!:úzsolt vesszőfonás 203
gyakorlati oktatás 24

lőterek

154

barc

t pad

3(}.j

ta 268, 321, 328, 337, 340, 348, 350.
l.ormelek 174
357. 363, 364
\' rrat l 190
_ félékkel be\'ont falfestm ny ti zvlzsgal ta HO, 189
titása 282
habarce al kótolt f I t hmk l 138
_ oldat 268
habar sos kUl.oanyuI;ila1 ké wil u' 1. S
JY8IltáS fe tm nyek 281
( t) 160
_ ragasztó 321, 337
hágc ó 44
_ ragasztóma sza k zít e 321
hágókkal ell tOlt \
ru 225
JY8Iltá\'al kezelt fák 357
hal b (Ont
ongyok 74
I)'llpjú 350
h IllI "al kapc. ol 10 huzul 'nybev t l 301
_ anyag 353
haJltlónYOmal"k 304
D kény 54
halk nka ol , 54, 96
_ burkolás 45, 48, 54, 69
hajtu 44, 47
Denge anyagú d ny k tisztít a 317
hal n kkarika 51
_ falú üveg 329
halmocsk k 12
m gtart sú contok konzervál á q hallno ír 41
349
tem lk ze 38 43, 52, 55, 6 , l.
me art sú ed nyek 315
'- lemClo 38, 45 '
megtart sú t xtiliák 264, 265
halom 7, 40, 48, 55
tartá ú bronztárgy erősitése 341
atása 132
tartású csontváz kiemel se 94
l\lvágás 58
tartá ú d nyek kiemel se 94
csoport I J, :j8,
tartású ö szeragasztott d ny 322
c portok l rk(pcz ""~ 55
Dept gla 49, 171
f It rása 55
raká ok 134
(eneke 57
táborban 151
r legwd,
56
gyermekcsontváz 96, 98
sír 1:1, 36, 38, 39, 5J, 72, 76
- sír 44. 47, 50, 54
sírkutatá 55
gyilokjáró 178
sír zerk zete 39
gyor ho zm rés 219
szelvények zennti beosztása 55
gyorsan kötő gipsz 301
.- szerkezet 57
gyökérkef 271, 326, 364
szintvonalas térk pezése 58
gyöngy 34, 37, 40, 46, 47, 48 52, 54, 74
temetkezé 39
t metkez s fólölt 38
(boka körüli) 74
hálószerú bevagdosá glp z(elül ten 324
di ze párta alapanyaga 75
halott alá helyezett d szkalo k 6
fürtök 74
alá hely zelt gerendák 69
füzér 35
alakja a koporsó fed I n 53
hímzés 265
átlós irányban f ktetve 62
sor 44, 49, 52, 86
csonkítás 34, 35, 46, 52,
gyöngyös párta 86
csontjainak megosztása 96
Győr 372
égetés swkása 42
gyüjtő doboz 369
fölé helyezett deszkalapok 69
doboz mérete 369
fölé helyezett gerendák 69
hál6zat 8
hamvasztás 33, 50,
lencse 217
hamvasztásos sír 46
munka 3
hamva zló helyek 6J
gyümölcsfák 17
sir
aljához szegezve 77
gyúródött f'mtárgyak kiellYengetése 3-17
sirban elégetése 70
textilanyag konzerválása 352
védelmén k módjai 69
textilanyag megpuhítása 352
halottal együtt eltemetett állat számotextilanyag tisztítása 352
zása 80
gyúrú 34, 37, 40, 41, 44, 49
_ együtt eltemetett állat rajzogyúszü 54
lása 85
halotti tor 40, 52, 61
Habarcs 13, 139, 259, 301
_
maradványai 84
ágy 183
halpikkelyek 122
elemzése 191
_ szálkák 122
hézagok 305
_ zslr 356
húz6szilárdsága 304
hamisítás 309, 293
anlnta 183
hamu 61
nyoma köveken 188
_ maradványok 41
lIsszetételek adatai 302
hamura helyezett halott 48
réteg 360
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hamurétel 108
tuanus foltok III
hamuval keVeredett foltok UO
_
kevert lala f6Id U'I
hamvak kiboDtáa ..
k6rOll Jeletek rajaDIÚa II
közötti leletek raj. . II
puszta ftlldön If

-

Wban If

hamvakat reM ed6DY ..
hamvuztú a, 4&
-

módja 40

hamvasztúos úr 44, 4'1, lill, 'Ill, 85, ..
úr bontú8 '18
úr CMlIltvúu temetkeúsekkel
Ye&YeRD '18
sir igett csontjai 118
IÚ' helyben égetett lill
IÚ' je161ése 83
ár k61édéban IN
sir körvonala 82
sir leletel If
ár leleteinek Idbontása 75
úr rajzolésa 81
sir téglék kllz6tt IN
teme~~ U, 35, 38, 37. 38, 40,
41, 42, 81, 10
hamvuztóhely 38, 40, 81, 88, 85
héncsrostok 350
hallDasav 282
hantos temetkezés 39
hanyatt fektetett halott 50
Mnyó 102
Harangalakú edények míiveltsége 38
harrosok sirJa 38, 48
hérmaseloszté ú helyiségek 187
- slr 34, ft
hérmas temetkeÚll 82
temetkezés sírgödörben 73
hárombeosztátú ház 121
három félkörös szentéllyel ellátott templom 182
hajós templom 182
karéjos templom 182
lábú 411v6ny 225
szög 257, 258
szögh41ózat adatainak Idsz4mitása 229
szögalakú er6dltés 129
szögelés 228, 231, 2:llI
szllgelés ol'S2ágos rendszerben 228
szögelés számltása ~
szögelés! pont 20
szögmboés 2M
hérsfa 359
hasába1akú vonalzó 258
haslhaslló 49
hasltaUan gerendákon ániS hh 111
hasItott gerenda 89
hasm41atban lévő templomok feltárása
187
lévő templomok kutatása 187
haazn41aton kivQJ helyezett gödör 109
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h.gn'lbatatlanná tett· tárgyak 347
hat6rbalom 60
Júú 10
név 10

-

riIZ 280

riIz-e1nevezés 10

védelem 157
bjtrall1etazés 229, 230
bjta6bb rétegben elváló vakolat 274

hatalSl1etú belső terek 188
hátterek szlne 374
Hatvan Strázsahegy 198, 200 201 209

21+

'

,

nY

,

ház 8, ll, IS, 17, 108, 113, 123 125 128
111'1, 212
'
,
,
alap 105
_ alapozás 21
alaprajza 115
bejárata 118, 172
belsejében előkerült használati tárgyak 290
belsó átalakitása 191
csoport 11
elhagyásll 190
előtti rész 126
faJmaradványok kibontása 122
fekvése 120
fel tárása 117
róldbemélyedő oldalai 117
helyreállftása 378
kiterjedése 31, 172
kora 31
környezetének átvizsgálása 119
120, 128
'
közel~ben lévő gödör 128
közötti terület 32
omladékának kibontása 115
padlójára liehordott föld 122
padlós7.intje 122
:- padozása 114
részek 15
sarkok feltárása 172
tetőalakban egymásra támasztott
téglák 71
,
tetŐfonnájú téglasIrok 43
- . tetőszerú deszkanyomok 69
hazaI néprajzi példák 215
portlandcement 301·
portlandcement tárolása 300
házak 375
.
egymáson keresztül települtek 121
rétegzőoése 31

teljes kitisztogatása 124
váza 1j"8
házat rombadöntő árvíz nyoma 190
házhoz utólag ragasztott" helyiség 126
házi ..szemét és hulladék 106
háztombök 183
feloontása 184 .
- szétválasztása 184
hegyoldalon lévő épitmény ~81
Viáéki terep 12
hegylkréta 322

irak 178
hid 1311, 158
....,.~11 bástyék 179
feljáró 158
vidékkel érintkező mocsaras vidéf6áll k 158
kek er6d1tIIIényei 130
f PI Imények 158
btiJalU 203
Iránya 159
WJjUat m 213,
maradvány I 137 158
_ lIározása 203
Pillérei 158
'
bektár 21'1
\'éd Ime 158
beI1 földrajzi meghatározása 240
h~das pílmények 204
_ nevek 10
'
hIdeg fürdő 168
_ rajzi lelrása l I
h~dlás-szcrü pllm
k 204
beJ1I adottságok 375
hldrog n 333
gyüJtemények 365
hldraullku adalékanyag 300
kezelés 383
- mész 300
- hatóságok 22, 26
- PÓtanyag 301
- megbízott 28
hiedelem 12
- sajtó 388
h~ flott vizahólyagoldat 357
bel7ISéI feltárása 32, 164
hlmzések c omagolása 265
_
kutatás 190
- m ger sI
353
- nedvességének megszüntetése 274 hit les adatanyag rt kel
195
- szintjel 190
rajz 251
hitelesítő
ásatás
18
21
22
helyreállltás 3, 195, 307,
hódfarkü c. r p 177, 303
belyszlnelt térkép 241
cserépfedés 294
belyszinen ideiglenesen konzervált üveHódmezővásárhely Kotacpart 197
gek 328
- Kökénydomb 205. 206, 208
- készült rajz 251
holdacska 38
- maradó fa tárgyak kezelése 267
hold alakú csüngő 37
- összerakható láda 283
homályos üvegen fényképezés 376
1lelyszlni konzerválás 25, 264, 267, 268
hombár 208
konzerválás módozatai 261
- f lék sárból 208
munkák kezeletlen falfestmények
homlokzati kiképzés 164, 165, 166
esetében 272
- sarkok 174
szemle 30
homok 360
vázlat 14
bánya 14
helyszínrajz 107, 182, 186, 194, 200, 201,
és kavicsbánya 20
232, 251, 253, 260
habarcshoz 301
alapja 253
kő 138
kis leletek jelölésére 254
mosása 301
méretaránya 253
réteg 20
méretarányának átszámítása 257
rostálása 301
rétegek szerinti felbontása 253
szennyezódésének mértéke 301
- vlzszintes adatai 253
homokos láda 328
helyszln-részletrajzok 251
honfoglaláskori telep 52
belytelen anyagkezelés 3118 369
honfoglaló magyarok 51, 66, 74
hengerpaJástos eljárás 57 '
- magyar sírok 68, 78
hengeres gödör 117 118
- magyar ternetkezések 64
- káva 176 .'
hordott
föld szerkezete 58
- kövek talapzata 161
hordozható tűzhely 21!
- oszlopok 114
horganyzott vasbádog vályú 364
herak1i t 381
horgas fák 203
~~rrel áttekercselés 267
hornyolt cs('rép 303
'-amentes asztallap 364
horogfák 213
- padló 364
horpadt fémtárgyak kiegyengetése 347
hézagok 6etömése 369
hosszan elnyúló teJepUIés 119
b~ betömese kőfalban 305
hosszanti belső területekre osztott
golás téglataIban 305
épületek 164
hi6ny pótlb& gipsszel 322
_ haíós épületek 167
~os bronztárgyak restaurálása 340
oldalfal 213
eZOsttárgyak restaurálása 344
hosszmetszet készítése 109
1.1-<- Yosan közzétett anyag 195
_ szelvény szintezés 237
~~an adatközlés 209
hosszú életű lakótelep 106
~ rész dlszltése 341
_
hajós épUIetek 166
''' uanáromsz6g 243

bIh
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hOlllZÚlá8

t4jolú mec'llapitU6Dak

egyeáet.Me

III

,,hozzávet6lelf JeJms 1
h Ingadozá 2lI5
- m6r6 38f
hőmérsékleti iDpdods • • 381
hulladék eltakarftúa 132
hulladéJtll6dör 15
hulladékgödörbe temetkezés 33, 34
réteg 1112
hullámpala 294
vonalas ec1ény 50
humusz 17, 108, 192
hunok 48
hunkorl lakóház 1111
szarmata temelő 48
hunság 213
husoldal 3M, 356
hUzó szilárdság 304
vasak 305
hüvelyk 257, 258
hypocaustum 138, 189
hypocaustumra épült mozaikpadozat
272
Ideiglenes meger- ítés 321
idomté(lák formája 183
kora 183
időrend mcgállapítása 102, 181
időrendi értékű leletek 132
ido 7.akos ki llitások 373
ij 49, 86
csontlemezei 78
i1Jat'l7.ere üveg 44
il1C'özt' 202
Illyrek 38, 39
imbrex 43, 139
Impregnálás ideje 298
index 225
infans I, II 98
in itu felvételek szálIllúa 288
felvett b6rtárgyak 354
fénykép felvétel 245
kiemelés 95, 283
kiemeIt fák konzerválása 357
kiemeIt paszomé.ny konzerválása
352

kiemeIt ruhaszegély konzerválása 352
leletek 382
leletek kezelése 363
leletek kitiszlflúa 363
insulák 183
ipar 366
művészet termékei 177
Iparművészeti Főiskola 307
ipartelepek 174
ipertermékek 177
Ipari áram 364
föld kitermelés 19
lré.nyél 223
érték 228, 227
mém 227

IZÖI megállapítása 224
szög számítása 229
til ll, 218, 223, 258
til indexe 223
til mutatója 223
tű szeJencéje 223
tű tükre 223
tÚZ6 eljárás 131
lránYZáS 227
írásOS ködarabok 70
irhás cSerzés 354
_ cserzésű oorök kezelése 356
irizá1ödás 327, 328
írlzálódott üveg 262
Irodalmi adatok 180
Irodalom 30
írott an)'ag 15
források 96
i meretlen rendeltetésű tárgyak 367
ismert lelőhelyek 8, 9
ismétlő teodolit 225
istállók 153, 158, 173, 174
pad1ója 174
i zaplerakódás 106
itinerariumok 10
ív kibontása 169
íve falmetszet 169
lezáródású épületek 166
ívezetek összefogása vasabronccsal 302
hókürt 49
izohypsa 238
izzasztóhelyiség 168

Járda 163
javítások 160
javított fehér mész habarcs 301
jégecet 349. 350
jegyzetfüzet ll, 258
Jelenségek feljegyzése 104
függőleges slkba vetitése 251
leírása 61
megfigyelése 61
rögzítésmódja 215'
térképezése 61, 104, 107
vízszintes síkba vetitése 251
jelentések 30
jelképes sír 34, 35, 36, 37, 44, 80
temetkezés 40
jelkulcsszeru ábrázolás 243
magyarázatú fekete ceruzarajz
134
jelölő cövekek 107
jelzóbot 249
karók 217 218 221, 223, 233, 258,
259
"
karó vassaruja 218
jobb konzerválási mMok 308
jóégetésű edények 318
Jóléti Ogyek ln tézése 30
jó megtartású bőr k&elése 355
bór ragaszt6szere 358
csontok tisztítása 349
fémleletek 263

kezelése 269
328

karbolSav 275
kard 38, 47, 48, 49
c Iszár 366
fo.rmak \altOlat I 368

ke tit'

ló c omagolá a 292
_ gomb füzér 34
_ gyöngy 34, 37, 38
_ karperec 34
kalapács 259, 364
kalc1umhydrocBtbonat 296
kálium 329
cianid 344
_ kromát 335
_ kromát? titrálás 335, 336
_ \rízüveg 297
kálYhacsempe el61apja 312
_ kiegészít se 312
kályha zem k kiegé zlté e 312
kámfor 266, 274
kampós v I!ú rézdrót ha ználata 321
kamraf le III
kapa 28
kaparó 29, 364
zer!j,zám :163, 317, 333. 339, 341,
346. 357, 359
kapcsok kőbeerósftése ólommal 299
kapilláris csövek 298
kapu 11. 13, 27, 162, 185
alaprajza 144
bá tyák kiterjedése 148
bástyák közötti út 148
bástyákba bejárat 149
cölöplyukai 143
csarnok 183
építkezési Idő zaka 148
(erődítésnéJ)
129
fel tárása 136, 163
kibontása 136, 137
környékén lévő sáncrészlet 137
kutatása 136
.
nyflás 183
nyílás közepének feltárása 137
nyílás közepének kijelölé e 148
szélessége 137
szerkezetek 177
torony 144, 178
tornyok alaprajza 177
tornyok kiképzése 177
kapuhoz kapcsolódó terep részletes
megfigyelése 131
kapuk átalakítása. 136
.és sarokbástyák közé eső tornyok
száma 150
.
fekvésének kimérése 144
helyének felkutatása 148
helYének kiszámítása 144
kiásása 14~ 144 .
~eghatározása sokszögű késóromai eródóknél 156
- "SZáma 156
karbolineumos átitatás 269-

366

a

kótolanc 41
~J 49
meghajlít
47
lor fellil te 366
knrkoto (mri, nYilt) 47
karn ubavlasz 327, 3 7' 48, 51
karó 29, 213, 220
' 34
beallítlÍSa 218
karó bever s n k iránya 61
lyuk 61, 114 •
lyukak helye II O
lyukak klbon a 108 124
lyukak m ly II nck 'meg 11 PI_
t
114
lyukak
r zám zá.
107
lyukak szint nk ntl bem r c
114
lyukak tölt lékr Idj 108
káros rozsda 334
karperec (fém, üv g, c ont) 37 18
44, 49, 54
' . , 40,
kártéríté 17, 21, 20
kartonpapír 356
kartonozás elvi 7.empontjai 3
lO'akorlatí . z mponljal 68
kárvédó lemez 36
kaszárnyaépület 153
belső
sztá ánál vályogfalok 1,4
kataszteri hold 257
térk p 145. 231, 240. 241
térkép méretlJránya 257
vi zonyok 14
katonai bélyel(e tél(lák 140
épftkez sek \40, 161
épületek 140
és polgári telepek közötti kOlönbégek 154
tábor 161
település 161
térk p 23J, 240, 241, 253
térképhez igazolvány 258
katonák sírjai 44
kátrány 298
kavicc al burkolt út 160
kavicsréteg 20. 160
kavicsszala~ (ú) 156. 159
_ széles él!P 159
kazamatasor 179. 180
kazánsalak habarcshoz 301
kazein 273. 274, 276. 280. 281, 282.
326, 362
_ oldat 274
kazeines oldat 276
kecskeszór 350
kefe 331, 339, 340. 346. 349, 350, 3,9
keletelt falak fesztávolsága 183
keleti vallások hatása 42
"keleties" magyar ékszerek 50

.f01

képfe1Qleten nagyobb terjedelmü hiány 271
képvezetö 3411
ker6mia 39, 281, 314
.
_ CIOIDBgolúa 291
kard
kemeDCÜ szerkeaete 1'15
_ papfl'réteggel burkolása 282
lakótelep 138
_ szakértő 27
a6ruta1138
_ tiSztítás 315
- vasak 331
kerámiaI tárgyak bevonása 324
kemence U7, U8, 123, I .
tárgyak fényezése 324
agyagfoJtja 13
tárgyak kezelése 315
átv"úa 123
tárgyak kiegészítése, festetlen
boltozata 123
gipsszel 322
csoportok 1'15
tárgyak kiegészítése feslett
dugó 2U
gipsszd 322
éget6tere 1'15
tárlO'ak ragasztása 319
elbontúa 123
kéreg nyoma 74
elhelyezkedése 1'15
kéregbe burkolás 48
falszerkezete 123
kerek alaprajzú kunyhó 113
feltárisa 118
alaprajzú szemeskemence 122
fenék felbontúa U8
alaprajzú vár 178
fenékbe tapasztott cserepek
bástyák 179
123, 128
formájú tüzhelyek Jl7
fenékbe tapasztott kövek 123,
templomok 167
128
fenékbe tapa~tt tégladarabok
keréknyomok 180
vasalás 44
123
fenékbe tapasztott vassalak 123
velő 159
formák rekonstruálása 123
kerengő 182
földjének megszilárdítása 363
kere kedelem 368
kibontása 117. 122
kereskedelmi központ 366
ki zolgálására készített üreg 118 kereső !Mt
korának megállapítása 118
keresztelőkápolrra 182
rendeltetésének megállapítása
keresztény sirok 44
118
•keresztfürész 288
sarokban 119
hajós templom 182
kemence szájnyílása 123
jelképe 53
szájnyílása kőböl 119
kötéssel ellátott koponya 283
szegétve 123
metszet 105, 194, 260
kem~ncék sül6telülete 122
metszet hosszában 256
keménv kő lel használása 298
metszet keresztben 256
fa ék 287
metszet méretaránya 256
kémiai mállás 370
metszet rajza 108
v1~álatok 104
metszetek szerepe 200
kéml6csó 364
metszeti tégla 303
kén 338
keríté. 1.7d
tartalmú kőzet 301
fal 188
vegyületek 343
nyoma 68
kender 350
kprt 172
kengyel 52
kés 41. 47. 49. 51. 52, 273, 323, 348
- PAr 75
edzett vasból 366
kengyeles temetkezés 52
kov~csolt vasból366
kenotaphlum 44
vasból 331
kénsav 296. 334, 335. 338, 384
keskeny kutatóárok 18 .
közömbösftése 344
később épült védömüvek 181
olaat 343, 348
későbbi bolygatás 63
kénsaval' malZnézia 298
szarmatasirok 45
mész 298
temetkezés sír 'fölé emelt halomba
nátron 298
5&
kenyérba 275
késóközépkor 70, 354
kén.vesebb leletek 29
egymásra épitett házai 119
képalkotó lencse 217
későközépkori falvak 119
kéoes ábrázolások II
falvak ház.ai 12
képfelületen kisebb terjedelma hiány
házak bontásának menete 123
278
- .

öúpkori település 10
nyári munka 23
római erődök 154
római ~ődö'k alaprajzai (négyUÖgü, sokszögletü) 142
római kapuhoz tartozó építmény

kelta 41, 138, 315, 3z'1

-

ered.tIl lak6hU 1'12

lM"

pénz 34f!

157

római ,táborok 154
római temető 72
szarmata csoport 45
vaskor 41, 114,
kéq)enge 351
~tésm6d sajátosságai 376
vizsgálata 366
tétállatfeJes karkötő 51
féle anyag érintkezési felületének konzerválása 348
két-háromhajós Ialusi templomok 182
1rét-három helyiségből álló ház 120
nyílású kapu 148
osztású ház 113, 172
osztá ú ház előfutára 110
osztás ú sövény fal ú ház 114
osztású vesszőre tapasztot t
falú ház 11
pont magasságkülönbsége 236
része mosómedence 364
sír számának összekapcsolása 89
sorban elhelyezett karólyukak

1M

tornyos templom 182
kettős árok 1.'>1
átragasztás 2R l
osztás 115
öv 74
sfr 34, 35, 37
szögprizma 221
tem\!tkezés 35, 62, 96
temetkezés sírgödörben 73
tengelyü teodoli t 225
vegyűl etek 297
kettőzött formájú tüzhelyek 117
ketrec 172
kevert anypgú falak 313
- falazás 138
föld 58
humusz 106
kéz- és ujjcsontok helyzetének megfigyelése 75
kezelés hiányosságai 308
kezdő kutató 30'
- kutató költsége 25
:: kutatoárok kitüzése 223
kezeletlen anyaI( 369
bőrtárgyak 354,' 355
ezUsttárgyak 343
falIestmények 272
fa tárgy 359
fémtárgy 331
férntárgy jelölése 331
fémtárl'!Y számozása 331
kerámiai tárgyak 315
tárgyak 339

te· -
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kezeleUen uvea ti ztlla
328
- YUtálVak 331
kézi előhiVóberendez,é, 247
futó 364
könY.'! célja 7
tás 5, 306, 365, 366, 370
alapelve 375
csomópontjai 375
cl vi kérd I 370 371
pltés 370
'
~akorlaU k rd
i 370
koZérthet &ége 374
látogatói 373
megterveZé
365
rendeZés követelm nyel 370
rendezés nehézségei 371
rendez6Je 373
tervezés 370
veszélye 372
ki álli tás i bronzok II nőrzése 338
terek 373
termek 372
kiállításokat ellIk szítő tudományos
munka 365
kiállító munka 3
kiásott alap 21
anyag bemutatása 26
anyag kezelése 5, 29
leletek 28
kibontás 21
egymásutáni főbb mozzanatai nak
fényképezése 80
külön Jeg s módja 67
kibootó párok 30
kicédulázott anyag 30
kicserélt cölöpök 134
kidomborodó dl zitések üvegból 327
kiducolás 106
kiégésbóI eredő károk fémtárgyaknál
348
kiegészítés 191, 306, 307. 321, 322, 341
alapszíne 309
csapos hozzáerósíté e 342
eNi kérdései 309
gyakorlati munkája 309
helyes aránya 314
megkülönböztetés az eredetitől
309
módozatai 309
munkamenete 3. 323
nélkül raktárba kerülö edény 322
uralkodóváválása 314
kiegészftések változatai 310
kiegészftésen festett dIszek 310
kiegészített bronzrész festese 342
_ más)lat 310
_ részek elhatárolása 310
_ vasrészek festése 342
kiegészítő anyag 326
kiégetett földbe vágot házfalak 119
_ sírgödör 96
kiégett római fr 63
_ sártapasz 113

kIálli

kl

-

ett

'1
lJ10IIIAI

rtapuzdarabok

lártapuUU

kiemeU tüzhelyek földj6aek ......I)b-

383
kifagYáIOk okai C:emeD
301
df

kijáratok feltárása

-

Itutatila1111

1.

feleúook nAl

IdIlWlG let6 283

vlriPú"340

ldviR116 sók 2lI8
klárÓIaP téglaépítkez
kJjmatlkUS visZonyok 295
klinker 303

1~

klór 3111, 343. 363
klorldra titrálás 339, 346

_ vIZSgálás 333
k;küldet
25
klórltidcium 297
kilátási akadJUy 2111
Idómátrlwn 2lI7
kilométer 257
kloroform 328
kihigozás \'ízben 340
kloroformban oldc>tt plexiüveg 328
kimért sarokpontok 105
kocka jellegú belső építmény 372 '
kimeszelt sator 197
kocsialkatrész 41, 44, 86
kimmerek 38
jterék 41
kincsker
ásatásOk 7
szekrény 44
kincskefeSÓ Irrablások 18
temetkezé 39, 41, 43, 73, 78
turkálások 12
vasalá kibontása 74
kinc It!letek 193
kocsma 163
klponleZ85 eredeti színben 279
kirablás vlszon>'lagos Idejére következ- kohézió 3D,4
kolofónium 337
tet' 78
kollodium 266, 274, 355
kirabolt irok IH
alkalmazása bárön .55
királyi várok 7
lágyítása 266
ki hold 257
, oldat 266, 355
kl bb fallal körul ell r.)dök 142
kollodilpUTlal kezelt bórtárgy 355
halmoc.kák 120
kollodiumszerú anyag 297
javitások 154
zapon 296
_ leletek kiemelése 288
kolo tor 182
_ mozaikok ern'lt',
60
épület 182
_
munkaközo ' k 31
épül t c allakozó falai 185
ki 'erö , ""el! 270
kompres
zor 27-1
ki méretu té la 303
koncentrikusan terjeszkedő szelvékl'zállás lll, 251
nyek 20
fel'zcrelése 258
kl. zállá i jelent
14, 259, 260
kongó 303
kontralemez 282, 356, 360
ki zedett fal árka 189
_ fal n:omának róJ(zlté
(metszet- konyha 174
ben, helv.zínrajzon) 189
füsttelenitése 123
falak fel flrása 154
konvháb" n)'11ó szemeskályha 123
kilapasz 011 h m!ere
'erem 126
k nz rválandó anyagok fizikai tulajsirgödrok 96
donságai 308
kitermelt anyal! 'álol(atása 102 •
anyagok kémiai tulajdonságai
föld, 18, 102
309
föld cl helyeze c 31, 105, 163
konzervál á 191, 261. 268, 306, 307, 308,
kitér6k 160
327, 332, 343, 349, 352, 357, 358,
kitöltés ltfl\"olítása 102
363
eredete 104
ellenőrzé e 336, 363
lerakódásának körülménye 104
elve 307
vizsgálat 104
esztétikai követelm 'nvei 306
kitöltő anyag 99
gyakorlati módszere 307
kitöltési anvag ,'izsl!álata 103
ideje 309
kilömóhabarcsba kevcrt cement 282
írásban rögzítése 309
kitömött lóbór 51
kellékek 259
kitöredezett fal v6 n fah7.crkeze~ 27!!
módja 309, 314
kitúzés zsinórl'llI 132
konzervffisi módszerek kifinomítása
kitúzókarók beintése 221
307
léc (fénvképezéskor) 248
konzerválatlanul elszáUított fatárgyak
2~
,
kiugró alapozás maJ(as ága 189
bástya 155
konzerváló anyag 296, 297, 298
bástya méretének tisztázása 156
hatásának ellenőrzése 309
kapubástyák 156
kiáztatása (textil) 35.1
saroktomyok ISO
megpuhrtása (textil) 351

404

rválóanyag nyomainak el~volí_
363
oldószere 359
IrGDRrváló tárgyak llenörzése 308
pUervátor 261
IrGDRrvátori mu helyek helyis gel 364
IIIooI'dinata I'endszer megállapítása 231
_ sz4mítás 229
PPáI 282
kopás 308, 309
opésolt erőssége 367
koPja 52, 47
topogóbogár 369
toponya 77, 362
a medepcében 77
csomagolása 283, 292
elfordulása 89
feltárása 98
hiány 35, 77
kezelése 349
kiemelés 282
összeragasztása 350
rablás 50
temetkezés 36
koporsó 4.5, 51, 69, 70, 266
alakja 54, 82
alakjának meghatározása 69
bontása 72
fedélr61 rajz készítése 85
hosszúsága 69
kapcsok 69
(kőböl kivésett, kőlapból összeállItott) 53
méretei 89
nélküli temetkezés 48
nyomok 96
összeroskadása 69
pórusainak kisebbítése 296
részletes kibontása 72
szélessége 69
szerkezete 64, 82, 89
vasalás 43
koporsós temetkezés 47 48 50, 53
koporsószeg 43, 69, 70, '73 '
kora Árpád-kor 77
koraárpádkori magyarság
település 13
'
korábbi adatközlések 194
alaprajzi felvételek 193
ásatások 14
építési időszakok rétegei 192
építé _ti időszakok feltárásának
módszere f86
építkezés alapfalai 186
megbolygatott temetkezésből
sírba került lelet 79
múvelódési réteg tisztázása (falak?n kivül. epületen belül) 192
SlI' tárgyai nak felhasználása a
mindennapi életben 79
telepbe ásott sírok ábrázolása A5
~emetkezés halomban 58
utépités rétegei 160

50

kOl'abeli ábrázolások .180
éllapot !'Ögz(t
16
bol>'llatá, 63
fel zm megn
I'
188
o tromrajzok 180
párhuzam 375
, I rmel
zkönlk 177
koraI avar kor 48
erődít -el mek kul I
181
korai
mata sirok 45
t borok 154
téglák 177
vaskor 38, 39, 41, 114
korall konzerv lása 360
korcsoportmeghatározás 98
kordé 25
korlát 186
kormányzói palota 7
kormeghatározás 98 208
kormeghatározó c ~ p 133
edénycserép 140
korom 298
korong 315
koronggal készit It
ny k (kézi)
315
korongolás technikája 315
korongolt edény 41
edények kiel\é zit
312
korszakok 13
korszeru kiállítási term k 374
múz umrendez s 375
kórus 186
feliáró 186
mGvészi famaradványai 186
l.-os?Orúl!erenda 213
kova 35
kés 36, 52
nyflhegy 36
penee 34, 36
savas mé z 297
savas nátron 297
kovácsfujtat6 347
m steI' 366
kovácsoJással készilll vastárgyak 331
kovácsolt vas 331
kő 99. 177, 296, 313
alapozás 144
alapozású szemeskemence 123
alapú házak 114
anyag 205
anyait megválasztása 298
anyag vizsgálata 189
balta 34, 35, 36, 37
bánya 14
borftás (sírban) 56, 69, 70
bodtás meghaJ(yott szegélykövel 82
borítás mögötti léltrétel( 294
burkolat 69
bU7.oltány 35, 36
darabok 54
emléKek 326
épitmény 7\, 175

k6épftmény afrbBn 58
épftmá7 ta1maneIV6D1ai 12
6p(llet 18, 20, . . IG
eszköz 35

tal belseje a töld s4!!MIA k UI
fa1re~ IdUlI
305
tal süllyedé8éDelt ldt61téle 305
fallaJ övezett halomslrok 311
falu er6dftés 133
faragó jelek 183
fedőlap eltávoUtása 71
felület keménység~ tokozúa

287

felületének elzárása 288
felü1etén véd6réteg 288
fülkék 911
gyöngy 3'1

keménységének fOkozása 2sl8
kerítés ( írban) 58
keritéses templomok 183
klszedése 18
koporsó 43, 69
kor 33
(középkemény) felhaszn61ása 29&
lAdás temetkezés 38
ládika 42,
lap ( írbanl 38
lapok felirata 71
lapokból rakott habara6l1ú
padló 188
lapokból ÖSS2e61litOtt láda feltárása 71
lapokból ö zeállított kOPOrsók

7'

70

lapok ból összeállított sir 44
lapok hoz tartozó töredékek 71
liszt habarcsboz 301
Kólyuk barlang 200f
kó minta 259
műv" kalapács 188, 25&
oldalJapok eltávolítása 71
osztást utánzó festés 177
padló 183
pakolásos halomsír 41
por 270, 360
rézkor 33, 34, III
sírok 70
sírok épftésmódjának ábrázolása
88

-

v616 36
villi61atok 298

k6be telt bronzkapocs 298
- tett vaskapocs 298
telt vörö5rézkapocs 298
k6b6l épített ház 114, ·138
épült kerités 158
kivésett sfrládák 70, 71
rakott építmények 130
rakott falak 138
költségvetés 22, 25
költségvetési keret 16, 25
módosítás 23
terv 25, 244
könyvek 9
köpü irányának jelölése 88
köralakú alaprajzú bástya 156
ataprajzú őrtorony 158
alaprajzú táborok 154
belső terek 168
égetótér 175
építmények 119
eródltés 129
helyiség felismerése 168
templom 182
körcikkes feltárás 57
körfal 151
szerkezetének tanulmányozása
151
körsánc fóldböl palánk mellvédekkel
141

kötszeletes módszer 57
környezet eredeti felszírIe 190
nemes hagyományaI 372
környezeihez alkalmazkodó rendezés
3'12
környező leletek kibontása 77
Körö műveltség~, 110
lakotelepe 197

körte formájú verem 1211
körülépített kiemelkcdések 130
körülfutó díszítés kieaészítése 312
körüJfűrészelt mozaik"darabok biztosítása 272
körülkerítés 511
körülrakott sírok (tégláva l, kővel) 47

körző 257, 258
köszörűkő 364

sírok építésmódjának meg61)a_
pítása 88
só 29'7
szerkezetú sírok 39
struktúrájához közelláUó habarcs

kötél 259

tábor nagysága 142
tár 370
tár alapkövetelménye 370
tárgyak ragasztása 327
tárgyak szívóképessége 327
töredékek (nagy) összefogása

csavar 225
pont 255
pontok magasságkmönbsége 236
vas 304
kötött libella 216
talajréteg 20
Köv('('ses 12
kövek 13, 174

296, 298

327

törmelék 12, 120

406

k6vuas kemence 123

kötőanyag 1119

anyag későbbi időben 177
anyag korai időben 177
anyag nélkül készített sáncok
138

ványi összet tele 295
módja 296, 298
felületi védt"lme 297

beéPítési

h~1nak

kltöltése 314

Jó megtartású 326

kiegészftése 327
kiemelése 259
kltennelése 12
ltötésmódja 70
közé rövid keskeny fatörzsek
rakása 138
leütése széles kalapáccsal 298 ~
máUásának megakad61yoZása
295
másodlagos felhasznál sa 70
mechanikai édelme 297
rendeltetése sírban 71
sír megjelölésére 61
szerkezete 295
természetes mnllásának megakadályozása 295
tisztítása 326
vizsgálata 71,
k6vel borított sírok 38, 71
kerített sírok 38
kirakott sírgödör 47
körülvett sírok 39, 71
leborftott urna 39
részben körülvett sírok 71
kövekkel bélelt sír 51
- kiékelt cölöphelyek 138
- megépített koporsók 70
- takart hamvasztásos sírok 80
köves. földű temető 71
Köves-halom 51
kövezés kitisztftása 166
kövezett ösvények 172
közbeeső tornyok alaprajza 144
közbeiktatott bástyák kutatása 156
- tornyok 162
közeli múzeum szakemberei 26
középajtós kiállítási termek 374
középdunai limes 141
kö~pkor 31, 70, 345, 350, 371

középkori alapokra épült háztömbök
193

anyag és

őskori

anyag vegyesen

13

alapok 14
ásatás 15
boltozat maradványok 304
családi sírboltok 72
épületásatások 105
épilletek feltárása 177
eródítések külső formája 178
falfestImény 272. 273, 280
falfestmények felső rétege 275
_. faju 15
habarcs 140
kastélyok falmaradványai 12
kriptáK 72
múemfékek terepbejárása 10
palota 177

középkori pec lek ólomból 345
telepkulatás 24
le1epWés 10
templom 58, 182
t mplomfelt rás 182
templomok feltárási módszere 183
vár 177
várak falmaradványai 12
v rásatás neh ~g i 178
- város római telepOl n 162
középpont kij lölése 58
középsö zabad tér ( lbontá a 168
középtorl1YOS későgótIkus templomok
185

középü! tek 161, 163
- alaprajzi elrend 7.ése 184
I helyezked
163
k zet nyagának megv Itozása 298
kemiai mállá a 298
lazulása 295
. - mállá. a 295
SL tbontása 235
tartóssága 295
kőzettani VI? gálat 183
kÖ710rd6 161, 165, 168
- belo;(j kikép7e
168
fel táJ ása 168
közgyúrű

246

köznép temetkezése 53
közönséges rablás 77
kÖ7ös halottégető 42
jegyek a múzeumrendezésben 372
372

-

kóborftású hamva ztáso tem 1kezés 67
temetkezés 76
közösen eltemetett halottak 67
közösségi munka 31, 209
központi épOlet (tér közepén} 166
- lrányltú 9
_ tér köré sorakozó épOle zárnyak
164

_ . terek köré csoportosult helyiség k
168

községek tanácsai 240
közterek 164
kczvetien szintezéssel készOlt melszetrajz 255
Krause eljárása 335
Krefting-féle eljárás 333, 334, 338, 339.
340

(módosított) 334
kreowt 268
kreozotos parafin 298
krétajelzés eltávolítása 322
kreziJ szaponát 2116, 355
355
_ és alkohol Keveréke
kripta 187
_ lejáró 186
t
lelet 265, 356
leleteK kiegeszítése 353
leletek bábura szerelése 352
leletek konzerválása 352

10i

kripta leletek tiutf
312
lel
meaer6If
35s
krtptü.ban taWt te WJtk 2M
lUiIWYOkra bomlott
~11 t6vek

koDJervüúa 317

krisW,y0l k6Rtek _
k6Rtek klterjedáe 2M

kutatóuelvény mérete 17
kutatói lelkiismeret 8 .
kutatók csökkentett létszáma 28
_ és munkások aránya 25, 27

1Iúlbél

lT6

külmldl módszerek 306
külön késZitett kiegészítés 342
kül6n temető 34
különálló kőépítmények 72
kó- és téglaépítmények halomsftok belsejében 72
lesározások 208
sirok 48, 68
téglaépítmények 72
temetkezés 46

aves Ja
kritikai értéke148ek 3
krómacél ~ 3511
iulltikus célból úrba tett kövek TI
célbOl úrba tett téaIék 71
jelent6léc 'fl
kultuszhelyek 45
kun sir 54
kunyhó 110, III
temetők 33, 35 .
alap la, 105
villák 162
dfszftáe 208
különböző alaprajzú házak 118
feltárúa 11T
anyagú leletek konzerválása 362
(téglalap, szabálytalan négyszögú,
építési szakaszok megállapítása
háromszög alaprajzzal) 117
145
kupcserép 43, 1'7'7, 303
építkezések megfigyelése 191
kupcserepekből Ö5SZeállltott csövek III
é~ítkezésmódok 125
kupola repedése :104
építőanyag 99
'kupolás égetőtér 118
fémekböl összeállított tárgyak
kupos metszetek 202
348
kurpnok 55
jelenségek rajzolása 85
kút 128, ..J58, 188, 1711, 1'7'7
korok egymásba ásott temetői 79
kutak felbontása 1'711
korú temetők egymásbaásott írkutatás eredményeinek megörökítése
jainak ábrázolása 85
243
rakású falak 183
feladata 27
szintben leletek egy része 66
határának bemérése 232
szerkezetű réteg 106
szabályai 1112
kClönféle alaprajzú őrtornyok 142
templom belsejében 187
építőanyag es szerkezet egyidejű
vezető 28
használata 208, 209
kutatási terv 22, 23 211
különleges lelvételek 250
kutatóárko feltárás' 20 31
farmájú edények kiegészftése 312
árkos mód zer 3i
temetés 61
árkos rendszer 1114
külső falhoz épített kemencék 128
kutatóárok 18. 20. 59. 68, 100, 120
falhoz épített sütőkemence 122
árok hossza 18
falon hézagolás 189
árok iránya 218
falsfkhoz épült bástyák 156
árok Iránvának kituzése 219. 220
felmenő fal 189 .
árok mel!hos zabbftésa 218
felületek faragott kőből 305
árok mél)'Ítése 100
kemencék 126
árok részletpontjainak bemérése
körüljáró 151
232
árok sz~lessél! 59
lába7.at vi szavágása 294
oldalon húzódó árok 135
árok szelvénnyé ~zélesftése 223
ré<; 7 °n r'll:>1( alaoozása J.86
kutatóárokban mutatkozó réteg--&"és
121'
=vu
sarok megállapftása 156
SZ'lkértnk iuénybevétele 305
kutatóárokkal tisztázott helyiségek
támaszok elmozdulasának megkibontása 190
ak"dií1vo7.~<" ~04
kutatócsoport 27, 29
terület kutatása 185
kutató egységek 29
v:> lr 'llás 301
kutatómunka 28
4ürtii
17S
.
I'IyOások 182
kii~7.;;h 1?1;
restaurátor ~7
részleg 29
kiis7öbkii 164 185
szelvény 17, 18 19. 20. 21
küzdótér 170'
szelvény idorna 17
kváderkövek 183
szelvény keletelése 17
kvádok 47
krisWyOlÁ vAlt

40

Ú

csatorna 170

.I5T,258
_

csonkítás 36
WlU8t 185, 186
tóriumban való kezelé 343
laboratóriumi j gyz6könyv 309
_ konzerválás 267
_ napló száma 309
25, 48, 291
- felso r' szének jelöl se 291
- nagysága ín situ kivétel knél 287
_ naplója 292
16dék számozása 292
ljI)' kőzetek konzerv I sa 297
ljI)'ftott köllodium 356
la1lú oldalába vájt kemenc 123
lakk 338
féle 351
leoldása 338
oldószere 338
réteg eltávo1ftása 282
réteg felkaparása 337
réteg leoldása 338
rétegen 1évá parafin 1 mo ása 338
lakkal bevont bronztárgy 343
- bevont ezüsttárgy 344
- bevont vastárgy 337
lakmusz 335, 340, 345, 346, 349, 350
lakógödör 117
- fényképezése 247
lakóház 106
falazatának átépítése 202
falazatának toldása 202
formájának rekonstruálása 199
környéke 173
- szerkezetének rekonstruálása i99
lakótelep helye 106
képének rekonstruálása 199
kiterjedésének megá1lapftása 105
torony 178
- tornyos vár 178
lakott barlango~ 11 O
- részekre váló temetkezés 34
lakóüregek 111 206
lénc 259
'
Ián~a 40, 41, 47, 48
énl(.fúv6oipa 364
lalnllYos levegőjű helyiség 168
ip szárazulata 12
laPát 28
laPátolás me~kÖnnvítése 259
bIpokban fölszedett mozáik- összeállítása

360

'~polá ~ 202

lapos fedésű téglasírok 4~
.
lát
kövek~ől lerakott padló 19Q
tó beéOltett faragott kövek 189
"'Ql település 119
, ~ terrazzoalap összeerősítése 272
leéao beépített falvak 161
Iebo • vastag pallók 114

•__lIa

I"--"-tás 181. 187
-"'-a 213

ledo.lt .. pit' U.'ti tag07.8tok 181
ledongolt padló 117
Leechm, nn elj r
358
lefaragott bord k 187
lefektetett c 'v k 176
lefolyók 170
I föd 56
I' gcirkul eló 294
légköri beh t k c kk nt'
296
legfelső padl6n mutatkozó hi nyok 18
padló zillt 18
leg~iatalabb pít i kol' tfsztézá. 148
l gifelv lel ll, 145, 244
,I gközel bbi maga gi ponthoz vi zonyított. t rkép 131
legiotábor 14 I, 145
lég~ .Ien!t .•336, 338, 341, 344, 346, 347
legUJabb. Id()k tört netét tárgyaló
muz umok 373
legutolsó SZint m ghat rozása 188
legyewalakú alaprajzú bástyák 150
alaprajzú bástya 156
lehullott falfe tménycsoportok be 7. mozá~a

279

-

falmaradványok 186
tago7A1tok fe t snyomokkal 186
Leiea-méretű f nyk pezőgép 245
leírás 13, 81, 215
·lefr6karton 367 .
fényképpel 368
példányszáma 388
lejár6szerű mélyít s 109
lejtő

72

- feJtöltödése 136
lekopott felszín 13
festésú felületrész klópontozása
279

lelet 13
anyag keveredése 133
anvag kezelése 29
anyag osztálvozása 29
anyag rajwlása 86
anyag raktáJ'Ozása 29
anyag szállftása 25
leletbejelentés 8, 9, .16
bejelen tés .idej!: 259
bejelent re tör nt kiküldeté 259
beielentő (neve. lakóhelye) 259
dafabok fekvése 289
edénvben ~16
együites 21. 22
együttes ö szetarto7.ás1 314
fényképe 375
kataszter 30
közlő munka 376
leírása 375
menté< 18. 19. 20. 21, 22. 31. 32.
215. 258

m nttl~i mel!bízá~ 16
meptii ~ a14s fel<zerelé e 258
mentii ásatá<ok 5. 9. 16, 17
mentő próba kutatás ul
mentő s7..akember 19

W.g

le16he1yek földrajzi meghatározása 259
_ aémbavétele 9
-lel6be1yhez vezet6 út leírása 259
ZÚMl no
leltári napló 309
szám 38'1. 368
JelöW8e heJ1UfnraJIOI1
leltárkönyv 38'1, ki~ J..._'t-'
180
_ adatainak eg""" Ol 368
be&YüJtése 21
rovatai 368
blztons4&ba be1yel6le 17
leltároZás 368, 38'1
cédulakatalÓll\lS8 385
elvi szempontjai 367
caoID8Iolúa 14, 2111
gyakorlati szempontjai 367
csoportosítúa It
leltározatlan anyag leletkörülményei 368
dől I réteg alatt 190
anyag lelet~sszefüggésel 368
egymás alatt 88
- anyag lelőhelye 368
elemzése 366
tárgyak elhelyezése 367
elhelyezésének Je!Rse 88
lemlilló festésű edények 75
elrendezéle 93
lemélyedő falak III
elrendez6dése 7t
lemélyített ház 119
eredeti össze.tilggáének meglemér6 eljárás 131
ől'7.ése 95
lemezbetét 375
fonnilnak vliltozúai 385
vágó olló 364
tI1ggőlege
képslkba veUtése 351
lemezekre rétegezödött üveg 262
helyzete 17, 33, 73
lemezes rozsda 338
helyzete sírban 33
rozsdásQdás 332
hiteles/\ése 20
lemezesen széteső kövek restaurálása 327
Időrendje 365
lemosható lemezú asztallap 364
Jelőlése 290
len 350
készít módja 38'7
batiszt 353
kezelése 261
kezelése mGhelyben 314
olaj 269, 278, 356, 358, 359
kiemelése 93
olaj és karbollneum keveréke 268
kora 16
olaj!irnisz és benzin keveréke 358
kormeghatározása 14, 385, 368
olajkence 358
külső jel(Yelnek figyelembeLengyeli műveltség 35
vétele 365
leolvas6berendezés 225
meghatározása 365
leomlott falfestmény 272
megóvása 3
falfestmények visszahelyezése 279
múvelödés meghatározása 365
'Leonhard-cslpesz 104
naplószáma 89
lépcső 109, 177
napl6zása 365
lépcsős bejárat 124
összerorG ltése 29
kiemelkedés 168
padIon lévő rétegben 190
lépcsőzefesen ásott szelvények 106
raktározása 365
lépés 258
számozása 14. 376
lépték 240
technikai feldolgozása 289
léptékben rajzolás 87
tudományos feldol'ozása 289
leragasztáshoz vászon 280
tudomAnyos közlése 375
1eromboias II
vízszintes sikba vetitése 251
lesározás 106
leletekben 5zel(ény sírok 85
leszakadt falrészek részletrajza 72
leletről jelentés 16
letámasztott gerendák III
lelőhely 8. 12. 13. 17. 89
letapasztott konyhapadló 122
azonosítása 242
szooapadló 122
bejelentése 8
letaposott föld 122
földrajzi meghatározása 14
földes padozat III
kataszter 10, 14, 251
padló 117
kora 14
ösvények 172
mel!hatá ro7.ása 240
létszáJlTw:útozás 25
mel!h:>tármAs" terepen 241
levá~ott végta~ sfrban 77
me~teklnté." 26
leválasztott falfestménvek szállítá II 281
neve 81, 260
Visszahelyezése 279
térképe 259
levegő 329
lelőhelyek cédulázott anyaggy(ijtése 368
pusztító hatása 293
értékelése 14
levendulaolaj 277, 278
felkutatása 9, 10
levert cölöpök 129

38!.

leletölmefjl. . . .k
~k

lel;tek~:~~

410

__

cö16pcsoportok hossza 158

ratt'ro-

aerendák közé halmozott kövek
138

mag8S~~

pontokrÓl készült f nyk pek

)Ibe11a 218, 220, 223,.225, 235, 236, 258, 360 magaSSágklllönb g 219 235

1IIDbUIZ 225
_

leolvasás 226
ualU
_ szerkezete 141
- ut 160
)ImOIIl t 296
elkészl tése 30
klb6r 1

-

érték 236

-

meghatáro
uton 237

'

háromsz.ögtani

maga imI!
235
mag . gi alapP<lntok megh
23
fLXpont 100
- kör 238
- szögek mér
224 237 238
máglya 39, 42, 46, 52, 70: 76 '
csont 52, 66
g
foltja
42
csontos temetkezés 52
gett nyoma 56
felszerelés 39
egyes siroknál 42
arr 41, 44
maradvanya 70
szerszám 41, 50, 51, 52, 66, 86
nyom 52
szerszámok bórszlja 75
szerk 7.cte 61
szerszámok vasalkatrészei 41
/Il glyan
lég tett koporsós halolt 70
szerszámok veretel 44, 14
máglyára h Iyezés koporsóban 43
szerszámos temetkezés 52
mágneses deklináció 251
vliltó állomás 174
mágnestu 243
l6va1 eltemetett halott 51
magn zium f1uát 297
- temetkezés 68
karbonát 346
lovaItelszerelés 54
- klorid 329
kocsi temetkezés 43
- oxid 346
lÍr 24, 47, 49
- pi ztoly 246
- alrokban az ember- és lócsontváz magorlemez 361
egymáshoz való viszonya 89
magtár 173, 174
- temetkezés 46, 48, 49
- kettős padlója 174
l6ca llt
magukban eltemetett koponyák 77
lOCI01áS 107
magyar hold 257
lomb falazat 206
középkor 10, 53, 70, 87, 119, 354
- takaró 213
- középkor hAzai nak rekontsruál a
langobárd temető 46, 47
215
16est4
- középkori sírok 68
I6réa klbontása 182 .
Magyar Nemzeti Múzeum 10
1llIZfalak mélyedései 206
magyar temetők 50
lúg 282, 333
•
Magyar Tudományos Akadémia 22
kő 333
magyar várak eródítése 178
- mentes szappan 326
- várak feltárása 178
- mentes táblaparafin 336
magyarázatul alkalmazott rajzok 374
- oldat 334, 339, 340
lTtagyarok és szlávok egy tem ben 51
1611'8 Vizsgálás 345, 346
- és zJávok külön temetői 51
lUXUs villa 161
magyarság megjelenése körüli idő 10
lyuggatott lemezű tárgytartó 364
major 161', 173
lJukakból kikerült fatörmelék 108
mákolaj 269, 360
- kiszedett föld 108
mállás fizikai oka 296
mállásra vonatkozó vizsgála~ 298
Dum 164
mállékony anyal!Ú leletek kIbontása 74
- felületű edénv 315
lI!8gébanálló sfr 59
_ kerám'ia tisztítása 317
1IIIgánház Hl3
málló falú edények kiemelése 262
- fürdő 168
malom 174
ll!adnos sír 34, 41
- kő 12
. - temetkezés 51
mangán 331
lII8dnosan álló gödörből álló kunyhó
márga 300
..
é I 296
111
márgában gazda,R k.o~ek vírlelv te e
márgás
kövek
Vlzszlvasa
293
!IlIdnosnak látszó cölöpök 137
1IIqaa ezüsttartalmú tárgyak 343
markazit 296
- vezeték pillérei 176
marólúg oldat 334
marónátron
33, 334, 339
Dlacasabb helyeKen fekvő táborok 142
- lúg 316
- SZintű gödör 49
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melÚJltott oszlopok 125
JneIvllágositás-méró 246
MArton Lajos 8
méhkaSlllalW gödör 117, 118
maturus 118
_ alakú ilreg 197 '
márvány c:somagolúa 212
_ formáJú verem 126
fluátkezeJélle 2ll'7
méhvl8SZ 266, 273, 321, 322, 325, 337, 346
IYÖ
3$, 38, 38
350, 355
•
kezel
2ll'7
_ emulsio 297
llat 2ft
más fémból készült tárgyak ónozása 345 melegyezető járat 170
mellboglár 49
második réteg leválása 281
másodlagos beépitésl1 faragott kövek 182 mellékhajók 187
mellékkápolna 183
másoló,*pir 256, 256
mellékkijáratok 162
mastix 278, 282
melléklet 35, 45
matt lakk 358
lelrása 89
mázas edény 315
nélküli sir 49
edény feslése 324
nélküli sirok korának megállakerámia 324
pítása 68
kerimia tisztitása 317
szárnozá$a 89
- tárIYak 318
mellékletek beirása 260
mechanikus rozsdátlanlt
332, 338
elhelyezése 44
mechanikusan megtlaztitott vastárgy 337
irányitása 62
mécses 44
kibontása 69
medence (tér közepén) 188
mellékletekről
rajzkészftés 85
megbeszélés 30
mellékoItál' 186
megbeszélések helye 28
mellékútvonal 172
megbízólevél 18
mellvéd 162
megerősített városok 178
megfelelő méretarány alkalmazása 1~
belső körü1járójának alapjai 151
megfigyelések összesítése 29
mély kutatóárok 30'5
rö~ítése 29, 215
mélyebb kutatási szintek határai 254
megfilO'elő árok 102
mély é,i!adatok feltüntetése 107
szakember 23
menedékes oldalú árok 189
megfigyelt jelenségek leirása 89
meneteles lejárat 124
meghatározhatatlan rendeltetésű tárllY
menettábor 140
365
men tóása tás 9
megismételt eljárások ideje 309
Jáda 29
eljárások módja 309
szekrény 258
eljárások oka 309
mennyezet III
mellkopott törés!elOletű edénydarabok
vakolás 301
321
vi szanyomása 275
meglazult fal részek megen'isítése 295
mérce 29, 240, 257
megmaradt fala lapozás kiegészíté e 314
merpdek hegydomboldal 12
kőfalak 134
oldalú hegyeken lévő et<édítések
megmentendő objektum 20
130
megmunkálaU'l" álla c ont 349
tető 203
megnyesett házfal-csonkok 122
mé gszekrénv :l64
megnyúzott ló -re koponyával. láb'11érés RQ. J00. 215. 227, 232
csontokkal 49
ellenórzé.e 131. 222
megóvás e. zté ikai kö"e elménvei 306
menete 232
múSUlki követelményei 306
zsugorított csontvázon 91
tudománvos kö"e eiménvei 306
mérésben jártas régész 27
me/!'óvó eljárás 5
.
tr,pr' hez szük éges segédeszköz 29
m "örz" munka 3
méré eken a);lpuló raiz 251
megrepedt támasz kicserélése 304
mérési alappont 217, 237
m Nro;;: sodot fémtárrorak megóvása
alappontok bejegyzése 260
és szintezési alappontokat feltünmeg zakltva ismétlódó díszítések kiegétető vázlat 252
szítése 312
vázlat 232, 251. 253
megszenesedett fák ki zárítása 268
méret feltüntetése 59
,:!erendák va.kapc okkal 190
felvétele 14
rnpl!talált 1e1óhely 14
felvételének fontossága 86
megtámadott ón tárgyak kezelésének
helyesség 195
mó<lozatai 345
lábban 194
maro oldat 338. lHI
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16péIben 194
. .etaJran3' 134
nélküli vázlat terepbejárásról 252
_ vázlaton (l :200-1 :IOOO-es) 252
JD6retIU'ányos rajz 251
_ vázlat 251
.
bórők alátéteire sz relé e 356
_ fémtárgyak lágyitása 347
_ nyakú ing fémveretei 52
merevv vált bór 354
IMr'f6ld 258
_ kő 10, 161
metkuriklorid alkoholos oldata 360
mémök 305, 307
mémökl karó 217
_ munka 295
_ terep! Ivétel 131
mh68sztal 233
keret 81, 86, 102, 107, 109, 259
léc 220
léc (fényképezéskor) 248
6n 29, 255
szalag 11, 29, 131, 217, 219, 233
szaing (fényképezéskor) 248
sza laghoz szög 259
merőleges árok 59
- kutatóárok húzása 223
mértékarány 194
"mértéken felül"' ábrázolás 241
mesterséges árok (erőd) 129
fény 375
halom 12, 58, 120
- halomra telepített temetők 53
- terepalakulat 11, 13
- víztel~nítés 267
mesterségesen kialakított falmaradvány
314
mész 270, 277, 297, 299, 300 360
álló szín 277
berakás pótlása 325
berakásos edények 315
- kerám ia tisztítása 317, 318
habarcs 177
habarcsba disznószőr 303
"7
habarcsfalazat ülepedése 300
hydrát 299
hydrátpor 300
k~sZítés 277, 299
ko 138, 296, 299, 300
kő kezelése 297
kukac 299, 303
leöntés 74
lerakódás 318 343 :144 349
lerakódás eltávolítása '326, 335
lerakódás eltávolítása fémek ről 332
lerakódás eltávolítása mázas
tárgyakról 318
lerakódás feloldása 316
lerakOdás festett edényen 317
lerakódás lazítása fémtárgyon 332
Ittakódás leoldása csontokról. 349
lefoakódás mechanikus eltávol1tása
317, 339
'

m z I rakod s u\'
n 328
mente tégla 303
oltása 299
pép 301
r leg eltávolí
rel"
'
é" II voIIlas
f t rol 318
r teg eit VOhl a tn ItU.... .
ről 363
'" ny
rét g eltávohl a me z~r k
részekröl 318
~7~eg eit vohtá a ola. z mőd zerr I
r ..t g k t falf stm ny f t krek"p
kozött 280
po
rél It vastagság 273
szappan r leg 353
tej 297, 299
tej alapoz..ású falf t.m n 276
tej alkalmazása 297
tej ö zet telc 297
tCJes dörzsöl 297
tadalmú kóz t 296 301
víz 273, 276, 277 '
zárványok 303
m s zel kev rt túró 326
könnyít II cement 274
- \'aló leon téS 54
me zel'. 299
me zeit fal 189
méter 241, 257
met zet 13, 17, 19 31, 102, 155, 199, 201
fényképezése 109, 248
hiánya 200
hossza 146
készit 143
rajz 26, 57. 109, 154, 251. 255. 260
rajz felvétele 255
ra,iz készíté e 237
ra;z ké zítésp m rrikerettel 256
rajz méretaránya 255
metsze ekkel történó kutatás 15
metszette! el!vi;tt k <zült rajz 251
l'T'ell1alkohol 268
mézga 317, 354
- pnvv 265
- oldat 269
mezőf!azdasá"i érdekeink (iltyelembevétele 17
mezógazda.ági e zközök va. ból 331
_ munkák 17
mikrofauna 103
mil<rofelvé nl 376
mikrométer rsavar 225
mikroszkóD 225
mille passuum 258
millimpte' 251
_ füzet 258
_ lap 256
Da Oír 256. 258
'-den harmadik szelvény kibontása 60
m~n den második szelvény kibontása 60
~rndennaPi élethez tartozó lell!tek 115
mínium 302
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mintadarab habarcspadlóból lee
k6anyaaból 183
t.erazz6 padlóból lee
mintás ólomtál'lYak rendbeh0Z8ta1a 3411
padlóté lák 312
minftáZő anyr.g 3M
mlril)'V"aG.:kok MO
hthras kuJtuszkep 188
sze. Iclyek 168
mocsár llirazulata 12
vA,· 180
mocsal as vidékeken kiemelkedő halmúk 130
módosabb temetkezés 53
mód ItOlt Kreftmg eljlU"ás 3311
módszer 16
m gyoróla 3li9
mo1dano-gJpsz 329, MO
mondanivaló csornópontokba való tömörít
373
morzsolódó anyagu kerámia tisztítása
317

-- anyagú Iejetek kibontása 701
kövek kOJ\Zervá1ása 327
m(.sás 247
m ható padló 364
m0s6fazék 364
moushen
bercsont maradványok 33
mozmk 269, 271, 360
ágy 271

dóle I r tegben 190
pn} ve vásznas kiemelése 272
felkapáj sa 270, 271
felszcdendő darabjainak megszámozása 270
felszcdendő darabok mérete 271
felszed s 270
felszedés ideje 272
felszed
enyve vászonnal 270
leJtépése 27u
lej ület lera asztása 271
lelület kisebb hiányai 270
felOlet konzerválása 270
(eJület leli ztItása 270 271
felület nagyobb hiány~ 270
lelület védelme 361
felület zsírtaJanítása 270
fel vésése 271
fúrészelése 270, 272
hely ZI ni [enn tartása 269
helyszIni rendbehozatala 269
hiányok pótlása 360
kIegészítés 270
kövecskék stukkohabarcsban 360
lapok összeillesztése 360
megóvása 294
padló 181). 191), 191
padló kiegészItése 312
rendbehozatala felszedve 2611
restaurálása 269, 360
szálli tása 271
tisztítása 269
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mouik töredékek cementes haban-sba~
381
••
védóberendezés 269
vésése 270, 271
mozgókép-felvételezés 250
MöIJer tanár 298
mur.iciPlum 161, 162
munklwnyagok .$64
asztal :164
bér 25
csoport 27, 28, 209
csoportok beosztása 28
egység 30
egységek átcsoportosítása ~l>
egységek feladata 30
együttesek 26, 30
együttesek teljesítménye 28
erő lehető gei 26
erotartaJék 26
prőviszonyok

22

ezköz 54, 364
folyamat bemutatása rajzokon 75
hely 30
hely felszerelése 364
hely kijelölése 28, 29
lIeJy vezetője 29
helyek végigjárása 31
helyek vezetőinek feladata 30
hetek 23
idö 25 28
könyvek kezelése 30
közösség 5, 260
közö ség megszervezése 23
közös ég megváltoztatása 23
közösség tagjai 23 26 29 30
közösség vezetője' 23 '27,' 29, 10
me&$zervezése 16
menete 80
mozzanatok 367
pár 28
zünet 23
társak 4, 16. 17 24 27
telje ítmény le~éré~e 30
terv 16
üteme 20
ütemezése 21, 23
vezető 28
munkáltató vállalat 21
munkáshfany 23
szállás 26
munkások 26
bizalmija 28
díjazása 21
és szakemberek számának aránya
26

létszáma 21
munkateljesítménye 19
száma 17, 24
szerszáma 28
mutatlo 174
muzeális anyag pénzértéke 367
:- anyag tudományos értéke 361
muzeum 6, 9

JII&\JeUI1l adattára 368
_

a~nlsztrátora

30

anyagának egyeztetése I ltárkönyvvel 367
fejlödése 373
helyének tiszteletben tartása 372
irattára 368
llltogatás id tartama 373
látogató 309
látoiatottsága 374
rendezése 6, 365, 373
rendezés célja 374
rendezés reálizmusa 372
rendezés vesz lye 375
új szerszeményeinek bemutatása
S73
veszteség anyaga 368
vezető 8, 368
mÚll!umba kerülő köemlékek rendbehozatala 326
- kerülő leletek 308
mÚZeumban őrz"tt anyag ellenőrizhetősége 367
mÚZeumbelsők tervezése 372
mÚZeumbogarak 356
mÚZeumi előadás formanyelve 372 •
- kJállltás 309
- raktár 306 •
- tennek alapszlne 374
mÚZeumok állami tulajdonba vétele 367
milbllr S56
mübllrrel való kie,:tészítés 357
mGemJék 13, 14, 191
feltárása 15
jellegú épületben kiáJJltás 372
helyreállitás 294
külső megjelenése 306
megóvása ~06, 307
ügyekben jártas 305
milemJékek múvészi adottságai 306
- restaurálása 295
rész!etek helyreállitása 306
szabadban való védelme 31:1
tartós védelme 306
történeti adottságai 306
újjáépltése 295
- Visszaállitása 307
mGemléki épületek· rendbehozatala 313
falfestmények kiegészItése 278
feltárás eredményei 187
szakbizottság 185
...:: szakértő 181. 182, 187
•......ely 102, i63 174
- fallnak s;lne 364
IIIGtedvelő ásatások 12

mGk6 302

llIGaZak.i

eljárások 306

IIlGazerfelelős 29

- hOrizontja 237 \
- talp 224
IIIGszerek 29 217
- karba~tartása 29

nak m

ád [Ih zn I sa
k vc 203
korc 203
-

t tő III

- váza kem nec 123
nagycsaládok t m tói 51
nagy ed ny k ös. ze Ilit
320
~t kú múalkot sok 311
klter~~ sú bolygatd 26
látszőgu objeklfv 246
mér tú bronztárgyak rozsdótlaní
tása 340
méretú tárgyak k I gé zit
342
~ért~kú t rkép k zít
93
sulyU láda koc ira rak
287
termek kibontása 190
nagyító 217
nagyobb épületek feltárása 24
földmozgatások 21 305
kiterjed sú sírok 7'3
lejtés mérése 220
lejtők hosszú ágm ré e 220
méretú őrtornyok 158
üvegek 364
váro i templomok 182
napidíj 25
napló 29
- vezetés 23,
- vezető 260
naplóról készült részIetmásolat 292
nartex 166
nátrium 329
koleinikum 280
nátron 297
lúg 339
nedves helyre kerülő rák 359
_ mohában beszál11tott [a kiszárllása 358
nedvesen beszállított ialárgyak konzerválása 358
nedvesség elhárítása 296
ellenj védekezés 207
_ szívó tulajdonság megszünteLése
280

_ védelem 295
nedvszivás 267
negatívok kidolgozása 247, 249
néger 375
negyedelő módszer 55, 58
négyes sír 73
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népvándorláskori települések 13
_ temető 63
néz6ke 221
nézőtér 170. 171
nikkel 331. 338. 343
háZ 119
nitrát 329. 338
négysz6C1etü templomok
nltrátra vizsgálás 333
négyszögöl 257
nllrocellulózeoldat 297
négyszögű alaprajzú er6dök 1M
nitrolakk 327
_ szerkezet deszkanyomai 89
noniu z 229
nég)"tomyos erőd 178
noniusz beo ztás-ré z 226
négyzet alakú alapraj:ro őrtorony 158
normális pont 216
_ alaku szelvények 105
női sirok <14. 47. 49. 51, 52
hál' fel mére 180
\'j elet 52
hél' helyszínrajz készit
238
növényi anyaggal kevert (öld 206
hal' kijelölés 223
cellulózeoldat 361
háló terk pek 251. 253
c erzé 354
halózat IllO, 2-'0
c erzésű bór kezel é e 3-6
hálozat
rajz 251
építőanyag 202
h IÓzatOl rendszer bekötése orszáhéjjazat 201\
halozatba 253
k rtevők 368, 369
m 'r 257
mag\'ak 290
nél:yzetek • zümozása 107
nyerS<'1nyagú textiliák 350
n' 'Zete
Inprajzu vár 178
nÖ\"l)nv z<irakból (ont koszoru 87
feltárá 17
n 'vcn)'tani nnyag 99
ká\'n 176
növénvzet el zínez-dé e II
me
107
- 'I!vökerCl (alhézagokban 293
on 345
\·ö 'er i kövekbe ~93
.zl\'O) 5.
nvakba\'e tt 'ön vfüzér 7-1
h z k k 2
n akpercc 37•.il. -14, 47, 49
T' m
PI
_ i'm I ii dL ZJtc k kie lite. e 312 n 'ari munka 23
n"dl 'uk irány<inak jelöl e 88
nm. fcm k 330
fém ed' nvek 47
nver II ~l. 52
•pa ina 3011, 330, 334. 3311, 340
r ontdi zei 349
patina (eIül te 338
fan.·omai 75
patina zine 331
(edéI 213
palinójú bronzpénzek 346
tetn IH'
emez 75
tetö kunyhó 115
koron 364
\'eret H, 78
nvoma 74
nyer bór 356
'em zis . zen él' 172
lenolaj 360
" mz tllazda ' l szempont 301
bór 356
nerT'z.e i \'n 'on me órzése 306
talaj 192
nemzet é~ (ormájn 37
tégla 176
jelző 49, 74
,nye és 17, 107
népi c,oportok em kezé j módja 44
nyesiecset 356
épí1kezé i párhuzam 198
nyiladék 240
éoí ménvek 194, 215
nyilak száma 52
történeti élI 12
nyilc úcs 52
n 'phagyomány 10
hel!v 36, 40, 41. 47
Népművelé.l
~inisz érium 17
ves ző 49
néprajzi analólIiák 194
nyíl (edéIszék 203
anmlZ vi dlata 354
sokszög-vonal 231
IIn; i é 373
tűzhely 122
párhuzamok 199, 205, 367. 375
tűzhelvek körüli díszítések 208
p Idák 214
nvilvános illemhely 170
t:\r,p'isl"T'pre 367
nyírfa 359
n . P zen; előadások 9
kéregbe csavarás 51, 69
néptörténeli kö\'etkeztetések 33
nYíró szilárdság 304 I
népvándorláskor 31, 45. 117. 164, 386
nyitoll po!cozat 369
korai germán szakasza 118
teret szegélyező oszlopsor 165
népvándorláskori sírok 68
teret szegélvező pil\érsor 165
telepásatás módszere 117
nyo!cszögletú belső terek 168

.&..v......
n~~

alakú er6dt

1211
putri1alWok 113
négySZÖIbe beftlPS 501 ~ ..._~ 138
négyszillletell taraaott IWn"

U"

ti ótok 47
tt csontváz 46, 73
irányításának megállapítá a 90
csontvázas sír 37, 39, 46, 90
csontvázas temetkezés 33, 36, 37,
38. 39, 40, 41, 42, 43, 45. 48, 51, 53

ollott m z t rol
299
- \' kol .hoz 299
olv SZloH kl rmé zoldal 297
omladék 106
omlési \' . z h' 193
omla zt
lOi
oml kon)' fIak 303
~kt1vlencse 246
(al k Inj kt l
30
Gbjektum 21
oml (al 280
_ fenntartása 28
ón 338, 343, 345, 347
obIZidIán 35
mfm k olv 7.6
_ nyfihegy 36
ötvöz t i 345
&eresztény bazilika 166, 167
p sti. 345, 3 9
_ jellegú tem tő 44
ava. r
345
_ padlómozaik 269
t rgyak légtel nU
345
_ temetkezésck 44
tárgyak mechamku. II zlil
345
OItk rfesték 34. 35
ónoz01 drót 324
_ nyomai 74
vasdró! 324
rögök 34, 35
optikai m gvil 'litásm ró 247
oklevele adatok 10, 183
- szl t za 29
- anya 177
ordinata 233
- említés 10
organikus mállá 296
oktatótilm 9, 250
orsó 48
o1IIJfesték 324, 342, 350
gomb 36, 40, 41, 44, 46, 47, 49
- eltávolítása falfestményről 275
karika 36, 49
- leszedése 282
országos (elm rési r nd zel' koordináta
olajfestmények 281
hálója 231
oIaj-szappan alkoholos oldata 296
Ilyűj emény 365
olajok 276, 298
háromszögel l r nli<zer 180
olajozott üveglap 351
múz umok 365, 3jl8
6lak 114, 128
Országos Történeti 1úz um 17
oldalágas 213
ortokromatikus nellatívanyag 250
ajtó kiállítási termek 374
ossuarium 42, 55, 95, J83
metszés 229
Oszentiván 208
metszetek 150
oszlop 18, 185
nyomás 304
csarnok (elbontása 166
szelemen 213
(ők 165, 186
láb 165, 166
- támaszok meglazulása 304
lyukak
114, 117, 126
oldalra fektetés 52
lyukak beszámozá a 108
oldalról való bontás 67
lyukak helye 11 O
oldhatatlan vegyület 297
lyukak hiánya 126
olló 41. 47
lyukak mélysé ének időrendi kO- ágas kecskelábas tetőszerkezet 198
IÖnbsége 126
5
ólom 338, 343, 345
lyukak mélységének megálla pfablakkeret 345
lása 114
bárcafélék 345
lyukak szinlenkénti bemérés Ili
Csődarab 54
lyukak
térképezése 108
CSövek 176
sor számozása 107
díszek 345
sorok 165
karbonát 345
vázas házak 126
lemez 295, 359
vázas sárfalú ház 125
pír 302
oszlopok 266
oxidrétege 345
_ famaradvánvai 126 .
szobrok 345
_ földbemélyedő lyukal 117
táblácskák 345
_ nyomai 166
tárgyról porózus oxidréteg eloszlopokon álló tető 175
távolftása 345
osztálykérdések 375
tükörkeret 345
osztófalak 172
Vfzvezetékcső 345
l
osztott
hím7.ó(onál 353
o -uk nYomai 166
ovális alakú belső terek 168
Oltay Károly 216
ajakú égetótér 175
oltott mész 273. 299, 300, 301, 362
épületek 170
- falazáshoz 299
formájú tűzhelyek 117
- habarcs keverési aránya 301
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&llZefüUések vlsszaálIitása párhuzamok
o id 345
alapján 308
oxidáló any'- 329. 331
&IIZefOIgéseket megbontó elszínező
oxidrétetI 330, 334
dés 81
oxigén 333
lIIlIZefüggésnélküJl állatsirok SZámOlá
öl 241
80
önálló fürdő 174
ösaZe!üggő jelenségek 3
öncélú lIIOlIerneSkeC* 312
jelenség
hely zínrajza 13.2
önkény
m4retek megá1Japftása 1115
szelvények 145
llnt6mlntávaJ készitett tárgyak klegé!zfilsszehajtogatott kardok 41
tése 312
ÖSSZehasonlít6 vázlatok 251
öntőtégelyek 178
ÖSSZeillő cserépdarabok jelölé e krét _
öntött boltozatok 304
val 319
falazá 139
összeköttetés bizt ítása 157
Padló 183
össze nem állítható falfestménytöredéöregségi pótlék 25
kek 280
llregtorony 178
ÖSSZe nem tartozó zarkofágok é
őrhllz 138, 137
szarkofágfedelek 71
őrlőkő 40, 291
ÖS5Zeraga. ztott darabok homokbaállí"örök vaku" 248
tása
320
őrtorony 135, 137. ,1·n. 1~7
összeraga. ztott edényré zek szétesése 322
alaprajza 142, 158
ös zero kadt edények 316
belső 7.('rkt'Zete 158
összerótt kopor ó 50. 69
emelet bel!lÓ kiképzése 158
összesítő felvételek 251
kiterjedése 158
helyszínrajz 232
tönneléke 158
.. zeszö eit koporsó 50
őrtornyok
~ repe 157
ö zetartozó darabok ös ze illesz é e 279
/In I kO'e el ény k 368
épí ési szaka zok megállapítása 145
ő lIatok co;ont i Inak kezelé
3-19
faragott kövek 165
ő kor 31. 33. In. 68. 71. 74, 77, 3U, 317,
leletek együtt-tartása 289
327. 350
ö zetett formájú verem 126
őskori aO\'al( 13
vízszigeteJések 295
csontok 349
összetettebb díszítésű tárgyak kiegé zrcontváza. emetkezé 67
té
e 311
épitm n 'C'k alaprajza 200
fonnájú tárgyak kiegészll'se 311
épitménvek rekon~trukciója 209
ö zetörés szoká a 78
föJdvárak 11
összetört írkőlapok 187
ház 17. 21. 32
tánO'ak sírmel1ékletként 78
hulladék.l:ooör 21
úszi ásatóidénv 23
sáncok 11
munka 23
sirok 77
sirok kőborításának zerkezete 71 ötö elo ztású helyiségek 167
sírok 47. 73
telep 21
ötvözófémek aránya 338
telep aJlval!án3k csom31(olása 291
bronzban 338
teJepá atós 110
ötvözött vasféleségek 331
telephC'z tnrtozó temető 27
öv 49
telepkutatás 24. 104
települések ll. 13
rsa 47, 54
temetó 61. 63
dísz 47, 312
veretek 44. 47, 49
őskőkor 371
\'eretek és csüngók száma 74
őskőkori sirok 33
ósközössél: bomlác;a 371
Pacskolat 251
ősla kossál( 3!1. 375
padka 44
ő lénytan 103
pad kára helyezett leletek 66
őslénytani anyaI( 99
helyezett sírmelléklet 64
ásatás 103
padkás kiképzés 43
össze:\IIitott falrészek ralza 361
sfr 42. 48. 54. 62. 66, 76, 89
összeél:e t melIékletek 70
temetkezés 43
összefüeeések értelmezése 278
padka
zem í r 65
érvéO\·e~ülé. fényképezéskor 376
padlástér 203
feltárása 7, 8
padló 170. 175 183. 186
mel!álIaoítása 88
\·j·.zaállí á~,.. ábrázolások alapján padl6alap 205
alatti rész 126
308
-- eredeti magassága 190
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Ó felület 122

megujitá a 149, 191
mély ége 181
sározás 106
szint 117, 177, 190
szint alatti boltoZlltmarad\'ányok

palénkkul \ édetl t. boi h l . k 1",8
pal tr k 164
pal ntologu 24 103
palló 259
'
p lIó be,rok k 1 I
palot k h I' 177
187
pamut z'\ 3~3
szint alatti Irok 183
páncélok v. ból .131
zint áttöré e 18J
pankrom tlku n l: tl\\ n . II 'SO
szint átvágá a 118
panor ma f j 246
zint feltár ának menete 191
kép 248
szint süllye ztése 191
pannónl, i hat n'é<! I mt' bo
szint sz rkezetének megfigyelé
141
- 11m s 142
191
szint vállozások 191
lim tortén ti kut l
116
~zinten j lentk zó be pH II sírkő papír ll, 2", 351
lapok 187
- burkolatú 0\
- rdg'63
színt t '-örülzáró fal ki gé zité e
314
- vat a 291
szintezé
190
PlÍpua 375
tisztá zá a 189
parafin 266, 268, 276, 2 3, 297, 298 317
vizsgálnta 187
325, 331, 336, 337 310 341' 346'
padlón f('kvó edények 175
355, 357, 360, 363 '
,
.
,
ártapaszr teg II 7
bUI kola 263
p"dlóra b(.nmdott ktdfloSO t ["Id 124
burokban kl m It
'ak
parll.j/.<Í~ fával 122
ti , itMa .139
padlóz-"lt 72
fürdó:l ,3'. 344,
- javHlÍ~a 191
kC'zI·I" 20kicserélése 191
kifmé 338
megvizs~álása l fl
kiold ~a
,\ 3~5
padma Iyos sír 37, 43. 54. 62, 66. 89
kioldá. a \'a.lárltl'akn I '
padozat elegy ngetese 207
T 013j 322, 356
öntés 263
megtalálá a ]]5
réteg 333, 334
-- slÍrozása 207
viaszoldat 325
sLrkezctek 205
viasszal rö~zítés 265
p&l(us 161
parafinnal be ont bronztárgyak 343
pajzsdudor 47
bevont tár~l'ak 338
fogantyú 47
bevont 'astárl1yak 337
Péka 340
- kezelt fatárl!vak ral!a ztása 3 9
{lákozdvári eródített bronzkori telep 195
- kiemeIt bórlp) ek 355
pala 302. 364
- konzerválás 104
palackozott butángáz 36
parafinos bevonás '25
palaeodemográfiai kérdések 97
- kez lés 269
palánk 177
- pCl'met zés 283
vi8~. z 346, 348, 3~8, 363
cölöpök 135
parafinozás 341
keríléses templomok 183
tábor 142
parallaxi 21
paranc~noki laká. I 2
tábor alaprajza 140
parán 'CS8varok 22.1
tábor árkának feltöltése 142
páratlanszám'" s,elvénl'pk 105
tábor árkának ledöngölése 142
parázsboritó 211
tábor'ásatási módszere 142
párhu,amos árkok J48
tábor átépítése 142, 144
_ lel('tmentés 21
tábot átéoíté e kótáborrá 141
párkányok
165. 296
tábor cölöplyukai 143
párosszám,í szelvénvek 10.1
tábor falszerkezet€' 143
párta 52. 54. 74. 75, 86
tábor feltárása 145
_ alapan~'al\a 87
tábor körfalának iránya 144
_ öv 5-1. 74. 86. 87
tábor kótábor alatt 142
tábor magyarországi limes szaka- pártára erősítI' t "ke~sé~pk 87
partbeváeá~ok ducolésa 305
szon 142
partfal dlicolá a 303
tábor oldalainak iránya 143
_ tprhplé~c 303
tábor szerkezete 1-12, 151
passus 258
vár 180
t70 - 10/11
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~"'ftV rok '"
~""szokások 54
bébura szere
352
Potlányvár
II
t k
t feltüntet6 nyk6p 352
polgári épltkezések lG1
t lék kiemelése 265, 288
_ épületek 140
pásztorépltmények 203
_ lakos ág 44
patakok völgye 12
_ települések 161
patlc tal 120, 125, 211, 212, 213
polivinil-acetat 362
patina 309, 343
Pallu 296, 297
k pzód 338, 343
pomerium 161
..
lWIle 338, 343
pontatlan m retkozlé 197
patkÓBlakban elhel)'ezked6 karólyukak
pontkapc 011s 228, _39
110
pontok megjelölt e á atásnál 21-:
patkóalakú kemence 211
_
or nak \'i zom'lago helyének
kunyhok 113
meghatArozá a 230
patkóalaprajzu bást)'a 158
\'ízszin!e helyze ének me állapfkozl:.eiktatott tornyok 150
tá
237
patyolat 353
ponto :j 195
pauszpaplr 256
porcelántál 361
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települések mel(szakadá a 164
huzal 342
települések továbbél 'c 164
karperec 34
temetkezések 70
kefe 346
temetók 71
út eredeti szél
Ile 159
kés 36
viUához lartoz.6 utak 27
kor 33, 35, 113
román cemenl ház.ak homlokz.ali vak
lap 343
kolásához 300
oxid 338
cemen készité. c 300
oxidok vegyülete 338
kor 182
rozsda 343
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szogletü templomok 167
sza ú alaprajzti táborok 154
szŐl(ú tábor 154
szö/lú záródású szentélyek 182
szögvonal 240
sorban telepltett t mető 51
sorokban le\'ert cölöpök nyomai 158
soro. temetkezés 45, 46
temetők 50
sósav 276. 282, 315, 316, 317, 318, 3-1-1, 364
s6sa\'azás 316
sósnvbnn oldott cink 340
sövényfoná os földfallal kerített város
180
speciáli méretü té~lák 303
pirális 38
karperec 37
spoliák 189
tatio IH
staniol 3-10
letisztítása 340
stannum 345
statika 304
tatikai . zámítás 304
statikus 305
Steffen en-féle eljárás 334, 358
stokkolás 298
stukkaturgipsz 301
stukko 190
habarcs 270
\'akn!at 276
sUJ!aras fala 170. 171
súl,'ns tár -aI<- kiegészíté e 342
s\Í-n1 6kefe 297
<üll 'esztc tárlók 374
sütókemen('ék 126
fel /Irása 121
< mph 'si -szögle 98

z.,b<ld ibelIa 216
·...zzel készíte edények 41, 3h
terek városban 163
térr l ellátott középületek 173
tüzön égetett edény 1< 315
sza 'Idban lévő falelpte'< konzervá!ása
267
lévő kemencék 12~. 126
szabadon álló tűzhelyek melletti tárgyak 290
s7.abadtéri Ó kókori telep 103
telepásatás 99, 104
-

telepek 110
t glalapaJakú táborok 146
alakú gödrök 117, 118
ájú kövekből rakott fal 313
lOkszögletú erődök b stYái 156
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törésfelületek 366
ek 368
emberek 8, 16
6rtó bizottság 278, 311, 313, 314,
Ul. 349, 353
,"ói v lemény 311
értók dönt
311 312
értők útmutatása 312
Irodalom 365
nkent ID'má ba kapesolódó
részlctk p k 248
felv tel 131
~k302

Z. eljárása 355, 358
..uenaav 276
idltereszt 217
IdIlúcsínálás 26
- felelő e 26
tállúhely 205, 206
- köl ség 25
IlUlftáskölt ég 25
WaIma 291
WIImlák 340
.,- szesz 356
- szesz oldat 344. 346
- szeszes oldat 347
1IÚIok sírok jelzésére 259
1IÚIIokkal jelölés 80
1IÚIIozott dróthálószerkezet 346
- jel10cédulák 248
_töföld 23
-.ppan 353
- lúgja 353
-ppanos víz 282. 343
lIÚ8Z fal kprítésként (éoítménynél) 138
- fnlaznt vízszívása 301
'*1tó faállványzat 175
helyiségek 174, 175
-.rtofág 43, 70, 71
fedél leólmo7..ása 71
Számára áso t gödör alakja 7\
számára ásott l"ödör lej öjének
megállapítása 71
számár:! ásott gödör nagysága 7\
teteje 70
-.rtnata sírok 69
IIInnaták 45, 62, 74, 315
-.rtnatakori település 117
lIanl 348
- fn 213
- karperec 41
- lábperec 41
-.rvasmarha temetés 49
~arhá al temetkezés 68
353
... 362
beverésének iránya 70
- helyZete 88

ze It f kopo k ny tn I 72
z II IYko 159, 160
sz ('nye. bb lCtnl'lk"zc 7
z g ny Ir 46
ze I lek különb eplté I módj 135
szegletes földbcválloll kemenc
119
. zeglyukak kijelök 303
zekrenyek 364, 374
tnolytalanll
369
zel lonyilá 211
z I m ng rend 123, .01
It r nd
tn old
218
z rk z l 203
zelen('(' I, ncf i 'g .71 ,\" l 47
zel ncé libella 21 • 217, 2'\6
szél s árok ( roo) 130
kutatóárok 18
. zelet lő m6d~zt'r 57
szélj rás 18
szellozö k', zülék 3r,
sz ló módszer 57
zelvény 15, 20, 59
bem rés f17
f nyk pez 5t' 57
hálós feltár 164
hálÓ7ato
rk p 103
kijelölése zsinórral 17
kltuzé e ~zij!ll ukörrd 2'1
lerajzolá 57
nycsése 61
. záma 107
zplvények lOS, 121, 223
feltárása 102
iránya 32
kicövekelése 105
kijelölése 30. 106, 218
között földfal 60
mérete 59
szelvényes feltárás 20, 31, 148, 172
- módszer 31, 32
ozembefordulva fekvő csontvázak 73
;zemcsenagysá/l-vizsl:álat 104
szpmes kemencék 120, 122
._ kemencék fekvé.oe 120
_ kemencék fel árása 121
szpmlencse 217
z;m~zerkezet Ös.zeál1ftása 294
szemléltetés 371
széndioxid 296
_ kéneg 356
kére~ 360
maradványok 52
sav 296, 299
s~vas ammóniák 277 360
_ tetraklorid 337, 356,
agok femben 366
szennyez!Zol:v~etó csatorna 159
szenn
szentélv 161, 185
alaprajz 185
t j . 185
és hajó csatlakozÓ pon 31
formái 185
kiképzése 185
lépcső 186

I

·i2i

szentély ZárÓdáIO 185, 187
szen 312
szentsélház llMI
Szerelmey 2SI7
tone lIquid 2lI8

-

szer 29'7

S7erkezet 202
(er6d) 133
195
_ rajzban röpit
_ rekonstru41ása 133
vetülete 201
~kezeti elemek alaprajzi vetületei 200
rajzok 258
_ rajzok méretaránya 258
szerkezetilell fontos falak 189
_ megv4ltozott bőr 354
szét~tt ,fáit 288, 357
széte!ett fák ln Itu kiemelése 268
szétesett fák ln situ konzerválása
268

szét nem esett faleletek kezelése
287
S7erkezetOket részben őnö fák kezelése 357
szerszámok 12, 44, 47
fa nyele 75 •
helyzete 88
kiegészítése 311
koptatása 25
örzése 28
5Zerszámos szek~ny 364
zertartásban előírt hel 'i5égek 166
zertáros 29
sze 'es anval!ból álló múzeáli anyag 369
S'.lt'n'es anyagok 348
- lln~'a~ok konzerválól 348
IIn... lU:Ú leletek 348
bomlás 348
s7ervezési feladat 30
.zen'ezl' munka 8. 28
szerzetesi templomok 182, 185
emplomok padlója 186
S7~z 277, 280, 357. 358
kiéll:etése 320
láng 320
szétesés 'e~zélye 321
s7éte!lés öl megQ\'ot edények kezelése
315
széteset bórleletek kiemelése 266
fák 267
szétmállott edl'nvek 89
szétrál/o t oorök ke7e1~e 356
zét~zórt tE'lepü1é~ 119
s7éttört edények ös~z"állitá~a 306
szige 12
~zil!etelés 295
szil:!ete1ési szakember :l05
~zíi 75
e1os7tó 41
vél! 74
sziklavárak 178
szikrafogó cserén.. 123
szikuritos vakolat 294
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bikarbóna 340, 347
bóna oldat 344, 346

ul1údaD álló épületrészek 121
uillclwn 29'7, 331
sziJJUDetrikus elrendezés ü helyi
k 169
_ épületek feltárása 32
_ helyiségek feltárása 32
színek 128
_ elváltozása 310
színes fén)'képezés 250
kréta 259
máZu tetőfedő cserepek 178
_ nyomá~ú zintvonalas térkép 241
rajz 134
Ü \'el(ITlaS5Za 327
színház 170
bejáratok 171
szlnszüró 246, 249
szlnt emelé e 106
különbség 12
vállozá ok feltüntetése 131
vázlatok 251
vonalas felmérés 180
vonalas régebbi térkép 12
von~1as térkép 55, 100, 180
zintek alatt talált betöltés i r 'leg 181
szinteknek egymáshoz való viszonya 235
236
. zintekre bontott felvételezés 83
szintelen lakk 264
szinter 315
szintezés 131. 145, 154, 235, 237
szlntezéshez értő régész 29
szintezési alappont 236 237
alappont bejegyzése 260
alappont tengerszín feletti magassága 236
alappont viszonylagos értéke 236
szintezett lixpontok 59
szintező 258
léc 237, 258
mérce 255
műszer 217, 235. 248
műszerek szerkezete 235
szi ta 258, 322
s7ívalakú csüngő 37
S7kita idők népei 39
szkiták 39
szláv égetéses sírok 50
ékszerek 51
halom írok 50
sfr 48
temető 54
szlávok 50
szobabelső 165
belső szelvényes feltárása 154
füsttelenítő 123
hát~ó sarkában verem 126
tapasztott padlója 120
szobrászpermetező 274
szerszámok 364
~zobrok restaurálás elve szerinti kiegészítése 312
szocialista kiállítások 371
sz6da 364

.359
....YOIIDaDy 12

megismerése 76
sirok 49
rudazás 203
egymásmellett húz II falak 182
e8Yffiásmelletli sírok feltárása 76
eJYITIásmelletti sírok leletei 76
t6nY 250
ténYü világítás 374
hamvas sírok bontás" 94
hamvas temetkezé 36, 38, 39, 40,
42
anyag 21, 107, 290
csomagolása 290
jelzése 290
teodolit 225
JIIIIrék 186
~et régészet 7
kítűz se (90"-os, 180~-os) 221
mérése vízszintes síkokban 220
vasból 331
térések mérése 216
felrakó 257, 258
,.,mérés 224, 227, 230
mérő 257
prizma 221, 223, 258
tükör ll, 29, 150, 183, 221, 223, 232,
233, 235, 240, 258
IIllIIetes alaprajzú szemeskemence 122
t 3:l1
lI&'kefe 324, 325, 326, 238, 336, 339, 345,
346, 364
IIlIrszita 364
lI6r6k 350
~egközti rajz 376
llllvet 87
alIv6szék 114
IItereo-fe1vétel 250
8ZTK százalék 25
ad 369
lZU1fát 329, 336
IZU1fátra vizsgálás 333
'lllhószerszámok vasból 331
lIIlk felületekkel dolgozás 102
IIlIbégszerü hozzáépítés 295
lIIIrke ón 345

..m

tibor ll, 138, 140, 141, 142, 154, 178
-

árok alakjának tisztázása 147
árok átvágása 147, 148
árok rendszer 147
átépítése 150
beépített területen 145, 147
belseje felé beugró saroktornyok
150belsejének átvizsgálása 151
építkezések 141
fal 145, 162
fal és torony csatlakozása 148

lal kll'ulml z géb..l....
147
J
~ korul ró
fonto
pOlct I 152
h05 zanti falanuk Ir nl' 147
Ir nYil
146
.
kapu 146
kapubástya 146
kapu. elOlII l ICP 163
~pulDak feltár I . rr ndic 149
klterJl-dé e 143 1<\6
kiterjedé ének ' ti ZI zá
147, 148
k orm g ha oz'
148
kornyeZClének red II . zinlJ 151
m reteinek ti. ZI, zása 147
paranc noki lak' 142
r l ~ek II zt
a 145
orok a tartoml\ny bel ejében 141
v ros 161
védelmi berendezései 151
védelmi építm ny I 150
tábori kórház 153
táborok beosztá a 146
elhelyezése 142
pfléstörténet 154
fából 141
fekvése 143, \-l6
formája 146
gy ptéglából 141
határvonalon 141
táj alkata 3
múzeum 374
tájékozódás rétegekben 31
tájékozódó kutatások 180
tájképszerű távlati képek 244
tájolás 33, 36, 39, 40, 41, 89, 90
leletek kiemelése u-üin 90
megállapítása 90
tájoló 29, 131, 223, 234, 238, 243, 258,
kezelé e 90
talaj 18, 132, 303
bolygatás 31
elszínezódése 96
felszín én rakott máglya 70
foltok 105
mechanikus 305
mi nősége 260
minta 104
összetetele 329
szint 181
változása 260
víz elleni vedekezés 204
vizsgálat 18. 156, 192
talajban lévő vízben oldható sók 329
talapzat 165
_ felépítése téglából 161
tálas teme kezés 35
talicska 25, 259
talkum 321. 337, 350
táUal fedett urna 69 39 40
_ leborftott urna
,
talpcsavar 224
_ gerenda 210
gerenda toldása 212
tabor
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talp

-

aerendú
k

épftm6Jl7 IQII

leIédIW'6 DBkOl

tirIJÜ ei)'lDáshoz valö viszonya 376
t4rI)'BkOD használat követke:&tében való
, kopások Iránya 367
tárg)'akráI készült másolatok 251
téraYi emlékanyag 309
t4rlók 3'12
számozása 374
színe 374
társadalom 48
tánadalcmfejlódés törvényei 7, 373
kialakulása 373
külol1bözö (ormái 371
történet 161, 365
történeti következtetések 33

talpas libella 233
támalztótalon vfzatlltelII repedá 3M
ptllmk _
témtal 57, 103, 1M
falak mervtzsplúa 30f
pWltr 1'lt, 183
piUmk meavizllPlúa 3M
plUltrekkel erósftett templom 183
pill res templomfal 182
tanúfal 192, 222
eltávollt4sa 124
lebont4sa 122
373
me ny
124. 125
változa nt 373
megvédése 103
mltozas. in. k tÖI ényszeru
ei 313
útfeltárásnál 159, 183
rsadalmi berendezkedé 137
tanulmányi ásatás 24
réte
zl>dés
38
tapasztot falu ir 51, 63
lervez
O ' rban 209
padozat 1II
tal:OZódltS 39, 46, 375
ső\'ény 213
tudat 372
tüzhely 207
tulajdon 367
táplálkozá 366
vonntkozású megállapítá. ok 19
tapogató arok 102
tarsoly 52
tárc ás c~\'ar 224
leme? 47
tárgy állaRmegóvá~ 369
zár 47
e l'zt te e leltárkönynel 368
ta~ol\'bn helvezett ké z ég 47
épségének me óvása 369
erede, I k'ának hel}'reAllitá.sa 306 tilr ókonz lok 178
szerk":,"t nélküli építkezés 202
eredelJ j II ének megk"zelitése
<zerkf'ze ck:
elemei nek
dől é I
308
iránv(l 200
rede I zin,
e 310
tartomán
v
örténet
161
fek '~ének ábrázolá.
66
tartom'tm'i ú t hál6za 161
fén}'ének me hami itása 326
áska 1l
formájának m h. mi it ';ll 326
Tatá~ánc II
ha~ználat közben 374
tauslr07.ás 348
használata 387
tauslrozot '"s :l3:;. ~-l8
h zná a n k hel}'e 367
ta -as7i'
óicfénv 23
h Irén k ábrázol' a B6
mlmk:l ~3 helvze e 4, 387
távcsii 216. 217. ?5. 227 2:l5
hIán 'ainak kie zit E' 310
thaj ot áiBsa 225
k zi ésén k .z ml')!'l~ 374
kezl'lé el I I áll~ t." 1'1'1
beállítás" 225
kezelés<' heh'~ínen 261
rE'ncfe< állása 225
1(1
,
261
t flVI:l I kép"lc I 1
kiJaví .~ 308
rajz 251
kúlönl
h 1}"Ze e 75
távolesó pontok mérése 217
le[nt
367
tflvols{il!Tllérésnél használt mértékej!vsél!
lencse 217
257
lel körülm n}' I 367
t&. 'olsAg; iránymérés 223
lelőhelve 367
echnikai zakemo r ?1l7
leltári .záma 309
vizsgálatok 322
maracfnlnval 117
tégelvek 364
mérete 367
tegez 49, 52, 86
rend 'et"s 121
díszek csontból 349
rendelt tésének meghatározása 365
maradványok rajzolása 87
romlásának megd lása 308
vasalások 78
ronJO(átásának fizikai okai 3R8
vasalás kibontása 74
ronRálásának kémiai okai 368
tégla 13, 70, 99, 125, 138, 174, 177, 259,
rongálásának okai 368
300, 303, 313
szerkezete rajzban 376
anyag vizsgálata 189
színének mel\hamisítása 326
égetö 175
visel~nek helye 367
égető kemence 44, 174
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kemencék égetotere 176
kemencék s~erkezete 175
kemencék tuzelötere 176
tpftkezés 177
6pftmények 71
6pftmenyek falmaradv nyal 12
6pületek 99
fófalazás váltakozó rétegei 138

faJ 301

faJ repedései nek kitöltése 305
fal süllyedéseinek kitölté c 305
(falazó) 303
forma 138
belyl sajátságni 177
kiégetésének ]J norz' sc 303
klfermelése 12
kötésmódja 70
lap alakú felület 18 '
lap alaku sírgödör 51, 54
lap alaprajzú ől'torony 158
lap alaprajzú táborok 154
(másodlagos felhasználású) 70
mérete 140, 177
mintadarabok 183
(nagyméretű) 303
padló 183, 11l6, 190
por 270, 360
poros habarcs használata 313
rend !telése sírban 71
sir 54, 70
sírok építésmódjának ábrázolása
86
sírok építé módjának megállapítása 86
számozása 70
szilárdsága 177
színe 177
törmelék 12 120
(új méretú) '303
• vetők 20
_ból épített koporsók 70
MRlából épült ház 138
MRlával borítotCsírok 71
- falazott sír fedése 43
- körülvett sírok 71
- részben körülvett sírQk 71
'NIIáS 12
teaUJae 42, 43, 138
tlWnszór ecset 275
Ielm6formáj ú sírok 50
1IIIek 12, 15
telep 20, 21, 24, 32
- ásatás 24, 28, 289
ásatás házszintjeinek feltárása 186
ásatás munkája 106
belső beosztása 161
és a beieAsott temető elkülönítése
79
feltárás II 32 99
kJteriedése' 31'
helyek 8
~elYének' léptékes felvétele 194
Jelenségek 7\1

telep k p I ltil
kl'lrje c ... 32
kOl' 31
k 'rfal 161
környezete 32
I kopá
15
ret gzöd
31
l rkép 375
Lel pbc á. Ott irok 5
telepen köriJ1(utó ut' k46
160
tcl prol lok ruló
nt 349
zárm zó k rám, llln"
Z',318
,grndzánn z '
k
L I nnA
O. z
\"l'rt c
k 31
""... ell e 375
tel pülé 10, ll, 1:1, 15, 120, li. 173
I
~rlerul L k , l Kely n 119'
-•
-;- pít störtcOl'1 I 3
~ t m tk zé
korára I lIem7
Lal' v, anrftll 7~
é t m('tó ugyannz(!O n hely n 7.
formája 13, 14 15
földrajzi I het:;,c
12
határa J61
helye 10
j liege 3
klterj désI' 14, 161
korszaka i 12
kutatás módja 99
nnllysága 13
neve 10
részek 375
rétegei 191
rétellrajza 32
térképez sc 14
történet 9, 191
történeti tanulsállok 14
települé ek feltárásának mód II 99
települési ada lár 14
időszakok rögzl é, e fényképen 244
korok 31
- szint 107
teJibevilállítotl kép 250
teljes falfeJület víz.<zIOl szi (' elé e 2 5
_ terepfelvétel 131
teljesen elpusztult épületek ku alá<a 181
teljesítménybér 21, 28
temenos 168
temetés utáni bolygatás 63
temetkezés 35, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 50,
53, 61, 67. 68, 73, 76, 79
családi sírbolt ia 53
egyidejúsége 62
egy sor tel!Jával fedve 43
gödörben 1I7
móclja 33, 811
súrúsél!e 53
továbbfolvlatódása 68
E'metkezé pk mej!<zakadása 68
_ rendjE' 53
_ szünetelése 53
temetkezési díszkocsi 44
_ idösZr1k 68
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temetkeIéI ~
temet6 .. ll, 12, 13, 15.

eo.

'II
. . ü,

.,, 50. lill, 'It,
nl, lIS
ütalállos embertaDi ~
határoZúa 95
úsatú 2lIlI
bazillka 45

mea-

tenaenZfn

f le ti magasság áthozasa 238
~2, 233,

teodolit 21'1, 220, 224, 226. 227,
238,239,258
_ beállítása 225

_ leolvasasa 227
tepidárium 188
térelha\árOló falazati anyagok 203
térelzáró faluati anyagok 203
bekerftéle 88
terem áttekinthetösége 374
benépesedése 33, 38
_ együttes képe a72
domboldalon 50
terep 13
épületek komb1Jláclója lit
_ bejárás, 5. 9, 10, ll, 15, 21, 22, 27,
felt4rú 23. 24, 25 28. 32
30, 32, 131, 172. 180. 183, 215, UO,
felt6ria közvetlen előkészítése 511
251, 258
felt4rú munkamenete 55
bejárás célkitúzése 14
földrajzi fekvése 33
bejárás hegyvidéken 128
helyszfnrajza 254
bejárás ideje 12. 13
k p elernzéséhez szukséges térbejárás sik földön 128
kép 83
bejárás szempontjai 14
kert 53
bejárás
útvonala H
kiterjedése 32, 59
bejárási jelentés 14, 16
kora 89
bejáró csoport 28
lakott részen kivül 181
bejáró munka 3
részek 88
bejáró részleg 27
széle 88
formák 12, 13,
térkép 4. 37. 112. 93, 375.
ismeret 12, 27
térkép tájolUa 59
munka 10, II
utak mentén 41
szintváltozásai 131
temet6höz tartozó település 98
tárgy kihagyása 21
teme!ökblíl előkerülő embercsont 349
tárgyak alak rajzi tömegük szetrme!öre később rátelepedés 85
rinti rajza 253
temperafesték 324
tárgyak földrajzi helye 241
templom 8, 15. 59. 185, 166. 182. 183.
tárgyak helyzetének rögzítése 180
alapozása 120
tárgyak részletpontjainak bemérése
ásatú véltcélja 181
232
átépltése 70. 183
belsejében legfels6 padozat átviszonyok 5
vá«ása lIMI
terepen dolgozó régész lábbeli je 258
belsejében temetkezés 53
dolgozó régész ruházata 258
bels6jének legutolsó padlószint je
kezelt csontok 349
185
kezelt üvegtárgyak rendbehozatala
belsejének teljes feltárása 185
328
bövítés 183
konzervált textiliák kezelése 351
domb 12
nem kezelt csontok konzel'Válása
előző épltésl uakaszai 188
349
fonnája 183
nem kezelt csontok tisztItása 349
hajó kiképzése 185
való kezelés 343
hajóban oszlop 188
végzett munka megszervezése 5
hajóban pillér 188
térkép IQ, ll, 12, 15, 30, 100, 102, 236,
helye 12. 15. 120
240, 243, 251
körülJ temetkezés 50
alapanyag 240
körüli temető 12. 13. 53, 87. 79. 89
anyag 10
körüli temetők slresoportjainak
beállítása tájolóval 243
ábrázolása 85
jel243
külső részének feltárása 185
készítésének ideje 241
padlószint meRhatározása 185
lap 194
padlószintje 183
régi és új adatai 159
rom fenntartása 186
tár 240
romok 10
vázlat ll, 13, 14, 251
szélesséJte 183
térképek magassági adatai 241
te~ faanyaRlI 298
méretaránya 240
templum ln antis 164
méretarányának átszámítása 257
tengeri fú 280
térképész 24, 29
tengerszín feletti magasság 235
költségei 25
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ti hivatal 228
10, 55, 68. 92,
te~~ó s::.kezet tet6h lj I 293
bels6 építészeti tagozása 372
tetózet er6sI~~ b lye 118
J1nc:szerú egymásba kapcsolódása
téves lel tél'! SZám 387
S'H
teveszőr 350
6eSZköz 49, 52, 75, 371, 375,
textil 264. 265, 343, 348, 350 3~1 352
ólap burkolat 293
.
- alábélelése 310, 353'
,
tes építőkövek pusztul~ 296
anyag 370
er6dltés 130
anyag raktároZása 3611
halom 120
anyag vizsgálata 3~1
balomra telepített temetők 53
I let kiegészítése m
hőcil"kulációs rendszerek 294
lelet tisztítása 351
méretnek megfelelő ábrázolás 241
maradvány 187
•_
..-thú kiegészítés 309
maradvány vlaszr tegbe gyazása
,· -"'-Attudományi kiállítás követelmé352
nyei 373
megerösíté anyaga 353
leletanyag begyújtése 103
kiemelése 288
módszerek 4
konzerválóanyag oldésa 351
termésZettudományos gyűjtés 373
konzerváló szer 352
tI!nIléIZetutánzó fogások 373
raktár 369, 370
talaj 17, 192
nyomok 88
terPentin 327, 328, 360,
üveglap közé helyezése 351
- olaj 358
textília 264, 350
_ szeszben oldott maszliksz 278
- c omagolása 264
IIqlentinben oldott damárgyanta 327,
- kiem lése 264
328
zövésmódjának m gvizsgálása 352
terpentinnel hlgí!ott lenolajkence 268
textiliák kezelése 264
terft pozzolana 300
kieg&zíté e 353
- sigillata 44
kiegészítőanya~a 353
temikotta szobrok 44, 312
konzerválása 264, 351
nyersanyaga 350
Wrrajz 190
restaurálása 353
teI1'J5Z ll, 12
szállítása 264
Ierrazzo betonalapba ágyazása 270
szárítása 353
.l.. felbontása 191
tisztítása 3"51
- padló 186, 190
timsó
356, 358, 359, 360,
- réteg 270, 271
- oldat 358
terruz6val burkolt víztároló 170
timsós cserzés 354
la1llet földrajzi vizsgálata 132
c erzésú bór 356
- földtani vizsgálata 132
eljárás 359,
- kiterjeaésének kutatása 27
eljárás hátranya 358
- mértékek 257
eljárás változatai 358
tervásatás 5, 7, 9, 16~ 22, 24, 26, 27,
kezelésú fák ragasztása 359
előkészítése 22
tipológia 103
- módszere 27
tipológiai értékű lele~nyag 289
- műszerei 258
típus szerinti elhel zes 370
- szervezése 22
Tiszai műveltsé!! 34, lll,
tervásatási munkaközösség 307
tiszántúli szláv temetők 50
1ervldószak 22
._ telepek 50
- munka 5
Tiszapolgári műveltség 34
tervezés feladata 24
tiszta selyem 281
tervezési időegység 25
_ tiszt~ szesz 319
~~ feladatai 371
tiszlilakások l52
-..wn 296
tisztítás 343, 352
testgyakorlás céljait szolgáló folyosó 168
tiSztítószer 346
- részek erőszakos eltávolítása 77
titándioxid 277
~serép sír fenekén 43
titrálás 334, 335 339, 340
kloridra 333, 335
Cserepek dőlési rétegben 190
megkönnyítése 335
faszerkezetének égési nyoma 190
fedés 177
tojás 44, 47, 49, 326
fedőanyag 203
héj 54
.. - . k 278
olaj-emulziÓs kotoam ago
maradvánvok 173
szerkezet '123, 203
toldás 160
szerkezet maradványa 187. 188

f33

toldott vellZ6fDnúOl aerIlIlIeCIet . .
tolóajtóa szeIa'6n1f1e 3M
topcltritlai ~ MO.
tor 48

torkrit tietOD 305

_ nqynyomúú tecsk~ 305
torkreUI'O'ZÓ _
torn4c 128. 172, 212
torony ll, 13, 138, 182. 183, 1'" 187
alapozás 143, 182. lIS

-

belsejének kutatása ll1l1
be1a6k szelvényes feltúása 148
feItúása l'"

köalapodsa 142
tomtott ábrizolása 241

totZU1

elleni

v~ekezél

104

TÓIZIeC lill

több átépítési Id/laak 134
féle építési eljárás 98
hamvaaztásos sir 73
ház alapjai egymás alatt 118
nejt1ség 375
rétesú elszfnez6dés 87
rétegü falfestminy 280
rétegl1 lakótelep 106
rétegü település 121
rétegú út 180
többször át pltett erődítés 133
- felhasznált szarkofágok 71
ki~rélt oszlop 108
többszöri átépítés 133, 134, 201
le ározás 207
többszörös mély árokkal lezárt eródítéek 130
több lórÖ5en e másba ásott putrilakás
119

tölgyfatárlO'ak kezelése 359
tómegalapmjz 252
- szerveze ek 21
tömegesen elókerüh~ kis leletekr61 helyzlnrajz 255
tömén)' kénsav 338
tomJtóanva~
tömlő 49

tömőanyag

276

eltávolltása 362

t6l'me1ökúp 109
törött broJ1Ztárgyak restaurálása 340
_

ezüsttiraYak restaurálása 344
_ fibula 44
tÚIYak öaszeerósítése Galvan~·
plasztikai úton 341
~
tlkténeIem 161
fejIódésének érzékeltetése 372
formáló erők 372
- hamlsitás 371
_ megszólaltatása 370
tudomány 365
történelmi szöveg kritikai értékelé e 3
történészekké váló régészek 7
történeti kútfók 4
történettudomány 3, 8
törvény intézkedései 21
trachit 300
lábazat 138
Trajanus 141
trasz 300, 301
trigonometriai magasságmérés 235, 256
trikrezilfoszfát 266, 358
Trubelka eljárása 268
tubi 190
tubusoldalék 246
tubusos múvészfesték 324
tudomány 370
tudom~'os anyaggyújtés 368
elmélyedést kívánó
restaurálás
307
elókészítőmunka

368

érdek 309
követelmények 368
kutatás 9
kutatók száma 23
lelet megóvása 305
munka iránti bizalom 309
ÖS5Zehasonlító anyag 278
segéderők

4

tartalom 371

terv 8
vagyOj1 megőrzése 307
túlexponálás 249
tumuluszok 55
turkálá 14
túró 273, 362

kés 276
tömörfalazású pillérek 176
tömött kőzetek ér'fogatváltozása 295
tű 353
tOnkre~ent tárgyak e1szlnez6dlltt f l
Jának rajzolása 88
o tláng 344
tór 37. 38
tükör 48.
töredékek C'SlIUakozása a le nem hull tt tiíz 181. 187
falrészekhez 279
o
álló főzőpohár 364
~ip zbeágyazása 361
foltok 43
osszeragasztása 279
hely 13, 17, 102 106 109, 113, 117,
tisztítása 279
194, 207
"
törek 280
helyagyagfoltja 13
,.tÖrékef'l)'·' jelölés 291
hely alaprajza 117
törékennyé vált bór 354
hely csíkok 102
törésfelületek közötti réteg 326
hely eredeti alakjának visszaállítisztítása 316. 341
tása 117
hely felszerelési tárgyak 290
törésprólia 305
hely fenekébe tapasztott cseréPszög 231
darabok 123
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formai 208
kibontása 122
köböl 205
maradvápya 203
sárból 207
_ helytöredékei 117
nyomok 136
_ oJtó fecskendő 298
azerszám 47
berendezés 122
hely 117
hely megújítása 208
hely változása 208
járatok 175
tér 170, 175
nyomok 79, 175
tya 290

be1Y
be1Y
be1Y
be1Y

Ö\'es ll, 12

r 165, 168, 172, 17B
felbontása 181, 190

köv zése alatti talaj m I1viz~á
lása 192
köv z tének átvizsgálása 166
kutatása 190
jJ anyag Icitározása 368
6jtor 70, 371

kori utak 159
kori utak 1'6mai úton 159
kori város római települé en 162
kókor 33, 371
vakolat magassága a töredékek
fclüJeténél 361
lep('(lés elkerült s 3~j
6jJáépíté II, 201
ülló 364
6Jabbkori bolygatás 80 107
ülve eJlemete t halo 45, 7
- falak 193
_ temetés 48, 61
tjságpapíros 287. 291
üreges téglák 170
6jlágpapírréteg 362
Ül es sírgödör 80
urna 76, 82
_ sz Ivén 'ek 68
- alatt kő 77
ütő fegyverek vasból 331
- kő el fedve 69, 77
- sírok 42
üveg 262, 327, 329
urnában az égetett csontok elrendező
aram'ozás 327
(barnult felüle új kon1 rváhba 328
dése 89
- lévő leletek 93
csiszolás 327
- lévo leletek helvzetéről vázlatcsomagolása 291
edény 42, 47
•
készítés 94
edény (egé zben marad) 262
urnák belsejében ékszerek 316
edény konzerválás3 belülrol 328
.... belsejében embercsonfok 316
dugó üveg 364
belsejében eszközök 316
!!VönltY 41
belső földjének eltávolítása 328
;p,ongy csomal!olása 292
kibontása helyszínen 93
helyszíni kezelése 262
kibontása múzeumba szállítás után
karper c 327
93
kevcró rúd 364
urnás és szórthamvas temetkezés kevekieJ!' zílés 329
redése 42
konzerválása 327
.
(irizálódolll konzerválasa 328
- temetkezés 38, 39, 40
kristályOS bomlása 327
tIItrlnum oublicum 42

61 138, 159. 160. 174. 189
aláép'tménye 160
átépitésének kora 160
átvá!(ás 14, 80
burkOlat fele ti rétegek 159

lao 352 ~5;;

lappal fedett asztIll 3&1
lelet suí11í1ása 262
lemez 356

0""1 moraol6dó r-.a 212
paszta lY6II&Y 37 32'7
ralenUse 328
rom"""'ne k okei 327
sliq6e rendbebozetale 328
wak 384
Usztltása 32'7, 328
tisztftása konzerválás előtt 328
Usztltása konzerválás után 329
tükör M
v
827
Ovepn fényképezés 378
festés 327
mészlerakódás leoldása 328
(I\'egezett szekrény 389

ir irok 178
ásetása 25
ásetúnál készitett négyzethál6s
térkép 253
épltés kora 177
fal 177, 178
fal alaprajza 177
fal kiképzése 177
talon belül fedett ág",úállások 179
feltárása 24
kapuk 179
középpontjában elterülő épületek
177
lakók továbbköltözése 136
magvának feltárása 180
magvának teljes feltárása 181
Vadkana 'arcsüng6 35
romok 10
állkapocs 35
udvarok 177, 189
\'adpahna 330, 334. 339
úr helyiségei 178
- és neme patina közötti átmenet varázselhárítás 49, 75
330
varkocskarika 52
felülete 338
város csatornázás 170
vadpatinás bronz 338
falak 162
bronz pénzek 348
alak sz,bgletes tornyai 163
vágófegyver vasból 331
falhoz tapadó épületek 163
\'akkeret 362
hangulata 375
\akolat 177
jelle ének tiszteletbentartása 372
hiányának pótlása 275, 279
kapu környéke 163
hib i 274
képek 14
hullása 294
légköre 372
készit
kőporral 275
történészek 14
ké zít
márványporrol 275
történet alapelvei 29á
kihullá nak megakadúlyoz' a 303
városi
magánház 173
meszelése 177
templomok padlója 186
re taurálása 274
'árosok ll, 154, 162
rét g f'ltávolítá! n 273
füstjétől
zarmazó károk 299
stukkatur mögötti legréteg 294
színezése 276
\árosokon belüli úthálózat 162
vakolat rögzítése 274
kí,·ü1 futó utak 160
va tal(sága 273, 361
varrat e!csontosodás mértéke 98
"isszaral(asz ása 274
vas 330, 331, 333, 338, 339, 361,
vako t fal 189
abroncs 41, 320
fal ki l!~zi é 313
beton építmény 302
vála zlevelE'z-lapo körlevelek 9
betonszerkezet 304
Valenlinianu 142
csat 54
\<lletudin;>r"um 133
csomagolása 292
vállfa 369
drót 324 331
vallum 27. 142. 144, 150 151
dróthuzal 288
alakja 143
drót rögzítésként 266
átvágása 143
edzés módszer 47
köz ~k me!!áll pítása 143
emelő rúd 259
válo!!atóhely 102
fibula 41
munká ok 103
kalapács
347
valóság!'. helY7.ete tUkröző rajz 81
kapocs 43, 45. 48, 190
vályog 99
kardhüvely 41
épület 142
karperec 41
fal 175
kés 46, 54
fall\zá. ó korban 206
kések tömör törésfelülettel 366
vályú 364
kitt 341
\'andál telpp 11 R
kloríd 354
tpmetó 47
konzerválása 331
vandálok 47
kor 33, 371
\'ár ll. 176. 178
lábperec 41
alaprajza 178. 180
laK 302
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élkQli tárgyak tiszt.tá a 331
lJI8iDélküli vastárgyak rozsdátlaDitása 332
magos tárgyak 335, 338
maaos tárcyak rozsdáUanítása 332
U3
'
maaos tárgyak tiszlítasa 332
mellékanyagai 331
nyilhegyek 44
páncél 47
pántok 305
patina 334
rozsda 331, 343
rozsda mellett neme patina 331
rozsda szlne 331
rúd merev/tő 264
ruhakapocs 54
sarokpántok 43
só 331
szegek 41, 43
szegek (mérésnél) 219
szegek nélkül összeáll{toll koporsók 69
széntartalma 331
szulfát 296
zulfid fémIel ülelen 334
tárgy 337, 343
tárgyak 4
tárgyak formálása 347
tárgyak kiegészítése 337 tárgyak ki1úgozása sók tól 337
tárgyak ragasztása 337
tárgyak savval maratása 337
techniKája 3"31
vitriol 296
9PIlIk fe Ihasználása kőrészekl'él 302
YUalás 73
asalások kibontása 70
'9Ualásokkal megerősített koporsó 70
'9Ua.ló 352, 359

Yáárcsarnok 164
"PItag huzal merevítésként 264
múvelödési réteg 106
tárgy kiegészitése 342
\'8Sútátvágások 14
_úti töltés 20

~:Oló Plluazpaplr

2711

édelem taJajned\'e 1\01 294
" elmi berend zések 151

V~tt~=:~~~

pill!! i Idő zak • 15-4
védetté nyilván/tás 14
védőbevonat 308
borltásként használt fold 206
burkolat 293
burkolat k rtl-Iapokból 294
burkolatos ir 69
épületek 294
folyosó 178
földbaba 222
foldtakaró 191
héj 294
kÖvön póruselulr n IkOI 298
lepény 294
lepény vizgát zerepe 300
mü zaki eljárások 306
oromzat 178
öv 178
rend zel' kutatása 180
rendszerek egyéni formál 180
r leg c omagol nál 291
tetőszerkezet

vonalakon

270

belüli

föJdfeltölt

k

181
védők

helyiségei 178
végpontok függőleges sikon 221
vegyes anyagú tárgyak 348
anyagú tárgyak konzerválása 332,
348

anyagú tárgyak r ndbehozatala 348
anyagú tárgvak tiszlitása 348
anyagú tárgyak védőbevonata 348
mérés 231
palinájú bronztárgyak kezelése 340
patinájú tárgyak kezelése 334
technikájú építkezés 138
technikával ké zült falfestmény
273

vegyi folyamatok romboló hatásának
megszüntetése 308
vegy zerek 364
_ használata 34
vegytan 103. 306
Yúzon 75, 275, 351, 352, 353. 362
egytanl eljárások 366
burkolatos csontok )tezelése 349
_ módszerek 307
burkolatú üveg kezelése 328
_ vizsgálatok 104
re zítő fogó 362
vegyvizsgálat 77, 307. 316
zacskó 283
vegyvizsJ(álatra szánt mintn 75
t6sz0nba göngyölés 54, 69
vékonyabb faanyag 202
9úzonnal fedett bőr 355
vékonyíalú edények csomagolása 291
~!ta 28:? 292. 328, 347, 352, 356; 363, 369
_ üvegedény 327
·.....,lin 355. :356
_ zárt tárgyak ki gészítése 342
~t 243
velencei terpentin 273, 337
9ézIatkészítés 59
véleUen bolygatások 78
készítés lehúzott falfestményekról
_ feltárás 18
279
vendégfogadó 163
rajz 232
"erem 113. 119, 126, 197. 208
rajzkészítése jelenségekről 61
_ épületben 191
~atok méretarányban 62
_ ház belsejében 118
~tos rajzok Készítése 131

VIIeletbeZ tartozó leletek ábrázolá
_

_ leletek kibontása 74
Ó 1
vtszol1Y!a&os időrend 134

III
-

sir 411

_

felt6rála 1011
oldalfala 118

_
_

vermek 117

vereteit

7..
retek b6rreJ
&7

beVonása &7

pt

rilPit

k 70<'1 k I. , . 00

ylol 338. 3511

ke z

17

294

hatása kőzetre 296
huzóveder 176
veretes öv 52, 15, 285
kanyarulatokban mester ege halvertfal 120
mok 129
föld 207
.közelség 12
258, 213
levezetés 296
lyeztetett terület 19. 20, 21. 22
okozta kár falban 293
essz6cuzso1ás 203
partján ulló erödité ek 130
falazat 213
rajz 12
_ fonat a báz padozatán 117
szigetelő 305
_ váZ8ll kemence 123
távol ág 12
vetemed
287
Uveg 280. 326
vetemedett csonttárgyak hajlitásn 349
Uveggel kev rt bécsi föld 326
veteranu telepek 182
vezeték 159, 161, 163, 170, 176, 177
vetitővonalak 218
vezeték ólomcsöve 163
vetkőző helyiség 188
\"Ízben oldott sók 348
vezér 49
vízhatlan vakolat 294
vezérl írok 48
vlzszintes alappontok meghatározása
vezető 30
239
_ zsinór 29
zintes cementhabarcsréteg 300
\1a decumana 152
szinte [elUl tek nedvesítése 247
pm 1 rt 145. 151. 152
szinte ml!rés 216, 217
pflncip<~hs 145, 151. 152
szinte m rés feladata 227
saRulari 14-. 147. 150. 151. 157.183
szintes
rétegzödésú kő 298
u1ari á vá ása 148
zintes zögek mérése 223, 224
via'z 268, 277. :127. 350. 352
zintes szögmérés teodolittaI 226
firnisz 277
SZlIltes varratok 191
firnisze bc\'ona 381
szint sen fekvő deszkák IH
k' zitménvek 296
zinte en fekvő karók 114
massza 273
zintesen fekvő lécezés 203
viaszos parafin 340
zintmér6 238
viasszal átitato t bronzlárgyak 343
vizteleni és 336, 338, 341, 344, 346, 347
vicus 161
\'ízzel elitőrlött tárgyak 316
vldl!ki köz!tyúj "mr'n 'ek 368
_ muzeumok 365. 368
\'izahólpg 356
vizenyős alajon épitkezés 192
világi képzőmüvé.zc 177
vízi mérték 29
világítási \1szonyok 2
_ vi zonvok me~' la ztás, 250
\1zsgálás ecetsa ra 335
világtáj jelölése 200
kloridra 335
nitrátra 335, 344
"illa ru tlca 161. 173
tornyok 173
s6kra 335
urbana 161 173
szulfátra 335, 344
vonaldiszes kerámia 34. 110
villák 161. 173
alaprajza 173
vödöralakú nyakdisz 47
feltárása 161
völgyfenék rétegei 104
sarkai 174
talaj 'iszonyainak megvizsgálása
villanófény 246. 250
104
villanypi ztoly 274
vörösmárvánvtöredékek falban 182
villásrudak 203
réz 338
virágpor \'izsgálat 103. 104
réz-csapok 327
viselet darabok 96
réz lemez 341, 342
meglsmerese 16
réz pótlás 343
történeti darabok 369
réz rúd 342
történeti darabok tárolása 369
vörösre éltett agyagdarabok 121
történeti feldolgozás 269
Vu~edol 36

-

vu1k .nJku

szérn 240
szintezés 238

viz 329
ellátás 1&9
festéjl-ecset 311

~207

veret 54

88
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