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Context 

În	 hotarele	 localității	 Nemesvámos,	 cele	 trei	 izvoare1 
	(Nagykút,	Kiskút	și	Ányoskút)	cunoscute	deja	și	de	romani,	
marchează	un	 teritoriu	de	aproximativ	9	hectare,	pe	care	
se	întinde	vechea	moșie	de	Panonia,	Villa	Romana	Baláca,	
cel mai important sit arheologic roman al regiunii situate 
la	nord	de	Balaton	cunoscut	până	în	zilele	noastre	(fig.	1).

La	 începutul	 secolului	 20,	 cu	 prilejul	 săpăturilor	 ar-
heologice	 debutate	 între	 anii	 1906	 și	 1909	 pe	 teritoriul	
localităților	Nemesvámos-Balácapuszta,	 au	 ieșit	 la	 iveală	
cele patru2	mozaicuri	de	pardoseală	ale	casei	de	locuit	nr.	
I.	Prima	etapă	de	construcție	a	clădirii	principale	cu	peristil,	
datează	de	la	sfârșitul	primului	secol,	începutul	secolului	2.	
Pe	baza	fragmentelor	de	pictură	murală	descoperite,	și	al	
unui tezaur de medalioane3	ascuns,	în	secolele	2	și	3	clădi-
rea	a	suferit	pagube	semnificative,	urmate	de	intervenții	și	
modificări	arhitecturale	de	amploare.4 Domeniul / ansam-
blul	arhitectural	al	vilei	a	fost	folosit	de	romani	aproximativ	
până	la	sfârșitul	secolului	al	4-lea.	Decorația	clădirii	princi-
pale	din	Baláca	–	în	ciuda	unui	context	provincial	–	poate	
fi	socotită	drept	fastuoasă.	Se	consideră,	că	picturile	murale	
și	mozaicurile	provin	din	epoca	lui	Severus.	

1 Laczkó,	D.	–	Rhé,	Gy.:	Balácza,	A	magyar	orvosok	és	 természetvizs-
gálók	1912.	augusztus	25–29.	Veszprémben	tartandó	XXXVI.	országos	
vándorgyűlés	tiszteletére.	(Balácza. În cinstea celei de-a xxxVi-a con-
ferințe	itinerante	a	medicilor	și	naturiștilor,	organizate	la	Veszprém	între	
25–29	 august	 1912).	Veszprém,	 1912.	Egyházmegyei	Könyvnyomda,	
Báró	Hornig	Károly,	Veszprémi	Püspök	kiadása,	(Tipografia	Diecezei,	
Ediția	Episcopului	de	Veszprém,	Baronul	Hornig	Károly),	p.	34.

2 ”Deținem	 urme,	 care	 demonstrează,	 că	 aceste	mozaicuri	 de	 pe	 situl	
nostru	nu	sunt	singurele”	relatat	de	Rhé	Gyula.	Laczkó	–	Rhé	(1912)	p.	
98.	Fragmente	mai	mici,	independente,	chiar	se	păstrează	în	depozitul	
Muzeului	Județean	din	Veszprém.

3 Deschiderea	canalului	de	încălzire	nordic	al	clădirii	principale	”a	avut	
loc	doar	în	urma	unor	invazii	de	barbari,	de	la	mijlocul	secolului	al	III-
lea.	Ansamblul	mai	mic	de	vestigii,	găsit	în	canalul	de	încălzire,	format	
din	68	de	medalioane	de	argint	și	bronz,	ascunse	în	săculeț	de	piele	și	
într-un	vas	la	vestea	năvălirii,	nu	a	fost	refolosită,	și	și-a	așteptat	scoate-
rea	la	lumina	zilei	în	canalul	neîncălzit,	umplut	cu	moloz.”	K.	Palágyi,	
S.:	 Őskor,	 római	 kor,	 népvándorlás	 kora	 (Preistorie,	 epoca	 romană,	
epoca	migrațiilor).	In:	Veress,	D.	Cs.	–	Hudi,	J.	–	Ács,	A.	–	K.	Palágyi,	
S.:	Nemesvámos	története	–	A	község	története	az	ősidőktől	napjainkig	
(Istoria	localității	Nemesvámos	–	Istoria	comunei	din	epoca	preistorică	
până	în	zilele	noastre).	Veszprém,	1994.	pp.	7–47.	

4	 K.	Palágyi,	S.:	Baláca.	Római	kori	villa	(Baláca.	Villa	din	epoca	roma-
nă).	Tájak	Korok	Múzeumok	Kiskönyvtára	513.,	1995. p.	8. 

Încăperea	nr.	20	a	fost	probabil	tabliniul	clădirii	prin-
cipale,	o	sală	de	primire	reprezentativă	având	o	suprafață	
de	70	m2 (fig.	2).	Pardoseala	de	mozaic	colorat,	a	fost	ex-
trasă	din	locul	original	în	1925,	sub	conducerea	arheolo-
gului	responsabil	Rhé	Gyula.5	Între	1926	și	1976,	pe	teri-
toriul	ansamblului	au	continuat	activitățile	agricole,	la	fel	
ca	înainte,	iar	deasupra	clădirii	principale	a	fost	pășune.6 
După	o	perioadă	 lungă	de	 stagnare,	 în	 1976	 au	 fost	 re-
luate	 săpăturile	 arheologice	 și	 activitățile	de	evaluare	 și	
prezentare	a	rezultatelor	 la	Baláca,	 legate	de	numele	ar-
heologului	dr.	Palágyi	Sylvia.	Începând	cu	2007,	munca	
predecesorilor	este	continuată	de	Csirke	Orsolya.

La	 descoperirea	mozaicului	 din	 încăperea	 nr.	 20,	 în	
cursul	săpăturilor	efectuate	în	1907,	erau	vizibile	deteri-
orările	mozaicului,	 transformările	 superficiale,	 lipsurile,	
urmele	de	arsuri.	Stratul	de	mortar	situat	sub	cuburile	mo-
zaicului	era	înnegrit	datorită	arsurii.	Mozaicul	s-a	păstrat	
într-o	 stare	de	 conservare	 în	principiu	bună,	 însă	partea	
centrală	s-a	distrus	în	cea	mai	mare	măsură;	conform	măr-
turiei	fotografiilor	arhive,	această	zonă	lipsea	deja	în	mo-
mentul	extragerii	(foto	1).

Mozaicul	a	fost	fragmentat	și	înglobat	în	46	de	tăvi	de	
beton	 armat.	 Păstrând	 aceste	 suporturi	 rigide,	 mozaicul	
a	fost	montat	în	holul	Muzeului	Național	Maghiar,	apoi	în	
lapidariu.	Cu	prilejul	restaurărilor	ulterioare,	lacunele	au	
fost	completate	nu	numai	cu	cuburi	de	mozaic,	dar	–	con-
form	metodelor	specifice	epocii	–	au	fost	aplicate	tencuieli	
de	ciment	și	completări	pictate.	Deasupra	clădirii	nr.	I.	din	
Baláca,	în	1984	a	fost	construit	un	acoperiș	de	protecție,	
conform	 proiectului	 întocmit	 de	 Hajnóczi	 Gyula.	 După	
aceste	intervenții,	celelalte	trei	pardoseli	de		mozaic	au	fost	
remontate7	în	locul	original	de	descoperire8,	însă	locul	ce-
lui	de-al	patrulea	mozaic	a	rămas	gol	(foto	2).

Realizarea copiei pardoselii de mozaic roman din 
Baláca	 a	 fost	 posibilă	 la	 inițierea	 Direcției	 Muzeului	
Județean	 Veszprém,	 în	 cadrul	 concursului	 orientat	 spre	

5 Lucrările	au	fost	conduse	–	alături	de	Rhé	Gyula,	–	de	Wollanka	József	
(Muzeul	Național	Maghiar).	

6 K.	Palágyi,	S.:	A	balácai	villagazdaság	alaprajza	az	újabb	megfigyelé-
sek	tükrében	(Planul	ansamblului	villa	romana	din	Baláca,	în	lumina	
noilor	observații).	In:	Balácai	Közlemények	(Comunicări	din Baláca) 
I.,	1989.	pp.	11–34.	

7	 Restaurarea	a	fost	condusă	de	Szalay	Zoltán.
8	 În	încăperile	nr.	8,	10	și	31	ale	clădirii	(principale)	nr.	I.

Copie	originală	/	Original	și	copie.	Efectuarea	copiei	unei	
pardoseli	de	mozaic	și	analiza	originalului.
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dezvoltarea	 culturală	 și	 turistică	 a	 ansamblului	 roman	
și	a	grădinii	ruină	(Villa	Romana	Baláca)	din	Nemesvá-
mos-Balácapuszta.	Pentru	executarea	lucrării	însă,	echipa	
noastră	închegată	a	avut	la	dispoziție	doar	un	an.	

Începând	din	 iunie	 2012,	 copia	 se	 găsește	 în	 încăpe-
rea	nr.	20	a	clădirii	principale	din	ansamblul	vilei	(foto	3).	
Locația	este	identică	cu	locul	de	descoperire	al	mozaicului	
original;	spațiul	original	al	clădirii	romane	asigură	căminul	
copiei	de	mozaic	realizat	recent.	Rândurile	de	mai	jos	din	
eseul	lui	Tarnay	László	reflectă	excelent	problematica	am-
plasării,	respectiv	extragerii	operelor	din	istoricitate:	”Dia-
logul	dintre	trecut	și	prezent	își	are	rădăcinile	într-o	locație	
identică.	Valoarea	cultică	este	locația	identică	în	contextul	
continuității	timpului,	în	timp	ce	valoarea	de	expunere	este	
timpul	identic	în	contextul	continuității	spațiului.”9 

Concepție

Pe	 parcursul	 realizării	 copiei,	 au	 fost	 criterii	 importante	
atât	menținerea	autenticității	materiale	cât	și	celei	estetice.	
Concepția	estetică	nu	consta	în	redarea	stadiului	actual,	în	
reflectarea	efectelor	(incendii),	evenimentelor	(descoperiri/
săpături	arheologice,	extragere,	restaurări)	ce	și-au	lăsat	am-
prenta	pe	parcursul	a	aproape	1700	de	ani,	ci	reproducerea	
aparenței	originale	presupuse.	Astfel,	nu	am	reprodus	modi-
ficările	de	culoare	ale	pietrelor	survenite	sub	influența	unor	
factori	 externi,	 însă	 am	 reprodus	 fără	 excepții	 ”greșelile”	
intervenite	 la	realizarea	motivelor,	cât	și	 inversarea	nejus-
tificată	a	unor	culori.	Principiul	nostru	fundamental	a	fost	
redarea	bogăției	cromatice	și	tehnicii	originale.	

Culoarea	pietrelor	galbene	și	roșii	s-a	modificat	la	anu-
mite	detalii,	 independent	de	motive.	Pietrele	galbene	au	
devenit	roșii,	cele	roșii	bordo	ori	negru10	(foto	4–6).	Acest	
fenomen	s-a	putut	observa	și	 în	cazul	pardoselii	de	mo-
zaic	al	Palatului	Guvernatorului	din	Aquincum,	din	încă-
perea	nr.	45,	dar	multe	alte	exemple	ale	acestui	fenomen	
ar	putea	fi	enumerate.	Modificarea	culorii	a	fost	cauzată	
probabil	 de	 un	 incendiu;	 temperatura	 ridicată,	 efectele	
termice	 declanșează	modificări	macroscopice	 la	majori-
tatea	tipurilor	de	roci.	Compoziția	minerală	dar	și	structu-
ra	influențează	semnificativ	măsura	modificării.	Focul	și	
efectul	termic	de	oricare	natură	cauzează	slăbiri	structu-
rale	mai	semnificative	în	rocile	cu	structuri	mai	dense.11

Motivul central12	 a	 fost	 deteriorat,	 fragmentar	 deja	
în	momentul	 descoperirii	 arheologice.	 Pe	 reconstrucție,	
fragmentul	lipsă,	necunoscut	este	marcat	de	șiruri	de	pie-
tre	albe,	de	dimensiuni	mici.	Această	rezolvare	sugerează	

9	 Tarnay,	L.:	Az	 eredeti	 eszméje	 és	 az	új	médiumok	 (Conceptul	 origi-
nalului	 și	 noile	 mijloace	 mass-media) http://apertura.hu/2011/tavasz/
tarnay	(martie	2012.).

10 În	funcție	de	cantitățile	de	oxid	de	fier,	respectiv	materiale	organice	din	
compoziția	pietrelor.	

11 Hajpál,	M.:	Magas	hőmérséklet	műemléki	építőkövek	anyagtulajdonsá-
gaira gyakorolt hatása (Efectul	temperaturii	ridicate	asupra	caracteris-
ticilor	materiale	ale	pietrelor	de	construcție	folosite	la	monumente).	In:	
Mérnökgeológia	–	Kőzetmechanika	(Geologie	inginerească	–	Mecanica	
rocilor)	2007.	pp.	215–221.	(Redactat:	Török,	Ákos,	Vásárhelyi,	Balázs).

12 Probabil	o	natură	statică	cu	păsări.

minuțiozitatea	de	odinioară	a	pseudo-emblemei13	 și	 fără	
completarea	formală	a	detaliilor	figurative.	Emblema	re-
ală	se	 realizează	 în	atelier,	prin	așezare	directă	pe	placă	
de	marmură	opus	vermiculatum,	 sau	 în	 tavă	de	 terraco-
tă,	în	timp	ce	pseudo-emblema	opus	tesselatum,	la	fel	de	
pretențioasă,	 se	montează	 la	 fața	 locului.	Cuvântul	 gre-
cesc	emblemă	sugerează	montare/inserare.

Padimentul	de	mozaic	al	 încăperii	nr.	20	din	Baláca,	
este	 un	 exemplu	 remarcabil	 al	 acelui	 tip	 de	 padiment,	
care	prezintă	 legături	certe	cu	arta	 textilelor	și	a	covoa-
relor.	Zestrea	de	motive,	compoziția	(chenar,	covor	inte-
rior	mai	mic,	chenare	succesive),	prelucrarea	minuțioasă,	
pretențioasă	accentuează	acest	efect.	Conform	unei	rela-
tări/legende	–	vii	și	astăzi	în	vechile	provincii	nord-afri-
cane	 –	 despre	 confecționarea	 covoarelor	 brodate	 bogat,	
țesute	dens	din	fire	vopsite	manual,	pe	parcursul	execuției	
se	ascund	intenționat	”greșeli”,	asimetrii	în	sistemul	moti-
velor,	deoarece	se	consideră,	că	omul	nu	poate	crea	o	ope-
ră	perfectă,	fără	greșeli	(foto	24).

Relevarea operei de artă

Întreaga	pardoseală	a	 încăperii	nr.	20,	a	 fost	 formată	de	
un	 pavaj	 decorativ	 de	mozaic,	 având	 caracter	opus	 tes-
selatum.	 Cu	 prilejul	 extragerii,	 mare	 parte	 din	 chena-
rul	 lat,	 simplu,	 ce	 încadra	 covorul	 interior	 ornamental,	
a	fost	demontat,	despre	aparența	lui	originală	nu	deținem	
informații.	În	Muzeul	Național	Maghiar	a	ajuns	doar	mo-
zaicul	decorativ	descris	mai	jos.	

La	mijlocul	absidei	semicirculare,	emblema	înconju-
rată,	decorată	cu	o	friză	formată	dintr-o	împletitură	dublă,	
reprezintă	o	pasăre	ciupind	bobițe.	Decorația	caracteristi-
că	a	absidei	este	determinată	de	sistemul	triunghiurilor	ar-
cuite,	formate	la	întâlnirea	arcurilor	semicirculare	concen-
trice	îndesate	spre	focus,	și	a	spiralelor	pornite	din	punctul	
central.	 Triunghiurile	 galbene	 alternând	 cu	 triunghiuri	
verzi-albăstrui,	 sunt	 delimitate	 de	 linii	 negre.	 	Culoarea	
unor	pietre	formând	triunghiuri	este	roșiatică,	acest	 fapt	
însă	nu	este	rezultatul	unei	combinații	intenționate,	ci	sunt	
materiale	modificate,	nuanțe	de	galben	sau	ocru,	înroșite	
sub	 efect	 termic	 ridicat.	 Decorația	 absidei	 descrisă	mai	
sus	este	încadrată	de	o	friză	cu	mărgele.	

Câmpul	 principal	 dreptunghiular,	 este	 înconjurat	 de	
o	 împletitură	 formată	 din	 patru	 panglici,	 desfășurată	 pe	
o	bandă	neagră.	Ținând	cont	de	unitățile	mai	mari,	mo-
zaicul	poate	fi	divizat	în	forme	patrulatere	și	octogonale.	
Luând	în	considerare	elementele	mai	mici,	este	sistemul	
unor	 triunghiuri,	 patrulatere	 și	 cercuri,	 despărțite	 între	
ele	în	fiecare	caz	de	linii	duble,	formate	din	pietre	negre.	
Fundalul	motivelor	 este	 alb.	Motivul	 central	 deteriorat,	
încadrat	de	patru	motive	de	panglică	spiralată,	respectiv	
o	împletitură	dublă,	este	înconjurat	de	șase	rozete	și	patru	
pătrate	mai	mari,	 reprezentând	o	 țesătură	de	 împletituri.	
În	triunghiurile	alăturate	marginii,	apare	un	motiv	pelta,	

13 Bruneau,	P.:	La	Mosaïque	Antique.	Presses	de	L’Université	de	Paris-
Sorbonne,	1987.	p.	15.
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căruia	i	se	alătură	câte	un	nod	tip	Solomon,	încadrat	într-
un	pătrat	mai	mic.	În	afară	de	cele	patru	motive	de	nod	
mai	apar	pe	compoziție	nouă	câmpuri,	reprezentând	bucle	
asemănătoare.	 În	axa	 longitudinală	a	sălii,	 într-un	pătrat	
de	dimensiuni	mai	mari,	situat	pe	partea	absidei,	se	obser-
vă	un	kantharos,	din	care	pornesc	vrejuri,	amenajate	într-o	
simetrie	caracteristică.	Acesta	este	singurul	motiv,	care	nu	
este	orientat	în	direcția	intrării,	ci	vederea	principală	este	
oferită	din	partea	absidei.	Repartizarea,	orientarea	moti-
velor	mozaicurilor	de	pardoseală,	ne	poate	îndruma	spre	
funcția	încăperii,	dar	eventual	și	spre	poziționarea	piese-
lor	de	mobilier	de	odinioară.	Descifrarea	anumitor	scene,	
amplasarea	în	plan	orizontal,	este	orientată.	În	apropierea	
intrării	 late	de	patru	metrii,	 într-un	câmp	dreptunghiular	
găsim	un	motiv	vegetal	simetric,	monocrom.	Detaliile	de	
mai	sus	sunt	legate	de	câmpuri	mai	mici	de	formă	triun-
ghiulară,	romboidală	sau	pătrată,	cu	împărțire	geometrică.	
Alături	de	decorațiile	 în	majoritate	plane,	figurează	încă	
două	câmpuri	mai	mari	și	patru	mai	mici,	care	reprezintă	
în	perspectivă	cuburi	deschise	.	

Compoziția	mozaicurilor	de	pardoseală	urmărește	im-
plicit	situația	creată	de	cadrul	arhitectonic,	dar	și	funcția	
încăperii.	Este	 important	de	 remarcat	 faptul,	 că	pseudo-
emblema	menționată	este	compusă	într-adevăr	în	centru	–	
dacă	ne	raportăm	la	dimensiunile	întregii	săli.	Dacă	anali-
zăm	doar	covorul	de	mozaic	fastuos,	fără	chenar,	abordat	
ca	o	piesă	muzeală	în	prezent,	motivul	central	nu	este	în	
centrul	axei	principale	verticale.	

Utilizării	 motivelor	 amintite	 mai	 sus,	 formării	
compoziționale	a	mozaicului,	le	pot	fi	alăturate	numeroa-
se analogii dintre pavajele geometrice de mozaic realizate 
în	diferitele	teritorii	ale	Imperiului	Roman.	Zestre	de	mo-
tive	asemănătoare	apar	pe	mozaicurile	de	secol	2–3.	din	
Italia	(Aquileia,	Grado),	Tunisia	și	Siria,	dar	padimentul	
de	mozaic	din	Aquincum,	str.	Pók,	aparține	aceluiași	tip.

Analiza materialelor originale ale mozaicului

Fundația	originală	a	mozaicului	din	încăperea	nr.	20,	deși	
deteriorată	datorită	intervențiilor	anterioare	și	fragmentară,	
s-a	păstrat,	existând	posibilitatea	prelevării	probelor	înain-
te	de	aplicarea	fundației	noi	(foto	7).	Pe	parcursul	execu-
tării	reconstrucției,	a	fost	un	criteriu	important	compatibi-
litatea	materialelor	noi	introduse	cu	mediul	și	materialele	
originale	păstrate,	luând	în	considerare	caracteristicile	fizi-
ce	ale	acestora.	De	asemenea,	ținând	cont	de	principiile	de	
restaurare,	 procesele	 trebuie	 să	fie	 reversibile,	 asigurând	
autenticitatea	unor	eventuale	cercetări	viitoare.	

Documentarea	 grafică	 integrală	 a	 motivelor	 mo-
zaicului	 păstrat	 în	 lapidariul	 Muzeului	 Național	 Ma-
ghiar,	a	avut	 loc	după	studierea	consemnărilor	păstrate	
în	 arhiva	Muzeului	 Județean	Veszprém	de	 la	 începutul	
anilor	 1900,	 printre	 care	 și	 notele	 arheologului	 Rhé	
Gyula,	și	a	fotografiilor	arhive	despre	săpăturile	arheo-
logice.	Am	folosit	folie	subțire	PVC	și	carioci	cu	alco-
ol.	Am	marcat	culorile,	unele	abateri	de	nuanțe,	direcția	
montării	pietrelor,	caracteristicile	rândurilor	(foto	8).	Fi-

ecărui	motiv	i-am	stabilit	un	marcaj	format	dintr-o	literă	
și	un	număr,	pe	baza	căruia	acestea	pot	fi	identificate	cu	
certitudine (fig.	 3).	 Documentația	 fotografică	 realizată	
cu	aplicarea	marcajelor,	a	servit	de	asemenea	în	ajutorul	
muncii	din	atelier.	

Pe	parcursul	documentării,	 relevării	 pavajului	de	mo-
zaic	în	Muzeul	Național	Maghiar,	s-au	putut	stabili	două-
sprezece	 nuanțe	 diferite	 ale	 pietrelor	 folosite	 de	meșterii	
romani,	după	cum	urmează:	negru,	alb	–	culoarea	de	fond,	
obținută	din	trei	nuanțe	diferite14	–,	roșu	închis,	roșu	des-
chis,	umbra,	ocru,	ocru	deschis,	verde	închis,	verde	deschis.	

Premergător	realizării	copiei,	respectiv	paralel	cu	aceas-
ta,	 s-a	 ivit	posibilitatea	efectuării	doar	ale	acelor	analize,	
care	erau	direct	legate	și	strict	necesare	pentru	executarea	
unei	copii	autentice.	Cercetarea	mozaicurilor	din	Baláca	și	
analiza	materialelor	este	în	curs	și	în	prezent.15

Analiza	parțială	a	pietrelor	originale	a	 fost	avizată	de	
Muzeul	Național	Maghiar	 în	martie	 2012.	Pietre	 și	 frag-
mente	 originale	 de	 tencuială,	 potrivite	 pentru	 analize,	 ne	
stau	 la	 dispoziție	 și	 din	 materialul	 păstrat	 în	 depozitul	
	Muzeului	 Județean	Veszprém,	 respectiv,	mostrele	de	 ten-
cuială	prelevate	la	fața	locului	lărgesc	de	asemenea	cadru	
cercetărilor.	Ca	urmare	a	prelevării	probelor,	a	debutat	ana-
liza	materialelor,	 rezultatele	oferind	cunoștințe	noi	 legate	
de	 tehnica	 de	 execuție,	 despre	 clarificarea	 provenienței	
pietrelor	folosite,	respectiv	despre	efectele	produse	asupra	
mozaicului	și	urmările	acestora.	Rezultatele	analizelor	ves-
tigiilor	metalice	și	ceramice	descoperite	pe	parcursul	săpă-
turilor	arheologice	la	fața	locului,	ar	putea	sugera	existența	
unui	atelier	și	prelucrarea	materialelor	la	fața	locului.	Date-
le	veritabile	descoperite,	pot	fi	utile	și	pentru	cercetările	în	
domeniul	arheologiei	și	a	istoriei	artelor.

O	componentă	caracteristică	și	reprezentativă	a	pardose-
lii	de	mozaic	al	încăperii	nr.	20,	este	tessera verde	deschisă,	
care	figurează	și	în	alte	două	pavaje	ale	ansamblului	de	mo-
zaic	din	Baláca,	din	care	s-au	păstrat	elemente	și	în	molozul	
arheologic.	Conform	stadiului	actual	al	analizelor,	este	vor-
ba	de	o	piatră	naturală.	Pe	baza	compoziției,	are	o	frecvență	
redusă.	Analizele	microscopice	și	cele	cu	difracție	de	raze	
X,	susțin	–	contrar	cu	descrierile	documentațiilor	anterioare	
–,	că	nu	este	un	produs		artificial,	ci	o	rocă	de	cuarț,	formată	
în	mod	natural,	prin	metamorfism	hidrotermal.	Datele	refe-
ritoare	la	proveniența	materialului	de	piatră	folosit	(import	
sau	sursă	autohtonă),	sunt	relevante	atât	privind	tehnica	de	
execuție	a	mozaicurilor	din	Baláca,	cât	și	proveniența	ate-
lierului	de	execuție.

14 La	aproximativ	1/3	din	suprafață,	în	partea	dinspre	intrare,	culoarea	de	
fond	deschisă	a	fost	schimbată	cu	o	nuanță	mai	închisă.	Presupunem,	că	
s-a	epuizat	materialul	de	bază	în	nuanța	folosită	mai	înainte.	Asambla-
rea	mozaicului	a	început	din	interiorul	încăperii,	evoluând	în	spate,	spre	
intrare.	Folosirea	celeilalte	nuanțe,	începe	la	distanțe	diferite	pe	partea	
stângă	respectiv	dreapta	a	încăperii.	La	realizarea	copiei,	nu	ne-am	pro-
pus	redarea	acestui	fenomen.

15 Rezultatele	 cercetărilor	 fac	 parte	 din	 disertația	 DLA,	 aflată	 în	 curs	
de	 elaborare,	 sub	 titlul:	 Kürtösi	 Brigitta	Mária:	A	mozaikrestaurálás	
művészeti	és	 természettudományos	vonatkozásai	(Considerente artis-
tice	și	de	științele	naturii	în	restaurarea	mozaicurilor).	Universitatea	de	
Artă,	Budapesta,	conducător	științific:	Bóna	István	DLA,	habil.
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Privind	proprietarii	de	altădată	ai	vilelor	romane	păs-
trate	în	teritoriul	situat	la	nord	de	Balaton,	în	majoritatea	
cazurilor	 nu	deținem	date	 exacte,	 însă	 aceștia	 erau	pro-
babil	moșieri	italicus. Prezența	comercianților	din	Aqui-
lea	(Opponii,	Caesernii,	Canii),	stabiliți	în	zonă	în	primul	
secol,	susține	de	asemenea	într-o	anumită	măsură	această	
ipoteză.16	În	cazul	vilei	din	Baláca,	presupunem	legături	
nord-italiene	și	în	privința	padimentului	de	mozaic.

Parte	organică	a	cercetărilor	legate	de	mozaicuri	este	
nu	numai	analiza	pietrelor	de	mozaic,	dar	și	cea	a	mate-
rialelor	din	componența	tencuielilor	pregătitoare	(fig.	4).	

Pe	 baza	 analizelor,	 în	 fundația	 aplicată	 la	 Baláca	 în	
tablinum,	au	folosit	ca	material	de	umplutură	dolomit	 în	
granulație	variată	și	sfărâmături	de	țigle	în	liant	de	ghips.	
În stratul inferior mai dur (rudus),	alături	de	pietre	găsim	
și	cioburi	de	ceramică.	Prin	test	de	colorare	pe	secțiune,	pe	
mostra	de	tencuială	prelevată	din	stratul	superior	al	nucle-
us,	se	pot	identifica	carbonații	din	compoziție:	calcitul	este	
intens	colorat	de	reactiv	(roșu	Alizarină	S),	în	timp	ce	do-
lomitul	doar	foarte	palid.	Metoda	în	esență	se	bazează	pe	
solubilitatea	diferențiată	a	carbonaților	 în	acid	clorhidric	
(foto	9).	În	stratul	superior	de	nucleus,	alături	de	dolomitul	
prezent	 în	 granulație	 variată,	 se	 găsesc	 cantități	mari	 de	
fărâmituri	 de	 țiglă	 de	 culoare	 roșie,	 intensă	 (foto	 10),	
particularitățile	 lor	 ascund	de	asemenea	detalii	 legate	de	
tehnica	de	execuție.	Alături	de	celelalte	argile	ale	teritoriu-
lui	situat	la	nord	de	Balaton,	un	material	de	bază	convena-
bil	fabricării	țiglei	putea	fi	chiar	argila	roșie,	regăsibilă	în	
împrejurimile	localității	Baláca,	pe	malul	lacului	Balaton.	
Au	 fost	 descoperite	 numeroase	 cahle	 de	 ardere	 a	 țiglei,	
printre	 altele	 la	 Csopak,	Alsóörs,	 Gyulafirátót,	 Balaton-
füred.17	Analizele	în	acest	sens	sunt	în	curs	de	derulare.

Nucleus	se	formează	din	două	straturi	bine	închegate.	
Cel	 inferior,	mai	 bogat	 în	 ghips,	 este	 alb.	 Pe	 baza	 ana-
lizelor	proporția	amestecului	este	1:1.18 Porozitatea este: 
~24,4%,	densitatea:	~1,5	g/cm3.19 Stratul superior de nu-
cleus	are	o	nuanță	roz;	culoarea	este	dată	de	fărâmiturile	
și	pulberea	de	țiglă	adăugată;	aceasta	din	urmă	a	fost	folo-
sită	ca	hidraulit	de	meșterii	romani.	Proporția	amestecului	
este	1:2.	Porozitate:	20,9%,	densitate:	1,65	g/cm3.	În	ten-
cuială	se	găsesc	bulgări	de	ghips,	vizibili	și	cu	ochiul	liber	
(foto	11),	la	fel,	ca	în	stratul	de	nucleus al mozaicului de 
prag,	provenind	din	încăperea	nr.	8	a	Palatului	Guverna-
torului	 din	Aquincum.	 Prezența	 lor	 face	 referire	 la	mo-
dalitatea	de	preparare	a	mortarului,	o	variantă	a	metodei	
clasice	de	stingere	uscată	a	varului,	în	cursul	căreia	mate-
riile	prime	uscate	(varul	nestins	alternându-se	cu	materi-
alul	de	umplutură),	sunt	așternute	pe	suprafață	și	umezite	
cu	apă.	Prin	această	tehnică	nu	are	loc	o	stingere	totală.	
În	materialul	de	bază	rămân	bulgări	mici,	concentrate	de	

16 http://www2.rgzm.de/Transformation/Magyarorszag/Chapter_IV_
Emergence_of_villae_HU.htm	(decembrie	2012.)

17 K.	Palágyi,	S.:	Római	kori	téglaégető	kemencék	Veszprém	megyében	
(Cahle	romane	de	ardere	a	țiglei	în	județul	Veszprém).	In:	VMMK	19–
20,	1993–94.	pp.	215–228.	

18 Pe	baza	resturilor	isnolubile	în	acid.	Valoare	aproximativă.
19 Probele	au	stat	sub	apă	în	condiții	identice,	timp	de	23	de	ore.

var	nestins,	a	căror	stingere	se	produce	la	prepararea	mor-
tarului,	însă	granulația	lor	se	păstrează.	Bulgării	de	ghips	
amintiți	 se	prezintă	 sub	 formă	de	aglomerate	din	calcit,	
și	sunt	așa	numite	rezerve	în	tencuială,	care	se	activează	
sub	 efectul	 umidității.	 Se	 poate	 obține	 un	 liant	 din	 ele,	
care	migrează	în	întreaga	masă	a	tencuielii	și	este	capabil	
să	 ”țese”	microfisurile	 produse	 în	 sistem,	 sporind	 astfel	
soliditatea	tencuielii.	

O	anumită	parte	din	cantitatea	de	apă	folosită	la	prepa-
rarea	mortarului	conform	metodelor	clasice,	stinge	aceste	
porțiuni,	tencuiala	devenind	astfel	mai	bine	legată	chimic,	
mai	densă	 și	mai	bogată	 în	 liant,	 care	 totuși	nu	crapă.20 
Au	obținut	astfel	o	tencuială	cu	o	rezistență	bună	la	com-
presiune,	de	care	chiar	aveau	neapărat	nevoie	la	fundația	
pardoselilor.	Tencuiala	albă	de	 înglobare	(supranucleus) 
s-a	 dovedit	 a	 fi	 –	 pe	 baza	 măsurătorilor	 efectuate	 prin	
difracție	de	raze	X	–	calcit,	format	din	var	nestins	curat.

 Realizarea copiei

Ținând	cont	de	materialele	originale	folosite,	am	lucrat	în	
mare	parte	cu	calcar	compact.	O	parte	din	materiale	este	
de	proveniență	autohtonă,	din	Gerecse;	din	tipul	de	calcar	
cunoscut	în	mod	tradițional	sub	denumirea	de	roșu	din	Tar-
dos,	folosit	în	multe	locuri,	am	utilizat	o	nuanță	mai	pali-
dă	și	una	mai	închisă.	Pentru	prezentarea	celorlalte	nuanțe	
am	 folosit	majoritar	 pietre	 provenind	din	 Italia.	Anumite	
culori,	cum	ar	fi	galbenul	sau	verdele	deschis,	am	realizat	
prin	 amestecul	mai	multor	 nuanțe.	 Nuanțele	 prind	 viață,	
prin	 completarea	 reciprocă	a	 efectelor	 cromatice,	 apropi-
indu-se	 astfel	 cel	mai	mult	de	 aparența	originalului	 (foto	
12–13).	Pentru	realizarea	copiei,	am	format	materialul	de	
piatră	la	dimensiunile	adecvate;	am	tăiat	prisme	prin	meto-
de	mecanice,	după	care	prin	tehnica	originală,	cu	ciocan	pe	
o	pană	de	oțel	am	spart	prismele	în	cuburi	de	aproximativ	
1 cm3	(+-	0,	5cm)	(foto	14–15).	La	așezarea	pietrelor,	am	
rotit	cuburile	de	mozaic	astfel,	încât	pe	suprafața	finită	să	
fie	vizibile	în	exclusivitate	laturi	sparte.	Fundalul	mozaicu-
lui,	motivele	covorului	interior	și	elementele	centrale	sunt	
formate	din	cuburi	de	dimensiuni	variate.	Evoluând	de	la	
exterior	spre	interior,	piesele	sunt	din	ce	în	ce	mai	mici.	

Montarea	în	atelier	am	efectuat	cu	ajutorul	foliilor	de-
senate,	 tăindu-le	de-a	 lungul	unităților,	 care	urmau	 să	fie	
tratate	 separat.	Aceasta	a	 fost	posibilă	datorită	 sistemului	
geometric	al	mozaicului,	deoarece	fiecare	element	este	în-
conjurat	 de	un	 contur	 negru,	 format	 din	două	 rânduri	 de	
pietre.	(Elementele	separate	sunt	R	=	romburi,	N	=	pătrate,	
H	=	triunghiuri,	F	=	împletituri/frize,	I-IV	=	rozete.)	Deja	
în	faza	proiectării	operațiilor,	am	considerat,	că	ar	fi	o	me-
todă	convenabilă	așezarea	acestor	rânduri	negre	cu	prilejul	
montării	motivelor	la	fața	locului,	deoarece	ne	oferă	posi-
bilitatea de a egaliza eventualele nepotriviri dimensionale 

20 Kürtösi,	B.:	Aquincumi	mozaikpadló	töredék	restaurálása	és	vizsgálatai	
(Restaurarea	și	analizele	unui	fragment	de	pardoseală	de	mozaic	din	
Aquincum).	In:	Műtárgyvédelem	(Conservarea	obiectelor	de	artă)	35.	
2010.	pp.	117–118.
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ale	motivelor.	Unele	părți	însă	au	fost	tratate	în	ansamblu,	
și	le-am	tăiat	numai	după	montarea	integrală	a	suprafeței.	
(Între	acestea	amintim	împletiturile,	frizele	largi.)

Pietrele	au	fost	așezate,	lipite	invers	–	prin	tehnica	indi-
rectă	–	pe	folia	PVC	întoarsă,	pe	care	am	lipit	în	prealabil	
un	strat	de	tifon	(foto	16–17).	Pentru	lipire	am	folosit	dis-
persie	de	acetat	de	polivinil	și	metil-celuloză	în	proporție	de	
1:3,	care	asigură	o	aderență	bună,	iar	după	montare	poate	
fi	îndepărtată	ușor	prin	umezire	la	rece.	Astfel,	elementele	
formate,	au	căpătat	un	suport	temporar	stabil	și	ușor,	adec-
vat	pentru	o	depozitare	sistematizată	și	transport	în	lăzile	de	
plastic	utilizate	în	acest	scop.	Executarea	motivelor	de	către	
patru	persoane	a	durat	timp	de	8	luni.

95%	 din	 copie	 a	 fost	 executată	 în	 atelier,	 în	 ciuda	
faptului,	 că	majoritatea	mozaicului	 original,	 poate	 chiar	
opera	 în	 întregime	este	 rezultatul	unei	 asamblări	 la	 fața	
locului.	Cunoaștem	însă	exemple	din	arta	mozaicului	ro-
man	și	pentru	folosirea	elementelor	prefabricate,	valabilă	
nu	numai	pentru	emblemele	executate	minuțios,	aflate	în	
circuitul	 comercial	 al	 epocii,	 dar	 și	motive	de	prag	mai	
simple	puteau	fi	executate	astfel.	La	descoperirea	mozai-
cului	decorând	sala	tablinum a vilei San Rocco (Francoli-
se),	s-a	observat	utilizarea	de	către	meșterii	romani	a	unor	
elemente	 prefabricate,	 montate	 ”direct”.	 Compoziția	 și	
calitatea	 tencuielii	 de	 fundație	 a	 fost	 de	 asemenea	dife-
rită	la	motivele	hexagonale	decorând	pragul,	față	de	cea	
din	jurul	lor.21	Analiza	de	această	natură	a	tencuielilor	de	
fundație	din	tablinum	din	Baláca,	din	păcate	nu	a	mai	fost	
posibilă;	la	extragerea	din	1925	nu	s-a	pus	accent	pe	ob-
servarea	tehnicii	de	execuție	în	acest	sens.	

La	 fața	 locului,	 deasupra	 fundațiilor	 originale	 inega-
le,	s-a	construit	un	suport	orizontal	nou,	neted,	stabil,	din	
țigle	 compacte	 de	 dimensiuni	mici,	 așezate	 în	mortar	 de	
var.	Dimensiunile	și	direcțiile	stabilite	în	Muzeul	Național	
Maghiar	pe	parcursul	relevării	mozaicului	original,	au	fost	
transpuse,	 proiectate	 pe	 acest	 suport,	 realizat	 cu	 aproape	
un	an	mai	devreme.	După	măsurarea	axelor	principale,	am	
așezat	pe	suprafața	uscată	motivele	asamblate	în	atelier,	cu	
scopul	de	a	controla	precizia	pregătirii	(foto	18).	La	înde-
părtarea	sistematică	a	motivelor	aplicate	la	uscat,	am	con-
turat	locul	fiecărui	element	cu	cărbune,	notând	marcajul	de	
litere	și	numărul	 lor	(foto	19).	Am	mărit	desenul	pregăti-
tor,	care	ne	ajuta	la	amplasarea	motivelor,	la	dimensiunile	
originalului.	Marcajele	noastre	trebuiau	întărite	în	repeta-
te	rânduri,	deoarece	s-au	șters	pe	parcurs.	Fixarea	liniilor	
ajutătoare,	de	orientare	a	fost	soluționată	de	către	meșterii	
romani	în	multe	cazuri	prin	incizie,	zgâriere	ori	pictură;	ast-
fel,	în	tablinum amintit	din	Villa	San	Rocco	din	Francolise,	
repartizarea	motivelor	și	liniile	de	orientare	au	fost	zgâria-
te	pe	suprafața	stratului	nucleus,	încă	umed,	nesolidificat.	
Meșterii	mozaicului	vilei	Ariana	din	Stabiae	au	fost	ajutați	
de	o	repartizare	zgâriată	și	pictată.22

21 Cotton,	M.	A.	–	Metraux,	B.:	The	San	Rocco	Villa	at	Francolise,	British	
School	at	Rome;	1985.	pp.	100–104.

22 Dunbabin,	K.:	Mosaics	of	Greek	and	Roman	World,	Cambridge	Univ.	
Press,	1999.	pp.	284–285.

Ca urmare a probelor de adeziune efectuate cu mate-
riale	de	compoziție	variată	pe	bază	de	var,	ca	material	de	
înglobare	și	rostuire	am	folosit	un	amestec	obținut	dintr-
un mortar de injectare23	–	cu	conținut	de	var,	metacaolin	și	
praf	de	marmură	–	și	nisip	de	cuarț.24	Această	compoziție	
se	 încadrează	exigențelor	 impuse	de	anturajul	de	monu-
ment	istoric,	respectiv	cerințelor	practice	privind	utiliza-
rea,	funcționalitatea	acestei	reconstrucții	de	pardoseală	de	
mozaic.	Mortarele	de	înglobare	ale	pardoselilor	de	mozaic	
din	epoca	romană,	în	cele	mai	multe	cazuri	nu	sunt	hidrau-
lice,	în	schimb,	pot	conține	adaosuri	de	materiale	organi-
ce.	Pe	parcursul	executării	copiei,	nu	am	avut	posibilitatea	
efectuării	măsurătorilor	cu	scopul	determinării	eventuale-
lor	adaosuri	organice,	în	schimb,	cercetările	aflate	în	curs	
pun	accent	pe	analiza	acestui	factor.	La	analiza	tencuie-
lilor	de	 fundație	 ale	mozaicurilor	 romane	de	pardoseală	
au	 fost	 identificate25	 componente,	 –	metil-esteri	 ai	 unor	
acizi	 grași	 –	 care,	 o	 parte	 dintre	 ele	 sugerează	prezența	
uleiurilor	sicative	(ulei	de	in),	 iar	unele	tipuri	sugerează	
prezența	materialelor	de	proveniență	animalieră	(lapte).26 
Legat	de	tehnica	de	execuție	a	pardoselilor	antice,	L.	B.	
Alberti27	amintește	de	asemenea	folosirea	uleiului	de	in.	
În	componența	mortarelor	de	înglobare	ale	mozaicurilor	
murale	mai	târzii,	a	fost	demonstrată	prezența	uleiului	de	
in,28	respectiv,	alte	surse	bibliografice29 amintesc guma de 
tragant	și	albușul	de	ouă,	ca	adaosuri	organice	utilizate.	

Pe	parcursul	lucrărilor	de	execuție	a	copiei	pardoselii	
de	mozaic	din	Baláca	la	fața	locului,	montarea	a	început	
cu	elementele	fundalului	de	lângă	porțiunea	de	zid	păstra-
tă,	apoi	am	continuat	cu	friza	de	jur	împrejur,	care	a	de-
terminat	dimensiunile	covorului	 interior.	După	aceea	au	
fost	așezate	motivele	axei	centrale	verticale	(foto	20–21).	
Potrivit	 apoi	 acestor	motive,	 am	aranjat	pas	cu	pas,	din	
stânga	și	din	dreapta	elementele,	evoluând	cu	spatele,	în	
direcția	intrării.	A	urmat	montarea	motivelor	din	absidă,	
ceea	ce	a	solicitat	o	precauție	deosebită	din	partea	echipei,	
dar	în	același	timp	a	fost	și	punctul	culminant	al	lucrării	
(foto	22).	În	sfârșit	au	fost	integrate	elementele	din	stânga	
și	cele	dinspre	intrare.	În	sincronizare	cu	montarea	moza-
icului,	a	parcurs	curățirea	motivelor,	completarea	pietre-
lor	 lipsă	 și	 ”coaserea”	 îmbinărilor,	marginilor	 (foto	23).	

23 VAPO	 injekt	 (=VAPO	 injekt	 01	varianta	 fără	ultima	filtrare),	AQUA	
obnova	staveb	s.r.o.	Praga,	Cehia.

24 Nisip	de	cuarț	cernut	(0–1mm),	Nemesvámos.
25 Py-TMAH/GC/MS Pyrolysis/methylation (tetramethyl-ammonium-hi-

droxide)	Gas	Chromatography	Mass	Spectrometry).	
26 Starinieri,	V.:	Study	of	materials	and	technology	of	ancient	floor	mosaics’	

substrate.	Disertație	de	doctorat,	Universitá	di	Bologna,	2009.	p.	111.
27 Alberti,	 L.	 B.:	 Of	 Pavements	 according	 to	 the	 opinion	 of	 Pliny	 and	

	Vitruvius,	and	the	Works	of	the	Ancients.	In:	Ten	Books	on	Architectu-
re,	Leoni,	J.	,	London,	1965.	pp.	61–63.

28 Fiori,	C.	–	Vandini,	M.	–	Prati,	S.	–	Chiavari,	G.:	Vaterite	in	the	mortars	
of	a	mosaic	in	the	Saint	Peter	basilica,	Vatican	(Rome).	Journal	of	Cul-
tural	Heritage	10,	2009.	pp.	248–257.

29 Vasari,	G.:	Vasari	on	technique.	Dover	Publications,	Inc.	New	York,	p.	
256.

 Le	Vieil,	P.:	Essai	sur	 la	Peinture	en	Mosaïque,	ensemble	une	disser-
tation	sur	la	Pierre	spéculaire	des	Ançiens,	par	le	même.	Paris,	Vente,	
Libraire	au	bas	de	la	montagne	Sainte	Geneviève,	1768.
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Pe	latura	stângă,	în	scopul	protejării	marginii	mozaicului,	
am	montat	o	bordură	din	pietre	de	6	cm	lățime,	cu	 lun-
gime	variabilă,	tăiate	din	calcarul	compact	folosit	pentru	
fundal.30	Reconstrucția	celor	două	postamente31 din gresie 
roșie,	situate	la	intrarea	în	absidă	în	momentul	descope-
ririi,	nu	constituia	obiectul	 lucrării	de	față.	 În	zonele	de	
interes	pavajul	de	mozaic	urmărește	linia	zidăriei	actuale.	

Intervențiile	la	fața	locului	au	decurs	în	intervalul	23	
aprilie	–	29	mai	2012,	predarea	oficială,	festivă	a	operei	
finite	a	avut	loc	în	data	de	2	iunie	2012.	(foto	24).

Concluzii

Pe	parcursul	 realizării	operei,	 au	demarat	 simultan	acti-
vitatea	de	restaurare	fundamentată	științific	și	creația	de	
artă	plastică;	creația	conceptuală	și	cerința	realizării	copi-
ei	operei	de	artă.	Scopul	programului	de	cercetare	în	con-
tinuare	este	analiza	paralelă	și	abordarea	interdisciplinară	
a	efectelor	 reciproce	a	principiilor/criteriilor	 istorice,	de	
științele	naturii,	ale	celor	de	artă	plastică	și	de	teoria	artei,	
respectiv	 descoperirea,	 cunoașterea	 cât	mai	 aprofundată	
a	caracteristicilor	locale	de	tehnică.	

În lucrare au participat: Kürtösi Brigitta Mária artist re-
staurator	pictură,	Bóna	István	DLA,	habil	artist	restaurator	
pictură,	Seres	András	artist	restaurator,	Balázs	Miklós	Ernő	
DLA,	 habil	 artist	mozaicar,	 Pintér	András	 Ferenc	 pictor,	
Dohárszky	Béla	sculptor	și	Túri	Miklós	tehnician.

Analizele XRD au fost efectuate de Sajó István (Aca-
demia	Maghiară	–	Institutul	de	Cercetare	Chimică),	ana-
lizele	microscopice	și	analitice	de	către	Kürtösi	Brigitta	
Mária	(Universitatea	de	Artă	Maghiară	-	Școala	de	Doc-
torat).	La	analizele	geologice	aflate	în	curs	ne	ajută		Józsa	
Sándor	 (Universitatea	 Eötvös	 Lóránd	 –	 Facultatea	 de	
Științele	Naturii).	

Fotografiile	publicate	au	fost	realizate	de	Kürtösi	Bri-
gitta	Mária,	Bóna	István	și	Dohárszky	Béla.
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Fig.	1.	 Situl	arheologic	roman	din	Baláca	și	împrejurimi-
le	sale.	(sursă:	Laczkó	–	Rhé	(1912)	p.	32.)

Fig.	2.	 Încăperea	nr.	20	din	Baláca	pe	planul	clădirii	prin-
cipale	al	ansamblului.	(K.	Palágyi	(1989)	p.	128.	
pe	baza	fig.	nr.	3).

Fig.	3.	 Sistematizarea	 motivelor	 mozaicului,	 harta	
împărțirii	grafice	a	covorului	interior.	Desen:	Pin-
tér	András	Ferenc.	

Fig.	4.	 Stratigrafia	 tencuielilor	 de	 fundație	 a	 mozaicu-
lui	 de	 pavaj	 din	 tablinum,	 Baláca	 (Baláca	 I/20)	
a:	 tesserae,	 b:	 supranucleus,	 c1:	 nucleus	 –	 strat	
superior,	 c2:	 nucleus	 –	 strat	 inferior,	 d:	 rudus.	
Reconstrucție	realizată	de	autor.


