
A következőkben szeretném ismertetni egy avar -
kori sírlelet restaurálását megelőző döntések ösz-
szetettségét és a választott módszerek következ-
ményeit. Mégpedig, hogy milyen hasznos és gyak-
ran fontos adatok keletkeztek, amelyek ebben az
esetben is gyarapíthatják az avarkori tárgyi kultúra
tudásanyagát.

A restaurált tárgyak 2014-ben Dőr község köze-
lében előkerült sírok egyikének, a 325. számú sír-
nak a leletei. A sírból előkerült egy egyenes egyélű
kard, ezüst veretekkel és szintén ezüst „P” alakú
felfüggesztőfülekkel, két övgarnitúra egy ezüst és
egy aranyozott álcsatos típus, egy nagy és három
kicsi szíjvég, övbujtató, gúlacsüngős- és egy gömb-
csüngős fülbevaló, íjmerevítő agancslemezek, nyíl-
hegyek és vas eszközök, mint például egy kés, tűz-
csiholó és vaskapó (1. kép).

A restaurálásra használt módszerek kiválasztá-
sánál megpróbáltam közös pontot keresni azok kö-
zött az igények között, amelyek egy régészeti le-
lettel szemben felmerülhetnek egy régész és egy
restaurátor szempontjából. Azonban a legfonto-
sabb az alkalmazásra kerülő eljárásokkal kapcso-
latban, hogy azoknak a tárgy felmérése után,
annak állapotából, a levont következtetésekből kell
adódniuk. A restaurálási folyamatok közben cé -
lom volt, hogy:
• a tárgyak az állapotukhoz képest minél erede-

tibb formában őrződjenek meg, tehát a leletek
konzerválás után is egy hiteles képet adjanak az
eredetihez közelítő megjelenésükről, valamint
később is kutathatóak maradjanak,

• az alkalmazott módszerek visszafordíthatóak
legyenek,

• a restaurálás közben törekedjek arra, hogy a le-
hetséges legtöbb információt megőrizzem a le-
leteken vagy összegyűjtsem azokról, mind
anyagösszetétel, mind készítéstechnikai tekin-
tetben.
A sír anyaga „in situ” leletként érkezett a res -

taurátor műhelybe. Az első szemrevételezéstől
kezdve és az állapotfelmérések, dokumentálások,

mintavételek alkalmával a tárgyak és a rajtuk lévő
földes szennyeződések, valamint korróziós termé-
kek kezdték elveszíteni víztartalmukat, több darab
kis mértékben ugyan, de kezdett szétesni, apró-
zódni. A leletek állapotfelmérése után kiderült,
hogy sok restaurálási módszer nem jöhetett számí-
tásba a tárgy komplexitása, a tárgyat alkotó anya-
gok vagy azok állapota miatt. Kockázatot jelentett
volna több kémiai vagy mechanikai tisztítás alkal-
mazása, mert a tárgyak statikai stabilitását, a tár-
gyon hordozott információk megsérülését okoz-
hatják. 

Az előbbiek érzékeltetésére jó példaként szolgál
a síranyag egyik lelete, a kard. A kard kompozit
jellege miatt, a megfelelő tisztítási, konzerválási
módszerek megválasztása bonyolult volt mert:
• a kard alapját vas és annak korróziós termékei

alkotják, 
• a kardszerelékek anyagát ezüstötvözet és annak

korróziós termékei képezik, amelyek erősen tö-
redezettek, hiányosak és mechanikailag érzéke-
nyek voltak,

• jelentős mennyiségű famaradvány található a
leleten, a legtöbb helyen sérülékeny és erősen le-
bomlott állapotú,

• valamint az egész leleten jelentős mennyiségű
földes szennyeződés volt.
A kardon található famaradványok a bomlási

folyamatok következtében szinte teljes mértékben
elveszítették az anyagra jellemző tulajdonságukat
(2. kép). Statikailag gyengék, több helyen porlé -
konyak és sérültek voltak. Ezek az érzékeny ré-
szek, a fémek tisztítására használt nedves–kémiai
vagy nedves–mechanikai eljárások alkalmával sé-
rüléseket vagy akár teljes megsemmisülést ered-
ményeztek volna. 

A kard vas alkatrészének tisztítására alkalmas
kémiai módszerek, például egy foszforsavas tisz-
títás a fára nézve önmagában nem lett volna káros,
de a lebomlott részeknél, a nedvesség és a felol-
dódó korróziós termékek hatására fellazult és
tönkrement volna, talán véglegesen. Ezzel párhu-
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zamosan a meggyengült részekről az alátámasztá-
sukat elvesztett, töredezett állapotú ezüst szerelé-
kek is mind leestek volna, pontos visszahelyezésük
leginkább kétséges. Egy elektrokémiai tisztítás al-
kalmával az előbbiek szintén megtörténnek, csak
feltehetően drasztikusabban, mert a keletkező hid-
rogén gáz nem csak a korróziókat feszegetné le a
fémek felszínéről, hanem válogatás nélkül min-
dent. A tárgyról készített röntgen felvétel is meg-
erősítette a kard rossz állapotát. Ebben az esetben
egy alapos kémiai tisztítás közben, a sok kardon
őrzött információ – mint például a felfüggesztő
fülek pozíciója a kardhüvelyen (3. kép), textil (fel-
tehetően viselet) lenyomat a fa felszínén, a marko-
latgomb helye a markolaton – elvesztésével párhu-
zamosan, a kard formai tulajdonságai sérülhetnek,
annak ellenére, hogy a kard rendelkezett vas mag-
gal. 

Az ezüst szerelékek tisztításánál a nedves ké-
miai és nedves mechanikai tisztítások nem csupán
a korábban leírtak miatt kellett mellőzni, hanem
azok állapota miatt is. A vékony ezüstlemezek tö-
redezettek és hiányosak voltak, de első sorban, az
ezüstre jellemző lemezesen felvált rétegek (4. kép)
jelentettek akadályt. Ezek a rétegek a használt ké-
miai oldószer hatására mindinkább aprózódtak
volna és az ezüst rétegekben vált volna le a felü-
letről. Ez nem csak esztétikai problémaként ered-
ményezhet, hanem a már így is leromlott állapotú
vékony lemezek további gyengüléséhez vezethet. 

A nedves-kémiai és nedves-mechanikai tisztítá-
soknál alkalmazott savas vagy lúgos oldatokat
megfelelően semlegesíteni és a nedvességgel
együtt alaposan el kell távolítani a tárgyakból más-
különben károsodásokat okozhatnak a leletekben.
A kard esetében a következő kockázatot ez jelen-
tette, a famaradványok jelentős mennyiségű vegy-
szert, oldott anyagokat és nedvességet vehetnek
fel, amelyek teljes eltávolíthatósága a fa alól és
annak szerkezetéből kétséges. Az előbbi megálla-
pítás érvényes a kard anyagát képező vasra és
annak korróziós termékeire is, mert ezen anyagok
kapillárisaiból szintén kétséges a teljes eltávolítha-
tóság. 

Nem utolsó sorban a régészeti leletéknél fontos
az aktiválódásra hajlamos korróziós termékek el-
távolítása vagy megkötése. Az egyik legnagyobb
kockázatot a tárgyakra a különböző fém–klorid ve-
gyületek jelentik. Ezek eltávolításának egyik leg-
egyszerűbb módja a desztillált vagy ioncserélt víz-
ben való hosszan tartó – állapottól függően több
nap is lehet – főzése a tárgyaknak. Már csak a hosz-
szú idő miatt is olyan mélyre eljuthat a víz és az ál-

tala oldott anyagok a tárgyban, hogy az előbbiek-
ben ismertetett problémakör következtében szin-
tén lehetetlen a teljes eltávolíthatóság, valamint a
főzés következtében kialakuló sérülésekkel párhu-
zamosan ezen aktív korróziók teljes megszüntetése
sem nem ellenőrizhető és sem nem biztosítható.

A kardnál a száraz mechanikus tisztítás sem biz-
tosít ugyan teljes megoldást erre a problémákra,
mert a takarásban lévő részek nem hozzáférhe-
tőek, ezek megtisztítása nem volt lehetséges.
Azonban felesleges nedvesség és vegyszer nem ke-
rült a tárgyba és a tisztítást követő szárítás után a
konzerváló anyagok, megfelelő szilárdságot ered-
ményeztek, valamint a kialakított bevonat megfe-
lelően izolálja a tárgyat a nem megfelelő légköri
hatásoktól. 

A famaradványok és a fémek kezelése más-más
megközelítést igényeltek. A fa konzerválásánál az
elsődleges és sajnos az állapota miatt szinte az
egyetlen lehetőség a szilárdságának helyreállítása
volt. Az állapotából és szerkezetéből adódóan a
fához használt szilárdító anyagok közül a Paraloid
B72-t választottam annak molekulamérete, időtál-
lósága és keménysége miatt, oldószerként acetont
annak retenciós és penetrációs tulajdonságai
miatt.1 (5. kép)

A fémek esetében a visszafordíthatóság is fontos
szempont volt, így ragasztó anyagként olyan ra-
gasztó és alátámasztó, kiegészítő anyagokat alkal-
maztam, amelyek később is eltávolíthatóak. A
kardkoptató rossz megtartása, és mikroszkóp alatt
jól érzékelhető lemezesen szétvált szerkezete
miatt, tisztítását csak nagy körültekintéssel lehetett
elvégezni. Leginkább puha eszközöket használtam
ezeknél a részeknél is. Kemény és puha filckoron-
got, szőrkefét és ultrahangos depurátortba fogott
bambuszpálcát. A koptató hátoldalának szintén
igen rossz megtartása és nagymértékű hiányai vol-
tak. Emiatt ezeken a helyeken üvegszövetes meg-
erősítést alkalmaztam a hátoldal felől. Az alátá-
masztásokat leragasztott végű csipesszel és sziliko-
nos pappírral tartottam a helyükön, míg a Paraloid
B72 oldat meg nem fogta azt. A kardkoptatónál a
kiegészítőanyag teljes térhálósodását követően in-
digópapír és marokcsiszolóba fogott apró marófej-
jel a kiegészítést hozzáigazítottam a végződés tö-
rött felületéhez. A kiegészítés megfordítása után
megismételtem a műveletet a túlsó oldalon (6. kép).
A csiszolást követően PVB denaturált szeszes ol-
datával ragasztottam a helyére. Ezzel remélhetőleg
megvalósul az reverzibilitás egy későbbi kezelés
alkalmával és a fa károsodása nélkül leoldható lesz
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a kiegészítés mert a PVB oldódik denaturált szesz-
ben viszont a Paraloid B72 nem. A kiegészítéseket
később porfestékekkel retusáltam beilleszkedővé,
kötőanyagként pedig Paraloid B72 5% oldatát al-
kalmaztam.

Következményként a kard állapotából adódóan
és az alkalmazott módszerek eredményeként a
lelet ugyan érzékenyebb a nem megfelelő tárolási
paraméterekre, de igen gazdag információforrás-
ként szolgált, ezek mellett később is tanulmányoz-
ható, statikailag stabil és bemutatható lett.

A következő fejezetekben részben bemutatásra
kerülnek azok az információk, amelyek a restau-
rálást megelőzően vagy közben lettek rögzítve.

1. KÉSZÍTÉSTECHNIKAI MEGFIGYELÉSEK

1.1. Az aranyozott övveretek

Készítéstechnikailag jól értelmezhető, még tisztítás
előtti állapotában is az övet díszítő veret készlet. A
veretek mindegyikére igaz az a megállapítás, hogy
az alap fémlemezt préseléssel állították elő, vékony
rézlemezből. A minta megjelenik a lemez belső és
külső oldalán, az alapfém vastagsága szinte egy-
séges, viszont a veret teteje felé enyhén elvéko-
nyodó. Gömbsoros préselő minta ugyan ez idáig
kevés került elő a Kárpát–medencében.

A pozitív formával való préselésre több bizonyí-
ték is utal:

– az avar ötvös–sírok leletanyagai között nagy
számban kerültek elő pozitív préselő minták.

– a döri veretek színoldalán a motívumok meg-
jelenése nem túl kontrasztos, míg egy negatív
formába való préselés esetén az lenne. Ebben
az estben élesen a belső felületen jelenik meg
a rajzolat (8. kép).

– a pozitív formával ólomágyon végzett prése-
lést támasztja alá, a kunszentmártoni ötvös–
sír leletei között lévő – mára már sajnálatos
módon elveszett – vas kerettel szegélyezett
ólomdarab (7. kép). A tárgyról készült felvé-
telen, az ólmon látható bemélyedés alján még
egy kerek veret körvonalai is észlelhetőek.

A veretek első ránézésre tűziaranyozottnak tűn-
tek, azonban jobban szemrevételezve kiderült,
hogy egyik oldalán aranyozott, vékony ezüstfóli-
ával vonták be azokat. A veretek fóliával történő
beburkolása megjelenik hasonló darabokon is,
mint a pápai 1. számú sír veretein.2 A lemezzel
való befedés jól látható nyomokat, gyűrődéseket
képzett a fólián (9. kép), olyan helyeken, ahol az

alapfém formailag megváltozik. Végül a fólia szé-
leit visszahajtották a veretek élén belülre (10. kép).
Elképzelhető, hogy volt valamilyen szerves kötő-
anyag a fólia és az alapfém között, de ennek nyo-
mai már nem voltak észlelhetőek. A két anyag kö-
zött nincs közvetlen, szoros kapcsolat.

A veretek belsejét nyomokban egy fekete anyag
maradványai töltik ki. Anyagvizsgálatom alapján
ez nem a préselt veretek egy részénél jelen lévő ki-
töltő anyag,3 hanem sokkal inkább a bőrszíj el-
anyagtalanodott maradványa.

A szakirodalom többször említést tesz egy
tenax4 elnevezésű anyagról, amelyet veretek kitöl-
tésére vagy üvegbetétek mögötti kitöltő anyagnak
használtak. Theophilus presbiter leírásában fordul
elő a tenax, azonban ő egy szurok, téglapor és
viasz keveréket ír le és nem ilyen típusú kitöltésre,
hanem trébelt munkákhoz a fémlemez alatti alátá-
masztásként említi. A szakirodalomban, ahol talál-
tam leírást erről a kitöltő anyagról mindig fehéres
anyagot említenek. T. Bruder Katalin a maglódi
avar lelet restaurálása kapcsán megvizsgáltatott
egy ilyen fehéres anyagot. A vizsgálat kvarc és
viasz vagy gyanta keverékét azonosította.5 Sajnos
pontosabb meghatározásra nem állt rendelkezésre
megfelelő minta. Azonban írásában már nem sze-
repel a tenax kifejezés, de ugyanúgy fehéres anyag-
ként írja le.

Véleményem szerint egy szurokszerű anyag
nem lesz fehéres, még a földben eltöltött hosszú
idő után sem, legfeljebb abban az esetben, ha sok
töltőanyagot tartalmaz, de saját tapasztalataim
alapján ezzel el is vesztené kedvező tulajdonságait.
A fentebb leírtak alapján nem látom indokoltnak a
tenax kifejezés – amely egy szurok keverék – hasz-
nálatát. Sokkal indokoltabb, a kitöltő massza vagy
alátámasztó massza használata. A diplomamunká-
ban szereplő veretek hátoldalán kitöltő masszára
utaló nyomokat már nem fedeztem fel. A fekete
anyag darabjait konzerválás előtt elkülönítettem,
így a továbbiakban részletesebben vizsgálható
marad.

Az üvegbetétes vereteknél még a fólia felrakását
megelőzően kimetszették a veret közepét, amelyen
keresztül látható lett az alulról behelyezett üveg-
gyöngy. Az üveg és a fém találkozásánál fehéres–
sárgás–zöldes anyag van, ami feltehetően az üveg
és a fém korróziós termékének keveréke, de felme-
rült bennem, hogy „ragasztóanyag” maradványa
is lehet. Mivel az üvegek nincsenek befoglalva, va-
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laminek rögzítenie kellett azokat. Azonban az is el-
képzelhető, hogy ezeket a betéteket a szíj támasz-
totta meg hátulról és tartotta a helyükön a veretek
felszegecselése után.

A préselés után a veretek belsejébe, az övre való
felerősítést szolgáló négyzetes keresztmetszetű
stifteket, kapcsokat forrasztottak. A forrasztást
ólom– és óntartalmú lágyforrasztással kivitelezték.
Megerősítik ezt az állítást a forraszanyagokból vett
mintákon végzett anyagvizsgálatok eredményei és
a forraszanyagok állapota, mivel a korróziós folya-
matok következtében majd minden veretről lees-
tek ezek a rögzítő fülek.

1.2. Kerek ezüst veretek

A kerek ezüstvereteket szintén préseléssel állítot-
ták elő (11. kép). Feltehetően vaskerettel körülvett
ólomra helyezték a kilágyított ezüstlemezt és a
megfelelő présformát kalapálva kialakították a
mintát. Elképzelhető fordítva is, Theophilus pres-
biter leírása alapján,6 a présformát helyezik egy szi-
lárd alapra és erre a lemezt, majd az ólmot kala-
pálják. A veret hátoldalán fehéres, sárgás korróziós
termék látható, ami az anyagvizsgálati eredmé-
nyek alapján ólom volt. A kitöltő anyag középen
egy szegecset vesz körül (12. kép), ezzel rögzítették
a bőrszíjon.

1.3. Lemezgömbcsüngős fülbevaló

Az ezüstgömbös fülbevalón jól látszanak a készítés
nyomai, pontosabban a tárgyat alkotó elemek,
mivel a korróziós folyamatok következtében ele-
meire esett szét (14. kép). A fülbevalót egy, a végein
szabadon álló ezüstkarika, két darab ezüstlemez,
amelybe négy-négy félgömböt préseltek, és két
darab nagyobb félgömb alkotja. A karika nem
tűnik húzott drótnak sokkal inkább kalapálás nyo-
mai fedezhetőek fel rajta. Végei elkeskenyednek és
nem szabályos kör alakú. A karikák alatt látható –
erre a típusra jellemző – gömböket két lemezből ál-
lították elő, olyan módon, hogy négy darab fél-
gömböt (14. kép) préseltek egy–egy ezüstlemezbe.
A félgömbök ugyanolyannak mutatkoznak, ebből
arra következtetek, hogy létezhetett egy pozitív
forma, vagy egy gömb profilú poncoló és ólom-
alap segítségével készítették el őket. Erre az enged
következtetni, hogy a gömböcskék között nincs ha-
tározott vonal. Egy negatív forma esetében lenne.
Illetve a nagy gömb készülhetett az ötvösségben

ma is használatos golyós verőszerszám és ankni
használatával7 (13. kép).

Az elkészült elemeket ólom tartalmú lágyfor-
rasztással rögzítették egymáshoz. 

1.4. Gúlacsüngős fülbevaló

A fülbevaló több darabra tört a földben, így alkal-
mam nyílt a tárgy belsejét is megvizsgálni mik-
roszkóp alatt. Kiderült, hogy ezt a tárgyat is több
elem összeforrasztásával hozták létre. A fülbevalót
egy nagy gömb, három kisebb gömb, egy áttört ol-
dalú gúla, egy fedőlemez, három darab szegecselt
sarokdísz, egy oldalain átfúrt cső és egy bronz ka-
rika alkotja. Az alsó nagyobb gömböt két félgömb-
ből készítették el feltehetően rézből / bronzból,
mert ahol előkerült az alapfém ott igen vörös
színű, majd összeforrasztották (15. kép). A forrasz-
anyag lehet keményforrasztás, az illesztés pontos,
a forrasztás vonala vékony és fehér ezüstös fényű.

A három darab kis gömbön készítési módra
utaló nyomot nem találtam, mert vagy viszonylag
jó állapotú aranyozás fedte, vagy erősen károso-
dott az alapfém.

A gúla állapota lehetővé tette, hogy ennek az
elemnek a keresztmetszetét is szemügyre vegyem.
A gúla éleinek törésfelülete azt mutatja, hogy e tér-
beli háromszöget egy anyagból készítették, mivel a
háromból két élnél az anyag folytonos és kanyarodik
(16–17. kép), míg egy élnél a megfelelő szögűre ala-
kított oldalak érintkezése látható. Itt az érintkezési
felületek között vékony és eltérő színű anyag korró-
ziója látható, feltehetően ez forraszanyag volt (18.
kép). Az oldalfalak profilja és az oldalfalakon látható
gömbsoros díszítés, amely végigfut az élek mentén
a tárgy belsejében is ugyanúgy megjelenik. Minde-
zekből arra következtetek, hogy a gúlát egy darab-
ból préselték ki, feltehetően pozitív formával, mivel
a gömbsor kívülről lágy vonalvezetésű. Negatív for -
ma esetén a rajzolat kontrasztosabban jelentkezne.
Végezetül áttörték, összehajtás és a találkozási felü-
letek megmunkálása után összeforrasztották.

A fedelet egy lemezből készítették. Sarkait át-
fúrták és ide egy-egy darab csepp alakú díszt sze-
gecseltek (19–20. kép). A lemez közepét szintén át-
fúrták, és erre a helyre egy csövet helyeztek,
amelynek a végét szintén elkalapálták és ezzel rög-
zítették (21. kép). A cső oldalát átfúrták, ezen ve-
zették keresztül a bronzkarikát. A karika anyaga
szintén kalapáltnak tűnik, nem pedig húzott drót-
nak, mivel keresztmetszetének alakja és átmérője
változatos. Az üvegbetéteket valamilyen anyaggal
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rögzítették a helyükön. Az anyag ragacsos és ben-
zinben oldódik. Pontos meghatározása anyagvizs-
gálatot igényel. A későbbi vizsgálat érdekében a
tárgy konzerválása előtt kiemelésre került.

1.5. Íjmerevítő agancslemezek

Daróczi Szabó László a Budapesti Történeti Mú-
zeum archaeozoológusának személyes közlése
alapján a lemezek gím- vagy dámszarvasagancsból
készültek. A szarvasagancsból készült lemezeken
tisztítás után három jól kirajzolódó szerszámnyom
volt felfedezhető:

– az egyik a lemezek hátoldalán futó párhuza-
mos vonalak

– a másik a lemez színoldalán, annak végein
egymást keresztező vonalak

– a harmadik pedig az egyik markolatlemez
szegélyén lévő apró vonalak (22. kép).

Első lépésként a lemezeket kifűrészelték az
agancsból. A fűrészelés feltételezett módját a mar-
kolatlemezen talált nyom tárja fel igazán. Ezen
számtalan egymással párhuzamosan futó apró
vonal látható. A párhuzamos vonalak még jelent-
hetnék egy fűrészlap használatát, azonban a vona-
lak egyszer csak ívessé válnak (22. kép). Ezek nem
származhatnak egyenes fűrészlaptól. Hasonló ívelt
vonalakat, vagy egy fűrészkorong hagy maga után,
vagy megfordítva a műveletet egy homorú eszköz.
Ezt a lehetőséget kizártam, mivel egy homorú fű-
részlap mozgatása, hogy íves vonalakat rajzoljon,
igen körülményes lehet. Mindemellett az agancsle-
mezen talált szerszámnyom nem egy szabályos
körív, hanem egyik oldalt kerekebb, míg másik ol-
dalt nyújtottabb. Az a gondolatom támadt, hogy al-
kalmas eszköz lehet egy viszonylag elasztikus szer-
szám, amelyet fűrész módjára mozgattak.

Felmerült bennem, milyen eszközök állhattak
rendelkezésre akkoriban? A kísérleteimet csonton
hajtottam végre. Első kísérletem alkalmával lenfo-
nalat tettem próbára, de természetesen igen hamar
alkalmatlannak bizonyult. Egy erősebb anyagot ke-
restem és sima rézdrótra esett a választásom. A réz-
drót már alkalmas volt, de egy-két milliméter vágás
után rendre elszakadt. Továbbfejlesztve az ötletet,
próbát tettem sima rézdróttal, valamint csavart réz-
dróttal is úgy, hogy vízzel elkevert homokot tettem
a vágási felületre. Ez az eljárás már hatékonynak bi-
zonyult és viszonylag gyorsnak is. Eredményként
hasonló apró vonalak jelentek meg a vágási felüle-
ten, mint az eredeti lemezen észlelhetők (23. kép).

A lemezeket megfelelő formájúra alakították. A
kialakítást végezhették reszelővel, erre utaló nyo-

mot nem találtam, mivel a felületet simára csiszol-
ták. A lemez hátoldalát és a végeiket bordázattal
látták el. Ezeket nem egy folytonos mozdulattal
alakították ki, hanem szakaszosan követve a for-
mát. A mozdulat többszöri megismétlésére utal,
hogy a vonalak véletlenszerűen metszik egymást.
A két szerszámnyomot véleményem szerint kiala-
kíthatta ugyanaz az eszköz, mivel a vonalak pro-
filja ugyanolyan „V” alakúnak mutatkozik. Ezek
után ragasztották fel az íjra a lemezeket.

2. ANYAGVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

2.1. Mikroszkópos megfigyelések és kisebb tesztek

A feltárt nyomok a restaurálás előtti felvételek ké-
szítése közben és még az állapotfelmérés alatt is
rejtve voltak. A következő fejezetekben ismertetek
pár, a tisztítás és konzerválás közben észlelt fontos
információt, amelyeket gyakran már csak a fémek
korróziós termékei őriztek meg.

2.1.1. Egykori bőr jelenléte
2.1.1.1. „P” alakú felfüggesztőfülek
A felfüggesztő fülek belsejében a fém korróziója

jól megőrzött olyan lenyomatokat, minera li zá ló -
dott anyagokat, amelyek fontos adalékként szol-
gálnak e tárgyak rögzítési módjához (24. kép). A
bőrre utaló jegyeket fel lehetett ismerni, ilyenek
voltak a bőr felületének egyenetlensége, a szőrtü-
szők és némi szőr jelenléte, azonban sajnálatos
módon bőranyagot már nem találtam. Első gondo-
latom az volt, hogy a felfüggesztőfülek rögzítésé-
hez felhasznált bőrszalag szőrös bőr lehetett. Emel-
lett szólhat, hogy:

– a korrózió szőrtüszőket, sőt szőrre utaló szá-
lakat, szál töredékeket konzervált,

– a rögzítésre használt bőrszalag tejes mértékig
lebomlott, nyomokban sem maradt meg a kardon.
Az ásatási felvételeken sem észlelhető a föld elszí-
neződése a felfüggesztő fülek környékén, sőt a
fülek igen messzire vándoroltak a kardtól, tehát a
bőr hamar lebomlott. A bőrök sok tulajdonságát
így az időtállóságát, a cserzés módja is befolyá-
solja. A szőrös bőrök esetében a kikészítés során
nincs mód tartósabb bőr előállítására, így a lebom-
lást előidéző hatásokra érzékenyebbek, így hama-
rabb semmisülnek meg. 

Kissné Bendefy Márta konzultáció közben fel-
hívta a figyelmemet arra, hogy nem feltétlenül je-
lenti az adott lenyomat a szőrös bőr jelentétet.
Utalhat egy nem megfelelően szőrtelenített bőrre
is. A képek értékelése alapján elmondta, hogy
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„vagy azért látszik ilyen jól a szőr, mert nem ké-
miai módszerekkel (meszezéssel) lazították és tá-
volították el a szőrszálakat, hanem éles késsel le-
kaparták (mintegy „leborotválták”) azokat, vagy
a másik lehetőségként, meszezést is alkalmaztak,
de utána a szőrtelenítés nem volt tökéletes, és a
szőrtüszőkben helyenként benne maradt a szőr-
szálak töve.”

A fentebb leírtak alapján annyi megállapítható,
hogy a „P” alakú felfüggesztőfülek bőrt fogtak
közre és mivel a kardon vagy annak közelében
nem volt olyan maradvány, ami más rögzítésre
utalna, megállapítható, hogy ezen tárgyakat bőr-
szíjjal rögzíthették a kardra. 

2.1.1.2. Övveretek
Az aranyozott övveretek majdnem mindegyi-

kén és egy ezüst vereten látható volt egy fekete
vastag anyag, amely nem lehet kitöltő massza,
mivel:

– a fekete anyagon több helyen a bőr felépítésére
jellemző kusza rostköteget lehetett észlelni
(25. kép),

– Kissné Bendefy Márta rámutatott, hogy egy
szurok/kátrány-szerű kitöltő anyag nem megy át
hosszú idő alatt sem nagymértékű változáson,
ezért javasolta oldódási próba elvégzését. 

A fekete anyagot benzinben és terpentinben is
megpróbáltam feloldani. A próba sikertelen volt,
az anyag nem oldódott. A fentebb leírtakból arra
következtettem, hogy a veretek belsejében lévő
anyag nem kitöltő massza vagy tenax, ahogy a
szakirodalom említi, hanem a bőrszíj elanyagtala-
nodott maradványa. Erre utalhat még, hogy az ol-
dódási próba után a fekete anyag körül fehér, ra-
gacsos, viaszszerű anyag vált ki a tárgylemezen.
Viasz nem lehetett a színe és olvadási hőmérsék-
lete miatt. A méhviasz sárgás színű, és 65 C-on
olvad, azonban a kioldott anyag fehér volt, és már
40 °C-on cseppfolyós állagú lett. Feltehetően ez az
anyag a bőr kikészítéshez, vagy zsírozására8 hasz-
nált faggyú lehetett. 

Az egyik kerek övveret hátoldalán a korrózió
több, fent említett fekete anyagot megőrzött, mely-
nek elektronsugaras mikro-analízise során a mű-
szer többek között alumíniumot is kimutatott. A
vizsgálatot végző Dr. Tóth Attila, az MTA Műszaki
és Anyagtudományi Fizikai Intézet fizikusa el-
mondta, hogy a mért eredmény többnek mutatko-
zik annál, hogy a mintatartó tönk alumínium anya-
gának visszaszórt sugárzása lenne. Az alumínium-
tartalom utalhat a bőr cserzési módjára. A fekete

anyagon, feltételezve, hogy bőrmaradvány, már
korábban próbát végeztem a cserzési eljárás beazo-
nosítására, azonban az nem járt eredménnyel.
Kissné Bendefy Márta egy honfoglalás kori bőr
cserzéspróbája esetében hasonló negatív eredmény
kapott, azonban a fagyú kioldása után a teszt po-
zitív lett. Ezért a mintát egy órán keresztül benzin-
ben áztattam, majd leitattam és megszárítottam,
majd 2M-os ammónium–hidroxiddal oldattal
cseppentettem meg. Az oldatot ezek után 1%-os
alizaris-szul fon sav nátrium sójának oldattal meg-
cseppentve lila csapadék volt tapasztalható. Az ol-
datot következő körben 2M–-os ecetsavval meg-
cseppentve a keletkezett csapadék egy része eltűnt,
feloldódott, de több tartósan megmaradt. Ez annak
a jele, hogy az anyag alumíniumot tartalmazott
(26. kép).

A fentebb leírtak tapasztalatai alapján valószí-
nűsíthető, hogy a fekete anyag egy timsós cserzésű
bőr maradványa. Az ilyen módon készült bőröket
később Európában „magyar bőr” elnevezéssel il-
lették. Az ilyen típusú bőrt nem kémiai úton,
hanem mechanikusan szőrtelenítették, leborotvál-
ták, így a szőrtüszőkben benne maradt a szőr töve.
A bőr cserzését ezután timsó és konyhasó keveré-
kével végezték, ami 3–4 napig tartott, ez igen
gyorsnak számított a növényi cserzés 3–4 évével
szemben. Az így elkészített bőr azonban a nedves-
ségre igen érzékeny, ezért parázs felett faggyúval
itatták át, ezzel tették vízhatlanná.9

2.1.2. Textil egykori jelenlétének nyomai
A földes lerakódások alatt a kioldódott fémsók ha-
tására több helyen nemcsak lenyomatot, hanem
anyagszerű textil maradványait lehetett feltárni. A
textil szálainak és lenyomatának vizsgálatában
Harazin–Szabó Krisztina, a Budapesti Történeti
Múzeum textilrestaurátora volt a segítségemre.

2.1.2.1. Kardhüvely
A kardhüvely alsó, az eltemetett felőli oldalán a

pengéből kioldódott vas korróziója nemcsak a fa
konzerválásában játszott szerepet, hanem viszony-
lag nagy területen textil lenyomatot is megmentett
(27 kép). A lenyomat lehet esetleg az öltözet egy
részének anyaga.

A textillenyomat tulajdonságai:
– szövéstípus: vászon
– szövéssűrűség: 12–14x14/cm2

– felhasznált szál sodrási iránya: nem felismer-
hető
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2.1.2.2. Vascsat töredékek
A csatokon a vas korróziója két helyen is textil-

anyagot konzervált (28–29. kép). Feltehetően ezek
is az öltözék lenyomatai lehettek, mert hasonlóak
a jellemzőik. A morfológiai jegyek vizsgálata során
arra a következtetésre jutottunk, hogy a fonalak
feltehetően lenből készültek (30. kép).

– szövéstípus: vászon
– szövéssűrűség: a kiemelt mintán 12x20/cm2, a

csaton 14x12–14/cm2

– felhasznált szál sodrási iránya: igen enyhe „Z”
sodratú

2.1.2.3. Kerek ezüstveret
A vereten (á.sz.: 433.) található textil is lehet az

öltözék része, a rostok rossz állapota miatt az alap-
anyag nem megállapítható.(31. kép).

– szövéstípus: vászon
– szövéssűrűség: 10–12x10–12/cm2

– felhasznált szál sodrási iránya: igen enyhe „Z”
sodratú

2.1.2.4. Bronzkarika
A karika a kopo-

nya baloldalán a fej
mellett volt a sírban.
Ez a helyzete és mi -
vel a textillenyomat,
a karika köré csavart
vékony szalag képét mutatta (32. kép), a szalag
pedig selyemből készült, arra következtetek, hogy
ez a tárgy akár a hajba fonott dísz is lehetett. Több
kísérletet is végeztünk a szálas anyag azonosításá-
hoz.

Elsőként mikroszkópos megfigyeléseket tet-
tünk. A vizsgálat során a szál különböző morfoló-
giai jegyeit vizsgáltuk. A szál elég jellegtelen meg-
jelenésű és sima felületű volt, ami a selyemszál jel-
lemzője (33. kép). Égetési próbát is végeztünk, de
mivel a minta igen kevés volt, így lángba nem he-
lyezhettük. Az égetést egy izzásig felhevített he-
gyes fémpálcával végeztük el. A művelet során azt
tapasztaltuk, hogy a szál hamu nélkül égett el és a
fém pálcára tapadt, a szál felpöndörödött. Harma-
dik próbánk a fehérje kimutatást célozta. A kísérlet
során 1%-os nátrium-hidroxid oldattal cseppentet-
tük meg a mintát, majd egy kis idő elteltével 1%-os
réz-szulfát oldattal. A fehérje jelenlétét lilás csapa-
dék jelenléte jelezte volna. Ezt nem tapasztaltuk,
de az jól észlelhető volt, hogy a szál érzékenyen re-
agált a lúgos közegre, ami a fehérje alapú szálas
anyagokra jellemző.

A textillenyomat tulajdonságai:

– szövéstípus: vászon
– szövéssűrűség: 22x20 /cm2

– felhasznált szál sodrási iránya: igen enyhe „Z”
sodratú

2.1.3. Forraszanyag vizsgálat

A leleteken, több helyen felismerhetőek voltak a
forrasztások helyei és a forraszanyag. A forrasz-
anyag a földben eltöltött idő alatt teljesen korrodá-
lódott, ezáltal az ezzel rögzített elemek szétestek.
A vizsgálat során több helyről vettem forrasz-
anyag és kitöltőanyag mintát. A minták mindegyi-
kén ugyanazt az ólom kimutatási tesztet hajtottam
végre, mivel azt feltételeztem, hogy lágyforrasztá-
sok voltak. A művelet során a mintákat 1:1 salét-
romsav oldattal cseppentettem meg, majd némi ol-
dódási idő után 5%-os kálium–jodiddal cseppen-
tettem meg az oldatot. Az ólom jelenlétét élénk-
sárga csapadék jelezte.

I. táblázat Forraszanyagok színreakciói

Érdekes színbeli eltérés mutatkozott az ezüstből
készült tárgyakon talált forraszanyag és az övdí-
szítményeken talált forraszanyagok között. Az volt
a gondolatom, hogy ez utalhat a forraszanyag öt-
vözetének összetételére. Nem számszerűsített,
csak viszonyított arányára, hogy feltehetően egyik-
ben több, míg a másikban kevesebb az ólomtarta-
lom. Ezért elvégeztem kontrollmintákon is a kísér-
letet, az eredmény hasonló lett. Azonban a Dr. Járó
Mártával való konzultációk sora után az körvona-
lazódott, hogy a tapasztalt eredmény ellenére a kí-
sérlet nem alkalmas mennyiségi következtetések
levonására. Emellett szólhat az is, hogy a forrasz-
anyag minták, mint korróziótermékek egy sor más
anyag termékét is magukba foglalják – példa a sok-
komponenses összetételre az 5.2. fejezetben olvas-
ható. A bizonytalanságok miatt a fenti közlésem
csak a tapasztaltakat tartalmazza.

2.1.4. Fafaj azonosítás
A fafaj beazonosítását Dr. Tuzson Eszter a Magyar
Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék-
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Mintavétel helye Színreakció eredménye
1. A markolatgomb bordázott peremének belseje élénksárga csapadék
2. Felfüggesztő fül bordázott élének belseje élénksárga csapadék
3. Lemezgömb–csüngős fülbevaló kis gömbjeinek belseje élénksárga csapadék
4. Nagy szíjvég végére forrasztott perem vörösessárga csapadék
5. Egy övveret belseje és egy felfüggesztő kapocs oldala vörösessárga csapadék
6. Kontrollminta a. Sn 25% – Pb 75% élénksárga csapadék
7. Kontrollminta b. Sn 75% – Pb 25% vörösessárga csapadék



ének munkatársa végezte. Megállapította, hogy „A
minták anyaga igen rossz állapotú, erősen gomba-
bontott, ezért az anatómiai jegyek nehezen látha-
tóak, emiatt a faanyag csak nemzetségnévig hatá-
rozható meg. A fent leírt azonosító bélyegek alap-
ján a vizsgált faminta anyaga: Tölgy – Quercus
sp.” (A teljes jegyzőkönyvet mellékletként köz-
löm.)

A kardhüvely faanyagának pontos meghatáro-
zására már nem volt mód. Ha azt feltételezzük,
hogy a kard már a Kárpát–medencében készült –
bár ennek nincsen bizonyítéka – az Európában
honos 20–24 tölgyfafaj és alfaj közül 7 faj jöhet szá-
mításba. A mesterségesen betelepített fajok nélkül
5 tölgyfa faj őshonos a Kárpát–medencében. Felte-
hetően ezek egyikéből készítették a kardhüvelyt. 

– Kocsányos tölgy (Quercus robur) 
– Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
– Erdélyi kocsánytalan tölgy (Quercus poly -

carpa Schur)
– Molyhos tölgy (Quercus pubescens)
– Csertölgy (Quercus cerris)10

2.2. Nagyműszeres vizsgálatok

A diplomamunka kapcsán a leletegyüttesben lévő
több fémalkatrész nagyműszeres vizsgálatára
adódott lehetőség. Az övvereten lévő aranyozott
ezüst fóliát és a kerek ezüstveretek hátoldalán

lévő, már korrózióvá átalakult anyagot elektron-
sugaras mikro-elemanalízis (SEM–EDS) segítsé-
gével vizsgálta Dr. Tóth Attila az MTA–MFA fi-
zikusa.

A markolatgomb forraszanyagát, a „P” felfüg-
gesztőfül forraszanyagát és bordázott keretének fe-
lületi vizsgálatát, valamint a nagy szíjvég forrasz-
anyagát, az övveret alapanyagát Kovács Árpád
mérnöktanár vizsgálta a Miskolci Egyetemen. A
vizsgálat szintén pásztázó sugaras mikroszkóppal
(SEM) és elektronsugaras mikro-elemanalízissel
(SEM–EDS) történt.

2.2.1. Övveret
A vizsgálat során mérésre került az aranyozott
ezüstfólia alapanyaga és a külső felületén lévő ara-

nyozás. Az eredmények kiértékelésében Dr. Járó
Márta volt segítségemre. Az aranyozott részen
nemcsak a tisztított arany felületet, hanem a tisztí-
tatlan is meg lett mérve (34. kép). A mérés alapján
az aranyat tűziaranyozással vitték fel az ezüstfólia
külső felületére, erre utal a vizsgálat során mért hi-
gany jelenléte. A mérések mutattak némi ezüstöt
is, ami a vékony aranyrétegen keresztül is bemé-
rődhetett, de a tűziaranyozás során a higany köz-
vetítésével akár beötvöződhetett az aranyba.
Ennek ellenére színaranynak tekinthető a felületen
lévő réteg. A korrózióval borított részeken magas
ón, ólom és réz értékek jelentek meg. A veret bel-
sejében megtalálható anyagok vándoroltak ki a ta-
lajban lezajlott folyamatok következtében a veret
felszínére és kristályosodtak ki, mint korrózió. A
réz a veret alapanyagából, az ón, ólom pedig a ve-
retek rögzítésére szolgáló kapcsok forraszanyagá-
ból.

Az ezüst fólia nagyobb mennyiségű aranyat és
ingadozó mennyiségű rezet tartalmaz. Az arany je-
lenléte eredhet egy rosszul elvégzett leválasztásból
is. Ebben az esetben, ha egy ezüst és arany ötvöze-
tét feltételezhetjük, körülbelül 85–86% az ezüst és
13–14% körüli az arany. A réz mennyisége inga-
dozó, feltehetően van benne, de nem jellemző.
Esetleg fizikailag nem megfelelően távolították el
egy aranyozott ezüst felületéről az aranyat, így
szinte színezüstnek tekinthető a fólia. 

II. táblázat Az ezüstfólia külső (au–1,2,4)
és belső oldalán (ag– 4,5,6) mért anyagok

2.2.2. Kerek ezüstveret
A kerek ezüstveretek hátoldalát vastag sárgás–
fehér korróziós termék töltötte ki. Első szemrevé-
telezés után tűnt fel, hogy ez szerves egységet
képez a tárggyal és nem hasonlít rárakodott földes
szennyeződésre. Felmerült bennem, hogy esetleg
kitöltő, megerősítő anyag lehetett, mivel maga az
ezüstlemez igen vékony (35. kép). A mérések során
ez bizonyossá vált ugyanis a korróziós termék
nagy mennyiségű ólom jelenlétet mutatta. Ez azt
jelenti, hogy a veretek belsejét ólommal töltötték
ki préselés után, és ezzel együtt rögzítették azokat
a szegecseket, amelyek segítségével a szíjra helyez-
ték őket.
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10 MORE–FITTER 1990. pp. 116–130.



III. táblázat A kitöltésben mért anyagok

2.2.3. Övveret alapanyaga
Az alapanyag színe világosabb vörösnek lát-
szott, mint a vörösréznél megszokott. Ebből ki-
folyólag felmerült bennem, hogy esetleg tartal-
mazhat más ötvöző anyagot is, esetleg ezüstöt,
ahogy a T. Bruder Katalin által restaurált mag-
lódi veretek estében. Azoknál az alapfém vizs-
gálata során réz és ezüst 50–50%-os ötvözetét ál-
lapították meg.11

Esetünkben a mikro-elemanalízis vizsgálat
más eredményt hozott. Nehéz volt az alapfém
rétegéig eljutni, bármennyire is fényesnek tűnt a
feltárt terület, a mérés során egyértelművé vált,
hogy a mért terület nem fémes, hanem korróziós
termék. Kovács Árpád azonban annyit megálla-
pított, hogy minél mélyebben fekvő területeket
mér, annál jobban csökken az ón mennyisége és
ezüst jelenlétének semmi nyoma nem volt. A
mérési eredmények és a tapasztaltak alapján
megállapítható, hogy az alapfém vörösréz, vagy
esetleg maximum 5% ón tartalmú bronzlemez
lehet. Az alapfém, színének egyik oka lehet,
hogy a bronz esetében az óntartalom befolyá-
solja a vörösréz színét, minél magasabb, annál
világosabb, sárgásabb, kevéssé vörös lesz az öt-
vözet megjelenése.12

2.2.4. Forraszanyagok
A forraszanyag minták mérése során kapott ered-
ményekből körvonalazódott, hogy ugyan van el-
térés az összetételük között – ami a cseppanalízis
alapján felmerült –, de messze nem olyan, mint
amire számítani lehetett. Az ezüst és az aranyo-
zott veretek forraszanyagának ólomtartalma nem
tér el számottevően, azaz nem olyan mértékben,
mint a cseppanalízisnél a kontroll minták eseté-
ben. Összetételük tehát feltehetően ugyanolyan-
nak tekinthető. A nagy szíjvégen talált forrasz-
anyag az, ami magas ón- és jelentős mennyiségű
cinktartalmával eltér a többi vizsgált mintától.
Felmerülhet, hogy mindegyik lágyforrasz azonos
ötvözetű volt, csak a nagy szíjvégnél, egy vi-

szonylag védett helyen – a szíjvég pereme alatt –
megmaradhatott a korrozív folyamatok ellenére
is eredeti arányában a lágyforrasz. Nem kevere-
dett nagymértékben más anyagok korróziós ter-
mékeivel. Mindezek alapján valószínűsíthető,
hogy a forraszok magas óntartalmúak voltak. A
nagy szíjvég esetében a cink valamilyen szennye-
ződésként van jelen vagy esetleg tudatos ötvözés
eredménye. A cink jelenléte és magas értékének
oka további vizsgálatot igényel.

IV. táblázat Forraszanyagok
feltételezett összetétele

A következő tapasztalat az volt, hogy, mint
korábban a kerek ezüstveret hátoldalán található
korróziós terméknél, olyan tárgyaknál, amelyek
kapcsolatban állhattak bőr alkotórészekkel (fel-
függesztőfül belseje, markolatgomb belseje, öv-
veret belseje) a mérések során alumíniumtarta-
lom mutatkozott. Mind a három esetben a for-
raszanyag a tárgyak belsejéből származott. Ez a
vizsgálati eredmény is alátámasztani látszik azt
a felvetést, hogy a felhasználásra került bőrök
timsós cserzésűek lehettek. A mérések közben
felmerült, hogy az alumínium esetleg a földből
került oda, mint szennyeződés, de több esetben
– a kerek ezüstveretnél, az övveretnél és a mar-
kolatgombnál – túl magas értékek jelentek meg.
Másrészt a sír környezete homokos, laza szerke-
zetű talaj volt és ez talán a talajszennyeződés
ellen szól, mint az is, hogy a nagy szíjvégnél és
az egyik övveret külső felületén nem jelentkezett
alumíniumtartalom. Abban az esetben, ha a talaj-
ból került volna oda az alumínium, akkor a mé-
rések során minden esetben kimutatható kellett
volna, hogy legyen.
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Lágyforraszok ötvözete
(feltételezett kétkomponenses ötvözetnél)

Nagy szíjvég Sn 96% – Pb 4%

Övveret felfüggesztő kapocs Sn 88% – Pb 12%

Markolatgomb pereme Sn 78% – Pb 22%

„P” alakú felfüggesztőfül pereme Sn 85% – Pb 15%

11 T. BRUDER 2005. pp. 77.
12 PALLAS NAGY LEXIKONA, Bronz 



2.2.5. „P” alakú felfüggesztőfül bordázott keretének fe-
lületi vizsgálata
A felfüggesztőfül peremének elektronmikroszkó-
pos vizsgálata (36. kép) sajnos nem pontosította azt
az elméletet, hogy hogyan készülhetett. A felszín-
ről készült felvételeken nem jelentkezett több in-
formáció, mint amit sztereómikroszkóppal is érzé-
kelni lehetett. A tárgy felületén szerszám- és felte-
hetően elhibázott munkafolyamatok nyomai rög-
zítődtek. A tárgy rekonstrukciós kísérletét a 3.2. fe-
jezetben közlöm. 

3. KÉSZÍTÉSTECHNIKAI REKONSTRUKCIÓS
KÍSÉRLETEK

3.1. Préselés
Készítéstechnikai kísérletem a préselés technikájá-
nak megfejtésére, pontosítására irányult. Így az öv

díszítményeire, azon belül is egy álcsat az eredeti-
hez közeli elkészítését szerettem volna modellezni.

Azért tartom fontosnak a hasonló tapasztalati
úton megszerzett ismereteket, mert:

– igazolhatnak elméleti felvetéseket,
– éppen ellenkezőleg, cáfolhatják azokat és el-

vezethetnek egy pontosabb megfejtéshez,
– értékes információkkal gazdagíthatnak egy hi-

potézis. Egy addig, elméletben létező állítást kiegé-
szíthetnek, és együtt pontosabb, az eredeti készí-
tési módszerhez közelebbi megfejtéssel szolgálhat-
nak.

Kísérletem első lépése máris fejtörést okozott.
Miből készült az alapmodell és milyen módon ál-
lították elő a présformát?

A szakirodalom gyakran utal fa vagy ólom mes-
terdarab modellre. Számos motívum előállítható
fában is, itt elsősorban azokra gondolok, amelyek
mintázata kialakítható az alapanyag vésésével.
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Elemek Wt % At % Elemek Wt % At %
C 5,08 15,49 C 36,65 60,88
O 25,39 58,17 O 23,14 28,86
Si 0,86 1,12 Mg 0,37 0,31
Pb 1,57 0,28 Al 1,10 0,82
Ag 5,90 2,00 Si 1,75 1,25
Sn 48,06 14,84 P 0,80 0,52
Ca 1,65 1,51 Pb 3,26 0,31
Cu 9,23 5,32 Ag 0,34 0,06
Zn 2,27 1,28 Sn 24,70 4,15
Összesen 100,00 100,00 Ca 1,78 0,89

Fe 0,89 0,32
Cu 5,21 1,64
Összesen 100,00 100,00

Elemek Wt % At % Elemek Wt % At %
C 6,02 20,03 C 8,58 26,28
O 16,63 41,55 O 20,69 47,56
Al 3,04 4,51 Al 0,81 1,10
Si 1,05 1,49 Si 0,97 1,27
Pb 8,48 1,64 Pb 8,39 1,49
Cl 4,59 5,18 Ag 3,19 1,09
Ag 15,92 5,90 Sn 46,82 14,51
Sn 29,73 10,02 Ca 1,26 1,15
Ca 1,48 1,47 Fe 2,07 1,36
Cu 13,06 8,22 Cu 7,22 4,18
Összesen 100,00 100,00 Összesen 100,00 100,00

VI. táblázat A kapocsról származó
mintánál mért elemek

V. táblázat A nagy szíjvégről származó
mintánál mért elemek

VII. táblázat A markolatgombról származó
mintánál mért elemek

VIII. táblázat A felfüggesztő fül
peremnél mért elemek



Azonban a munkámhoz kapcsolódó gyöngysor
mintás vereteknél a fa alapra nehézkes – a próbáim
alapján – kerek, kiemelkedő gyöngysort faragni. A
vereteket szegélyező nagy gyöngysor nehézkesen,
de még kivitelezhető, az apró granulációt imitáló
sor már kevésbé. Kialakítható több anyag keveré-
sével, pontosítva, a megfaragott fa alapra viaszból
rámintázták a gyöngyöket, de ez kevésbé élet-
szerű. Egy fa modell alkalmazása esetén egy ho-
moköntéses eljárás valószínűsíthető. 

A mintázási kísérletekből arra a megállapításra
jutottam, hogy ezt a típust viaszból mintázták meg,
így ezek a díszítő elemek könnyebben kivitelezhe-
tőek (38. kép). Az öntésüket megoldhatták viaszve-
szejtéssel, de akár homoköntéssel is. A viaszveszej-
téses öntés ellen az szól, hogy öntőforma töredék
leletek hiányoznak az avar kori leletek közül, vélt
öntésre használt homokot, azonban találtak egy
későavar korral egyidős lelőhelyen13. Kísérletem
során viaszveszejtéses öntést alkalmaztam. A vi-
aszból való megmintázás feltételezését egy Erzsé-
betvárosból előkerült bizánci típusú bronz prés-
forma képének megfigyelése is igazolhatja (37.
kép). Azonban ez egy darab lelet és az általánosítás
talán túlzó. A viaszból való megmintázás mellett
szól az elkenődött él, az általam készített viaszmin-
tán és a leleten egyaránt. A viaszlap kivágása után
megkezdem a motívumok kialakítását. A mintázás
befejezése után észleltem a hasonlóságot. A leleten
a középső térrész ékmintáján is látható egy-két el-
nyomódás, amit szerezhetett viaszból való megfor-
málás közben. A homoköntés technikájára, szintén
a leleten, annak egy-két részlete utalhat, de ellene
is szólhat, hogy öntési varratot14 nem észleltem.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a fentebb leírtak
elméleti fejtegetés következményi, a bővebb és hi-
telt érdemlő bizonyítása vagy cáfolása egy külön
kutatást igényelne.

Az kiderült a kísérletek során, hogy ólomágyon
préselhettek, de nem a rézlemezzel együtt. Az első
próbám alkalmával a kilágyított rézlemezzel
együtt préseltem, és a bronz mintázata eltompult.
Másodszorra öntöttem egy vastag ólom alapot – a
kunszentmártoni vaskeretes ólomlelethez hason-
lóan – először abba kalapáltam bele a bronz mo-
dellt rézlemez nélkül. Az ólom a bronz mintázatá-
nak kopása nélkül felvette a részleteket. Miután
létrejött a negatív mintám is a kilágyított rézlemezt
ráfektettem az ólomra és a bronzzal együtt présel-

tem meg. A mintázat tökéletesen kirajzolódott és
a bronz sem kopott meg (39. kép).

A megnyomott mintát, egyik oldalán aranyozott
ezüstfóliával vontam be. Ma a tűziaranyozás kivi-
telezése igen körülményes eljárás, mivel a folya-
mat során erősen mérgező higanygőzök távoznak
a felületről. Ezért mozgóanódos eljárással vittem
fel az ezüst külső felületére az aranyat. Az első
próbaveretnél az kiderült, hogy a ma használatos
925 ‰ finomságú ezüstlemez nem alkalmas pré-
selésre és beburkolásra, még lágyítás ellenére is
rideg maradt a fólia és visszahajtogatás közben el-
nyomta az alaplemezt vagy repedezett, eltört. Az
eredeti fólián mért arany mennyiséggel való ötvö-
zésre nem volt módom, de színezüst előállítására
igen. Miután előállítottam a színezüstöt, a második
próbánál a fóliát már ebből készítettem el. Ez a
fólia kellően képlékeny volt és a szélek könnyedén
visszahajthatóak maradtak préselés után is. Min-
demellett a fólia nem szakadt ki, préselés közben
(40. kép).

A mérések alapján az eredetihez közeli lágyfor-
raszt készítettem (Sn 85% – Pb 15%) és rögzítettem
a felfüggesztő kapcsot. A forraszanyag könnyebb
terüléséhez és kötéséhez folyósító szerként fenyő-
gyantát alkalmaztam. Ennek alkalmazására az
avar korban azonban semmi nem utal. Azonban
valószínűsíthető egy ilyen anyag, mert egy gyors
tesztsor alkalmával próbára tettem a forrasztást
gyanta nélkül. Még abban az esetben sem terült és
alakított ki kötést rendesen, amikor fémtiszta felü-
letet alakítottam ki hántolóvassal. Arra sincs egy-
értelmű válasz, hogy a melegítést milyen módon
végezték. Így egyik esetben láng felett, másik eset-
ben pedig felhevített vaspálcával végeztem a for-
rasztást, harmadik esetben pedig faszénen. Minde-
gyik lehetőség elképzelhető. A szíjra való felfüg-
gesztést az eredeti álcsatok némelyikén még rész-
ben észlelhető alátéttel, kerek átlyukasztott rézko-
rongokkal oldották meg, majd a kapocs végét el-
kalapálták.

3.2. A „P” alakú felfüggesztőfül bordázott
pereme

A bordázott perem – bármenyire is egy kis tárgyról
van szó – készítési módjának megfejtése igen sok
fejtörést okozott.

A tárgy felületén a bordák belsejében különböző
erős karcolódásokat lehetett érzékelni. Ezek a kar-
cok utalhatnak a készítéstechnikára. Első gondola-
tom az volt, hogy a tárgyat préseléssel állították elő
egy negatív forma segítségével. A szakirodalom-
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13 BÍRÓ–SZENTHE 2011. pp. 155–156.
14 Öntési varrat akkor alakul ki, ha két- vagy többrészes öntést al-

kalmaznak. Az illesztési felületek mentén az öntvény kisség ki-
folyik.



ban nem fedeztem fel negatív présformák vasból
vagy acélból elkészített változatát, kőből, csontból
készítettet azonban igen. Ennek folyományaként
magam is kőből – tardosi mészkő – készítettem
ilyen negatívot. Azonban a kő nem bizonyult elég
ellenállónak és leginkább megrepedezett, de volt,
hogy le is tört belőle kalapálás közben, a kilágyított
vörösréz ellenére is.

Másrészt ellene szól az is, hogy:
– a kard többi szerelékén is található bordázott

fémszalag, amelyek kis vonalai megegyező
méretűek, szélességűek (41. kép).

Ez azt feltételezheti, hogy mindegyik típusból
létezett negatív kőforma, vagy a kis bordákból volt
egy típus, amin egy kis bordasor kialakítása után
egyszerűen arrébb tették a fémlemezt és megismé-
telték a préselést, így hozva létre több sorból álló
kisméretű bordákat.

Kísérleteim során nehéz volt egyenesen tartani
a fémszalagot a kőformán. Ilyen kiemelkedő minta
esetében nincs, ami irányba tartsa a fémlemezt.
Mivel az erős kalapácsütéseket kerülni kellett, az
apró ütések hatására a szalag el-elmozdult. A vo-
nalak szellemképesek lettek, megjelenésük nem
hasonlított az eredetire. 

A mintát be is süllyeszthették a kőbe, azonban
ez esetben csak egyféle minta állítható elő azon,
nem alkalmas az ismétlésre. 

A préselés nem ad magyarázatot a felületen ta-
lált éles karcolásokra (42. kép). Mert egy préselt sza-
lagot már nem szükséges ilyen durva eszközökkel
megmunkálni.

Második gondolatom pont ezekből a karcokból
következett, hogy maga a vonal jelzi a készítési
módot. Jobban szemrevételezve a fémszalagot, az
egyik vastag vonal külső szélén megismétlődnek
azok a karcok, amiket a vékony bordák között le-
hetett érzékelni. Ez azt is feltételezheti, hogy sorol-
ható volt a mintakészítő eszköz. Ezt támasztja alá,
hogy a felfüggesztőfül peremének bordái olyanok,
mintha a kardkoptató peremének egy szakasza
lenne. Tehát feltételezhető, hogy nem fémszalag-
ból készítették ezeket a bordázott díszeket, hanem
lemezből.

A felületen lévő nyomok egy helyen kiemelten
fontos adalékot tartalmaznak a szerszámhoz,
amitől származnak. Itt a bordák közti részeken
három vonal – vagy ezek többszöröse egymás
mögött – egy irányba tart és egymással párhuza-
mosan helyezkedik el. Következésképpen valami-
lyen háromágú szerszám nyomai lehetnek. Készí-
tettem háromfogas vésőt és kaparószerszámot,
azonban a velük végzett mintakialakítási próba

nem sikerült, a vonalak és karcok képe teljesen
más megjelenésű volt. Amennyiben egy három-
ágú, több sor foggal rendelkező szerszámot felté-
telezünk, kialakulhat a mai ráspolyhoz hasonla-
tos szerszám is. Egy ilyen szerszám megléte az
avar korban elképzelhető, mert az avar ötvös–
sírok leletei között több reszelő is került elő, és
amennyiben azok előállítását ismerték, egy rás-
polyszerű fogazást is előállíthattak. A két típus
előállításának ugyan az a módszere. Mindkettő
esetében vésővel és kalapáccsal ütik fel a fogakat
a szerszám felületére.

A bordázott peremen két, vagy esetleg három
sor vonal látható biztosan, ezért előállítottam egy
ilyen reszelőt (43. kép). Az ezzel készült bordák ha-
sonlatosak lettek, és az eszköz több ismétlődött
minta előállítására alkalmas. A vastag vonalak elő-
állítását nagyobb egység kihagyásával érték el. Fel-
tehetően a perem felső felületén a kialakítás módja
azért nem látszott már, mert megmunkálhatták fi-
nomabb szerszámokkal – hiszen a bordák teteje le-
kerekített, valamint a perem hátoldalán láthatóak
voltak finomabb szerszámnyomok – majd felfé-
nyesíthették. Ezt bizonyíthatja, hogy a kísérletem
vizes homokkal fel lehetett fényesíteni a felületet
és eltűntek a kiemelkedő részek karcolódásai (44.
kép).

A fentebb leírt eredmény egy logikai sorrend
következménye és nem kijelentés, hogy egy ilyen
szerszám létezett, és azzal készült a bordázott
minta.

ÖSSZEFOGLALÁS

Remélhetőleg sikerült azt a gondolati folyamatot
érzékeltetnem, amely egy régészeti lelet restaurá-
lásával kapcsolatban létrejöhet. A helyesen meg-
választott módszerek, amelyek a tárgy állapotából
az azt alkotó anyagokból adódnak, segítenek a
hasznos és fontos információk felszínre hozásában
és megőrzésében. A döri avar kori sírleletek alkal-
mat adtak arra, hogy olyan szempontok érvénye-
süljenek restaurálás közben, amelyeknél a tárgyak
állnak a középpontban.

Ugyan a megválasztott módszerek nem tökéle-
tesek és a restaurált leletek érzékenyebbek a nem
megfelelő környezeti paraméterekre, de a koráb-
ban ismertetett anyagvizsgálati és kísérleti ered-
mények vagy a restaurált kard megjelenése jól pél-
dázza ennek a hasznosságát. A kard a kezelések
után egy hiteles képet ad annak korabeli megjele-
néséről és bemutatható, valamint a későbbiekben
is tanulmányozható maradt.
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Hopefully I was able to draw a picture of the
thought process that the restoration of an archaeo-
logical finding can create. The carefully chosen
methods, based on the condition and materials of the
item, can help to bring useful and important infor-
mation to the surface and in preservation. The Avar
age grave finds from Dör gave an opportunity to a
different point of view to prevail during the restora-
tion process, in which the items were in focus.

Although the chosen methods are not perfect
and the restored findings are more vulnerable to
inappropriate environmental parameters, the
aforementioned results about the material testing
and experiments or the appearance of the restored
sword well exemplifies its importance. The sword,
after the treatments gives an authentic picture
about its former appearance, and it remained pre-
sentable and studied.
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MÓDSZERTANI ELMÉLKEDÉS EGY AVARKORI SÍRLELET KAPCSÁN, AVAGY MIKOR MESÉL EGY MŰTÁRGY?

1.

2.

1. kép. A sír leletei restaurálás előtt
Fig. 1. Grave goods before restoration
2. kép A kardkoptató végződése, erősen töredezett fa- és ezüstrészek, valamint az erősen korrodált réz végződés
Fig. 2. Scabbard chape
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3. kép Tisztított és részben szilárdított famaradvány, felfüggesztő szíj lenyomata
Fig. 3. Cleaned wood remnant, print of suspension belt
4. kép. Lemezesen szétvált gyenge felületű ezüstlemez mikroszkópos felvétele
Fig. 4. Microscopic photo of a laminated silver sheet

3.

4.



5. kép. Famaradványok szilárdítása injektálással
Fig. 5. Consolidation o wooden remnants by injection
6. kép. A kardkoptató végébe befaragott kiegészítés
Fig. 6. Supplement carved into the scabbard chape
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5.

6.



7. kép Ólom alátét, Kunszentmárton
Fig. 7. Lead pad / washer
8. kép Belső felületen erősebben megjelenő mintázat, valamint a felforrasztott rögzítőkapocs
Fig. 8. Pattern appearing on the inner surface and the soldered fastener
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7.

8.



9. kép Gyűrődések az aranyozott ezüstfólián
Fig. 9. Creases on the gilded silver foil
10. kép A veret belsejébe visszahajtott ezüstfólia
Fig. 10. Fastener soldered on the inside
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9.

10.
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11.

12.
11. kép Kerek ezüstveret részlete, és a vékony ezüst fólia mintázatát követő ólom kitöltés
Fig. 11. Part of a round silver stamp, and lead filling
12. kép Kerek ezüstveret hátoldalán látható ólom kitöltés és az általa rögzített stift
Fig. 12. Lead filling and stick on the reverse of the round silver stamp
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13. kép Bizánci ankni, 5-7. század
Fig. 13. Byzantine ankni
14. kép A elemeire szétesett fülbevaló
Fig. 14. Earring fallen apart

13.

14.
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15. kép A nagy gömb és annak forrasztási vonala
Fig. 15. The large globe and its soldering line
16. kép A gúla első hajtott éle
Fig. 16. First folded edge of the pyramid

15.

16.
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17. kép A gúla második hajtott éle
Fig. 17. Second folded edge of the pyramid
18. kép A gúla forrasztott éle
Fig. 18. Soldered edge of the pyramid

17.

18.
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19. kép A fedőlemez hátoldalán látható elkalapált sarokdísz
Fig. 19. Corner decoration hammered on the reverse of the cover plate
20. kép A fülbevaló tetején kialakított sarokdísz, középső cső és felfüggesztő karika részlete
Fig. 20. Corner decoration on the top of the earring, middle tube and part of the suspension ring

19.

20.
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21. kép A felfüggesztő karikát tartő cső belső eldolgozása
Fig. 21. Inner finish of the suspension ring tube
22. kép Fűrészelés módját jelző szerszámnyom
Fig. 22. Tool trace

21.

22.



LUKÁCS BALÁZS

260

23.

24.
23. kép Rekonstruált vágási mód felülete a csonton
Fig. 23. Reconstructed cutting mark on the bone
24. kép Rézkorróziókkal átitatott és megőrződött szőrtüszők
Fig. 24. Hair follicles saturated with copper corrosions
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25.

26.

25. kép Kusza, feltehetően rostköteg a fekete anyagban
Fig. 25. Tangled fibre tow in the black material
26. kép Pozitív alizarin-teszt
Fig. 26. Positive Alizarin test
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27.

28.

27. kép Textillenyomat a kardhüvelyen
Fig. 27. Textile marks on the scabbard
28. kép Textilmaradvány a nagycsaton
Fig. 28. Textile remnant on the large clasp
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29.

30.
29. kép Textilmaradvány egy vastöredéken
Fig. 29. Textile remnant on an iron fragment
30. kép Textilmaradvány rostjainak mikroszkópi képe
Fig. 30. Microscopic photo of the remained textile fibres
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31.

32.
31. kép Textilmaradvány a vereten surlófényben
Fig. 31. Textile remnant on the stamp, in [surlófény]
32. kép A mintavétel helye
Fig. 32. Place of sampling
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33.

34.
33. kép A textilmaradvány fonalából vett minta mikroszkópi képe
Fig. 33. Microscopic photo of the textile remains
34. kép Pásztázó elektronsugaras mikroszkópi kép és a vizsgált területek, aranyozott ezüstfólia
Fig. 34. Scanning electron microscope photo, gilded silver foil
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35.

36.

35. kép Pásztázó elektronsugaras mikroszkópi kép és a vizsgált területek, kerek ezüstveret hátoldaláról
származó anyag
Fig. 35. Scanning electron microscope photo, round silver stamp
36. kép A felfüggesztőfül peremének felületéről készült SEM felvétel
Fig. 36. SEM photo of the suspension handle rim surface
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37.

38.
37. kép Bizánci típusú préselő minta, Dumbraveni/Erzsébetváros (RO)
Fig. 37. Byzantine type stamping pattern
38. kép Elkészült viaszmodell
Fig. 38. Finished wax model
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39.

40.

39 kép Préselő minta, bronz présforma és a préselt lemez
Fig. 39. Stamping pattern, bronze pressing moulds and the stamped plate
40. kép Rekonstruált álcsat
Fig. 40. Reconstructed false clasp
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41.

42.

41. kép Bordázott szalagok: a. markolatgombon, b. markolatdíszen és a kardhüvelyperemen, c. a kard-
koptatón és annak záródásán
Fig. 41. Ribbed strips
42. kép Szerszámnyomok az eredeti tárgyon
Fig. 42. Tool marks on the original item 1
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43.

44.
43. kép Szerszám készítése
Fig. 43. Making of the tool
44. kép Az eredetihez hasonló három párhuzamos szerszámnyom
Fig. 44. Three parallel tool marks similar to the original


