AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Polgárváros
„Peristyl ház”
XXIX. épület

azonosító,
feltárás dátuma (f.d.)

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

1. sz.
vége–2.
eleje

4. minta
(PV4)
1.15.5.1-13./ SE 95
bontás/ 64. É-i
átvágás
f.d.: 2004

festett vakolat,
többszínű,
fehér csíkkal
határolt rózsaszín
sáv, egyik irányban
világoskék, másik
irányban bordó
felület
A rózsaszínen
zöldföld foltok

m.h.: bordó felület

2.r.: vörös-okker

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

4. minta
(S9VF)
1153 rekesz
SE 99 fal D-i oldal
f.d.: 2007

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon fehér,
szürke sávok

m.h.: vörös felület
1.r.: vörös-okker aláfestés
15-25 μm
2.r.: cinóber
15-20 μm

1.r.: vörös-okker,
jó minőségű, magas
hematit tartalom

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

8. minta
(S11V)
1155 rekesz
SE 104 „K”
f.d.: 2007

festett vakolat,
egyszínű,
vörös,
sarok kb. 75 °-os
hajlás

1.r.: vörös-okker
aláfestés
2.r.: cinóber
5-20 μm
rétegek együtt
15-350 μm
(sarok miatt)

1.r.: vörös-okker,
nem túl tiszta

Stm

3. minta
(F2Z)
66 rekesz
SE 460 Szonda I/1
f.d.: 2011 09.

festett vakolat,
egyszínű,
zöld, alatta
rózsaszín

1.r.: vörös-okker kb. 0,5
mm mélyen beivódva az
intonacoba
70-200 μm
2.r.: barnás, szemcse
nélkül
0-10-40 μm
3.r.: zöldföld
0-600 μm

1.r.: vörös-okker, nem
túl jó minőségű, sok a
színtelen kísérőásvány

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

(PV Peristyl)
Bp. III. ker.
Hrsz: 19343/8
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Tűzoltószékház”
XXXIX. épület

2. sz.
közepe

(Tűzoltó kollégium székháza)
Bp. III. ker.
Sújtás–
Szentendrei út
ELMŰ Gáz
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Festőház”
XXXVI épület
Bp. III. ker.
AqPVPPP
Ő.h.: BTM AqM

Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

kor

2. sz.
vége–3.
eleje

PLM: prep
Stm

m.h.: rózsaszín sáv
1.r.: meszelés
2.r.: rózsaszín
rétegek együtt 0-50 μm

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs
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Stm
PLM:
kmcs, prep

Aquincum
Polgárváros
„Nyugati
épület”

3. sz. első
fele–
közepe

5. minta
(F4)
67 rekesz SE 460
Szonda I/1
f.d.: 2011 09.

festett vakolat,
egyszínű,
sima vörös felület

nem külön réteg,
vakolatba szívódott
alsó rész: világosabb
felső rész: sötétebb, 50200 μm

vörös-okker,
nem túl jó minőségű,
sok a színtelen, magas
kettőstörésű kísérő
anyag

1. minta
(H1VK)
1209 rekesz
SE 57
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
vörösön világoskék
és fehér festés

4. minta
(H3NV)
1218. rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
vörös és sárga sáv

m.h.: kék felület, egy
részen fölötte fehér
1.r.: vörös-okker
intonacoba beivódva
25-100 μm
2.r.: vörös-okker
1.r.+2.r. együtt 100-700
μm
3.r.: növényi szén
25-50-100 μm
4.r.: egyiptomi kék
25-50-100 μm
m.h.: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
2.r.: kevert, vörös-okker,
szénfekete és egyiptomi
kék
rétegek együtt: 25-250
μm

1.r.: vörös-okker,
nem túl jó minőségű,
sok a színtelen
kísérőásvány
2.r.: vörös-okker,
élénkebb színű
szemcsék, mint az 1.r.ben, nem túl jó
minőségű, sok a
színtelen kísérőásvány,
néhol sárga
aggregátumok
1.r.: vörös-okker
2.r.: vörös-okker
apró de élénk színű
szemcsék

(Gazdagon díszített épület a
nyugati részen)
Bp. III. ker.,
AqPVWest,
Aquincum–híd
Ő.h.: BTM AqM

festés sorrendje:
1. vörös aláfestés,
rózsaszínes
aláfestés
2. sárga-okker réteg
3. bordó réteg (egy
része alatt látható a
sárga réteg)

m.h.: sárga sáv
1.r.: kevert, rózsaszínessárgás és szénfekete,
elszórtan vörös és kisebb
egyiptomi kék szemcsék
(utóbbi véletlen lehet)
2.r.: sárga-okker
rétegek együtt: 25-250
μm
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Stm
PLM: kmcs

Stm
PLM:
kmcs, prep

Stm
PLM: kmcs

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Aquincum
polgárváros déli
városfalán kívül
„Fürdőépület”
XL. épület

3. sz.
közepe
előtt

(Deversorium
Fürdőépület)
Bp. III. ker.
Záhony u. 4.
Hrsz: 19358/2
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
polgárvárostól
É-ra,
„Dunaparti
épület”
(Duna-parton
fekvő festett
falú építmény)
Bp. III. ker. Pók
u. Duna–Part 5.
árok

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

5. minta
(H3V)
1218 rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008 09.
3. minta
(D7)
1.11.25.1.
f.d.: 1994
5. minta
(D14)
1.11.47.1.
(in situ)
III. blokk/7
f.d.: 1994

festett vakolat,
egyszínű,
sima vörös felület

1.r.: vörös-okker
aláfestés
15-150 μm
2.r.: cinóber
10 μm

1.r.: vörös-okker

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: vörös-okker
5-20μm

vörös-okker
tiszta, nagy
szemcseméret

festett vakolat,
egyszínű,
vörös, peremes
(feltehetően sáv)

1.r.: meszelés
25 μm
2.r.: vörös-okker
20-75 μm (mélyedésben
300 μm)

2.r.: vörös okker
nem túl jó minőségű,
sok a kísérőásvány
(nagyobb mélyvörös és
barnás pigment csomók
is)

1. minta
(P5)
624 rekesz
SE 94 III. negyed
f.d.: 2005 08 10.

festett vakolat,
többszínű,
vörös, egy keskeny
szürke és egy lila
sávval,
enyhén csillogó
felület
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon zöld
levelek és vörös
virágszirom
feltehetően
mennyezeti
ornamentika
festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon bordó
és világosabb vörös
minta (sáv?)

m.h.: szürke sáv
1.r.: vörös-okker
15-150 μm
2.r.: korom fekete
25 μm

1.r.: vörös-okker
finom szemcséjű,
viszonylag tiszta

Stm

m.h.: vörös virágszirom

1.r.: vörös-okker
nagy szemcseméretű,
tiszta

Stm

2.r.: vörös-okker
szabályos, apró
szemcsék, erős
visszaveréssel. Elvétve
nagyobb szemcsék

Stm

2. minta
(P6)
625 rekesz
SE 22 bontása SE 21
falnál
f.d.: 2005 08 10.

Ő.h.: BTM AqM
3. minta
(P7)
626. rekesz
SE 19 fal tisztítása
f.d.: 2005 08 10.

m.h.: vörös alap
1.r.: zöld, áttetsző
néhány sárga szemcse,
lehet keverék
5-20 μm
2.r.: vörös-okker
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Stm
PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

PLM: prep

PLM: kmcs

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

5-20 μm

m.h.: bordó

m.h.: világosabb vörös

Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”
Bp. III. ker.
Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
Ő.h.: BTM AqM

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

5. minta
(P10)
636. rekesz
SE 28
f.d.: 2005 08 10.

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon
szürkés és lilás
motívum részlet

m.h.: lilás motívum
1.r.: vörös-okker
2.r.: szürkés, egyiptomi
kék és vörös-okker
szemcsékkel
rétegek együtt max. 50
μm

2. minta
folyosó keleti része,
900
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán vörös

m.h.: vörös rész
1.r.: sárga-okker
2.r.: vörös
-

3. minta
folyosó keleti része,
903
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
barnán kék

4. minta
folyosó keleti része,
P3 szelvény, 903
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

m.h.: kék rész
1.r.: kevert (barna), sárga,
vörös és fekete
10-140 μm
2.r.: kevert, feltehetően
egyiptomi kék és zöldföld
40-140 μm
1.r.: kevert, vörös és
sárga színű szemcsék
5-30 μm
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vörös-okker
finom szemcsés, nagy
színezőerejű, jó
minőségű
vörös-okker
finom szemcsés, nagy
színezőerejű, jó
minőségű
1.r.: vörös-okker
nagy szemcséjű, jó
színezőerejű

Stm

2.r.: vörös (okker?)
nem túl jó minőségű,
inhomogén,
mészcsomók és
kvarcszemcsék vannak
benne
1.r.: kevert, benne
vörös
(okker?)

Stm

1.r.: kevert, benne
vörös (okker?)

PLM: prep

Stm
PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

Pecze Éva
2009
MKE

Pecze 2009

Pecze 2009

5. minta
folyosó keleti része,
déli fal, 1027
f.d.:2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

6. minta
folyosó keleti része,
déli fal, 1027
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán kék motívum

10. minta
2. helyiség
M2 szelvény,
21. objektum
falfestményeinek
tisztításából, 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon egy
barna réteg (nem
teljes felületen, ott
ahol alul sárga réteg
van)

11. minta
2. helyiség
M2 szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából, 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
rózsaszín, enyhén
pigmentált rétegen
zöldessárga réteg

16. minta
4. helyiség
P2 szelvény, a
helyiség déli fala
mentén, 993
f.d.: 2008

festett vakolat,
egy színű,
vörös

1.r.: kevert, sárga és
vörös okker, feltehetően
zöldföld, fekete és
narancssárga színű
szemcsék
10-70 μm
m.h.: sárga rész
1.r.: sárga-okker
kevés vörös-okker
szemcse

1.r.: kevert, benne
vörös-okker

m.h..barna rész
1.r.: sárga-okker, nem
teljes felületen
2.r.: vörös-okker
10-50 μm
3.r.: kevert (barna), vörös
és sárga-okker, növényi
szénfekete
10-30 μm
m.h.: zöldessárga rész
1.r.: kevert (rózsaszín),
vörös okker,
szórványosan kék színű
szemcsék
20-60 μm
2.r.: kevert (zöldessárga)
okker, feltehetően
zöldföld, egyiptomi
kék,narancssárga és
barna színű szemcsék
50-100 μm
1.r.: kevert, sárga és
vörös okker
10-150 μm

2.r.: jó minőségű,
magas hematit
tartalmú, kevés
kísérőásvány
3.r.: kevert, benne
vörös-okker

Stm

1.r.: kevert, benne
vörös-okker
2.r.: kevert, benne
vörös-okker

Stm
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1.r.:kevert, benne
vörös–okker

1.r.: kevert, benne
vörös-okker helyenként
nagy aggregátumokba
tömörül

PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

18. minta
5. helyiség, a helyiség
északi része,
terrazzodarabok
közül, 1022
f.d.: 2008
19. minta
5. helyiség, a helyiség
nyugati oldala
mentén, 1033
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
fehér intonacon
vörös csík, rajta zöld
levelek

m.h.: vörös csík
1.r.: vörös-okker
10-20 μm

1.r.: vörös okker

festett vakolat,
többszínű,
vörös és
narancssárga felület
határán fehér csík
A sárgát festették
előbb, ráfed a
vörös.
festett vakolat,
többszínű,
fehér intonaco
rétegen vörös sáv
és vörös pötty

m.h.: fehér csík
1.r.: sárga-okker
10-60 μm
2.r.: vörös-okker
10-40 μm
3.r.: mész

2.r.: vörös-okker

m.h.. vörös sáv
1.r.: vörös-okker
10-20 μm

1.r.: vörös-okker

22. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: kevert, hematit és
növényi szénfekete
10-30 μm

1.r.: kevert, benne
hematit

23. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: vörös-okker
10-100 μm

1.r.: vörös-okker

24. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.:2008

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: vörös-okker
-

1.r.: vörös-okker (kvarc
szemcsék)

21. minta
5. helyiség,
nincs pontos adat
f.d.: 2008

Stm
PLM:
kmcs, prep

6

27 minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

29. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008
3. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24
4. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

festett vakolat,
többszínű,
rózsaszín és lilás
felület határára
sárga sáv van festve

festett vakolat,
többszínű,
fehér intonacon
sárgás-vörös festés
(motívum?)
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
sáv, alatta sárga
festés, fölötte zöld,
vörös és kék
sávokból álló
körmotívum (Pur
habba ágyazott
felület,
65x108 cm)

m.h.: sárga sáv:
1.r.: mész és vörös-okker
(világosabb)
2.r.: mész és vörös okker
(sötétebb)
3.r.: okker-sárga
-

1.r.: vörös-okker
2.r.: vörös okker

m.h.: lilás felület:
1.r.: kevert, főként
növényi szénfekete és
vörös okker, de egyiptomi
kék és sárga-okker
szemcsék is
10-130 μm, átlag 70 μm

kevert, benne vörösokker

m.h.: sárgás-vörös
1.r.: kevert, sárga- és
vörös-okker

1.r.: kevert, benne
vörös-okker

m.h.: vörös sáv
1.r.: kevert, vörös-okker
és növényi szénfekete
~40 μm

1.r.: kevert, benne
vörös-okker

Stm
PLM: kmcs

Stm
PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: prep
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Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth 2012

-

Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”

Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
1. fele)

3. minta
M 2/9/6,
M 2/9/7
rekesz szám: 1048
2. helyiség
f.d.: 2008

festett vakolat és
stukkó (nem biztos,
hogy
összetartoznak)
többszínű
geometrikus
motívum, lila, kék,
sötétvörös színben,
sárga, narancs,
rózsaszín keretelőmezőkkel, és zöld
festés
(Pur habba
ágyazott, 70x33cm)

m.h.: vörös terület

vörös-okker, mellette
feltehetően növényi
szénfekete szemcsék

PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás
2012

-

2. minta
P3/5/6
5. helyiség
f.d.: 2008. 09. 05
mennyezeti
tapétaminta hátuljára
tapadt 1. számú
töredék

festett vakolat,
többszínű,
egy kör darabja
lehet, belülről kifelé
kék, vörös, zöld
festéssel, sárgás
színű elválasztó
csíkkal (Pur habba
ágyazott
70x85 cm)
festett vakolat,
egyszínű,
vörös, a felület
sarkosan hátra
fordul

m.h.: zölddel határos
vörös felületből
1.r.: vörös-okker
~ 100 μm
2.r.: vörös-okker,
élénkebb árnyalatú, mint
az 1r.
~ 100 μm
3.r.: cinóber
5-15 μm
1.r.: meszelés
20 μm
2.r.: kevert, vörös és
benne kevesebb fekete
szemcse
5-190 μm
m.h.: fehér csík
1.r.: sárga (benne néhány
egyiptomi kék szemcse)
2.r.: vörös-okker

1.r.: vörös-okker
2.r.: vörös-okker,
cinóber aláfestéseként

PLM:
kmcs, prep

Papp Mónika
2012
MKE

Papp 2012a

-

2.r.: vörös okker
apró vörös szemcsék és
nagyobb bordó
szemcsék vagy
aggregátumok

Stm

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

2.r.: vörös okker
kisebb-nagyobb
élénkvörös szemcsékből
és aggregátumokból áll

Stm

1. minta
I. épület, I. blokk
közepe, a
hypocaustum térből
267-300 láda
f.d.: 1973
2. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda

festett vakolat,
többszínű,
sárga és vörös
találkozása, a
találkozásnál fehér
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PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs

Ő.h.: BTM AqM

f.d.: 1981

csík. A vörösön a
sárga melletti
részen sötétebb
vörös sáv látható

3. minta
I. épület, I. blokk
közepe, a
hypocaustum térből
267-300 láda
f.d.: 1973

festett vakolat,
többszínű,
vörös, sötétvörös,
világoskék festés

4. minta
I. épület, 6. árok
középső szakasza,
felső, kevert réteg
276. láda
f.d.: 1973
6. minta
I. épület, 6. árok
középső szakasza,
felső, kevert réteg
267-300 láda
f.d.: 1973

festett vakolat,
többszínű,
vörös, a felület
sarkosan hátra
fordul, rajta sárgás fehér meszelés
festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon
világossárga és
világoskék vonalak

2,5-10 μm
3.r.: sötétebb vörös,
cinóber szemcséket is
tartalmaz
4.r.: fehér, valószínűleg
mész
m.h.: kék rész
1.r.: sárga
5-40 μm
2.r.: kevert, vörös-okker
és benne kevesebb
növényi szénfekete
szemcse
0-100 μm
3.r.: egyiptomi kék
szemcsék, ritkásan
10-50 μm
1.r.: kevert,
vörös és benne kevesebb
fekete és kék szemcse
– μm
2.r.: mész
40–150 μm
m.h.: világossárga
1.r.: vörös-okker, benne
növényi szénfekete
szemcsék
2.r.: vörös-okker
1.+ 2. r.: 20-400 μm
3.r.: sárga-okker,
elszórtan növényi
szénfekete és egyiptomi
kék szemcse
40-100 μm
(3b.r.: egyiptomi kék
szemcsék,
- μm)
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+ vasteszt

2.r.: vörös okker

Stm
PLM:
kmcs, prep

1.r.: vörös okker
apró vörös szemcsék

Stm
PLM:
kmcs, prep

1.r.: vörös-okker,
természetes vas-oxid
2.r.: vörös-okker,
természetes vas-oxid

Stm
PLM:
kmcs, prep

Aquincum
Katonaváros
„San Marco u.”

2-3.-sz.

Bp. III. ker. San
Marco utca 74
Hrsz: 17038
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Szőlő u.”

2. sz.

Bp. III. ker.
Szőlő u. 22
Hrsz: 17481

1. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon néhol
lilás foltok

m.h.: vörös felület
1.r.: világosabb vörös
20-100 μm
2.r.: sötétebb vörös
~ 20 μm

1.r.: vörös-okker,
2.r.: kevert, vörös-okker
és természetes cinóber

Stm

4. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon fekete

2.r.: kevert, vörösokker, benne cinóber,
és egyiptomi kék
szemcsék

Stm

1. minta
2. láda
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös

2.r.: vörös-okker

Stm

5. minta
2. láda
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon, zöld
és vörös festés

6. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

m.h.: fekete rész
1.r.: meszelés
25-100μm
2.r.: vörös
40-80 μm
3.r.: fekete
- μm
m.h.: vörös rész
1.r.: mész
~ 100 μm
2.r.: vörös
20-200 μm
m.h.: vörös rész
1.r.: meszelés
~ 20 μm
2.r.: vörös-okker
- μm
(együttes vastagság: 10120 μm)
1.r.: vörös-okker
30-170 μm

1. minta
755.rekesz
3102. réteg
(planírozási réteg,
újkorral kevert, D
terület)
f.d.: 2006

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös

Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Vörösvári út”
Bp. III. ker.
Vörösvári út
111-117,
(volt Remiz)

3. sz.?
(2. sz.
vége – 4.
sz. eleje)

PLM: kmcs,
vcs, prep

Erdei
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei 2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

PLM:
kmcs, vcs

PLM:
kmcs, prep
2b.r.: vörös-okker

Erdei Gábor
2013
MKE

Stm
PLM:
kmcs, prep

1.r.: vörös-okker

Stm
PLM:
kmcs, prep

m.h.: vörös rész
1.r.: meszelés, egyenetlen
- μm
2.r.: vörös-okker
2,5-25 μm
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2.: vörös-okker,
apró világos szemcsék
között elszórtan
nagyobb, 2,5-5 μm-es
bordó szemcsék

Stm
PLM:
kmcs, prep

Hrsz: 1691116912
Ő.h.: BTM AqM

2. minta
755.rekesz
3102. réteg
(planírozási réteg,
újkorral kevert, D
terület)
f.d.: 2006
4. minta
755.rekesz
3102. réteg
(planírozási réteg,
újkorral kevert, D
terület)
f.d.: 2006

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
minta

m.h.: vörös rész
1.r.: meszelés, egyenetlen
- μm
2.r.: vörös-okker
2-30 μm

2.: vörös-okker

festett vakolat,
egyszínű,
vörös, sarkos
felület, ~ 45°-os
szög

1.r.: meszelés,
2,5-30 μm
2.r.: vörös-okker
2,5-5 μm

2.: vörös-okker, apró
vörös szemcsék,
elszórtan sötétebb
aggregátumok
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Stm
PLM
kmcs, prep

Stm
PLM:
kmcs, prep

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei.
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

ÁCS–VASPUSZTA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Ács-Vaspuszta,
Vicus 1-es
épülete
Ő.h.:

kor

178-305
(talán
Severus
kor 193235)

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
V/1 minta
terrazzo padló fölött
f.d.: 1967

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

vörös-okker
(hematit, gipsz,
dolomit)

OM, kémiai
analízis
XRD

Járó Márta
MNM (KMI)
Bognár László
MFGI
Tóth Attila
KFKI
Járó Márta
MNM (KMI)
Bognár László
MFGI
Tóth Attila
KFKI
Járó Márta
MNM (KMI)
Bognár László
MFGI
Tóth Attila
KFKI
Járó Márta
MNM (KMI)
Bognár László
MFGI
Tóth Attila
KFKI
Járó Márta
MNM (KMI)

EDXA
V/4 minta
terrazzo padló fölött
f.d.: 1967

festett vakolat,
egyszínű,
élénkvörös

kevert: vörös-okker és
cinóber
(cinóber, hematit,
dolomit)

OM, kémiai
analízis
XRD
EDXA

V/8 minta
terrazzo padló fölött
f.d.: 1967

festett vakolat,
többszínű,
fehéren vörös sávos
festés

V/11 minta
terrazzo padló fölött
f.d.: 1967

festett vakolat,
egyszínű?,
sarok részlet,
világos vörös

m.h.: vörös rész

vas tartalom

OM, kémiai
analízis

hematit, dolomit, gipsz?

OM, kémiai
analízis
XRD
EDXA

Ács-Vaspuszta,
Katonai tábor
Ő.h.:

178-305

4a/1 minta
Porta Principalis előtti
rész
f.d.: 1966

festett vakolat,
többszínű,
saroktöredék, vörös
alapon fehér sáv

m.h.: vörös rész

vörös-okker
(agyagásványok, vas
tartalom)
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OM, kémiai
analízis

Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Járó Márta

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

Járó Márta
?

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana
Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

kor

1–2. sz.
forduló

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
680a
f.d.: 1904-1926

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
sárga és vörös

m.h.: vörös rész

XRD

Gedeon
István–
Nemcsics
Antal

XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestményhez
töredék
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1906

festett vakolat,
többszínű,
sárga panelek
között keske-nyebb
lila alap-színű
osztósávok, lábazatban vízparti
növények és vízimadarak
festett vakolat,
többszínű,
különböző tónusú
vörös felületek
között zöld sáv,
fehér szegéllyel. A
lilásvörös részen
sárga festés

m.h.: vörös (lila) rész
0,5–1,1 mm (500–1100
μm)?

vörös-okker (bauxit?)
benne: hematit,
hidrohematit,,
montmorillonit, dolomit
és bömit
(Vörösberényből?)
vörös-okker (bauxit?)
benne: hematit,
hidrohematit,
montmorillonit
(Vörösberényből?)

m.h.: világosabb vörös
rész

vörös-okker, (bömites
bauxit?,
Vörösberényből?)
hematit

XRD

m.h.: lilásvörös rész

festett vakolat,
többszínű,
fekete és lilásvörös
felület,
találkozásuknál 7
mm.-es fehér csík. A
fekete felületen
több, 4 mm-es
fehér csík.

m.h.: lilásvörös rész

vörös-okker (bauxit?)
benne: hematit,
hidrohematit,,
montmorillonit
(Vörösberényből?)
vörös-okker
(bauxit?)
benne: hematit,
hidrohematit,,
montmorillonit
(Vörösberényből?)

XRD

hematit

RS

680/2,
(lehet, hogy a vörös
ebédlő
Kat.R.3.)
f.d.: 1906

fekete szoba (fekete
alapú falfestmény)
Kat.R.5.
680/3
f.d.: 1906

BALA 10. minta
BALA 13. minta
BALA 16. minta
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Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1964

XRD

D. Smith 1999
MNHN LM

Alix Barbet

Barbet et al.
2000

2. sz.
eleje.
közepe

?

XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926
fekete
3. minta,
szoba
111B
(fekete
4. minta
alapú
5. minta,
falfest138
mény)
6. minta,
f.d.:
B116
Nem
szüret
jelenetes tisztázott,
falfesthogy
mény
melyik
f.d.:
anyagból
9. minta
ltsz: 86.2.21
f.d.:(1986?)

festett vakolat.
többszínű
3. minta: sárga
alapon vörös csík
4. minta: vörös csík
és sárga folt
5. minta: vörös
alapon sárga minta
6. minta: sárga,
vörös és zöld minta

m.h.: vörös rész

vörös–okker
(hematit, némi kvarc és
dolomit)
PbO
Bömit nincs benne,
tehát nem bauxit

festékrög,
mellette por

m.h.: vörös festékpor

hematit, nagy
mennyiségű kvarc, némi
kalcit és dolomit. Bömit
nincs benne, tehát nem
bauxit
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SEM–EDS,
XRD

Bihari Judit
2001

Bihari Judit
2001

Bihari 2001

BRIGETIO
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny –Vásártér
1. épület
1. helyiség
Ő.h.: KGyMK

kor

2. sz.
vége-3. sz.
eleje

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
f.d.: 1994-1996

3. minta
12. minta
f.d.: 1994-1996

6. minta
f.d.: 1994-1996

7. minta
f.d.: 1994-1996

11. minta
f.d.: 1994-1996

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
ablakbéllet
díszítésének vörös
szegély-festése
festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi
medalionjának
vörös sávja

m.h.: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
5-20 μm

vörös-okker
nem tiszta hematit
Szemcseméret
váltakozó:
~1-20 μm
1.r.: vörös-okker
nagy tisztaságú, kis
szemcseméretű,
majdnem tiszta
hematit, csak kevés
kísérőásvány

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi
medalionja,
Andromeda és
Pégasos
festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi
medalionja,
Andromeda és
Pégasos
festett vakolat,
többszínű,
oldalfali
kandeláber-mező,
fekete alapon vörös
festés

m.h.: Pégasos teste
1.r.: vörös-okker
5-27 μm

1.r.: vörös-okker

Stm

m.h.: Andromeda
fedetlen teste
1.r.: kevert, testszín,
vörös és sárga-okker és
mész keveréke
10-50 μm

1.r.: kevert, benne
vörös-okker

m.h.. vörös rész
1.r.: növényi szénfekete
50-100 μm
2.r.: vörös-okker
5-10 μm

2.r.: vörös-okker

m.h.: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
5-27 μm
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PLM:
kmcs, prep
Stm
PLM:
kmcs, prep
XRD

PLM:
kmcs, prep

Galambos Éva
2003
MKE
Kriston László
1995
OKRI
Galambos Éva
2003
MKE

Kriston 2000
Kriston 2001

Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny–Vásártér
III. épület
peristylium
Ő.h.:
KGyMK
Brigetio
Katonaváros
„Tatai
Mennyezet”

3. sz.
közepe–
vége

f.d.: 1999-2000

festett vakolat,
többszínű,
peristylium
falfestménye

m.h.: oroszlánbőr vörös

vörös-okker
hematit mellett kalcit
és kaoliniit, viszonylag
nagy kvarc tartalom

XRD

Kriston László
2000
OKRI

Kriston,
Harsányi,Ku
rovszky

-

2. sz.
közepe

f.d.: 1960

festett vakolat,
többszínű,
rekonstruált
helyiség

m.h.:–

vörös-okker

OM, XRD

Kriston László
1997?

Bóna 1997

Kriston 1999

nagy tisztaságú hematit
sárga okker hevítésével
készült

Ő.h.: KDMT
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GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium
XL épület kis
helyisége

kor

3. sz. első
harmad

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2. minta
f.d.:1993-1994

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

3. minta
f.d.: 1993-1994

8. minta
f.d.: 1993-1994

Gorsium
valószínűleg XL
épület lakomaterme

2–3. sz.

1. minta
lelt. sz.: 255/805810/6
36x31 cm
f.d.:?

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
dongaboltozatos
mennyezet és
oldalfal találkozása,
sárgával festett
stukkó imitáció,
alatta vörös mező
kezdete.
Találkozásuknál
vékony fehér csík.

m.h.. fehér csík
1.r.: stukkó im sárgaokker előrajz, beivódva az
intonacoba
5-25 μm
2.r.: vörös-okker oldalfali
mező (lefelé haladva
eltűnik a sárga alóla)
5-25 μm
3.r.: sárga okker stukkó
im.
5-25 μm
4.r.: fehér vonal, mésszel
kevert kagylóőrlemény
25-60 μm
1.r.: vörös-okker
10-40 μm

2.r.: vörös okker
jó minőségű, tiszta
hematit
természetes
kristályos összetevői
(XRD):
CaCO3 kalcit,
CaMg(CO3)2 dolomit,
α-Fe2O3 hematit u.a.
mint a 8-as minta

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004a

Kriston 2000a

XRD

Kriston László
1999
OKRI

1.r.: vörös-okker

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Papp 2012b

-

festett vakolat,
egyszínű,
vörös, mennyezeti
évszak
perszonifikáció
medalionjának
kerete
festett vakolat,
egyszínű,
oldalfal, vörös
panel, besimított
felület

festett vakolat,
többszínű,
portré, vörös
medalionban, kék
háttérrel

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

1.r.: vörös-okker
intonacoba beivódva
25-270 μm

m.h.: vörös medalionkeret
több réteg, akár 3
egymáson, de nehezen
elhatárolhatók
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1.r.: vörös-okker jó
minőségű, tiszta
hematit
természetes
kristályos összetevői
(XRD):
CaCO3 kalcit,
CaMg(CO3)2 dolomit,
α-Fe2O3 hematit
vörös-okker

Stm
PLM:
kmcs, prep

Galambos Éva
2003
MKE

XRD

Kriston László
1999
OKRI

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

PLM:
kmcs, prep

Ő.h.: SzIKM Szfv
Gorsium XCIV
épület
"Páncélos
alakos helyiség"

együtt: 60-80 μm
220 és
260
között

3. minta
f.d.: 1999-2002

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park
7. minta
f.d.: 1999-2002

9. minta
f.d.: 1999-2002

12. minta
f.d.: 1999-2002

Gorsium XXIII
épület
Ő.h.: ?
Gorsium
IV. épület
(tabernae)

-

115/755 (szelvény)
padló alatt
f.d.: ?

-

150/740
(szelvény)
f.d.: ?

Ő.h.: ?
Gorsium
XVII. épület
(podium templom, area sacra)

-

festett vakolat,
többszínű,
mennyezett
központi
medalionjában
páncélos alak

festett vakolat,
többszínű,
mennyezett
központi
medalionjának
kerete
festett vakolat,
többszínű,
oldalfal, Herkulest
ábrázoló képmező
festett vakolat,
többszínű,
lábazat, rózsaszín
alapon vörös
márványozás
festett vakolat
-

m.h.: alak bal keze,
testszín
1.r.: sárga-okker
2.r.: vörös-okker
1-3 μm
3.r.: kevert (rózsaszín)
mész és vörös-okker
2-5 μm
m.h.: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
2-8 μm

2.r.: vörös-okker
3.r: kevert, benne
vörös-okker

Stm

vörös-okker,
természetes,
szemcseméret :
1-5 μm

Stm

m.h.: vörös keret 1.r.:
vörös-okker
5 μm

vörös-okker,
természetes,
szemcseméret:
1-5 μm
kevert, benne vörösokker

Stm

m.h.: rózsaszín rész 1.r.:
kevert, vörös-okker és
mész
1-2 μm

Harsányi Kurovszky
2004b

-

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep
Stm
PLM: kmcs

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

105/720
(szelvény)

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

210/830
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös
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PLM:
kmcs

Galambos Éva
2003
MKE

?

Járó Márta
?
MNM (KMI)

Járó 1997

Ő.h.: ?
Gorsium
X. épület
(area sacra)

-

240/815
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

Ő.h.: ?
Gorsium
Nimphaeum

-

N2 ?
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

Ő.h.: ?
Gorsium
XXIII. épület

-

TKMI-11
(TRMI-11?)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

Ő.h.: ?
Gorsium
curia

-

125/130? (rossz
szám)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: vörös

vas-oxid alapú vörös

-

GR2

f.d.: ?

vas-oxid alapú vörös

f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: vörös

GR3
GR4

f.d.: ?

GR6

f.d.: ?

Ő.h.: ?
Gorsium
ismeretlen
lelőhely
Ő.h.: ?
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SAVARIA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Savaria,
Szily János u.
19.

kor

2. sz.
közepe

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2. minta
f.d.: 2000

Ő.h.:
VaMMI SM Szh

5. minta
f.d.: 2000

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
mennyezeten, lila
színen lévő
medalion

m.h.: medalion zöld
kerete
1.r.: kevert (világos
rózsaszín), vörös és fehér
2.r.: kevert (telítettebb
rózsaszín) vörös és fekete
3.r.: zöldföld
m.h.: testszín
1.r.: kevert, vörös, fekete,
és fehér szemcsék
2.r.:kevert, vörös
(cinóber?) és fehér
1.r.: kevert, vörös és
kevés fekete és fehér
szemcse
-

1.r.:vörös-okker?
2.r.: vörös-okker? és
fekete
(lehet, hogy ez is
cinóber, a fekete nem
növényi szén, talán vasoxid fekete)

Stm

Galambos Éva
2004
MKE

1.r.:vörös-okker

Stm

1.r.:vörös-okker?
2.r.: vörös-okker? és
fekete

Stm
PLM:
kmcs, prep

vörös

vörös-okker

Stm

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, portré

6. minta
f.d.: 2000

festett vakolat,
egyszínű,
stukkó fölötti lilás
csík

12. minta
f.d.: 2000

festett vakolat,
egyszínű,
oldalfal, vörös,
besimított
festett vakolat,
egyszínű,
mennyezet, vörös

14. minta
f.d.: 2000

1.r.: világos, kevés vörös
szemcse
2.r.: kevert, vörös, fekete
és fehér szemcsék
3.r.: cinóber
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PLM: kmcs

PLM: kmcs

1.r.: vörös-okker
2.r.: kevert, benne
vörös-okker

PLM:
kmcs, prep
Stm
PLM: kmcs

Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Galambos
2004

Kurovszky
2006

SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

4. sz.?

Vörös-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
8. minta
lelt.sz.: 99/112
feltehetően a
peristylium északi
traktusából, DK-i
sarok
f.d.:1999?
2a. minta
lelt.sz.: 99/112
feltehetően a
peristylium északi
traktusából DK-i sarok
f.d.:1999?
1. minta
A peristylium É-i
része, ÉNy-i felén
talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
„dekoratív
ornamentika”

m.h.: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
-

vörös-okker
áttetsző szemcsék és
csillámok

Stm

Pecze Éva-Vali
Zsuzsanna
2008-2009
MKE

Pecze -Vali
2009

-

festett vakolat,
többszínű,
„dekoratív
ornamentika”

m.h.: vörös rész
1.r.: sárga-okker
2.r.: vörös-okker
-

2.r.: vörös-okker

festett vakolat,
többszínű,
a vörös rétegen
sárga, mellette
zöldes-kék
festékréteg

m.h.: vörös rész
1.r.: vörös-okker, benne
fekete szemcsék
(2a.r.: sárga-okker
2b.r: kevert, zöldföld és
egyiptomi kék
-)

1.r.: vörös-okker

Dalos Viktória
2008
MKE

Dalos
2008

Dalos 2008

3. minta
A peristylium É-i
része, ÉNy-i felén
talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994
6. minta
A peristylium É-i
része, csarnokba
vezető bejáratától Nyra a rácsmintás
lábazati sáv alatti,
korábbi festett réteg
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
sárga rétegen bordó
sáv

m.h.: bordó sáv
1.r.: sárga-okker
2.r.: kevert, vörös-okker
és növényi szénfekete
1.r.: mésszel kevert
vörös-okker, benne
növényi szénfekete
szemcsék
-

2.r.: kevert, vörös-okker

festett vakolat,
egyszínű,
rózsaszín
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PLM: kmcs

Stm
PLM: kmcs

Stm
PLM: kmcs

1.r.: kevert, vörös-okker

Stm
PLM: kmcs

feltehetően
4. sz.

7. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma
1994
fal
f.d.:1998
8. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma
1994
fal
f.d.: 1998
9. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma előtti
omladékból
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
(vakolat) vörös
sávok, rajtuk fekete
elválasztó csík

m.h.: vörös sáv (rács)
1.r.: vörös-okker
-

1.r.: vörös-okker

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
(vakolat) vörös
sávok, rajtuk fekete
elválasztó csík

m.h.: vörös sáv (rács)
1.r.: vörös-okker,
-

1.r.: vörös-okker

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: vörös-okker
-

1.r.: vörös-okker,
hematit mellett
kalcium, kvarc és kevés
dolomit szemcse,
amelyek feltehetően a
vakolatból kerültek a
mintába (XRD)

Stm

10. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma előtti
omladékból
f.d.: 1998
16. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma előtti
omladékból,
mennyezet
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
(vakolat) vörös és
zöld sáv

m.h..: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
-

1.r.: vörös-okker

Stm
kmcs

Dalos Viktória
2008
MKE

XRD

Kriston László
1998

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
(vakolat) vörös
festés

m.h.. vörös rész
1.r.: vörös-okker
-

Stm
kmcs

Dalos Viktória
2008
MKE

PLM:
kmcs, prep

1.r.: vörös-okker,
növényi szénfeketével
keverve
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Stm

PLM:
kmcs, prep
XRD

Dalos Viktória
2008
MKE
Kriston László
1998
OKRI
vagy Sajó?

17. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rács-motívuma előtti omladékból.
Mintás részből. (?)
f.d.: 1998

festett vakolat,
egyszínű,
vörös festés

1.r.: meszelés?
2.r.: vörös-okker
-

2.r.: vörös-okker

Stm
kmcs

12. minta
Peristylium É-i része,
K-i felén feltárt
omladékból,
mitológiai lényt ábr.
ff.töredékhez
kapcsolódó feliratból
f.d.: 1998
19. minta
Peristylium É-i része,
K-i felén feltárt omladékból, a mitológiai
lényt ábr. ff.töredék
közeléből
f.d.: 1998
22. minta
Peristylium É-i része,
K-i felén feltárt
omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
vörös festésen
fehér felirat

m.h.: fehér rész
1.r.: vörös-okker
2.r.: mész
-

1.r.: vörös-okker

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: vörös-okker
-

1.r.: vörös-okker

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
rózsaszín

1.r.: rózsaszín
-

1.r.: mész és kevés
vörös-okker

Stm
kmcs

24. minta
Peristylium É-i része,
K-i felén feltárt
omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
világos vörös és
sötétvörös

m.h.: sötétvörös rész
1.r.: narancsos vörös,
egész felületen
2.r.: vörösebb vörös,
egész felületen
3.r.: sötétvörös, felület
egy részén

1.r.: vörös-okker
2.r.: vörös-okker
3.r.: kevert, vörös-okker
és növényi szénfekete

Stm
kmcs

PLM:
kmcs, prep
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25. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényhez
tartozó felirat
közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
vörös és zöld

m.h.: zöld rész
1.r.: vörös-okker
1.r.: zöldföld
nincs dokumentálva,
melyik réteg fed rá a
másikra
-

1.r.: vörös-okker

Stm

31. minta
Peristylium K-i része
(keleti traktus)
f.d.:?

festett vakolat,
többszínű,
három, egymással
párhuzamosan futó
vörös réteg, rajta
néhol zöld festés. A
középső vörös
sávban nagyon
vékony a festett
réteg.
festett vakolat,
többszínű,
kopott vörös réteg,
rajta zöld festés

m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés, helyenként
kétrétegű, durván
felhordott, egyenetlen
2.r.: vörös-okker réteg,
lazúros
3.r.: zöldföld
m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés, helyenként
kétrétegű, durván
felhordott, egyenetlen
2.r.: vörös-okker réteg,
lazúros
3.r.: zöldföld
m.h.: vörösön fehér csík,
fehér rész
1.r.: vörös
2.r.: mész+
mészkőőrlemény
-

2.r.: vörös-okker,

Stm

m.h.: vörös töredék,
egyszínű, viszonylag
lesimított
1.r.: meszelés
-

2.r.: vörös-okker

33. minta
Peristylium K-i része
(keleti traktus)
f.d.: ?

30. minta
A peristylium Ny-i
része, É-i oldala f.d.:
2007-2008

38. minta
A peristylium Ny-i
része, É-i oldala
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
egymásba
kapcsolódó zöld és
vörös medalionokkal, növényi motívumokkal díszített
mennyezeti festés
festett vakolat,
több színű,
egymásba kapcsolódó zöld és vörös
medalionokkal,
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PLM: kmcs

2.r.: vörös-okker, benne
elvétve sárga szemcsék

Stm
PLM: kmcs

Stm

Stm
PLM:
kmcs, prep

40. minta
A peristylium Ny-i
része, É-i oldala
f.d.: 2007-2008

42. minta
A peristylium D-i
részén feltárt
sittesgödör
f.d.: ?
45. minta
A peristylium D-i
részén feltárt
sittesgödör
f.d.: ?

növényi motívumokkal díszített
mennyezeti festés
festett vakolat,
több színű,
egymásba kapcsolódó zöld és vörös
medalionokkal,
növényi motívumokkal díszített
mennyezeti festés
festett vakolat,
többszínű,
fehéren (vakolat)
vörös sáv, rajra kék
réteg, ami a fehérre
is részben ráfed
festékrög,
narancsos vörös

46. minta
A peristylium D-i
részén feltárt
sittesgödör
f.d.: ?

cserépedény letört
aljában lévő
festékréteg
mélyvörös

1. minta
lelt.sz.: 01/55
(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04.

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapra festett
vörös medalion,
benne világoskék és

2.r.: vörös-okker
m.h.: vörös töredék,
egyszínű, lesimított,
tömörített
1.r.: vörös-okker
-

2.r.: vörös-okker, benne
nagyobb szemcsék is

m.h.. kék rész
1.r.: vörös-okker
2.r.: egyiptomi kék

1.r.: vörös-okker,

Stm: kmcs

okker
a színt kevés hematit és
goethit adja, főként
dolomitból áll, kevés
kvarcot, még kevesebb
kalcitot és agyagásványt
tartalmaz
vörös-okker
magas hematittartalom (természetes
képződésű, nem goethit
izzításával előállított)
bauxitos. (valószínűleg
helyi lelőhely,
Balatonfelvidék)
vörös-okker
heterogén szemcsézetű

XRD

m.h.: vörös rész
1.r.: vörös-okker
-
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Stm
PLM:
kmcs, prep

Sajó István
2008
MTA KK

XRD

PLM: kmcs

Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth
2012a

-

2. minta
lelt.sz.: 01/55
(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04.

2. minta
lelt.sz.: 01/55
(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04
3. minta
lelt.sz.: 01/55
(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04
4 minta
lelt.sz.: 01/59
(~49x20 cm)
f.d.: 2001

3. minta
lelt.sz.: 01/59
(~37x18cm),
f.d.: 2001

zöld három-szögek
alkotta szabálytalan
nyolcszög. A
medaliont sárga
majd vörös sáv
szegélyezi, és a
fehér háttéren egy
szélesebb sárga sáv
keretezi.

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 2
„szirom”: vörös,
zöld. Köztük kék
felület.
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 1
„szirom”: sárga.
Szirom mellett
fehéren kék

PLM: prep
+ vasteszt

m.h.: zöld rész
1.r.: vörös-okker
2.r.: zöldföld
-

1.r.: vörös okker
heterogén
szemcsézetű, egészen
nagy aggregátumok is

m.h.: sötétvörös íves sáv

feltételezhetően vörösokker

m.h.: sötétvörös íves sáv
fekete szegéllyel

vörös okker, mellette
növényi szénfekete
szemcsék (nagyméretű)

PLM: kmcs

PLM: prep
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PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás
2012a

-

AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Polgárváros
„Tűzoltószékház”
XXXIX. épület

kor

2. sz.
közepe

(Tűzoltó kollégium székháza)
Bp. III. ker.
Sújtás–
Szentendrei út
ELMŰ Gáz
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Nyugati
épület”
(Gazdagon díszített épület a
nyugati részen)
Bp. III. ker.,
AqPVWest,
Aquincum–híd
Ő.h.: BTM AqM

3. sz. első
fele–
közepe

Cinóber
publikáció,
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
4. minta
(S9VF)
1153. rekesz
SE 99 fal D-i oldal
f.d.: 2007
8 minta
(S11V)
1155. rekesz
SE 104 „K”
f.d.: 2007

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon fehér,
szürke sávok

m.h.: vörös felület 1.r.:
vörös-okker aláfestés
15-25 μm
2.r.: cinóber
15-20 μm
1.r.: vörös-okker
aláfestés
2.r.: cinóber
5-20 μm
rétegek együtt 15-350 μm
(sarok miatt)

2.r.: cinóber
jó minőségű, nagy
szemcseméretű,
természetes

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp 2012

Papp 2012

5. minta
(H3V)
1218 rekesz
SE 75
SE55-től K-re
f.d.: 2008 09.
6. minta
(H4)
1223 rekesz
SE 93
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű,
sima vörös felület

1.r. vörös-okker aláfestés
15-150 μm
2.r. cinóber
10 μm

2.r.: cinóber

Papp Mónika
2012
MKE

Papp 2012

Papp 2012

festett vakolat,
többszínű,
kékeszöld, kis
részen vöröses
mintázat

m.h.: vörössel díszített
részből
1.r.: kevert (barna)
sárga-okker és növényiszénfekete aláfestés?
15-100 μm
2.r.: zöldföld
10-25 μm
3.r.: cinóber
-

3.r.: cinóber
motívum festése

festett vakolat,
egyszínű,
vörös, sarok kb. 75
°-os hajlás
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PLM:
kmcs, prep

2.r.: cinóber
jó minőségű, nagy
szemcseméretű
természetes

Stm
PLM:
kmcs, prep

Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

1. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24.

Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
2. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

Ő.h.: BTM AqM

2. minta
P3/5/6
5. helyiség
f.d.: 2008. 09. 05
mennyezeti
tapétaminta hátuljára
tapadt 1. számú
töredék

Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
2. fele)

2. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda
f.d.:1981

2-3.-sz

1. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
sáv, alatta sárga
festés, fölötte zöld,
vörös és kék
sávokból álló
körmotívum (Pur
habba ágyazott
felület,
65x108 cm)
festett vakolat,
többszínű.
Egy kör darabja
lehet, belülről kifelé
kék, vörös, zöld
festéssel, sárgás
színű elválasztó
csíkkal (Pur habba
ágyazott
70x85 cm)
festett vakolat,
többszínű,
sárga és vörös
találkozása, a
találkozásnál fehér
csík. A vörösön a
sárga melletti
részen sötétebb
vörös sáv látható.

Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„San Marco u.”
Bp. III. ker. San
Marco utca 74

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon néhol
lilás foltok

m.h.: körmotívum vörös
sávja
1.r.: meszelés?
15-25 μm
2.r.: vörös
50-100 μm

cinóber

PLM: kmcs

m.h.: körmotívum vörös
sávja

cinóber

PLM: prep

m.h.: zölddel határos
vörös felületből
1.r.: vörös-okker
~ 100 μm
2.r.: vörös-okker,
élénkebb árnyalatú, mint
az 1.r.
~ 100 μm
3.r.: cinóber
5-15 μm
m.h.: fehér csík
1.r.: sárga (benne néhány
egyiptomi kék szemcse)
2.r.: vörös-okker
2,5-10 μm
3.r.: sötétebb vörös,
cinóber szemcséket is
tartalmaz
4.r.: fehér, valószínűleg
mész
m.h.: vörös felület
1.r.: világosabb
vörös(vörös–okker)
20-100 μm
2.r.: sötétebb vörös
~ 20 μm

3.r.: cinóber
nagy szemcseméretű
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Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth
2012

-

PLM:
kmcs, prep

Papp Mónika
2012
MKE

Papp. 2012a

-

3.r.: természetes
cinóber szemcsék
(vörös okker
szemcsék mellett)

Stm

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

2.r.: kevert, vörös-okker
és természetes cinóber

Stm

Erdei Gábor
2013
MKE

MKE,
Erdei
2013

Erdei 2013

PLM: prep

PLM: kmcs,
vcs, prep

Hrsz: 17038
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Szőlő u.”
Bp. III. ker.
Szőlő u. 22
Hrsz: 17481
Ő.h.: BTM AqM

2. sz.

4. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon fekete

m.h.: fekete rész
1.r.: meszelés
25-100μm
2.r.: vörös
40-80 μm
3.r.: fekete
- μm

2.r.: kevert, vörösokker, benne cinóber,
és egyiptomi kék
szemcsék

Stm

5. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
sárga alapon vörös

2.r.: cinóber

Stm

6. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
zöld alapon vörös

2. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fekete alapon fehér,
zöld és vörös festés

m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
25-50μm
2.r.: élénkvörös
5-25 μm
3.r.: kék (szemcsék)
- μm
(2.3. lehet, hogy egy,
kevert réteg)
m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
100-200μm (?)
(lehet, hogy 2 réteg, a
felső fekete?)
2.r.: zöldföld
30-100 μm (?)
3.r.: vörös (cinóber)
5-75 μm
m.h.: vörös rész
1.r.: (?) kevert, barnásvöröses
- μm
2.r.: fekete
10-80 μm
3.r.: zöldföld
50-250 μm
4.r.: mész
5.r.: vörös (cinóber)
5-70 μm
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PLM:
kmcs, vcs

PLM:
kmcs, prep

3.r.: cinóber

Stm
PLM: kmcs

5.r.: természetes
cinóber

Stm
PLM
kmcs, prep

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

4. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
sárga alapon vörös
festés

m.h.: vörös rész
1.r.: meszelés
- μm
2.r.: sárga-okker
5-150 μm
3. r.: vörös (cinóber)
10-60 μm
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3.r.: természetes
cinóber

Stm
PLM:kmcs

ÁCS-VASPUSZTA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Ács-Vaspuszta,
Vicus 1-es
épülete
Ő.h.:

kor

178-305
(talán
Severus
kor 193235)

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
V/4 minta
terrazzo padló fölött
f.d.: 1967

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

festett vakolat,
egyszínű,
élénkvörös

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

kevert: cinóber és
vörös-okker
(cinóber, hematit,
dolomit)

OM, kémiai
analízis
XRD

Járó Márta
MNM (KMI)
Bognár László
MFGI
Tóth Attila
KFKI

Járó Márta

EDXA
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Cinóber
publikáció,
szakdolgozat
Járó 1997,
Járó 1991,
Szirmai 1991

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana
Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

kor

1–2. sz.
forduló

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
BALA 5. minta
BALA 17. minta
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

bordures ajourées

cinóber

RS

D. Smith 1999
MNHN LM

Alix Barbet
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Cinóber
publikáció,
szakdolgozat
Barbet et al.
2000

GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium XCIV
épület
"Páncélos
alakos helyiség"
Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

kor

220 és
260
között

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
5. minta
f.d.: 1999-2002

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
mennyezett
központi
medalionjában
páncélos alak

m.h.: vörös köpeny
1.r.: cinóber
1-7 μm

cinóber
0,5-2 μm szemcseméret

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi–
Kurovszky
2004b
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PLM:
kmcs, prep

Cinóber
publikáció,
szakdolgozat
-

SAVARIA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Savaria,
Szily János u.
19.

kor

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
f.d.: 2000

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

Cinóber
publikáció,
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, lila
alapszín

m.h.: lila
1.r.: kevert (világos
rózsaszín), vörös és fehér
2.r.: kevert ,vörös és
fekete
m.h.: medalion zöld
kerete
1.r.: kevert (világos
rózsaszín), vörös és fehér
2.r.: kevert (telítettebb
rózsaszín) vörös és fekete
3.r.: zöldföld
m.h.: zöld rész
1.r.: kevert, vörös, fekete,
és fehér szemcsék
2.r.:zöldföld, benne kevés
fehér, sárga és vörös
szemcse
m.h.: testszín
1.r.: kevert, vörös–okker,
fekete, és fehér szemcsék
2.r.: kevert, vörös
(cinóber?) és fehér
1.r.: világos, kevés vörös
szemcse
2.r.: kevert, vörös-okker,

1.r.:?
2.r.: kevert, cinóber, és
fekete (nem növényi
szénfekete, talán vasoxid fekete)

Stm

Galambos Éva
2004
MKE

Galambos
2004

Kurovszky
2006

1.r.: vörös-okker?
2.r.: vörös-okker? és
fekete
(valószínűbb, hogy ez is
cinóber, a fekete nem
növényi szén, talán vasoxid fekete)

Stm

1.r.: kevert, benne
cinóber (van benne
vörös-okker?)
a fekete nem növényi
szén, talán vas-oxid
fekete

Stm

2.r.:kevert, benne
cinóber szemcsék

Stm

Ő.h.:
VaMMI SM Szh
2. minta
f.d.: 2000

3. minta
f.d.: 2000

5. minta
f.d.: 2000

14. minta
f.d.: 2000

festett vakolat,
többszínű,
mennyezeten, lila
színen lévő
medalion

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, lilán
sötét és világoszöld

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, portré

festett vakolat,
egyszínű,
mennyezet, vörös
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PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

3.r.: cinóber
természetes, vagy
száraz eljárású
mesterséges

Stm
PLM:
kmcs, prep

fekete és fehér szemcsék
3.r.: cinóber
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AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Polgárváros
„Peristyl ház”
XXIX. épület

kor

1. sz.
vége–2.
eleje

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
4. minta
(PV4)
1.15.5.1-13./ SE 95
bontás/ 64.É-i átvágás
f.d.: 2004

(PV Peristyl)
Bp. III. ker.
Hrsz: 19343/8
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Polgárváros
„Tűzoltószékház”
XXXIX. épület

2. sz.
közepe

5. minta
(PV6Z)
1.15.10.1-8./
SE 58
prés É-i oldala
f.d.: 2004
5. minta
(S9Z)
1153 rekesz
SE 99 fal D-i oldal
f.d.: 2007

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
fehér csíkkal
határolt rózsaszín
sáv, egyik irányban
világoskék, másik
irányban bordó
felület
A rózsaszínen
zöldföld foltok.
festett vakolat,
egyszínű,
zöld

m.h.: rózsaszínen zöld
festés
1.r.: talán meszelés
2.r.: rózsaszín, apró vörös
szemcsék
3.r.: zöldföld
rétegek együtt 0-50 μm

3.r.: zöldföld

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

1.r.: zöldföld
15-20 μm

zöldföld
+ hozzákevert v.
átalakult anyagként
sárga alkotók

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
zöld (rózsaszínen)

1.r.: vörös, benne sárga
és fekete szemcsék
20-65 μm
2.r.: u.a. mint az 1, csak
több a fekete növényi
szén szemcse (sötétebb)
5-50μm
3.r.: zöldföld
0-45 μm

3.r.:zöldföld

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

festett vakolat,
egyszínű,
zöld, alatta
rózsaszín

1.r.:vörös-okker kb. 0,5
mm mélyen beivódva az
intonacoba
70-200 μm
2.r.: barnás, szemcse
nélkül,

3.r.: zöldföld
a zöldföld csomóira
erősebb sárga szemcsék
illeszkednek,
helyenként sötétbarna
anyag figyelhető meg a

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

(Tűzoltó kollégium székháza)
Bp. III. ker.
Sújtás–
Szentendrei út
ELMŰ Gáz
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Festőház”
XXXVI épület
Bp. III. ker.

2. sz.
vége–3.
eleje

3. minta
(F2Z)
66 rekesz
SE 460 Szonda I/1
f.d.: 2011 09.

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat

festés
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PLM: prep

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

Stm
PLM:
kmcs, prep

AqPVPPP
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Nyugati
épület”
(Gazdagon díszített épület a
nyugati részen)
Bp. III. ker.,
AqPVWest,
Aquincum–híd

3. sz. első
fele–
közepe

2. minta
(H2Z)
1210 rekesz
SE 79-3
f.d.: 2008 09.
3. minta
(H2ZF)
1210 rekesz
SE 79-3
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű,
kékeszöld, alatta
fakó sárgásvöröses-barnás
aláfestés
festett vakolat,
egyszínű?, kevert

Ő.h.: BTM AqM

6. minta
(H4)
1223 rekesz
SE 93
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
kékeszöld, kis
részen vöröses
mintázat

7. minta
(H5)
1224 rekesz
SE 34
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
barna festékrétegen
zöld, ezen kék

0-10-40 μm
3.r.: zöldföld
0-600 μm

zöldfölddel együtt

1.r.: kevert, sárga-okker,
szénfekete, vörös-okker
25-150 μm
2.r.: zöldföld
15-45 μm

2.r.: zöldföld

1.r.: kevert, sötét barna
sárga-okker és szénfekete
50-200 μm
2.r.: zöldföld
20 μm
3.r.: kevert, szürkés
(néhol kékes, máshol
rózsaszínes)réteg
sárga és vörös-okker,
egyiptomi kék, szénfekete
50-75 μm
4.r: kevert, fekete és
vörös keveréke
m.h.: vörössel díszített
részből
1.r.: kevert (barna)
sárga-okker és növényiszénfekete aláfestés?
15-100 μm
2.r.: zöldföld
10-25 μm
3.r.: cinóber
1.r.: kevert, barna sárgaokker és növényiszénfekete, néhány
élénkvörös aggregátum
20-150 μm
2.r.: zöldföld, áttetsző
0-35 μm

2.r.: zöldföld
élénk színű, nagy zöld
szemcsék,
aggregátumok
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Stm
PLM:
kmcs, prep

2.r.: zöldföld

2.r.: zöldföld

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Aquincum
polgárváros déli
városfalán kívül
„Fürdőépület”
XL. épület
(Deversorium
Fürdőépület)
Bp. III. ker.
Záhony u. 4.
Hrsz. 19358/2
Ő.h.: BTM AqM

3. sz.
közepe
előtt

9. minta
(H6Z)
1225 rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

2. minta
(D5)
1.11.18.1.
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon zöld
sáv

6. minta
(D15)
1.11.49.10
(in situ)
III blokk/6
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
barnán zöld

3.r: néhol, kevert,
növényi szénfekete és
vörös szemcsék
0-75 μm
4.r.: néhol,
egyiptomi kék
70-100 μm
1.r.: meszelés
25 μm
2.r.: sárga
10-20 μm
3.r.: kevert
sárga-okker és növényi
szénfekete
10-30 μm
4.r.: zöldföld
0-100 μm
(átlag 30 μm)
5.r.: néhol
növényi szénfekete
10 μm
m.h.: zöld sáv
1.r.: meszelés
25-50 μm
2.r.: kevert, egyiptomi
kék és zöldföld szemcsék
0-10 μm

m.h.: zöld részből
1.r.: kevert, növényi
szénfekete, sárga-okker
(cinóber?), egyiptomi kék
10-40 μm
2.r.: zöldföld, halvány,
áttetsző réteg
10-40 μm
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4.r.: zöldföld
nagyobb
aggregátumokkal,
melyek közepe
világoszöld, és nem
olyan áttetsző, mint a
többi részen,
egy 100 μm-es zöld rög
is

2.r.: zöldföld
nagy aggregátumainál
sárga, élesebb
körvonalú, izotróp
egységek, amelyek
lehetnek átalakulási
termékek, vagy
pigmentek
2.r.: zöldföld

Stm
PLM:
kmcs, prep

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Aquincum
Polgárvárostól
É-ra,
„Dunaparti
épület”

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

(Duna-parton
fekvő festett
falú építmény)
Bp. III. ker. Pók
u. Duna–Part 5.
árok

2. minta
(P6)
625 rekesz
SE 22 bontása SE 21
falnál
f.d.: 2005 08 10.

3. minta
(P7)
626. rekesz
SE 19 fal tisztítása
f.d.: 2005 08 10.

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon zöld
levelek és vörös
virágszirom
feltehetően
mennyezeti
ornamentika
festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon bordó
és világosabb vörös
minta (sáv?)

Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

4. minta
(P9)
634. rekesz
SE 22 bontása, SE21
falnál
f.d.: 2005 08 10.

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
sáv, onnét induló
három zöld levél

3. minta
folyosó keleti része,
903
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
barnán kék

5. minta
folyosó keleti része,
déli fal, 1027
f.d.: 2208

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

7. minta
2. helyiség, M2
szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek

festett vakolat,
egyszínű,
sötétzöld

Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
Ő.h.: BTM AqM

m.h.: zöld levél
nincs meszelés
1.r.: zöldföld
5-20 μm

1.r.: zöldföld
barnás-sárga árnyalatú

m.h.: vörös alap
1.r.: zöld, áttetsző
néhány sárga szemcse,
lehet keverék
5-20 μm
2.r.: vörös-okker
5-20 μm
m.h.. zöld levél
1.r.: meszelés?
25 μm
2.r.: zöld, barnás-vörös és
okkersárga csomók,
szemcsék
5-15 μm
m.h.: kék rész
1.r.: kevert (barna), sárga,
vörös és fekete
10-140 μm
2.r.: kevert, feltehetőleg
egyiptomi kék és zöldföld
40-140 μm
1.r.: kevert, sárga és
vörös okker, feltehetően
zöldföld, fekete és
narancssárga színű
szemcsék
10-70 μm
1.r.: kevert, áttetsző, zöld
és fekete szemcsék
elszórtan
20-40 μm
2.r.: kevert, zöldföld és

1.r.: zöldföld, benne
néhány nagyobb sárga
szemcse

Stm
PLM:
kmcs, prep
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Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Pecze Éva
2009
MKE

Pecze 2009

Pecze 2009

Stm
PLM: kmcs

2.r.: zöldföld
kontúr nélküli zöld
csomók is

2.r.: kevert, benne
feltehetőleg zöldföld
szemcsék

1.r.. kevert, benne
feltehetően zöldföld
szemcsék

2.r.: kevert benne
feltehetően zöldföld
szemcsék

Stm
PLM: kmcs

tisztításából 850
f.d.: 2008

8. minta
2. helyiség, M2
szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

9. minta
2. helyiség, M2
szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

11. minta
2. helyiség
M2 szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából, 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
rózsaszín, enyhén
pigmentált rétegen
zöldessárga réteg

30. minta

festett vakolat,

növényi szénfekete,
elvétve kék, sárga és
vörös színű szemcsék
20-70 μm
1.r.: kevert, (sárga)
feltehetően sárga okker
és néhány kék és
narancssárga színű
szemcse
20-110 μm
2.r.: homogén, kevés
zöldföld szemcse, nagy
aggregátumok és
mészkőőrlemény
(dolomit) is előfordul
20-30 μm
1.r.: kevert, feltehetően
sárga okker és néhány
kék és narancssárga
szemcse
30-100 μm
2.r.: homogén, zöldföld
szemcsék, nagy
aggregátumok és
mészkőőrlemény
(dolomit) is előfordul
10-50 μm
m.h.: zöldessárga rész
1.r.: kevert, (rózsaszín),
vörös okker,
szórványosan kék színű
szemcsék
20-60 μm
2.r.: kevert (zöldessárga)
okker, feltehetően
zöldföld, egyiptomi kék,
narancssárga és barna
színű szemcsék
50-100 μm
1.r.: zöldföld, benne
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2.r.: zöldföld

2.r.: zöldföld

2.r.: feltehetően
zöldföld

1.r.: zöldföld

Stm

5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008
2. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

3. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

Aquincum
Katonaváros

2. sz.

egyszínű,
zöld
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
sáv, alatta sárga
festés, fölötte zöld,
vörös és kék
sávokból álló
körmotívum (Pur
habba ágyazott
felület,
65x108 cm)

egyiptomi kék és sárga
okker szemcsék
m.h.: körmotívum zöld
sávjából
1.r.: meszelés?
15-25 μm
2.r.: kevert, zöld
és kék szemcsék
~150 μm
m.h.: körmotívum zöld
sávjából

2.r.: zöldföld, kerek
szemcsék (30-50 μm és
nagyobb)

PLM:
kmcs, prep
PLM: kmcs

zöldföld,
kerekded szemcsék

PLM: prep

Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth 2012

-

1. minta
M 2/9/6,
M 2/9/7
rekesz szám: 1048
2. helyiség
f.d.: 2008

festett vakolat és
stukkó (nem biztos,
hogy
összetartoznak)
többszínű
geom. mot. lila, kék,
sötétvörös színben,
sárga, narancs,
rózsaszín keretelőmezőkkel, és zöld
festés
(Pur habba
ágyazott, 70x33cm)

m.h.: zöld terület

zöldföld

PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás
2012

-

3. minta
P3/5/6
5. helyiség
f.d.: 2008. 09. 05
mennyezeti
tapétaminta hátuljára
tapadt 2. számú
töredékcsoport

festett vakolat,
többszínű,
belülről kifelé,
fehér, világoskék,
sötétkék, vörös Az
utolsó két színsávnál sárgás színű
elválasztó sávval.
(Pur habba ágyazott
70x85 cm)
festett vakolat,
többszínű

m.h.: zöld rész
1.r.: kevert, sárga-okker
és növényi szénfekete
10-150 μm
2.r.: zöldföld
50-70 μm

2.r.: zöldföld

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012a

-

m.h.: Ariadné zöld
köpenye

zöldföld

Szökrön
Ágnes

Szökrön
2006

-

lelt. sz.: 55.41
f.d.: 1942
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PLM:
kmcs, prep

PLM: prep

„Vályog utca”

”Ariadné
menyegzője”

2006
MKE

Bp. III. ker.
Vályog u. 10
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
2. fele)

5. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda
f.d.:1981

festett vakolat,
többszínű,
zöldön fekete, a
találkozásnál fehér
csík.

2–3. sz.

2. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

6. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
zöld alapon vörös

2. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fekete alapon fehér,
zöld és vörös festés

Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„San Marco u.”
Bp. III. ker. San
Marco utca 74
Hrsz: 17038
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Szőlő u.”
Bp. III. ker.
Szőlő u. 22

2. sz.

m.h.: fekete rész
0.r.: transzparens sáv,
meszelés?
1.r.: sárga, benne növényi
szén szemcsék
25-150 μm
2.r.: zöld, egyiptomi kék
és zöldföld szemcsék
10-125 μm
3.r.: fekete, növényi
szénfekete és vörös
keveréke
~ 100 μm
1.r.: sárga, vöröses
15-20μm
2.r.: zöldföld
~ 70 μm

2.r.: kevert, zöldföld és
egyiptomi kék

2.r.: zöldföld, a
szemcsék, vagy
aggregátumok elérik az
5 μm-t

Stm

m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
100-200μm (?)
(lehet, hogy 2 réteg, a
felső fekete?)
2.r.: zöldföld
30-100 μm (?)
3.r.: vörös (cinóber)
5-75 μm
m.h.: vörös rész
1.r.: (?) kevert, barnásvöröses
- μm
2.r.: fekete
10-80 μm

2.r.: kevert, zöldföld,
elszórtan egyiptomi kék
szemcsék

Stm

3.r.: zöldföld

Stm
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Stm
PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013.

Erdei 2013

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

Hrsz: 17481
Ő.h.: BTM AqM

3. minta
2. láda
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon, zöld
és sárga festés

5. minta
2. láda
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon, zöld
és vörös festés

3.r.: zöldföld
50-250 μm
4.r.: mész
5.r.: vörös (cinóber)
5-70 μm
m.h.: zöld rész
1.r.: zöldföld
5-30 μm
m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés
~ 20 μm
2.r.: zöldföld
10-50 μm
(együttes vastagság: 10120 μm)
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1.r.: zöldföld

2.r.: zöldföld

ÁCS-VASPUSZTA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Ács-Vaspuszta,
Vicus 1-es
épülete
Ő.h.:
Ács-Vaspuszta,
Katonai tábor
Ő.h.:

kor

178-305
(talán
Severus
kor 193235)
178-305

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
V/5 minta
terrazzo padló fölött
f.d.: 1967

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
egyszínű,
világoszöld

1.r.: meszelés
2.r.:zöld

zöldföld
(vas tartalom)

OM, kémiai
analízis

Járó Márta
MNM (KMI)

Járó Márta

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

4a/2
Porta Principalis előtti
rész
f.d.: 1966

festett vakolat,
többszínű,
fehér és világoszöld

m.h.: zöld rész

kevert: zöldföld (vas
tartalom) és egyiptomi
kék (finomra őrölt)

OM, kémiai
analízis

Járó Márta
MNM (KMI)

Járó Márta

XRD

Bognár László
MFGI

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

EDXA

Tóth Attila
KFKI
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BALATONFÜRED
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Balatonfüred
Villa Romana
Ő.h.:
Veszprémi
Múzeum ?

kor

2. sz.

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
terrazzo alatti
feltöltésből
f.d.: 1964

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat, fríz
töredéke,
többszínű,
fehér alapszínen
halványsárga és
zöld festékmaradvány

m.h.: zöld rész

zöldföld,
glaukonitos (esetleg
kloritot is tartalmaz)

XRD

Gedeon István
– Nemcsics
Antal 1965

Veszpré-mi
Múze-um
Adat-tára
14550–
14556
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Gedeon –
Nemcsics
1972

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana

kor

1–2. sz.
forduló

Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

680/2,
(lehet, hogy a vörös
ebédlő
Kat.R.3.)
f.d.: 1906

2. sz. első
fele

?

1–2. sz.
forduló

680/6,
Fehér szüret–szoba ?
(szüretjelenetes
falfestmény)
Kat.R.409
f.d.: 1906-1926
1976-1984
?

fekete
szoba
(fekete
alapú
falfestmény)

6. minta,
B116
7. minta,
D136
Nem
tisztá-

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

festett vakolat,
többszínű,
sárga panelek
között keskenyebb
lila alap-színű
osztósávok, lábazatban vízparti
növények és vízimadarak
festett vakolat,
többszínű,
különböző tónusú
vörös felületek
között zöld sáv,
fehér szegéllyel. A
lilásvörös részen
sárga festés
festett vakolat,
többszínű,
domború párkány
mellett zöld , majd
sárga festés

m.h.: zöld sáv a lila és a
sárga mezők között
~ 100 μm

glaukonitos zöldföld
benne: klorit, hektorit,
pirofillit

XRD

m.h.: zöld sáv

glaukonitos zöldföld
benne: klorit, hektorit,
pirofillit

m.h.: zöld sáv
~ 100 μm

glaukonitos zöldföld

festékrög
ø ~ 1-1,5 cm

festett vakolat.
többszínű
6. minta: sárga,
vörös és zöld minta
7. minta: zöld
alapon sárga minta

zöldföld, tiszta
glaukonit, appianus-i ?
zöldföld
A nagyfokú tisztaság
gondos előkészítésre
utal.
glaukonitos zöldföld

m.h.: zöld rész
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OM

XRD

SEM–EDS,
XRD

vizsgálatot
végző

dokumentáció

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1964

Járó Márta
1987
MNM (KMI)
Kriston László
1987
OKRI
Bihari Judit
2001

Járó – Kriston
1987

Bihari Judit
2001

Bihari 2001

f.d.:
2. sz. első
fele

?

szüret
jelenetes
falfestmény
f.d.:
11. minta
?

zott,
hogy
melyik
anyagból
.
festékrög
ø ~ 1-1,5 cm

glaukonitos zöldföld
(illit)
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SEM–EDS,
XRD

Bihari Judit
2001

Bihari Judit
2001

Bihari 2001

BRIGETIO
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny –Vásártér
1. épület
1. helyiség

kor

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2. minta
f.d.:1994-1996

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
ablakbéllet
díszítése,
Dionysikus pálca
motívum.

m.h.. zöld levél
1.r.: kevert zöldföld, sárga
goethit, vörös hematit
~ 50 μm
2.r.: zöldföld, mellette
kevés goethit és hematit
10-40 μm

2.r.: glaukonitos
zöldföld, viszonylag
magas kvarc
tartalommal,
kísérőásványok, vagy
hozzákevert pigment
hematit és goethit
Szemcseméret
váltakozó:
~2-20 μm

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

HarsányiKurovszky
2004

XRD

Kriston László
1995
OKRI

m.h.: Andromeda alak
zöld köpenye
1.r.: vörös-okker
(Pégasos alakja, lásd 6.
vörös minta)
2.r.: kevert, egyiptomi
kék és zöldföld (lásd 9.
minta)
140-260 μm
m.h.: Andromeda alak
zöld köpenye
1.r.: vörös-okker
(Pégasos alakja, lásd 6.
vörös minta)
5-30 μm
2.r.: kevert, egyiptomi
kék és zöldföld (lásd 8.
minta)
30-100 μm

2.r.: kevert , benne
zöldföld

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Ő.h.: KGyMK

8. minta
f.d.: 1994-1996

9. minta
f.d.: 1994-1996

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi
medalionja,
Andromeda és
Pégasos
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PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat
Kriston 2000
Kriston 2001

Brigetio
Katonaváros
„Tatai
Mennyezet”

2. sz.
közepe

f.d.: 1960

festett vakolat,
többszínű,
rekonstruált
helyiség

m.h.:–

zöldföld
glaukonitos

Ő.h.: KDMT
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OM, XRD

Kriston László
1997?

Bóna 1997

Kriston 1999
Kriston 2000a

GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium
XL épület kis
helyisége

kor

3. sz. első
harmad

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
f.d.: 1993-1994

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
egyszínű,
mennyezeti Venus
ábrázolás
medalionja, a keret
vörös és zöld
sávjának
találkozása

m.h.. zöld sáv
1.r.: kevert, zöldföld és
egyiptomi kék
27-40 μm
2.r.: vörös
27-80 μm

1.r.: Zöldföld,
glaukonitos (XRD)
szemcseméret:
~1-135 μm

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

HarsányiKurovszky
2004a

Kriston 2000a

festett vakolat,
többszínű,
oldalfali kandeláber
mező kerete

m.h.: zöld sáv
1.r.: zöldföld
1-10 μm
olyan mintha lenne alatta
egy sárgás réteg

zöldföld,
szemcseméret:
1-10 mikron

Harsányi Kurovszky
2004b

-

11. minta
f.d.: 1999-2002

festett vakolat,
többszínű,
lábazat, zöld alapon
fekete márvány
imitáció

m.h.: zöld rész
1.r.: zöldföld
1-2 μm

zöldföld

13. minta
f.d.: 1999-2002

festett vakolat,
többszínű,
lábazat, zöld alapon
fekete márvány
imitáció fekete
kerete

m.h.: fekete keret
1.r.: zöldföld
1-2 μm
2.r.: fekete
-

1.r.:zöldföld

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

Gorsium XCIV
épület
"Páncélos
alakos helyiség"

220 és
260
között

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat

festés

10. minta
f.d.: 1999-2002

PLM:
kmcs, prep
XRD

Stm
PLM:
kmcs, prep

Kriston László
1999
OKRI

Galambos Éva
2003
MKE

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

Gorsium XXIII
épület
Ő.h.: ?
Gorsium
IV. épület

Stm
PLM: kmcs

-

115/755 (szelvény)
padló alatt
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: zöld

zöldföld

-

105/720
(szelvény)

festett vakolat
-

m.h.: zöld

zöldföld
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Járó Márta
MNM (KMI)

Járó 1997

(tabernae)
Ő.h.: ?
Gorsium
XVII. épület
(podium templom, area sacra)
Ő.h.: ?
Gorsium
XL1 épület
(pince)

f.d.: ?

-

210/830
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: zöld

zöldföld

-

260/800
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: zöld

zöldföld

Ő.h.: ?
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SAVARIA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Savaria,
Szily János u.
19.

kor

2. sz.
közepe

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2. minta
f.d.: 2000

Ő.h.:
VaMMI SM Szh

3. minta
f.d.: 2000

7. minta
f.d.: 2000

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat
többszínű,
mennyezeten, lila
színen lévő
medalion

m.h.: medalion zöld
kerete
1.r.: kevert (világos
rózsaszín), vörös és fehér
2.r.: kevert (telítettebb
rózsaszín) vörös és fekete
3.r.: zöldföld
m.h.: zöld rész
1.r.: kevert, vörös, fekete,
és fehér szemcsék
2.r.: zöldföld, benne
kevés fehér, sárga és
vörös szemcse
m.h.: fehér rész
1.r.: szürke
2.r.: fekete
3.r.: zöld
4.r.: fehér (nem látni
benne kagylómaradványt)

3.r.: zöldföld

Stm

Galambos Éva
2004
MKE

Galambos
2004

festett vakolat
többszínű,
mennyezet, lilán
sötét és világoszöld

festett vakolat,
többszínű,
lábazat, zöld,
fekete, fehér
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PLM:
kmcs, prep

2.r.: zöldföld, benne
kevés fehér, sárga és
vörös szemcse (a fekete
nem növényi szén, talán
vas-oxid fekete)

Stm

zöldföld
kevert, kétféle zöld
szemcsét lehet
megkülönböztetni, a
másik kékesebb színű

Stm

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat
Kurovszky
2006

SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

Zöldföld
publikáció,
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
4. minta
lelt.sz.: 99/112
feltehetően a
peristylium északi
traktusából
f.d.: 1999
1. minta
A peristylium É-i
része, ÉNy-i felén
talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
„dekoratív
ornamentika”

m.h.: zöld levél
1.r.: zöldföld

zöldföld

Stm

Pecze Éva-Vali
Zsuzsanna
2008-2009
MKE

Pecze- Vali
2009

-

festett vakolat,
többszínű,
a vörös rétegen
sárga, mellette
zöldes-kék
festékréteg

m.h.. zöldeskék rész
1.r.: vörös-okker, benne
fekete szemcsék
2r: kevert, zöldföld és
egyiptomi kék
-

2br.: kevert, zöldföld,
elvétve zöld amfibol és
egyiptomi kék szemcsék

Stm

Dalos Viktória
2008
MKE

Dalos
2008

Dalos 2008

2. minta
A peristylium É-i
része, ÉNy-i felén
talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
fehér intonaco
rétegen lazúrosan
festett zöld sáv

m.h.: zöld sáv
1.r.: kevert, zöldföld,
benne sárga- és vörösokker és növényi
szénfekete szemcsék
-

2br.: kevert, zöldföld,
benne sárga- és vörösokker és növényi
szénfekete szemcsék

Stm

10. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma előtti
omladékból
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
(vakolat) vörös és
zöld sáv

m.h.: zöld sáv
1r.: zöldföld
-

1.r.: szeladonitos
zöldföld (XRD)

Stm

13. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
mennyezetén lévő
csíkból (?)
f.d.: 1998

festett vakolat,
egyszínű,
zöld sáv

1.r.: zöldföld, alul apróbb
világosabb szemcsék,
fölül nagyobb sötétebb
szemcsék
-

PLM: kmcs

PLM: prep

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep
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1.r.: zöldföld, benne
vörös-okker pigmentszemcsék

XRD

Kriston László
1998
OKRI

Stm

Dalos Viktória
2008
MKE

14. minta
A peristylium É-i
része, ÉNy-i felén
talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1998

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

1.r.: zöldföld, alul apróbb
világosabb szemcsék
(benne narancsvörös,
sárga és fekete szemcsék)
fölül nagyobb, sötétebb
szemcsék. Helyenként
kétrétegű (?)
1.r.: zöldföld, nagyobb
zöld szemcsék a felületen
-

1.r.: zöldföld, benne
kevés egyiptomi kék és
vörös szemcse (mint az
1-es mintánál)

Stm

23. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.: 1998
25. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényhez
tartozó felirat
közeléből
f.d.: 1998
26. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.: 1998
27. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényhez
tartozó felirat
közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
egyszínű,
enyhén kékeszöld

1.r.: zöldföld,

Stm

festett vakolat,
többszínű,
vörös és zöld

1.r.: vörös-okker
1.r.: zöldföld
nincs dokumentálva,
melyik réteg fed rá a
másikra

1.r.: zöldföld, mellette
elvétve vörös-okker
szemcsék

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
világoszöld

1.r.: zöldföld
-

1.r.: zöldföld, mellette
elvétve sárga-okker
szemcsék

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
világos kékeszöld

1.r.: zöldföld, sötétebb
2.r.: zöldföld, világosabb,
meszesebb, nincs benne
kék szemcse
-

1.r.: zöldföld, mellette
elvétve vörös-okker
szemcsék
2.r.: zöldföld, kevésbé
pigmentált mint az 1.r.

Stm
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PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

28. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényhez
tartozó felirat
közeléből
f.d.: 1998
31. minta
Peristylium K-i része,
(keleti traktus)
f.d.: ?

32. minta
Peristylium K-i része,
(keleti traktus)
f.d.: ?

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon zöld

m.h._ zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: zöldföld, -

1.r.: zöldföld

festett vakolat,
többszínű,
három, egymással
párhuzamosan futó
vörös réteg, rajta
néhol zöld festés. A
középső vörös
sávban nagyon
vékony a festett
réteg.
festett vakolat,
többszínű,
sárga réteg, rajta
néhol erősen kopott
zöld festés

m.h.. zöld rész
1.r.: meszelés, helyenként
kétrétegű, durván
felhordott, egyenetlen
2.r.: vörös-okker réteg,
lazúros
3.r.: zöldföld

3.r.: zöldföld, benne
elvétve zöld amfibol
szemcsék

Stm

1.r.: meszelés, durván
felhordott, egyenetlen
2.r.: sárga-okker réteg,
lazúros, helyenként
becsorgott a meszelés
repedéseibe
3.r.: zöldföld
1.r.: meszelés, helyenként
kétrétegű, durván
felhordott, egyenetlen
2.r.: vörös-okker réteg,
lazúros
3.r.: zöldföld
1.r.: meszelés, vékonyan 2.r.: sárga-okker
3.r.: zöldföld

3.r.: zöldföld,

Stm

33. minta
Peristylium K-i része
(keleti traktus)
f.d.: ?

festett vakolat,
többszínű,
sárga réteg, rajta
néhol erősen kopott
zöld festés

34. minta
Peristylium K-i része
(keleti traktus)
f.d.: ?

festett vakolat,
többszínű,
sárga réteg, rajta
néhol erősen kopott
zöld festés

Stm
PLM: kmcs
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PLM: kmcs

PLM: kmcs

3.r.: zöldföld

Stm
PLM: kmcs

2.r.: zöldföld

Stm
PLM: kmcs

39. minta
A peristylium Ny-i
része, É-i oldala
f.d.: 2007-2008

35. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
egymásba
kapcsolódó zöld és
vörös medalionokkal, növényi
motívumokkal
díszített
mennyezeti festés
festett vakolat,
többszínű,
sárgán zöld

36. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán zöld

2. minta
lelt.sz.: 01/55
(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapra festett
vörös medalion,
benne világoskék és
zöld három-szögek
alkotta szabálytalan
nyolcszög. A
medaliont sárga
majd vörös sáv
szegélyezi, és a
fehér háttéren egy
szélesebb sárga sáv
keretezi.

m.h.: zöld töredék
1.r.: zöldföld
-

1.r.: zöldföld

Stm: kmcs

m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: kevert, sárga-okker
és növényi szénfekete
3.r.: zöldföld
m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: kevert, sárga-okker,
növényi szénfekete és
nagyobb méretű vörös
pigment- szemcsék
3.r.: zöldföld

3.r.: zöldföld

Stm

3.r.: zöldföld, benne
elvétve zöld amfibol
szemcsék

Stm

m.h.: zöld rész
1.r.: vörös-okker
2.r.: zöldföld
-

2.r.: zöldföld

PLM:
kmcs, prep
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PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth
2012a

-

3. minta
lelt.sz.: 01/55
(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04

PLM: prep
+ vasteszt

2 minta prep
lelt.sz.: 99/80
(~60x82 cm),
f.d.: 1999 10. 15.

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapra festett
vörös zöld és sárga
sávok alkotta
geometrikus
motívum

m.h.: zöld sáv

zöldföld, benne sárga
szemcsék (ez lehet
átalakulási termék, vagy
hozzáadott pigment)

PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna,
Papp Mónika,
Tóth
Alexandra
2012
MKE

DudásPapp-Tóth
2012

-

3 minta
lelt.sz.: 01/59
(~49x20 cm),
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 2
„szirom”: vörös,
zöld, köztük kék
felület.

m.h.: zöld „szirom”

zöldföld

PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás
2012a

-
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AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Polgárváros
„Tűzoltószékház”
XXXIX. épület

kor

2. sz.
közepe

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
sötétkék és
világoskék sáv,
köztük bekarcolt
vonal. A kék ráfed a
feketére, de fekete
nincs végig a kék
alatt

m.h.: világoskék sáv
1.r.: fekete
20-50 μm
2.r.: egyiptomi kék, 250400 μm

2.r.: egyiptomi kék

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

1 minta
(H1VK)
1209 rekesz
SE 57
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
vörösön világoskék
és fehér festés.

4.r.: egyiptomi kék
nagyméretű szemcsék,
némelyik eléri a 100
μm-t

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

3. minta
(H2ZF)
1210 rekesz
SE 79-3
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű?, kevert

m.h.: kék felület, egy
részen fölötte fehér
1.r.: vörös-okker
intonacoba beivódva
25-100 μm
2.r.: vörös-okker
1.r+2.r együtt 100-700
μm
3.r.: növényi szén
25-50-100 μm
4.r.: egyiptomi kék
25-50-100 μm
1.r.: kevert, sötét barna
sárga-okker és szénfekete
50-200 μm
2.r.: zöldföld
20 μm
3.r.: kevert, szürkés
(néhol kékes, máshol
rózsaszínes) réteg
sárga és vörös-okker,
egyiptomi kék, szénfekete

(Tűzoltó kollégium székháza)
Bp. III. ker.
Sújtás–
Szentendrei út
ELMŰ Gáz
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Nyugati
épület”

3. sz. első
fele–
közepe

(Gazdagon díszített épület a
nyugati részen)
Bp. III. ker.,
AqPVWest,
Aquincum–híd
Ő.h.: BTM AqM

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
7. minta
(S11K)
1155 rekesz
SE 104 „K”
f.d.: 2007
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PLM:
kmcs, prep

3.r.: kevert, benne
egyiptomi kék szemcsék

Stm
PLM:
kmcs, prep

50-75 μm
4.r: kevert, fekete és
vörös
-

Aquincum
polgárváros déli
városfalán kívül
„Fürdőépület”
XL. épület

3. sz.
közepe
előtt

7. minta
(H5)
1224 rekesz
SE 34
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
barna festékrétegen
zöld, ezen kék

2. minta
(D5)
1.11.18.1.
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon zöld
sáv

1.r.: kevert (barna) sárgaokker és növényiszénfekete, néhány
élénkvörös aggregátum
20-150 μm
2.r.: zöldföld, áttetsző
0-35 μm
3.r: néhol, kevert,
növényi szénfekete és
vörös szemcsék
0-75 μm
4.r.: néhol,
egyiptomi kék
70-100 μm
m.h.: zöld sáv
1.r.: meszelés?
25-50 μm
2.r.: zöld, egyiptomi kék
és zöld szemcsék
0-10 μm

(Deversorium
Fürdőépület)
Bp. III. ker.
Záhony u. 4.
Hrsz. 19358/2
Ő.h.: BTM AqM
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4.r.: egyiptomi kék
szemcsék

2.r.: kevert, benne
egyiptomi kék szemcsék

Stm
PLM:
kmcs, prep

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Aquincum
Polgárvárostól
É-ra,
„Dunaparti
épület”

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

5. minta
(P10)
636. rekesz
SE 28
f.d.: 2005 08 10.

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon
szürkés és lilás
motívum részlet

m.h.: lilás motívum
1.r.: vörös-okker
2.r.: szürkés, egyiptomi
kék és vörös-okker
szemcsékkel
rétegek együtt max. 50
μm

2.r.: kevert, benne
egyiptomi kék szemcsék

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

3. minta
folyosó keleti része,
903
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
barnán kék

m.h.: kék rész
1.r.: kevert (barna), sárga,
vörös és fekete színű
szemcsék
10-140 μm
2.r.: kevert, feltehetőleg
egiptomi kék és zöldföld
40-140 μm

2.r.: kevert, benne
feltehetőleg egyiptomi
kék

11. minta
2. helyiség
M2 szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából, 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
rózsaszín, enyhén
pigmentált rétegen
zöldessárga réteg

1.r.: kevert, benne
elszórtan kék színű
szemcsék
2.r.: kevert, benne
egyiptomi kék szemcsék

20. minta
5. helyiség, a helyiség
nyugati oldala
mentén, 1033
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
lilás-feketés
alapszínen kék
réteg

m.h.: zöldessárga rész
1.r.: kevert, (rózsaszín),
vörös okker,
szórványosan kék színű
szemcsék
20-60 μm
2.r.: kevert (zöldessárga)
okker, feltehetően
zöldföld, egyiptomi kék,
narancssárga és barna
színű szemcsék
50-100 μm
m.h.: kék rész
1.r.: kevert (lilás-fekete),
növényi szénfekete és
elszórtan sárga- és vörösokker szemcsék

(Duna-parton
fekvő festett
falú építmény)

Stm
PLM:
kmcs, prep

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Pecze Éva
2009
MKE

Pecze
2009

Pecze 2009

Bp. III. ker. Pók
u. Duna–Part 5.
árok
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”
Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
Ő.h.: BTM AqM
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2.r.: egyiptomi kék

Stm
PLM: kmcs

25. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
fehér intonacon kék
festés

26. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.:2008

festett vakolat,
többszínű,
fehér intonacon kék
festés

28. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
kék

1. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
sáv, alatta sárga
festés, fölötte zöld,
vörös és kék
sávokból álló
körmotívum (Pur
habba ágyazott
felület,
65x108 cm)

50-80 μm
2.r.: egyiptomi kék,
elszórtan növényi
szénfekete és kisebb
mészcsomók
20-100 μm
m.h.: kék rész
1.r.: egyiptomi kék, benne
elszórtan növényi
szénfekete, vörös- és
sárga okker szemcsék
30-180 μm
1.r.: kevert, kevéssé
pigmentált, egyiptomi
kék, mellette fekete és
barnás árnyalatú és vörös
szemcsék
10-40 μm

1.r.: kevert, növényi
szénfekete és sárgaokker, szórványosan
vörös-okker
2.r.: egyiptomi kék
m.h.: körmotívum kék
sávja
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1.r.: egyiptomi kék

1.r.: kevert, benne
egyiptomi kék
szemcsék, háromféle
szemcse: izotróp,
anizotróp és pleokroós,
anizotróp és nem
pleokroós, feltehetően
a gyártás során
alakultak ki az optikai
különbségek
2.r.: egyiptomi kék

Stm
PLM:
kmcs, prep

Stm
PLM: kmcs

egyiptomi kék

PLM: prep

Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth
2012

-

2. minta
M 2/9/6,
M 2/9/7
rekesz szám: 1048
2. helyiség
f.d.: 2008

1. minta
P3/5/6
5. helyiség
f.d.: 2008. 09. 05
mennyezeti
tapétaminta hátuljára
tapadt 2-es töredék

Aquincum
Katonaváros
„Vályog utca”

2. sz.

2. minta
P3/5/6
5. helyiség
f.d.: 2008. 09. 05
mennyezeti
tapétaminta hátuljára
tapadt 2-es töredék
lelt. sz.: 55.41
f.d.: 1942

festett vakolat, és
stukkó (nem biztos,
hogy
összetartoznak)
többszínű
geometrikus.
motívum, lila, kék,
sötétvörös színben,
sárga, narancs,
rózsaszín keretelőmezőkkel, és zöld
festés
(Pur habba
ágyazott, 70x33cm)
festett vakolat,
többszínű, belülről
kifelé, fehér,
világoskék,
sötétkék, vörös, az
utolsó két
színsávnál sárgás
színű elválasztó
sávval
(Pur habba
ágyazott, 70x85 cm)

m.h.: kék terület

egyiptomi kék

PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás 2012

-

m.h.: világoskék rész
1.r.: meszelés
15-30 μm
2.r.: egyiptomi kék
40-250 μm

2.r.: egyiptomi kék,
nem túl nagy
szemcseméretű, sok
színtelen
szennyezőanyag,
mellette növényi
szénfekete szemcsék

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp 2012a

-

m.h.: sötétkék rész

egyiptomi kék, nagyobb
szemcseméretű,
tisztább, mint az 1-es
minta

Stm

festett vakolat,
többszínű
”Ariadné
menyegzője”

m.h.: Ariadné kék
nimbusza

egyiptomi kék

PLM: prep

Szökrön
Ágnes
MKE

Szökrön
2006

-

Bp. III. ker.
Vályog u. 10
Ő.h.: BTM AqM
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PLM:
kmcs, prep

PLM: prep

Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
1. fele)

3. minta
I. épület, I. blokk
közepe, a
hypocaustum térből
267-300 láda
f.d.: 1973

festett vakolat,
többszínű,
vörös, sötétvörös,
világoskék festés

5. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda
f.d.:1981

festett vakolat,
többszínű,
zöldön fekete, a
találkozásnál fehér
csík

6. minta
I. épület, 6. árok
középső szakasza,
felső, kevert réteg
267-300 láda
f.d.: 1973

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon
világossárga és
világoskék vonalak

Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek
Ő.h.: BTM AqM

m.h.: kék rész
1.r.: sárga
5-40 μm
2.r.: kevert, vörös-okker
és benne kevesebb
növényi szénfekete
szemcse
0-100 μm
3.r.: egyiptomi kék
szemcsék, ritkásan
10-50 μm
m.h.: fekete rész
0.r.: transzparens sáv,
meszelés?
1.r.: sárga, benne növényi
szén szemcsék
25-150 μm
2.r.: zöld, egyiptomi kék
és zöldföld szemcsék
10-125 μm
3.r.: fekete, növényi
szénfekete és vörös
keveréke
~ 100 μm
m.h.: világossárga 1.r.:
vörös-okker, benne
növényi szénfekete
szemcsék
2.r.: vörös-okker
1.+ 2. r.: 20-400 μm
3a.r.: sárga-okker,
elszórtan növényi
szénfekete és egyiptomi
kék szemcse
40-100 μm
(3b.r.: egyiptomi kék
szemcsék,
- μm)
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3.r.: egyiptomi kék
szemcsék elszórtan a
kötőanyagban, ezért
világos

Stm

2.r.: kevert, benne
egyiptomi kék szemcsék

Stm

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

3a.r.: elszórtan
egyiptomi kék szemcsék
3b.r.: egyiptomi kék

Stm
PLM:
kmcs, prep

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Aquincum
Katonaváros
„San Marco u.”

2–3. sz.

Bp. III. ker. San
Marco utca 74
Hrsz: 17038
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Vörösvári út”
Bp. III. ker.
Vörösvári út
111-117,
(volt Remiz)
Hrsz: 1691116912

3. sz.?
(2. sz.
vége-4. sz.
eleje)

4. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon fekete

5. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
sárga alapon vörös

6. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
zöld alapon vörös

5. minta
765.rekesz L 1-2
3102. réteg
(planírozási réteg,
újkorral kevert, D
terület)
f.d.: 2006

festett vakolat,
egyszínű,
kék

m.h.: fekete rész
1.r.: meszelés
25-100μm
2.r.: vörös
40-80 μm
3.r.: fekete
- μm
m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
25-50μm
2.r.: élénkvörös
5-25 μm
3.r.: kék (szemcsék)
- μm
(2.3. lehet, hogy egy,
kevert réteg)
m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
100-200μm (?)
2.r.: zöldföld
30-100 μm (?)
3.r.: vörös (cinóber)
5-75 μm

2.r.: kevert, vörösokker, benne cinóber,
és egyiptomi kék
szemcsék

Stm

3.r.: egyiptomi kék,
vékony réteg, az alatta
lévő vörös színt
módosítja, eltolja a lilás
árnyalat felé

Stm:Nikon
SMZ-U

2.r.: kevert, zöldföld,
elszórtan egyiptomi kék
szemcsék

Stm

1.r.: vörös
~40 μm
2.r.: egyiptomi kék
15-60 μm

2.: egyiptomi kék,
kötőanyagban elszórtan

Stm

PLM: kmcs,
prep, vcs
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Erdei
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

Ő.h.: BTM AqM

Erdei Gábor
2013
MKE

ÁCS-VASPUSZTA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Ács-Vaspuszta,
Katonai tábor

kor

178-305

Ő.h.:

4. sz. első
fele

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
4a/2
Porta Principalis előtti
rész
f.d.: 1966

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
fehér és világoszöld

m.h.: zöld rész

kevert: egyiptomi kék
(finomra őrölt)
és zöldföld (vas
tartalom)

OM, kémiai
analízis

Járó Márta
MNM (KMI)

Járó Márta
?

XRD

Bognár László
MFKI

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

EDXA

Tóth Attila
KFKI

egyiptomi kék (durvára
őrölt)

OM, kémiai
analízis

Járó Márta
MNM (KMI)

Járó Márta
?

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

egyiptomi kék (finomra
őrölt)

OM, kémiai
analízis

Járó Márta
MNM (KMI)

Járó Márta
?

Járó 1997
Járó 1991,
Szirmai 1991

39/4
kavicsos járószint
fölött
f.d.: 1972

festett vakolat,
egyszínű,
kék

39/5
kavicsos járószint
fölött
f.d.: 1972

festett vakolat,
többszínű,
sárgán világoskék

m.h.: kék rész
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BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana

kor

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

festék–labdacsok
ø ~ 1-1,5 cm

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

egyiptomi kék

OM

Járó Márta
1987
MNM (KMI)

XRD

Kriston László
1987
OKRI
D. Smith 1999
MNHN LM

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Járó – Kriston
1987

Ő.h.:

Baláca
Villa Romana
Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

1–2. sz.
forduló

BALA 6.(7?) minta
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926
BALA 10. minta
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926
BALA 11. minta
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926
BALA 13. minta
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

m.h.: bordures ajourées

egyiptomi kék

m.h.: lábazat
növénymotívum

egyiptomi kék

m.h.: panel kék
keretmotívum

egyiptomi kék

m.h.: kandeláber kékje

egyiptomi kék
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RS

Alix Barbet

Barbet et al.
2000

BRIGETIO
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny –Vásártér
1. épület
1. helyiség

kor

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
8. minta
f.d.: 1994-1996

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi
medalionja,
Andromeda és
Pégasos

m.h.: Andromeda alak
zöld köpeny e
1.r.: vörös-okker
(Pégasos alakja, lásd 6.
vörös minta)
2.r.: kevert, egyiptomi
kék és zöldföld (lásd 9.
minta)
140-260 μm
m.h.: Andromeda alak
zöld köpenye
1.r.: vörös-okker
(Pégasos alakja, lásd 6.
vörös minta)
5-30 μm
2.r.: kevert, egyiptomi
kék és zöldföld (lásd 8.
minta)
30-100 μm
m.h.: kék sáv
1.r.: fekete
2.r.: egyiptomi kék
50-100 μm

2.r.: kevert , benne
egyiptomi kék, nagy
sötétkék szemcsék,
szemcseméret 20-50
μm

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004

-

2.r.: egyiptomi kék,
szemcseméret: 2-60 μm

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004

Kriston 2000
Kriston 2001

Bóna 1997

Kriston 1999
Kriston 2000a

Ő.h.: KGyMK
9. minta
f.d.:1994-1996

10, minta
f.d.: 1994-1996

Brigetio
Katonaváros
„Tatai
Mennyezet”

2. sz.
közepe

f.d.: 1960

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet,
geometrikus
motívum kék sávja

festett vakolat,
többszínű,
rekonstruált
helyiség

m.h.:–

PLM:
kmcs, prep

egyiptomi kék

Ő.h.: KDMT
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PLM:
kmcs, prep

XRD

Kriston László
1995
OKRI

OM, XRD

Kriston László
1997?

GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium
XL épület kis
helyisége

kor

3. sz. első
harmad

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
f.d.: 1993-1994

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

Gorsium
valószínűleg XL
épület lakomaterme

2– 3. sz.

3. minta
lelt. sz.: 255/805810/6
36x31 cm
f.d.:?

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
egyszínű,
mennyezeti Venus
ábrázolás
medalionja, a keret
vörös és zöld
sávjának
találkozása, zöldön
vörös
festett vakolat,
többszínű,
portré, vörös
medalionban kék
háttérrel

m.h.: vörös sáv
1.r.: kevert, zöldföld és
egyiptomi kék
~27-40 μm
2.r.: vörös
27-80 μm

1.r.: kevert, benne
egyiptomi kék szemcsék
(XRD)
szemcseméret:
legnagyobb : ~ 90 μm

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004a

Kriston 2000a

XRD

Kriston László
1999
OKRI

m.h.: figura fején lévő
fejdísz
1.r.: sárga-okker
10-50 μm
2.r.: egyiptomi kék
100-150 μm

2.r.: egyiptomi kék

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012b

-

festett vakolat,
többszínű,
mennyezeti
ornamentika

m.h.: középső kék szirom,
vörös karikán belül
1.r.: egyiptomi kék
~ 50 μm

1.r.: egyiptomi kék

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi–
Kurovszky
2004b

-

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi medalion,
páncélos alak
páncélja
festett vakolat
-

m.h.: kék páncél
1.r.: egyiptomi kék
~ 50 μm

1.r.: egyiptomi kék

m.h.: kék

egyiptomi kék

festett vakolat
-

m.h.: kék

egyiptomi kék

Ő.h.: SzIKM Szfv
Gorsium XCIV
épület
"Páncélos
alakos helyiség"

220 és
260
között

4. minta
f.d.: 1999-2002

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

Gorsium
XL1 épület
(pince)
Ő.h.: ?
Gorsium
IV. épület
(tabernae)

2. minta
f.d.: 1999-2002

-

260/800
(szelvény)
f.d.: ?

-

150/740
(szelvény)
f.d.: ?

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

Stm
PLM:
kmcs, prep

(1 μm?)

Ő.h.: ?
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Járó Márta
MNM (KMI)

Járó 1997

SAVARIA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Savaria,
Szily János u.
19.
Ő.h.:
VaMMI SM Szh

kor

2. sz.
közepe

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
8. minta
f.d.: 2000

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
oldalfal,
kandeláber, kék,
sárga, fekete

m.h.: sárga rész
0.r.: rózsaszínes
1.r.: fekete (apró
szemcsés)
2.r.: egyiptomi kék
3.r.: sárga (nem fedi
mindenhol a kéket, de a
kék réteg után festették
-

2.r.: egyiptomi kék,
szemcsék 20-40 μmesek

Stm

Galambos Éva
2004
MKE
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PLM:
kmcs, prep

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Galambos
2004

Kurovszky
2006

SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán,
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

Egyiptomi kék
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
A peristylium ÉNy-i
felén talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
a vörös rétegen
sárga, mellette
zöldes-kék
festékréteg

m.h.. zöldeskék rész
1.r.: vörös-okker, benne
fekete szemcsék
2r: kevert, zöldföld és
egyiptomi kék
-

Stm

Dalos Viktória
2008
MKE

Dalos 2008

Dalos 2008

18. minta
A peristylium-ban
talált mintás részből
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
fehér rétegen
(vakolat) kék és
sárga réteg. A
sárgás
(homokszínű) réteg
a kék egy része
fölött helyezkedik el
festett vakolat,
egyszínű,
valaha kék volt,
most fekete
aláfestés látszik
festett vakolat,
többszínű,
fehéren (vakolat)
vörös sáv, rajra kék
réteg, ami a fehérre
is részben ráfed
festett vakolat,
többszínű,

m.h.: sárga
1.r.: egyiptomi kék
2.r.: sárga-okker
-

2r.: kevert, benne
egyiptomi kék,
3 féle optikai
tulajdonság:
1: izotróp
(feltehetően a gyártás
során üvegfázisban
maradt.
2: anizotróp, erősen
kettőstörő, pleokroós
3: anizotróp, gyengébb
a kettőstörése, nem
pleokroós. Ilyen a
szemcsék többsége
1.r.: egyiptomi kék,
elvétve vörös-okker
szemcsékkel
egyiptomi kék,
3 féle optikai
tulajdonságú, mint az 1es mintánál

1.r.: meszelés
2.r.: növényi szénfekete
3.r.: egyiptomi kék
m.h.: kék rész
1.r.: vörös-okker
2.r.: egyiptomi kék
-

3.r.: egyiptomi kék, 3
féle optikai
tulajdonságú, mint az 1es és 18-as mintánál

Stm

2.r.: egyiptomi kék, 3
féle optikai
tulajdonságú, mint az 1es, 18-as és 37-es
mintánál

Stm: kmcs

m.h.: kék rész

egyiptomi kék

PLM: prep

Tóth
Alexandra

Tóth. 2012a

-

37. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008
42. minta
A peristylium D-i
részén feltárt
sittesgödör
f.d.: ?
1 minta prep
lelt.sz.: 01/55
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PLM: kmcs

Stm
PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

(35x45 cm),
f.d.: 2001 09. 04.

2 minta
lelt.sz.: 01/59
(~49x20 cm),
f.d.: 2001

1. minta
lelt.sz.: 01/59
(~37x18cm),
f.d.: 2001

fehér alapra festett
vörös medalion,
benne világoskék és
zöld három-szögek
alkotta szabálytalan
nyolcszög. A
medaliont sárga
majd vörös sáv
szegélyezi, és a
fehér háttéren egy
szélesebb sárga sáv
keretezi.
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 2
„szirom”: vörös,
zöld, köztük kék,
fekete.
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 1
„szirom”: sárga.

2012
MKE

m.h.: kék rész

egyiptomi kék

PLM: prep

m.h.: „szirom” mellett,
fehéren kék festés

egyiptomi kék

PLM: prep
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Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás
2012a

-

-

AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Polgárváros
„Peristyl ház”
XXIX. épület

kor

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
egyszínű,
kopott
narancssárga

3.r.: sárga-okker

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

3. minta
(PV3SF)
1.15.4.1-12./
SE 112/58
f.d.: 2004

festett vakolat,
többszínű,
fehér és sárga
felület között
keskeny fekete sáv

2. sz.
vége–3.
eleje

4. minta
(F3)
67 rekesz
SE 460 Szonda I/1
f.d.: 2011 09.

festett vakolat,
egyszínű,
sárga

1.r.: meszelés?
2.r.: vörös
3.r.: sárga-okker
m.h.: fekete sáv
1.r.: sárga okker, sárga és
narancssárga szemcsék
20-80 μm
2.r.: növényi szénfekete
10-30 μm
1.r.: sárga-okker
60-200 μm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

3. sz. első
fele–
közepe

3. minta
(H2ZF)
1210 rekesz
SE 79-3
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű?, kevert

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

1. sz.
vége–2.
eleje

(PV Peristyl)
Bp. III. ker.
Hrsz: 19343/8
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Polgárváros
„Festőház”
XXXVI épület
Bp. III. ker.
AqPVPPP
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Nyugati
épület”
(Gazdagon díszített épület a
nyugati részen)
Bp. III. ker.,
AqPVWest,
Aquincum–híd
Ő.h.: BTM AqM

Sárga-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
(PV2S)
1.15.4.1-12./ SE
112/58
f.d.: 2004

1.r.: kevert, sötét barna
sárga-okker és szénfekete
50-200 μm
2.r.: zöldföld
20 μm
3.r.: kevert, szürkés
(néhol kékes, máshol
rózsaszínes) réteg
sárga és vörös-okker,
egyiptomi kék, szénfekete
50-75 μm
4.r: kevert, fekete és
vörös keveréke
-
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PLM:
kmcs, prep

1.r.: sárga-okker
sok magas kettőstörésű
színtelen alkotóval

sárga-okker
sok nagyméretű,
izotróp, barna szemcse
és magas kettőstörésű
átlátszó szemcse is van
benne

Stm

1.r.: sárga-okker
nagy sárga
polikristályos
csomókkal
3.r.: sárga-okker
polikristályos csomók,
narancssárga szemcsék
is

Stm

PLM:
kmcs, prep

PLM:
kmcs, prep

4. minta
(H3NV)
1218. rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008

6. minta
(H4)
1223 rekesz
SE 93
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös és sárga sáv
festés sorrendje:
1. vörös aláfestés,
rózsaszínes
aláfestés
2. sárga-okker réteg
3. bordó réteg (egy
része alatt látható a
sárga réteg)
festett vakolat,
többszínű,
kékeszöld, kis
részen vöröses
mintázat

7. minta
(H5)
1224 rekesz
SE 34
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
barna festékrétegen
zöld, ezen kék

8. minta
(H6 NZ)
1225 rekesz
SE 75

festett vakolat,
többszínű,
sárga alapon
rózsaszín, azon zöld

m.h.: sárga sáv
1.r.: kevert, rózsaszínessárgás és szénfekete,
elszórtan vörös és kisebb
egyiptomi kék szemcsék
(utóbbi véletlen lehet)
2.r.: sárga-okker
rétegek együtt: 25-250
μm

1.r.: kevert, benne
sárga-okker
2.r.: sárga-okker

m.h.: vörössel díszített
részből
1.r.: kevert (barna)
sárga-okker és növényiszénfekete aláfestés ?
15-100 μm
2.r.:zöldföld
10-25 μm
3.r.: cinóber
1.r.: kevert (barna) sárgaokker és növényiszénfekete, néhány
élénkvörös aggregátum
20-150 μm
2.r.: zöldföld, áttetsző
0-35 μm
3.r: néhol, kevert,
növényi szénfekete és
vörös szemcsék
0-75 μm
4.r.: néhol,
egyiptomi kék
70-100 μm
m.h.: zöld részből
1.r.: sárga-okker,
narancssárga és sárga
szemcsék

1.r.: kevert, benne
sárga-okker
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mindkét rétegben nagy
100 μm-es
aggregátumok is

1.r: kevert, benne
sárga-okker

1.r.: sárga-okker

Aquincum
polgárváros déli
városfalán kívül
„Fürdőépület”
XL. épület

SE55-től K-re
f.d.: 2008

festés

9. minta
(H6Z)
1225 rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

3. sz.
közepe
előtt

6. minta
(D15)
1.11.49.10
(in situ)
III blokk/6
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
barnán zöld

m.h.: zöld részből
1.r.: kevert, növényi
szénfekete, sárga-okker
(cinóber?), egyiptomi kék
10-40 μm
2.r.: zöldföld, halvány,
áttetsző réteg
10-40 μm

1.r.: kevert, benne
sárga-okker

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

2. minta
folyosó keleti része,
900
f.d.: 2008
3. minta
folyosó keleti része,
903
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán vörös

m.h.: vörös rész
1.r.: sárga-okker
2.r.: vörös

1.r.: sárga-okker
helyenként nagy
aggregátumok

festett vakolat,
többszínű,
barnán kék

m.h.: kék rész
1.r.: kevert (barna), sárga,
vörös és fekete
10-140 μm

1.r.: kevert, benne
sárga (okker?)

(Deversorium
Fürdőépület)
Bp. III. ker.
Záhony u. 4.
Hrsz. 19358/2
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”
Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
Ő.h.: BTM AqM

200-600 μm
2.r.: rózsaszín
30-70 μm
3.r: zöld
100-200 μm
1.r.: meszelés
25 μm
2.r.: sárga
10-20 μm
3.r.: kevert
sárga-okker és növényi
szénfekete
10-30 μm
4.r.: zöldföld
0-100 μm
(átlag 30 μm
5.r.: néhol
növényi szénfekete
10 μm
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3.r.: kevert, benne
sárga okker

Stm
PLM:
kmcs, prep

Stm
PLM: kmcs

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Pecze Éva
2009
MKE

Pecze
2009

Pecze2009

2.r.: kevert, feltehetőleg
egiptomi kék és zöldföld
40-140 μm
4. minta
folyosó keleti része,
P3 szelvény, 903
f.d.: 2008
5. minta
folyosó keleti része,
déli fal, 1027
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

1.r.: kevert, vörös és
sárga színű szemcsék
5-30 μm

1.r.: kevert, benne
sárga (okker?)

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

1.r.: kevert, benne
sárga-okker

8. minta
2. helyiség, M2
szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

9. minta
2. helyiség, M2
szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

10. minta
2. helyiség
M2 szelvény,
21. objektum

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon egy
barna réteg (nem

1.r.: kevert, sárga és
vörös okker, feltehetően
zöldföld, fekete és
narancssárga színű
szemcsék
10-70 μm
1.r.: kevert (sárga)
feltehetően sárga okker
és néhány kék és
narancssárga színű
szemcse
20-110 μm
2.r.: homogén, kevés
zöldföld szemcse, nagy
aggregátumok és
mészkőőrlemény
(dolomit) is előfordul
20-30 μm
1.r.: kevert, feltehetően
sárga okker és néhány
kék és narancssárga színű
szemcse
30-100 μm
2.r.: homogén, zöldföld
szemcsék, nagy
aggregátumok és
mészkőőrlemény
(dolomit) is előfordul
10-50 μm
m.h..barna rész
1.r.: sárga-okker, nem
teljes felületen
-
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1.r.: kevert, benne
sárga-okker

1.r.: kevert, benne
sárga-okker

1.r.: sárga-okker
3.r.: kevert, benne
sárga-okker

falfestményeinek
tisztításából, 850
f.d.: 2008

teljes felületen, ott
ahol alul sárga réteg
van)

19. minta
5. helyiség, a helyiség
nyugati oldala
mentén, 1033
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös és
narancssárga felület
határán fehér csík
A sárgát festették
előbb, ráfed a
vörös.
festett vakolat,
egyszínű,
kék

28. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

29. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008
Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”

Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
1. fele)

1. minta
I. épület, I. blokk
közepe, a
hypocaustum térből
267-300 láda
f.d.: 1973

festett vakolat,
többszínű,
fehér intonacon
sárgás-vörös festés
(motívum?)
festett vakolat,
többszínű,
vörös, sötétvörös,
világoskék festés

2.r.: vörös-okker
10-50 μm
3.r.: kevert (barna),
(vörös és sárga-okker,
növényi szénfekete),
10-30 μm
m.h.: fehér csík
1.r.: sárga-okker
10-60 μm
2.r.: vörös-okker
10-40 μm
3.r.: mész
-

1.r.: sárga-okker

1.r.: kevert, növényi
szénfekete és sárgaokker, szórványosan
vörös-okker
2.r.: egyiptomi kék
-

1.r.: kevert, benne
sárga okker, helyenként
nagyméretű
aggregátumok-ba
tömörül

m.h.: sárgás-vörös
1.r.: kevert,
vörös- és sárga okker
-

1.r.: kevert, benne
sárga-okker

1.r.: sárga
5-40 μm
2.r.: kevert, vörös-okker
és benne kevesebb
növényi szénfekete
szemcse
0-100 μm
3.r.: egyiptomi kék
szemcsék, ritkásan
10-50 μm

2.r.: sárga,
talán aláfestés
nincs meghatározva, de
valószínűleg sárgaokker
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Stm
PLM: kmcs

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„San Marco u.”
Bp. III. ker. San
Marco utca 74
Hrsz: 17038
Ő.h.: BTM AqM

2–3. sz.

5. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda
f.d.:1981

festett vakolat,
többszínű,
zöldön fekete, a
találkozásnál fehér
csík

m.h.: fekete rész
0.r.: transzparens sáv,
meszelés?
1.r.: sárga, benne növényi
szén szemcsék
25-150 μm
2.r.: zöld, egyiptomi kék
és zöldföld szemcsék
10-125 μm
3.r.: fekete, növényi
szénfekete és vörös
keveréke
~ 100 μm
m.h.: világossárga
1.r.: vörös-okker, benne
növényi szénfekete
szemcsék
2.r.: vörös-okker
1.+ 2. r.: 20-400 μm
3.r.: sárga-okker,
elszórtan növényi
szénfekete és egyiptomi
kék szemcse
40-100 μm
(3b.r.: egyiptomi kék
szemcsék,
- μm)
1.r.: sárga, vöröses
15-20μm
2.r.: zöldföld
~ 70 μm

1.r.: valószínűleg sárgaokker, benne elszórtan
növényi szénfekete
szemcsék

Stm

6. minta
I. épület, 6. árok
középső szakasza,
felső, kevert réteg
267-300 láda
f.d.: 1973

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon
világossárga és
világoskék vonalak

3.r.: sárga-okker, apró
szemcsék és nagyobb
aggregátumok

Stm

2. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008
3. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
zöld

1.r.: sárga-okker, benne
sötétvörös, és növényi
szénfekete szemcsék

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
sárga

1.r.: sárga
100-200μm

1.r.: sárga-okker

Stm

5. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3

festett vakolat,
többszínű,
sárga alapon vörös

m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
25-50μm

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep
1.r.: sárga-okker

Stm
PLM:
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Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

Aquincum
Katonaváros
„Szőlő u.”

2. sz.

Bp. III. ker.
Szőlő u. 22
Hrsz: 17481
Ő.h.: BTM AqM

Aquincum
Katonaváros
„Vörösvári út”
Bp. III. ker.
Vörösvári út
111-117,
(volt Remiz)
Hrsz: 1691116912

3. sz.?
(2. sz.
vége–4.
sz. eleje)

6. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
zöld alapon vörös

3. minta
2. láda
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon, zöld
és sárga festés

4. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
sárga alapon vörös
festés

5. minta
765.rekesz L 1-2
3102. réteg
(planírozási réteg,
újkorral kevert, D
terület)
f.d.: 2006

festett vakolat,
egyszínű,
törtfehér

2.r.: élénkvörös
5-25 μm
3.r.: kék (szemcsék)
- μm
(2.3. lehet, hogy egy,
kevert réteg)
m.h.: vörös rész
1.r.: sötét sárga
100-200μm (?)
(lehet, hogy 2 réteg, a
felső fekete?)
2.r.: zöldföld
30-100 μm (?)
3.r.: vörös (cinóber)
5-75 μm
m.h.: sárga rész
1.r.: zöldföld
5-30 μm
2.r.: sárga-okker
2,5-130 μm
m.h.: vörös rész
1.r.: meszelés
- μm
2.r.: sárga-okker
5-150 μm
3. r.: vörös (cinóber)
10-60 μm
1.r.: sárga
5-50 μm
2.r.: fehér
15-60 μm

Ő.h.: BTM AqM
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kmcs, prep

1.r.: kevert, sárgaokker, benne vörös és
növényi szénfekete
szemcsék

Stm

1.r.: sárga-okker, benne
elszórtan nagyobb sötét
sárga, apró vörösesbarna és fekete
szemcsék

Stm

1.r.: sárga-okker, benne
elszórtan nagyobb sötét
sárga, vörös és-barna
szemcsék

Stm

2.: sárga, apró
szemcsék és nagyobb
aggregátumok, benne
elszórtan vörös
szemcsék elszórtan

Stm

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

BALATONFÜRED
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Balatonfüred
Villa Romana
Ő.h.: Veszprémi
Múzeum ?

kor

2. sz.

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
terrazzo alatti
feltöltésből
f.d.: 1964

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
sárga és barna
felület
találkozásánál fehér
csík

m.h.: sárga rész

XRD

Gedeon István
– Nemcsics
Antal 1965

festett vakolat, fríz
töredéke,
többszínű,
fehér alapszínen
halványsárga és
zöld festékmaradvány

m.h.: sárga rész

sárga-okker
benne: goethit, vaterit,
dolomit (kevés
dolomittal kevert
limonitos agyag,
valószínűleg eocén
sárga agyag)
sárga-okker
benne: goethit,
(limonit) kaolinit
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Sárga-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Veszpré-mi
Múze-um
Adat-tára
14550–
14556

Gedeon –
Nemcsics
1972

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana

kor

1–2. sz.
forduló

Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
680a
f.d.: 1904-1926

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
sárga és vörös

m.h.: sárga rész

sárga-okker
benne: goethit,
alumínium-hidroszilikát
(kaolinit, illit),

XRD

Gedeon
István–
Nemcsics
Antal

XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

festett vakolat,
többszínű,
sárga panelek
között keske-nyebb
lila alap-színű
osztósávok, lábazatban vízparti
növények és vízimadarak
festett vakolat,
többszínű,
különböző tónusú
vörös felületek
között zöld sáv,
fehér szegéllyel. A
lilásvörös részen
sárga festés
festett vakolat,
többszínű,
sárga-barna festés

m.h.: sárga rész
0,1-0,15 mm (100-150
μm)

sárga-okker
benne: goethit,
alumínium-hidroszilikát
(kaolin, illit),
arzénvegyületek
(auripigment és realgár)
valószínűsíthető

m.h.: sárga rész

sárga-okker, keverve
auripigmenttel (?)

m.h.: sárga rész

sárga-okker
(goethit)

festett vakolat.
többszínű
1. minta: fekete
alapon sárga csík
2. minta: fekete
alapon sárga
pöttyökből álló

m.h.: sárga rész

sárga–okker (goethit,
kaolinit, illit, kevés
kvarc). Dunántúlon
sokfelé előforduló sárga
agyag.

SEM–EDS,
XRD

Bihari Judit
2001

680/2,
(lehet, hogy a vörös
ebédlő
Kat.R.3.)
f.d.: 1906

2. sz. első
fele

1–2. sz.
forduló

680/7,
Fehér szüret-szoba ?
(szüretjelenetes
falfestmény)
Kat.R.409
f.d.: 1906-1926
1976-1984
fekete
1. minta
szoba
2. minta
(fekete
3. minta,
alapú
111B
falfest4. minta
mény)
5. minta,
f.d.:
138
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Sárga-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1964

Bihari Judit
2001

Bihari 2001

2. sz. első
fele

szüret
jelenetes
falfestmény
f.d.:

6. minta,
B116
7. minta,
D136
10. minta
89.1.189
5
Nem
tisztázott,
hogy
melyik
anyagból

virág motívum
3. minta: sárgán
vörös csík
4. minta: vörös csík,
sárga folt
5. minta: vörösön
sárga minta
6. minta: sárga,
vörös és zöld minta
7. minta: zöld
alapon sárga minta
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BRIGETIO
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny –Vásártér
1. épület
1. helyiség

kor

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

13. minta
f.d.: 1994-1996

Ő.h.: KGyMK

Brigetio
Katonaváros
„Tatai
Mennyezet”

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
4. minta
f.d.: 1994-1996

2. sz.
közepe

f.d.: 1960

festés

festett vakolat,
többszínű,
mennyezeti
geometrikus sávmotívumokat
szegélyező sárga
sáv

festett vakolat,
többszínű,
rekonstruált
helyiség

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

1.r.: sárga-okker
100-120 μm

m.h.:–

Ő.h.: KDMT
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pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Sárga-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

sárga-okker (goethit)
kísérőásványok:
közepes kvarc és
viszonylag magas
dolomit tartalom

XRD

Kriston L.
1995
OKRI

HarsányiKurovszky
2004

Kriston 2000
Kriston 2001

1.r.: sárga-okker
(goethit)
kísérőásványok:
hematit, közepes kvarc
és viszonylag magas
dolomit tartalom

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

XRD

Kriston László
1995
OKRI

Sárga–okker
dolomit tartalmú

OM, XRD

Kriston László
1997?

Bóna 1997

Kriston 1999
Kriston 2000a

PLM:
kmcs, prep

GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium
XL épület kis
helyisége

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Sárga-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
dongaboltozatos
mennyezet és
oldalfal találkozása,
sárgával festett
stukkó imitáció,
alatta vörös mező
kezdete.
Találkozásuknál
vékony fehér csík.

m.h.. fehér csík
1.r.: stukkó im sárgaokker alárajz, beivódva az
intonacoba
5-25 μm
2.r.: vörös-okker oldalfali
mező (lefelé haladva
eltűnik a sárga alóla)
5-25 μm
3.r.: sárga okker stukkó
im.
5-25 μm
4.r.: fehér vonal, mésszel
kevert kagylóőrlemény
25-60 μm

3.r.: sárga-okker,
közepes kvarc és
dolomittartalmú
Kristályos összetevői
(XRD): kalcit, goethit,
dolomit, α- kvarc

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsanyi Kurovszky
2004a

Kriston 2000a

XRD

Kriston László
1999
OKRI

3. minta
lelt. sz.: 255/805810/6
36x31 cm
f.d.:?

festett vakolat,
többszínű,
portré, vörös
medalionban, kék
háttérrel

m.h.: figura fején lévő
fejdísz
1.r.: sárga-okker 10-50
μm
2.r.: egyiptomi kék
100-150 μm

1.r.: sárga okker
helyenként egészen
kicsi aggregátumokba
áll össze

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp 2012b

-

220 és
260
között

8. minta
f.d.: 1999-2002

festett vakolat,
többszínű,
oldalfal, lándzsás
katonákat ábrázoló
képmező

m.h.: sárga keret
1.r.: sárga-okker
5 μm

sárga okker, goethit
mellett színtelen
szemcsék

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004b

-

-

115/755 (szelvény)
padló alatt
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: sárga

sárga-okker

kor

3. sz. első
harmad

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2. minta
f.d.: 1993-1994

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

Gorsium
valószínűleg XL
épület lakomaterme
Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park
Gorsium XCIV
épület
"Páncélos
alakos helyiség"
Ő.h.: SzIKM Szfv
Gorsium XXIII
épület

2–3. sz.

Ő.h.: ?

83

PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

PLM:
kmcs, prep

Járó Márta
MNM (KMI)

Járó 1997

Gorsium
IV. épület
(tabernae)
Ő.h.: ?
Gorsium
XVII. épület
(podium templom, area sacra)

-

150/740
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolatok, 2
db
-

m.h.: sárga

sárga-okker

-

210/830
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: sárga

sárga-okker

210/830/4
(szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: sárga

sárga-okker

260/800 (szelvény)
f.d.: ?

festett vakolat
-

m.h.: sárga

sárga-okker

Ő.h.: ?

Gorsium
XL1 épület
(pince)

-

Ő.h.: ?
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SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

Sárga-okker
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2a. minta
lelt.sz.: 99/112
feltehetően a
peristylium északi
traktusából
f.d.: 1999?
3. minta
A peristylium É-i
része, ÉNy-i felén
talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
„dekoratív
ornamentika”
sárgán vörös

m.h.: vörös rész
1.r.: sárga-okker
2.r.: vörös-okker
-

sárga-okker

Stm

Pecze Éva-Vali
Zsuzsanna
2008-2009
MKE

Pecze- Vali
2009

-

festett vakolat,
többszínű,
sárga rétegen bordó
sáv

m.h.: bordó sáv
1.r.: sárga-okker
2.r.: kevert, vörös-okker
és növényi szénfekete
-

1.r.: sárga-okker

Dalos Viktória
2008
MKE

Dalos
2008

Dalos 2008

11. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma előtti
omladékból
f.d.: 1998
15. minta
A peristylium É-i
része, É-i falának
lábazati rácsmotívuma előtti
omladékból
f.d.: 1998
29. minta
A peristylium É-i
része, K-i oldalán
feltárt omladékból, a
mitológiai lényhez
tartozó felirat
közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
egyszínű,
sárga

1.r.: sárga-okker, világos
2.r.: sárga-okker,
narancsosabb tónusú
-

1.r.: sárga-okker
2.r.: sárga-okker

festett vakolat,
többszínű,
fehéren (vakolat)
sárga

m.h.. sárga rész
1.r.: sárga-okker
-

1.r.: sárga-okker
két különböző
árnyalatú összekeverve

Stm

festett vakolat,
egyszínű,
sárga

1.r.: sárga-okker
-

1.r.: sárga-okker, benne
elvétve vörös szemcsék

Stm

PLM: kmcs

Stm
PLM: kmcs

Stm
PLM:
kmcs, prep

PLM: kmcs

PLM: kmcs
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32. minta
A peristylium K-i része
(keleti traktus)
f.d.: ?

festett vakolat,
többszínű,
vörös réteg, rajta
néhol erősen kopott
zöld festés

34. minta
Peristylium K-i része
(keleti traktus)
f.d.: ?

festett vakolat,
többszínű,
sárga réteg, rajta
kopott zöld festés

35. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán zöld

36. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán zöld

m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés, durván
felhordott, egyenetlen
2.r.: sárga-okker réteg,
lazúros, helyenként
becsorgott a meszelés
repedéseibe
3.r.: zöldföld
m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés, vékonyan
felhordott,
2.r.: sárga-okker réteg,
lazúros, helyenként
becsorgott a meszelés
repedéseibe
3.r.: zöldföld
m.h: zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: kevert, sárga-okker
és növényi szénfekete
3.r.: zöldföld

2.r.: sárga-okker
benne elvétve vörös
szemcsék

Stm

2.r.: sárga-okker

Stm

m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: kevert, sárga-okker,
növényi szénfekete és
nagyobb méretű vörös
pigment- szemcsék
3.r.: zöldföld

2.r.: kevert, benne
sárga-okker
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PLM: kmcs

PLM: kmcs

2.r.: kevert, benne
sárga-okker

Stm
PLM: kmcs

Stm
PLM: kmcs

43. minta
A peristylium D-i
részén feltárt
sittesgödör
f.d.: ?

festékrög,
sárga

44. minta
A peristylium D-i
részén feltárt
sittesgödör
f.d.:?

festékrög,
sárga,
narancsosabb, mint
a 43. minta

2 minta
lelt.sz.: 99/80
(~60x82 cm),
f.d.: 1999 10. 15.
3 minta lelt.sz.: 99/80
(~60x82 cm),
f.d.: 1999 10. 15

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapra festett
vörös zöld és sárga
sávok alkotta
geometrikus
motívum

m.h.: sárga sávon lévő
kék
1.r.: sárga okker
2.r.: egyiptomi kék
1.r +2.r: 30-60 μm

2 minta
lelt.sz.: 01/59
(~37x18cm),
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 1
„szirom”: sárga.
Szirom mellett
fehéren kék.

m.h.:„szirom” belső sárga
festése
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sárga-okker, goethit,
sok kalcit, földpátok,
agyagásványok, némi
dolomit, kvarc (a
nagyobb kvarc
szemcsék vizsgálat előtt
el lettek távolítva)

Stm

XRD

Sajó István
2008
MTA KK

sárga-okker, jó
minőségű,
nagyobb a goethit
tartalma, mint az
előzőnek,
sok kalcit, kevés kvarc
(a nagyobb kvarc
szemcsék vizsgálat előtt
el lettek távolítva) és
még kevesebb dolomit,
továbbá földpátok,
agyagásványok
1.r.: sárga-okker

XRD

Sajó István
2008
MTA KK

PLM: kmcs

Dudás Jelena
Nyikolajevna,
Papp Mónika,
Tóth
Alexandra
2012
MKE

Dudás Papp -Tóth.
2012

-

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás
2012a

-

PLM: prep

PLM: prep

sárga-okker

PLM: prep

Dalos Viktória
2008
MKE

AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Polgárváros
„Peristyl ház”
XXIX. épület

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

1. sz.
vége–2.
eleje

3. minta
(PV3SF)
1.15.4.1-12./
SE 112/58
f.d.: 2004

festett vakolat,
többszínű,
fehér és sárga
felület között
keskeny fekete sáv

m.h.: fekete sáv
1.r.: sárga okker, sárga és
narancssárga szemcsék
20-80 μm
2.r.: növényi szénfekete
10-30 μm

fekete r.: növényi
szénfekete

Stm

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

3. sz. első
fele–
közepe

1. minta (H1VK)
1209 rekesz
SE 57
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
vörösön világoskék
és fehér festés

3.r.: növényi
szénfekete

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

3. minta
(H2ZF)
1210 rekesz
SE 79-3
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű?, kevert

m.h.: kék felület, egy
részen fölötte fehér
1.r.: vörös-okker
intonacoba beivódva
25-100 μm
2.r.: vörös-okker
1.r+2.r együtt 100-700
μm
3.r.: növényi szén
25-50-100 μm
4.r.: egyiptomi kék
25-50-100 μm
1.r.: kevert, sötét barna
sárga-okker és szénfekete
50-200 μm
2.r.: zöldföld
20 μm
3.r.:kevert, szürkés (néhol
kékes, máshol
rózsaszínes) réteg
sárga és vörös-okker,
egyiptomi kék, szénfekete
50-75 μm
4.r: kevert,fekete és vörös
keveréke

(PV Peristyl)
Bp. III. ker.
Hrsz: 19343/8
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Polgárváros
„Nyugati
épület”
(Gazdagon díszített épület a
nyugati részen)
Bp. III. ker.,
AqPVWest,
Aquincum–híd
Ő.h.: BTM AqM

Növényi szénfekete
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

kor
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PLM: kmcs

Stm
PLM: kmcs

1.r.: növényi szénfekete szemcsék
nagyméretű, lyukacsos
szerkezetű szemcsék,
komplett növényi
részek
3.r.: növényi szénfekete, finomabb
szemcséjű, mint az alsó
rétegben
4.r.: növényi szénfekete, nagyméretű,
lyukacsos szerkezetű

Stm
PLM:
kmcs, prep

4. minta
(H3NV)
1218. rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008 09.

6. minta
(H4)
1223 rekesz
SE 93
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
vörös és sárga sáv
festés sorrendje:
1. vörös aláfestés,
rózsaszínes
aláfestés
2. sárga-okker réteg
3. bordó réteg (egy
része alatt látható a
sárga réteg)

festett vakolat,
többszínű,
kékeszöld, kis
részen vöröses
mintázat

-

szemcsék

m.h.: vörös sáv
1.r.: vörös-okker
2.r.: kevert, vörös-okker,
szénfekete és egyiptomi
kék
rétegek együtt: 25-250
μm
m.h.: sárga sáv
1.r.: kevert, rózsaszínessárgás és szénfekete,
elszórtan vörös és kisebb
egyiptomi kék szemcsék
(utóbbi véletlen lehet)
2.r.: sárga-okker
rétegek együtt: 25-250
μm
m.h.: vörössel díszített
részből
1.r.: kevert (barna)
sárga-okker és növényiszénfekete aláfestés ?
15-100 μm
2.r.: zöldföld
10-25 μm
3.r.: cinóber
-

2.r.: növényi szénfekete
nagyobb szemcsék is, a
legnagyobb 70 μm
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Stm
PLM: kmcs

1.r.: növényi szénfekete
nagyobb szemcsék is, a
legnagyobb 70 μm

1.r.: növényi szénfekete

Stm
PLM:
kmcs, prep

Aquincum
polgárváros déli
városfalán kívül
„Fürdőépület”
XL. épület
(Deversorium
Fürdőépület)
Bp. III. ker.
Záhony u. 4.
Hrsz. 19358/2

3. sz.
közepe
előtt

7. minta
(H5)
1224 rekesz
SE 34
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
többszínű,
barna festékrétegen
zöld, ezen kék

1.r.: kevert (barna) sárgaokker és növényiszénfekete, néhány
élénkvörös aggregátum
20-150 μm
2.r.: zöldföld, áttetsző
0-35 μm
3.r: néhol, kevert,
növényi szénfekete és
vörös szemcsék
0-75 μm
4.r.: néhol,
egyiptomi kék
70-100 μm

1.r: növényi szénfekete
3.: növényi szénfekete

9. minta
(H6Z)
1225 rekesz
SE 75
SE 55-től K-re
f.d.: 2008 09.

festett vakolat,
egyszínű,
zöld
nem sima

3.r.: növényi szénfekete
5.r.: növényi szénfekete

6. minta
(D15)
1.11.49.10
(in situ)
III blokk/6
f.d.: 1994

festett vakolat,
többszínű,
barnán zöld

1.r.: meszelés
25 μm
2.r.: sárga
10-20 μm
3.r.: kevert
sárga-okker és növényi
szénfekete
10-30 μm
4.r.: zöldföld
0-100 μm
(átlag 30 μm
5.r.: néhol
növényi szénfekete
10 μm
m.h.: zöld rész
1.r.: kevert, növényi
szénfekete, sárga-okker
(cinóber?), egyiptomi kék
10-40 μm
2.r.: zöldföld, halvány,
áttetsző réteg
10-40 μm
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Stm
PLM: kmcs

1.r.: kevert, benne
növényi szénfekete
szemcsék

Stm
PLM:
kmcs, prep

Papp Mónika
2012
MKE

Papp
2012

Papp 2012

Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

3. minta
folyosó keleti része,
903
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
barnán kék

10. minta
2. helyiség
M2 szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából, 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon egy
barna réteg (nem
teljes felületen, ott
ahol alul sárga réteg
van)

7. minta
2. helyiség, M2
szelvény, 21.
objektum
falfestményeinek
tisztításából 850
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
sötétzöld

20. minta
5. helyiség, a helyiség
nyugati oldala
mentén, 1033
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
lilás-feketés
alapszínen kék
réteg

22. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat

festett vakolat,
egyszínű,
vörös

Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
Ő.h.: BTM AqM

m.h.: kék rész
1.r.: kevert (barna), sárga,
vörös és fekete
10-140 μm
2.r.: kevert, feltehetőleg
egiptomi kék és zöldföld
40-140 μm
m.h..barna rész
1.r.: sárga-okker, nem
teljes felületen
2.r.: vörös-okker
10-50 μm
3.r.: kevert (barna), vörös
és sárga-okker, növényi
szénfekete
10-30 μm
1.r.: kevert, áttetsző, zöld
és fekete szemcsék
elszórtan
20-40 μm
2.r.: kevert, zöldföld és
növényi szénfekete,
elvétve kék, sárga és
vörös színű szemcsék
20-70 μm
m.h.: kék rész
1.r.: kevert (lilás-fekete),
növényi szénfekete és
elszórtan sárga- és vörösokker szemcsék
50-80 μm
2.r.: egyiptomi kék,
elszórtan növényi
szénfekete és kisebb
mészcsomók
20-100 μm
1.r.: kevert, hematit és
növényi szénfekete
10-30 μm
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1.r.: kevert, benne
fekete (növényi
szénfekete?) szemcsék

3.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

2.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

1.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

1.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

Stm
PLM: kmcs

Pecze Éva
2009
MKE

Pecze
2009

Pecze 2009

f.d.: 2008
27. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

28. minta
5. helyiség, nincs
pontos adat
f.d.: 2008

festett vakolat,
egyszínű,
kék

3. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon vörös
sáv, alatta sárga
festés, fölötte zöld,
vörös és kék
sávokból álló
körmotívum (Pur
habba ágyazott
felület,
65x108 cm)
festett vakolat,
többszínű,
zöldön fekete, a
találkozásnál fehér
csík

4. minta
P3/5/5
5. helyiség
f.d.: 2008.09.24

Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”

Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek
Ő.h.: BTM AqM

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
2. fele)

festett vakolat,
többszínű, rózsaszín
és lilás felület
határára sárga sáv
van festve

5. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda
f.d.:1981

m.h.: lilás felület:
1.r.: kevert,
főként növényi
szénfekete és vörös
okker, de vannak
egyiptomi kék és sárgaokker szemcsék is
10-130 μm, átlag 70 μm
1.r.: kevert, növényi
szénfekete és sárgaokker, szórványosan
vörös-okker
2.r.: egyiptomi kék
m.h.: vörös sáv
1.r.: kevert, vörös-okker
és növényi szénfekete
~40 μm

1.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

2.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

PLM: kmcs

m.h.: vörös sáv

növényi szénfekete,
nagyméretű szemcsék

PLM: prep

m.h.: fekete rész
0.r.: transzparens sáv,
meszelés?
1.r.: sárga, benne növényi
szén szemcsék
25-150 μm
2.r.: zöld, egyiptomi kék
és zöldföld szemcsék
10-125 μm
3.r.: fekete, növényi
szénfekete és vörös
keveréke
~ 100 μm

3.r.: kevert, növényi
szénfekete és kevés
vörös szemcse

Stm
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Stm
PLM:
kmcs, prep

1.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

Stm
PLM: kmcs

PLM: kmcs

Tóth
Alexandra
2012
MKE

Tóth. 2012

-

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Aquincum
Katonaváros
„San Marco u.”

2–3. sz.

Bp. III. ker. San
Marco utca 74
Hrsz: 17038
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„Szőlő u.”
Bp. III. ker.
Szőlő u. 22
Hrsz: 17481
Ő.h.: BTM AqM

2. sz.

4. minta
planírozási rétegből,
1082. rekesz, B3
szelvény, SE 68/1
f.d.: 2008

festett vakolat,
többszínű,
vörös alapon fekete

m.h.: fekete rész
1.r.: meszelés
25-100μm
2.r.: vörös
40-80 μm
3.r.: fekete
- μm

3.r.: növényi
szénfekete, 2, 5 μm-es
szemcsék vagy
aggregárumok

Stm

2. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fekete alapon fehér,
zöld és vörös festés

m.h.: vörös rész
1.r.: (?) kevert, barnásvöröses
- μm
2.r.: fekete
10-80 μm
3a.r.: vörös (cinóber)
5-70 μm
3b.r.: zöldföld
50-250 μm
3c.r.: mész

2.r.: növényi szénfekete

Stm
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PLM:
kmcs, vcs

PLM:
kmcs, prep

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

BRIGETIO
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny –Vásártér
1. épület
1. helyiség
Ő.h.: KGyMK
Brigetio
Katonaváros
„Tatai
Mennyezet”

kor

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

2. sz.
közepe

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
11. minta
f.d.: 1994-1996

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Növényi szénfekete
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
többszínű,
oldalfali
kandeláber-mező,
fekete alapon vörös
festés

m.h.. vörös rész
1.r.: növényi szénfekete
50-100 μm
2.r.: vörös-okker
5-10 μm

1.r.: növényi szénfekete

PLM:
kmcs, prep

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004

Kriston 2000

f.d.: 1960

festett vakolat,
többszínű,
rekonstruált
helyiség

m.h.:–

növényi szénfekete

OM, XRD

Kriston László
1997?

Bóna 1997

Kriston 1999
Kriston
2000a?

Ő.h.: KDMT
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GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium
XL épület kis
helyisége

kor

3. sz. első
harmad

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
4. minta
f.d.: 1993-1994

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park
7. minta
f.d.: 1993-1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

Növényi szénfekete
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat

festett vakolat,
egyszínű,
oldalfal,
kandeláber-mező
fekete háttere
besimított

m.h.: fekete rész
1.r.: szürke
nővényi szénfekete és
mész keveréke
142-200 μm
2.r.:növényi szénfekete
5-10 μm
m.h.: fehér rész
1.r.: szürke
nővényi szénfekete és
mész keveréke
2.r.:növényi szénfekete
1.r. és 2.r. együtt 170-370
μm
3.r.: mályva, kevert,
vörös, sárga, fehér
5-25 μm
4.r.: fehér (kagyló)
10-30 μm

1.r.: növényi szénfekete
2.r.: növényi szénfekete

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsanyi Kurovszky
2004a

festett vakolat,
többszínű,
oldalfal „mályva”
kandeláber–mező
fekete háttere
besimított, rajta
mályva, azon fehér
festés
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PLM: kmcs

1.r.: növényi szénfekete
2.r.: növényi szénfekete

Kriston 2000a

SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán,
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
3. minta
A peristylium ÉNy-i
felén talált padlószint
feletti omladékból
f.d.: 1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
sárga rétegen bordó
sáv

2.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

Stm

Dalos Viktória
2008
MKE

20. minta
Az É-i peristylium K-i
oldalán feltárt
omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
egyszínű,
fekete

m.h.: bordó sáv
1.r.: sárga-okker
2.r.: kevert, vörös-okker
és növényi szénfekete
1.r.: növényi szénfekete,
a vakolat besimított
-

1.r.: növényi
szénfekete, nagyon
apró szemcsék

Stm

24. minta
Az É-i peristylium K-i
oldalán feltárt
omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.: 1998

festett vakolat,
többszínű,
világos vörös és
sötétvörös

3.r.: kevert, benne
vörös-okker és növényi
szénfekete

Stm: kmcs

35. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán zöld

2.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

Stm

36. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
többszínű,
sárgán zöld

m.h.: sötétvörös rész
1.r.: narancsos vörös,
egész felületen
2.r.: vörösebb vörös,
egész felületen
3.r.: sötétvörös, felület
egy részén
m.h.: zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: kevert, sárga-okker
és növényi szénfekete
3.r.: zöldföld
m.h.. zöld rész
1.r.: meszelés
2.r.: kevert, sárga-okker,
növényi szénfekete és
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PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

2.r.: kevert, benne
növényi szénfekete

Stm
PLM: kmcs

Növényi szénfekete
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Dalos
2008

Dalos 2008

37. minta
A peristylium Ny-i
része, D-i oldalon a
járószintről
f.d.: 2007-2008

festett vakolat,
egyszínű,
valaha kék volt,
most fekete
aláfestés látszik

1 minta
lelt.sz.: 01/59
(~49x20 cm), f.d.:
2001.

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 2
„szirom”: vörös,
zöld, köztük kék
felület.
festett vakolat,
többszínű,
fehér alapon
egymást metsző
vörös körívek
alkotta rozetta. A
felületen 1
„szirom”: sárga.
Szirom mellett
fehéren kék.

3. minta
lelt.sz.: 01/59
(~37x18cm),
f.d.: 2001.

nagyobb méretű vörös
pigment- szemcsék
3.r.: zöldföld
1.r.: meszelés
2.r.: növényi szénfekete
3.r.: egyiptomi kék
m.h.: fekete rész

m.h.:„szirom” sötétvörös
festése
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2.r.: növényi szénfekete

Stm
PLM:
kmcs, prep

növényi szénfekete
(vagy korom?)

PLM:
kmcs, prep

növényi szénfekete
(nagyméretű szemcsék)
és vörös okker
szemcsék
Lehet, hogy a vörös sáv
feketével volt
szegélyezve

PLM:
prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna
2012
MKE

Dudás.
2012a

-

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana

kor

1–2. sz.
forduló

Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

2. sz. első
fele

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
680/4,
(lehet, hogy a vörös
ebédlő
Kat.R.3.)
f.d.: 1906
fekete
1. minta,
szoba
2. minta
(fekete
10.
alapú
minta,
falfest89.1.189
mény)
5
f.d.:
Nem
tisztászüret
jelenetes zott,
hogy
falfestmelyik
mény
anyagból
f.d.:

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
egyszínű,
fekete

m.h.: fekete
0.1 mm-nél vékonyabb
(100 μm-nél vékonybb)

korom

XRD
OM

Gedeon
István–
Nemcsics
Antal

festett vakolat.
többszínű
1. minta: fekete
alapon sárga csíkok
2. minta: feketén
sárga pöttyökből
álló virág minta
10. minta: feketén
sárga csík

m.h.: fekete rész

korom, vagy növényi
szénfekete

SEM–EDS,
XRD

Bihari Judit
2001
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dokumentáció

Korom
publikáció,
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1964

Bihari Judit
2001

Bihari 2001

SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán,
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1 minta
lelt.sz.: 99/80
(~60x82 cm),
f.d.: 1999 10. 15.

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
fehér alapra festett
vörös. zöld és sárga
sávok alkotta
geometrikus
motívum

m.h.: zöld sávot
szegélyező kékes-fekete
csíkból

feltehetően korom,
aprószemcsés,
aggregátummá
összeállt

PLM: prep

Dudás Jelena
Nyikolajevna,
Papp Mónika,
Tóth
Alexandra
2012
MKE

Dudás Papp -Tóth
2012
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Korom
publikáció,
szakdolgozat
-

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana
Ő.h.:

kor

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

fekete festékgömb
ø ~ 2-2,5 cm
valószínűleg kézzel
készült
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pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

feketeföld:
α- kvarc, földpátok
(muszkovit, illit), nem
tartalmaz növényi
szenet, színét
valószínűleg szerves
anyag adja

OM

Járó Márta
1987
MNM (KMI)

XRD

Kriston László
1987
OKRI

dokumentáció

Feketeföld
publikáció,
szakdolgozat
Járó – Kriston
1987

SAVARIA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Savaria,
Szily János u.
19.

kor

2. sz.
közepe

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
1. minta
f.d.: 2000

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, lila
alapszín

m.h.:lila
1.r.: kevert (világos
rózsaszín), vörös és fehér
2.r.: kevert ,vörös és
fekete
m.h.:medalion zöld
kerete
1.r.: kevert (világos
rózsaszín), vörös és fehér
2.r.: kevert (telítettebb
rózsaszín) vörös és fekete
3.r.: zöldföld
m.h.: zöld rész
1.r.: kevert, vörös, fekete,
és fehér szemcsék
2.r.:zöldföld, benne kevés
fehér, sárga és vörös
szemcse
m.h.: testszín
1.r.: kevert, vörös, fekete,
és fehér szemcsék
2.r.:kevert, vörös
(cinóber?) és fehér
m.h.: fehér rész
1.r.: szürke
2.r.: fekete

2.r.: kevert, cinóber, és
fekete (nem növényi
szénfekete, talán vasoxid fekete)

Stm

Galambos Éva
2004
MKE

2.r.: kevert, vörös és
fekete szemcsék
(nem növényi
szénfekete, talán vasoxid fekete)

Stm

1.r.: kevert, benne
cinóber (van benne
vörös-okker?), és fekete
szemcsék (nem növényi
szénfekete, talán vasoxid fekete)

Stm

1.r.: kevert, vörös-okker
és fekete szemcsék
(vas-oxid fekete?)

Stm

2.r.: fekete, apró
szemcséjű, nem látni
növényi eredetű
szemcséket (vas-oxid

Stm

Ő.h.:
VaMMI SM Szh
2. minta
f.d.: 2000

3. minta
f.d.: 2000

5. minta
f.d.: 2000

7. minta
f.d.: 2000

festett vakolat,
többszínű,
mennyezeten, lila
színen lévő
medalion

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, lilán
sötét és világoszöld

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet, portré

festett vakolat,
többszínű,
lábazat, zöld,
fekete, fehér
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PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

PLM: kmcs

Vas-oxid fekete?
dokupublikáció,
mentáció
szakdolgozat
Galambos
2004

Kurovszky
2006

8. minta
f.d.: 2000

festett vakolat,
többszínű,
oldalfal,
kandeláber, kék,
sárga, fekete

3.r.: zöld
4.r.: fehér (nem látni
benne kagylómaradványt)
m.h.: sárga rész
0.r.: rózsaszínes
1.r.: fekete (apró
szemcsés)
2.r.: egyiptomi kék
3.r.: sárga (nem fedi
mindenhol a kéket, de a
kék réteg után festették
-

102

fekete?)

1.r.: fekete, apró
szemcsés (nincs
pontosabban
meghatározva)

Stm
PLM: kmcs

BALATONFÜRED
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Balatonfüred
Villa Romana
Ő.h.:Veszprémi
Múzeum ?

kor

2. sz.

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
terrazzo alatti
feltöltésből
f.d.: 1964

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
sárga és barna
felület,
találkozásuknál
fehér csík

m.h.: barna rész

barna bauxit, goethit

XRD

Gedeon István
– Nemcsics
Antal 1965

Veszpré-mi
Múze-um
Adat-tára
14550–
14556
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Barna
publikáció,
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1972

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana
Ő.h.:

kor

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

barna festékgömb
ø ~ 2-2,5 cm
valószínűleg kézzel
készült
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pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

feketeföld (kvarc,
földpátok, színét
valószínűleg szerves
anyag adja, nem
tartalmaz növényi
szenet) és mész
keveréke.

OM

Járó Márta
1987
MNM (KMI)

XRD

Kriston László
1987
OKRI

dokumentáció

Barna
publikáció,
szakdolgozat
Járó – Kriston
1987

AQUINCUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Aquincum
Katonaváros
„Hunor utca”

kor

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
egyszínű,
nincs intonaco,
arricion fehér réteg

1.r.: fehér
-

-

Stm

Pecze
2009

Pecze 2009

PLM: kmcs

Pecze Éva
2009
MKE

3. sz.
eleje?
(2. sz. 2.
fele–3. sz.
2. fele)

2. minta
III. épület,
„nagy gödör” az
udvar ÉNy-i sarkánál
287-es láda
f.d.:1981

festett vakolat,
többszínű,
sárga és vörös
találkozása, a
találkozásnál fehér
csík. A vörösön a
sárga melletti
részen sötétebb
vörös sáv látható.

4.r.: valószínűleg mész

kémiai
analízis: 10%os HCl pezseg

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

2. sz.

2. minta
1. rekesz
f.d.: 2001

festett vakolat,
többszínű,
fekete alapon fehér,
zöld és vörös festés

m.h.: fehér csík
1.r.: sárga (benne néhány
egyiptomi kék szemcse)
2.r.: vörös-okker
2,5-10 μm
3.r.: sötétebb vörös,
cinóber szemcséket is
tartalmaz
4.r.: fehér, mész
m.h.: vörös rész
1.r.: (?) kevert, barnásvöröses
- μm
2.r.: fekete
10-80 μm
3.r.: zöldföld
50-250 μm
4.r.: mész
5.r.: vörös (cinóber)
5-70 μm

4.r.: mész

Stm

Erdei Gábor
2013
MKE

Erdei
2013

Erdei 2013

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

Hunor u. 24-26
Hrsz: 18726/10
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„BúvárFolyamőr u.”
Bp. III. ker.
Búvár u. és
Folyamőr u.
közti telek
Ő.h.: BTM AqM
Aquincum
Katonaváros
„Szőlő u.”
Bp. III. ker.
Szőlő u. 22
Hrsz: 17481
Ő.h.: BTM AqM

Fehér
publikáció,
szakdolgozat

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
17. minta
4. helyiség,
P2 szelvény, a
helyiség déli fala
mentén, 993
f.d.: 2008
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PLM: kmcs

BALATONFÜRED
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Balatonfüred
Villa Romana
Ő.h.:Veszprémi
Múzeum ?

kor

2. sz.

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
terrazzo alatti
feltöltésből
f.d.: 1964

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
sárga és barna
felület,
találkozásuknál
fehér csík

m.h.: fehér csík

dolomit, mész (vaterit)
illit, kaolinit

XRD

Gedeon István
– Nemcsics
Antal 1965

Veszpré-mi
Múze-um
Adat-tára
14550–
14556
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Fehér
publikáció,
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1972

BALÁCA
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Baláca
Villa Romana
Ő.h.:
NemesvámosBaláca
Római kori
villagazdaság és
romkert

Baláca
Villa Romana

kor

1–2. sz.
forduló

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

festett vakolat,
többszínű,
sárga panelek
között keske-nyebb
lila alap-színű
osztósávok, lábazatban vízparti
növények és vízimadarak

m.h.: fehér csík a lila és a
sárga mezők közti zöld
sáv szegélyén
0,05-mm (50 μm)

mész, dolomitliszt és
ólomfehér keveréke (?)
benne kaolin,
alunit(alumitit?)

XRD

Gedeon István
– Nemcsics
Antal

BALA 7
BALA 13
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

aragonit

RS

D. Smith 1999

BALA 10
BALA 11
BALA 12
XIII. épület?
sárga-lila 1.
falfestmény
680/1
Kat.R.1.
f.d.: 1904-1926

dolomit, kalcit

OM

Járó Márta
1987
MNM (KMI)
Kriston László
1987
OKRI

festékgömb
ø ~ 2 cm
szabályos forma,

dolomit, kalcit, kvarc,
földpátok
(Pannoniában gyakori
krétafajta?)

Ő.h.:
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XRD

dokumentáció

Fehér
publikáció,
szakdolgozat
Gedeon –
Nemcsics
1964

Alix Barbet

Barbet et al.
2000

Járó – Kriston
1987

BRIGETIO
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Brigetio
Polgárváros
Komárom/
Szőny –Vásártér
1. épület
1. helyiség
Ő.h.:
KGyMK
Brigetio
Katonaváros
„Tatai
Mennyezet”

kor

2. sz.
vége–3.
sz. eleje

2. sz.
közepe

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
f.d.: 1994-1996

f.d.: 1960

Fehér
publikáció,
szakdolgozat

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
mennyezet
központi
medalionja,
Andromeda és
Pégasos

m.h.: fehér csík

Kagylóőrlemény
(aragonit és kalcit)

XRD

Kriston László,
1995
OKRI

HarsányiKurovszkyFodorMakoldi
1996

Kriston 2000
Kriston 2001

festett vakolat,
többszínű,
rekonstruált
helyiség

m.h.: kis felületen
használt pigment, pl. csík.

Kriston László
1997?

Bóna 1997

Kriston 1999
Kriston
2000a?

OM

Ő.h.: KDMT
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kagylóőrlemény
(aragonit)

OM, XRD

GORSIUM
származási
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Gorsium
XL épület kis
helyisége

kor

3. sz. első
harmad

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
2. minta
f.d.:1993-1994

Ő.h.: Gorsium
Régészeti Park

7. minta
f.d.: 1993-1994

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

festett vakolat,
többszínű,
dongaboltozatos
mennyezet és
oldalfal találkozása,
sárgával festett
stukkó imitáció,
alatta vörös mező
kezdete.
Találkozásuknál
vékony fehér csík.

m.h.. fehér csík
1.r.: stukkó im sárgaokker előrajz, beivódva az
intonacoba
5-25 μm
2.r.: vörös-okker oldalfali
mező (lefelé haladva
eltűnik a sárga alóla)
5-25 μm
3.r.: sárga okker stukkó
im.
5-25 μm
4.r.: fehér vonal, mésszel
kevert kagylóőrlemény
25-60 μm

4.r.: mésszel kevert
kagylóőrlemény
Kristályos összetevői
(XRD): kalcit, aragonit

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

Harsányi Kurovszky
2004a

festett vakolat,
többszínű,
oldalfal
„mályva”
kandeláber–mező,
fekete háttere
besimított, rajta
mályva, azon fehér
festés

m.h.:„mályva” színű
motívum
1.r.: szürke
nővényi szénfekete és
mész keveréke
2.r.:növényi szénfekete
1.r. és 2.r. együtt 171-370
μm
3.r.: mályva színű kevert
5-25 μm
4.r.: fehér
10-30 μm

4.r.: mésszel kevert
kagylóőrlemény
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PLM:
kmcs, prep

XRD

Kriston László
1999
OKRI

Stm

Galambos Éva
2003
MKE

PLM:
kmcs, prep

Fehér
publikáció,
szakdolgozat
Kriston
2000a

SZABADBATTYÁN
származási
kor
hely, őrzés
helye (Ő.h.)
Szabadbattyán,
feltehepalotaépület
tően
4. sz.
Ő.h.: SzIKM Szfv

azonosító,
feltárás dátuma
(f.d.)
21. minta
Az É-i peristylium K-i
oldalán feltárt
omladékból, a
mitológiai lényt ábr.
ff.töredék közeléből
f.d.:1998
30. minta
A peristylium Ny-i
része, É-i oldala
f.d.: 2007-2008

festés

mintavételi hely (m.h.),
festékréteg (ek)

festett vakolat,
egyszínű,
fehér

nincs festett réteg, a színt
a vakolat adja
-

festett vakolat,
többszínű,
Egymásba
kapcsolódó zöld és
vörös
medalionokkal,
növényi
motívumokkal
díszített
mennyezeti festés

m.h.: fehér csík
1.r.: vörös
2.r.: mész
-
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pigment (ek)

azonosítás
módja

vizsgálatot
végző

dokumentáció

Fehér
publikáció,
szakdolgozat

Stm

Dalos Viktória
2008
MKE

Dalos 2008

Dalos 2008

2.r.: mész és mészkőőrlemény keveréke

Stm

kalcit, magnetit
(MgCO3)

XRD

Kriston

Kriston 2000a

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Múzeumok

Vizsgálati helyszínek

BTM AqM
KDMT
KGyMK
SzIKM Szfv
VaMMI, SM Szh

Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma
Kuny Domokos Múzeum, Tata
Klapka György Múzeum, Komárom
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Savaria
Múzeum, Szombathely

MNM (KMI)
MFGI
MKE
MNHN LM
MTA KK
MTA KFKI
OKRI
VE

Magyar Nemzeti Múzeum (Központi Múzeumi
Igazgatóság)
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (2012-ig MÁFI
Magyar Állami Földtani Intézet)
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Laboratoire de Mineralogie, Museum National
d’Histoire Naturelle
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
Magyar Tudományos Akadémia
Központi Fizikai
Kutatóintézet
Országos Kriminológia Intézet
Veszprémi Egyetem

Vizsgálatok rövidítései
EDXA
OM
Stm
PLM
kmcs
prep
vcs
RS
SEM-EDS

Energiadiszperzív Röntgenspektrometria
- KFKI (Tóth Attila) : ?
Optikai Mikroszkóp
Sztereo mikroszkóp (MKE: Nikon SMZ-U)
Polarizációs Mikroszkóp
keresztmetszet csiszolat
szemcsepreparátum
vékonycsiszolat
RAMAN Spektrometria
Pásztázó elektron mikroszkóp energiadiszperzív
röntgenspektrometriával
VE (Bihari Judit): ?

XRD
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Röntgen diffrakció
- MFGI (Bognár László): XRD Philips PW 1730
diffraktométer (CU K𝛼 radiation, Ni filter, 3040 kV, 20-60 mA)
MTA KK (Sajó István): ?
OKRI (Kriston László): XRD Philips auto.pordiffraktométer, 114,8 mm Debye–Scherrer
kamera (CU K𝛼 radiation, Ni filter, 40 kV, 60
mA, 0,5 mm collimator, 0,3 mm Lindemann
capillary)
BME (Gedeon István –Nemcsics Antal): ?
VE (Bihari Judit): ?
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