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Manapság egyre több figyelmet fordítunk arra, hogy az emberi tevékenység milyen hatással 

van a környezetre, legyen szó akár az egyre növekvő népesség okozta sokrétű hatásokról, 

vagy a folyamatosan fejlődő ipar vagy egyéb (pl. mezőgazdaság, közlekedés stb.) okozta 

szennyezésekről. Doktori kutatási témám fő irányvonalát a hungarikumnak számító Zsolnay 

mázas kerámiák és pirogránit díszelemek külső környezet okozta károsodásának kutatása és 

vizsgálata adja.  

A kutatási téma első évében az eddig meglévő, illetve ez évben újonnan gyűjtött minták 

feldolgozása, preparálása és előkészítése folyt későbbi vizsgálatok céljára. Az eddig mintázott 

két épületről (Iparművészeti Múzeum, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) származó 

kerámiák anyagának, máz rétegének és azokon lévő lerakódási rétegeknek röntgen 

pordiffrakciós vizsgálata és kiértékelése lezajlott, valamint vékonycsiszolati és felületi 

preparátumok készítése és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata is megtörtént.  

A környezetből jövő szálló por és egyéb aeroszolok pontos beazonosítása végett 8-8 db 

porminta gyűjtő edényzetet helyeztünk ki az épületek utcafront szerinti 4 oldalára a 

közlekedésből adódó különbségek kiszűrése végett. A két épületről származó tetőcserép 

kerámiák máz rétegének savas esőt szimuláló oldatokkal történő kioldási kísérletének 

előkészítése és kivitelezése jelenleg is folyamatban van. A jelen év további tervei közt 

szerepel a mintázási helyek kibővítése és ezek összegző összehasonlítása, hogy általános 

képet nyerjünk arról, hogy Budapest területének eltérő pontjaiban milyen hatások 

érvényesülnek a kerámiák anyagára. 

Az eddigi eredmények alapján megállapítottuk, hogy a kerámia minták feltételezhetően 

legalább 3 különböző korból származnak, így ezekre – eltérő kihelyezési és levételi idejükből 

adódóan – különböző ideig hatottak a környezeti tényezők. Ezek pontos besorolása és korhoz 

kötése jelenleg is folyamatban van. A kerámia mintákon talált lerakódások többsége szálló 

por és aeroszolok változó elegyét tartalmazza, amelyekbe különböző mennyiségű, természetes 



és antropogén eredetű szferulák kerültek, amelyeknek több típusát különböztettük meg. 

Biológiai életformákra utaló nyomokat (pl. baktérium megléte, gombafonalak) is sikerült 

azonosítani. Ezek meglétét alátámasztotta a felületen kimutatott weddellite és whewellit 

fázisok jelenléte is, amely oxalát ásványok sok esetben képződnek biomineralizáció lévén is. 

A károsodási jelenségek közt feltöredezéseket, a máz rétegének repedését, ún. kráterszerű 

kioldódási formákat és a máz anyagának kioldódását is sikert azonosítani. A károsodás 

kezdetének egyik leglátványosabb jele, hogy néhány minta esetében a máz rétegének mállása 

is elindult. Ennek a folyamatnak további terjedése nemcsak a máz, de akár a kerámia 

anyagának teljes károsodását is előidézheti.  
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