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Szabó Géza – Kunfalvi péter – 
Békefi Mónika

A hasfalvi korong arhaeometall-
urgiai és lézerszkenneres vizsgálata

A Kárpát-medence egyik legizgalmasabb és Európa-szerte ismert bronztárgya a Sopron 
mellett, ma a határ osztrák oldalán fekvő Haschendorf (Hasfalva) területén 1914-ben 
előkerült hasfalvi korong (1. kép),1 amely olyan áldozati lelet volt, mint a ránézésre vele 
majdnem teljesen megegyező, a svédországi Balkåkránál 1847-ben talált korong.2 A két 
különleges formájú tárgy áttört díszítésű hengeres palástból és egy poncolással gazdagon 
díszített zárókorongból áll. A palástot tíz darab, négyküllős kerék alakú áttört korongban 
végződő, kiterített irhához hasonló formájú bronzöntvényből szegecselték össze.3

A hasfalvi lelőhelyen 1914-ben a soproni múzeum igazgatója, Bünker János Rajnárd, 
majd 1997 és 1999 között Karl Kaus, a Burgenlandi Tartományi Múzeum régésze végzett 
feltárást. Kaus szerint az alacsony dombon egy évszázadokig használt áldozati hely lehe-
tett.4 A tárgyat legutóbb Gömöri János és Karl Kaus a Vulcinál talált miniatűr változat 
alapján az Urnamezős- és a Hallstatt-kultúra átmeneti időszakára, az i. e. 900–800 közötti 
évszázadokra keltezték. Az etruszk sírban talált párhuzam alapján azt is felvetették, hogy 
a Sopronban és Stockholmban őrzött leleteket egyaránt Észak-Itáliában készíthették.5

A balkåkrai korongról írt munkájukban Anita Knape és Hans-Åke Nordström azt 
feltételezték, hogy a hasonló formai jegyek, azonos méretek miatt a balkåkrai korong alsó 
részének mind a tíz elemét ugyanabban az öntőformában készítették. Az áttörések és a 
lemezszerű anyag, a széleken megfigyelhető sorja maradványai miatt előmelegített kő 
öntőformára gondoltak. A síkban megöntött elemeket véleményük szerint utólag haj-
lították a megfelelő ívre és lyukasztották át a szegecseléshez. A hasonlóképpen készített 
hasfalvi korongnál kevésbé tapasztalták az utólagos megmunkálás nyomait. Az egyes ele-
meket az összeszereléshez két sorozatban, különböző módon elhelyezve, vésővel beütött 
I–IIIII vonással jelölték. A műhely szerintük a közép-európai régióban lehetett.6

Az eddigi kutatások során abban viszonylag egységes vélemény alakult ki, hogy a 
hasfalvi leletet a hasonmásának számító balkåkrai koronggal azonos műhelyben készítet-
ték. E vélemény alátámasztására vagy cáfolására olyan vizsgálati lehetőségeket kerestünk, 
amelyeknek egzakt eredményei egyértelműen rávilágítanak az azonos részletekre és az el-

1  Gömöri János – Karl Kaus: A hasfalvi bronzkorong, 1914–2014. Soproni Szemle 68 (2014), 69. (A továb-
biakban: Gömöri – Kaus 2014.)
2  Knape, Anita – Nordström, Hans-Äke: Der Kultgegenstand von Balkåkra. Stockholm 1994. (A továbbiak-
ban: Knape – Nordström 1994.)
3  Gömöri János és Karl Kausa kutatástörténetet és a tárgy leírását részletesen ismertették (többek között 
e folyóirat lapjain), ezért ezekre most csak röviden, a vizsgálati eredményeink értékeléséhez okvetlenül 
szükséges mértékben térünk ki. 
4  Gömöri – Kaus 2014, 69.
5  Gömöri – Kaus 2014, 73.
6  Knape – Nordström 1994, 32., 26., 32., 49.
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térésekre is. Az archaeometallurgia oldaláról elsősorban a készítéstechnológiai megfigye-
lésekre koncentráltunk.7 Ezek bizonyíthatják vagy cáfolhatják legkönnyebben az azonos 
műhelyben való készítés elméletét. Az alkatrészek eddigieknél részletesebb vizsgálata a 
továbbiakban alapját jelentheti a balkåkrai koronggal való egzakt összehasonlításnak is. 
A vizsgálatok során semmiféle roncsolásos beavatkozásra nem került sor, a méréséket ha-
gyományos eszközökkel, illetve Leica P20 típusú 3D lézerszkennerrel végeztük, az ada-
tokat statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel.

Az elmúlt két évtized egyik jelentős új megfigyelése volt, hogy az őskori bronztár-
gyaknál (részben a használt technológia, részben a korróziós folyamatok miatt) az ötvö-
ző-, illetve szennyező anyagok a felületen jelentős mértékben feldúsulnak. A többnyire a 

7   Szeretnénk itt is köszönetet mondani Tóth Imre múzeumigazgatónak és Gabrieli Gabriellának, illetve 
Gömöri Jánosnak, hogy a Soproni Múzeumban őrzött tárgyat Baján, a „Fény régészete” című kiállításon 
megvizsgálhattuk. Vizsgálataink részletes eredményei elérhetők: Szabó Géza – Kunfalvi Péter – Békefi Mó-
nika: Archaeometallurgiai és 3D lézerszkenneres vizsgálatok a hasfalvi korong lokális és interregionális 
kapcsolataihoz. Archaeometriai Műhely elektronikus folyóirat 2016/4, 245–258 http://www.ace.hu/am/. (A 
továbbaikban: Szabó et al 2016)

1. kép. A Hasfalván, ma Ausztria területén fekvő Haschendorf területén 1914-ben előkerült  
díszes bronztárgy
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felszínt, illetve a felszínközeli részeket vizsgáló roncsolásmentes eljárások ezért rendre 
a valós összetételnél jóval magasabb óntartalmat mértek. A hasfalvi korong esetében 
is az öntött alsó részen 16%, a lemezpánton 22% óntartalmat mértek – ami már olyan 
kemény és rideg anyagot jelentene, amit nagyon nehéz poncolni, lemezzé elnyújtani 
pedig lehetetlen. Sajnos a kiállított tárgyból nem lehetett olyan mintát venni, amely 
alkalmas lett volna csiszolatkészítésére, a belső rácsszerkezet elemzésére, valódi össze-
tételének vizsgálatára. Ezért a korábbi, irreálisan magas óntartalomra utaló adatokkal 
nem foglalkoztunk.8

A balkåkrai koronghoz hasonlóan, a hasfalvi korong elemeinek hátoldalán is látható 
két sorozatban I-IIIII rovátkolás, egyik esetben a kerék nyakán, a másik esetben pedig a 
kerék vízszintes küllője mellett. Vizsgálatunk során ezt a számozást követve, a nyakta-
gon számozott elemek alkották az A sorozatot, a küllő mellett rovátkolt elemek pedig a 
B sorozatot. A hasfalvi korong egyes elemeinek anyaga változó színű és minőségű, több 
darab esetében szemmel láthatóan zárványos. A B-I elem például különösen a kerék ré-
szen kifejezetten porózus felületű, a többinél sötétebb színű. Anyagvizsgálat nélkül nehéz 
eldönteni, hogy a szín- és minőségbeli eltérések, az egyes elemek különböző anyagössze-
tételére vagy a tárgy részleges megégésére utalnak, esetleg egyszerűen csak egy, a műhely-
ben kevésbé jól sikerült öntésre mutatnak. Egyértelműen a nem teljesen tökéletes öntésre 
utalnak az egyes elemek felső részén lévő oldalsó nyúlványok tetején látható, a megder-
medés miatti anyaghiányok is. Az A-I lemezen a felső nyúlvány mindkét oldalán látható, 
hogy széle egyenetlen, a bronz megdermedt, nem folyt oda mindenhova. Ugyanitt a 
függőelegesen álló rész oldalán pedig apró, de mintegy 45º-ban lefelé álló sorjacsepp 
van, ami az A-III elemen hasonló módon ismétlődik. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, 
hogy az öntés során a tárgyat keréktaggal lefelé fordítva, függőleges helyzetben öntötték 
meg. Ennek megfelelően az öntőcsap, az engusz csak a felső részen lehetett. Az eltávo-
lított engusz pontos helyére a felső, függőleges nyúlványok végén látható vésőnyomok 
és a grízes törésfelületek utalnak (2. kép). Az öntvények a kisebb eltérések ellenére is 
viszonylag egyenletesek, az egyes elemek vastagsága csak néhány tizedmilliméteres elté-
rést mutat.

Az öntési helyzet tisztázása rávilágít arra is, hogy a fő elemek középvonalában lát-
ható, korábbi kutatás által merevítő bordának tartott gúlaszerűen kiemelkedő,  három-
szögalakban elkeskenyedő részek az öntéskor tölcsérként gyűjtötték magukba az olvadt 
bronzot és továbbították a vékonyabb, ráadásul az áttörés miatt megosztott területek felé 
(3. kép). Erre azért volt szükség, mert a nagyobb mennyiségű bronz nem dermedt be 
olyan gyorsan, és a gravitáció mellett a nagyobb tömege miatti túlnyomás is segítette a 
forma jobb kitöltésében. Mindez egy nagyon jól átgondolt, az apró részletekig megterve-
zett formakészítésről és öntésről tanúskodik.

A hasfalvi korongon viszonylag kevés az egyes elemek utólagos megmunkálásra uta-
ló nyom. A palást részein egyértelműen az anyag nyújtására utaló kalapácsnyomokat nem 

8  Knape – Nordström 1994, 68. 
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vésőnyom
sorjamaradványok
gúlaszerűen kiemelkedő  
részek

2. kép.  A vésőnyomok és az oldalsó sorja 
maradványok árulják el az egykori öntő-
csap helyét (B-I)

3. kép. A palást öntött B-II eleme, közép-
vonalában az áttörések felett gúlaszerűen 
kiemelkedő bordákkal.
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találtunk. Azonban több elemen is jól látható, hogy a hátlappal egy síkban lévő vékony 
sorját érdekes módon nem távolították el, hanem visszahajtották, rákalapálták a tárgyra.9 
Ez az igénytelen megoldás egy ilyen különleges tárgynál meglepő. Az elemek középten-
gelyében lévő két, enyhén ovális áttörésnél, körben a lemezszerűen megöntött test szélén 
és a négyküllős keréknél több darabon is látható a behajlított, a belső oldalra rákalapált 
sorja. Ez a jelenség azért nagyon fontos, mert egyértelműen mutatja, hogy ez a tárgy nem 
készülhetett viaszveszejtéssel. A szegecslyukak körül szintén látható sorja, de ott csak rö-
vid, szakadozott, többnyire kúposan felperdülő lemezkék vannak. A szegecslyukak körül 
az előlapon kráteresen bemélyedő, a hátlapon kitüremkedő rész van. Ez összességében 
arra mutat, hogy a lemezeket a szükséges pontokon poncolóval az előlap felől átütve lyu-
kasztották ki. Az öntvények utólagos, némileg eltérő helyen való átlyukasztása már önma-
gában is indokolttá teszi az egyes elemek megjelölését, számozását, ami alapján egymás-
hoz illesztették és szegecselték az előkészített elemeket.

Az egyes elemek eltérő mértékben meghajlanak, ezen belül a lemezes felső rész és 
az alsó keréktagok íve is eltérő. Az A-I elemnél például jól látható, hogy a 6,2 mm vastag 
keréktag görbülete messze elmarad a felette lévő 1,8 mm vastag lemezrész ívétől. Érdekes 
módon a kerék alsó küllője is távolabb van az egyenes síktól, mint a felső. A mérhető, 
összehasonlítható adatok felvételéhez a hasfalvi korongon olyan pontokat jelöltünk ki, 
amelyeknek távolságát sem az öntés, sem az utólagos megmunkálás nem befolyásolta.

Az adatok feldolgozása során kiderült, hogy a már korábban több esetben alkalma-
zott módszerrel ezeknél a térben is meghajló (ívelt) tárgyaknál nem kapunk minden kér-
désünkre egyértelmű választ. Például arra sem, hogy az elemeket eleve íveltre öntötték, 
vagy utólag hajlították-e meg. A hátoldal síkjában megfigyelt sorja csak a kétrészes öntő-
forma használatát bizonyította, ahol a zárólap elvileg lehetett akár sík, akár ívelt is. Ezért a 
modern térinformatika eszköztárának segítségével, 3D lézerszkennerel is megvizsgáltuk 
a hasfalvi korongot.10

A hasfalvi korongból a virtuális térben a keréktagok feletti nyúlványok síkjában ki-
vágtunk egy 0,5 cm széles gyűrűt. Az erős szóródás miatt nem a teljes vastagságát, csak 
a középvonalát vettük figyelembe. A körívet az egyes elemeket egymáshoz rögzítő sze-
gecsek vonalában feldaraboltuk tíz ívszakasza. A szegecslyukak távolságát megadó ív-
hosszakat, illetve az egyenes síkhoz képest középen és a negyedeknél mért távolságokat 
grafikonra vittük. A szegecslyukaknak az adatokban így is megmutatkozó eltérő távolsága 
megerősítette az öntvények utólagos lyukasztására vonatkozó megfigyeléseinket. Az ív-
szakaszok grafikonon ábrázolt adatai egyértelműen mutatták az egyes elemek alakja kö-
zötti eltéréseket, ami az öntés utáni meghajlításukat bizonyítja. Ez az utólagos átlyukasz-
táshoz hasonlóan indokolja az összetartozó elemek pontos megjelölését, számozását.11

9  Szabó et al 2016, 250, 9. ábra
10   Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szekszárdi székhelyű Geodézia Kft-nek és munkatársainak, 
akik eszközeikkel és tudásukkal önzetlenül segítették a vizsgálatainkat, Kulcsár Lászlónak az adatok 
feldolgozását külön is köszönjük. 
11  Szabó et al 2016, 255, 15. ábra
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A hasfalvi korong egyes elemein mért adatokat grafikonon ábrázolva jól látható, hogy 
azok szinte teljes egészében fedésben vannak.12 Megerősítve a korábbi feltételezéseket, a 
palást tíz vizsgált eleme, eltekintve az utólagos kisebb alakításoktól, gyakorlatilag egy-
formának tekinthető. Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha a hasfalvi és a balkåkrai korong 
arányszámait hasonlítjuk össze, ami a mért adatok tükrében egyértelművé teszi, hogy a 
két tárgy elemei ugyanannak a műhelynek a termékei. Sajnos ahhoz kevés támponttal 
rendelkezünk, hogy a műhely hollétének kérdésére biztos választ adhassunk. Az eddig 
csak Hasfalva és Balkåkra lelőhelyekről ismert tárgytípushoz a kutatás közvetlen párhu-
zamként még a Vulcinál talált miniatűr változatot sorolja. A három helyszín, Kárpát-me-
dence, Skandinávia és Etruria meglehetősen távol fekszik egymástól, de az e területeket 
összekötő Borostyánkő út menti kereskedelem a vizsgált korszakban már hagyományos-
nak és sokféleképpen dokumentált kapcsolatnak mondható. Így Knape és Nordström 
véleményével szemben, szerintünk inkább ezen az É-D tengelyen lehetett az általunk 
keresett műhely, amely sávból kiesik a mai Bajorország és Nyugat-Románia területe is.13 
A szerzőpáros által feltételezett további területeken – Ausztria, Szlovákia, Magyarország 
területén – is magas színvonalú, sorozattermékek előállítására alkalmas bronzgyártás volt 
az adott időszakban, de ugyanígy a párhuzamok által jelölt két végponton is. Az észa-
ki területen a bronzöntést különösen magas színvonalra fejlesztették a bronzkorban, az 
itáliai területeken pedig nem csak az öntéstechnológia, de a munkaszervezést illetően is 
jelentős előnyben voltak Európa középső területeihez képest. A készítéstechnikai meg-
figyelések egyértelműen gondosan megtervezett és kivitelezett készítési folyamatra, va-
lamint olyan műhelyre utalnak, ahol tárgyunk elemeit sorozatban gyártották és szerel-
ték össze. Az iparszerű, kereskedelmi célú termelésre nem csak az egyes elemek azonos 
öntőformában,sorozatban való előállítása, de például a felületesen eldolgozott sorja is 
elég egyértelműen utal. Ilyen műhelyek az adott korszakban inkább az itáliai területekre 
voltak jellemzők, ami összecseng a Gömöri János és Karl Kaus által is feltételezett hely-
színnel.14

A hasfalvi korong rendeltetésével kapcsolatban feltételezett számos megoldás közül 
a szegecselt szerkezet eleve kizárja az olyan, például a rezgésre, hangadásra épülő funkci-
ókat, mint a dob. Arra semmilyen nyom nem utal, hogy esetleg valamilyen más anyagra, 
például farönkre montírozták volna. Az áttört díszítése, szerkezeti kialakítása, homorú 
zárókorongja, közepes mérete alapján inkább valószínűleg valamit ráhelyeztek a haszná-
lat során, esetleg égettek vagy füstöltek rajta.

12 A grafikont ld.:  Archeometriai Műhely 2016/XIII./4. 248. (http://www.ace.hu/am/)
13  Knape – Nordström 1994, 32.
14  Gömöri – Kaus 2014, 69.


