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Abstract
The research of iron objects and history of smelting in the Carpathian Basin run back over two hundred, while
the analysis of copper, gold and bronze artefacts over one hundred years. Here I attempt to give an overview of
the results of the recent decade with the help of the archaeometry case studies of metal finds from Hungary
published in the Archeometriai Műhely and other journals. These papers reflect recent research trends that
investigate the metal finds from two aspects: on the one hand they analyse the raw material composition of the
artefacts, and they also study the phases of production technique on the other, with the application of destructive
sampling and non-destructive methods as well.

Kivonat
A Kárpát-medencéből előkerült vastárgyak és a kohászat történetének kutatása immár kétszáz, a réz-, arany- és
bronztárgyak vizsgálata több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az alábbiakban az utóbbi tíz év
eredményeit, az Archeometriai Műhelyben és más folyóiratokban közölt, a hazai régészeti fémtárgyakat érintő
újabb archeometriai esettanulmányokat tekintem át röviden. Ezek jól tükrözik a jelenlegi kutatási trendeket,
melyek két fő irányból közelítik meg a fémtárgyakat: egyrészt a nyersanyag-összetétel elemzésére, másrészt a
készítés-technikai lépések megismerésére irányulnak, roncsolásos mintavételek és roncsolás-mentes módszerek
alkalmazásával egyaránt.
KEYWORDS: ARCHAEOMETALLURGY, GOLD, COPPER, BRONZE, IRON, RAW MATERIAL ANALYSIS, PRODUCTION
TECHNIQUE
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Bevezetés
A Kárpát-medencéből előkerült vastárgyak és a
kohászat történetének kutatása immár kétszáz, a
réz- és bronztárgyak vizsgálata több mint egy
évszázados múltra tekint vissza. A hazai kutatás
fejlődéséről az elmúlt másfél évtizedben több
összefoglalás született Gömöri János, illetve Czajlik
Zoltán és Szabó Géza tollából (Gömöri 2000;
Czajlik 2012a; Szabó 2013). Az alábbiakban az
utóbbi tíz év új eredményeit és kutatási programjait
tekintem át röviden, különös tekintettel a 10 éves
fennállását ünneplő Archeometriai Műhelyben
megjelent, a réz-, arany-, bronz-, és vastárgyakhoz
kapcsolódó esettanulmányokra.
Az Archeometriai Műhely 2004. évi első
megjelenésétől 20 tanulmány foglalkozott a
fémművességgel (Ilon 2014). Olvashattunk üreges
fejű bronztű endoszkópos vizsgálatáról, különböző
roncsolásmentes,
neutronbefogáson
illetve
neutronszóráson
alapuló
technikák
(neutrontomográfia, neutronaktivációs analízis,
prompt-gamma aktivációs analízis, vagy repülésiidő neutrondiffrakció), és röntgenanalitikai
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módszerek (köztük proton-indukált röntgenemissziós
analízis:
PIXE,
és
pásztázó
elektronmikroszkóppal kiegészített elektronsugaras
mikroanalízis: SEM-EDX) alkalmazásáról. A hazai
elemzések
a
Budapesti
Kutatóreaktorban
(Budapesti Neutronközpont, BNC), az ATOMKI
Ionnyaláb Alkalmazások (Ion Beam Applications:
IBA) laboratóriumában, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki
Egyetemen készültek, néhány esetben külföldi
együttműködésben, részben az Európai Unió
Ancient Charm és Charisma programjaihoz
csatlakozva (Dúzs et al. 2005; Kasztovszky &
Belgya 2006; Uzonyi 2007; Kasztovszky 2011). Az
Archeometriai Műhelyben és más, hazai és
nemzetközi
folyóiratokban,
valamint
tanulmánykötetekben közölt, a Kárpát-medencei
régészeti
fémtárgyakat
érintő
újabb
esettanulmányok jól tükrözik a jelenlegi kutatási
trendeket, melyek két fő irányból közelítik meg a
fémtárgyakat: egyrészt a nyersanyag-összetétel
elemzésére,
másrészt
a
készítés-technika
megismerésére irányulnak.
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1. ábra: A Kárpát-medencei nyéllyukas balták időrendje: 1. Shalev, Kovács, T. Biró 2012 nyomán (a nyilak a
baltákon végzett nyersanyag-elemzések mintavételi helyeit jelzik), 2. Dani 2013 nyomán
Fig. 1.: Chronological table of the shaft-hole axes in the Carpathian Basin: 1. after Shalev, Kovács, T.Biró 2012
(arrows indicating sampling points), 2. after Dani 2013

Nyersanyagok elemzése
A nyersanyagok felől közelítve Czajlik Zoltán
tanulmányára kell felhívnunk a figyelmet, aki a
Kárpát-medence tágabb térségében a réz és vas
nyersanyag őskori kohósításának nyomait foglalta
össze. Az ércfeldolgozó műhelyek azonosítása
általában az ismert geológiai adottságokból
következik. Termésrezek hasznosítása esetén (pl.
Rudna Glaván) a horpák és bányagödrök
bizonyítják a kitermelést, és ércpörkölési,
kohósítási nyomokra nem számíthatunk. Néhány
ismert őskori rézbánya környezetében viszont nagy
számban
kerülnek
elő
meddőhányók
és
salakhányók. Először többnyire a középkori, a
népvándorláskori, vagy a római császárkori
salaklelőhelyek részletesebb vizsgálata vezethet el
az őskori kovácsolási, vagy pörkölési/kohósítási
nyomok megismeréséhez. Fontos a kohászati és a
kovácssalak
egyértelmű
elkülönítése,
amit
középkori vas anyag esetében Molnár Ferenc
végzett el (Molnár 2011). A Kárpát-medencében
egyelőre csak kevés és főként vaskori kohósításra
vonatkozó adatot sikerült összegyűjteni. Az arany
és a réz ércek feldolgozásáról jórészt közvetett
adatok állnak rendelkezésre (Czajlik 2012b).
A legkorábbi, az újkőkor végén megjelent
rézgyöngyök vizsgálata a tárgyak nyersanyaga és
állagmegóvása szempontjából is fontos adatokkal
szolgált. Kasztovszky Zsolt és munkatársai a
Polgár-Csőszhalmon előkerült 148 db rézgyöngyből
álló gyöngysor két gyöngyén roncsolásmentes
PGAA,
röntgen-pordiffrakciós
és
neutrondiffrakciós elemzést végeztek. Megállapították,
hogy a gyöngyök korróziója folyamatos, és az
eredeti termésréz fázis már nyomokban sem volt

jelen a tárgyakban. Az elemzések az állapotromlás
kezeléséhez is segítséget nyújtottak (Kasztovszky et
al. 2010).
A hencidai rézkori aranykincsen végzett
energiadiszperzív röntgen-fluoreszcens (ED-XRF),
pásztázó elektronmikroszkópos, PIXE és más
módszereket alkalmazó komplex méréssorozat azt
bizonyította, hogy a 12 aranycsüngő legkevesebb 3
(vagy 5) csoportba sorolható összetétel alapján. Az
elemtérképezés a csüngők homogén elemeloszlását
mutatta, mely készítésük során öntéstechnika
használatára utal (Csedreki et al. 2010; Csedreki &
Dani 2011). Fontos adatokkal szolgált az eddig csak
néhány esetben vizsgált kora és késő bronzkori
aranytárgyak elemösszetételének meghatározására
irányuló, az MTA TTK Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézetben elvégzett elektronsugaras mikroanalízis (Endrődi 2012; Ilon 2012).
Nemrégiben került közlésre a kora bronzkori
fémművesség fejlődését kutató izraeli–magyar
projekt adatsora, melynek során a MNM-ban őrzött
baltákon történt mintavételezés (Shalev, Kovács, &
T. Biró 2012). E vizsgálatsorozatot kiegészítik azok
az újabb megállapítások, amelyek szerint a kora
bronzkorba sorolt balták egy részét inkább a rézkor
végére keltezhetjük (1. ábra; Hansen 2011; Dani
2013; Szeverényi 2013, további irodalommal). E
megfigyelések a nyersanyagokkal összevetve is
érdekes tanulságokat hordoznak: a rézkori és kora
bronzkor elejére keltezhető balták tiszta rézből
készültek, míg a kora bronzkor fejlettebb
időszakaiban gyakoribbá vált az arzéntartalmú
nyersanyag, a középső bronzkor hajnalán pedig
megjelentek az ónbronzok.
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2. ábra: 1. A hajdúsámsoni kincs vizsgált tárgyai (pirossal jelezve), valamint a Keleti Alpok, a Szlovák
Érchegység és a Cseh-Szász Érchegység rézérceinek ólomizotóp-arányai; 2. a vizsgált tárgyak (pirossal jelezve),
valamint Mitterberg, és a Szlovák Érchegység rézércei ólomizotóp-arányainak alternatív bemutatása. Pernicka
2013, Fig. 2, Fig. 5 nyomán
Fig. 2.: 1. Lead isotope ratios of the archaeological objects analyzed (red symbols) and of copper ores from the
eastern Alps, the Slovak Ore Mountains, and the Saxo-Bohemian Ore Mountains; 2. Alternative presentation of
the lead isotope ratios of the archaeological objects analyzed (red symbols) and of copper ores from Mitterberg
and the Slovak Ore Mountains, after Pernicka 2013, Fig. 2, Fig. 5
A rézkori, kora és középső bronzkori fémtárgyak
vizsgálata során az utóbbi években számos módszer
alkalmazására került sor. Barkóczy P., Kovács Á.
és P. Fischl K. néhány, az 1960-as években végzett
stuttgarti elemzési sorozatban (vö. Junghans,
Sangmeister & Schröder 1968, 1974; Krause 2003)
is vizsgált réz- és bronzkori tárgyat elemeztek újra a
Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézetének
LISA
laboratóriumában.
A
metallográfiai
vizsgálatokra a tárgyak már meglevő sérüléseinek
helyénél került sor, itt végezve a szövetszerkezeti
elemzéshez szükséges roncsolást. A tárgyak
elemösszetételére vonatkozó eredmények részben a
korábbi, stuttgarti adatoktól eltérő eredményekkel
szolgáltak, ami a módszerek finomodásával és a
korabeli tárgyak inhomogén anyagszerkezetével
magyarázható. Mind a mikroszerkezetet, mind a
zárványokat részletesen megvizsgálták pásztázó
elektronmikroszkóppal: a borsodgeszti kartekercs
esetében például a réz mellett ónt, antimont és
nikkelt mutattak ki. A zárványok rézszulfidból,
valamint az ón és az antimon kénnel alkotott
vegyületeiből állnak; eszerint az alapanyag a réz
szulfidos érceiből kohósodott, az ón és az antimon
kísérő ásvány formájában volt jelen (Barkóczy,
Kovács & Fischl 2011).
A dunántúli középső bronzkorra keltezhető
zalaszabari kincs tárgyainak egy részénél
roncsolásos mintavétellel járó energiadiszperzív
röntgen-fluoreszcens
(EDXRF)
spektrometria
segítségével 14 elem koncentrációját vizsgálták (Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Sn, Sb, Te, Au, Pb, Bi;
a módszer leírásáról ld. Lutz & Pernicka 1996) a
tübingeni egyetem kisebb mintavétellel járó

vizsgálatsorozatához
kapcsolódva.
Az
Untersuchungen zur Vermittlung der Zinnbronze
nach Mitteleuropa über das Karpatenbecken
projekt során T. Kienlin és E. Pernicka vezetésével
közel 400 magyarországi és további több mint 200,
a mai Románia nyugati részének múzeumaiban
őrzött tárgyból is mintákat vettek; egyelőre csupán
néhány tárgy elemösszetétel eredménye került
közlésre (Kiss et al. 2013, 74, 3. ábra, 1. táblázat;
Kiss et al. 2014, 2. táblázat). A nyersanyag az
arzén, az ezüst és az antimon magasabb aránya
miatt fakóérces érctelepről származhat, ahol –
amint azt az egyik tárgy vastartalma mutatja –
kalkopirites ércek is lehettek (vö. Czajlik 2012a,
41). A nyersanyag összetételében megfigyelt
különbségek arra utalnak, hogy a tárgyak zöme nem
egyszerre készült, ami fontos megállapítás a
bronzkincsek
tárgytípus-összetételére
és
a
deponálási szokásokra vonatkozóan.
A Szegedi Tudományegyetem, a debreceni
ATOMKI és a Ljubljanai Egyetem együttműködő
munkatársai a Charisma program keretében az
alföldi halomsíros kultúra fémtárgyainak komplex
vizsgálatát végezték el. A legtöbb tárgy jellemző
nyomeleme az arzén és a nikkel. E nyersanyagot R.
Pittioni kelet-alpi réznek nevezte, D. Liversage
részben erdélyi eredetűnek tartotta (Pittioni 1957;
Liversage 1994). Sánta G. szerint a Kárpátmedencében csak néhány olyan lelőhely van,
melynek szulfidos ércei kohósítás után ilyen
összetételt adnak; ezek főleg Dobsina (Dobšina,
Szlovákia)
környékére,
a
Szepes-Gömöri
Érchegységre jellemzőek, ahol a kontakt
metaszomatikus vas- és rézérctelep kalkopirit és
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fakóércek mellett jelentős mennyiségű gersdorffitot
(NiAsS) tartalmaz (Sánta 2011).
Félkész nyersanyagöntvények vizsgálata alapján
Czajlik Zoltán több regionális nyersanyagforrás
használatát valószínűsíti a késő bronzkor későbbi
időszakaiban is (Czajlik 2006, 2013).
Amint az eddigi eredmények bemutatásából
láthattuk, a felhasznált nyersanyagok konkrét
forrásának, bányahelyének meghatározására a
tárgyak vizsgálata önmagában nem alkalmas (vö.
még Kiss 2009; Kiss 2012). A Kárpát-medencei
rézbányák őskori kitermelésének kérdését több
kutatási program is érintette az elmúlt évtizedben.
M. Schreiner a szlovákiai, Garam völgyi őskori
bányák, valamint a térség rézkori és bronzkori
fémművessége komplex vizsgálatát végezte el: az
elemösszetétel és ásványszerkezet elemzéshez
röntgen-diffraktometriát és ólomizotóp-elemzést
alkalmazva (Schreiner 2007; Schreiner et al. 2012).
A délkelet-magyarországi régióban amerikaimagyar
együttműködéssel
folyó
bronzkori
településkutatási program és ehhez kapcsolódva a
nyugat-romániai régióban fekvő bányahelyek
vizsgálata is elkezdődött (Arizona–Timisoara Early
Metallurgy project). Az elemzés során a
településekről származó fém tárgyakon, salakokon
és az érc mintákon egyaránt végeztek összetétel
elemzést, röntgen-diffrakciós, továbbá optikai és
pásztázó
elektronmikroszkópos
vizsgálatokat
(Papalas 2008; Duffy 2014). A nyugat-romániai
réz- és bronztárgyak kutatásába a bochumi
Bergbau-Museum is bekapcsolódott (vö. Hansen
2005). Az említett szlovákiai elemzések mellett
eddig csupán a Fertő-tó térségének ausztriai
oldaláról rendelkeztünk a Kárpát-medence térségét
érintő ólomizotóp-adatokkal (Duberow et al. 2009).
Emiatt rendkívül fontosak a Dani J.és E. Pernicka
együttműködése nyomán elsőként publikálásra
került magyarországi ólomizotóp vizsgálatok
(2. ábra). A hajdúsámsoni kard és a térség
valamivel későbbi leleteinek elemzési eredményei
arra utalnak, hogy a Felső-Tisza-vidéki műhelyek a
középső bronzkor derekán, virágzásuk kezdetén
Közép-Európa nyugatabbi részéből importált
nyersanyagból
dolgoztak,
majd
a
helyi
fémművesség a nyersanyagforrások tekintetében is
önállóvá vált, minden bizonnyal a mai keletszlovákiai nyersanyagforrásokra alapulva (Dani et
al. 2013; Pernicka 2013). További új adatokat
várhatunk a folyamatban levő, egyelőre közöletlen
vizsgálatoktól (ld. az említett tübingeni projektet,
illetve Siklósi et al. in prep.).

Készítés-technikai megfigyelések
A LISA laborban végzett metallográfiai
vizsgálatoknak a készítés-technikára vonatkozó
megállapításai szerint a középső bronzkori
zalaszabari bronzkincs tárgyai közül néhány
öntéssel készült, míg másoknál az öntést követő
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utólagos megmunkálás látható, esetenként az
alakításnak megfelelően elnyújtott zárványokkal, de
leggyakrabban
a
megmunkálást
követő
hőkezelésből adódó újrakristályosodás mutatható ki
(Kiss et al. 2013; vö. még P. Fischl et al. 2013).
Emellett roncsolás-mentes (neutron radiográfiás,
PGAA és repülési-idő neutron-diffrakciós: TOFND) vizsgálatok is készültek az MTA BTK
Régészeti Intézet és a BNC együttműködésével
(Kiss et al. 2014) réz- és bronztárgyakon, többek
között a zalaszabari bronzkincs peremes baltáján.
Mivel hasonló formájú balták gyakran kerülnek elő
a Közép-Európa nyugatabbi részéből ismert
rézbányák környezetében megtalált, azonos tárgyak
sorozatát tartalmazó kincsleletekből, a kutatók egy
része arra következtet, hogy ezek formaöntött
félkész termékként/standard tömegű nyersanyagöntvényként
(„előpénzként”)
értelmezhetők.
Számos peremes balta metallográfiai elemzése
során az él öntés utáni megmunkálására utaló,
újrakristályosodott
szövetszerkezetet
lehetett
kimutatni, emiatt T. Kienlin inkább eszközként való
használatukat tartja fontosabbnak. A TOF-ND
elemzés a zalaszabari peremes baltánál is kimutatta
az utólagos megmunkálást. Örökségvédelmi
szempontból nagyon fontos tény, hogy az említett
vizsgálat a balta élének öntés utáni edzését a tárgy
megsértése nélkül igazolta, és a balta korábbi kis
roncsolással járó mintavétele nyomán végzett EDXRF elemzés óntartalom adatával jól korreláló
eredménnyel is szolgált (Kiss et al. 2014).
M. Mödlinger szintén a Charisma program
keretében vizsgálta a késő bronzkori támadó és
védő fegyvereket. A támadó fegyvereket vizsgáló
munka 80 késő bronzkori kard röntgenfluoreszcenciával, elektron mikropróba analízissel
és 3D-CT-vel történt vizsgálata során fontos
megfigyeléseket tett az öntéstechnika módjáról és
hibáiról, a kardok edzéséről, élezéséről és
használatáról (Mödlinger 2011). A védő fegyverek
kutatása többek között magyarországi sisakok,
páncélok és lábvértek készítésének technikájára,
valamint a harc közbeni sérülésekkel összefüggő
használati nyomokra fókuszál. A BNC roncsolásmentes módszerei, valamint metallográfiai elemzés
alkalmazásával nyert eredményei alátámasztják
Szabó Géza korábbi megállapításait, amelyek
szerint a bronzsisakokat az alapanyagul szolgáló
öntött lemezből kalapálással és hőkezeléssel
formálták meg; a tetejükön elhelyezett gomb pedig
viaszveszejtéses módszerrel készült (Szabó 1994,
2013; Mödlinger et al. 2013, 2014).
Szabó Géza kora vaskori bronzedényeken végzett
vizsgálatai a tárgyak műhelykörzetekhez való
kapcsolásának lehetőségét mutatták ki; a műhelyek
adott esetben a Hallstattól Regölyig nyúló térséget
láthatták el sorozatban gyártott készletekkel (Szabó
2012).

Archeometriai Műhely 2014/XI./3.
A
késő
vaskori
bronz
karikaékszerek
archeometallurgiai vizsgálata során Molnár Ferenc
és munkatársai több nyersanyagtípust és eltérő
készítéstechnikával dolgozó műhelykörzeteket
különítettek el (Molnár et al. 2012).
Áttérve a vastárgyak kutatására az avar- és Árpádkori
vasművesség
az
iparrégészeti
feldolgozásoknak köszönhető jobban ismert adatai
(összefoglalóan: Gömöri 2000; Török 2011; Thiele
& Török 2011, Thiele et al. 2013) mellett újabban a
szkíta és kelta kor vastárgyainak kutatása is
megélénkült. A Duna-Tisza közén fekvő
Bátmonostor-Szurdok lelőhely megelőző feltárása
során talált, feltehetően temetkezéshez köthető,
szkíta kori leletegyüttesből hat vasfegyver komplex
archeometriai vizsgálatát végezték el a Miskolci
Egyetem LISA Laboratóriumában, számítógépvezérelt tárgyasztalos optikai mikroszkóppal,
energiadiszperzív
röntgen-mikroszondával
felszerelt pásztázó elektronmikroszkóppal (SEMEDS), illetve mikrokeménység-mérővel. Az
ordacsehi-csereföldi
kelta
kori
tárgyak
vizsgálatsorozatának fő célja a salakminták és a
fémtárgyak kémiai, ásványtani és anyagszerkezeti
jellemzőinek feltárása volt. Az elemzett vaskori
tárgyak általában relatíve lágy, inhomogén
szövetszerkezetű, ferrites, ferrit-perlites vasból
készültek (Török et al. 2013a, 2013b).
Czajlik Zoltán és Molnár Ferenc a sajópetri kelta
településen a vasművesség munkafázisaihoz
kapcsolódó emlékanyagot dolgozták fel, és egy
kohók nélküli technológia lehetőségét vetették fel
(Czajlik & Molnár 2007; Czajlik 2012b, 1. ábra).
A közelmúltban Budaörsön feltárt római kori kocsi
sírokból előkerült vasalkatrészének archeometriai
vizsgálatát
(metallográfiai,
mikrokeménységmérését és elektronsugaras mikroanalízisét) Thiele
Á. és munkatársai végezték el a BME
Anyagtudomány
és
Technológia
Tanszék
laboratóriumában. Megállapításaik szerint a kocsi
alkatrészek ötvözetlen szénacélból készültek, s
többségüknél a gyártástechnológia tekintetében a
korszak kovácsai az igénybevételekkel szemben
általában megfelelő anyagot, de nem mindig
megfelelő
technológiát
(megmunkálást
és
hőkezelést) választottak (Thiele et al. 2011).
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vizsgálatokkal való tanulmányozása során maratási
kísérleteket is végzett különféle sav fajtákkal. Az
eredmények szerint a korabeli kardkészítők minden
bizonnyal a természetben könnyebben elérhető,
relatíve
gyenge
savakat
használták
rendszeresebben, mint például az ecetsavat, a
megsavanyodott sört, a vizelet savtartalmát, a
borkősavat, illetve a csersavat, amely az igen
hatásos, kék-fekete színű sávokat eredményezi és
egyfajta rozsdásodás-gátlásként is szolgált Thiele et
al. 2014).
A vasművesség későbbi történetének új eredményei
között kell megemlíteni a szigetvári csatatéren
előkerült 16. századi öntött acél ágyú
technikatörténeti szempontból fontos vizsgálatát,
hiszen a korábbi ismeretek szerint Európában a 19.
század második feléig nem készültek ilyen
fegyverek (Szabó et al. 2013).

Összefoglalás
A bemutatott esettanulmányok arra hívják fel a
figyelmet, hogy többféle módszer kombinációjával
lehet a nyersanyag és a készítés-technika
körvonalazásához
közelebb
jutni.
A
tudományterületek specializáltsága, ugyanakkor a
régészeti tárgyak vizsgálata során felvetődő
komplex
kérdések
megoldása
csak
munkacsoportok,
különböző
tudományágak
együttműködő szakemberei számára lehetséges. A
vizsgálat helye és a mintavétel kijelölésében a
régészeti kérdésfelvetés és a műtárgyvédelmi
szempontok összehangolása, valamint a mintavételi
helyek dokumentálása és publikálása révén egyre
gyarapodó archeometriai adatbázisok jöhetnek
létre. Ennek segítségével az úttörő tematikai és
módszertani munkákból a jövőben tendenciák
rajzolhatók ki, újabb kérdések megválaszolására
sarkallva a kutatókat.
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