
ILON GÁBOR-VARGA ISTVÁN 

BAUXIT A KESO BRONZKORI KERÁMIÁBAN? 
A Németbánya-felsoerdei dűlői temető és kistelep kerámiáinak vizsgálata 

1984-1987 között, négy ásatási szezonban folytat
tunk régészeti feltárást Németbánya-felsőerdei dűlő
ben (Veszprém megye). A kutatott terület Veszprém
től északra, az Északi-(Magas-)Bakonyban található. 
A lelőhely 370-332 m közötti tszf. magasságban terül 
e l ( l . ábra A). 

1. ábra. A - Németbánya topográfiai elhelyezkedése a Dunántúlon, 
В - A németbányai temető (I—III), kistelep és a felszíni 
bauxitkibúvások helye. Ik=Iharkút, Nb=Németbánya 

Abb. LA- Die topografische Lage von Németbánya in 
Transdanubien, В - Der Friedhof in Németbánya (I—III), die 

Kleinsiedlung und der Platz der Bauxitaussteiglöcher. Ik=Iharkút, 
Nb=Németbánya 

2. ábra. A németbányai kistelep szelvényeinek sematikus összesítő 
térképvázlata. (Készült Oláh József geodéta felmérése alapján) 

+ = a bauxitrög előkerülési helye 
Abb. 2. Schematische zusammenfassende Skizze der Quadranten 

der Németbányaer Kleinsiedlung. (Gezeichnet aufgrund der 
Messungen des Geödeten Oláh József). +=Fundort des 

Bauxitklumpens 

A lelőhelyen két régészeti egység található. Az 
egyik a 75 halmot számláló temető, amely három sír-
csoportból áll. A halmok 0,3-1,8 m magasak, 3-15 m 
átmérőjűek. A II. sírcsoportból 5, a III. sírcsoportból 
4 halom teljes feltárását végeztük el. A második egy
ség egy tell-jellegű kistelep1 (1. ábra B, 2. ábra). A 
halmokba a későbronzkori későhalomsíroslkorai ur-
nasíros kultúra bakony vidéki csoportjának (másként 
Jánosháza-farkasgyepűi csoport)2 népessége (ie./Kr. 
e. 11-10. sz. - RBD-Ha Al) temetkezett. Sírjaik 
szórthamvasztásosak, illetve a hamvak elhelyezése 
néha kőkonstrukciókba (kis- és nagyméretű kókam-
rákba, vagy szárazon rakott kősor közelében) történt. 

A leletanyag gazdag. A bronztárgyak közül ki
emelkedő jelentőségű a öakai típusú fibula, valamint 
egy diadéma töredéke.3 A fémtárgyak egy részén lé-
zer-mikrospektrokémiai és röntgenemissziós4 mód
szerrel vizsgálatokat végeztettünk az északnyugat-du-
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nántúli régióra történő kitekintéssel. A vizsgált min
tákban velemi eredetű antimonbronzot nem lehetett 
kimutatni. A III/4. halom 3. sírjából származó üveg
gyöngy vizsgálata folyamatban van. Megjegyzem, a 
pápai múzeum gyűjtőterületén, a Bakony-hegységben 
már több lelőhelyen (Bakonyjákó, Ugod) került elő 
üveggyöngy. Ezek, összetételüket tekintve - az eddi
gi vizsgálati eredmények szerint (egy bakonyjákói 
darab vizsgálata történt meg) nem bórüvegek mint a 
nyugat-európaiak,5 hanem nátron-üvegek. Ez a kü
lönbségek további vizsgálatok szükségességét veti 
fel. A III/4. halom 2., 4. sírjából (eredetileg egy sír, 
de kirabolták) öntőformatöredék származik.6 

A temetkezések és a kistelep kerámia edényeinek 
legtipikusabbjai a tölcséres nyakú, lelógó bütyökfüles 
és egyenes nyakú, lécdíszes urnák, a léc- és benyo
mott sávdíszes urnafazekak (7. ábra, 1-2., 4.), a füles
lécdíszes csuprok (7. ábra, 3.), a profilait tálak (7. áb
ra, 7., 9.), valamint a bögrék változatos formái. Utób
biak alaptípusa a gömbös és/vagy nyomott gömbös 
testű bögre. A bögrék egy csoportjának füle három
szögletes átmetszeni (7. ábra, 5-6., 8.). 

A 7. ábra leleteinek leírása 
1. Urna, kívül szürkésfekete, belül vörösbarna. Kihajló peremű, 

tölcséres nyakú, hasvonala alatt négy fogóbütyök. M = 36,5 cm. 
Elókerülési helye: II/3. halom 2. sírból. Lsz. 85.5.9. (Korábban 
már közölve.) 

2. Urnafazék, lécdísszel, szalagfüllel. Falvastagság (továbbiakban 
Fv) = 1,2 cm. Elókerülési helye: „K" szelvény l/а padló feletti 
omladékból 130/170 cm-ről (a kistelep I. periódusának legfiata
labb horizontja) Lsz. 91.50.15. 

3. Csupor, kívül fényezett szürke, belül fényezett fekete. Lécdísz-
szel, szalagfüllel. M = 12,5 cm. Elókerülési helye: „K" szel
vény I/d padlóról 245 cm-ről (a kistelep legkorábbi horizontja). 
Lsz. 91.63.21. 

4. Urnafazék, fekete. Fv = 0,9 cm. Elókerülési helye: Ш/4. halom 
1. sírból. Lsz. 87.59.3. (Korábban már közölve.) 

5. Bögre, kívül-belül fényezett fekete, nyomott gömbös testű, sza
lagfüles. Fv = 0,5 cm. Elókerülési helye: „P" szelvény „b" gö
dörből (a kistelep legfiatalabb horizontjából). Lsz. 91.69.13. 

6. Bögre, éles hasvonalú, a háromszögletes átmetszetű fül alatt bü
työkkel, kívül-belül fekete. Fv = 0,4 cm. Elókerülési helye: 
„A" szelvényből 165 cm mélységből (Mithay S. korábbi kuta
tóárka szélesítésének mélyítéséből). Lsz. 89.22.235. 

7. Tál, profilált, fekete omphalosos fenékkel. M = 8,5 cm. Elóke
rülési helye: H/3, halom 2. sírból. Lsz. 85.5.10.2. 

8. Bögre, kívül-belül fekete, nyomott gömbös testű, tölcséres nya
kú „b" gödörből (a kistelep legfiatalabb horizontjából). Lsz. 
91.69.12. 

9. Tál, profilált, kívül-belül fényezett világosbarna. Fv = 0,6 cm. 
Elókerülési helye: „K" szelvény Il/b padló alatti omladékból 
100-135 cm-ről (a kistelep II. periódusa második horizontja). 
Lsz. 91.45.191. 

A telep kb. 960 m2-es összterületéből, annak 1/5-ét, 
203 m2-t tártunk fel. Kilenc szelvényt és egy szondát 
nyitottunk. A telepen a későhalomsíroslkorai urnasí-
ros népesség egymást követő településrétegei találha
tók. Ezek két nagy (I = korai, II = késői) periódusra 
bonthatók. Ezeken belül több kisebb-nagyobb omla-

3. ábra. Síkozott peremű edények töredékei a kistelep legfiatalabb 
horizontjából 

Abb. 3. Bruchteile der Geschirre mit fazettiertem Rand auf dem 
jüngsten Horizont der Kleinsiedlung 

dékréteg és padló van. A településen egyidejűleg két-
három cölöpszerkezetes, tapasztott-sövényfalú épít
mény állhatott. 

A //. periódus legfiatalabb szintjében a következő 
változás figyelhető meg: síkozott peremű edények 
tűnnek fel, amelyek egy része erősen vörös színű (3. 
ábra). Ezek a korábbi horizontokból teljességgel hiá
nyoznak. Ilyen szempontból ugyancsak negatív ered
ménnyel járt a kilenc halom feltárása. Azok egyik sír
jában sem találtunk síkozott peremű, vagy erősen vö
rös színű kerámiát. 

A 3. ábra kerámiatöredékeinek leírása 
1. Urna, elvágott, kitüremkedő peremmel. Vörösbarna. Fv = 1,2 

cm. Elókerülési helye: „B" szelvény nyugati része, humuszos 
omladékréteg, 60 cm. Lsz. 90.1.1141. 

2. Urna, elvágott, kitüremkedő peremmel. Vörösbarna. Fv = 1,1 
cm. Elókerülési helye: „B" szelvény nyugati része, humuszos 
omladékréteg, 60 cm. Lsz. 90.1.1143. 

3. Urna, kétszer síkozott, „bográcsperemszerű" peremmel. Vö
rösbarna. Fv = 2,6 cm. Elókerülési helye: „E" szelvény 0-
40/45 cm, humuszból, járószintről. Lsz. 90.30.2. 

4. Urna, kétszer síkozott, kihajló pereme. Vörösbarna. Fv = 0,7 
cm. Elókerülési helye: „K" szelvény 0,-22 cm, humuszból. 
Lsz. 91.41.53. 
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5. Urna, kétszer síkozott pereme. Fekete. Fv = 0,6 cm. Előkerülési 
helye: „B" szelvény nyugati része, humuszból 30 cm. Lsz. 
90.1.1648. 

6. Tál (?) kihajló, kétszer síkozott peremtöredéke. Fekete. Fv = 
0,6 cm. Előkerülési helye: „E" szelvény nyugati része, 45/57 
cm, fekete-faszenes omladékrétegból. Lsz. 91.31.17. 

7. Tál, behúzott, háromszor síkozott peremű, fekete. Fv = 0,6 cm. 
Előkerülési helye: „B" szelvény nyugati része, humuszból, 30 
cm. Lsz. 90.1.1649. 

A „P" szelvényben 45 cm-es mélységben, humu
szos omladékrétegben egy 9,9 kg-os bauxitrögöt 
(Lsz. a Pápai Múzeumban: 91.66.137.) találtunk. An
nak lehetősége, hogy a bauxitrög a napjainkban vég
zett robbantások eredményeként került volna ide, 
egyértelműen kizárható. Hogy annak idején szándé
kosan vitték-e a telepre, vagy valamilyen véletlen 
folytán került oda - nem dönthető el. A telep lakosai
nak mindenesetre lehetőségük volt arra, hogy bauxit
hoz jussanak, hiszen a környéken több bauxitkibúvás 
ismert. 

A felszínközeli lencsék némelyike úgynevezett ba
uxitkibúvásként a terepen szabad szemmel is megfi
gyelhető volt még a bányanyitás előtt. (Sajnos ezek
ről fényképfelvétellel nem rendelkezünk.) Az Ihar-
kút-németbányai területen felkutatott bauxit zöme a 
triász karbonátos kőzete karsztos üregeibe települt 
felsőkréta korú bauxit. A bauxittelepek egy részét 
részben vagy egészében csak a talaj fedte.7 A feltér
képezett ilyen típusú lencsék az Iharkút-L, Németbá-
nya-VL, -XXX., -XXXI. számmal jelzettek. A ké-
sóbronzkozi hasznosítás szempontjából számításba 
veendők még a felszínközeli kimosódások is. Ezek 
közül a legjelentősebb a már említett Iharkút-I. len
cse melletti (ld. az 1. ábra B, legészakibb bauxitjelö
lése mellett), az úgynevezett ardai határrészen volt, 
ahol egy forrás és patakocska vágta át a lencsét.8 A 
bauxitmezők felmérésekor a geológusok és geodéták 
bányászásnyomokat láttak.9 A jelenségeket azonban 
nem dokumentálták, s a modern bányaművelés során 
ezeket megsemmisítették. 

Mindezen ismeretek tükrében vetődik fel a kérdés: 
Elképzelhető-e, hogy a későbronzkori telep lakosai az 
általuk ismert bauxit kimosódásokból, vagy kibúvá
sokból a fazekasmunkához bauxitot termeltek ki? S 
ha igen, vajon milyen megfontolásból keverhették a 
bauxitot az alapanyaghoz? Miután egy korábbi tanul
mányunkban már foglalkoztunk e kérdéskörrel,10 

ugyanakkor szerettünk volna pontosabb és megbízha
tóbb eredményt elérni - célszerűnek tartottuk újabb 
kutatásaink eredményeit közzétenni. 

A feltett kérdést megnyugtatóan, abban az esetben 
lehetne megválaszolni, ha valamelyik kerámiában, 
vagy kerámiákban egyértelműen ki lehetne mutatni a 
bauxit jelenlétét. Ez azonban több okból is, szinte le
hetetlennek látszó feladat. Egyrészt csak a nagyszámú 
kerámialelet elenyésző töredékének oldható meg a 
természettudományos vizsgálata. Másrészt hiába nem 
találtunk bauxitos kerámiát, nem zárható ki a bauxit 

adagolás lehetősége, hiszen lehet, hogy még egy ke
rámia tanulmányozása esetén előkerült volna a kere
sett bizonyíték. Ugyanakkor, ha sikerült is igazolni a 
bauxit jelenlétét, kérdés, hogy ezt a kerámia készítője 
tudatosan adta-e hozzá, vagy a felhasznált agyag ere
detileg is tartalmazta. Ráadásul a bauxittartalom té
nyének igazolása is rendkívül körülményes és bonyo
lult feladat. 

Első lépésként a bauxitrög kémiai- és fázisösszeté
telét határoztuk meg,11 s összehasonlítottuk a kör
nyékről származó fúrásminták eredményeivel12 annak 
eldöntése céljából, hogy származhatott-e valamely 
környékbeli bauxitkibúvásból? Az eredményeket az 
1. táblázat tartalmazza. 

Акоз 48,1% V2O5 0,08% 

SÍ02 6,2% P2O5 0,57% 

Fe203 20,7% CaO 0,40% 

TÏO2 2,9% MgO 0,32% 

/ . táblázat. A bauxit XRF spektroszkópiával meghatározott kémiai 
összetétele 

Tab. 1. Die mit Spektroskopie XRF bestimmte chemische 
Zusammensetzung von Bauxit 

A kémiai analízis alapján megállapítható, hogy a 
bauxitrög összetétele azonos a környéken található 
bauxitéval, de a pontos származási hely nem határoz
ható meg, hiszen az inhomogenitás miatt egy kisebb 
lencsén belül is jobban változhat az összetétel, mint 
két különböző lencse adott pontja között. 

A kerámiák bauxit tartalmának igazolására legké
zenfekvőbb lehetőség lenne a kerámiákban valamely 
bauxitra jellemző ásványos fázist keresni. Ezt rönt
gendiffrakciós fázisanalízis segítségével lehetne elvé
gezni. Azonban csak az uralkodó fázisokra lehetne tá
maszkodni, hiszen ha történt is bauxit adagolás, az 
csak kis mennyiséget jelenthetett. Ellenkező esetben 
az agyag elvesztette volna képlékenységét és így al
kalmatlan lenne kerámiagyártás céljára. Viszont ez a 
kis százalékban jelenlevő fázisok oly arányú felhígu
lását eredményezi, hogy röntgendiffrakcióval nem 
oldható meg a kimutatásuk. A fő fázisok közül a 
gibbsit (g-Al(OH)3) 320-350°C-on, a diaszpor (a-
AlOOH) 530-540°C-on, míg a böhmit (g-AlOOH) 
550°C-on13 hőbomlást szenved. A kerámiák égetése 
pedig pontosan abban a hőmérséklet tartományban 
történhetett, amikor az eredeti alumínium fázis bom
lása már megtörtént, a keletkezett fázis pedig még 
röntgenamorf, így röntgendiffrakciós kimutatásuk 
nem lehetséges. 

A másik fő fázis a hematit (а-ЕегОз) a kerámiák 
égetése során az agyagásványból is keletkezhet. Ezért 
azonosításnál ez sem jöhetne szóba. Amíg azonban az 
előbb hátrányos volt a kerámiák alacsony hőmérsék
leten történő égetése, most viszont előnyös. Ugyanis 
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4. á/wa. Alacsony hőmérsékleten, redukáló atmoszférában égetett 
kerámiák tipikus Mössbauer-spektruma 

Abb. 4. Typisches Mössbauerspektrum der bei niedrigen 
Temperaturen, reduzierter Atmosphäre gebrannten Keramiken 

5. ábra. Alacsony hőmérsékleten, redukáló atmoszférában égetett 
kerámiák tipikus Mössbauer-spektruma 

Abb. 5. Typisches Mössbauerspektrum der bei niedrigen 
Temperaturen, reduzierter Atmosphäre gebrannten Keramiken 

6. ábra. Bauxitos (?) kerámia (C/022) Mössbauer-spektruma 
Abb. 6. Mössbauerspektrum der Bauxitenthaltenden (?) Keramik 

(C/022) 

redukáló atmoszférajú égetés esetén nem kell hematit 
képződésével számolni, oxidáló atmoszféra esetén 
pedig nem keletkezik jól kristályosodott hematit, s a 
diffraktogrammokon nem jelentkeznek a hematit ref
lexiói, ahogy ezt a németbányai kerámiák esetében is 
tapasztalni lehetett, egyetlen kivételtől eltekintve. Ez 
a kivétel a C/022-es minta, amelyben egyértelműen 
kimutatható volt a hematit, noha magas hőmérsékletű 
utóégetése kizárható. 

A kerámiák vas tartalmú fázisainak vizsgálata, s a 
kapott eredményekből az égetési körülményekre való 
következtetések levonására a Mössbauer-Spektrosz-
kópia14 használható fel. A németbányai kerámiák 
Mössbauer-spektrumát tanulmányozva két csoportot 
lehetett megfigyelni. Az egyikbe a fekete színű, ala
csony (40O-500°C) hőmérsékleten, redukáló atmosz
férában égetett kerámiák tartoztak. Ezek Mössbauer-
spektruma (4. ábra) egy oktaéderes pozíciónak meg
felelő Fe(II) dublettet, egy Fe(III) dublettet és egy kis 
intenzitású szextettet tartalmazott. A Fe(II) dublett 
egyértelműen az agyagásvány (illit) rétegközi Fe(II)-
jéhez rendelhető. A Fe(III) dublett a viszonylag nagy 
vonalszélessége miatt minden bizonnyal több kompo
nenst tartalmaz, noha számítógépes felbontása nem volt 
lehetséges. A feltételezett komponensek: az agyagás
vány oktaéderes pozícióban levő Fe(III)-ja, lepidokrokit 
(g-FeOOH), szuperparamágneses goethit (a-FeOOH), 
valamint szintén szuperparamágneses vasoxidok. A kis 
intenzitású szextettet két részspektrumra lehetett bonta
ni, s az így kapott paramétereket a nem sztöchiometri-
kus magnetitével (Fe3-x04> lehetett azonosítani. A má
sik csoportot az alacsony hőmérsékleten oxidáló at
moszférában égetett kerámiák jelentették, melyek 
Mössbauer-spektruma egy nagy vonalszélességű Fe(III) 
dublettből állt (5. ábra). Ezekben a mintákban, noha fel
tételezhető a hematit jelenléte, mégsem jelentkezik a 
mágnesesen felhasadt szextett. A szextett hiánya annál 
valószínűbb, minél alacsonyabb hőmérsékleten égették 
a kerámiát, illetve minél régebbi. 

Egyetlen kerámia esetén (C/022) jelentkezett nagy 
intenzitással a hematit szextettje (6. ábra). Ráadásul 
ekkor a mágneses felhasadás értéke is megfelelt az 
irodalmi értéknek, amit jól kiégetett középkori kerá
miák esetén sem tapasztaltunk. Mivel az előbb már 
említettük, hogy utóégés kizárható ennél a kerámiá
nál, feltételezhető, hogy az agyag természetes hemati-
tot tartalmazott, vagy adtak hozzá, melynek hordozó
ja lehetett a bauxit. 

A nyomelemek, különös tekintettel a ritkaföldfé
mek mennyiségi meghatározására szinte egyedülálló 
lehetőséget nyújt a neutronaktivációs analízis,15 

amellyel meghatároztuk a bauxitminta és egy, az ása
tás helyén vett agyagminta nyomelemtartalmát. A ka
pott eredmények a 2. táblázatban találhatóak. 

A kapott eredményekből egyértelműen látszik, 
hogy a vizsgált elemek mindegyike a bauxitban na
gyobb koncentrációban fordul elő, mint az agyagban. 
Ebből az következik, hogy abban a kerámiában, 
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7. ábra. Németbánya-felsőerdei dűlő. 1.: II/3. halom 2. sír, 2.: kistelep „K" szelvény 130-170 cm, 3.: kistelep „K" szelvény (legkorábbi 
horizont), 4.: 111/4. halom 1. sír, 5.: kistelep „P" szelvény „b" gödör (legfiatalabb horizont), 6.: kistelep „A" szelvény 165 cm, 7.: II/3. halom 

2. sír, 8.: kistelep „P" szelvény „b" gödör (legfiatalabb horizont), 9.: „K" szelvény Il/b padló alatt 
Abb. 7. Hotter in Németbánya-Felsőerdő. 1.: Hügel П/З. Grab 2., 2.: „К" Quadrant der Kleinsiedlung 130-170 cm, 3.: „K" Quadrant der 

Kleinsiedlung (frühester Horizont), 4.: Hügel III/4 Grab 1., 5.: „b" Grube im Quadrant „P" der Kleinsiedlung (jüngster Horizont), 6.: 
Quadrant „A" der Kleinsiedlung 165 cm, 7.: Hügel II/3 Grab 2., 8.: „b" Grube im Quadrant „P" der Kleinsiedlung (jüngster Horizont), 9.: 

Quadrant „K" unter dem Fußboden Il/b 
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elem agyag bauxit 

Sc 10,5 + 0,5 48,0 + 0,2 

Cr 105 + 5 320 + 5 

Co 10,3 + 0,5 29,8 + 0,5 

Zn 60 + 5 150 + 15 

As 8,9 + 0,6 82 + 5 

Sb 0,8 + 0,1 18,0 + 1,0 

La 41 + 2 120 + 5 

Ce 78 + 2 260 + 10 

Nd 35 + 5 100 + 10 

Sm 7,2 + 0,2 18,8 + 0,5 

Eu 1,42 + 0,05 3,9 + 0,1 

Tb 1,0 + 0,1 2,0 + 0,5 

Yb 3,2 + 0,2 7,6 + 0,3 

Lu 0,46 + 0,05 1,08 + 0,05 

Hf 10,7 + 0,2 14,0 + 0,5 

Ta 1,1 + од 3,3 + 0,2 

Th 11,3 + 0,5 35,5 + 0,5 

U 2,7 + 0,2 15,2 + 1,0 

V 67 + 7 630 + 20 

Mn 720 + 10 1260 + 100 

2. táblázat. Agyag és bauxit nyomelemtartalma [mg/g] 
Tab. 2. Spurenelementgehalt des Tons und Bauxits 

minta szelvény mélység (cm) szín megj. 

С/001 G -43-118 fekete sima 

С/002 D ház padlója fekete fényes 
felület 

С/003 D ház padlója fekete porlad 

С/004 D -gödör fekete 

С/005 В -180 vörös 

С/006 В -180 fekete 

С/007 В -30 vörös 

С/008 В -30 fekete 

С/009 В -30 fekete 

С/010 В -30 fekete 

С/011 А -165 fekete 

С/012 А -165 barnás 

С/013 А -165 vörös 

С/014 А -gödör fekete 

С/015 А -gödör barnás 

С/016 А -gödör vörös 

С/017 А -gödör fekete 

С/022 Р -20 -45 vörös 

С/023 Р -20 -45 vörös 

С/024 - - fekete 

С/005 U G O D szürke-vörös 

Tab 
3. táblázat. Vizsgált kerámiák leírása. 

3. Beschreibung der untersuchten Keramiken 

Sm Се Th Yb La Sc össz. rel. ö. * 
С/010 35,6 203 18,3 9,60 110,0 18,2 395 11,39 28,57 

С/022 15,7 116 18,9 5,70 57,8 17,6 232 7,12 4,72 

С/024 14,7 111 18,6 5,90 55,0 18,9 224 7,04 6,18 

С/024 14,6 96 16,7 5,50 53,0 18,2 204 6,58 5,25 

С/024 13,8 95 17,3 5,30 52,3 18,4 202 6,50 5,85 

С/024 14,5 86 17,7 5,40 50,1 18,6 192 6,48 8,97 

С/024 13,6 81 17,9 5,60 49,0 18,3 185 6,37 11,78 

С/001 14,3 87 16,4 4,74 67,0 14,8 204 6,34 12,16 

С/014 15,3 81 17,7 4,73 51,7 16,4 187 6,23 8,81 

С/007 12,0 89 17,3 5,50 47,6 17,3 189 6,19 10,99 

С/012 14,5 99 11,2 3,44 60,0 16,2 204 5,81 17,40 

С/009 11,7 84 16,4 3,42 45,5 15,9 177 5,47 11,39 

В/005 12,2 93 9,0 4,15 46,4 16,0 181 5,31 15,80 

С/023 9,9 90 13,9 3,42 43,4 10,9 172 4,89 12,58 

С/017 11,2 77 14,7 3,32 39,4 12,3 158 4,88 9,19 

С/015 9,3 78 15,4 3,23 36,6 14,0 157 4,83 14,35 

С/013 9,5 72 13,2 2,77 36,0 14,0 147 4,53 12,87 

С/008 8,7 78 8,9 3,31 38,4 15,3 153 4,50 16,73 

С/016 6,7 62 11,7 2,42 28,6 11,8 123 3,75 16,80 

4. táblázat. Neutronaktivációs analízissel meghatározott koncentrációk [mg/g] 
Tab. 4. Mit Neutronaktivationsanalyse bestimmte Konzentrationen 



amelybe bauxitot juttattak, vagy bauxit tartalmú 
agyagból készítettek, nagyobbnak kell lennie a vizs
gált nyomelemek mennyiségének, mint a többiben. 
Ezután elvégeztük 12 különböző helyről származó, 
egyértelműen azonosítható szelvényből és mélység
ből származó németbányai kerámiadarab, valamint 
egy ugyancsak németbányai, de nem meghatározható 
mélységből származó, de nagyméretű kerámiadarab öt 
különböző pontjából vett minták16 és egy későbronzkori 
ugodi kerámia17 neutronaktivációs analízisét. A vizsgált 
minták adatait a 3. táblázatban tüntettük fel. 

A kapott koncentrációk közül a hat legpontosabban 
és legkisebb kimutatási határral mérhető nyomelemre 
(Sm, Ce, Th, Yb, La, Se) vonatkozó adatok a 4. táblá
zatban láthatóak. Ugyancsak ebben a táblázatban ta
lálható a hat nyomelem koncentrációjának összege 
(ossz.), az egyes elemek átlagára normalizált értékek 
összege (rel.ö.), valamint az átlag koncentrációkkal osz
tott koncentrációk relatív szórása az adott mintára (*). 

A koncentrációk relatív összege a C/010 (síkozott 
peremű kerámia) a legmagasabb, majd ezt követi a 
C/022 (bauxitröggel megegyező szelvényből és réteg-
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BAUXIT IN DER SPÄTBRONZEZEITLICHEN KERAMIK? 
(Untersuchung der Keramiken aus dem Friedhof und der Kleinsiedlung im Hotter von Németbánya-Felsoerdö) 

Auf dem Fundort wurden eine kleine Siedlung und 75 Hügelgrä
ber (davon freigelegt 9) gefunden. Bisher sind über drei Hügel 
Publikationen erschienen. Von der ungefähr 960 m -großen 
Oberfläche der teilartigen Kleinsiedlung wurden ein Fünftel, bzw. 
203 m2 freigelegt. Die Bestattungstätte und die Kleinsiedlung sind 
Denkmäler, die zur Bakonyer-Gruppe (Jánosháza-Farkasgyepü) der 
Späthügelgräber-ZFrühurnengräber aus dem Spätbronzezeitalter ge
hörten (Abb. 1-2.). 

Der Cakaer Fibel, dem Diadem und den Keramikbeigaben nach 
kann die Bakonyer Anwesenheit der Gruppe auf die Zeitepoche 
RBD-Ha AI (auf das 11-10-ten Jahrhundert vor Christi) datiert 
werden. (Die Ergebnisse der Radiocarbonuntersuchungen sind 
nach der Bestimmung der Tierknochen zu erwarten.) 

Unter den Bronzen der Gruppe, die mit nautrwissenschaftlichen 
Methoden untersucht wurden4 konnte man die Velemer Antimonb
ronzen mit Sicherheit nicht nachweisen. Es scheint jedoch, daß die 
Zusammensetzung der Glasperlen (Bakonyjákó) einen gewissen 
Unterschied im Vergleich zu den west-europäischen Proben zei
gen.5 

Die Keramiktypen der Kleinsiedlung und der freigelegten Bes
tattungstätten (Abb.- 7.) sind einander ähnlich bis auf eine Beson
derheit, die Glättung. 

Im Jahre 1987 haben wir im Quadrant „P" der Kleinsiedlung aus 
einer Tiefe von 45 cm - das ist der jüngste Horizont der Kleinsied
lung - Bauxitklumpen von 9,9 kg gesammelt. Die Merkmale eines 
Teils der Keramiken aus demselben Horizont ist, daß ihre Farbe 
hellrot ist und der Rand einiger geglättet. Diese Merkmale sind in 
den Funden der früheren Horizonten nicht festzustellen (Abb. 3.) 

Wir nehmen an, daß die Einwohner in dem Spätbronzezeitalter 
aus den in der Umgebung der Kleinsiedlung befindlichen Aussteig
löchern (vier Fundorte) Bauxit gefördert haben und - aus irgendei
nem Grund - der Keramik beigemischt haben. Da die früher durch
geführten Keramikuntersuchungen gewisse Ergebnisse schon 
gebracht haben, schien es zweckmäßig, wieder naturwissenschaftli
che Methoden anzuwenden. 

Im Laufe der naturwissenschaftlichen Untersuchungen fanden 
wir einen Keramikbruchteil (in dem gleichen Quadrant und glei
cher Schichte wie bei dem Bauxitklumpen), in dessen Mössbauers-
pektrum sich mit großer Intensität Hematitsextet zeigte (Abb. 6.) 
und auch auf den Röntgendiffraktionsaufnahmen erschienen die 

auf Hematit charakteristischen Reflexionen. Die Bedingung der 
Nachweisbarkeit des Hematitgehalts aus Keramik ist, daß sie in gu
ter christallisierten Form vorhanden sei, eine gewisse Körnergröße 
hat, denn sonst enthält das Mössbauerspektrum-infolge des Super-
paramagnetismus-statt Sextet nur Dublett oder ein Sextet mit sehr 
kleiner Intensität und mit einer Magnetspaltung, die unter theoreti
schen liegt. Im Laufe unserer bisherigen Untersuchungen haben 
wir weder in den anderen Keramiken des Fundortes noch bei ande
ren Keramiken aus dem Bronzezeitalter, ja nicht einmal im Falle 
viel jüngerer und bei höheren Temperaturen gebrannter mittelalter
licher Keramiken in dem Mössbauerspektrum Sextet gefunden, das 
auf die Anwesenheit des gut kristallisierten Hematits gezeigt hätte. 
Das konnte man nur bei dem Nachbrand der Keramiken bei 
1000°C erreichen. Im Falle unserer Keramiken - die Umständen 
des Vorfindens und das Nachleben dieser in Betracht genommen -
ist eine zu unseren Zeiten vorgegangene nachträgliche Heizwir
kung auszuschließen, so blieb als einzige Erklärung die Annahme, 
daß die Keramik entweder aus einem Bauxit enthaltenden Ton ge
fertigt wurde, oder hat man beim Herstellen dem Ton Bauxit beige
mischt, was auch das Vorfinden des Bauxitklumpens erklären wür
de. Die Zugabe von Bauxit könnte verständlicherweise damit er
klärt werden, daß man als Magerungstoff Bauxit verwendet hatte. 
Man könnte noch annehmen, daß man die Farbe der Keramik damit 
zu beeinflussen versuchte. 

Die Bauxit enthaltende Keramik (C/022) ist ein charakterloses 
Seitenbruchstück. Aufgrund der Proportion der seltenen Erde steht 
sie den anderen untersuchten Keramiken nahe (Tabelle 4.). In den 
auf dem Fundort freigelegten charakteristischen Keramiken mit 
geglättetem Rand ist es uns nicht gelungen Hematit nachzuweisen, 
aber die Proportion der darin enthaltenen seltener Erde unterschei
det sich von den anderen untersuchten Keramiken. In diesem Fall 
ist anzunehmen, daß sie nicht auf diesem Ort und nicht aus dem 
hießigen Ton gefertigt wurde. 
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