
lé^yencett

A természettudomány legtöbb ágazata, különösen a fizika, az
utóbbi loo évben óriásit fejlődött. Ez nemcsak technikánk és világ-
képünk alapos megváltozására vezetett, hanem a társadalomtudományok
fejlődésére is meghatározólag hatott. Ugy is mondhatnánk, hogy a
társadalomtudományok egyre exaktabb tudományokká válnak* A folyamat
részben attól is függ, hogy a természettudományok módszereit és e-
redményelt milyen széles körben és milyen mértékben használják fel.
Pl. a régészet, mint a társadalomtörténeti tudományok egyik önálló
ága* milyen mértékben tudja kiegészíteni a művészettörténettől ré-
gen átvett esztétikai, nem egyszer szubjektív szempontjait a geo-
lógia, vegyészet, fizika, embertan, állattan, etb. eredményeivel.
Bár a régészet előtt nagy lehetőségek állnak, alig indultunk el e-
zen az utón. Az alábbi tanulmány első hazai kisérletnek tekinthető,
mely vegyi elemzések szélesebb körben való alkalmazásával, de a ré-
gészet eredményeit állandóan szem előtt tartva, természettudományi
módszerekre támaszkodva, hazánk, és ezen belül megyénk őstörténeté-
nek mélyebb megismerése céljából Íródott,

/Sserk./

Az emberiség történetében a réznek és a bronznak felhasználá-
sa átmenetet jelent a kőkor és a vaskor között. Nem minden ok nél-
kül érdekel tehát bennünket az emberiség, azon belül pedig hazánk -
nak e nagy kultúrtörténeti jelensége, Közismert tény, hogy a tisza-
menti árvízmentes magaslatokra szívesen települt a bronzkor embere
is. Különösen a tószegi Lapoéhalom területén a múlt század vége óta
folytatott ásatások gazdag anyaga nyújtott fontos támpontokat a bronz-
kor megismeréséhez.

Az, hogy hazánkban a bronzkori kultúrák kialakulásánál ide-
genből jött népek lényeges szerepet játszottak, nem vitatott, de a
vándorlás irányát sak az eddigi tipológiai összehasonlítások és az
uj metallurgiai vizsgálatok alapié" szerzett tapasztalatokkal együtt
határozhatjuk meg,

B kornak magas fémtecunológiai ismerete természetesen fokoza-

tokon ment keresztül, l't ennek megismeréséhez is felhasználjuk
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ujabban a metallurgiai /fémkohászati/ vizsgálatokato i
A bronzkor elején feldolgozott réz hazánkban is szinréz voltP

amely a Mátrában lévő rézbányánkban Recsken ma is található„ De
vájjon ? bronzkorban sem volt-e több rézbányánk? Például Velemben
/Vaa m,/ hazánk egyik legnagyobb öntőtelepén minden bizonnyal kel-
lett rezet, vagy réztartalmu ércet találni„ E feltevés helyességét
későbbi kőzettani vizsgálatok fogják eldönteni. A termésréz fel-
dolgozása kezdetben kalapácsolással, kovácsolással történt„Későb-
bi fokozatot jelentett a termésréz lágyitása. Nem tudunk azonban
semmit, ami az olvasztás fokozatos kifejlődéséhez és ezen keresz-
tül a formák kialakulásához vezetett0

A fejlődés ujabb állomása volt az ércolvasztás, kohósitás0

Legelőször az oxidos rézércekből száraz tűzi eljárással olvasztot-
ták a fémet^Oxidos rézérc előfordul hazánkban .^loSagyMíi^tjrifs iár=
délyben /kalkopirit/, Recsken /fakóérc/o Mindkét fajta rézércben
megvannak az egyéb fémösszetételek is, amelyek a bronzkor tárgyaid-
ban megtalálhatóko

A kémiai vizsgálatok alapján a hazai bronzkor leleteit az a-
lábbi táblázat szerinti csoportba sorolhatjuk:
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A táblázat összeállításához az analíziseket legnagyobbrészt
külföldi irodalomból vettem, mert hazai adat még nagyon kevés áll
rendelkezésemreo Az adatok közül csak azokat használtam fel, ame-
lyeknél a lelőhely pontosan ismeretes. Teljesen helytelen ugyanis,
ha például a debreceni Déri Múzeum ismeretlen lelőhelyü tárgyait
is a hazai bronzleletek közé sorolnánk, amikor tudjuk, hogy legna-
gyobb részük külföldről származik,, A táblázatban felsorolt csoport^
beosztást, függetlenül a. bronzkor egyes korszakaitól, a kémiai ana-
lizis alapján kimutatott ötvözetek szerint állitottam össze0 A ha=
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zai vizsgálatoknál vagy olyan törmelékdarabot használtam, amelynek

tárgya felismerhető volt, vagy a meglévő leletekből vettem tőretet,

.Mivel a vizsgálandó tárgyakat sokszor nagyon vastag oxidréteg bo-

rit ja? a mintának legalább 1-1O5 dkg súlyúnak kellett lennie„

A táblázatban felsorolt csoportok az eddigi vizsgálatok alap-

1 áíi igazolni látszanak a rézkor, bronzkor és a kora-vaskor kronoló~

giai beosztását„ /Megjegyzendő, hogy a vaskor elején a fémtárgyak

nagyrésze még bronzból készült,,/

Az első csoportba tartoznak a 99o9o ?6 rezet tartalmazó tár-

gyak, amelyekben ezüst elhanyagolható ?&~ban van0 A rézkorra jellem-

ző laposvésők kivétel nélkül ebbe a csoportba sorolhatóko Előfor -

dúlnak, mint az alábbiakban látjuk; kevés számmal a tö'bbi csoport-

ba tartozó rézkori formájú laposvésők is, de arról ninos adatojj^

hogy ezek kovácsolás, vagy öntés utján készültek-eo így feltételez-

hető, hogy használhatósága miatt a bronzkor embere is készitette és

használta ezeketo A pofctos-véleményalkotáahoz ismerni kellene a ve-

le együtt előkerült többi leleteket is0 Eddig laposvésőre vonatkozó

adatot Hajdúszoboszlóról, Konyárról, Kápolnáról, Aszódról, Fajszról,

Simontornyáról, Óbudáról és Zalaegerszegről sikerült szereznie

A második csoportba az ezüsttel és bizmuttal gyengén ötvözött

tárgyak tartoznako Íz az ötvözetcsoport hazánkban nagyon ritkán for-

dul elő.o Az ezüst a 0,6 JÉ-ot nem haladja meg0 A többi ötvöző anyagok

közül bizmut legfeljebb 0->5 #~bang mig arzén és antjjfoa, 0o2=0,3 £«=ban%

nikkel pedig csak nyomokban található* Ebből a csoportból csak két

darab laposvésőnek vizsgálati eredménye ismeretes: az egyik Duna -

földvárról, a másik Óbudáról„ Ebből a két adatból még csak következ-

tetést sem vonhatunk le arra, vájjon a Duna vonalán Ausztria, vagy

Jugoszlávia területéről kerültek-e hazánkba,,

A harmadik csoportba tartoznak a réznek arzénnajj. való ötvöze-

téből készült tárgyako Arzénen kivül a többi fémek csak nyomokban ta-

lálhatók bennüke Előfordul egy laposvéső Alsóhidvégről és két darab

tőr Győrből és Hajdúnánásrólo Mig a laposvéső arzéntartalma 1 JÉ, ad-

dig a tőröké 3-3»3 #° Az e csoportba tartozó tárgyak a szomszédos or-

szágok közül Közép-Németország és Ausztria területén a Duna mellett,

mig Jugoszláviában a Dráva mentén találhatóko Inkább a délről jövő •

behozatal mellett szól az, hogy a Tószegen és Rákóczifalván talált

öntőrögök is ebbe a csoportba tartoznako Hajdúnánást is ebbe a vonal-

ba számitva, tiszai szállitásra következtethetünk„ Hogy a népek ván-

dorlása valóban mely irányból hozta hazánkba ezt az anyagot, az még
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Magyarországi bronzkori -telepek
ötvözet szerinti megoszlása.

ismeretlen, nem bizonyítható.
A negyedik csoportba a réz, antiaon, arzén éa ezüst ötvöze-

tű tárgyak tartoznak. 89-95 $> rézen kivül 1-6 * antimont, 1.5-2.9*
arzént, 0.1-0.3 * bizmutot és 1.1-1.3 t ezüstöt tartalmaznak.Nyo-
mokban található még ón, ólom és nikkel. Nagyon ritkán vas is
fordul elő az Ötvözetben. Hazánkra nézve ez a legjellemzőbb öt-
rözetcsoport, mert ónon kivül, mely a réz szokásos ötvözőanyaga,
ilyen magas százalékban egyetlen fém sem fordul elő. Szén felül pe-
dig, egyik legnagyobb településünknek, a Szombathely melletti Ve-
lemnek nyersbronza. Mint érdekességet kell megemlítenem, hogy mig
a Németországban és Ausztriában található antimontartalmu ötvöze-
tek mindenegyes esetben tartalmaznak ónt is, addig a velem! tele-
pen talált önt6lepé*nyékben csak elenyésző százalékban van ón és 6-
lom. így feltételezhető, hogy egy egészen sajátságos hazai ötvö-
zettel állunk szemben. Ez enged következtetni arra is, hogy Velem-
ben antimontartalmu rézércet bányásztak. Hogy azonban az ón nem
volt ismeretlen ezen a vidéken sem, azt mi sem bizonyltja jobban,
mint hogy találtak tiszta ónból készült bronzkori eszközöket is.



A Magyaróvárott talált karperee 1„5 # antimont, 2O2 # araént és

1O2 # ezüstöt tartalmaz* Az antimonnak kis mennyiségben való elő-r

fordulása többszőri átolvasztás eredménye is lehető ón és ólom eb-

ben sem fordul elő, ami a rézötvb'zetet előnyösen befolyásoljao5el-

tételezhető, hogy ez a tárgy a Gyöngyös, M®hn €á Duna vonalán ke-

rült későbbi lelőhelyére.

^ z ötödik csoportba a réz-és óntartalmu ötvözetek tartoznak„

ónan kivül a többi fémek csak kis százalékban fordulnak elő: réz !

85=9o £, antimon 0ol»0<,6 56, ón 10-14 S*, ezüst 0„l-0o3 #, nikkel Oo75

#, arzén 0o3~0o6 $<, A bizmut és vas csak nyomokban találhatód Isme-

retes Nyergeeujfaluból egy tőr és Sárbogádról egy peremes balta*

Természetesen az eddig elmondottakból is látható, hogy az a-

nalizisekkel elérendő végcélunktól még messze vagyunk, és a közölt .

adatok csak magának a rendszernek kialakításához voltak jók* Még

számtalan vizsgálat szükséges mind hazai, mind a környező országok

bronzkori leleteiről, hogy az ötvözetcsoportokat végleges formába

önthessüko

Nem elégségesek magukra a tárgyakra vonatkozó kémiai analizi-

sek eredményei, hanem külön kell vizsgálnunk az öntőrögök, lepények

és cseppek összetételét, a többszöri átolvasztáskor bekövetkező a-

nyagkiégések miatt„ Ezt persze ösaze kell hasonlitani a hazai érc-

lelőhelyek anyagával„ Mindezek mellett külön csoportban kell vizs-

gálnunk a bronzkor ércolvasztásának technológiáját is„ Nem közöm-

bös az, hogy a tiszta réz olvadáspontja 1084° G, mig például a 14 $>

óntartalmu "ötvözeté 83o° C„ Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy

ilyen magas hőfok előállításához megfelelő mennyiségű levegőre is

szükség van, a bronzkor emberének pedig még csak lábbal hajtott tá-

bori kohó sem állott rendelkezésére,, Végül psaze kell hasonlítanunk

az egyes ötvözetek olvadáshőjét az agyagból készült öntöüst, öntő-

formák és öntőkanalak zsugorodási hőjével is.

Szegedy Emil
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