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(Knape-Nordström 1994, 8.)
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(Knape-Nordström 1994, 10.)
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Megválaszolásra váró kérdések: - Pontos kora

- Kapcsolatrendszere

Északi- és a Kárpát-

medencei bronzkor 

között ekkor volt    

É-D irányú kapcsolat

Megoszló vélemények:

Kr. E. 1500 - 750 közötti 

időpontokkal: középső 

bronzkor-kora vaskor

Egtved,

Dánia, 

1921

Dunaföldvár

RBz D–Ha A?
Langstrup

Északi-bronzkor 

területén a 

technikai feltételek 

adottak voltak



Dunaföldvár

Hasfalva

Egtved

Az egtvedi korong legújabb keltezése 1370 BC, tulajdonosa meglepően nagy távolságokat járt

be, ami a következő lehetőségeket veti fel:

- az 1200 BC körül keltezett dunaföldvári korong is korábbi,

- akkor nem az eddig feltételezett RBz D - Ha A bronzedényekkel került a Kárpát-medencébe,

- akkor az É-D irányú kapcsolatok szempontjából egy korábbi időszakkal is számolhatunk

- vagy a radiokarbon időrend ebben a periódusban is felülvizsgálatra szorul

14C:   1370 BC

(Frei et al 2015 Fig.1.)

Időrend, 

kapcsolatrendszer

Dunaföldvár



Egtved

- Az egtvedi új adatok felvetik, hogy nem csak a kapcsolatok rendszere, de a radiokarbon

időrend is esetleg a középső-késő bronzkorban szintén felülvizsgálatra szorul

- A tárgyat legutóbb Gömöri János és Karl Kaus a Vulcinál talált miniatűr változat

alapján az Urnamezős- és a Hallstatt kultúra átmenetére, a Kr. e. 900–800 közé keltezték

Időrend, 

kapcsolatrendszer

Dunaföldvár



- kultusztárgy, hasfalvi napkorong, korona, dob, edénytartó, füstölőedény, függőedény, áldozati asztal, 

oltárborítás, síroltár, kultuszkép, napkorona, holdoltár, gyújtótükör, naptárkorong, csillagászati eszköz

(Knape-Nordström 1994)

Rendeltetése, 

megnevezése

(Gömöri-Kaus 2014)

Hasfalva (Haschendorf)



- Knape-Nordström (1994): a műhely a közép-európai régióban, a bárhol mai D-D, A, SL, Hu, Ny-Ru területén

- Gömöri-Kaus (2014): a Sopronban és Stockholmban őrzött leleteket egyaránt Észak-Itáliában készítették

(Knape-Nordström 1994, Abb. 5.)

(Knape-Nordström

1994, 87.)

Készítésének helye



- 10 db sorozatban gyártott elemből állították össze

- az elemeket ugyanabban az öntőformában készítették

(Knape-Nordström 1994, 29.) (Gömöri-Klaus 2014, 125.)

A kutatástörténet eredményei

- a balkåkrai és  a hasfalvi korong elemeit ugyanabban 

- a műhelyben ugyanabban az öntőformában készítették 



(Knape-Nordström 1994, 68.)

Az elemanalízis eredményei alapján  kirajzolódó alapanyagból 

a tárgyat nem lehetett volna elkészíteni
A kutatástörténet eredményei



Egyetlen kérdésben van viszonylag egységes vélemény: 

- a hasfalvi korongot  a hasonmásának számító balkåkrai koronggal azonos műhelyben 

készítették, vagyis lokális termék, amely több távoli régióba is eljutott. 

Így a hasfalvi korong egyszerre nyújt kitűnő lehetőséget az európai késő bronzkor – kora 

vaskor átmeneti időszakának lokális és interregionális kapcsolatainak vizsgálatára.

(Knape-Nordström 1994)A kutatástörténeti eredmények értékelése

Balkåkra

Hasfalva



Az eddig kialakult vélemények alátámasztása, cáfolása vagy kiegészítése olyan vizsgálati lehetőségek révén, 

amelyeknek mérhető eredményei egyértelműen rávilágítanak az az azonos részletekre és az eltérésekre is

Vizsgálat célja, menete - szemrevétlezés, makrofotók

- mérés hagyományos eszközökkel



Vizsgálat célja, menete - Mérőpontok kialakítása

- 3D lézerszkennelés



- lemez és öntött elemek

- poncolt díszítés

Megfigyelések

- 10 öntött, számozott elem

- öntött korong 

- elemek rögzítése szegecseléssel

- korong rögzítése lemezpánttal 

- , számozott elem



- ismétlődő öntési hibák 

Megfigyelések



- következetesen ismétlődő vágási –törési  

felületek 

Megfigyelések



Megfigyelések

- megvastagodó, díszített bordák az öntött elemek 

középvonalában



Megfigyelések és következtetések

- öntési sorja a belső síkban:

nem viaszveszejtéssel készült 

- az anyagfolyás iránya is következetesen ismétlődik:        

ez volt öntéskor a teteje, itt volt az engusz



Megfigyelések és következtetések
- a középvonalban futó díszített bordák nem a stabilitást 

növelték, hanem öntőcsapként szolgáltak



- a poncolás  a vastag alapanyag 

ellenére hátoldalon is látható

Megfigyelések és következtetések

- az alapanyagot kilágyították



- a lemezpánttal a korong  

rögzítését úgy oldották meg, hogy 

az a díszített oldala felől bírta el a 

nagyobb terhelést – az volt a teteje

(Knape-Nordström 1994)

Megfigyelések és következtetések

- a korongot a belső oldal felől még az 

öntvénycsonkok is alátámasztották
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Megfigyelések és következtetések 



3D lézer szkenner 

Megfigyelések és következtetések

- a térbeli mérésekre a hagyományos 

eszközök nem, vagy alig alkalmasak

- a  síkbeli mérésekre 

viszont a 

hagyományos 

eszközök teljesen 

megfelelőek

schubler - 2D 
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Megfigyelések és következtetések

- az öntött elemek íve és görbülete változó

- az elemeket síkban öntötték meg és

utólag, egyenként hajlították ívesre 



• A vizsgálatok alátámasztották, hogy: 

• az elemeket ugyanabban az öntőformában sorozatban gyártották

• legalább kétrészes zárt formát használtak

• a hasfalvi és a balkåkrai korong ugyanazon műhely helyi terméke volt

• a díszítések utólag, poncolóval készültek

• az öntött elemeket síkra öntötték és utólag, egyenként hajlították meg

Új eredmények és következtetések

• A vizsgálatok bebizonyították hogy: 
• az öntőforma függőlegesen állt az öntéskor
• az öntéskor a küllős kerék volt alul
• a felső nyúlvány végén volt az engusz, amelyet utólag levágtak
• az elemek meghajlításához nem használtak sablont 
• a bordák gondosan megtervezett, rejtett öntőcsapok voltak 
• a tárgy teteje volt a díszített korong, s a díszítés felfelé nézett   



Új eredmények és következtetések

A sorozatban gyártott termékek, pl. a hasfalvi és a balkåkrai korong, mintegy kijelölik azt a régiók 

közötti útvonalat, amely Itáliától a Kárpát-medencén át húzódott Skandináviáig. Amelyen nem csak a 

tárgyak, de velük együtt a kulturális elemek interregionális áramlása is magától értetődő volt.
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