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Tantárgyfelelős és a tantárgy előadója: Dr. Török Béla egyetemi docens 

Intézet/Tanszék:  Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet 

A tárgy státusza a tanulmányi programon belül:  

Szabadon választható tárgy a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának nappali 

anyagmérnök BSc. hallgatói számára. (Ajánlható a Bölcsészettudományi Kar történelem, 

régészet illetve kulturális antropológia szakos hallgatóinak is.) 

 

A kurzus célja és leírása:  

A szabadon választható tárgy általános célja az archeometallurgia - mint az iparrégészethez, 

korabeli fémtechnológiák történetéhez interdiszciplinárisan kapcsolódó, relatíve fiatal, 

ugyanakkor világszerte dinamikusan fejlődő, speciális műszaki tudományág – 

alapvetéseinek, törekvéseinek, tevékenységi területeinek definiálása, felvázolása. Ezen belül 

cél az archeometallurgiai kutatásokhoz, tudományterületekhez tartozó legfontosabb hazai és 

külföldi szervezetek, szerveződések, illetve az alapvető, összefoglaló jellegű szakirodalom 

bemutatása. Az előadások, prezentációk során a hallgatók vázlatos, ugyanakkor átfogó képet 

kapnak a különböző fémek előállításával, alakításával, kezelésével kapcsolatos korabeli 

technikákról, technológiákról a kezdetektől a 17-18. századig, mégpedig az 

archeometallurgia interdiszciplináris jellegének fókuszából. Ezáltal a hallgatók komplex, 

bevezető jellegű archeometallurgiai alapismereteket szereznek az iparrégészeti alapoktól 

kezdve, a régészeti leletek műszaki vizsgálatain és a kapcsolódó rekonstrukciós kísérleteken 

át, a technikatörténeti vonatkozásokig.  

A kurzus érdeklődést felkeltő, orientáló szereppel is bír; célja a megfelelő attitűd kialakítása 

az érdeklődő hallgatók esetében a mesterképzésben kapcsolódó kiegészítő 

archeometallurgiai szakirány, illetve esetleg még később a doktori iskolában választható 

speciális szaktárgy (rekonstrukciós archeometallurgia) választására. A tárgy – amelynek 

oktatója az ország egyedüli archeometallurgusa - hiánypótló jellegű, módszertanát, 

szerkezetét tekintve úttörő szerepet szándékozik betölteni hasonló, interdiszciplináris 

ismeretanyagot feldolgozó és közlő modulok kialakítása céljából. 

 

A kreditpontok megszerzésének követelményei: 

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel, illetve a kurzust záró teszt-feladatsor 

megírása. A kreditpontok megszerzésének követelménye „Megfelelt” vagy „Kiválóan 

megfelelt” minősítésű félévi értékelés, amelynek alapja húsz kérdésből álló feleletválasztós 

(háromból egy jó) teszt-feladatsor. A teszt-feladatsor értékelése: 0-10 jó válasz – „Nem felelt 

meg”, 11-16 jó válasz – „Megfelel”, 17-20 jó válasz „Kiválóan megfelel”. Sikertelen 

dolgozat esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében hiánypótlási lehetőség van. 
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Oktatási módszer: 

Előadások PowerPoint prezentáció segítségével, filmvetítés, régészeti leletanyag, illetve 

lehetőség esetén egy-egy tárgy műszaki vizsgálata egyes fázisának bemutatása (pl. SEM-

EDS), valamint lehetőség szerint múzeumlátogatás, illetve iparrégészeti ásatás látogatása. 

Oktatási segédeszközök:  

Az előadások tömörített PowerPoint változata, illetve néhány kapcsolódó rövid tanulmány a 

tárgyjegyzőtől megkapható. A Miskolci Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0071 

azonosító számú, Kompetencia alapú, korszerű, digitális komplex tananyagmodulok 

létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú 

műszaki képzési területeken című projektje keretében elkészült a tárgyjegyző 

Archeometallurgia c. digitális tananyaga - az ország első archeometallurgiai egyetemi 

jegyzeteként – és elektronikus formában 2014. őszétől elérhető a www.tankonyvtar.hu 

portálon.    

Kell-e jelentkezni a kurzusra: 

Igen, a félév megkezdése előtti héten, számítógépen. 

Előfeltétel: Fémtechnológia  

 

Kötelező szakirodalom: 

Dr. Török Béla: Archeometallurgia. Miskolci Egyetem, 2013. digitális tananyag a TÁMOP-

4.1.2.A/1-11/1-2011-0071 számú, „Kompetencia alapú, korszerű, digitális komplex 

tananyagmodulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása 

fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú műszaki képzési területeken” című projekt 

keretében    

Tylecote, R.F.: A History of Metallurgy. The Institute of Materials. London. The Bath Press, 

Avon. 1992. 

Renfrew, C. – Bahn, P.: Régészet – Elmélet, módszer, gyakorlat (Archeometallurgia p. 323-

333.), Osiris kiadó, Budapest, 1999.    

Ajánlott szakirodalom: 

Agricola, G.: De re metallica Libri XII (Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról, 

1556); az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadványa, Műszaki 

Könyvkiadó, Franklin Nyomda, Budapest, é.n. 

Habashi, F.: A History of Metallurgy. Métallurgie Extractive Québec, Enr. 1994. 

Heckenast G. – Nováki GY. – Vastagh G. – Zoltay E.: A magyarországi vaskohászat 

története a korai középkorban; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 

Gömöri J.: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat (Magyarország iparrégészeti 

lelőhelykatasztere I. Vasművesség); a Soproni Múzeum Régészeti gyűjteménye és az 

MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága kiadványa, Hillebrand 

Nyomda Sopron, 2000. 

Török B.: Archeometallurgia - a múlt kohászata, a jelen műszaki vizsgálataival, a jövő 

régészettudományáért; Gesta - A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének 

folyóirata IX (2010); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.),  

Miskolc, 2010. p. 25-29. 

http://www.tankonyvtar.hu/
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Tantárgytematika: 

 

Hét:                                                            Témakörök: 

1. 
Az archeometallurgia fogalma, definiálása - mint relatíve új kutatási és 

tudományterület - létrejötte, szervezeti-szerkezeti fejlődése, alapvető tevékenységi 

területei.  

2. 
Az archeometallurgia alapvető interdiszciplináris vonatkozásai hazánkban és 

Európában. Fontosabb hazai és külföldi események, szervezetek, kutatók és 

kiadványok az archeometallurgia és a kohászattörténeti kutatások vonatkozásában. 

3. 
A fémelőállítás, fémhasználat és az egyes régészeti korok összefüggése Európában és a 

világ különböző területein. 

4. 
Színesfémek archeometallurgiája – A réz és réz alapú ötvözetek előállításának, 

felhasználásának kezdetei, kapcsolódó korai technológiáik, régészeti örökségük.  

5. 
Az ón, ólom és nemesfémek előállításának, felhasználásának alapvető technikatörténeti 

jellemzői. A színesfémek archeometallurgiai vizsgálatának tárgyai, céljai, módszerei.    

6. 
A vas használatának, előállításának történeti fejlődése, alapvető jellemzői a kezdetektől 

a középkorig. A vaskohászat egyes technológiai korszakai a Kárpát-medencében. 

7. 
Korai középkori kárpát-medencei vaskohászati műhelyek és bucakemencék típusai, a 

korabeli bucavas-kohászat alapvető technikai-technológiai folyamatai, jellemzői. 

Nevezetes avar-, honfoglalás- és Árpád-kori vaskohászati lelőhelyek. 

8. 
Középkori kovácsműhelyek fajtái. A vízikerék használatának technológiai hatása, a 

vashámorok elterjedése. Késő középkori és újkori vaskohászat alapvető kemencéi, 

eszközei, technológiai jellemzői Magyarországon és Európában (13-18. sz.). 

9. 
Az archeometallurgiához kapcsolódó főbb kutatási, műszaki vizsgálati módszerek. 

Leletek (érc, salak, kemencedarab, fúvóka, stb.) kémiai és ásványtani vizsgálata, 

különös tekintettel a vas archeometallurgiájára. 

10. 
Régészeti leletek anyagszerkezetének vizsgálata, eszközök, módszerek. Történeti vas- 

és egyéb fémtárgyak mikroszerkezetéről optikai és pásztázó elektronmikroszkóppal, 

illetve mikroszondával megállapítható alapvetések.  

11. 
Technológiai rekonstrukciós törekvések az archeometallurgiában, a kísérletek alapvető 

fajtáinak bemutatása (korhű technika, laborkísérlet, rekonstruált anyagok). 

12. 
Filmvetítés, múzeumlátogatás (pl. Központi Kohászati Múzeum, Miskolc-Felsőhámor; 

Városi /Kohászati/ Múzeum és Ipartörténei Skanzen, Ózd), esetleg ásatás látogatása. 

13. 
Beszámoló teszt-feladatsor kitöltése, értékelés. 

14. 
Hiánypótlás, szándék esetén javítási lehetőség. 

 

 

Miskolc. 2014. január                                                                                      Dr. Török Béla 


