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opron városa és környéke elsõ állomása az Ausztriából jövõ ,,S ,,Európai Vaskultúra Útja  elnevezésû nemzetközi turista-
program magyarországi szakaszának. Minden tekintetben méltó 
reprezentánsa Sopron e programnak. A csodálatosan szép, 
hangulatos város történelmi múltja és a szakmatörténet terén az 
utóbbi években innen irányított  eredményes régészeti  
kutatómunka, a környékbeli gazdag leletanyag jogosan kiemeli ezt 
az „állomást”.

A Dunántúl ÉNy-i részén eddig három 7-12. sz.-i kohótípust ismerünk. Az avar korban 
használt magas felépítésû kohókat a magyar honfoglalás után két kohótípus váltja fel. Az 
Imolai (Borsod m.) típusú kohók Sopron és Veszprém Szent István kori megyeközpontjai 
mellett is elõkerültek és a feltárt kemencék meg is tekinthetõk a helyi múzeumokban. Vas 
megyei jellegzetes, oldalról fújtatható kettõs kohókat használtak már a korai Árpád-
korban, ezek az alpesi mintára épített kemencék Kõszegfalván, Vasváron és Olmódon 
kerültek elõ. Vasvár volt a terület vasbegyûjtõ helye és kohászati szervezeti központja.

Ércelõkészítés. Az olvasztásra elõkészített érceket aprították, mosták, pörkölték, hogy 
csökkentsék a szerkezeti vizet, így a kohók mellett talált ércek már hematit (Fe O ) ásványi 2 3

összetételt mutatnak. A kohók közelében feltárt ércpörkölõ tûzhelyek átlag 150 cm hosszú 
és 70 cm széles, kiégett oldalú, teknõ alakú mélyedések. Ilyeneket találtak a zamárdi avar, a 
soproni 10. századi (Potzmann dûlõ) és a répcevisi 12. századi vasolvasztó mûhelyeknél.

Fûtõanyag, faszénégetés. Két-három méteres átmérõjû, kerek formájú, sekély mélységû 
faszénégetõ boksa alapokat eddig csak a nemeskéri, a tömördi és az iváni kohók mellett 
tártak fel a honfoglalást megelõzõ, avar korszakból (7-9. sz.). A faszenet általában 
kocsányos, vagy kocsánytalan tölgybõl (Quercus robur/petrea) égették a 12 megvizsgált 
avar, ill. Árpád-kori kohászati lelõhely majd mindegyikénél.

A „Vaskultúra Útja” programjában, Sopronban a Régészeti Múzeum (Fabricius-ház), a 
Központi Bányászati Múzeum és az Erdészeti Múzeum is fontos látnivalókat tár az érdek-
lõdõk elé. Izgalmas kirándulás lehet a kópházi vasércbányák megtekintése.

Sopronban, 1867-ben megalakították a Régészeti Egyesületet, a következõ évben pedig a 
múzeumot. A Városi Múzeumnak 1913-ig nem volt állandó otthona. Jelenleg pedig már 
17 önálló gyûjteményt kínál a város látogatóinak.

Fabricius Ház mûemlék épület, a 14. században polgárház volt. Itt helyezték el 
a középkori pincében a Római kori kõtárat, amelynek kiemelkedõ együttese a 
Capitóliumi triász-szoborcsoport. A „3000 év a Borostyánkõ út mentén” címû 
kiállítás két szinten mutatja be Sopron és környéke történetét a kora vaskortól a 
17. századig. 
(Cím: Soproni Múzeum – Fabricius Ház 9400 Sopron, Fõ tér 6.; 
Telefon: /99/ 311-327).

Központi Bányászati Múzeum a középkori alapú, 17. századi kora barokk 
stílusban épült Esterházy-palotát kapta meg és 1957-tõl, megalakulásától itt 
mûködik. Gyûjteményei közül a legjelentõsebbek: az iparmûvészeti (4110 db.), 
az ipar- és technikatörténeti (1380 db.) és a fõleg ásványokat tartalmazó 
természettudományi (2500 db.) Állandó kiállításai: Ásványok, kõzetek, 
bányatermékek; A bányászat technikai fejlõdése az õskortól napjainkig; Kõolaj-, 
földgáz- és ércbányászat; A bányászat a képzõmûvészetben; A bányászat az 
iparmûvészetben; Bástyakert. 
(Cím: Központi Bányászati Múzeum. 9400 Sopron, Templom u. 2.; 
Telefon: /99/ 338-902).

Erdészeti-, Faipari- és Földméréstörténeti Gyûjtemény. Az 1920-as években 
Csehszlovákiához került Selmecbányáról áttelepült Erdészeti és Bányászati Akadémia 
egyik része Erdészeti és Faipari Egyetem néven ma is Sopronban mûködik. Az 1931-ben 
született intézmény a II. világháború alatt megsemmisült, majd 1982-ben újra megnyílt. 
Szintén az Esterházy palotában kapott helyet. Tárgygyûjteménye 4649 db. erdészeti, 
faipari és földmérési szerszámot, mûszert stb. tartalmaz. Emellett oklevél- és közirattára 
(6428 db.), fotó-, film- és videó-gyûjteménye, valamint könyvtára is jelentõs. Állandó 
kiállításán az erdészet és faipar szakágait, az erdészet- és oktatástörténet, a földmérés, 
erdõrendezés, -nevelés, -használat, -védelem, faszállítás, fafeldolgozás és 
környezetvédelem témakörét mutatják be.

Mindezeken túl Sopron Néprajzi Kiállítása, Patikaháza, Pékmúzeuma, Régészeti 
Kiállítóhelye, Várostörténeti Kiállítása, a Zettl-Langer Gyûjtemény, a Bányászati 
Emlékmúzeum és a gazdag anyaggal rendelkezõ egyházi és képzõmûvészeti tárlatok 
nyújtanak több napos programot a turistáknak.

Gyõr-Moson-Sopron megyében a fentieken kívül még 29 bejegyzett múzeum, illetve 
kiállítóhely található, amelyek fõleg e táj kultúrtörténeti örökségérõl adnak értékes 
információt.

Gyõr város ma hazánk egyik igen jelentõs acélfeldolgozó központja, mindenekelõtt az 
1896-ban alapított Magyar Vagon és Gépgyár, illetve ennek utódvállalata és üzemei révén.

Vas megyében 34 bejegyzett múzeum és közgyûjtemény várja az érdeklõdõ turistákat.

Vasváron találták egyébként Szombathely után Vas megye területén a legtöbb római kori 
leletanyagot. 1948-ban római kori vaskohót és fûtõberendezést tártak fel a volt Domonkos 
kolostor alsó udvarán. 

A Szentgotthárdi Kaszagyár múltját okmányok alapján 1351-ig lehet visszavezetni. 
Korábban az ausztriai Mondesee község kolostorában mûködött egy kaszajavító 
kovácsmûhely, az ebbõl fejlõdött kaszaüzemet 1902-ben telepítették át Szentgotthárdra 
kasza és vívópenge gyártás folytatására.

A kópházi bányamezõ közelében feltárt  kohók:
1. Sopron Potzmann 2. Sopron, Bánfalvi u. 3. Harka 
4. Kópháza, a bánya mellett talált kohómaradvány

Nemeskér, Rétrejáró alja (1972.) ásatási szelvényrajz

Késõ avarkori és árpádkori vasolvasztó helyek a Nyugat-Dunántúlon

Sopron, Fabricius-ház

Sopron, Erdészeti Múzeum

Sopron, Központi Bányászati Múzeum  
az egykori Esterházy palotában

Esterházy-bányászserleg, 
Selmecbánya (1650.)

Magyar bányász,
festett szobor 18. sz. Magyar Olajipari  Múzeum, Zalaegerszeg

Brennbergbánya, bányásztemplom

Fabricius-ház, Borostyánkõút kiállítás

Sopron, Stornóház történeti kiállítás
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