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A Magyar Tudományos Akadémia Iparrégészeti és Archeometriai 
Munkabizottsága, a Kézmûvesipar-történeti Munkabizottsággal karöltve 2004 óta 
szervez a történeti-régészeti korok nyersanyagaival, azok megmunkálásával és 
felhasználásával kapcsolatos tematikus konferenciákat. Ezeken az 
összejöveteleken az elõzõ években az egyes szakterületek kutatói a föld, agyag, fa 
és fémek felhasználási és megmunkálási módjait tárgyalták. 2009-ben került sor a 
csont- és bõripar történetét, régészetét, néprajzát megvitató két napos 
konferenciára, amely a Magyar Mezõgazdasági Múzeumban kapott helyet. Ennek 
a tudományos összejövetelnek a hozadéka a Csont és bõr. Az állati eredetû 
nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza címû tanulmánykötet, 
melyben a konferencia elõadói munkájukat, kutatásaik eredményét részletesen 
ismertetik. A projektnek több soproni vonatkozása is van; az elõzõ konferenciák 
egyikét is Sopronban rendezték (2005-ben), jelen kötet az MTA VEAB Soproni 
Tudós Társaságának gondozásában jelent meg, sajtó alá rendezéséhez és 
kiadásához pedig a Scarbantia Régészeti Park Alapítvány is hozzájárult. A kötet 
egyik szerkesztõje Gömöri János régész, a Régészeti park Fórum Múzeumának 
vezetõje, aki az MTA VEAB tudományos munkájában is vezetõ szerepet játszott 
az elmúlt évtizedben. 

A témából és a kötet jellegébõl adódóan a tanulmányok a régészet, a 
történelem és a néprajz részterületeinek igen széles spektrumát fedik le: a 
tímármesterség történetétõl és régészeti emlékeitõl kezdve a csontfaragás kísérleti 
régészeti kutatásán át a nyersanyagok biológiai adottságainak tárgyalásáig vagy a 
szõrmekereskede-lem írásos forrásainak bemutatásáig terjed a paletta. Ennek 
megfelelõen a tanulmányok mind földrajzilag (a Kárpát-medencén belül), mind 
kronológiailag igen eltérõ témákból merítenek. A tematikus sokféleség egyben 
módszertani és megközelítésbeli változatosságot is jelent, s ebbõl adódik a kötet 
legnagyobb erénye, a lehetséges kutatási irányok sokrétû bemutatása. A 
tanulmányok sok esetben a felvonultatott tudományágaknak is csupán egy-egy 
részterületére fókuszálnak, így ebbõl adódóan természetes, hogy a kötet nem 
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vállalkozhatott a téma teljes körû feldolgozására. Mivel azonban magyar nyelven 
ehhez hasonló gyûjteményes kötet vagy a témával foglalkozó összefoglaló 
monográfia egyelõre nem látott napvilágot, a kötet hiánypótló keresztmetszetet 
ad a témával foglalkozó szakemberek munkájáról, miközben bemutatja a Kárpát-
medence anyagának gazdagságát és felvillantja a téma további kutatásában rejlõ 
lehetõségeket. Örvendetes, hogy a tanulmányok többsége az elmúlt 10 év eddig 
közöletlen kutatásaiból merít, és a kötetben olyan fiatal szakemberek is 
publikációs lehetõséghez jutottak, akiknek munkájával a hazai közönség még 
csak kevéssé ismerkedhetett meg. 

A kötet, bár a tanulmányok nem rendezõdnek nagyobb fejezetekbe, 
tematikailag három nagyobb alegységre bontható. Az elméleti, metodológiai 
tanulmányok mellett a kötet elsõ felében a csontfeldolgozás régészeti kutatásával 
foglalkozó, második részében pedig a bõripar történetének aspektusaira 
fókuszáló cikkek alkotják a munka gerincét. Mind a csontfeldolgozást bemutató 
blokk, mind a bõr- és szõrmeipar történetét tárgyaló nagyobb alegység idõrendi 
sorba rendszerezi a tanulmányokat, vagyis a kronológia a kötet közepén 
újrakezdõdik. A tanulmányok elrendezése így elsõ pillantásra nem következetes; 
az egyszerûbb áttekinthetõség érdekében érdemes lett volna nagyobb, tematikus 
fejezetekbe rendezni a cikkeket. A kötetben publikált eredmények szélesebb körû 
népszerûsítését segíti, hogy minden munkához angol nyelvû összegzés is tartozik 
(ez alól az egyetlen kivétel Alice Choyke cikke, amely teljes terjedelmében angol 
nyelven jelent meg, magyar összefoglalóval). 

Az elsõ blokkban néhány általános bevezetõ ill. módszertani jellegû 
tanulmányt találunk. Faragó Sándor – aki a soproni közönség elõtt bizonyára jól 
ismert, hiszen a Nyugat-Magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces 
Állattani Intézetének igazgatója – bevezetõ írásában a vadászó életformát folytató 
korai ember és a vad közötti kölcsönhatást, a vadászathoz kapcsolódó szervezési 
feladatok kulturális evolúciós jelentõségét tárgyalja. A vadászat 
melléktermékeiben, az elejtett vad mint nyersanyag hasznosításában találjuk meg 
a kézmûvesség, így a csont- és bõrfeldolgozás legkorábbi gyökereit. Faragó felvet 
néhány módszertani problémát a vadászott és háziasított állatok gazdasági 
szerepének megítélésével kapcsolatban, és röviden felvázol néhány alapvetõ 
tendenciát a vadászat szerepének történeti alakulásáról; részletes elemzésre a 
tanulmány kínálta terjedelemben nyilván nem volt lehetõség, de a cél nem is ez, 
hanem a problémakör tágabb történeti kontextusba helyezése, a csont- és bõripar 
kezdeteinek felvázolása volt. 

A következõ, kifejezetten módszertani jellegû értekezésekben az állati nyers-
anyagok régészeti értékelésének néhány problémáját járja körül a kötet. Alice 
Choyke, a csontmegmunkálás régészeti állattani megközelítésének egyik 
hazánkban élõ, nemzetközi viszonylatban is igen elismert kutatója az ásatásokon 
elõkerült csonteszközök értelmezésének fõ problémáit vázolja, számba véve a 
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mintavétel megbízhatóságából, a nyersanyag megválasztásából, a megmunkálás 
nyomainak felismerésébõl fakadó fõbb kérdéseket, az elmúlt 30 év kutatását 
foglalva össze. Tanulmányának fõ tanulsága, amelyet a kötet esettanulmányainak 
olvasásakor is érdemes észben tartani, hogy az állati nyersanyag megmunkálása 
komplex folyamat, amit számos tényezõ befolyásol, és elválaszthatatlan az adott 
társadalmi kontextustól: éppúgy szerepet játszik benne az adott régióra jellemzõ 
tradíció, mint a technológiai feltételek, egyes technikák és tárgytípusok presztízse, 
a piaci igények, a nyersanyag fizikai adottságai vagy az adott állatfajjal 
kapcsolatos képzettársítások, szimbolikus jelentéstartalmak. A tanulmány így a 
kötet többi régészeti vonatkozású cikkéhez is egyfajta bevezetõként, alapvetés-
ként szolgál. 

Csippán Péter szintén egy fontos módszertani kérdést, a nyersanyagokat feldol-
gozó mûhelyek régészeti azonosításának problémáját járja körbe. A csont- és 
bõrfeldolgozás mûhelyei sok tekintetben különlegesek, és a más mûhelyekre 
alkalmazott kritériumok nem feltétlenül állják meg a helyüket az azonosításuk 
során. A nyersanyag, késztermék és mûhelyhulladék a régészeti leletképzõdés 
folyamán ugyanis akár teljesen megsemmisülhet (mint például egy tímármûhely 
esetében); speciális szerszámokra és munkaeszközökre, melyek a beazonosítást 
megkönnyítenék, a mestereknek nem minden esetben volt szüksége, sõt néha 
még mûhely helyiség sem volt szükséges az adott gazdasági tevékenységhez, így 
gyakran csupán közvetett leletekbõl tudunk következtetni egy mûhely meglétére. 
(Ezzel a tanulmánnyal a kötet késõbbi cikkei is sok esetben összecsengenek; egy 
tímármûhely régészeti azonosításának folyamatát írja le igen szemléletesen 
Bartosiewicz László és Petényi Sándor közös cikke, míg a kovácsmûhelyek 
régészeti emlékeivel és azonosításának lehetõségeivel két tanulmány is 
foglalkozik.) Csippán külön kitér a mészárszékek mint speciális feldolgozó 
mûhelyek tárgyalására is. 

Daróczi-Szabó Márta és Tóth Zsuzsanna két cikke a csonteszközök kísérleti régé-
szeti vizsgálatával, közelebbrõl a csonteszközökön fellelhetõ kopásnyomok 
elemzésével (tracéologie, traszeológia) foglalkozik. Mindkét fiatal szakember 
Franciaországban végzett kísérleteinek eredményeit ismerteti, mely során a 
szerzõk rekonstruált õskori módszerekkel maguk által készített csonteszközöket 
próbáltak a hagyományosan az adott tárgytípusnak megfeleltetett feladatra 
használni, és a megfigyelt kopásnyomokat régészeti megfigyelésekkel összevetni. 
A csonteszközök ilyen típusú mikroszkópos vizsgálata nyugat-európai 
viszonylatban is új részterületnek számít, magyarul pedig még alig olvasható 
valami a témában. A traszeológia vizsgálati módszere jóval egzaktabb a gyakran 
szubjektív tipológiánál és morfológiánál, így kiváló kiegészítõje lehet az utóbbi 
két elemzésmódnak. Igen hasznos Tóth Zsuzsanna cikkének elméleti illetve 
módszertani kitérõje, melyben a kísérleti protokoll megtervezése, a dokumentáció 
és az értelmezés menetét foglalja össze röviden. 
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Hasonló kopásnyom-elemzési vizsgálatokat folytatott Bácskay Erzsébet is, aki 
Csongrádi Balogh Évával közösen publikált cikkében a csont- és bõrfeldolgozás 
munkafolyamatainak pattintott kõeszközökön kimutatható nyomait tárgyalja, 
több, az õskõkortól a bronzkorig datálható lelõhely anyagának feldolgozásával. A 
szerzõk sorra veszik és leírják a bõrmegmunkálás során keletkezett használati 
kopásnyomok típusait és az eszközök használatának rekonstruálható, jellegzetes 
módjait, illetve az értelmezés korlátait. (Érdemes megjegyezni, hogy Bácskay 
Erzsébet azóta új publikációban is ismertette neolit, mezolit és paleolit 
lelõhelyeken tett megfigyeléseit.) 

Egy kronológiai rendet követõ, fõleg esettanulmányokat felvonultató, 
csonteszközök vizsgálatával foglalkozó blokkot nyit meg T. Dobosi Viola 
õskõkorról írott tanulmánya, melyben a neves kutató az állati eredetû 
nyersanyagok feldolgozásáról adatot szolgáltató legfontosabb lelõhelyek és 
leletek összegzõ áttekintését adja némi kutatástörténeti háttérrel. Bár ebben a 
korszakban a megmunkált csontok száma elenyészõ, és úgy tûnik, ezt a 
nyersanyagtípust nem használták ki teljesen, ám feldolgozásának és 
megmunkálásának módja a késõbbi régészeti korok kézmûiparos gyakorlatának 
gyökere, s így különös figyelmet érdemel. A csontból munkaeszközök, fegyverek, 
hangszerek, a mobil mûvészet tárgyai készültek, de ugyanekkor építõ- és 
tüzelõanyagként is szolgált az õskõkor embere számára. Külön érdekesség, hogy 
az ebbõl a korból származó csonteszközök megmunkálási módja alig különbözött 
a pattintott kõeszközök kialakításának metódusától (pattintás, szilánkolás, 
csiszolás).  

A csonteszközökkel kapcsolatos esettanulmányok sorában Kustár Rozália és 
Tugya Beáta cikke az elsõ, akik a késõ bronzkor egyik jellegzetes típustárgyáról, az 
ún. csontkorcsolyáról közölnek rövid elemzést. A két szerzõ néhány, eddig 
közöletlen leleten keresztül mutat rá az ebbe a kategóriába puszta morfológiai 
hasonlóságok miatt sorolt tárgyak különbözõségeire. Bár a tárgytípus egyféle 
funkciója (mint csontkorcsolya vagy szántalp, ironga) néprajzi adatok alapján 
azonosítható, többféle használati mód is felvetõdik. (Ezt a problémakört járja 
kicsit körbe ugyanebben a kötetben Kõrösi Andrea cikke is, aki szarmata 
csontkorcsolyák értelmezését adja.) 

A következõ két tanulmány a tiszaroffi víztározó gátjának építése során 
elõkerült nagyszámú régészeti lelõhelyek anyagából merít. Bárány Annamária és 
Hajnal Zsuzsanna adatközlõ cikke egy koraközépkori gepida agancsfeldolgozó 
mûhelyet, illetve szarmata és gepida objektumokban talált csontfésûket mutat be. 
A meglepõen nagyszámú (55 db) elõkerült fésûrõl a szerzõk a tipológián túl 
mérettáblázatot is közölnek.  

Ugyanennek a földrajzi régiónak egy leletérõl ír Molnár Erzsébet. A 
tanulmánya témájául választott, darucsontból készült kettõs avar csontsíp a 
tárgytípusra jellemzõtõl eltérõen nem sírból, hanem településrõl került elõ. Ezt a 
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tárgytípust eddig csak avar lelõhelyekrõl ismerjük. Molnár a tárgyleírás után 
röviden áttekinti a téma kutatástörténetét, az eddig elõkerült leleteket, és említést 
tesz a kapcsolódó írásos forrásokról is. 

Kõrösi Andrea, a Mezõgazdasági Múzeum archeozoológusa, a kötet egyik 
szerkesztõje egy lelõhely szarmata és avar csonteszközeit vizsgálja, közel 250 
leletet. A csontsimítók, kaparók, spatulák, árak, vésõk leírása mellett – Kustár és 
Tugya cikkéhez hasonlóan – Kõrösi is kitér az ún. csontkorcsolyák tárgyalására. 
Ezt a tárgytípust – fõként Herman Ottó néprajzi megfigyeléseinek nyomán – 
sokáig korcsolyaként határozták meg, és a típus neve így gyûjtõfogalommá vált, 
amely azonban csupán tipológiai, de nem funkcióbeli azonosságot takar. Bár a 
nemzetközi szakirodalomban a tárgytípus valódi használati módjairól szóló vita 
egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza, a magyar terminológia még mindig 
hiányos. Kõrösi néhány elnevezésbeli javaslattal egészíti ki a tárgyak tipológiai 
vizsgálatát.  

Egy igen érdekes, a szakirodalomban is némileg elhanyagolt tárgytípussal, a 
csontüllõkkel foglalkozik Gál Erika, Kovács Eszter, Kováts István és Zimborán Gábor 
közös cikke. Ez a tárgytípus ritka, de általában könnyen beazonosítható; magyar 
viszonylatban csak középkori kontextusból ismert. Tipikusan fémsarlók 
fogazásakor használták, a csontleletek a sarlók fémfogainak lenyomatát õrzik, így 
közvetve kovácsmûhely jelenlétére illetve mezõgazdasági munkák végzésére is 
bizonyítékként szolgálhatnak. A szerzõk az összes, 10–13. századra datált 
magyarországi leletet röviden áttekintik, és a cikk végén leletkatasztert közölnek 
a Cegléd-Fertály földek lelõhely kovácsmûhelyében talált, eddig publikálatlan 
üllõkrõl. 

Szintén egy kovácsmûhely régészeti állattani bizonyítékaival foglalkozik 
Kvassay Judit és Vörös István cikke. Kolon Árpád-kori településén egy mûhely 
hulladékával töltõdött fel egy használaton kívüli kút, melynek állatcsont anyaga 
közvetett bizonyítékként szolgált a mûhely létezésére. A teljesen atipikus 
eloszlást mutató csontanyagban talált nagyszámú kecskeszarv valószínûleg a 
tûzhely fûtéséhez használt szarureszelékkel hozható kapcsolatba.  

Magyar Kálmán egy kisebb régió, a Dél-Balaton középkori, templom körüli 
temetõibõl elõkerült, csont- és bõriparral összefüggésbe hozható leletekrõl ad 
áttekintést. Mindössze öt lelõhelyen maradt csak meg értékelhetõ csontlelet illetve 
bõrmellékletre utaló nyom. A tárgyak típusukat és technikai kifinomultságukat 
tekintve is igen változatosak: egyes darabok házilag készültek, mások 
elkészítéséhez komoly szaktudásra volt szükség. A szerzõ külön foglalkozik a 
csontosövek valamint csontöv tartozékok vizsgálatával. 

Nagy Györgyi összefoglalója az elefántcsont mint nyersanyag biológiai és 
morfológiai jellemzõit, felhasználási módjait, a beszerzésével kapcsolatos 
kereskedelmi utakat és az anyaghoz kötõdõ szimbolikus elképzeléseket tekinti át. 
Tágabb értelemben az elefántcsont-mûvesség emlékei közé sorolhatók a rozmár- 
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és vízilóagyarból illetve cethal fogából készített tárgyak is. Ez a tanulmány egy 
kicsit kilóg a kronológiai sorból, talán szerencsésebb lett volna a nyersanyagokkal 
foglalkozó általános illetve módszertani tanulmányok közé illeszteni. 

A bõripar történetéhez kapcsolódó blokk elsõ cikkét Kocsis László jegyzi, aki a 
római hadsereg állati nyersanyag-felhasználásáról ír röviden. A hadseregnek 
saját, hadiellátásra berendezkedett mûhelyei voltak, amelyek a táboron belül 
gondoskodtak a katonai felszerelés karbantartásáról és önellátó utánpótlásáról; 
késõbb a táborok mellett kialakuló katonai települések (canabae-k és vicusok) 
adtak helyet a katonákat kiszolgáló kézmûveseknek. Bár a csontmûvességrõl 
sokat tudunk, a bõrfeldolgozás rekonstrukciója nehezebb, hiszen a bõr csak 
bizonyos környezeti feltételek mellett marad meg, és így a késztermékek teljes 
csoportja hiányzik a régészeti leletanyagból. Kárpát-medencei viszonylatban 
nagyon kevés az értékelhetõ lelet, így Kocsis hat nyugat-európai (svájci, német és 
holland) lelõhely bõrleleteinek tárgyalásán keresztül mutatja be a problémakört. 

Szintén a római kori bõrmûvesség témakörébe tartozik Pásztókai-Szeõke Judit 
tanulmánya, amely egy ismert tárgytípus írásos források alapján történõ 
beazonosításának problémáját járja körbe. A szerzõ a régészeti kontextusból 
ismert, általában egyiptomi eredetûnek tartott parafa talpbetétû papucsot 
azonosítja a forrásokban taurinae-nek nevezett lábbelivel, a név új etimológiai 
magyarázatát kínálva.  

Vörös István (a kötetben második) tanulmánya az Árpád-kori 
prémkereskedelem és szõrmefelhasználás forrásait veszi sorra, nagyszámú 
okleveles adatot gyûjtve össze. A prémeket viszonylag sok helyen említik a 
források, de a feldolgozásuk gyakorlatára vonatkozó írásos adat alig áll 
rendelkezésre. Vörös számba veszi, milyen fajok fordulnak elõ a 
kereskedelemben ill. egyházi adományként, és külön tárgyalja a nyulaskerteket 
illetve a prémvadászattal, prémkereskedelemmel összefüggõ foglalkozásokra 
utaló forrásanyagot.  

B. Perjés Judit a budai Várból származó Szent György téri kútleletek kapcsán 
vázolja a középkori bõr lábbelik restaurálásának, konzerválásnak folyamatát, 
részletesen leírva a tárolás, tisztítás, tartósítás módját. A kútból elõkerült mintegy 
30 cipõ közel azonos módszerrel készült és a 14. századra datálható. A tanulmány 
röviden kitér a leletekbõl leszûrhetõ készítéstechnikai tanulságokra és a lábbelik 
készítésének rekonstruálható módjára. 

Érdekes helytörténeti adalékokkal szolgál Gömöri Jánosnak két, a 80-as években 
feltárt késõ középkori soproni tímármûhely kapcsán írt tanulmánya. Bevezetéskép-
pen rövid áttekintést ad a helyi múzeum gyûjteményében õrzött megmunkált 
csontleletekrõl, a csont- és bõrmûvesség emlékeirõl, összegyûjtve az idevágó 
történeti adatokat, írott forrásokat. Érdekes, hogy a tímárokról, vargákról, 
szûcsökrõl sokkal több említés esik a forrásanyagban, mint a csontmûvességrõl; 
régészeti szempontból viszont éppen fordított a helyzet, a bõrmûvesség emlékei 
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vannak kisebbségben. A tanulmány legérdekesebb kérdésköre, hogy mely ismert 
házhelyeket lehet tímárokhoz, szûcsökhöz, irhagyártókhoz kötni, illetve hogyan 
lehet a régészeti leletanyagban beazonosítani azokat a mûhelyeket, melyek 
létezésérõl az írásos források tudósítanak. Az Új utca – Szent György utca sarkán, 
illetve a Szent György utcában feltárt két mûhely beazonosítását az írott források 
lehetõvé tették, még ha az elõbbi lelõhely összekapcsolása Balassi tímár 16. századi 
tevékenységével nem is egyértelmû. A régészeti és írott források megfeleltetésének 
nehézségei, illetve az írott forrásanyag gazdagsága ráirányítja a figyelmet egy 
korabeli dokumentumokra támaszkodó adatbázis létrehozásának fontosságára, ami 
leletmentõ feltárások során információt adna a régésznek a lelõhelyre nagy való-
színûséggel lokalizálható mûhelyek létezésérõl, hogy így a feltárás célzottabb 
legyen illetve az adatgyûjtés kellõ körültekintéssel történhessen.  

A kötet többi tanulmánya már az újkor és a modern kor bõrmûvességével 
foglalkozik. Ringer István, Bartosiewicz László, Gál-Mlakár Zsófia, Horváth Antónia, 
Kissné Bendefy Márta és Kováts István közös tanulmánya egy 17. századi 
sárospataki bõrfeldolgozó mûhely anyagát mutatja be. Az iszapos, nedves 
közegnek köszönhetõen mind a bõrleletek, mind a bõrmegmunkálás eszközei 
meglepõen jó állapotban maradtak fenn, különleges alkalmat teremtve a 
régészeknek a mûhelyben folyó munkák rekonstruálásához. Bár teljes lábbeli nem 
került elõ, csupán több száz töredékes darab, ezek nagy részét azonban lábbeli 
típusra is be lehetett azonosítani, így a lelõhely viselettörténeti adalékokat is 
szolgáltatott. A fémmaradványokról, a mûhelyben használt szerszámokról és a 
mûhely állatcsont anyagáról (melyben egyszer használatos, ad hoc eszközök is 
elõkerültek) külön alfejezet tudósít. 

Petényi Sándor és Bartosiewicz László közös tanulmánya módszertanilag igen ta-
nulságos példáját adja az általános régészeti és a biorégészeti megfigyelések 
kombinációjában rejlõ értelmezési lehetõségeknek. A cikk témájául szolgáló 18. 
századi nemesi udvarház kovácsmûhelye ugyan nem került elõ a feltárás során 
(nem is biztos, hogy szükség volt külön épületre a mesterség folytatásához), de a 
tevékenységére vonatkozó közvetett bizonyítékok egybecsengenek. A 
környezetrégészeti adatok és az atipikus eloszlású állattani leletek elemzése, és 
ezen keresztül egy tímármûhely meglétének feltételezése lehetõvé tette olyan 
iparrégészeti objektumok azonosítását, amelyek értelmezése egyébként 
nehézségekbe ütközött. A cikk külön tárgyalja a tímárok tevékenységének 
közvetett, régészeti állattani lecsapódását és az ilyen leletek azonosítási, értékelési 
lehetõségeit. 

A kötet utolsó cikkei a 18–20. században lezajlott mélyreható gazdasági 
változások hatását, a bõripar átalakulását vizsgálják. A modern kori 
esettanulmányok szerzõinek néhány esetben a személyes megfigyelés és az 
iparág még élõ képviselõinek elbeszélése is értékes forrásanyagot nyújtott a 
munka menetével, szervezésével kapcsolatban. Szulovszky János a dualizmus 
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korának piaci átalakulását, a gyáripar és a nagykereskedések megjelenésének 
következményeit, a kisipar és nagyipar kibontakozó konfliktusát vázolja röviden. 
Gál Éva helytörténeti példán, két pécsi tímárcsalád sorsán keresztül mutatja be az 
iparág átformálódását. Lehetõsége volt személyesen is megfigyelni a tímárházak 
struktúráját, elrendezésbeli sajátosságaikat; az egyik, különösen jól dokumentált 
pécsi tímárházat régészetileg is feltárták. Pécs példája azért sajátos, mert a 
városnak nincs központi folyója, így az igen nagy vízigényû tímármûhelyek egy 
patak melletti „ipari negyedben” koncentrálódtak.  

Fodor Péter a Csongrád megyei szûcs céhek modern kori történetéhez gyûjtött 
össze néhány néprajzi, iparmûvészeti adatot. Szûcs Judit egy alföldi kisváros 
szûcsiparának 20. századi változásait tárgyalja, Gálhoz hasonlóan két család ill. 
két mûhely példáján keresztül, a század elsõ illetve második felébõl, igen gazdag 
recens anyagot vonultatva fel. Bár az általános tendencia a kisipar és a mesterek 
lassú eltûnése, mégis úgy tûnik, hogy az iparosodás és a gyárak megjelenése nem 
mindig volt romboló hatású, hiszen a gyárak munkalehetõséget jelentettek az 
egyébként kereset nélkül maradt mestereknek. A két pécsi család tímármûhelye 
jól mûködõ nagyvállalkozássá nõtte ki magát a 20. század elsõ felére, a Szûcs 
Judit által bemutatott családok pedig egészen napjainkig megõrizték az eredeti 
foglalkozást. 

A kötet záró tanulmánya ismét soproni helytörténeti érdekesség; Domonkos 
Ottó a helyi csont- és bõrmûvesség néhány középkori és kora újkori tárgyi emlékét 
mutatja be, illetve röviden kitér a helyi fésûsök, csizmadiák, tímárok, kefekötõk, 
szõrkereskedõk történetére, írásos adataira. A 14. századi kecskés címerû tornapajzs 
bõrszobrászati különlegesség, amely Közép-Európában egyedülálló lelet; a 
Ferences templomban („Kecske-templom”) õrzött tárgy inkább reprezentációs 
célokat szolgálhatott. A Soproni Múzeum Néprajzi Gyûjteményét gazdagítja az ún. 
kurírcsizma, amely egy 16–17. századi lovas futár viseletének része lehetett. A 
Múzeumban õrzött szép kivitelezésû, hímzett bõrövek azonban nem a magyar, 
hanem valószínûleg a tiroli viselet emlékei. A Sopronra vonatkozó írott források 
gazdagságát illusztrálja, hogy a hagyatéki leltárakban számos részletes utalást 
találunk a csont- és bõrmûvesség termékeire. 

A kötetben sajnos maradt néhány zavaró elütés, nyomdahiba, és a 
lábjegyzetek hivatkozásai nem mindenhol egységesek. Néhány esetben a hasonló 
tematikájú tanulmányokban érezhetõ némi redundancia, amit talán ki lehetett 
volna küszöbölni a szerzõk közötti egyeztetéssel, ám tudjuk, a gyakorlatban ez 
nem mindig megvalósítható. A kötet jellegébõl adódó egyenetlenségek ellenére a 
könyv átfogó képet ad a csont- és bõrmûvesség gyakorlatának történeti 
alakulásáról és a problematika kutatásának fõbb irányairól, módszereirõl. 
Elsõsorban szakmabeli (régész, történész, etnográfus) közönség forgathatja 
haszonnal, de a téma iránt érdeklõdõ laikus is sok érdekességet, helytörténeti, 
néprajzi adalékot talál olvasás közben. 
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