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Mez nyánádon /Bonsod-Abauj-Zemplén me-
gye/ egy }3-lu. századÍ edényécet kemen-qét tánt fel L. !o}f Marffig.Tt sz. /

Ánpás hatánában, a r mai k<rní Mursellán
eddíg 11 eslényéget kemencét tánt feI T.

lg8g. jan.

Bánklls-qzseryDa /István kínáIy Muzeum,
széffi82-ben ujra feltánta
a gorsiumi kernencétr dft ly k rtll a koráb-
-.+a:bffigy mázsányí vassala-
kot tatáltak. A kemence en6s, sztlnke kí-
égést nem mutatott, csak pínosna van ég-
V . Egyel ne még nem lehet pontosan tud-
ni, hogy kovácsttJzhely volt-el vagY eset-
Ieg egy olvaszt kemence manadványa.

A 18. századi téglaéget -kemencék heIyé-
nek megá1lapitása HeveS rr. /Megj egyzés

Heves teIep léscsopont álta]-ános ren-
dezési tenve.

Vizsgálat és városépitésí koncepci .
BME Vános6pit sí Tanszék 1982.
Sokszonositotta a MN Ténképészeti rn-

tézete.
TelepÜ1ést rténe.ti áttekíntés :
Dr,. Majon Jen : Heves

Sz nyí Esffironzmtlvesség
emIékei ís el ken ttek' up TET]TffiEF.

A Gy n-Sopron megyeí Szakorlyban, a ts -
kást nellett' ahol Nováki Gyu}a a vas-
salak}el helyet megta}álta, és Gablen Dé-
nes a n rnai víl].a mellett néhány olvaszt
kemence t nedékéne is rábukkant, 1982-ben
G m ní János '22' vasolvaszt kemencét ásott
kí, ezek rnínd a mé-
lyitett tipusba tantoznak. Míve1 mellfa-
lazatok nem kentlltek el rezeket a nyitott
mellel mÍlk d 'limolai tipus'l-ba sorolhat-juk /ahogy ezt a tipust Vastagh Gábon el_
nevezte/.

p m helytípust ktll nb ztethettlnk r,eg Sza-konyban a kemencék -elhelyezkedése aíap-
ián. Kenámía-t redékek diszítéséu i-t 8,'.t-keztetve a szakonyí olvaszt te1ep á 11.század els felében milkcjdhetett.A Iocsmándi íspp.ni ván 4-5 km-ne talál-
|"! .Szakonyt I' így ennek szolgáltatraJ.u]a lehetett. A felszíni saIakle1eteka1apján t bb mí-rrt 1oo olvaszt kemencéttéte1ezhetilnk fel Szakonyban. Az olvasz-tás ídején ítt.élt népeséég temet je lizsín I, Tstván és Salamon pénzéveL áatál-
V t_r etég sok vastárggyal/ az olvas zt -telept l I .km-ne kerttlt eI lg?]-ben. Ta-lán ebben a temet ben nyugodtak a kohá-szok is. Gabler D. j érzétter datálta a2 kemencet nedéket áz Árpád_kor"ba és az
un: _keletmagyanországi típusba. /Az á-
l;atá sr l a Kohás zat 19 8 3 . 

_ éví esvik szá-mában.jelenik meg ismertetésl 
"íá*as-"-latt. /

Az 1550 éví t r k ad sszeínáe al.apján
megá11apitja1 hogy a 139 sszeírrt háztan-
tásnak egy negyedét ipanosok teszík ki
/ 3L iparos, 3 deák/. A f ténen vagy an-
nak k zelében Iehetett t bbek k z tt n

56. o.

Kovács Márton, Fazekas Máté te].ke.

59. o.
A 18. századí Heves térképén, a maiipeto-
fí utcában jel 1i a ''Német sort'| . /8.
szám/ és a f ldesuni /9/ tégJ.avet t ah_
nak k zelében
A Széchenyi Dob -Pet fi utcák k z tt
kíalaku]. t mb enedeti a).akja 3 sz ga-
laku vo1t ' amelynek nyugatí oldalán á1-
Iott a tégLaéget . Ennek mar"adványait é-
píttezés sonán megboIygatták, Szedlák
Gy rgy helyi építész k zl-ése szerínt.

Megjggyezztlkr: hogy So s Ímne: Heves me_
gye benépestllése a t r k. h doTEság utánt
Eger 1955. 49. }eir"ja hogy '|L7L2 ta ész-
nevétIeniil szivár"ogtak be német ipano-
sok Frankfurt k nnyékér l és a binodalom
egyéb tentlIeteir: l. A német családok szá-
ma 1730-ban 2L, ezek eI bb téglaégetésb l
igyekeztek keresethez jutnil majd náad-
ták magukat a f ldmrlve1ésre.'t
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_ Majgn 'J. szerínt a templom uj jáépíté-
séhez és a f ldesuni kastélyor iérébite-
séhez gyántották ítt.a téglákat. Ezi kí_
egészÍthetjilk azzal, hogy-a maí Ságváni
Endne utcát konábban a hevesiek l'Sováb''
sonnak /sváb/ nevezték és az utca végé-
ben talá].hat a l|Gtldn k'l./g dn k/ nevr1 t ,amely vaI szin leg az ag5iagbánya heIye.
A násík .agyagbányát az egykoni ''Nyítrai'|t helyén az elmult évtízedben tettot-
t tték és helyét pankositották / a szerk. / .

Éri István a T rténeti Szakbízottság
eln ke felhívta a figyelmet az Ipanr:égé-
szetí Tájékoztat na' amelyet munkabizott-
ságunk jelentet meg, s amely alkalmas an-
l. lr hogy a szakteril}etek k z tt a tájékoz-
tatás feladatát elIássa.

Az OMBKE részér l- Hammer Ferenc adott
tájékoztatást az Egyesiilet szakcsopontja-
iban foly t nténeti vonatkozásu kutat -
munkár' 1. És biztositotta a négészeket az
Egyesiilet támogatásár 1.

A tanácskozáson Bakos Mikl s /Vegyipari
[gyetem, Veszprém/ vetette fe1 egy archae-
ometriai munkacsoport alakitásának szilk-
ségességét. n munkacsoportba t bb kutat a
helyszinen jelentkezett, a munkacsoport az
Iparrégészeti Munkabizo'ttsággal egytitt mtl-
k dve fejtj kí tevékenységét.

A II. IPARRÉGÉSZETI TANÁCSKoZÁSR L

1982 augusztus 9-12 k z tt Veszprém-
ben, a Magyan Tudomátryos Akadémía Veszp-
némí Akadémíaí Bízottságának székházában
nerrdezte meg az Iparrégészeti Munkabizott-
ság a II. Iparrégészeti Tarlácskozást. A
tarrácskozás z kkerr metl'tes lebonyo}itásá-
hoz a Veszpném megyei Muzeumok Tgazgatr1-
sága rryujtott segitséget.

II. tanácskozásut'tkon militegy 50 régész
és tenmészettudományokka1 foglalkozr5 szak-
emben vett részt.
E1 adások hangzottak e1 .a

négi bárryák,
- rntlhelyek és ípaní kemencék,
- négészetí leletek természettudonrányos

és mtiszakí vizsgálataí .témak rében.

Minden eI adást é}érrk vita kovetet t. A
tanácskozás fontos mozzallatai voltak az
Országos Magyar Bányászati és Kohászatí
Egyesillet vezet ivel fo}ytatott megbeszé-
lések t &Z íparrégészeti kutatás sszehan-
go1ásán 1.

Az OMBKE részérŐI jelerl volt a megbe-
széI sen:

Csath BéIa OMBKE Ttjnténeti Bízottság
vezet jeo
Kíszely Gyula - OMBKE tlntészet't r:téneti és
Muzeumi Szakcsopont eln ke )
Hammen Ferenc OMBKE Vaskohászati Szak-
osztály eln ke,
Dn. Rempont Zoltán OMBKE Vaskohászatí
T rténeti Bizottság vezet je.

A négészeti szakfel'tigyelet részér Lz
Korek J zsef a Magyan Nemzeti Muzeum

f ígazgat helyettese ísmentette a hazai né-
gészet tenveit az íntendiszcíplinánis ku-
tatások eI rnozditásána' inányitásána vo_
natkoz an. A kohász régészetí vonatkozásu
kutatásokr" l G m ni János, a legkonábbi
hazaí vastárgyak eredetének feldenítésén I
Patek Erzsébet ismertette elképzeléseit.
Munkabizottságunk á11áspontját Heckenast
Gusztáv eln k vázoIta fel1 abban, hogy ké-
szek vagyunk a legszorosabban egyitttmtik d-
ni az 0MBKE kutat iva1, a régészeti szak-
feIiigyeIe t álta1 j váhagyott munkaterve-
ilrk alap j án

A tan;icskozásr:a nregjelent a2 lparrégé-
szeti Táiékoztat 1. száma. Meltékletként
itt adtuk kcizre az-iparrégészeti leletek \_/és objektumok egységes szempontu nyilván-
t-artása cé1játlriI szerkesztett AdatIapot.
Az adatIappal va1Íl arryaggytljtés cé}ja a
hazai iparrég szeti emlékek /els sonban
mtihe1yek, Eet kemerrcék/ ka'taszterének
sszeáIlítása. Az adatla1r-te.nvezetet szak-

emberek egy csopor-tja megvitatta és ler _
viclítését, egyszer.iisít sét javasolta, arni
megt rtént.

Az iparr'ég s zet:i vottatkozásu eszmecse_
réken kivtl1 a tanácskozás résztvev i Veszp_
rérn tortérreti ne,VezetességeiveI is megís-
menkedtek. t'zt Kralovárrszky Alán e1 adá-
sának 6s a Vezetés vel tett vánbeli síruá-
nak k sziJnhetjilk.

A T]. Iparr gésaeti 'lanácskozásra be je-
lentett 22 el adás k zijl I8 el adás hang_
zott el. tt r: gész ásatásí elfoglaltságamiatt az el aáást }tem tudta meltartaní.

A II. Iparr'égészeti 'Iartácskozás el a_<lásainak sz vegeib l az alábbiak énkéztekbe szenkeszt ségr1rrkh z: \//A dolgozatok 1éktorátását Vastagh Gábora kémiaí tudományok dok'tora, ípaitortánész
rés zben e lvége ztá, A kívonatok' a" r.Ép"ía-ínások -ango1_nyelvti fordításaí ett<ésittl_tek./ /Néhány olyan dolgozat is beérke-zett, amelyek eI adás formájában tenvez-Ve voltak a II. Ipanrégészeti Tanácskozá-son' de k zbej tt akadályok míatt nemhangzottak e1./

1. Jerem Erzsébet: Ke1ta fazekaske-
mencék Sopnortban.

2, V r s Gabriel1a: Kés szarma.ta edérry-éget kemence Sándonfalva-Eperj.sen. - -t'

3 . Gom ri ,János : Scerb;ln tia f azekas Lc--1epe és a város melletti r<imai tori ;áE_1aéget kemerrcék *'-o
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4. L nínczy Gábor: Ánpád-koni tégla-
éget kemence Tiszal k-.K vestelken.

5. M. Albeker Mánia: Mészéget kemen-
cék Pi1ísszánt n.

6 . G m nÍ ,János: K zépkorí més z,éget
kemence Sopnonban.

'l , Bácskay Enzsébet: sk koni tilzk bá-
nyák a Dunántulí K zéphegységben.

8. Hegyi Imre: A magyar: bányászat k -
zépkoni kezdetei / a fémbányászat kora/.

9. Uzsoki András: si aranyj veszt el-
jánások /Ananymosás és ananykítenmelés
technikaí m dszerei, t nténeti és népraj-
zi el adás. /.

lo. Patek Erzsébet: Magyanonszág legko-
nábbí vastárgyai és ezek négészetí k n-
nyezete.

11. Magyar Kálmán: A k zépkori y65pflves-
ség fornásai és emIékei Somogyban.

12,,Kozák KánoIY: Mtlhetyek és kemerrcék az
egní vár"ban Ir.

13. Heckenast Gusztáv: Megjegyz sek a
legkorábbí rnagyanors zágí nagyo1vasztr5k
tipol giájához /1650-L750/ .

14. Torma rstván: A békásmegyei r,5mai
k bánya.

15. Benk Lázár,: Kemerrcék és edények
vízsgálata TL m dszennel.

16i K lt Lászl : Ujabb eredmények a
r ntgenemisszi s analizis régészeti aJ-
kaIrnazásában.

17. Takácsné Bir Kata}irr z Az obszidíán
elektronsuganas n ntgen mikroanalízis e-
redményei.

18. Gegus f]rn : /Bakos M. ' Borszékí J.,
V lvání Fer"enc tánss zerz kkeLl z Régészetí

leletek sszehasonlít vízsgálata 1-ézer
míknoszinképe1emzésí ss zetétel meghatá-
r"ozása alap j án.

19. Ján Márta: Pannoniai falfestmények
vízsgálati lehet ségei spektnok miai m d-
szenekkel.

20, Kisházi Péten: Ujabb adatok a ma-
gyanországí bucasa1akok ásványos vizsgá-
Iatához.

2L. G m rí János-Wallnen Ákos: Geofizi-
kai mérések a szakonyi Árpád-kori vasol-
vaszt milhelyek fettárásánál.

22. Korek J zsef: Pomáz Árpád-kori k -
bányászata.

? 3 . Bá rr}li Zsuzsal]Ila : Vasolvaszttikemen-
ce manadványai Gorsiumban

24. Kardos J zsef-Kriston LászI : A
Sopr:on-Kr:autacken tel helyen feltánt keI-
ta fazekaskemence anyagának vizsgáIata
r ntgendiffnakci s elemzéssel.

25. Iváncsics Jen : R mai kori épité-
szeti k anyag vizsgálata a sopnoni Fonum
ásatásb }. /Hol voltak Scanbantia k bá_,.^ 'nya} í /

AZ ARCHAEoMETRIAI MUNKABIZoTTSÁG LÉTRE-

'| Éni I stván
a T rténelmi Szakbizottság eln ken
VeszpnÉmi Akadémiai Bízottság

Javaslat''Archaeometriai Munkabízottsásl'
s zenvezesere .

Nirrcs nemény arra, hogy beláthat íd n
beIfil oJ'yan k zponti tudományos íntézet
Iétestllj n Magyanországon, ameIy hivatás_
szentlerr végzi a sztlkséges archaeometníai
vizsgálatokat, ezért javaslorn, hogy az í-
lyen mun'kák sszefogásána és. tánogatásá-
r.ia létesitsen a VEAB T rténelmi Szakbí-
zottság kenetein beIil1 t'Anchaeometr:iaí
Munkabizottság'' -ot.
Javas}om továbbá'hogy amig ennek szenve-
zeti feItételeí létrej nnek, ídeig1enes
a}bizottság keretében kezd djék e1 a mun-
ka.

Veszprém' 1982. augusztus 10-éno
dr. Bakos MíkI s''

||Dr. Nemecz Er,n akadémikus
a Veszprémi Akadémíaí Bizottság eln kének
Ves zprém

Kedves Barátom!
A T rténeImí Szakbizottság rparnégésZ -tí Munkabizottsága most augusztus -ele-
jén lezajIott második tanácskozásán ta-
pasztaltak a1apján dn. Bakos Míkl s má-
solatban idemellékelt javaslatot tette.
A javas}atot megtángyaltuk az érintettek-
kel és azt igen fontosnak, rnegval sítan-
d nak tantottuk. /Természettudományos je].-
legtio muzeális tárgyakkal kapcsolatos
vizsgálatokat végz k égyrésze eddig az
Iparrégészetí' Munkabizottságban tevé-
kenykedett, másnébze míndenfajta kapcso-
latnendszen nélkill mtik dik. /
Javas1om, hogy Iegalább egy ad hoc bízott-
ság 1étrej ttét tegytik lehet vé ahhoz,
hogy a jeIzett munkabizottság megalakul-
hasson. A szervezési stádiumban dn. Bakos
Mik1 s - felkérésre elvállalná az ezzel
kapcsolatos feIadatot. Segitségére vo1na
két fiata1 ko11éga: Jár Márta-vegyész-
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restaunáton és K lt Lász1 muzeol gus
/Magyan Vegyészetí Muzeum/.Az intendíszciplínánís jeIlegil munkabi-
??tt21l.lnuk déii t."uÍ"iei, [apcsolaireno-szenét és tennészetesen munkatárvét az_ e-l zetes szenvezési munka q'..á'né"yJioi-t"-
hetnénk ftlgg vé. "

Budapest, 1982. szeptemben 7,

Érí rstván!'

Az ARCHAEQMETRIAI MUNKABIZoTTSÁG cÉL_
l

7. A kttl nféle ancheometniai vizsgála-tokhoz szilkséges mintavétetí er inás kátkiván kidolgozni a régészek, irrátvá-azásatásokon dolgoz tecrrni:<uiok szamáná.
' 9: A vizsgálatok eredményeit rogziioadatlapokra egységes rjrlapol tívan-iíj -

dolgozni és ajánlás formájában eIjutiat-ni a vízsgálatokat végz kÉ z. Ezei az ilr-1apo| 1 vízsgálatok és a vizsgált ouj"x-tym9k-fajtája szerint egymást l nész ene1tén k lehetnek, i1letiá 1esznek9. A munkabizottság éverrte két tllésttervez: egy el ad rlIést szabad tematiká-u1l' és egy másík tllést el ne rituzoii-
témában el ad tl1és, ankét Vagy kerekasz-tal-megbeszé1és for:máj ában.

l0. Pályázati térnákat javasol a VEABszokásos pá1yázat-kiírasanoz .

11. A murrkabizottság t rekszík a vizs-gá1ati enedmények k zporrti gyiljtésérel e}-
s sorbarr és kr.il n sen a magyar t nténelmi
anyagra vonatkoz an.

A murrkabizottság 1983. jarruár 20-án
tartotta els il].ését, amelyen a célkitrl-
zéseket í igye1embe véve az a}ábbí munka_tervet fogadta eI 1gB3-ra:

1. A Magyarországon ancheometríával
foglalkoz szakemberek feImérésélnez adat-
lapok szétkiltdése, a beénkezett infonmá-cí k gylijtése

2, l\2 ancheometniáva1 fog1a1koz szak-
emberek rrévjegyzékének sszeállítása.

3. i\2 archeometníávaI fogIalkoz , 
-í1-

1etve erre lehet ségetl szabad kapa itástbíztosit intézmérryek feImerese.l|. í.apcsolatfe1véteI a Magyar Nemzeti
MuzeummaI, a MTA Régészetí Intézetéve11'
v.rl.rmint a Kiizporrti Muzeumi rgazgat ság-gal a kieme1t kutatási t mák meghatánor
;:ására

5. Egy iink6t szervezése a Bakonyí Mu_
i.'eullll]la1 koziiserr, ame1yrrek keretében .a ::é-
gészek s az arclreometniával fogIalkoz kktilcs rrosen tá jékoztatj ák egymáét.

_ 
6 ' Víesgálatí adatlapot< t<iaorgozásá-

lrak megkezdése - l'lumizmátikai viásgálatoklkisérleti aclatlap/.
7 , Kill nboz ar"cheometníai m dszenek

iisszehason}it vizsgálatának megkezddse
- kovakr5zetekb 1 vett mínták viásgálata.

B. Mintavételi el irások e1késiitésc-
nek megkezdése mintavéteI tenmolumi-
neszcerts vizsgálatokhoz.

9. Az lparrégészetí Tájékoztat
ancheometniai r"észének szenkesztése.

Pálvázat

1983-ban a MTA VEAB Torténeti Szakbi-
zottság munkabizottságai k zr.JJ- az rpar-
régészeti Munkabizottság ir ki pályáza-
tot. A pályázat témái az aIábbiak:

A MTA Veszpnémí Akadémíaí tsizottságá-
nak eln ksége 1982. november I-i illésérra T nténelmi Szakbizottság keretében
Anchaeometníai Munkabizot[ság 1étesité-

.Íli;i;;; -tenmészettudományos á" 
_*át"*atikai'oo-

EzenekkeI végzett 
. 
mtltárgyrri".gáíai"[-i. j -I désének el mozaitasa"á"é;._;;-iiy;; *"',_kák t nogatására.

A munkabízottság cétkittlzéseít n vi-den a k vetkez kben ro ] "ár-'_ 1: célja a munkabiz ttságnak, t'ogy i1'Zelszígetelten és ese't}eg eg}masnor íá*ís tudva ancheometr'iávaÍ r !;rarto ia iiav-embereket sszehozza, hogy gy'á"-.".á'e_
ilx"l: Jobban ryegísmerr'esJát,_á'"""Lili"K noeseket szélesebb k rberr megbreszéIhes-sék és az esetleges pár:huzamosi'ágokat k j -ktl:sz b lhessék, i1letve egyeztetíessék.
- ?. célja továbbá, hogy szenvezette.nés sszeharrgoltan foglalkozzék a m dsze-rek..továbbfej Iesztésével, a Magyanor szágtentlletére vonatkoz kii1 rrrére-írítelesi-t ' ílletve nef.erencía-adatok, adatsorok
v?gy-fÜggvények elkés zit6séveÍ, esetleguj m dszerek kidoIgozásával
..*. 3: -Cé1ja 9 munkábizottságrrak, hogy .tMTA.Régészeti Intézetéve1, á uagyar*fr"*-zetí Muzeummal és a K zponti Muááumí 1_gazgat síeear. egyilttmrlk dve a sulyponti
témákna irányí.rsa az ancheometria i.uro''-b z ágaivat foglalkoz k figyelmét és ;nendelkezéséne á11 eszk z [te1 támogas-sa az ilyen munkákat.

4. Fe1 kívánja mérni, hcrgy melyek azoka T'agyan íntézménYek, ametyáí< képásek éshaj}and k_az ar"chéomátría íatameiyik te-rtlletén vizsgálatokat végezni. -J -- 
'5. Fe1 kívánja ménnir-hogy kik azok a

szakembenek1 akik részt kivánnak venni amunkabízottság munkájában. Ezekr l név-
3egyzéket kiván készitení és kíadni6. Tájékoztatni kivánja a régészeket,muzeol gusokat és t nténés zeket az anchá-onetría lehet ségeir 1, teIjesitátép;;;é_gén 1 és' korlátaín l' -i""áiua arnori 

_náiv
mit tehetnek a régés zek az archeometniaivizsgálatok érdetében. Egyiáájiii;a-iáíá:
kozt5dni kiván a régészek- ".*p""ií"i;áiés problémáir l, h gy ncjváir,"'se a k z smurrka eredményességái .
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' 1. Ipar:négészeti leletek anchaeometni-
aí vízsgálatai./Konknét, mé8 kÖz letlen
vizsgáIatí enedményekke1, /

2. Egy iparág /mesterség/ t nténete
Magyanországon a régészeti leletek alap-
ján. ';

3. Enedmények és lehet ségek a hazai
vas és fémt rténet krrtatása tenén, /EI-
s sonban tenmészettudományos, mtlszakí
szempontb L./

A pátyázat bekilldésének hatánidejét és
egyéb fettételeket kés bb k z ljilk.

GEoFIZIKAI MÉRts RtGÉszETI LELÓHELYEN

Egvtlttmtlk dés a VEAB munkabizottságai
kztt

A F ldtudományi Munkabizottság titká-
trár Wallnen Ákos végzett mágneses mén -
seket a szakonyí vasolvaszt telepen, a
négészeti feltánáshoz kapcsol dva / ása-
tás:' LFM' Geofízikai rnérés: MTA Geodé-
zíaí és Geofízíkai Kutat intézete, Sop-
non/. A munkag dn k és egyéb beásásokj 1 kímutathat k voltak. Zavarta a mé-
nést a telep t bbréttlsé.ge s dZ, hogy a
vaskor"i, n, mai koni és Árpád-koni objek_
tumok gyaknan egymást metszík. Jobb enecl-
ményekkel kecsegtet egynétegil és egyko-
ru olvaszt telepen végzett kísérlet..
Egvtlttm k dés' az OMtsKE murrkabizottságai-
val

1982 szeptemben 28-án Budapesten az
tlnt deí Muzéumban a mtlszaki szakemberekjavaslatára folytattuk a II. Iparr"égé-
szeti Tanáeskozáson, Veszpnémben megkez-
dett OMBKE rpannégészeti MB megbeizé-
lést' a konknét tenvek kidolgozáéa cé1-jáb I. Jelen voltak: a muzeum igazgat -ján kív l, munkabizottságunk eráoré és
títkána, valamint RemDont Zoltán az OMBKE
Vaskohászati T rténeti Bizottság Vezet -je és Kiszely Gyula l dZ OMBKE tlitészet:
t rténeti és Muzeumi Szakcsopont eln ke.

Felvet d tt, hogy ásatásokat _ ha a_
zoknak van tudornányos érte1me egyes tl-
zemek anyagiIag is támogatnak /vasolvasz-
t helyek fe}tánásaí/, Els sor"ban Borsod_
ban szenetnének ujabb olvaszt kemence-
maradványokat feltánni. Ez azért is fon-
t9s lenne ' mert ott még csak egy koh -
tipust ismerilnk, a Nyugat_Dunántulon ví-
szont mán háron féIe bucakemence is el -j tt a konai id kb r. A kutatás hiányossá_gával magyanázhat -e éZs vagy megvannak
a t nténeti-gazdaságí okai?

Ásatási }eletanyagok szakszerii viz:;gá-
lataira és az eredmények kíéntékelésére
is lesz lehet ség. A vizsgáland lere-
teket Kiszely GyuIa /0rszágos Mtlszaki Mu-
zeum/ továbbitja a megfele1 helyekne.
A bonsodi ásatások sztlkségessége me1lett
felvet d tt' hogy a dunántulí salaklel -
helyeket ís fokozott iltemben kell tovább
kutatni' Zalában sok salaklel hely Van'
de olvaszt kemencék nem ismertek, csak
mtlhelyg dr k, a somogyi és baranyai VaS-
sa1ak1eIetek k zelebbi eredetén 1 /kor,
kemencetipus / n6g semmit sem tudunk.

A megbeszéLésen évi egy kohászat-né-
gészeti_kutatást vettek tervbe s 'éZ 1983-
ban Borsodban egy alkalmas lel helyen
t nténne az i1letékes Megyei Muzeumí
Í gazgat ságga1 egyr.lttmtlk dve .

oMBKE Fémkohás z,ati S zakos ztáIy, S zi-
nesfém Szakcsoport' T rténeti Munkabi-
zottság titkárar'Ba1ázs Lász1 1982. ok-
t ber: 2o-án éntesitette Munkabizottságun-
kat, hogy l{egedils Zoltánnal, a hazai fém-
kutatás kiválrÓ szakembenéve] alaposan

.1rttanu}mányozták az IT' 1. számában k zne-
adott Adatlap-tervet, ehhez az 'alábbí ész-
revételeket ftlzj"k /.amit megk sz ntlnk és
itt sz szerínt kcjzreadurrk/ :

''a. Ké'miai arra1izis eredményeí stb.:
A ki és míkon végezte ér<lekte}en, mive}
a mai milszeres elemzés d nt en kollektiv
murrka eredménye, az a}áín általában nem
az elemz6st végz ' harlem a labonat nium
valamely fele1 s vezet je.

Kimarad t lényeges kér"dések:

- Mely laborat rium vége zte.
- Milyerr m dszerre} végezték.

A 4., 5., 6., 7. pontban felsorolt
kémiaí nagymtlszeres elemzési m dszenek
nem a használatos megnevezéssel találha-
t k' valamint t bb mrádszer ki is manadt.
/Íey p1.. az AES ' srMS ' srxEs, stb. /

- Milyen gyártnányu és rends zer J az
elemz benendezés. Igy pl. r ntgenemisz-
szí s analízis lehet knístályfelbontásu
vagy enengia diszperz nendszer .
Az els pontossága j val nagyobb az ut b-
bíná1.

Ugyanez vonatkozík az elektronsuga_
ras míknoana1izisre ís.

- I'logyan tdrtént a mintavéte1.

b. Fel nem sonolt fontos, nemegyszer
d nt vízsgálatok.

I. Mechanikai tuIajdonságok vizsgálata.
2. Fizíkai álland k ménése: Pl. fajsuly,
o1vadáspont.

3. El1en rz számitások termodinamikai és
fízíkai kémíai aIapokon: Pl; suIyb l1 tér-
fogatb 1 kiinduI számitások. Itt nagy se-
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gítséget nyujtanak a nekonstruált egyko_
ní keméncékben maí korszen mrJszeneiétt-
séggel végzett vízsgálatok. /PL, a beha-sÍtott 50 kg-os vascip k behasításához
sztlkséges en t kíszámítva, eleve kízár_
hat k a gépi meghajtásu kohászati beren-
dezéseket mege} z korok. be ugyanílyen
meglep er'eailényt táp""r.; há Lí"""á^iiíLr.
a cíp e1 á1litásáhoá sz kséges énc é;
faszén ténfogatát is. /

C. A kémiai analizisnél meg kell je-
1 lní a feltétlenil1 meghatároáand eÍe_
meket.
Pl. vastárgyakban a fémes állapotban le-v Mn_t, arníb l a kemence mutoáési h mér-sékleténe lehet k vetkeztetni1 salakok-
ban a K_ot, ami kizát lag a faszént }
ken{Jlt be, a Mn-t / ez érd,ekes az acélban
].ev zárványok esetében is/ ;

d. Salakok esetén érdekes eredményt
adnak a redukcí s kísénletek, amelyeí<ke1
qeg ].ehet hatánozni azt a minimális h fo-
kot, ahol a Vas redukál dni kezd

Áttalános megjegyzés:
Kémíaí e1emz6ánái. nem adnak kí j egyz -k nyvet, hanem enedménylapot.
Hemélem a fentiekke1 tudu;k segiteni a
munká1atokban. ''

Az észrevételekkel egyetérttlnk' a
veszprémí tanácskozáson"ie"tiviáílátl
Adatlap-tervet a fenti észrevételeket fi-gyerenbe véve kíegészit'etttlk s j váha-gyás végett elkilldttlk az OMBKE Sáines_
fém Szakcsopont T rtérleti .Munkabizotts.i-
gá.nak.

Míndebb 1 levorrhatjuk azt a kovetkez_
!"lé..lr-'hogy további ázoros munkakapc5o:lat kíalakításáva} ktlszijb lhetjtlk csak
Ei .? olyan. hibákat' am rvát *áo "":uJ"t-felvételnét pnoblémákat oi<ozhatnak. A
P. 3: pontbarr emlitett pé1áa_;; -t'o -kg]os:

hasitott vasbucán l, milszaki ""u'poitb ltel'J.esen elfogadhatrá lehet, r{gészeti
szempontb 1 azonban tény, hogy-'i1yen rlagyvasbueákat az 5. századb 1 iá- ísmár"tlnk
9{gi. KánoIy, _KesztheIy-F""eipuu"tá]i"a"a_tásá'b 1' régészetileg-:megbizirat an da-tálva' zárt leletb l. HoÉy hasították te*
há_t !eJ tvvilván ízz á1lálotban ékke1'

'sok_ ilt sse11 Vagy ba}tacsápásokka}, há_csak a kés i romáíaknak nem r'o1t ehhezva}ami géptlk
A hasított bucák kéndésére éndemesles, \ e visszatérníjnk az TT hasábjaín,

Telt ímport darabok bán /v'a1 szintlieg '
Da1matiab 1/ mégis a pannonÍai vaskotá-'jzat tiJrténet e[y fehér fo1tját -"eil:
hetnek eltilnte'tní.

Hírek a Kozpo$! Bé'!yászati Muzeumb tr

Okt ber 2?-én Sopronban a Magyar Tu-dományou Akadémia rl;ro- és aányáézati
Tudományok Osztályának Bányászáti Tudomá-

lyos Bizottsága szakmai konferénciát ren-dezett Molnán_Lász1 , . a K zponii-B;;ye:szatí Muzeum isazsatojának ároterjá"áie-sében''A hazai-báiyásl"ti t nténáii;;;-és mtlszakí emlékvéáeiem -helyzetcnoi- 
ásfe j lesztésének inánye1v"ío 1.''

Ebb 1 az a1ka1omb 1 nyí1t meg a K z-pontí-Bányászati Muzeumuán Ková s F. La-Jos /Se]mecbánya_Bánska Stiavnica/ fénv-képkíálJ'itása íRr'o--a; i;l;á_dilJ;;:-
"1áe egykoni éncbányászatánát e;'t;há;""_tának emIékein lt| cimmet.

A soproni K zponti Bányászati Muzeum-
ban e1készÜlt a Sopnon Bánfa}vi uton Lg72-
ben feltárt vasolvászt mtlhely 1:4 iap-
t ék Ll r}ake tt ieTTlTffi nekonÉ tnutc io':
Gom rí J., az ásat ; kívitelezés: Sten-bentz Gy ngy nestaurátor/ A konábbi, mástipusu kemence-makett elkésztllés:én í ;;TT I. számában adtunk hirt.

lrlenrze tk z i kapc solatok : ,

'l'. D. Brídge s áZ rndustria]- Anchae-oiogy szerkeszt je /Gnaphmit"" f,iO. -i
|rles't Stneet Tavistock, bevon/ a,r,rámzáti
Yu1o'uT_{gie"zgat járrái, Frllep r"oencntrerclektld tt a^magyarországi ipanrégészetái]'ásár 1 és felhivta " rísváí'*i-F;1;;-jratukna. Az MNM f igazgat8j;-ka;é;ál'-
in urr ka b i z o t t s á gun k}ro z-t oíá uu 1 io{i 

" 
l 
-'i""r<

nyomán rászleTe= iaícto"t"ta"t ktl}dttlnkaz IA szenkeszt jénék a magyar""""átí-'_'íparrégés zetí ktriatásokn r 
"- 

t bb riáa-
Y*"vt mellékelve. /PL.: xís= iá";í :
K is ze}y GyY.ru_Va j cia Pál: uáÉvsn."""áe i-pari mílemlékei Bp. -1981'továÉbá ipá"ie:gés zet_Éget kernei-'céri ".'rot"ttlnketl mínd-kett angol kivonatokkaf. /

/)Ipanrégés zet_Éget kemencék c.. els' n],
kiadványunként csenébe csanors'ág 1; Len-gye lors zágb ] o Nag_ybnitaníeuot , Sva j ámi 

'AusztnÍáb l és az.-t'tszx-b l i"ltu"t- ;;;"-pétdányok*tt további ígényetei j"íe;i;i
]ug9_sz].ávÍaí ' erdélyi és áusztná1íai ku-tat k, /A csenébe turocitt példá;;ot-.''-Líszt Fenenc Muzeum Régés"áti-evírí|"''e _
nyéne|<..k nyvtánat tyan;pr;ják, 

_á_tiiíi 
raipostak 1tségeket u.i. a'LF téaezle:7-.

Ke1tá vasolvaszt ke'mencék másaít épí_tették fel olvaszt4si ki=ét]=!=k 
"ei:átárLlungenlanouffiku kemencék-

:Í1 Genhard Sper1 /iricr'_íchmíd-Institutrur .test-konperphygík der Cl. A. den !rl. ,L99be1 /uégzett kisénteteket, t bbek É -zott J, Po1atschek, az.ottaní ua"v.goJ:r k fe1fedez jének'segitséséver..--Á-[i'c"-
letr<51 készr-ili renvtéii;1;3i;ii' b;";i;:'ságunknak megktildták.'
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AVARK.oRI vAs0LvASzT KEMENCÉKRlL

Tariánpusztai kemencet r.e9ék TL kormeg-
határozása

Mintavétel heIye: XVII. árok.
Mintavéte]. ideje: 1980. okt ben 15.
A minta labonat r:iumi jelzésez GL/ 1980

A TL vizsgáJ-atot Hanshaw 2000 tip. k -
sz léken végeztilk, a mintáb 1 ktll nvá1asz-
tott 90-160 um ménettl kvarcszemcsékkel,
3n HCl-as és 45 Perc id tantarnu HF-os
kezelés után.

A kvarcmintákra kapott magas h mérsék_
lettl TL csucsokat az 1. ábrán mutatjuk be:
természetes TL /TTL/ ' TTL + 2 rt{ GY 

' 
- i]-1.

TTL t 418 GY laborat riumi besugánzás

esetén. A TL integrá1ása 26í)-370oc' ki]-z tt t rtént. Szupra1inearít,íst neni ta-paÍ]ztaltunk, igy liD + AD + l{16 GY.

A mintavétet heIyén s ki.jzvet1err k()r,-
nyezetében 198O. okt ben 15- n t,iF dozi_
m tereket helyeztílnk el egy év í<l tartam_Íá. Ezek xiéntére1és b 1 ;; átlagos kcJr-
lyezetí - gamma-cl zi.ste 1jesitm nv ír2 mGY/év. A qoK-t 1 származ béta -r1r'Lisiel je-
sitm ny ri}ntgenfluoreszcens e1emzés át".,-ján 2'o3 MGY/ v. Az urán- s tr5rj-umsor-t I származ béta:rl zisteI jesitrnény, k z-vetett uton aIf .e-szám1ál,ir;sal mánvá: 0 r5mGY/ v.

kor /B. P. / =

460() - .r-2 30 év .Lr?.+ 2rO3 + 0r5
Az évszám becsÍllt hibá j a 1 ro %.

l]enk L,1tz.ár

A sz.erkt:l;z.t,5 meg jegvz.ése:

A kcnt:rrt:ík r gészeti fe1tár.ásár l az Act.r
Ar,c}r. llung. 32./I-\ / 1980. 317-343. és az
Alr.al,c>na 19-20. /I91'l-L918/ 109-158. o1-
vaslt;rtunk /Gom r'i J./ A kohrík archeomág-
nese:; vizsgáIat.ir.ci1 Ar.rabona' u. o. /T t}r
tI ./ 163-167. Az ér.cek és salakok r ntgen-
díf f r'akton ter'cs vi zsg,álat;ir<5I Arraboiía
tl.o. 16!'-175 /l(íl;h,izi I'1./, '']

A kemt:nee kol.a teh,'rt 19 Bo - 12 30 év ' azaz'l5il kt1l'tl1r ar,- .rv,lr'kor:;u.ak ví:ge f e1é.

A rliinta korára / az utols f e1meIegi-
tés ic1Őpontjára/ a fentiek alapján aá a-
lábbi érték ad dik:

Arrva gv'i z s g,ír I;r tqk
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xielezÜéjen befej ezte a sopnoní I.
r paiEffiz:ffi:Enácskozásra kitlá tt sa-
lakminták vizsgálatát /ásványk zettani
vízsg, / . Az enedményeket az rpannégészet
II. k tetben foeja k zzétenní. A vassa-
lakok további' kérniai, spektográfíai'
v6konycsíszolati vizsgálatoknak va} a-
lávetését javasolja. MegvizsgáIt nínták:
Epenjes- Csík stábla /Bálint Cs./, Hunya
/Sz ke B. |7,/, Visegnád-Vánkent /Kova-
lovs zkí ,J . / 1 Venesegyháza /Mikr s Zs. / ,
UJpalánk /Gaál A./, Asz d nem bucasa-
lak /K várí K./l Csatán /Va1ten T./,
Csonkahelyhát /Mtlllen R./, Nemeskér /G -
m rí J./ , Keszt lc .tLázár S. /, Tác-Gor-
síum /Bánki Ls./.

Mánton Péten lnltr Geofizikai Tanszék/
|IAPTÁJOL VAL ménte be a szakonyi vasol_
vás2t Fb f_t-iemelt mintákat. Az arche-
omágneses korme$határozás eredménye por'-
tosa4 egybevág a régészetí datáIással.

Ezután bánmilyen térbe1i inány víz-
szintes vettlletének azimutját meghatároz-
hatjuk naptájol nk segitségével. Tekint-
silk az 1. ábnán láthat irány mérésének
problémáját, amelIyel pl. akkor'találko-
zunk, amikor egy ferde síkot képez ke-
mencealjb 1 ke11 mintát venntlnk. A tájo-
1 t k zel vizszintesen tantva, neferen-
cia élét nekitámasztjuk a ferde kemence-
a1jnak. és a keresztlibe1la segitségével
a tájoI t pontosan vizszintesre á1litjuk.
A mérencl sikon a referenciaél mentén p1.
zsírceruzávaL egyenest huzunk, Ez a vo-
nal érthet en pontosan vizszintes. Ezu-
tán elvesszilk a tájol t és a megjel lt
vizszintesre a mérend sikon, annak d -
lésir,einyában /Ief eIé/ egy mer leges vo-
nalat r'ajzolunk. /A tájo1 t mer Ieges vo-
nalz ként is hasznáIjuk./ A mcndott iná-
nyok megjel 1ése nyomán egy T betil formá-
ju jeltink van a mintázand keniencealjon.
A T sz;'rrának térbeli iránya a, ménend d -
lés, amelyet két adattal, vízszintes ve-
tilletének azimutjával és a d 1ésíránynak
e vetíllette1 bez,írt sz gével a d lés-
sz ggel acl}ratunk meg. Az azimut ménéséhez
a naptájol t használjuk, a d 1ést kb. 0.50
pontosságga1 bárrnilyen d lésmér vel le-
mérhet j ilk / pI. geol<ígus tá j o1 d lésmén -jéve1/.

2. brrl

{ na'p!ái o1é

Az ancheomágneses vizsgálatokhoz irá-
nyitott míntákna van sztlkéég. Gyengén
mágnesezett objektumokb l váend mrnták
orientálását legegyszerilbben geol gus tá-jo} yar, /d61ésmén ve1 elIátott mágneses
tájo.i / .lehet megval sítani. TapaJztalat
szenínt egykoni vaso}vaszt és téglaéeet
Kemencer( sokszon oly er sen mágnesezettek,
Effi3 Tájo1 mágneétujét az éJzaki irány-
b 1 elténítík. Ilyenkon a mágneses tájo1ás
tenmészetesen hibás inányt sáoIgáltatl
Egy al.tennatív tájolási m dszen a Nap á1_.
tal vetett ánnyékot használja fel, az e_
19bbi hibáját l mentes, vísiont napsiltésttételez fel.

A naptájo1 egyszenilen elkészíthet
egy..kisménettl /tÓ cm-es/ iskoIaí sz gmé-
r b 1l eBY kenesztlibe1Iáb l és egy iu.
15 cm. hosszu, L-2 mm. átmér jtl ménev e-gyenes ttlb61. A sz gnén t felnagasztjuk
egy.6_mm. vastag négyzetalaku ménev t"p_
r: {p}. plexí ténezié/ ugY: hogy a o-
I80o iIletve 9o-2zoolínáiyot ai- élekke1
pontosan pánhuzamosan áIrjanak. A sz gmé-
r -skálája aIá célszentl fénér anyagot-
/vékony papinlap/ helyezni a t ánfryéká-
Tak j 1 Iáthat vá tétáténe. Ugyaniríen
irányban he1ye zzíJk el a riueríárat i" / te.het leg stlllyesztve, hogy ne vessenek za-
vantj ánnyékot a skálára/, s végtil a ttit
beragasztjuk a lapra mer Iegesén, a k -
zéppontban el ne kífurt lyu[ua. R sz g-
mér nek 'azt a ská1áját r"ájuk hasznáríiaz árnyék leolvasására, améty az ramu-tatQ járásával ellentétesen megy o-t t36oo-ig. Refenenciao1da1nak a í .oo-os
osztásná1 Iév élet vá1asztjuk.

I



Az azírnut méréséhez a naptájo]. nefe-
nencíao].dalát vísszahetyezzttk áz e]. -
??9n lej91Qr.t vizszíntei ínányhoz és atajqlg sikJát vízszinteEre átiitjuk. Mostegyíd ben két leo].vasást kel]. tein nk.
E]' sz n leo].vassuk a 'filgg le'les t ánnyé-
T{l"t h91yé1 a sz gmén n, maja a pontoéid t. Míndkét adatot feljegyézzíJk', ugyan-
ugYl mínt a^d lés sz gét-Í"; amelyet-ter-
mészetesen td t l f ggetJ.entll akái. az
azÍmutménés e]. tt, akán utána elvégezhe-
ttlnk. Ezután a kemencealj T-ve1 jerort
nészét mintaként kíeme}nét-iur. náio-ir''tazonosít ját' ame}lye1 a méréái jesíz -k nyvben szereper éé j net a k vét[áz
mínta

A ninták azimutjának kiszámitásához
sztlkségtlnk ].esz.nrég a mintavétetí heJ.yf Idnajzi koondínátáína' amelyek az áéa-
tá_" helyéne vonatkoz la! ísmentek szok_tak lenní /ha nem, akkon atlaszb l ele-gend pontossággal kivehet k/.

tlsszegezVe' a mintána rajzoIt d Iésí-
lánY meghatározásához /a mínta tájolásá-hoz/ hánom adatra van sz kség, a'élyek

l. A napánny9| tájol n leolvasott sz ge2. A napánnyék leolvasásának id pont--ja /nqp, ra, penc/
3. A d léssz g nagysága
/A sz geket.ri1toi' aá id t félperc pon-tossággal mérj k. /

M.iután a d 1ést k zvet1eni.l1 ménjilk,
továbbí. pnoblémát """i ái- "ziÁui_'éiiiáta-rozás okoz. Ehhez kís számolás sz káégesr'
ameJ-y a kt}vetkez alapokon nyugszík.

^ 
?. ábna a Nap és a megfigyel k lcs -

lq8 'heJ.yzetét mutát j a az egyeiiit í koon-dinátanendszenben, égy adoii íaopontuán,
ameJ'yet a H nasz g jellemez. A Nap azé-lességkoondínátája-a-D del,:Iínácí r' u'"g_fÍgyel é P, a hely f J.dnaj zi_siéi";;t-ge. .A Nap''_9 megfigyeJ. és ai egyenlít í
.nendszer-p lusa sgy g mbháromsz6!et ké-P"?t amelyb 1 _T , a Nap irányának azi-
TY}J" /a Napon és a megfígyel n- átmenÍÖk nnek a Napon átmen menidíánna]. alko-
l9tt sz g/, D-, ll és 1a ismén;ia;;;_'Ji;;-tánozhat : '

tgY- - qín H

"o'ftgD-sínvcosHMost már" ismenjtlk.a Nap azimutját, amely-
}v9r az -árnyék- azímutjá éppen érréntétáálnanyu. és ha míndezekhez hozzáadJuk a mé-nend ínányhoz tantoz ].eolvasá't, 

"iLonmegkapjuk a kenesett d 1ésínány aáímutját'azaz

Az = f + 18o + az ánnyék sz ge.

Amin 1 még nem volt sz , a tl nasz g meg_hatánozása. Ehhez Van sáutség á ;é;e" í:dejére uí.

ahol az R. A. rektaszcenzí és 51L ocsillagid az évenként kiadásna t<éi"uro
Csíllagászatí Évk nyvb l olvashat ki a?'

"d9!! laPna vonatkoz an. GMT a heIyí z -naid fokokban kífejezve'' x pedíg-a heIyf ldrajzí hosszusága. u

Miután a d lés azímutjának kiéntéke].é-
se kézi számolássa]. kissé hosszada}mas,
ezért céIszerl az adott képJ.eteket bepnog_
namozni. Erne a számitásra- bármely kíi
pnognamozhat / zseb vagy asztali/- számolÓ-
gép alkalmas; adatbevitér után kb. 1 má-
sodperc alatt megkapjuk az eredményt /Az/,

Már:ton Péten

KtT KÜLFtILDI KoNFEREN-CIÁRÓL

Third Specialist Seminar on TL and ESR

Az ancheometnía nagy fontosságu szak-
tertl].eteít /keltezés termolumineizcens és
elektronspín-nezonancía m<5ds zerrel/ énín-
t konfenencíát l{elsíng nben /Dánia/ren-
dezték 1982. julÍus 26:31. k z tt. A ko_
rábbi két tanácskozás /Oxford' 1978 és
1980/ témak r"e most eIs izben b vttlt az
ESR-ke1tezésse1.

A tematikát 1l{ szekci ra osztották: 10szekci ban e1 adások hangzottak e1 / sz-
szesen L+7 / , kett benr posztereket mutattak
be /26/ ' kett t pedíg-k z s érdekl désre
számot tart kérdések megvítatásána szán_tak. A résztvev k száma er /a szocialis-
ta országokb l )/, l

Általánosságban megállapithat , hogya TL és ktll n sen az Ésn reltezés:továÚu-
na sem választhat e1 a labonat niumi ku-tatást 1 /nutín alkalmazásokr 1 a1íc e-sett sz /. Vonatkozík ez a cserép /ége-tett agyg! fízikailag 1eginkábu' megá]-a-pozott TL keltezésére is, ahol változat-
}an9]' gondot okoz a d zísteljesítményt meg-
hatánozásának nem kíelégit lontossáib.Evént nagy hangsu1yt taptat< á turonrErefizíkaí vizsgálatí m dslerek a TL kelte-
zésben fellép effektusok tis ztázására
/kvarcszemcs6k fénylésí g nbéinek, fénv-
spektnuinánakl TL érzékenységének stb. ta_
nu1rnányozása/.

J néhány ujszentl alkalmazást mutattak
P:' pl: po1celán, veg1 cseppk , mészk ,1 sz' tlledékek, vu1kání hamir' máteonokkeltezésére, egye1 re kevés gyakonrhti e-
nedménnyeJ..

Az ESR ke]-tezés tenén. fokoz d aktívi-
lag.!.pqsztalhat . A rn dszen sszefoglal
ér"téketéséu t megtudtuk, hogy ma mán-].8
].abon doJ"gozík e témában, a-vízsgált anva-gok: z mmel cseppk , ezenkív l r6tapatr"tflzk ' apatít, obszídián, veg, kvai.c, -

csont' k vtlletes fa, fog. Ez 6v e].ején nem-
H='it=o+GMr * N - R.A.1
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zetk zi sszehasonlít vizsgáIat keneté-
ben kalcít- és csontmíntákat kelteztek'
folyarnatban van az enedmények éntéke].ése.

N4há4v éndekesebb e1 a9áq:

D. Stoneham: Porcelaín datíng.

s. G, E. Bowman and G. de G. Síevekíng:'Thenmolumínescence datíng of bunnt flínt
from Combe Gnenal.

E. Elitzsch' E. Pennícka and G. A. lrlagner:
TL datíng of anchaeologícaI slags.

D. C. W. Sandenson and S. E. V,lanren:
The TL of. small anohaeologícal. gl'ass
slÍces.
s. W. s. McKeever: Datíng oi meteoníte
fall"s using thenmoluminescence.

J. E. Vaz: Effects of solar-exposure
cníentation on the natuna].-thenmo-
lumínescence dístníbution of a límestone
scuJ.ptune.

v' Mejdahl: Feldspar ínclusion datíng of
bunnt gnanítíc stones.

I. K. Bailiff: Pre-dose dating of inon
age potteny from Nor'th Bnitaín.

A. K. Singhvi, Y. P. Shanma and. D. P.
Agrawal: Thenmoluminescence datíng of
índían anchaeological sites.

Y. rkeya: Pnogress of ESR datíng of
fossí].s.

Az MTA Izot p Intézetében végzett vízs-
táIatokn l Benk Lázár számo].t be TL
pnopentíes of índiví<tual quartz gnains
cimmel.

A konfenencia anyaga a PACT /.Iounnalof the Eurropean Study Gnoup on Physícal,
Chemícal and Mathematícal techníoues
App1ied to Ancaeology/ 9. .k tetéÉen je1e-
ník meg ]-983 k zepén.
/Megnendelhet : Vagn MejdahJ., Danieh
Research Councilst Anchaeometny pnoject,
Rís Natíona]. Labonator:y, DK-4Óoo
RoskíIde, Dennank./

Benk Lázár

Beszámol6 az INQUA 1982. éví lésének
I

Az INQUA /Internatíonal Union for
Quatennary Reseanch/ ezévi, XI. tl].ését a-
ugusztus 1-9. kt]z tt tantotta l,loszkvában.
Az immán 50 éves lzetvezet f célkíttlzése,
hogy a f ldt nténeti .negyedkor" k ]- nb z
inányu tenmészettudományos és tlJnténeti

e].s6sorban st nténetÍ - kutatását ssze-
fogja' a f ].dnajzíJ'ag és diszcíplínánisan
ís ltk l nb z tentl]-eten'l dolgoz szakem-
benek k z tti ínfonmácir5csenét el segit-
se. Nem megJ.ep tehát1 hogy az eLhangzott
e]. adások tekíntéJ'yes nésze fogJ'alkozott
olyan problémákkal1 amelyek'tágabÉ énte-
lemben az anchaeometría tángyk rébe so-
nolhat k.

A konfenencia munkája plenánis lése-
ken, munkabizottságokban, 2) tudományos
szekciríban va].amint 9 ' specíálís témak r-
h z kapcsol dr1 szimpozíumon párhuzamosan
folvt. A tángyaIt témaktJr k fel lelik a
negyedkor f ldtaní' f ldra jzí, biol gíaí'
régészeti kutatásán kívil]. a k rnye zetvé-
delem és számos más aktuálís kutatási ág
kérdéseit. Ezek ktJz ]' archaeometr^iaí je1-
legtlnek tekínthet{lrrk számos el adást r á-
mely nem kífejezetten a négé.szetí vagy hoz-
zá kt}ze1 á11 szekci k it1ésein hangzottak
1, e1s sorban a k ]"tJnb z stratigráf iai

kéndésekke1, kormeghatározásí eljárások-
kal, egyes mr1dszepek és erednények korre-
raciojávar foglalkoztak. rde soi'olhatr5k ''-/
az emben egykori k nnyezetéve1 /fauna,
vegetácír5, ftlldnaj zí és klímaviszonypk/
fog}alkoz el adások, valamint az ember
k rnyezetáta]'akít tevékenységéve1 foglaI-
koz el adások is.

A hagyományos stratignáfiaí konmeghatá-
roz m dszer^ek mellett /bio-, litho- cli-
matostratígnáfia, stb./ a magnetosztratíg-

íáíÍ: : Íh3:'i'iili:"fi3iiitti;,.Íá6iÍá3:";.-
sadásí nyomvona]- detektálás /Físsion Track/,
amínosav geokronol gia számos alkalrnazá-
sának, továbbfej1esztésének és konre1áci-
jának eredményeir l számoltak be a kuta-

t k. A magyan el adások jelent s nésze is
a geoknonol gía tárgyk nébe sonolhatr6, pl.
a 1 szstratigráfia /Pécsí },Í. és munkatár:-
saí/, mo1lusca-fauna a1apján végzett bio-
stratigrafiai. /Knolopp E./ mellett a ma-
gvaronszági f{c kormeghatánozás jelenlegi
eredményeín l /Szalayné Csongon f,./ és a
banlangí lel helvek geninces faunájának
abszolut konmeghatánozásr:a val,í felhas zná- \Jlásán l /Sz r Gy.-Kordos L,/ és az op-
szídián hidnácí s konmeghatánozás magyar-
országi alkalmazásán 1 /Bír,5 K,/ tantott
beszámo1 k.

A kronol giai kéndéseken, kormeghatá_
noz6 m dszeneken kívitl a régészetí je11e-
gtl szekci k el adásaí k z tl igen f ntos
8zeneP jutott további archaeometriai je1-
legtt kéndéseknek is. T bb el adás foglal-
kozott pattintott k eszk z nyersanyagok,
e].s sonban obszídíán, va1amínt kovafélék
geoI giai lel helyének vízsgálatával

/n ntgen és optikai emisszi s spektnosz-
k pia, hasadásí nyomvonaldetektálás'se-
gítségével/, itietve a lel helvazonosí-
tás eredményeként nekonstruálhatr5 mozgá-
Sí, kereskedelmi hál,5zatta1. A pattíntott
k eszk z k hasznáIatána vonatkoz an énde-
kes kísénleteket végeztek, majd a hasz-
ná1atí nyomokat elemezték. Kíll nlegesen
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éndekes és ujszen vo]'t a csontanÍag,
állatcsontok és embenmanadványok uj'szerr
mondhatjUk, szellemes vízsgá].ata. A csont
séntlléseib l, t néseíb l, a feltl].etén ta-
].áIhat vágásí és kaparrásnyomokb l' eset-
19g festéknyomokb ]. l dZ rgÍer faJok váz-
nészeÍnek negoszlásáb l a vadászat n djá-
l1ál az eJ.eJtett vadak hasznositására vo-
natkozrá infonnáci nyenhet . H. Ullnich
í1yen ínányu vízsgálataít paleolit konb l
szánmazt5 enber:manadványokon végezte, f -
leg k zép-eunt5paí anyagon. Enedményeí
szenínt a paleolitikum enbene gyaknan le_
husolta halottait temetés 'e]. tt, és igen
gyaknan csak bizonyos kítílntetett test-
táJakat temetett eI. Az á}tala vízsgált
].eletek k zé tantozík a Balla-banlangban
I9o9-ben Híltebnand Jen által fe].táit
gyenmek csontváza. A csontokon méJ,y vágáa-
nyomokat ta].á].t . Az e1jánást míndeneset_
ne nem kanníba]-ízmusként, hanem saJátos
nítusként éntelrnezí. A vádászott ál:.'atok
csontjaínak, a vadászatí mtldszereínek
vizsgáLatára tág lehet ség nyí1t az||Envinonment and Hunting ín the Stone Age''
elnevezéstl színpozium munkáján bel l, ér]
melynek e]. adásaí a k zeljovtJuen k l nk tetként megjelennek.

312-314 : Stefánía T thová: Zís{ovací
anheoJ.ogíctf@j Stíavnicí.
A Szlovák Mtlemlékvéde1mi és Tennészetvé-
de].mí Hívatal _komplex vánoskutatásí 

_ 
pnos_

namjában ásatást végeztek a selmecbányai
Lenin utcában. Egy 2 néter átrnér jtl ke_
nek k 6pítményt taláItak1 élrl lyet a 12.
század k zepe és a 13. század kezdetE-k -

ek
/ga1enit, pínít/, amínek alapján "' ou-jektunot a vaskohászattal hozzák kapcso-
latba /t' . ..mchmelzr st-
ofen,,,"/

291-296 ; Jéo-lirpéI: Geofyzíkálny Prí-
eskum anchcoTo-!1lcffih-1oka1í-t . 19 goiuán
L7 négészetí lel heJ.yen végeztek geofízl-
kai /á}ektno[loS r ii]átve másnese"-mffi-

eí
fiEg-á kíértékelés stádiumában vannak, á"
eI zetesen néhány éndekes adalot k z }-
nek. A Kassa k nnyéki Csécs /é,e e7ovce/
hatánában pJ.. a mágneses anomálíáÉ ?o cm
vastag rétegben tatálhat salakokat és
vaebucákat /Eísenluppen/ mutattak kí, 6o_
80 cm-el a maí felszín alatt.

Iloda1mí fígve}
A schweízenische Zeítschníft f n Ge-

schÍchte 31. és 32, k tetében /1982l
Paul Louis Pe1et pnofesszon /Unívengíté
ffititut de nechenches ne-
gíona1es íntendisciplínaires/ L' l|Arc_
héoIogie Industnielle'' Scíence ou Fic-
tion? Un question de défínítion., íl].et_
ve L'HISTOIRE DES TECHNIQUES AVANT LA
RÉVoLUTIoN I'NDUSTRIELLE dínet a].att az
1pannégészet meghatározásának kéndése-
ín I, illetve az ípari fonnada}om e16t-
ti techníkák t rténetén }, bíbJ.íográfi_
ávaI j l alátámasztott áttekíntés{ ad.
/3L. k tet 23-t+2 o1d., 32. k8tet 32q-
337 old. /

ín l olva'shatunk a k tetben. Valamínt a
modenn régészetí kutatásokka]. elént ujabb
enedményeket ismentetik, míntegy 5o bászá-
mol ban' amelyek áttekíntést aáirak a csehsz-lovákíaí négészet legfontosabb kutatási -

ter letein I, jelent sebb ásatásair l.

- Sgu asné ríkolv eskosloven
ologie /Valtíce@
A-Esehszlovák nécáezet í cl sze

\rlírrE /YCrlLl{Je) LJlÖI rrana1 l9 l. ZbJ p.
csehsZlovák négészet íd szen feladatal

Az ipannégészetí és archaeometníai vo-
natkozásu munkákat említve kí ke1I ene1-nÍ Radomir Pleinel kutatását zgg:íor. --616ffiua Téne- kultuna-rí"ep.
eun paí leleteí k ztll 65 va'ses zk zt ve]tett alá fémtaní vízsgálatoknak a Ieg-
fontosabb csehszlovákíai oppídumok r ret--
anyagáb l válogatva.

T. Bín'1 Katalin

cké v

' 286-2891 stanistav íi3ka: Druhf rok
vfskumu v leffiz. Kos-ice/
A G m n-Szepesi érchegységhez k zel, Dé-rJyag dn ket talált, vassal.akokat ís fa-
fedeztek és egy szétnombolt kemence k _
zelében fellelhet' csenepek alapján az
itteni kohászatot a 11-12. százáána kel-tezi. A
vetétt ércdarabok kís vastantalmu, tlle-
dékes, val színtlleg gyepvasénc /n csán-
ére/ -manadványok ránátnát.
Az ércvzsgáIatok enedménvét ís k zli./Csécs, Meczenzéft6t déLíe/

koníl vagY azt megeL z Ha1lstatt-korrí
kovács_technoI gíához. /B vebben ín enn la Památky anch. nyomás 6ritt lév számá-ban: frUntensuchungen zur'schmiedetechnik
auf den keltischen Oppida,tt /

Fnantísek Manek m d.szertani dolgozatotk zffi. / .-o"án"";"ááí-;éaé-szetí le16he1yeken végzett geofíiit<aí-ku-
tatásokn l. Hangsuly ozza a teGeT]tf6E-

-

szÍtésének a fontosságát. A tentlletn l a
megfe1e16 tájékoztat adatok megs zerzésé-
nek__sz ks!8ességét, igy a negíoíarís je1-
rqgÍl geofízíkaí anomáliák adátaít ís. A
ménéseket difenencÍá1is magnetométenekke1.digítáIís adatn gzitéssel végzí, az ened-
ményt számít géppel dolgozza'feí, számi-t géppe1 inatja_ki az aáatokat éé najzo1-
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ta.tja meg az anonálíaténképet. A dolgozat-
ban bemutatott pérdat alapján nánutat ar-
r"élr hogy a ktll nb z rnegmént mágneses a-
nomáliák éntelmezéséné1 rníként ke].1 a ki-
vál't okot megkenesní. /P]'-. t bbszáz nT
anomálíák egy ke].ta telep és temet' ma-
nadványainak kutatásánáI nem ga} színtl,
hogy négészeti tángyakat jeleznénekl ja-
vasolja a ten Letnek ujabbkoru vasdarra-
bokt 1 val megtisztításáV. KihangsuLyoz-
za a mágnestén íd be]í konnekci jának fon-
tosságát. Foglalkozík azokkal a zavan
tényez kkeJ-, anelyek a k zelben eset}eg
rnegl'év ipaní létesítmények, Pl. ví}lamos-
vasut okozhat. rpannégészetí objektumok,
pl. mészéget kemencék és k zépkori bá-
nyászlakások íeldéFfiésére is hoz példá-
kat. tla}lner Ákos

rqqeuqqíkovszkv, a bnn i r.égés zetí
int@i munkatársa-a Blansko
k rnyéki Sudioe leI hely /2Lo-2L9 old./
vaskoh telep'énék komplex geofizíkai-négé.
szeti kutatásár } adott áttekintést. Ts-
mertette a r:ekonstnuált olvaszt kemencében
végnehajtott kisénletet. Ez az Uknajnában
és Lengyelonszágban ís isment banbaníkumí
mélyített medencéj ' magas felépítéstl ke-
mence csak egy olvasztásna szolgált, ezért
egy-egy lel helyen sok kenill el be} le.
Sudicében 72 kemencemaradványt tántak fel.

A 35-40 cm átmér jtl kerek kenencékben - a
kísér"}etek szenínl 5o_6o kg ércet hasz-
rráltak egy olvasztáshoz. Ebb l kb. 3 L/2
ra aIatt 10 t vasat lSchweísseisen/ és

kísszéntartalmu acéIt nyertek.

A k tetben ezenkívill olvashatunk egy
a monva-festett kerámía kuIturájába
/ = dunántuli lengyeli kultur'áva} egyíd s
kés k koni turturá/ tantoz eaénvését' +kemencér l a monvaországi KramoTInb6T /
Í---T EffiTk, Z3, 6. t<épZ és egy Brecláv
k nnyéki La Téne koni Íazekasmilne].vr l
Stnahotin lel helyr 1 ffi
Geislenová-I. Rakovsky, 185' 2, kép/,
M*gd?léna Pích1enová pedig az onoszváni
n maÍ ̂ telep /Genulata/ kézm vesipan ten-
melésének jelent ségét emeli kir_ ktll n
említ egy mészéget kemencét /Bnatíslava-
Rutovce/ Zffi

A SZALToVoI VAsoLvAszTl KEMENCÉKRÓL

s avan konral /9. század/ egyid s, és
anelynek szomszédságában a honfoglalás
el tti magyár t rrzsek is éttek, ézámos
emlékét nízhetí még az avan és magyar
népcsopontokkal val énintkezésnet<-/it-
letve viszont/. Kimutathat k-e a kapcso-
Iatok a vaskohászatí emlékanyagban?

Afanaszjev és NyÍkolajenko dolgozatá-
ban olyan m helyg d n oldalába vágott
olvaszt kemencékn l olvashatunk, rnint a
hazai KMo-í tipus. A hasonl ság azonban
csak fonnai. .És tegytlk hazzá ménetbeli
/ a sza}tovo-majackojei tipusu kemencék
medenceátmén je'alu1 40 ch, a tonok átmé-
n feItl} 20 cn, a kemence be}s magassá_
ga kb. 70 cm/ 1 teljes megegyezés 10-11.
s záz.adí o1vas zt kemencé ínkkár .

A kemencék azonban egészen eltén m -
don nilk dtek, mínt a mí Kelet-Magyanor-
szágon 'el sz r feltánt, de onszágos eI-
ter"jédés{l1 imolai tipusu kemencéínk. Mig a
hazai kemencéket fuv kákkal a mellnyílá-
son kereszttll mestenségesen fujtatták' a
szaltovo-majackojei olvaszt kemencéket o1-
datr 1 fujtatták mestenségesen. Mégpedíg
ugYl hogy a m helyg d n széIén két oldatt \--l
egy-egy funatot, fende vágatot vezettek a
kemence oldalához és ezeken kenesztilI jut-
tatták be a leveg t. Ez a kemencetípus
csak a Szaltovo-Majackoje kultur.ában is-
mert. Egyet1en anal giának az- Észak-Mon-
vaor]s zág tertltetér 1-ismer"t íelehovicei
tipusu kemencék csoportját em}ithetik a
szerzík a 8. század végén lr d.9. század,
els feléb I. A monvaons zági kemencék mé-
retben nagyjáb l a szaltovoíakkal nregegyez-
nek, azonban nem két, hanem csak ,e1v f"J_tat vágattal vannak eI}átva. e {eíLhovi-cei kemencetipus fujtat -Vágata a kemence
m g tt találhat , mig a szaltovoi kemen-
cék vágataí a kemence két oldaIán. Ala-
gutszenil mel}nyi1ás1 Vagy salak-csap -
nyílás-kíképzéstlk megegyezik. A mi beé-
pitett kemencéink mellnyilás'a .nen í}yen
alagutszenilen van kiképezve.
Lényeges ktt} mbség még, hogy az imolai
tipusu keméncék medencéje befe}é lejt'
a salak nem fo1yt ki, mig a sza].tovoi és
ÍeIehoviceí kemencék medencéje kifelé' a
S?áj ./ne]-]'/ nyi1ás felé lejt. A méne!P.- \Jli hasonl ság ellenére tehát nem monphat-
juk, hogy azonos mesterségbeIi hagyotnányt
nz 'lvasasok'l épitették volna a szalto-

voi és kánpátmedenceí kemencéket. K zvet-
len kapcsolat tehát nem val szi.ntl. A mon-
vaonszág"í beépített kemencéket R. Pleinen
kelta hágyományokna vezetí vissza. Hogy
ezeknek val ban lehet-e k zelebbi kap-
csolata' a sza.Ltovo-majackojeí kemencék-
kelr amelyeket mintegy 6 lel helyn 1 is-
mennek a bolgán-alán t nzsek szálláste-
rilletén I : az még rnindíg nincs egészen
tisztázva.

Székelv Zoltán: Contnibutie la studiuI
prtffitui la Dacíi din Sud-
Éstul Transílvanieí. Aluta L2-I3 /1981/
3l-36. Kovászna Megyei Muzeum Sepsiszent-
gy ngy. Muzeul judetean Covasna Sfintu
Gheorghe

A kovászna megyei Doboseni határ"ában,

, G. E. Afanasziev - A. G. Nvikolajenko:
o szaltovszkom tÍpe sztlrodotnogo gonna.
Szovetszkaja Anch. lgBZ /2./ 168-175.
A szaltovo-majackojei kultuna és a hazaí
avar és honfoglal magyarok kultunája k -
z tti kapcsolatok kutat ja' Bálint Csanád
hívta fe1 fígyelmitnket a szaltovo kultura
ujabban kc'z Ít vasolvasztffi
0szkol és Szev.
fe1tárt' azonos tipusu kemencékré. A szal-
tovoi kultuna, amely a kárpátmedenceí ké_
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a Borvízoldal-Hegyfarka lel helyen és
Henculian határában a T lgyes Patak v l-
gyében La Téne koni vaso}vaszt kemencék
mar"adványait tánták fel. K zelilkben o-
}yan fuv kák és agyagme}lfalazatok kenil1-
tek eI , amelyek a Sopnon-Magpshídon'
Novákí Gyula által fe}tánt salak]-el helyen
is el fondultakr. s amilyeneket G m r:i J.
Nemeskéren és t bb Sopnon megyeí salak-
Iel helyen talá}t. Ut bbiak nészben kés -
avankoníaknak, nés zben _ honfogIaIáskoníak-
nak bizonyultak. Nováki Gyurá hivta fe1
a figyelnet a D-K EndéIyben ujabban ta-
lált mellfatrazatokna. Ezek méretben és
fonmában teljesen a Nyugat:Magyanorszá-
gon ta1áIt danabokhoz hasonlitanak /23x
20 cm, és 4 cÍn vastag' belsejilk salakos/.
A T }gyes patak v lgyében megfigyelt ke-
mence /1980 ápnilísában/ átmén je 16o cm
Nagyobb a konak zépkori olvaszt kemen-
céknél, iirnen nem jeleznek mellfalazatot.
A Doboseni leJ- hely mellfalazatához ha-
sonl az Olt mellettí Szentsimon /Sinsi-
rnion/ hatánában is e} kertllt dák és kora-
k zépkoni kerrámíaleletekke1. /A meI1fa-
Iazatot, amely most a csikszeredai muze-
umban ta}áIhat ' János P.- Kovács D. k -
z lte: Studii si' Mater^íale TI . Tirgu Mu_
nest 1967. 6. T. XXVIII. 144. Ezt az er-
délyi adatot SzékeLy Z, itt nem em}ítí.

EGYKNYvAVASRÓL

Theodone A. Wentime and James D. Muh1y

London. 1980. p. 555.

Ez a ktt]_f tdi kr"itika áItal is nagyje_
lent ségtlnek mondott mtl mig egyrészt a
technika-t rténész, f 1eg kohászat-t nté-
nész számára érdekes, neki sok u'iat í.s
mond, de eIs sorban az általános Vagy kul-
tur.t nténésznek hasznos, ment átfog le-
inása annak a rendkívill bonyolult!
folyamatpak: hogyan lettek a fémek az e-
gész emberiség fejl dését, t nténetét o-
lyan dt}nt en befolyásolr1k 1 s t általában
hogyan tették azt lehet vé.

A m(lvet elég sok szerz inta, akik k -
z tt a necenzens hánom nevet ís ismer,
mint a kohászat-t nténetnek vaI ban il-
lusztnisnak nodhat képvise1 it: R. PIeirrer
R. F. Tv]-ecote és Th. A. Vlertime. Az a
ffig,hmejezete-ket más-más szer^z vagv szerz páros ir"ta,
csak alíg je1ent átfec1ést. Ugyanaz a fo-
lvamat más-más szemme1 nézve csak én<1e-
kesebbé váIik, még akkor is, ha néha-
néha kis e1Ientmondásra bukkanunk is.

Az egyes fejezetek cimei:

A pirotechnol giai alapok.

Bronzkorszak e gímásutánjai.
vas els megjelenése az archeol giában
és az átmenet a Vaskorszakba

si ember és a metallurgia.
vas-okker a ttJrténelemel tti id ben:
vasércek 3oo.o00 éven át pígnentként
tt]rtén használata.
rézra réz- tv zetek és a vas eIj vete-

A
A

Az
A

A
le : egy metallur.giai egymásután.

Kemencéko tégelyek és saIakok'
A meta'llurgiai fej1 dés egy másík válto-

zata: Nyugat-rrán.
A K zponti Andesek: metallurgia Vas nél-

kri1.
A VaS és a konai metal]ungia a Mediter-

rán térségben.
A vas és a korai metallungiája Eur pában.
A Vas megénkezése Afrikába.
A vas és acé1 technol gia kifejl dése

KeIet- és Délkelet-Azsiában.

A k nyv kitilz tt tárgyábr l fo1yík'
hogy a folyamatokat - Kina és Afníka kí-
vételéve1 - tt1bbnyire a /r,1maí'konig/
császár.korig, iI1etve a n pvándonlásig
tárgyalja. / Az ezen id pontt<5l az rpari
fonnadalomíg tantri id szakot az egyik
szerz egy régebbi kt1nyvben mán feldol-
gozta: Th. A. Wertíme, The comíng of the
Age of Stee1, 1961./

. Nem ismertethetjilk itt a délamerikaí
nreta1lungia fej1 dését' csak egész ntJví-
den annyít, hogv az kizár }ag a réz és a
bronz használatára szoritkozott, a Vas
ismeretéig nem jutottak e1. /Megemlitjilk
itt' hogy u'gy a dé1-, mint az északame-
rikai indíánok képtelenek voltak a foIya-
matos fongr1mozgás felhasználásána, mint
a kocsikenék, a fazekasáruk kor:ongálása,
a gabonanemtl meg r1ése. Talán mégsem o-
lyan eIitélend Gobineau megállapítása:
'' sur 1 'ínégalitéE-Iffies humaines?''

Nem foglalkozhatunk a metallungia af-
nikai elterjedésével sem' aho1 4 réz- és
a bronzkorszak kimanadt.

A fémek használata a Medítenrán meden-
Ce keleti fetének az államaiban kezd -d tt, ugY KI,. e. 3o0o e1 tt. Az els lfém
a réz vo1t, éspedig a tenmésréz, amj. a
kíbuvásokon és a fe1színk ze1í te1epeken
elég b ven volt taIá1hatr5, és amit kala-
pálással és kés bb aztán ntéssel ís k ny-
nyen lehetett aIakítaní. Majd elkezdték
a ki}nnyen reduká1hatr5 oxidos rézér.ceket '
koh sitaní. Már: je1ent s technoI gíaí is-
meneteket tételez fel a bár sokkal b -
vebben e1 fordu1r5, ám sokkal nehezebben
koh síthat,1 szulfidos nézércek feldolgo-
zása. Lassanként aztán rájtlttek, hogv ha
a rezet egy más fémmel tv zík, j 1 nt-
het és fcíleg sokkal keményebb ténméket,
a bnonzot kapják. [{ossztr ídeig az arzén-
bnclnzokat készitették, és csak lassanként
Iépett a helyébe az igazí bronz l dZ 6n-
bronz. De hogy az eléggé nagyvolumenti
terme1éstrez szilkséges sok r5n honnan eredt,
ez a t nténeti metallurgia máíg meg nem
oldott kérdés; ment a meditenránum kele-
ti nészében és annak k zelében számottev
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nénc-el fondulás nem ísmerétes.

,A vas használatána eIeinte q sztlksée
szor:itotta az embeniséget . Az í. e . L2 '
században a. néz-, de f 1eg aa n-ellátás-
banr'a nemzetk zí kereskédelmí utvonalak
megézakítása miatt zavarok léptek {"1'
6s-igy vá].t szilkségessé egy kívált anyag
keneéése . A?. egyik-szerz rnegkérdi: vaj-
jon a mai társada]-mak, majd ugy 2000 k -
nut, míkon egynészt az enengiahondoz k és
a bányászhat nyersanyagok kífogy ban_
lesznek, másrészt a F ld n vekv lélek-
száma míatt az ígények még n ni fognak'
képesek lesznek-é ilyen megoldásna? /e
necenzens véleménye: nem!/

A színesfémek /r'éz, /5lom, nl a koh -
sításkon olvadt állapotban jelennek BeEr
de a vasná]. t dZ akkori lehet ségek ktlz tt 'ez nem k vetkezett be. Vajjon hogyan j t-
tek ná, hogy a ke]-etkez szitánd' vas_
szemcsékb ]. ' salakb l és f aszénb l á]-1
massza, megfelel en feldolgozva, hasznáI-
hat ter:méÉet ad? Miirden vaIrászinttség sze'
rint ugyl hogy a néz olvasztásakon, a fo-
lyamat eL segítése végett hozzáadott vas-
oxldb } keletkezett e]- sz n a nyíLván
az skoni kohász nagy megleoetésére szí-
lánd, ám alakithat t meg , Az iznae].í
Negev sívatagban talá1t jelentékeny si,
Kr.e. negyedik éveznedí réztermel teJ-ep
/Salamon tináty rézbányáí! / Ieletei és
ott a moderrn olvasztási kisérletek uta1-
nak példáu1 enre
Ez az un' buca-erjánás tehát kovácsvasat
tenmelt. Aeélt vagy a kovácsvas uttílagos
felszenitésével kéizitettek, vagy - amint
a 1egut6bbi évek .ásatásai bizonyítják
magában a buca-kemencében is lehetett a-
cé1t készíteni.

Hogv az edzhet acél ísmerete Kr.e.
']-2o0 k r 1 mán megvolt, bizonyitja az
Odtlsszeia jelenete, mid n |1ditsszeusz és
társaí Polyphenos ktlklopszot egy izz fa-
t nzsnek az egyetlen szemébe furásával
megvakitják /itt idézzíJk/ z

||..g ze az ée szemnek, sistengett szeme
g dre; mínt arnid n a kovács nagy fej-'szét, sz nnytl szekencét edzeni márt a
hideg vizbe, s hallatszik a vasnak han-
gos jajszava, ment nagy en t ett l kap
a j vas:..,
szélín olajfa donong k nttI ugy szisze'

. gett szeme akkon.rl
/Devecsení Gábon fondÍtása/

A vas kohászat a mai felfogás szerint
Kn.e. 1500-1000 k nílt Anatoliában /a mai
T r konszág tenitletén/ kezd d tt; de le-
hetséges az is, hogy talán Cípnuson. A
vas 'technoI gíájának a fej1 dését l dZ a1-
kalmazásának á11and b vtllését tárgya1<5
részeí a m nek a legérdekesebbek, de eze-
ket i.tt nészletesebben ismertetni pensze
lehetetlen. Eur pában Kn.e. 80o k rtlI ten-
jedt el a vas hasznáIata; és innen szá-
mitjuk, Hallstadt_periodus néven s dZ iga-
zi Vaskorszak kezdetét. Mig a r naiak
e1ég jelentékeny vas-tenme1ésér l kevés

ancheologiai enedményt ismentlnk, a rész-.
ben romanizált ke1táké anrrál jobban ismert
/Norícumi acéL|/. A népvándonlás pnimítí-
vebb népeinéJ. az e}ént- technol gíának in-
kább visszafej1 dése észlelhet . /Bár ez-
ze:. csak kevéssé filgg ssze, de hatatla-
nul eszébe jut a necenzensnek, hogy a Ma-
gyaronszágon talált' 9.-12, századí ke-
mencék.egyikében sem találtak''modernebb'',
acél készitésére alkalmas kíalakitástt /

Egészen más fejl dést vett a Vas techno_
1 gia Kinában. Itt ugyanis a vas ntés, ami
Eur pában csak a 14. századtt5l jelenik
In 8r kezdett 1 fogva, a Kr.e. 5. század_
t 1 igen jelent s szenepet Játszottr dllrt:
nek az oka nészben talá.n az itt n4g$ me.ILlF:
nyí.ségben taláIhat xituno mín ségrl, tot-
szo1ást nem igényl antr.acit. A vás ntés
Kinában nemcsak meglep nagyságu szakná-
lis emlékek Iétesitésében, haném a hasz-nálati tángyak készitésébén is /pL. a
szinte papínvékonyságu falu rizsF z tá-
lak!/ megmutatkozott. /f,s nem ugyanebb la k nyvb 1, hanem a szakinodatomb r ísme- ''J
netes' logy nemrégen taláIták meg Líu Seng
henceg és felesége Kr'.u. 1l3-ban-késztl].t
sínját, aho1 dupla téglafalak k zé tjnt tt_vassal t It tték ki, néhány cm. vastag_
ságban. Kint a tenepen végezve, va1r5bán
tiszteletremélt ntészeti teIjesítményl
Hogy egy császán sírját te1jeéen nt tt-
vasba burkolták 

' arrr 1 négi inások beszél-
nek, de ezt a legut bbí íd ig csak legen-
dának tantották.

De persze az nem á11, amit pán évtize-
de még olvashattunk, hogy a kínaiak '|ki-zán 1ag nt ttvasat használtak.'' Készítet_tek k kovácsvasat és acélt ís, de és
most jt'! a meglepetés! - nt ttvasb lr O_lyan mr5dszenekke1' amelyek lényegtlkben azeur pai kavas elJánásáat /r árés 133l+-
b L/, Bessemen-elJánással /^-k zlés 1639_
b Il és a Siemens-Mantin-eljánássa]- /k z-tés a 6. századb6!/ azonosak!

Sok éndekes részIet is akad a k nvvben.Igv máig az a mindeddig genenálisan 'érvé-

|ves nézet, hogyha egy 15 vastángy ník\elt '--/
tantalmaz o azt meteonikus eneoe{il vass,ílfonnálták. A 1egujabb kutatások tiiknébenez már nem látszík míndíg bízonyosnak. I-gen jeLent s továbbá azon m dszár k zIése namelIyel 98Y er sen konnodeált vastángyon
il lehetséges annak enedeti metallogoáfi.ifázis- ss zetéte1ét megá1lapitaní

Dr. Vastagh Gábor
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