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a VEAB T rténelrnÍ SzakbLzottságának va-
lamínt'Kézm vesÍpart rténet1 MunkabÍzott-
ságának 1984 február 23-án Budapesten a
KMI k nyvt,ártermében megtartott eln kl-
tltkárl értekezletér l, illetve teljes
munkab1zottság1 lésér L
Jelen vannak:

stv
tÍtkár
A TelepttléstiirténetÍ Munkabízottsácr

affim"s1 Lászl eln k, Iríadarász La-jos tltkár képvlseletében SomfaÍ Balázs

. Az lparrégészetL Llunkabizottság részér ll
V alr. Heckenast Gus zEáv eln k, dr. G m rí

János t1tkár
t

Az Archaeometrla1 I'lunkablzotlgég részé-

K 1t6 LászI tÍtkár

f[r. gácskaL Vera. dr. D ka xlára, dr;
Domonkos ott ' dr. Klss lríárla, Lukács
Márta, dr. Nagy Lajos, Somkutí. Éva, dr.
V r s Károly és a munkablzottság két uj
tagja: dr. Cslffáry Gergety és Németh
Gábor

Távolléttlket kimentették :

eometrlaÍ Mun-kabl'zottság eln ke , Ját Márta az
Archaeometr1a1 lr{unkablzottság t1tkáraés dr. Eperjessy Géza mrnkabí""tt"ági
tag.

1. Az eln kl megny1t után a Szakb1'
zottság t1tkára 1snertette a munkab1zott-
ságok Ígae. év1 munkaterveÍt. amelyeket
a Szakb1zottság 1984 február 14-én a
VEAB e].n kének megkitld tt.' Az ellyes mun-
kab1zottságok jetrenlév vezet6Í az is-
mert'etést az a}ább1akkal egészltették k1:

A Teleptllést rtén'etÍ }íunKablzott-
ság által 1984 áprÍl1s 16-r8-án Veszp-
rémben megrendezend6 "Dunántul telepíl-
Iés't rténéte'' ténáju' konferenclára ldá-
19 kb. 60 el6ad jelentkezett, akikt l
elyoldaIas el zetes rezilmé_-sz ve9et^kért
bé-a llr.lnkab1zottság. A Iegkevesebb 80
f tészvételével megtartand korrferenc1a
szekc1 beosztását és végleges prÓgramját
március h lcan pontositják.

- Az lparrégészeti llunkabÍ zo|ci.;ság ez
év szére tervezett tanácskozását az
Archaeometr1al Munkab1zottsággal szoro-
san ,egy'iitt'm k dve - a felmerlllt lgények
és Iehet ségek f1gyelembevételével _
val szln leg nem Veszprémben, haném
BudaPesten rendezi meg'

- Az Archaeometrlai l,lunkab1zottság
v1zsgálatL adatlapja1nak k1dolgozása ls
befejez d1k márclus vé9é1g.'A Munkab1-
zottság k z sen rendezi tanácskozását
az lparrégészetl Munkab1zottsággal.
!'tlndkét Munkab1zottság klt lt tt' adat-
lapjalnak tárolása és tzése egyel re
Sopronban látsz1k a legcélszerÍlbbnek.

I, 2..A Szakblzottság ugy határozott,
hogy 1984. évre uj pályáaatokat nem 1r
kl, mert a Telepillést rténet!, az lpar:.
régészet1, az Archaeometria1 és a Béne-
t rténet1 lrtunkablzottságnak Ís vannak
még 1984 szeptember 1-1 határíd re ki-
lrt pályázatal.

3. A Kézm ves1part rténetl Munkab1-
zottság
meg 3

d. az eln k iidv z lte a Munkablzott-
ság két' uJ tagJát, Cslffáry Gergelyt és
Németh Gábort, aklk ugy nyIlatkoztak,
hogy készséggel és akttvan vesznek részE
a blzottság munkáJában,

A Szakb1zottsáq és a Kézm veslpart rté-
rÖI s

A Kézm veslpart rténetÍ ltlunkablzotts



b. a Munkab1zottság t984 év novenbe-
rének végén megrendez1 V. Belf ld1 Kéz-
m ves1part rténetÍ Szlmp z1umát, Veszp-
rémben, Ennek végleges 1d pontját Ér1
István eln k 1984 márc1us 9'-en egyeztetÍ
a vEAB-nál. Ennek megt rténte után a
Munkab1zottság klbocéátja a jelentkezé-
sekre vonatkoz végleges k rIeveIét;

C. a szimp zíum négy f el ad ja k -
ztil Szakály Ferenc és Hegy1 Klára kandl-
dátusok ÍrásbeIi feIkérése még e h ban
megt rténik

d. a llunkablzottság felkér1.D ka Klá-
rát akí a feladatot eI 1s vállalta
hogy a Díetér Dowe által kÓzzéEett és
résziinkre megktild tt "Deutsche Hand-
werker- und Arbeíterkongresse 1848-
1852n c., korabeli. jegyz k nyvek anyagá-
r 1 késztilt reprÍnt k tetet a ''LÍtteraecurrentes... " tregk zelebbÍ, májusÍ szá-
mában ismertesse;

e. D ka K1ára bejelentette, hogy a
Gustav otiuba lÍnz1 professzor tlsztele-
tére sszeáI}ított jublíeumí k tetbe ta-
nulmányát elkiildte;

f . a lr{unkabÍzottság ísmertette Csorba
Csabának, a BAZ megyei Levéltár ígazga-
t jának levelét, amelyben a kézmilvesÍpar-
t rténeti szakbíblíográf.ia végIeges sz_
szeállitására és kiadására tett javasla-
tot. A MunkabÍzottság felkérte a títkárt,
hogy Csorba Csabáva1 és Csíffáry Ger-
gellyel koz sen vÍzsgátják áL az eddíg
sszegyiijt' t't anyagot, és' a Munkabizott-

sá9 k veEkez iilésére tegyenek konkrétjavaslatot a biblíográfia tigyében. e
bÍbliográfÍa a Munkabizottság megÍtélése
szerÍnt lehet leg szakmánkénti és t 'bb fti-zetben folyamatosan megjelentethet for-
mában látszik leg'praktikusabbnak és Íd -
s 2errjbben publikálhat nak 1

9. a Munkabizottság Németh Gábor se_
gitségével - a Munkabizottság k vetkezí
iiléséig gondoskodik a mult évben Lukács
Márta ut'ján végleges formában elkész1-
tett számit gépes limitácÍ jelzetkatasz-
ter konkrét kutatásokra használhat k -tetekbe rendezésér l.

4 . A Kézm vesipart rténetí llunkabi_
zottság k vetkez iilését 1984 május 3-
án ugyanitt tartja.

Budapest' 1984 február 29.

dr. Nagybákay Péter sk.
a. VEAB T rténelmÍ SzakbÍzottságá-
nak Kézm vesípart rténet1 Munka-

b1zottsá9ának t1tkára

A VEAB T RTÉNELMI szAKBIzoTTsÁGA IPAR-
RÉGÉSZETI MUNKABIzoTTsÁGÁNAK 1984. Évr

MUNKATERVE

1. Az lparrégészet1 és ArcheometríaÍ
Tájékoztat továbbÍ megjelentetése _( 

1par-
régészeLL rész}. és a leIetkataszterhez
az adatok gyitjtése.

2. A ITT. Íparrégészetí Tanácskozás
megrende2ése 1984 decemberében Budapes-
ten.

3. A munkakapcsolat er sltése az OMBKE
s zakbÍ zottsá9aÍva1 .

4. KohászatÍ ásatások a Dunántulon.

5. Flzika1 kormeghatározások (lcoh -
t redékek) - Kisérletek' foi1ttatása.

6 . AnyagvÍzsgáIatok, egytittm k dve
az ArcheometriaÍ lt{unkabizottság'gal
(Salakt1pol gia e1 munkáIatai).

Budapest-Sopron, 1983 december-

.lg19nt4s 
, az lparrég4szet1 Munkabizottsáq

I984 . éví munkatervének te]ies.!ÉeérÉ!

}. Az IRAI{TÓ egy számának sszeálli-
tása és szerkesztése.

2; III. Iparrégészeti és Archaeomet-
rÍa tanácskozás 1984. december lo-én Bu-
dapesten.

3. Koh feltárás Dénesfán {G m rí) .

4, Fízikai kormeghatározás a dénes-
fai vasolvaszL kemencén és a soproni
mészéget kemencén (Márt'on Péter) .

5. Fo1yamatos egyiittmr3k dés az oMBKE
Vaskohászatt rténetí Bizott,ságáva1 a \l
vas salaktÍpol gia kidolgo zásán .

6. GeofizÍkai mérések a dénesfaÍ koh ,a k pházi vasbányák és a scarbantial
bronz nt mr1hely helyén (Ver J zsef ).
Budapestr.1984 december 1.

G m r1 János t1tkár

A VEAB T RTÉNELMI szAKBIzoTTsÁGA ARCHA-
Eo!1ETRIAI I,IUNKABIzoTTsÁGÁNAK I984 . Évr

IVIUNKATERVE

1. III. Iparrégészeti Tanácskozás
megrendezése az lparrégészetÍ Munkabi-
zottsá99a1 k z s szervezésben.

2. Egy napos munkabizottsági iités ta-
vasszal Veszprémben, szabad temat1kával.
Beszámol fÍzikaÍ leletfeIder1tés ta-
pasztalatair l



3. Vtzsgálatl adatlapok ktdolgozásá-
nak folytatása vas és szl-nes fémek
tárgyk rében.

4. Mtntavétel1 e161rások \1dolgozása
geomágneses mlnták felvételé}Íez.

5. ArchaeometrÍa1 mérésÍ m dszerek
sszehasonlÍtásának folytatása'

6. Konkrét egy(lttmiik dés régészekkeI
a kÍs-balaton1 leletmentés1 program' so_
rán - geomágneses leletfelderltés e1vé9-
zése.

7 . ArchaeometrÍal adattár felállÍtása,
elhelyezésének Lísztázása. Javaslat :

MNM Adattára.

A MTA VEAB TÖrténelm1 Szakb1zottsága
ArchaeometrlaÍ Munkab1zottságánik_ je- 

.

G ljesÍ_
tésér 1

A munkabizottság 1984. évl munkater-
véE az atábblak szerínt teljes1tettel

1. sszeáIlltotta, és az Ipartégésze-
tÍ és ArchaeometrÍa1 Tájékoztat ban k z-
zétette a Magyatországon archaeometri-
ával f o91a1k'o2 szakemberek névsorát '

2. A termolumineszcencl'ás kormeghatá-
rozás (TL) Benk Lázár által kÍdolgo-
zott mintavéteIi el irásait megjelentet-
te az lparrégészetL é]s Archaeometr1al
Tájékoztat ban.

3. Az lparrégészetl munkab1zottság-
gal k z sen folyamatosan végezte ry.
ÍparrégészetÍ és Archaeometr1a1 Táj ékoz-
tat szerkesztését

4 . A'z tparrégészet1 munkablzottsággal
k z s.szervezésÉen 1984. december lo-én
Budapesten a K zponti Muzeumi Tgazga-
t ság székházában megrendezte a III.
IparrégészetL Tanácskozást.

5. Az 1984. december 1o-1 Iparrégé_
szetL Tanácskozáshoz kapcsoI d an munka_
blzottság1 ii}ést tartott

6. Folytatták a vizsgálatÍ adatlapok
kldolgozásáL, amelyek az archaeometrlaL
és 1pártégészetl adattár alapját fogják
képezni.

7. TÍsztázta az tparrégészetÍ és
archaeonetria1 adattár elhelyezésének
kérdését . Az elhelyezést a llagyar Nem-
zet1 !{uzeum k zponlÍ adattára válla]-ta.

8. Márton Péter k1dolgozta a 9eoná9-
neses minták felvétel1 e]' 1rásaÍt . Az
el 1rásokat az lparrégészet1 és Archa-
eometrla1 tájékoztat ban teszlk k zre.

9. A munkablzottság tagjal folytat-
ják a méréstr m dszerek Összehason]-1tá-
sát. Az ezév1 programban Árpád-korl e-
z st pénzek, valamlnt s- és avar kor1
kerámták szerepeltek.

10. A kis-balatonÍ le}etme1tésÍ prog-
ram során t bb mint 11.ooo mz 9eomá9-
neses le}etfeldgritését végezEék el.
Mintegy 4 . 5oo ml régés zetL f eltárása .ls
megt rtént. A mágneses felderités és a
feltárás eredményeÍnek sszehasonlltá-
sa f.oJ.yamatban van.

Il. A munkaterven f eliil a Mag)'ar Nem-
zet1 Muzeummal k z sen 3 éves kutatás1
munkatervet dolgoztak kI az Árpád-házÍ
klrál'yok által k1bocsátott pénzér:mék
átfog v1zsgálatára.
Budapest, 1984.nov.8.

Jár Mára K lt Lászl
az Archaeometríai Munkabizottság

tit}<árai

HíRf,l

Ü

^LAIul'AÍoltA-EÍ^Kl,dlmvruI{ABlzoTÍsAg

El,lÍ,ÉKEzTETl
A VEAB ARCHAEoMETRIAI MUNKABrzoTTsÁGÁlt;rx
1983. november 2-án tartott iilésér l

A munkabizottság a "Mit nyujthat a;l
archaeometria a régészetnek?', c. ankétlroz
kapcsol dva a tagoknak el re kíktild tt
napirend alapján iiIést tartott. Az tilé-
sen a munkab1zottság tagjal a jelenléti
Ív szerint vettek tészL.

Napirend:
1. Az ].983. évi munkaterv végrehajtá-

sának áttekintése
2. Az 1984. évi munkaterv-javaslat

megvitatása és j váhagyása.
3 . Az }984. évi munkatervb l ered

tennÍval k el készitése .
4. Egyebek.

Az els napirendÍ ponthoz kapcsol d an
a jelenlév k megállapitották, hogy a mun-
kab1zottság t983-as munkatervét maradékta-
Lanul teljesltette.

Az elmult évben megkezdték az archa_
eometriával foglalkoz szakemberek és in-
tézmények névsorának sszeál]"Ítását.

A munkabízottság kapcsolatba' lépett a
Magyar NemzetÍ Muzeummali a MTA Régészeti
Intézetével, a Budapest1 T rténeti Muzeum-
mal és a K zpont1 Muzeumi Igazgat sággal.
Ennek keretébren tájékoz dott a sulypontÍ
régészetl témákr l. E'enti lntézmények tá-
jékoztatása szerÍnt els rend' fontossá-
guak a kormeghatározásra lrányul kutatá_
so.k, a téz- és bronzt'átgyak vJ.zsgálata
(k 1 n s teklntettel .a Mag1rarország és
Erdély termésrézel6íordu1ása1ra), vala-
mÍnt Árpád-kor1 pénzérmélnk áEfog , komp-
].ex vízsgálata. _ A munkabÍzottság az
Iparrégészeti Munkab1zottsággaJ' egytltt-
m k dve felvette a kapcsolatot az OMBKE-
veL is.



A Bakony1 }íuzeummal k z s szervezésben
1983. november 2_3-án a dunántulÍ régé-
szek részvételéveL ankétot rendeztek a
VEAB székházban, ahol a munkab1zottság
tagja1 el adássorozatban adtak tájékoz-
tatást edd1gÍ munkájuknak a'régészel szá'
mára hasznos1that eredménye1r 1.

Dr. Bakos !{1k1 s, a munkabÍzottság el-
n ke k1dolgozta a numizmat1kaj. tárgyak
v1zsgálatt adatlapját. A tervezetet a MB
megvítatta, s a v3lteges váItozatot aján_
lásképpen n1nden archaeometriával foglal_
koz szakenberhez eljuttatja.

Megkezdték a kiil nb z archaeometria1
m dszérek sszehasonl1t vízsgálatát Ís,
amelyet el sz r kovak zetekb l. vett min-
tákon végzett v1zsgálatokra dolgozot't ki
T. B1r Katalln. A munkabizottság hatá-
rozatot hozott arra, hogy az sszeálli-
tást e1juttatJa az archaeometríával fog-
lalkoz szakemberekhez

Dr. Benk Lázár mintavételi el irá-
sokat dolgozott' k1 a termolumÍnszcenc1ás
kormeghatározés végrehajtásához . Az el -
1rást a munkabÍzottság az lparrégészet1
és ArchaeometriaÍ Tájékoztat n kereszttil
k zzéteszí.

Az lparrégészeti Tájékoztat archaeo-
metrLa1 részének szerkesztése folya.mato-
san t rténlk. Már az ankét el tt uj cim-
mel meg is jelent az "Iparrégészeti és
Archaeometr1aÍ Tájékoztat '', amelyben
k zzétették az archaeometrláva} foglal-
koz szakemberek névsorát, valam1nt a KMI
archaeometríaí m dszereket és adatokat
1s tartalmaz k nyvelr l, foly iratai.r l
jelent meg tájékoztatás. Ez ut bb1val
kapcsolatban kérte a szerkeszt ség a ta-
gokat' hogy a bÍblíográf,ia további osz-
szeáIlltásához nyujtsanak segitséget.

Ezek után a munkabÍzottsá9 megvÍtat-
ta és j váhagyta a jegyzŐk ny'lh z mel-
lékelt 1984. év1 munkatervet, majd a
jelenlév k fe}osztották az ebb l ered
feladatokat.

Az uto}s napirendÍ ponthoz kapcsol -
d an dr. Székely Levente tájékozt'atást
adott az O},ÍBKE 1983 szeptemberÍ iilésér l,
majd e9Y, a kés bblekben rendezend,6, nem-
zetk zi tudományos ankét megszervezésé-
nek lehet ségét vetet,te fel a B1zottság.

Kmf.
dr. K lt Lászl sk.

az ArchaeometrÍa1 MB títkára

2. Clmlet.
3. Klbocsát hat ság.
4. Származás1 ország és/vagy kulturk r.
5. A k1bocsátás kelte vagy 1d szaka.
6. El lap felirat, kép, tlpus }e1rása.
7. Hátlap felÍrat, kéP, tlpus leÍrása.
8. Verdejel.
9. Kill nleges jellegzetességek: tengely-

állás, ver t azonos1t jele, fel l-
verés, ellenje9Yl stb.

Lel hely:
lo. Lel hely vagy forrás (adonányoz ,

árverés1 vagy egyéb vétel) adataÍ.
Kép:
1l. Fénykép léptékkel egytltt, gÍpsz vagy

egyéb másolatl va9Y legalább ceruza-
d rzs let.

}téretek:
L2" T meg grammban, két tÍzedes pontos-

sággal (ha szilkséges, tiszt1tás és
mintavétel el tt és után ís).

13. Bélyegátmér mm-ben.
14. Kiils méretek: átmér és vastagság

mm-ben (legkÍsebb és légnagyobb át-
mér , ha nem szabályos k r'alaku).

Állapot 3 ..

15. Az állapot le1rása, megtar!ási foko-
zaL.

16. E'eltiletÍ bor1tás (bev6nat vagy pat1-
rta) r ha van -lyen.

L7. A korrozí k1terjedése és a korrozj' -
termék tÍpusa

18. Szerkezeti hibák, hj-ányok, repedések,
stb.

II. EI készités és eIemzés
T1sztitás:
19. A tisztÍtásÍ m dszer r víd }eÍrása

(ha standard eljárás, akkor arra va-
l hivatkozás) '20. A tÍsztitásÍ e}járás okozta m1nden
változás }elrása.

MintavéteI:
2L. A mintavétell eljárás le1rása, a

m1ntavétel helyének megjel lése a
fényképen.

22. A rri j-nta t mege és aránya a t'árgy
teljes t megéhez.

23. Az archív mínta helye és menny:i.sége,
ha van Ílyen

Elemzés:
24. Az eIemzésí eljárás le1rásar vagY

referencia megadása, ahol az eIjárás
részletes leÍrása megtalálhat

25. Eltérések a standard m dszert l (ha
vannak ilyenek).

26. Eredmények a pontosság és a kimutat-
hat sá91 határ felttintetésével '27. sszehasonlÍt anyagon, referenc1a-
anyagon végzett vlzsgátatok eredmé-
nyeí (ha van 1lyen).

28. A kalibrácÍ s standardek adatai, ha
sziikséges.

29. A vÍzsgálatot végz /k/ és az 1ntéz-
mény neve.

30. A v1zsgálat kelte.
3l. A tudományos eredmények ínterpretá-

c1 ja (f1gyelembe véve az elemzés
b1zonytalansága1t Ís), amelyekb l
numÍzmat1ka1 vonatkozás1 k vetkezte-
tések vonhat k le.

JAVASLAT A NUMIzl,tATIKAr TÁRGYAK VIzsGÁLA-

I. Az elemzés el tt

-

ffiokat a t1szt1tás, m1n-tavétel vagy elemzés el t't kell rogztténr.Le1rás:
1. Corpus, katal gus vagy egyéb standardm referencÍaszámá es a_ier[árl szám(A referenclaszám rnegadása a 2-8. sorszámalatt felsorolt adatokat redundánesá te-sz1, ha a tárgy teljesen ép.)

4



I,ÍEGJEGYzÉsEK

Bevezet megjegyzések:
Az sszeá].l1tott lÍsta célja' hogy

mlnden fontos adat r gzitése megt rtén-
jék. Nagyon fontos, hogy a megv1zsgáIt
iargy (pénz, érem, verQt , stb.) egyér-
tel'mrlen-azonosj-that legyen, egyébként
a kés bbÍ generáci k tud saÍ számára
használhatatlan lesz az sszegyiijt' tt
1nformácL . A tudományos eredményeket
teljes egésziikben és pontosan kell r g_
z1ténj., hogy kés bbÍ ujraértékelésekre
is alkalmasak legyenek , ezérL.a bizony-
talanságok r gzltése Ís sztikséges. A kér-
dések sszeáll1tása ugy t rtént, hogy
megfeleljenek ezeknek az ala k vetelrné-
nyeknek.

Az így sszeállított 1nformácí s airyag
a sziikséges ml'nimáIís dokumentáci t je-
lenti . Azt sem szabad f ígyetmen klvill
hagyni, hogy amÍ ma tr1viál1snak trlnik,
id vel fontos informácÍ lehet.

A rogzitend, adatokat felsorolás alak-
jában állÍtottuk ssze, nem valamÍféle
adatlap alakjában, mert nem lényeges a
r gzítés alakja, hanem az a fontos, hogy
m1nden sztikséges adatot tartalmazzon.
Fontos azonban a sorszámozás, mert ez
alapja lehet a számit gépes feldolgozás-
nak.

A javasolt lísta nemcsak numÍzmat'ikai
tárgy.akra alkalmas, hanem - mutatis
mutandis - egyéb fémtárgyakra ís.

Az azonosj-tás

bá az eredmények pontosságára Ís' Pél-
dául er s koriozí bÍzonyos tv zetek-
ben mélyen behatol a pénz anyagába' 1
korrodá1t tárgy elemzésével nyert 'infor-
máci k nem képvísel1k az eredeti fém va_
l di sszetéte].ét . Az állapot némelyik
jellemz je kitrlník a fényképr l }9-(pr'
íepedés), mások szubjektiv me91té1ést
ktíánnar (p1. a megtartás foka) . Ez u-
t b'bí esetben ftiggetlen értékeléseket
kell fígyelembe venn1, ktil n sen akkor,
ha ez bélolyásolja az eredmények kés b-
bÍ értékelését.

A korroz1 s termékek azonositása nem
szerepel a felsorolásbanl mive} ez nem
tartolik a fémvizsgálathoz, hanem ktil n
vizsgálat tárgya. Míndenesetre, ha e}-
végzik , ezE Ís fel trehet tiintetní a
vlzsgáIati eredmények k z tt.

Ennek céIja az egyértelm ídentifiká-
lás, hogy kés bb - ha sztikségessé válik
lehetséges legyen a nunizmatikaÍ értel-
mezés ujraértékelése. Kétes esetben'
vagy ha nincs megfeleI referencÍairoda-
lom, teljes és részletes leírást kell ad-
ní. Ha t bb azonos tipusu és azonos ere-
det tárgyat vizsgáIunk, eIég egyszer
lelrnÍ és a t bbÍeknél erre a leirásra
hivatkoznÍ. Ha a m tárgy teljes roncso-
Iásos v1zsgálatát vettiik tervbe (amÍ csak
végs esetben índokolt, ha más lehet sé-
9i1r'k nincs a szilkséges informácÍ meg-
szerzésér ) l ktil n s gondot kell fordÍta-
ni az azonositásra, mlel tt bármj- tudo-
mányos vizsgálatot elkezdtitnk volna. Eb-
ben;az esetben kifogástalan fényképet' keIl
késziteni iepteRTTffies megfelel
{gipsz-., rriffiván-) másola-
tot ke11 elhelyezni valamelyik megfelel
archivumban. A f énykép akkor 1s sziiksé-
9 Sl ha a vizsgáIt tárgy nem valamely1k
k nnyen hozzáférhet nyÍlvános gy jte-
ményben találhat .

Aa álIapot

A régészetl' tárgy á1Iapota lényeges
hatással lehet a vizsgálat fajtáj ára, a-
melyet eredményesen használhatunk, továb-

A tisztítás
Ha a tárgy tísztítása sztikséges, az

alkalmazoLE eljárást dokumentálni kell.
Elképzelhet péIdául, hogy a feliileti
bevoáatot a kémíai maratás tel'jesen e1-
távolitja, noha az kétségtelentil fontos
informáci t hor )oz. Az mledékes oxid-
eltávolítást lehet a tísztitási e}járás
részének tekinteni, de lehet a kémÍaí
e]-emzés részének is, azonban mindkét e-
setben f,el kell jegyezní.

A mintavétel

Fontos, hogY a vett mintar vagY a
vizsgálat helye reprezentálja a szerke-
zetet vagy az anyagot, amit vizsgálni
akarunk. A mintavétel széles k rben ví-
tatott kérdés, amelyr l nagyon eltér ek
a vélemények. Nem akarunk vitába bocsát-
kozni, de nagy vatosságra ínttink, k -
l nosen, ha modern vizsgálati technÍkát
alkalnazunk, amelyhez csak igen kis
minta keII. Ezekben az esetekben a vizs-
gálatot végz nek tudatában kell 'lennie
annak, hogy bizonyos tv zetek (p1.. az
lomtartalmu bronzok) heterogének, más

otvozetekben pedig bizonyos alkot ele-
mek feldusulhatnak a feliileten. Gondo-
san tigyelni kell tehát a félrevezet a-
datok kelet'kezésének lehet ségére.

Hasznos gyákorlat lehet abban az
esetberr, ha a t,árgy nagyobb tészét fel-
használjuk -t hogy hajlitgatással t r-
jiik el. A szÍv sságr l í9y nyert infor-
máci és a tárgy bels részének állapo-
ta továbbí metallurg1aÍ informácÍ t
szo19áltathat.

Kis m1nták véteIe (pr. furással) e-
setében fel kell jegyezn1, hogy az e_
gész mÍntát feIhasználták-e, s ha nem,
akkor hol rzlk a maradékot. A mintavé-
tel vagy a roncsolásmentes elemués helye
nagyon fontos, ezérL ezt megfelel fény_
képen meg kell jel lni.
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Az elemzés

Ha az egész tárgyat feláldozzuk a
vÍzsgála'tra, akkor a 1ehet .legteljesebb
v1zsgáIatot ke11 elvégezniirrk, amÍt a
legmodernebb m dszerek 1ehet6vé tesznek.
Javasoljuk' hogy a legteljesebb nétallur-
giaí vízsgálat mellett legalább a k vet-
kez6 elemeket határozzák meg

Ré z tv zet'ekben 3

Cu, ZÍt, SD, Pb, AS, Sb, Fe, NÍ, Co, Ct,
sr Ag

Eziist tv zetekben:
ffir, Fe, cd, Hg

Arany tv zetekben:
A , A9, Cu, Pb, Bi, Srr, Fe, Te

Ha fínanciálísl va9Y egyéb okokb l nem
áI1 m dunkban teIjes vizsgálatot végez-
ní, akkor a tárgy nagyobb részét' tegytik
el a kés bbj. vizsgálatok céljára.

Az elemzésí etjárást csak akkor kell
leirnÍ, ha nem találhat meg a szak1ro-
dalomban. Ismert eljárásra elég a pontos
hÍvatkozást megadn1. A standard m dsze-
rekt 1 val eltéréseket minden esetben
fel kell jegyez,ní. A jelentésnek tarta].-
maznia kell az elemzésben rej1 b1zony:
talanságokat, a pontosságot és a szaba-
tosságot (megismételhet séget) . Elem-
analizís esetében a keresett, de kí nem
mutathat elemeket is fel kell ttintetní
a kimutathat sági határrat egytitt, vala-
mely elfogadott Ísmérvek atapján.
Az ilyen informáci , ha pillanat'ny1lag
nem ís fontos, felbecsiilhetetlen értékrl
lehet ktit nboz adategytittesek ssze-
hasonlitása és értékelése esetében.

Az elemzéshez hasznáIt standard refe-
rencíaanyagot, iIl. etalonokat mindig
fel kell tiintetní. Némelyik elemzésÍ e}-
járás (pl. t megspektrométría, r ntgen_
fluoreszcencía-analÍzis) kalÍbrálása krí-
tikus m don ftigg aa alkalmazoLL stan-
dardek jellegét l, ezétL ezeket 1s r 9-zíteni ke11

ANYASV'zsc'ÁLAIlcK

- A Sonogy megyeÍ Muzeumok lgazgat ságaés a MTA Atommag Kutat tntézéte-k z t['létrej ,tt, tudományos egytittmtik désÍ szer-z dés keretében fotytai dtk az avar kor1bronzok sszetéte}-vizsgálata. Ennekrészeként megkezd d tt á zamárdl avar te-
T9!9 bronzanyagának feldolgozása. Elkez-d d t't az István k1rály t'luieum anyagáb la nadapÍ kés bronzkorí kincslelet 'szLsz-
temat1kus vlzsgálata ls'.

A sulypontÍ régészet1 témákhoz kapcso-
I dva }lagyar Nemzetl l'íuzeum Éremtára
számára három kora-árpád kor1 arany ér-
me sszetéteIét' határozták meg szlntén
Debrecenben, r ntgenemisszí s analÍz1s-
sel.

ÁsvÁtty_ És xlzn;ffiilfr vIzsGÁLAToK A RÉGÉ-

e régészet1 leletanyagok n1n ségi
v1zsgálata rninden olyan esetben sziikséges
Iehet, am1kor el kell. d ntenÍ a makrosz-
k posan fel nem ismerhet6 anyagí ssze-
tétel je11e9étl va9Y a darabokban lev
leIetanyag egyiivé tartozását, esetleg a
szábmazásí hely azonosságÍ jegyeít stb.

Anyagvizsgálat'okhal és szerkezetí je}-
legek megállapitásával segithet1 a'geo-
1 gla a fentí probléma megoldásában a
régészetet. A leletanyagok ásványos sz-
szetétele, a petrográfiai jeitegek meg-
határozása és a hozzájuk szorosan kapcso-
1 d kémiai sszetétel, a nyÖmelemek e-
lemzése és az esetlegesen el fordul
mikro- smaradványok felismerése lehet -
séget adnak a mjntadarabok (épitésí k -
anyagok; ércek, ékszerek, kerámíaÍ anya-
9ok, termésállapotban felhasznáLt fémek
és kohászat1 anyagok) azonosÍtásában és
az esetleges lel helyek, valamint a fel-
dolgoz rn helyek helyének meghatározásá-
ban.

Rég ta haszná}atos és ke1l tapaszta-
Iatok mellett j eredményeket érhetiink
el a ''nyersen" felhasznáIt, csak apr1-
tott (épitkezésí k anyag) , csak feliiteti
megmunká.lásu ( f aragott' k , szobrászatÍ
k anyag és éks zer| , valamint a ''kis áta-
lak1táson'' át'esett anyagok (építészeti
k anyagok, kerám1ák és kohászat'L anya-
gok) azonositásában

A "n1rersen" maradt anyagoknál nem je-
lent ktil n sebb probténát az ásvány- és
k zettanl sszetétel meghatározása. Vé-
konycsiszolatb I mikrosák pos kíércéke-
Iéssel, porkészltményb I r ntgendíffrak-
ci s vizsgálattal meghatározhat az sz-
szetétel és a speciál1s sz veti-szerke-
zeLL je11e9. J I eld nthet az iiledékes,
magmás, vagy metamorf eredetiik. Az ás-
ványos sszetételhez szorosan kapcsol-
hat teljes kémlaí (f elenek) és nyom_
elemek változékonysága szintén meghatá-
roz jelleggel bÍr a keletkezés genet1-
kájának és a let helyek eldontésében. Az
anyagí specÍf1kumok mellett az iiledékes
k zetekben gyakran el fordul smarad-
ványok vízsgálata színtén elvezethet cé-
lunk eIéréséhez.

A "kis átalak1táson,' átesett lelet_
anyagok vlzsgáIatánál szintén használ_
hat k a fent1 m dszerek, a kiértékelés-
nél viszont fokozott mértékben keII fi-
gyelembe venní az anyagkeveredést t d?
.átalakulás mértékét és a keletkézett uj
ásványokat.
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A kerámÍáknál a m helyek azonos1tása
volna a cél. A felhasznált agyagok és
soványÍt anyagok rl'tka m1kroásványaÍ,
a mikro6smaradványok és a nyomelemtar-
talom segÍt az azonosÍtásban és a míl_
hely helfének meghatározásában. Nagy ne-
hézséget jelent vlszont az illedékes a-
gyagrétegek nagyfoku változékonysága,
ámi az eltér lehordásL teriiletek és
áthalmoz dások míatt egy adott bánya kii-
1 nbtlz szintjeÍben is más-más speci-
flkumot mutathat.

A kohászatL termékek (ércek, segéd_
anyagok, salakok' féltermékek és fémek}
ásvány-k zettan1, ércaenetika1 és kémi_
aL vizsgálata azonositásuk, a hyersanyag
let helyének meghatározása mellett a hasz-
nátt kohászatÍ techno} giára (pr. h -
mérséklet) ls utal.

E témához kapcsol d vlzsgá}atok iJgy
eredményes alkalmazásáE olvashatjuk
Paul K. H rmann és Albrecht RÍchter:

raphische Untersuchungen an l'ttihlsteín-
resten aus Haithabu und Bruchstein-
proben aus der Eifel c. munkájában
(ArchaometrÍsche Untersuchungen, 18. je-
lentésl Karl Wachholtz Verlag Neu-
miinster 1983. ) . Az alkalmazoLE kémíaÍ,
szinképelemzésl és ásvány-k zettani
vÍzsgálatokkal slkeriilt azonos1taní né-
hány malomk -mÍntát' a Koblenz k rnyékl
fonol1tlávákban m k d k bányák anya-
gáva1

Egyre t bb hasonl k zlést, emlithet-
nénk, ahol a természettudományok
k zttik a geol gla - vÍzsgálatt m d-
szereÍt alkalmazzák a régészetí anya-
gok pontosabb megísmerésében.

sszes1tésben két nagyon fontos fe1-
tételre kell feIh1vnI a fÍgyelmet. A
meghatározások pontos ervéglése és m1ndt bb spec1alÍtás fel1smerése mellett is
csak akkor ériink e1 eredményt, ha szé-
lesk r sszehasonlÍt Ísmeretekkel ren-
delkeztlnk.

Bányászati r"jí:H;::i *itÍ.o rntézet
Sopron

gwfluKA
LÉGI-FÉNYKÉPEzÉs

A M.É:M. Repitl gépes SzolgáIat munkab1-zottságunknak az alábbl éitesitést kuld-te:

"T1sztelt G m r1 Elvtárst
Kérésére az alábbÍakat k z lhetem: A
Y.É: . RSZ NyÍregyházl Uzemegysége je-lenleg 2 db. rád1 trány1tásu-regíteiyké-pez reptil rnodelIel rendelkezlk. nzeí< a-datalakvetkezk:

RPV-OO3
Fesztávolság: 3ooo mm_

Szárnyfel lét: I38 dm2
Torzshossz: 21oO mm

Fényképez kamera
elhelyezésére szol-
gáL bels tér: 3oox2oox2oo mm

RPV-OO5
Fesztávolság: 3600 mm.
Szárnyfel let: 18o dmz
T rzshosszs 2590 nm
Fényképez kamera
elhelyezésére szol-
gáL bels tér: .5oox28ox28o mm

Hasznos teher:
Üres t meg:
Repiilési sebesség:
FeIszállás1 ut-
hossz fiives
terepen
Motor:

Te}jesítmény:
Egy felszáIlással
repiilhet id :

5 kg.
1Ir4 k9
Io7 kn/

to kg.
15 kg.
70 kn/

\.

lOm llm
TARTAN 44 ccm 2 hen-
geres boxer (olasz)

2 rL3 kw

\-,

15 perc

A modellek jelenleg egy YASHICA FR t1-
pusu motors f1lmtovábbításu fényképez -
géppel iizemelne];. Képméret 24x36 nltll.
Ennek elIenére a bels kialakítás olyan,
hogy bármeIy más nagyobb méretr1 (4r5x6
cmi 6x6 cm) kamera 1s elhelyezhet .
A modell teljes irányitása és a felvéte-
lezés rádi vezérléssel t rtén1k .

A 9éppe1 végzett munka légi ra dija:
(1983): 3.3OO.- tL/

!,tellékeltem a modellek f ényképét, és né-
hány veliik készített 1é9ífe1véte1t ktil-
d k.
Nyiregyháza' 1984 február 10.

Szé11 Lász1 sk.
mrlszaki vezet "

A gépek m,eqrendelhgl k:
M.É.M. nepi.il gépes Szolgátat
NikolÍts István termelésl igazgat
t1t2 Budapest, K érberki u. 3b.'
Telefon: ti b8-4 50
Itíegrendel levélben f elttintetend : ml-
kor, hol, mllyen tipusu 9éppe1 kivánnak
fot ztatni.
Egy1'dej leg a BM Légirendészet1 Parancs-
nokságát l (Ferihegy) engedélyt kell
kérnl, amlnek bemutatása után (K érberki
gton, Repiil irány1tási oszt'ályon)kezd-
het el az érdem1 munka.
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RPV-OO3 tipus

Iq. É. t't. REPÜLÓG!lF9 szoLGÁLAT KÉT LÉGIFÉNYKÉPEZŐ
REPÜLŐt'1oDELLJE

i f ;^r"sr
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t-tÉtlÁlly por,cozat e r,ÉcrrÉNyxÉpgzÉsnŐL

'"V

Karsay Ferenc:
urIeffiése 1ég9 mbrp1 késziilt
Íényképek alapján. I'l emtékvé elem
xvIII.évf. {1974) 3. szám. 181-185.

Erdélyi Balázs-Kiss Papp LászIQ: 
-e légi és f IdÍ fot grammetrlai el_

járással késziilt nagyméretarányu térké-
pek felhasználása régészet1 ásatások
áokumentálásánál. Savar1a, Vas Megyel
Muzeumok Értes1t je 1l-I2. (1977-L978l
2LL-223. némettil, r víd magyar nyeIv
kLvonattal.

Szombathy l'tárta3
ffier templom fotogram-

metría1 felmérése. D1plomaterv. Buda-
pesti MÍlszaki Egyetem' Ép1t rnérn ki
Kar. Geodézia1 Intézet. Fotogrammetr1a
Tanszék. Bp. 198l. KézÍrat. (e kal-
l sdi kerek temnrolt 

szerk.)

L-Í|ETffiÁs
Az ArchaeometrÍa1 lv1unkab1zottság ter-

veí k z tt szerepl geomágneses lelet-
felderitésre 1984 áprítis 24-28. k z tt
keriilt sor. A kÍs-balatonl leletmenté-
sekhez kapcsol d an dr. Ver J zsef (MTA
Geodéz1ai és Geofizikal Kutat Intézet,
sopron) és dr. K lt LászI (Somogy me-gyei Muzeumok lgazgat sága, Kaposvár) a
második iitemben elárasztásra kériil te-riileten 10, részben eddíg mé9 1smeretlen,
részben már régészetl m ászeiekkel (te-
repbejárással és szondázással) felder1tett
Iel helyen végeztek protonmagnetométeres
méréseket. A jelzett id szakÉan sszesen

\-, 11.038 mz teriiletet sikeriilt feImérní,
mlntegy 92oo mérésÍ ponttal. A 1el he-lyekr 1 mágneses anomálía-térképek ké-sziiltek,_ amelyek nagy részének á régésze-tl feltárásokkal val egybevetése még ezév nyarán meg fog t rténnÍ.

IRmAU^t ngYÍ/-

GEOFYZTKA A ARCHEOLOGIE

1982 november 1 és 4 k z tt L1blicében
geof1ztkusok és archeol gusok k z s szl-m-
p ziumon v1tatták meg a geofLzIkaÍ n d-
szereknek a régészetben val aIkalmazá-
sát. Ez a hasonl találkoz k sorában már
a negyedik volt, rendszeres hároméves
ld k zzel.

A k tet a rendezvényen elhangzott e1{ -
adások sz vegét k zll, nagyobbrészt cseh
nyelven, azonban b séges angol k1vonat-
tal.

Cseh terílleten a legfe j lettebb 'a ré-
gészet1 célu geoftzLka1 kutatás' amit
jelez az 1s, hogy a k tet nagyobbík fele
csehors zágL tapasztalatokat ismertet és
ítt kertilt sor a legt bbféle m dszer
(mágneses, geoelektromos, termíkus, e-
lektromágneses) alkalmazására 1s. A mun-
kában a Károly Egyetem AlkalmazoLt Geo-
fÍz1ka1 osztá}ya és a Brno-í Geof1zikai
VáIlalat vett' részb a Csehszlovák Aka_
démia Régészetl Intézetének irány1tásá-
val. l

A beszámoI k alapján elég nagy tertt-
leteket v1zsgáltak át geofizikal m dsze-
rekkel és ezen beliil nagyon ktil nb z
mérést s{lrÍlséget alkaImaztak. A leggya-
korÍbb az 1 méteres á11omástávo1sá9, de
az egyes szelvények k zott 5 méteres tá-
volságot tartva nagyobb tertileteken aI-
kalmazták a 2 méteres hál zatban mért
á tekintést Ís. A geoelektromos mérések
mennyisége nem marad nagyon el a mágne-
ses mérésekét' l. Termikus mérésekkel el-
s sorban épíJletekben értek eI eredménye-
ket, igy a Vysebrad-i Péter Pál templom
kr1ptájának. keresésekor. R vid beszámol
sz L a foldradar els, alkalmazásár t is.

A kutatott objektumok jelent s része
k zépkori er dltésekhez kapcsol dlkr á-
zok egykori falazatának helyzetét azo-
nositják geoflzíkai mérésekkel. Ez mÍnd
mágneses, mÍnd geoelektromos mérésekkel
akkor sikeres, ha a falak j 1 elválnak
k rnyezetiikt 1 és nlncs tulságosan k zel
a szilárd k zeE a falak alatt a felszin-
hez.

Meglehet sen nagyszámu torténelem e-
1 tt1 koru f ld- és k sáncot 1s kutat-
tak. Ezeknél áItalában mágneses m dszer_
rel értek el j eredményt, a k rnyezet-
b 1 j 1 kienelked 2o-7o nT-s anomáli_
ák jelezték a sáncokat.

Morvaországban és Szlovákiában szin-
tén folyik, ha valamível kísebb méretek-
ben Ís, ré9észeti. kutatás geof1zíkai
m dszerekkel. Az alkalmazotL m dszerek
némileg kevésbé változatosak, de a nyert
tapasztalatok hasonl ak a csehországiak-
hoz.

Az Egylptomban m k d csehszlovák ré-
gészet1 expedlci ls alkalmaz geofizikal
méréseket. Hasonl r l értestiltiink a r vld
lengyel beszámoI b l, amely tuníszi,
olaszországi és svájc1 kutatásokat em11t.Az NDK-ban végzett mérésekr l sz } r '-vLd beszámol ktll n értéke, hogy megad-ja a taláIt anomállák nagyságáf_ (nél
hány tÍz nT égetés nélkiiÍÍ sirok ) tar-helyek, lak g dr k helyén, t bbszáz nTklvételes esetekben) r és fogJ.alkozik a
nem régészet1 eredetíi anomáÍlákkal is.Adatal szer1nt kb. 7o t-ban van tégé-szeti oka az anomálláknak. Ez az aáatsaját tapasztalatainkkal j l egyez1k.
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SzlovákÍa1 let'etanyagok archeomágne-
ses korméghatározásár l és a 1é9Ífény-
képezés alkalmazásár l cseh- és osztrák
terilleten nyert tapasztalatokr l sz l
beszámol zár)a a k tetet.

A beszárnol k tanulság" "t'er1nt a .k r-
nyez szoc1alÍsta országokban a régésze_
t1 célu geof1z1ka1 kutatás sokkal fej-
lettebb, mint nálunk. Alkalmazása szer-
vezettebb keretek k z tt t rtén1k és m{l''
szerezettségiik felttlmulja a m1énket.

Ver J zsef

Archaometrlsche Untersugbunlpn nit
aei n,
Pauk K. H rmann Hans-ItÍichae]. K1efmannm
Hans-otto NielsenrJerzy PÍaskowskí, Ra-
domir Plainer, Albrecht Richter, Harald
Stfimpel und Tomm Utecht. Karl hlachholtz
Verlag Neumtinster. 1983. Berichte iiber
Ausgrabungen 1n H.aÍthabu, Berlcht 18.
pp.12O

A k tet a halthabu-i ásatásokon vég-
zett természettudományos vizsgálatok e'_
redményét k zl1
Harald StÍimpfel és Barbel-Bort-ttoffmann
seÍzmíkus vizsgálatok eredménye1t k zlí
tlalthabu kík t jéb l. Talán az els al-
kalmazása a tenger1 seizmÍkus mérések-
nek a régészetben. Kiil nleges hely (k1-
kd't ) és nagyon bonyo1ult techniká (1é-
zeres helyneghatározás) kell a hullám_
képben elrejtett tárgyak felÍsmeréséhez.
Az eredmények és azok dokumentálása na-
gyon érdekesek.

Tom Utecht és Harald StíJmpel: Má9-
neses szondázások HaÍthabuban. Az lt,t
k zolt kétféle anomál1a léte nagyon j r
egyezík a magyarországi tapasztalatok-
kal.
1. Nagyobb, pontszer l- tárgy okozza,
2. Klsebb, vonal vagy pontszer llak -

hely , ,(t, tilzhely, objektum okozza.

Ver J zsef

WRÍÍr@
PKotsLEÍI/I'A;

u8fit!#i'K,A
TVD-b SEf'ITEN' P;L
AR9}IAEO'V\TTR'A ?

Az ríqyn-evezett "éqett sáncok' kérdéséhez

A koraí magyar várak sáncszerkezeté-
vel foglalkoz , nemrég InegjeIent dolgo-
zatunkban a sopronÍ várral kapcsolatban
foglalkoztunk az un. égett sáncokkal 1s,
á11ást' fogla1v4 a k1égetés szándékos
m dja mellett.L Az alábbiakban t dZ ere-
deti}eg német nyelven megjelent clkknek
a sánc kiégetésére vonatkob részéE, né-
milegbvitve,kzljiik.

Az égett sáncok kérdése rnár rég ta
foglalkoztatja a kut'atást: egvbzerÍI tÍlz-

sáncépÍt k? A téna nemzetk zÍ áttekin-
tésér l L964-ben jelent meg egy ssze-
foglalás, amelyb l megállaplthat volt,
hogy az égett sáncok k z tt olyan nagy
eltérések mutatkoznak, hogy állalános
negállapitásokat nem tehettink. z Kés bb
ujabb tanulmány fogIalkozott részlete-
sen e kérdéssel, a soproní sáncra kon-
centrálva és Ír ja sokoldalu vizsgálat
utáq a sánc véletlen 1eé9ését fogadta.
e1.3

Hangsulyozzuk, hogy az alábbí fejte-
getéseinket' kízár lag azokra a sáncokra
tartjuk érvényesnek, amelyeket NovákÍ
Gy. személyesen tárt fel (Sopronban t bb
helyen és zalaszentlván-xlsEáTudihegYqn),
llletve, mÍnt Sopron-Templom U.2. eseté-
ben, szerz k a helyszÍnen egyiittesen
vizsgáItak . 

q

Z alas zent 1ván-K 1 sf a lud lhegykezetének rekonstrukcl ja ]

vész k vetkeztében égett-e le a sánc,
osan éqették-e ki maguk a
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Ezek 4 sáncok az-alább1akban egveztek

A sáncok be1s6 magja teljes métység-
ben és a teljes fe].tárt bels hossz-
metszetében ér sen {t voltak é{ve. Meg-
maradt méreteiI Inagasságuk 4-5 tn2 szé'
lességtik 15-20 'm k ,z tt váltakozik- A
sáncoÉ bels részeib61 1s lehetett olyan
nintákat venní, amelyeknek karcolás-
pr bája azonos keménységet mutatott egy
átlagos min ség mai téglával. Annak el-
lenérer'hogy a k1égések mértéke folton-
ként változott, vagy1s helyenként er -
sebben, helyenként gyengébben égett kí,
a sánc t 1tésének bels része ís e1ért9

@t szlnváltozásokhoz, ez
pedig iln. 9oo co.5

lapotban maradt ránk. Vannak helyekl 4-
hol t bb méter vastagságban és széles-
ségben (pl. orsolya-kert, Templom u.2.l ,
vagy ennél sokkal kÍsebb részeken szÍn-
te-égyetlen t mbot alkotva, val ban tég-
lakeménységrlek ma is. Máshol viszont
porlad , omt anyagu (pl. FabrÍcius-ház'
Templom u. 14.}. A kíégetés foka nem
volt míndelhol 'eqlgr'lQ, sok helyen ígel

akár teljesen eI

V

Áttekintetttik a téglaégétés techn -
oíáiával kapcsolatos-írodalmat és az ott&

eredményre jutottunri -a legegyszerrlbb
téglaége! kemencénél, az -német tipu-
náÍ6 1-m3 tégla kiégetéséhez I,23 m3 er-
d ben száradt fa sziikséges. / Az -német
kemence, mé9 ha kezdetIeges íS, de benne
a t'iizeIés zátE térben és már rostélyon
t rtént. A sánc f ldjében' f ldnedves fa
esetében, a fenti érték akár két-három-
szorosára is n vekedhetett. Ez azL je_
lenti, hogy két-háromszor annyí fának
kellett Ieéqní a sánc tetején oldalan

bels tiize1 csatornákat hagyjanak maguk
után, ameIyeken kereszttil a ktils 1ég-
mozgás segitségével lehet vé vátjon a
sánc teljes átégése. A feltárások során
réteges e}rendezádéseket találtak a f ld-
rétegekben és a gerendaszerkezetben. Ez
arra enged k vetkeztetni mint arra
Tomka P. is rámutatott -t hogy a sáncot
t bb rétegben és nyílván szakaszokban
épitett'ék és tegytik hozzá égették
kÍ.Io Arra nincs adatunk, vajon mennyÍ-
re sÍkertilt tart ssá tennÍ a sáncot a
kíégetéssel. A sánc 19en kíil nb z áL-

ffihogy annak jelenlétét'
ha csak egyszer en sáncszerkezetí sze-
repiikre gondotunk, nem tételezhetjiik
fel, amin! erre az ásatási eredmények
mutatnak. E

Számitásaink aIapján határozott véle_
ménytink, hogy a soproní és za]-aszent-
iváni v r s-sáncot szándékosan, el, re
meqter
E6zvetve aláEámásztjá az ís, hogy a sánc
által határolt teri.ileten beltíl a feltá-
rások egyik helyen sem mutattak olyan ka-
tasztr fális jel1e9r1 t znyomot, amellyel
magyarázni lehetne a sánc 1eé9ését.9
K vetkezésképpen: a soproni és zalaszent-
iváni sánc belsejében lév faszerkezet
célja nem a sánc végleges staffieg-
er sitése vo]-t., hanem a kiégetéshez s,ziik-
séqes ttizel csatornarendszer kialakitá-
sát céIozta. A }ényege az volt' hogy a
EEiiffEffies hatáéára elég, fák o1yan

ís máradt. Egy ma1 téglarakás ís, ha é-
vekíg ki van téve az id járás viszontag-
ságaÍnak, porladni ke.zd, kiil n sen a
gyengén kiégett tég}ák mennek hamar t nk-
re. Ugyan1gy a kiégett sánc is, még hasz-
nálatááak 1dején, bÍzonyos íd eltelté-
vel nyilván elÍndult a pusztulás utján
és ez nem volt mindenhol azonos mérték .
A zalaszentÍváni sánc el tt 3 m magas
agyagrakás kertilt el , szemmel látba_
t an a roskadoz sánc felfogására. A
soproni sánc omladozását már habarcsos
k fallal álIitották meg, dé lehetsé9és,
hogy a Templom u'. 14. és a Fabricíus-
ház m g tglJ feltárt ktils agyagréteg
is az érso támaszték emléke,. 'Feltéte-
lezhetiink még r zsefonatot, amÍt a pusz-
tut sánc megtartására készitettekr lJ-
g}Zancsak betapasztva. Talán íIyennek q
nyomaÍ a Temp1om u. }4. sz. alatt talált
c l pnyomok a sánc kiils lejt je alatt.

A szándékos kiégetés ellen sz l lát_
sz lag a Templom u. 14. alatt feltárt
ki.ils sztirke, nem=égett sáncrész' a ma-
9a kerek 5 m szélességéveJ-. Ehhez ha-
sonl jelenséget tapaszta}tunk az orso_
lya-kertben is, bár ut bb1 helyen mind_
ssze 1r5 m szélességben. A sánc azon-

ban a szerkezet részleteiben és a kié-
gés fokozatában nem mutatott egységes
képet, a méretek és arányok minden sánc-
átvágásnál más és más számokat mutat-
tak. Ezért a két sztirke sáncrészletet
értékethetjtik kivételnek ís, amit egye-
l re nem tudunk magyarázni, de ut lagos
hozzáépitésre' javitásra is gondolha-
tunk. A t bbi' a mi szemponÉunkb l ér-
tékelhet sáncá!yá9ásnáI azonban, így
a Háts kapunáIrIz a Szent Gy rgy u. 5.
sz. alattlJ és a Fabricius-háznáL e9é-
szen a kiils burkol falig terjedt a
v r sre égett sánc, ezeknél nyoma sem
volt kiils , szíjrke szÍn , nem-égett
sáncrésznek.

A véletIen kiégéshez, mínt fentebb
rat
famennyiség, ha csak a faszerkezetet
vessztlk számitásba, de a bels terÍile-
ten sincs nyoma nagy tr1zvésznek. A
sáncok, ha változ mértékben is, de k r-
ben, teljes hosszban vannak átégve, nin-
csenek számitásba j het égetetlen sza-
kaszok. Mindez a mesterséges, szándékos
beavatkozásra utal. Megemlitjiik mé9 azt
a k rtilményt' hogy a Hernád partján, a
1 szdombon á11 Abaujvár, valamÍnt a

-
bolcs vára' bár sáncszerkezetiik k zel
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azonos a sopronÍ és zalaszentiván1 várak
sáncszerkezetével, nem mutatnak egyálta-
lán égéshyomot. aba

2 m3 fa volt felépítnényként', az Leégé-
se esetén hosszu 1de19 parázslott, bLz-
tosltva a v r sre égéséL az anyagnak.
Egy 016 m magas sánc esetében (1:1o) az
arányos or2 mJ fa Ígen r víd íd alatt
1eé9 anélktil, hogy bármí nyomot. hagyna
akár még csak a model]. feliiletén is. A
modeIlkÍsérlettel tehát éppen a 1é9fon-

Mível eredeti méretben níncs lehet -
ségtink a sáncot megépÍteni és kisérle-
tet végezní, LgazoLást, va!'y ellenvéle-
ményt, csak az általunk el bb félso-
rolt három esetleg kés bb javasolt to-
vábbi v1zsgáIatok eredményeit' l vá.rha-
tunk. Ehhez kérjtik a sziikséges szakkép-
zettséggel és gyakorlattal rendelkez
kol1'é9ák segítségét.

Nováki GyuIa Sándorfi Gy rgy

Jegyzetek
1. Nováki Gy.-Sándorfi Gy.: Unter-

suchung d.er Struktur und des Ursprungs
der Schanzen der friihen ungarlschen
Burgen. Acta Arch.Hung. 33 /L98L/ L33-
160.

2. tvovákl Gy.: Zur Frage der soge-
nannteíTEffialle" in Ungarn. Acta
ARch.Hung. 16 /L964/ 99-149.

3. Tomka p.; A soproni V r s-sánc
k u t a táffiJ-tla gy ar- mÍi eml ékvéde Iem
L97L-t972. Bp. tilS. 65-85; ua.:
Erforschung der Gespanschaf,tsburgen Ím
KomÍtat Gy r-Sopron. Acta Arch.Hung.
28/L976/ 3e1-410.

4. L976-ban a Templom u.2. sz. ház
renováIásával kapcsolatban a várfal-
kertet' hosszában átvágták' A v ros-
sánc hosszmetszete 15 m hosszuságban
bontakozott kÍ. A sánc 4 m vastagon,
váltakoz szinekben, de te1jesen áté-
gett ezen a részen Ís, hatalmas, t bb-
méteres, téglakeménységii szakaszokat
képezve. T bb részen azonban ítt Ís
porladoz volt. A szorosan egymás alatt
sorakoz keresztirányu fat rzsek te-
nyomatai j 1 mutatták a szerkezetet, -mely a t' bbí' más helyeken feltárt
részletekkel azonos volt. A rekeszek
szélessége 9o-12o cm k z tt váttakozott.
Szerz k G mrr;i-,Jánossa1 egytitt 'tanul-
mányo ztáffi it[' iatn"io_g" -rendalyukakr 1 G m ri J. készÍtett iel-
mérést.

5. Alberti J.: Tég1aagyagok és fel-
hasznáTffil6rvakérámíárparban . Bp .
L967. 72

6. Ze ld I'.: Té91a- és cserépgyártás.
Bp. r95E':5T6 . Az -német kemen éier
négy falazott oldalfa].a van. EzzeL
szemben a 'tábori kemence tulajdonkép-
pen a kÍégetend té91ákb 1 ra[ott má9..lyg, amelynek tetejét és oldalát a9yá9-
9a1 tapasztották le. A té91amá9lyáÉán-

b1zonyította' hogy a sáncban lév geren-
dák elkorhadtak és nem elégtek. Ugy til-
ník' hoqy a várépit k tudták' hoffiak

Pata vára és Sály- rsur (Latorhegy) vá-
ráL ls kíéget'ték' lévén agyagos a ta-
laj .

Mint látjuk' a szándékos kíégetés
mellett t bb érvet ís fel lehet sorakoz-
tatni (legd nt bb érvnek a jelen}év fa-
mennyÍség hiányát tartjuk). Mégis ugy
gondoljuk, hogy a ké{déq megnltugtat le-
zárásához sztikség lenne néhány olyan

zésére,
amelyek már speciálÍsan képzett szakem-
bereket és feIszerelést igényelnek.
A kovetkez kre gondolunk:

1. Minden ismert égett sáncb l min-
tát kellene venní és azokat egy anyag-
vizsgálatÍ laborat riumban az sszes I'e-
hetséges szempont szerint megvizsgálnÍ.
Az eredmények egyezésel Va9Y ktil 'nb z -
sége k vetkeztetésekre volna alka}mas.

2. Az 1981. évi feldolgozásunkban a
kiégetéshez sztikséges fa mennyiségének
a kiszámitásához az irodalomban készen
kapott empíríkus adatokat használtuk.
Egy kalorikus mérn k, aki jártas a
durvakerámÍaipar kalorikus számításaí-
ban, biztosan pontosabb matematÍkai mo-
déTtet tudná a probléma ffi-EBEE[Tteni, megér sítve, vágy elutasif'-
va a mÍ durva számitása1nk k zelÍt e-
redményét.

3. Archeometríai m dszerekkei meg
Xellen -
gének a korát. IsmereE-EiF-zerirrt meg-
E-ZeTIEBE9 egyíd seknek ke}lene lenní-
tik. Az eredmérry nemcsak a sáncok szem-
pont|ffiTl-TEe-m a mérés1 m dszer szem-
pont' jáb l is hasznos-Lerrrre.

Más szakért k talán tovább tudnák
b vitenÍ az általunk javasoltakat.

Egy t983. évi régészetí konferenc1-
án elhangzott olyan javaslat Ís, hogy
léptékarányosan kisebbitett modelle1
kellene pr bálkoznÍ. A vita azonban nem
dZt hogy kiégett-e a sáncl VagY nem. A
kíégés tény. A vtta lényege ai_, hogy
hogyan égett ki, tudatos beavatkozással
vagy véletleniil (akár ostrom, akár t z-
vész k vetkeztében) . A modeIlkÍsérlet
a}iqhq tenne célravezffi
siker 1, akkor az eredmény csak annyí,
hogy a kisérletet rosszul végezttlk.]Ha
sikeriil, akkor azt bizonyitottuk be,
hogy szándékosan ki lehet égetni, de
még mind1g fennáll a lehet sége annak,
hogy véletleniil is ktéghetne. A mére-
tek Iéptékarányos cs kkentése 1s ko-
moly gondot okoz. Ha a sánc eredetj. ma-
gassága 6 m és rajta foly méterenként
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a t zel csatornákat a k1é9etend6 téglák-
b 1 alak'Ltották kL. A Nagy Gy. által meg_
figyelt tábor1 kemence k1é9ése 80 t-ra
sÍkeríllt.
(Naqy Gy.: Szénporostégla égetés a krdos_
ruEÍ-ffitir TSZ]ben. In: Emlékk nyv ha-
zánk felszabadulásának és az orosházÍ
Szánt Kovács Muzeum fennállásának 10
éves évfordul jára. orosháza, 1955.
245-262.1 .

7. A szám1tások menete: 1 kg égetétt
téglához 1600 kcal h menny1ségre van
sztikség (ze ld í.lrl. 360. ) . A kiégetett
tégla sulya átLagosan 18oo kglms lAz é_
piiésqyakoplat kézlk nyve. Bp; 1971.
2gz.). r mJ EégLáboz tehát 18oox16oo=
2 88o ooo kcal sztikséges. 1 k9 erd ben
száradt fa f t értéke 292C kcal/kg
(HÍnsenkamp A. -Sasvári Gy. -SQvegj4rt
J@urvakgrámiai kézÍk nyv.
E". 1953" b4.). 1 m3 fa átlagus sulya
g o xglm3 (ozmacht R.-Sárk zi Z.z M - .
szakí táblázatok. Bp. 1963. 2o9.). 1 m'
fa f t, értéke tehát: 292ox8oo= 2 336 ooo
kcat/m3. t m3 té91a kiégetéséhez tehá.t
2 88O OOO:2 336 OOO=L,23 m3 erd ben
száradt fa sztikséges.

8. A mérn k st. Jansák ís a mészége-
tés és tég1aégeEéffichníka1 ísme-
reteíre hívat[ozva tagadta, hogy az á1-
tata emlÍtett sánc D-Szlovákiában vélet-
lentil égett volna le (Jansák, St.:
Staré oáidlenie slovenffinsky
Sv. Martin 1938. L42-143' 153-154.;
Ua. : Zur Problematik prahístorischen
Burgwa1le in der Slowakeí. StudZvesti
AUSAV 13. Nltra , L964. 20. ). .

9. Tomka i.m. /L975/ 78., /L976/ 397-
L0. A szerz k véleménye ebben a kér-

désben a tanulmány megÍrása ta me9vá1*
tozott, M már a kíéget'ést ut lagos neg''
er sitésnek gondoljuk. A sáncszerkezet_
ben az elkorhadásnak indult fa egy íd
után nem tudta felvennl a lecsusz f ld-
t rneg nyomását, a csusz Iapok mentén k1_
alakult nyom er t. Ekkor alkalmazhat-
ták - k t t't talajok esetében - a kíége-
tést, amelynek ergdményeként a téglasze-
rÍlen sszeégett anyag á1Lékony maradt
mé9 egy lde1g

Il. Ho1l I:-Novákí Gv.-K.P czy K.:
városf cíus-
};'áz alatt. Arch.Ért. 89 /L962/ 6. kép.
, 'L2. Hqlll. : Sopron k zépkori városfa-
laÍ. ;ffis az 1961-64. évl ásatások-
r 1. Arch.Ért. g4/L967/ 155-183.

13 . I{o11 I. ! Sopron kozépkcri város-
f alal.-ffi?cn . Ért. 95 / L969 / L95 .

KERÁMIA-!{INTAvÉtnlr ELlIRÁsoK A TL KoR_
MEGHATÁRoZÁsHoz

A cserépt redékek

1. Darabs zámz 5-1o db-os sszeállltás
mÍnden leletegytittesb l ;

2. Keret: MÍn. vastagság 6-8 nlm' mln-
szélesség 50 mm. A nagyobb méret t re-
dékek el ny sebbek.

3. AnyagszerkezeEz Az el fordul ti-
pusok mj-ndegyÍkéb61 célszet gyiijtenÍ.
A feltiletl máznak níncs jelent sége.

.4. Kontextus: Csak azok a cserePek
fogadhat k el, amelyeket 30 cm-nél vas-
tágabb t'alajréteg bor1tott a f ldbe te-
metés id szakának }egalább kétharmad ré-
szében (pl. g dr k, árkok, amelyek el-
Íszaposodás vagy régi emberl tevékeny-
sé9 k vetkeztében viszonylag g}|orsan
megteltek) . A cserépdarabok legalább
30 cm-re legyenek m1ndenfajta'rétegha-
tárt I. Legkedvez bb, ha a cserepek
sz rványosan fordulnak el homogén szer-
kezetri tala jban.

Keze1és
5. K zvetlen napfény hatásának ne te-

gyiik ki a cserepeket.
6. Keriilni kell a cserepek felmelege-

dését
7. Óvjuk a cserepeket ultraÍbolya,

infrav ros és Íoqizál sugarak hatását I.
8. A f Idb 1 vaI kiszedés után a cse-

repeket azonnal légmentesen zár mrla-
nyag tasakba kell csomagolni. Célszeríl
Ínformáci t kapnl az aktuálÍs, 11l. az'
átlagos nedvességtartalonr l.

9. Amennyiben a cserepek csak mosás-
sal azonosÍthat k t Qzt a szempontot kel].
els dlegesnek tekíntenÍ.

A lel hely talaja
10. Maréknyi f lddarábot ke11 begy j-

teni abb l a talajb l, amelyben eltemet-
ve volt a cserép. LegcéIszerílbbek a cse*
réphez tapadt r g k

11. A talajmintára nínis hatással a
napfény, ultraibolya sugárzás.

Á].talá.nos megj egY zések
L2. Ne vegytink a sorozatba olyan cse-

repet, amelyhez bármllyen szempontb l
kétség férhet. A m dszerrel az edény ké-
szitésének id pontja határozhat il 9,
ezérL gondosan ii9yeLjtink arra, hogy ko-
rábbt maradván1rok ne keriiljenek a vízs-
9á1att anyagba. Alkalmatlan az a m1nta
Ís, amely válamikor kés bb megégett'
mert a kapott évszám a cserép k1égetési
és megégés1 Íd pontja k zé eshet.
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}3. Igen fontosak azok az Ínformácí-
k, amelyek a f ldbe temetés k rtilné-

nyeÍre utalnak, Pl. vázlat', fénykép a
leletegytlttesr l, a gyiijt tq cserepek
helyének fe}ttlntetésével, a'rétegekr l.

14. A vÍzsgálat során a cserepek meg-
semmísilInek.

. A vizsgálatra elfogadhat minták
15. A jelenleg1 gyakorlat Ínkább a

meghatározott terv szeríntL, korIát,o-
zott számu vizsgálatra vonatkozÍk, mint
egyedi darabok mérésére.

F szempontok:
a. a jelenleg elérhet pontosság ele-

gend -e^a probléma megoldásához (a kor
hj-bája : 1o t) 

'b. a IeI he}y és a mintaanyag meg.fe-
lel -e a m dszerhez i

c. a probléma régészeti fontossága;
d. híányoznak vagy e1lentmond k a

keltezés egyéb bízonyitékai

DPtektorok elhelyezése a !L kormegh.atá-
rozás]:'oz

A keltezéshez feltétlentil ismerní
kell a k rnyezet1 sugárzási szÍntet a
míntavéteI heIyén. E sugárzás Íntenzí-
tása ígen csekély, ezétL a detektort
kb. egy év j_d tartamra helyezz k a ta-
lajba' ezáltal az évszakos változások Ís
figyelembe vehet k

A detektorok csak a kerámia-mintavé-
telt megeL z napokban vihet k ki az
ásatásra. Ideá1ís elhelyezésiik az 1enne,
ha pontosan a kerámia helyére raknánk,
megtartva a talajk rnyezet eredetÍ á1-
Iapotát (talajmin ség, t m rség stb.)
mintegy 60 cm sugaru k rzetben. A gya-
korlatban t rekedni kel} az ídeáIis
helyzet minél jobb megkozelÍtésére. Leg-
célszerilbb, ha a detektort a feltárt
tertilet k zvetlen szomszédságában, boIy-
gatatlan talajba s llyeszt.jti[, kb. 2 crn
átmér jrJ furt lyukban, amÍt utána azo-
nos min ségrl t'aIaj jaI megt ltiink. (Ar_
kalmatlan vÍszont az az eljárás, ha a
detektort kiásott god rbe helyezz k és
f lddel betemetj k, mert a t m rség az
eredetit 1 nagymértékben eltér lesz.)

A megtalálás érdekében irásban pon-
tosan r gziteni kell a detektorok he-
lyét, sorszámát, illetve kapcsolatát a
TL vj.zsgáIatra keriilt kerámÍákkal'.

A detektorokat a kÍásást k vet há-
rom napon beIiil v1ssza kell juttatnÍ
mérésre.

A kerám1a-m1ntavéte1tel és detektor-
elhelyezéssel kapcsolatban fe}v11á9o-
sitást nyujt: Benk Lázár, MTA Izot p
Intézete, l525 Budapest, Pf. 77. Teté-
fon: 692-233/L65.

Áglf.M<nífi'ÉszzTl

^^ÚNr$lzorTsA9HrRÍ'

BÉ}tífrslfrÍ-W
}lÍREK

lŐsKoRI KovABÁnya A FARKAsRÉTEN, tven-
ezeréves agan@el a
Hétroi Hirér (1984. r<t.2g -l Dalía LászL
lorrauor ad hÍrt a nagy felfedezésr l'
58 agancsszerszámot találtak' Mousteríen
ku1trirába tartoz k eszko zké,sz116mrlhelyek
már Magyarors zágon, Franciaoiszágban és
í"igj.uíLan ts kértilt'ek el , a'farkasréti
azoába', az els feIfedezett bánya' D':
csanx Vera ásatásvezeb a j v tavaszi
ábatás terveír' 1, a geofízikaí mérések*
r 1 és a bemutatási tervekb l is nyiIat-
kozott.

NATURE Vol. 3lO. 30. August 1984. 72L.

A népszer angol természettudományos
folv irat Vera Rich tolláb I ,,tll]rlgi!gr}'
flilt-ming found" cimmel budapEsEI-TTrt
k z 1 a Farkasréten feltárt skorí ( t_
venezeréves} kovabányár l dr. Gáborné
Csánk Veronika ásatásán (BudapestÍ T r-
ténetí Muzeum) a Mousterien kultura í-
dejéb l származ szenzáci nak számít
bánya, és a benne talált k - és csont-
eszk z k ktil n s figyelmet érdemelnek.
Carbon 14 kormeghatározásokat a MTA
debreceni Atommagkutat Intézete végez
az anyagon. Eredménytik meger siti a ré-
gészt az eszk z k pa}eolit korra va}
keltezésében' A cíkkír megjegyzl, hogy
az "elavult felszere1és',-hez Debrecen-
ben Ir 5 kg-nyí leletet kellett ssze-
t rni, hogy megfele1 eredményt érhes-
senek 1, Hanoverben néhány grammnyi
anyag feláldozása árán ezév telén to-
vábbí C14 vizsgálatokat végeznek.

''Lehet, hogy ![agyarországnak kevés
modern mrlszere van, de nem kevés a let-
kesedés" - folytatja a cÍkk1r (,'Hun-
gary may be short of modern equipment,
but Ít is not srnort of enthuslasm.,,)
(Kieme1és V. RÍsch-t 1.}

Ime archeometrÍal- kutatásunk meg1té-
lése. (Amlhez hozzá tehetjilk, hogy.a
MTA debreceni Atommagkutat Intézetének
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munkatársa1 - mÍ nem t_udjuk milyen be-
rendezésen - kiváI , nemzetkozileg is
e1Ísmert archeometriaí kutatási eredmé-
nyeket értek el, v . a MTA VEAB-konfe-
renciákr l kÍadott és megjeleaés el tt
á11 k teteket. )

V. Rich kíemel1 dr. Fii1cip J zsefnek,
az E tv s L ránd Tudományegyetem uj
rectorának tevékenységét, aki maga is
geol gus lévén, geofizikai kutaLásokat
végeztetett a Farkasréten' el segítve a
bányagodrok felkutatását. 1986-ban, a
Budapesten sorrakeriil nemzeLk zí kon-
ferenciárar il lynek témája a trJzk bá_
nyászaL, a NATURE cikk1r ja sz-erÍnt re-
mélhet leg szabadtér1 muzeum nyi]'ik a
Farkasréten feltárt k kori bányák bemu-
tatására

G. J.

NEoGÉN VASÉRCEK FELSZINI KITERMELÉSÉNEK*

ERDŐBEN

1984 május I6-án a szokásos rutinsze-
rr1 régészetj- foldmunkaellen rzésL végez-
t'em a Sopron meIletti uj határátkel hely
épÍtésénél. K pháza mellett, a határnál
méIyen belevágtak a bolygatatlan talaj-
ba. ltt 1-3 méteres mélységekben, sz r-
ványosan el bukkannak az agyagba ágya-
zott vasércaum k, di nagysá9t 1 a tok-
nagyságig. Néhány darabot, kagylr5ba ra-
k dott agyagvasérceket a Bányászati Fej -
lesztési Kutat rntézet Soproni Petrog-
ráfÍai osztá1yának vezet je Dr. Kisházi.
Péter és munkatársa lváncsics JenŐ is
megvizsgá'ltak és megállapitott_ák' hogy
limonitércek. A k pházi határcjr' rsr 1
lehet vé tették, hogy a m szakí záron
kívti1 fekv,5 erdŐt átvizsgáljam, régi
bányanyontokat keresve. Ők mutattak o-
Iyan mélyedéseket, amelyeket áItalában
bombatolcséreknek tartanak. A lel hely
a K pháza-Naqycenk-Keresztur (Deutsch-
kreutz) kozséghatárok taIálkozásának ko-
zelében van. 2-4 m átmér j11 nrélyedések
találhat k itt az erd ben kb. 5ox15o mé-
teres tertileten. A godrok kozvetleni.il
egymás me1lett méIyednek a foldbe, mel--
Ietttik lapos f ldkupacok fÍgyelhet k
meg. A godrokben t bb évtizedes fák is
ál1nak. A lel heIy ugy jell.emezhet, , mint
ahogy Papp Károly (1915) az Arad megyei
Vask h és Menyháza k z tti limonit te-
lepek régi bányászásának nyomait leir-
ta... "ha... a magas plat n az utas
széttekint, m1ntha sirhalmokkal fedett
temet t látna maga el tt. G d r, g d r
mellett' begyepesedett ha}mok egymásba
folyva jelzlk az évszázados rabl gazdáL-
kodás nyomait..."

K pház1 lel helyiink a Fels pulya
(oberpullendorf} és Keresztur (Deut-
schkreutz} k z tt1 burgenland1 bánya-
mez kh z csatlakozík. A Líszt Ferenc trlu-
zeum régészetl részlege megkezdte a bá_
nyamez felmérését és a K zpontÍ Bányá-

szatí Muzeum kozremrlk désével és anyagi
támogatásáva1 néhány toIcséres fejt god-
rot a kozeljov ben fel kÍvánunk tárni.
A kijlsziní fejtés nyomainak 2'3 kÍlomé-
teres korzetében t bb vassalakle1 hely
találhat . K z ltik eddig a Magyarfa1-
va (Harka) határába és Kányaszurdok sa_
lakhalmaít vizsgáItuk át. Itt korai ko_
zépkori vasolvaszt kemencék maradványaj'
kertiltek el . Feltehet , hogy a bánya-
godr k kb. }ooo évesek (+-2oo év), de
az sincs kizárva, hogy kb. 2ooo évesek,
ugyanis az i.e. 2-L. századok kelta vas-
kohászatának j_s vannhk biztos nyomai a
k rnyéken. A kérdést szerencsés eset_
ben - az ásatás dontheti el.

G rn ri János

Kozépkori ércbányák Óz4 kornyékén

1984 novemberében várak terepbejárá-
sát végeztiik Ózd k rnyékén. Két helyen,
a saj ve1ezdi vár és az arl i vár k z-
vetlen kozelében, oIyan terepalakulato-
kat találtunk, amelyek arra utalnak, hog}
hogy ott egykor ércbányászat foIyt. Sa-
j velezden csak a terepalakulatok alap-
ján feltételezhetttik az egykori bánya-
mrlvelést. Ar1 n azonban egy kincskeres
godor metszetében a sárgás homokos 1 sz-
ben j } felismerhet en két 15 cm vastag
rozsdabarna réteg huz dott. A rétegb l
mÍntát vettiink, ame1yben Szab Zo1tán
elemzése 31r9 t-os vasérctartalmat mu-
tatott ki. rtt tehát nemcsak a mrjve_
1éssel barázdá1t terep, hanem a jelen-
lev vásérc ís bizonyÍtja az egykori
m ve1ést.

Saj ve}ezd és Ar1 Ózd k zelében
vannak, ahol a k zépkorÍ Vasvár mint
centrum, a kozépkori vasmrivesség koz-
pontja volt' 

Sándorfi Gyorgy

/ÍsATÁsoK
VASoLVAszTÓ KEMENCE FELTABÁSA A-éqBBoN'

1984-ben a Liszt Ferenc lvluzeum a Rép-
ce melletti Dén'esfán végezLe el egy vas-
salaklel hety szondázását. Az ásatást
G m rí János vezette. Egy nemeskérí ti-
Pusu kemence maradványai kerii}tek el .

Az ittenl Szikas-d I ben Ver J zsef
(MTA GeodezÍai és Geofizikai Kutat inté_
zeLe) mágneses méréseket végzett a vas_
saIakleI helyen. A mérések j r kÍmutat-
ták a koh helyét.

A koh b j.és a meIiette feItárt trlz-
helyb 1 Márton Péter (ELTE Geof1zikai
Tanszék) a helyszÍnen mlntákat vett
archeomágne ses kormeghatározáshoz .

Az eredményekr J. részletesebben a
Bányászati és Kohászat1 tapokban jele-
nlk meg beszámol .
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TANftsKgzÁsoK
MKÉE$IELE9ÉÍ:KpNrffi
ŐsKoRI xovagÁNyÁszar És xltrtygRsANYAG-

1986 május
I. circu1áré

Tisztelt' Kolléga!
A Magyar Tudományos Akadémia Régésze-

ti Intézete, a Magyar Nemzetí Muzeum és
a Magyar Á1lamÍ F ldtani Intézet k z s
szervezésben nemzetk zÍ konferenciát ren-
dez Magyarországon, dZ skorban használt
k -nyersanyagok vizsgálatár l (geol -
9Ía, kiternrelés, feLhaszná1'ás, lel hely*
azonositás és ktil nfé1e anyagvizs9á1a-
tok). A konferencia tlete részben a
Maastrichtban és Brightonban rendezett
Nemzetk zi Trizk -SzimpozÍumokon, tész-
ben az 1983 szén Kassán megrendezett
Nemzetkozi ŐsrégészeLí Konferenc j-án ve-
t dott fe1. Rendezvénytink kapcsol dna
a Krakk ban L974-ben tartott "I. Confe-
rence consacrée aux matieres premíeres
lithiques utí1ísés a 1'epoque poleo-
lithique et Neolithique aux Pays Car-
patÍques''-hez is. Bár tervezett konfe-
renciánk célja e1s sorban a xárpáti Terti-
Ietek vizsgáIata, tudjuk, hogy az skori
kovabányászat általánosabb érdekl désre
is számithat, ezérE várjuk Eur pa más
részeir l is az ezeken a szaktertilete-
ken dolgoz kutat k jelentkezését.

A konferencia tervezetL id pontja:
t986 rnájus

Id tartam: 3-4 nap (ez alatt el, adá-
sok és vÍta lenne, illetve kíránduláso-
kat Szerveztink magyarországí skori bá-
nyák és k nyersanyag-lel heIyek megte-
kintésére}.

Az eI adásokat a Magyar Á1lami Fold*
tani Intézet siimegi Geo1 giai oktatási
Bázisán tartanánk.

A konferencia ideje alatt kiállÍtáson
szeretnénk bemutatni a magyarországi és
szomszédos országokbe1i k nyersanyag-
változatokatr R lyek egy sszehasonlit
gytijtemény alapját képeznék. A kirán-
dulásokon lehet séget bíztosi-tunk kiil-
fotdi vendégeinknek arra, }rogy magyar-
orszá9i osszehason1it anyagot qytjjttres-
senek.

További rész}eteket (program, részvé-
teIi dij, szá1lás, stb.) a II. cicu1áré-
ben kozltink. Kér ji.ik, h.gy a me1IékeIt
jelentkezési lapot postafordultávaI ktild-
je vissza.

Remélve, Irogy mcghivásunkat e1foga<l-
ja.

MAGYARoRSZÁGI LIII{ESKUTATÁS U,JABB
EREDMÉNYEI' ].984 március 15, A l'Íagyar
RégészetÍ és MÍlvészett rténet1 Társu-
lat szervezésében: Itt íparrégészeti
munkánk lelkes támogat ja B. B nÍ's Éva:
A legio I Ad1utríx kézm ves tevékeny-
sége BrigetÍoben címmel tartott mások
mellett el adást. Az el adások megje-
lennek a 13. Internationalen Límes-
kongiess vom 18 bÍs 25. september 1983
in Aalen Actájában

BEszÁMoLl A?, 1983 Évr FoNTosABB Ása-
TÁsI EREDMÉNYEIRŐL, 1984 május 10. A
Magyar Régészetí és M vészett rténeti
társulat rendezésében.
Szab Klára: R mai kori bronz nt miihely
Intercisában. Bálint Csanád-Jankovich
Dénes: rménykut (Békés m.) korak zép-
korí telep és temet . Fazelaskemencét -i-s
ta1á}tak.

K zÉPKoRT RÉGÉSZETÜNK UJABB EREDMÉ-
NYEI, Szeged' 1983 okt ber to-12 ' oxszá'
gos régésáeti tudományos továbbképzésen
Éouu eí aaá" érintett íparrégészeti kér-
déseket.

Miil1er R bert a vaseszk zok kutatásá-
r l, Holl Tmréné a k zépkori i.ivegekr l,
G m ri János az íparrégészetÍ kutatásr l
á1talában, az ujabb vasolvaszt kemence
Ieletekr 1 konkrétan számolt be.

Az OMBKE Vaskohászati SzakoszLáLy
vezet ségi iilésén 1984 márcíus 2I-én
G m ri János: Ujabb eredmények a k zépkori
vasoIvaszE kemencék feltárásában cim-
mel tartott el adást. .A szakosztáIy
(eln k: Hamner Ferenc) 1984. évi munka-
tervében kÍemelte a szakmat rténeti mun-
ka további fejlesztésének fontosságát,

ameIy tobbek k zott hozzájárulhat a ko_
hászszakemberek szakmai ismereteinek,
Iát korének b viiléséhez és hogy,ha
áttételesen is a magyar vaskohászat )
hirnevének noveIéséhez. Dr. Remport
Zo1tán, a Vaskohászati T rténet'i tsizott_
ság elnoke kiilonboz tipusu vassalakok
sorozataÍt vette át munkabizottságunkt l
vizsgálatra. A vizs9á1at cé1ja a vas-
salaktipol gía alapjainak lerakása

Elkésziiltek az e1s sorozatok kémiai,
metallográfÍai stb. vizsgálataj-. Rend-
szerezés után várhat , hogy végre a ré-
gészek is tisztán fognak látnÍ buca,
buga, vastomb, vasrog, vassalak, vasci-
P , salaklepény stb, stb. tigyben s a
megfe1el meghatározások keriilhetnek az
ásatási napl kba, publikáci kba.
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A DUNÁI{TUL TELEPI'LÉST RTÉNETE, Veszp-
rém, 1984 áprÍlis t6-17. VEAB, PAB ta-
nácskozáson is hangzottak el érdekes
Íparrégészetí vonatkozásu el adások, né-
hány ezek k ztil' q

Ny. Nagy István: Ipart rténetí vonat-
kozások Veszprém megye f ldrajzi nevei_
ban. Mébzáros Gyula: Hamuzsirgyártás a
Bakonyban. Koncz PáL: Pápa, I9a1 és s ly
papírmalmaÍ a 18-19. században. D ka
xrára : Az iparostársada1om strukturavál-
tása a 19. században Sopron megyében.
Majdán Jánosl A vasutháI zat kÍépiilése a
DunántuIon.

v. KÉzMt'vEsIPART RTÉNETI sz IMPÓZ IUM

VEsZPRÉM 1984 november 2o'2L.

A PRQGRAM

I. Xézm veslpar a't r k h doltsáq .i9e1én

szakáIy Ferenc: Kézm vesség a h doltságl mez6vá_
rosokban

tleqvi Klára: T r k lParosok a h doItságban

Heckenast Ggsztáv! A t r k h d1tás és 'a fels tnagyar-
országi vasipar

Hozzász ].ások' vita

Szitnet
rr.

EDeriessv Géza: A feIszabadult ter{tletek kézm ves-_-Éa refieffij J á s ze rve z dé se

D ka Xlára: A budaÍ kézmÍtves1par helyzete a t r k

-kTÍzffi 
után 1686-1702

tltvánné Gál Éva: lbuda és az budat uradalon kéz_
---mrves;aía'a-T7 - sz- vé9ét61 a 18. sz' kÖzePélg

Faraq Tamás: Pllis-Budak rnyék kézrn ves1para a
--T&6F uralorn után t686-173o

R zsa MÍkl s: A t r k al l felszabadult Pesten és
-_-Bnaen megtelepedett cukrászok származásbelye,

inas- és legényéve1k elt ltésÍ helye

E b é d s z,il n e t

Gecsényl Lajos: A gy rl kézmr]tpar a 17_18'sz' for_
duI ján

rimaffy LászIQl Gy r kézm vesiparának ujjáéledése

-a tajr rrnégszállás után

III. F céhek és céhfltrÍák

Domonkos ott :.A f cétrek vonzáskÖrzetel

Néneth Gábor.: céhek éacéhfi1lácl ka ttegyalJán a

17-19.sz.-ban

Bart cz J zsef; A kovácscéhck tertlletl azervez tel

J zsáné !q$g:-!arql!r F6céhek ég flllák a h nyv_
kcit knéI

Hazzász Lások' v'-ta

Sz net

"""áÉ*:'fí lÉ:i :Í:e' rlrliií"u' 
céhek t))ászervez'-

*%t3#E: :$í.:á::""**Tgl'iiil:::tI'"ij fi ::'":' 
_

k zepélg

ffi*#i||!}.,o'o'''*egyet 
céhek tÖrténe_

"''?ítI ;3Ítí: Í:;*x' iá:i: i,E :T':' !q*-'i'gsi{! g' .

;á;:i=3;, ;""; j ;;;.i;p j.lZ'"- i"' 
" 
zakában ( 1 59 3 -17 3 r }

". "**!*íl-iíi:á? ; i ":álá'i"Ti:*t'..:::: 
:i'.:*: il::

1793.

ária: Nénet-kéznrlvesek Baranyában a

Sztlnet
llozzász Lások, vlta

A t rténetl l{agyarorszá9 kézm veslpart rténetének'
kutatottgága a veeí ;;i ;i;'"ln'-vltaind1t el -

"áa" 
(Nagybákay Péter)

IV. KUTATÁSI BESZÁMPLÓK,amelyek k ztil

kífejezetten iparrégészeti' vonatkozá-
. V{ l}er István z Vízima1mok veszp-
megyében

str

rém

IPARRÉGÉSzETI
TANÁCsKozÁsoK

"SimposÍo ít primo ferro del Medi-
terraneo" címmel a vaskohászat korai em-
Iékeir l, a F ldk zi tenger vidékének
els vasleleteir 1 rendezett tanácsko_
zásL a comité Pour la Sídérurgie Ancienne
de 1'Union ínternatíonale des sciences
préhÍstoriques et protohistoriques (az
t'NEsco .vaskohászatt rténet1 bizottsága)
és az Instituto dÍ Studi Etruschi ed
Italíci (Etruszk és ltáliai Kutat Inté-
zeL, Firenzel. Az 1983 okt ber 15-22 k -
z LE rendezett olaszországi konferencia
nyelve oIasz és an9o1 volt. 10 országb l
kb. 30 régész és archeometallurgus je-
lent meg San Vincenzoban: 4 an9o1, 2-2
arnerikai /vsL/, }engyeI, svéd, l-l dán,
cseh, ir' magyar, nyugatnémet, L2-L4 o-
lasz.' A 25 eL adás a k vetkez témak r kben
hangzoEt eI:

1. A vas eredete,
2. A vaskohászat els emlékei,
3. A vas Populoniában laz etruszk vas

problémája) ,
4. Az antík vastermelés,
5. A vas. t rténetének tudományos ku-

tatása.

voNATKozÁsU
ELŐADÁSoK

KoNFERENCIÁK '
.. KÜLF LD N
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Néhány el adás: (1. témak r)

VÍncent C.
GINS OT' IRON
NEAR EAST

Plgott: ISSUES IN THE ORI-
IN THE AESTERN MEDITERNENNAN/

*,

Paul T. CraddOCK: IRON IN COPPER

Gerhard Sperl: THE EXPRESSION FOR IRON
rN THE MEDTTERRANEAN AREA, A vas neveÍ-
nek vÍzsgálata anat lÍa1, mezopotámiai,
egyíptomí nyelv1 emlékek alapján.

Jerzy PiaskowskÍ: THE EARLIEST IRON
IN THE WORLD, A koraj-, i.e. 3OOO-2OOO
ktiriil késziilt vastárgyakban magas nikkel-
tartalom (kb. lo t) találhat , ezért a
kutat k általában meteorit-vasnak tartják
ezeket. Az el ad szerint a még magasaÉb
nikkel-tartalmu (1o-2 t) vastárgYak, a-
melyek 1 8-nyÍ k'obaltot és o,2-I,2 t k -
z tti arzént tartalmaznak 'szetkezetben
kiil nb znek a meteorit vasakt l. Ezeket
t rténeti foÉrásokkal (ArÍstotelész,
AmmonÍus) és a Chal1bokkal htozza kapcso-
latba, akÍk a mai T r kország teriiletén
éItek s a klasszíkus ír k szerlnt kÍvál
vasmíívesek voltak

Radomír PleÍner: oN THE QUALITY or
IRoN rN THE FINAL BRoNzE AGE' A kés -
bronzkorl Kyjatíce kuIturába keltezhet
i.e. 8. századi telepen eg1z g d rben ta-
IáIIáE azt a vaskést, amety jelenleg a
Iegkorábbí szlovákiai vastárgynak számít.
(LeI hely: Radzovce.)

A kés nagyon homogén és.Ígen er s
szénacél (perlit és cementit szerkezet-
tel) . C:o,9-1rO 8i Cu: O,454 *i Ni: OrO5
*. t'tás koraÍ (í.e. 9-8 . századÍ példákat
hozva Eur páb l és Ázsiáb l az el ad
feltételezi, hogy a koral rézoIvaszt k a
vasércet adalékként használták a réz el -
állításánál és Így lassan kíaIakult a
vasoIvas zEás technol giája ís.

F'iIíppo Delphino: PRII{E TESTIMONIANZE
DELL'USo DEL FERRo IN ITALIA, AZ ut bbÍ
15 évben nagyobb lendtilettel kutatják a
g .r 9 kolonizácÍ el ttt $ r g-igál1aÍ
kapcsolatokat. Ischia szígetén talált
e}bai eredeLr1 vasérc ezekre a korai kap-
csolatokra utal. A vaskohászatnak.a gi'iog
kolonizác1 el t'ti évszázadokban is t<i-
mutathat a nyoma Itáliában. Foglalkozik
a? etruszk vasbányák az ,,Etrur1á MÍnerar1a|!
kérdéséveI.

( s . témak r).

Olfert Voss: THE IRON PRODUKTION AT
PoPULoNrA' A kivál dán vaskoh kutat az
Elba sz19etéve1 átellenben, az itálíai
|érlz1geten taláIhat PopulonÍa k rnyé-
ki hatalmas salakmez k n szerzett ta-
pasztal'ata1t 1smert'ette. Már 1858_ban
feljegyeztékr^hogy ezen a vÍdéken mínt_
egy 2OO.OOO mz fsriiletet vastag (he-'
lyenként 2 méteres) vassalakréteg borÍt.

Az eL ad a salakmennylségb l a fel-
használt érc és faszén mennyiségérer V -
Iamint a napJ. termelt vasmennyiségre
vont le adatokat. Feltételezí és C14 da-
tálásokkal meg 1s er sití, hogy a vas_
termeIés j rész az etruszk-korban folyt
itt (i.e. 600-100). A terme]-és virágko-
rában nap1 1'5-3 tonna vas el áll1tását
tételezí fel ideszál].Ított elbaí érc fel-
haszná}ásával. Híteles etruszk vasol_
vaszt kemence_maradványt mé9 nem tártak
fel. Az e]- ad vÍszont k zreadott a sa-
lakmez k n gytijt tt kemencet redékekb l
néhányat, s ezek aIapján elfogadhat el-
méletí rekonstrukci 'ja, amelyet egyéb-
ként a Dán Nemzet1 Muzeum "Etruskernes
verden" (1982) c. kiadványban i-s k zzé-
tett a 26. oldalon.
Ezek szerint a kemencék k b l épiiltek,
agyagtapasztással. Magasságuk 15o-18o
cm k z tt lehetett. Hátul fujtat nyÍlás,
el 1 salakcsapol nyilás találhat . Bel-
s medenceátmér kb' 50 cm lehetett. A
kemence el tt higan k1folyt salak talál-
hat , amÍt kés bb kírándulásunkkor a
helyszínen láthattunk.
Az olvaszt kemencék teljesen a fe1szin
f 1é emelkedtek, ezérb teIjesen elpusz-
tultak. K velket val szinrileg ujabb ke-
mencék épitéséhez használták fel. Az a
mediterráneumi koh tipus jelenik meg
nálunk pl. a Sopron és Magyarfalva k -
z tti Kányaszurdokban a korai k zép-
korban

A L bb érdekes el adás k ztiI rnég e-
gyet emlittink, az 5. témak rben hang-
zott el Peter Kersten és Inga Serníng
svéd kutat k el adása: CURRENT LINES or
RESEARCH TN sv{EDIsÍI ARCHAEoMETALLURGY,
amelyben a salakok vízsgálatának *Ja-
szertani kérdéseit elemezték.
A magyar e]- adás ugyanebben a témak r-
ben hangzott el, G m rí János: THE
SZAKONY BLOOMERY WORKSHOPS, ebben a leg-
ujabb koh ásatás l22 11. századi olvasz-t kemence Szakonyban) eredményeít Ísmer-tettiik a leletfelkutatás és kormeghatá-
rozás m dszertani kérdéseit érintve.
Valamínt ísmertett'iik a bemélyitett ke-
mencék ke}eti kapcsolataÍt, ámÍ arra
utal, hogy a Kárpát-medencében ez a ko-
h tipus a vas eIterjedésének K-i utján
érkezeLt. Ismertettiik a korábbí és mástípusu iváni koh leleteket, valamint
foglalkoztunk a pannoniai i rnaikori vas-termelés kérdésével, megállapitva, hogyÍtt a vastermelés inkább csak háziipai-
szerÍl volt és a hely1 termelés szintje
nem érte e} a korábbi kelta és kés bbi,koraí k zépkori mennyiséget. A vaske-
reskedelmet T t'h Endre, !tNM, hetény-puszta1 nyeisvasrudaíval doiumentáirrat-
!'k. Egy amerikaí hozzász l a lelet_felkutatás m dszereír l érdekl d tt. A
cseh ko11é9a pedig hozzász lásában kl-fejtette, hogy ujabban Morvaországban istaláltak a magyarországL teletekhéz ha-sonl koh kat. Végeredményben a Boros-tyánk ut, m1nt a mediteriáneummal sz-szek t száln egy1k utja lehetett amagasfelépitésrl vasolvaszt kemencék
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K-noricuni, Ny-pannon1aÍ elterjedésének.
Bár a vas nagyobbmérv el átlit'ása a kel-
tákka} kezd d1k ezen a v1déken s a kelta
t rzsek kohásza1 a kés bbí r maí pro-
vincián kivitl magasfetépttésrl, dá mély
salakg dr koh kat használtakra ami eltér
az etruszk tipust l.

A tanácskozás mÍnden másodÍk napján
itálÍaÍ, il].etve Elba sz1gett vassálak-
lel helyeket tanulmányozhattak a részt-
vev k, valamint megtekinthették Volterra,
Populonia, Massa Marittima, Siena, Fi-
renze' Piombino stb. etruszk és egyéb,
f leg k zépkorí nÍIemlékeit7 muzeumÍ
9y jteményeit.

Az UNESCO Vaskohászatt rténetí bizott-

i rorszá9

Comltc pour lo Sidarrrgic Anclcrnc dc flJtSFp

l9g{ Sympohnr

PROBRAMME

Surday lOth Septambcr lg8rt

' Delegetes essambla in'Beliast

Monday tTth Seprcmbs lSBq

9.30 am Format opcning of thc Symposlum

SGBaon I

Chairmon Dr R plclner

Oe H Clecrc
The role of the iron trade in th. early économy

Coffee

ProÍ R Maddin
The blacksmirh,B ert ln mid-lst millenium BC Europc

Elr B O Scott
Thc blacksmith in early trish litereture

Oiscussion of peperr

Lunch

Sesion 2

Chrirman Dr H Clacra

Ma E Photc
A Helleniatlc Blacksmlth,! quertera

Dr Q Magnr.oon
Btacksmirhc in Jorntland and Harjadalgn ln tha North oí Swcdcn

Coffat

Dr J Bornorl
Thc thrcc componrntr ol thc cerly Hungarlan blackrmlth,r
craft

oignu9gion oÍ papers

Evtnlng

Raception for Dclcgetas in thc Ulatar Museum

TuacdoY lBth SoPtcmbcr l96rt

Baslwr I

Ghalrmsr 0r B Gl Scott

Proí N Cuorrro dl Caprlo Ms A Stortl. lng. C Stottl
Tha mining tatut. from Masse Msritima (Grosseto)' ltaly
sn carly xlvth century act of the miners'corpora!ion

Coff cc

Or Gt Spcrl
The storY o? thc AlPine waterwheel

Or E Neak
The oxldatlon oí lron_carbon alloy atr low lemperaturc

Dlscusgion oÍ papers

Secsion 2

chalrmsr to bc amenged

ProÍ J Pias&owslti
Proposels for the standardisation oí criteria lor detérmin
technologicel processes in early iron and str':l technology

Dr G Sperl
Ths identif ication of smithing slags

Cof f ee

Dr J B MacDryncll
Tha study of earlv iron smithing resirlues

Dr I Mrtens
Smithing slag from Norwegian prehisloric house site:;:

identilication end interpretation

Discussion of paPers

Evening

Reception by The Lord Mayor oÍ Belfast at the City Hall. Be'

\íedncsday l9th september t98tl

Coach trip to ths Antrim Coast

Lunch

Vlsri to the Old Bushmilts Distillery
Presentetion of rhe 'alag comperition' prize

Return to Belfast

Evening of traditional lrish music

Tlr.ntcy 2Ítth Septcmbcr leot

Scrict I

Chalrmgr ProÍcsc R Mcddin

ProÍ J Pldou'*l '69rnt!tlon oí th''- 
Á proccduro lor thc stendardlgetion o? p
;;.l.;; -"tal l or graphic rxaml n'tlonr oí aer !y lron objccrr

Coflcc

Mr P F líall*:c
lron toolr. lmplcmcnte end fittlngs írorn Vlklng Agc Dublln

0r F OttuaY nd Dr J B Mac0qrrall" ' ir;l"l;"ioin.ur.n p".ioJ rntt"" lrom l0-22 coppergalc' York:

typologY .nd tochnology

Discuaclon oÍ peparr

Lunch
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EcÚldl 2

Ghdrmm Ír o 8pÚl

Dr L Thallrr8orlpnm-' -rrciattogr"pil" gtudlcc o? romc carly Vlklng pcrlod apcarhcedr
.nd th.lr PotSorn-wcldlng i"

t"lr J Lerg
Tha icchnologY o? thc Coltlc rword

Coffac

Dr R Plcincr-' - 
tnut"rlgetlon o? carly La Tsnc amlthlng toolr ?rom Bohcmla

Dr B Gl Scott
Thc mctattogrephy o? carly lrlotr lron rwordr

Dlscusslon o? Papcrc

FrldoY 2tot SaPtcn cr l9O{

IO.OO - l2.OO Progrenrmc 3o bc ?lnillaad

l2.:lÍt Format dc ol thc 9ympolurt

A KozÉPKoRI VAs A TÁRSADALo!,ÍBAN
Norberg, Svédorsz g' 1985

MAY6-9,1985

FIRST AIINOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

Jernkontoret {Thc Swedlsh tronmasters' Assoclatíon) and Rlllantíkva-
1lelin etet (The }latíonal Board oí Antíqultles) are rrrangln9 t 3yn-
poslum en Iiedleval tron ln Soclety on May 6 - 9, 1985, ln Norbergo
Sredcn.

Tho ríse oí mlntng and tho lntroductlon of the 'blart íurnaco yerQ
bound to exert st,rong lnfluences on the medleval cconony ln the Útole
oí northern Europe.

The mlnlng dlstrlct tn the mlddle of Sveden - Bergslagen - constl-
tutes a un{quely developed reglon for studying netallurgy tnd sett-
llng rturlng the perlod lloo _ 1500.One of the sítes for íron pro_
ductlon - lopphyttan - has been archeologlcally lnvestlgated durlng
ltx years and has proved to be a complete lron manufactqrín9 place
r|th Íron ore deposlts, roastlng heap, a blast furnace wlth rater-
dríven bellorr. B flnery hearths and a lorge number oí slag deposlts.
ttost of thc ílndr lre plg lron and 'low carbon lcrap. but therc crc
also blooms from the fínery and pleces of lor carbon íron en steel
cut from the blooms. Tho blait furnace h s been ln opcratlon untll
thc nldd'|e oí the.l4th century, but lt h!3 bcen rorkíng clncc thc
lZth century os Cl9 date3 shor. Íhc vlst amount oí blast furnacc slag
dcposltr conflnn thlr datíng.

Thlr pcrlod colnclder Ylth tha ner 3nlcs organllttlon ln tht toÍn_
rhlps oí north.rn Gcrmany _ the Htnse tlc L tguc - rhlch'totally
chrnged tha lntornltlonrl cxport and lmport ín Europc.

Tlro prtporcd Progrtma for tic tJrttpo3lun
rspcctr t

t. llatar porer
2. I'l trllurglcel processer
3. Soclo-econonlc consequences

Placc: }lotet.Ílactbcrgsaerdcn. llorbcrg, 3ltutt.d ln
dístrlct' l80 kn lllí of Stoclholn.

ln connactíon ríth thc synpbsíum GIcur3lon3 rllt
lnterestln9 3ltes ín the reglon.

concGntrttc3 on t raa mín

tha old nlnlng

bc mrdc to ronc

Those rlio arc lnterested ln presentlng t papGr ttie tlnrtly t3lcd to
send an tbstrtct (300 rordsl to Jernlontoret' tttentíon xerstln Férn-
hcden. Bor t721, s-ttl 87 sT0cKHoLÍil, Sreden, bcfore 0rcenÜer l, 1984.

The flnal progrmtnc for tlre synPoslun ríll bc dlstrlbuted ln January
1985.

Sponsors oí re symposlutn arel

Sverí.,,;5 tndustrífiirbund (Federatlon oí Swedísh lndustrles}
Skanrii.:.i'rlsla Enskl.lda Eanten
l{orlergs komtun (The mnlclpalíty oí }lorbcrgl

Coni,ri|rutlons havc further been niadc by A$EA Á8 and Avesta A8.

Strruiiroln. 0ctober. 1984.

VAS'PAKM

Vastermelés a 18. századi Vasmegvében
-

wí9 Battyánys zu Bocksdorf-Stegersbach-
Loipersdorf (1745- c.a.L77Ol. Burgen-
landísche HeÍmatblatter 46. (1984|2.
ftizet. Eisenstadt, l-984 . 64-75.

Az egykori Vasmegye Ny_í részén, a
maÍ Dél-gurgenlandban már az Árpád_
korb 1 (10-12.sz.) ismerjtik a bányászat
és kohászat nyomait. A 18. században a
Baksafalva (Bocksdorf) mel-letti 324 m
magas Kogelbergen fejtettek vasércet a
Batthányanyak németujvárÍ (ma Gtissing)
uradaImában.

A szerz szemléIetesen IeÍrja a stá-
jerorszá9i- szakemberek oklevétekb 1
j r nyomonkovethet tevékenységét l dZ
uradalom teriiletén nyitott bányák, a
Stegeisbach (Szentelek) határáÉan r&r-
épitett koh és a hámor berendezéseknél
és mr1k dtetésénél . Az asztalos a fujta-
t berendezést készitette. Az ács, bá-
nyász (Knappe) ' olvasztár, faszénéget
munkáját bérezését is részletesen ismer-
teti. Az uradalom jobbágyaÍ a favágás
és szál1Ítás robot-munkáját végezték,
m1nt általában az ország más tertiletein
is az uradalmi koh knál.
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Az olvaszt kenencét (Stuckofen) t rt
k vekb 1 épÍtették, mellette az ércp r-
k ']. kemence (Rtistofen) té91áb 1 épillt.
A faszéntárol éptiletet fáb l ácsolták.
A jobb érceket Németujvár (Giissing) ,
RechnLtz (Rohoncz), Bernsteín (Boros-
tyánk } és Szal nok (Schlainlng) ura-
dalmaÍban fejtették. A k rnyék erdeÍben
folyt a faszén égetése, am1nek nyoma1
mé9 na 1s felfedezhet k.

A szerz ezután részletesen leiija a
vasmilvek termelését. 1 hét'en 3-4.olvasz-
tás t rtént a steqersbachl koh bani átnÍ
hetenként 45-72 Zent'ner (1 Zentner=56
k9.) vasat eredményezett. A hámorb l
évi 2.5oo Zentner ( =14o Tonna') f inomabb
és durvább vasáru kertilt kí.

A vasmegyei vaslpar 25-28 évÍ v1rá9-
zás után léÉanyattott. a szomszédos sfá-
jerországban ezid tájt kezdték fetrvá].ta-
ni a Stuckofén_technol giát a Flossofen_
technol gÍával.

\-, G.J.

U,IABB vAsoÍ.{YAs ZTÓKFMENCE-I9 let BURGEN-
LANDBAN

Karl Kaus az E1senstadtÍ (Kismarton)
Landesmuseum tégésze egy leletmentés So-
rán "imolai tipusu" Árpád-korl vasizzLE
kemencét tárt fel az egykor1 locsmándÍ
ispáni vár mellett (Lutzmannsburg) .

a letetr 1 a Bányászatí és Kohászatí
Lapokban számol be (nyomás alatt).

1l. századi v4qolvaszt kemence T kete-

56-Govanec: Stredoveké nálezy z
ffij Pece v Trebísove. in:
Archeologické vyskumy a nalezy na
Slovensku v roku L982. Nyitra, 1984.
97 -99 .

T keterebes városában L979-198o-ban
egy kemence als részéE találták meg a
f ldmunkák során. Magassága 95 Ctn, als
átmér je 150 cm voIt, félt Itésében vas-
sálakot és faszenet találtak. A kemence
elhagyása után az aknát szemétg d rnek
használták, hamu, mészréteg, vastárgyak
és míntegy L2 edény kertilt el a kemen-
céb I.

A 13. században falusÍas teleptllés
volt ezen a helyen. Fehér kerámla nagy
számban fordult el , gyakran v r sesbar-
na festéssel. e kerámiá, a t1p1kus kulcs
és patk t redék aLapján keltezLk az o1-
vaszt kemencét a L3. századra. A k zel-
ben k zépkorí fazekaskemencéket Ís ta-
1áltak.

G.J.

R mal korl vasolvaszt telepek a Zsolna

ban
ffiol pieta - .lozef l,toravJík:
EÍsenverarbeÍtungsobjekte aus r mÍscher
Zeít und mittelalterl1che Teerproduktion
ln Varin 1n: Archeologlcké tryskumy...
L982. Nyitra, 1983 . 2O5-2O7.

É-szlovákiában, a Kis Fátra Étvy-r
részén, a Yág foly ba mr Varinka-pa-
tak k r.nyékén talajjavit munkák k zben
Io-2o m átmér jrl salakhalmokat vágtak
át. A vassalakok mellett égett agyagta-
pasztásokat, faszént redékéket találtak.
A kerámíaleletek az i.sz. L-2.sz-ip chov kultura hagyatékáb l származnak.
VaI sz1nílnek tartják' hogy nagy, felszÍ-
ni felépÍtésrl kupolakemencéket használ-
tak Ítt. Erre azQnban'csak néhány koh -
k penyfalt redék utalhat. E teriilet kap_
csolatban volt a r ma1 norícumi-panno-
nÍat teriiletekkel. Tacitus és Ptolemaios
korabelí érctermelésre utal adatát ide
vonatkoztatják.

A patakparton 12_13.sz.-i kátrányé-
get berendezések maradványait ís meg-
t'a1álták.

G..I.

Darína Baleková: Dávne slovenské ko-
ffilava, 1991.p.L26.
(A I'égí .szl4v Fgvácsmestériéq. }

Az 'iArs slovaca antiqua" sorozat 11.
k teteként megjelent szép kíál1itásu po-
zsonyÍ kÍadvány a mai Szlovákia tertile-
tén talált 6-10. századt igényes kiv1-
t,el , sokszor mr1vész1 kovácsolásu : vas-
tárgyak egy csoportját Ísmerteti. 35
fekete-fehér, 39 szines fot n és 4 raj-
zon mutatja be a né$y nyelvrl (s2lovák,
orosz, angol, német) katal gusfej ?ze-
tekbén részletesen }eírt vastárgyakat.
Igy a k nyv a régészeti kutatásban is
hasznosíthat konkrét adatokat tartal-
maz, s nem csak általánosságokban sz 1.

a koraí k zépkori kovácsmesterség'r }.
A 7-1o. századí vastárgyak kémiai és

metallográfiai vizsgálatáb l R. P}einer
megállapitotta, hogy a Kis-Kárpátok
(MalÍch Karpát), í119tve a Szepes-G -
m ri tertilettr I (SpiBsko-qemerskej obl.)
szátmaz ( Iimonit) ércekb, l o}vasztott
vasb 1 készitltek. Ez a nikkel-, réz-
és foszfortarta}om osszetevéséb l deriilt
k1. FentÍek alapján fígyelembe véve a
számos ltt emlitett vassalaktel helyet,
bucaleletet és félkész vastermékeket
már a kora1 szláv korban |6. század) l
az avar birodalom keretei k z tt (6-8.
század} , és a morva korban (9. század)
jelent s kohászatÍ tevékenységnek 1s
kel'lett a mai SzlovákLa teriiletén foly-
nia.
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A szetz megál}ap1tja, hogy a tJ'pÍkus
morvaországl* ZelechovÍceÍ tlÉ. olvász-
t kemencék eddÍg mé9 nem lsmeitek a maÍ
SzlovákÍában. 9. század1 vasolvaszt
kemencét BÍaleková saját ásatásáb l, a
Trencsén mellettÍ Pobed1mb & eml1t. Az
ltten1 magasfelépltésrl aknakemencét r -nai provencÍálls eredetrlnek tartja. (e
telepen e]. kertllt avar Nag1rsz1jvég bÍ-
zony1tanÍ 1s látsz1k ezt a feltevést.
Mutatja a kapcsolatot a pannoniai avar-
kori telepekhez, amelyek egy1kén (Tar-jánpusztán) sz1ntén nagasfetépttés{i vas_olvaszt kenencék keriiltek el . ) A 9 .századÍ félkész vasrudak, .amelyek a k -
zép-eur pai szIávok jellegzete's kész1t-
ménye1 (''hr1vny''), flzet eszk zként
szolgáltak. A 60-470 mm hosszu féltermé-
kek elrejtett kincsekként kertiltek el
s elterjedéstik a szerz szer1nt a morva
bj-rodalom k zéps részére korlátoz dík.
A maí Sz1ovák1ában csak a DNy-Í részeken
1smert e]- fordulásuk. Hasznos lett vol-
tlár ha a szerz a felsorolt let helye-
ket Pozsonyt l-Nyitrálg térképre vet1t1
a k nnyebb áttekinthet ség kedvéért.

A^kovácsm helyeknek két típusát z L2.
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^2, magasfelép1tés a; 2x4 m alapte-
riilet g d rmrlhelyeket tártak fel.,A
szetz a két tipust ktit nb z rendelte-
téssel, a vasmunkák spegÍalizál dásával
magyarázza. (De talán felvet dhet ktil n-
b z eredet{l kovácsok más_más t1pusu mii-
helyének lehet sége is, } ',Je známe t ZQ
AvarÍ a Mad'ari boli dobrymi kovácmÍil-
"rsmert' hogy az avarok és magyarok j
kovácsok voltak'' - irja a szerá . nemLLsztázott még, hogy a ',tipikus nomád
vastárgyakat" (kengyel zabla, nyÍlhegy
stb.) készit avarok, magyarok (majd_á
germánok) mennyiben hatotlak a szláv
kovácsmesterség fejl désére, az azonbankimutathat - s 1tt a Heckenast-féle,
vasvárak k ré t m r1tett Árpád-kori .'uu-t,ermel szervezetre utal a szetz hogya szIáv mestereket 1s beoszt'ották az oi-
szágos szo1gál népi termel sz vetkezetbe.
V . "Kovácsi';k. Ujszer és még nálunk
sem elterjedt' értéke}ése ez a Éovácsmes-
terség kárpátmedence1 fejl désének . Az
benne az uj, hogy egyáItalán felvetl s
nem tagadja le annak lehet sé9ét, hogyaz u. n. "nomádok'' is hozzájárulhattak- a
vasterme1és kárpát-medencei fej l désé-
!::: 1 nagyállattartás mellett jelent sf ldm velést - és ujabb hazai télete-
1n\b l láthat an vastermelést is foly-tat avarok és magyarok ny1lván k lcs i *
sen hatottak egymáira a sálávokkal ezena tertlleten Ís.

A metallográfÍa1 vÍzsgálatok szerÍnta szláv kovácsok a vas htrdeg és melegalakÍtásában mlntegy 3-19 eÍjárást 
"Í-kalmaztak. Ezeket a technÍkal eljáráso-k1a, Tajd a kovácsok társadalm1 Éelyze-tét elemzÍ a tovább1akban a szerz6. Ü-

:11 arra-, hggy a bemutatott anyagban,f 1e9 a kardok k z tt najnav1dakí Ímiortdarab Ls van. Talátrhat to. század 2',felére keltezhet t1plkus helyÍ készLt-nénynek ltélt egyenei, kétél kard 1;.

(Géza fejedelem hadseregreformjának Íde-
jáb l származhat| Komárom v1dékér l,
Szentpéter (Dolnf Peter) Lel helyr' l.
t'rl k, fog k, kalapácsok, tÍp1kus kovács-
salakok fot 1 szép számmal találhat k a
k tetben. A katal gus és 1rodalomjegyzék
tovább1 tájékoz dást ls lehet vé leái.

G m rÍ János

J+._I.. SZUNCSUGASEV: Gornoje gyelo Íviplavka metallov v drevnej Tuve.(Bányászat' és fémolvaszEás az s1 Turá-
ban. )

Akademija Nauk Sz.Sz.Sz.R.
Ordena Trudovovo Krasznova Znameni
Inszt1tut ArheologiÍ.
Izdatelsztvo Nauka, Moszkva 1969. 94,
kopek.
l4o oldal, 63 sz vegk zi ábra, 7 sz -vegli z1 táb}ázat'.

A m{ívet Mater1a1í Í isszledovanÍja
ent

1smernetJut( meg. A sorozat féle1 s szer-keszt je: L.R. Klzlaszov
A szerzí a fe.ls -Jeniszej medencéjé_

ben f ekv Tuvaí A . Sz . Sz .K . iertiletén fo-ly bronz és vasmr1vesség bányászati éskohászatí emlékeínek kuiat'ásár l szá-
:n"} b9. Nagyon jelent s fémmrIvésség-ara_
kult k1 eLs sorban a Hakassz-ttlÍnusáinsz-
kÍ medencében. Az ásványl kÍncsekben
gazdag Sz1-bérÍa kutatása már a XVI . szá-zadban megkezd d tt s napjal-nk kutatá-sai mérhetetlen gazdag nyérsanyagkész-
leteket tárnak fel. sáineriábai rot.-rlil régÍ fémmilvesség emlékeinek 9yi1j-tése és fe1do19ozása-már Nagy petái arídejében megkezd dtek . Az eI rerutgazdag fémleletek mellett kevésbé kutat-t"\ a nyersanyag lel helyei, u=^i ba:'nyászatÍ' és fémfeldolgoz ipar emlékeÍután. A legels kutat k els- sorban ahasznosÍthat nyersanyagok után érd;k_

1 dtek. Számos esetben ezek a kutatások
is számos régészeti adatot tartalmaznak.
Igy említésre mélt I.G. GmelÍn: Re1se
dggch Slb1rien von dem:ÍffiE_I733:-

század,
ffii euá_Sibirie'io="
Blatter aus meinem Taq"b''"hé r,éíp"íq_T893

ti kutatásokjelent s bronz illetve vaskohászati em-
lékanyagra bukkantak a Tuvai A.Sz.Sz.K.
tertiletén. A kutatások során az alábbíperi dusok jellemz k: az I. világhábo-
ru el tt illetve alattí kut'atások 1913-
1916 k z tt' majd a két v1lágháboru k z_tl kutatások L926-L929 k z tt. Az uj ku-tatásL korszak 194l-ben kezd d tt mé9 deezt a kit r szcvjet-német t,áboru féÍ-
beszakitot'ta, s a kutatások csak 1949-
ben indult'ak meg ujra. A másod1k rész-
ben a rézlel helyeket és a rézkohászatí
telephelyeket 1smerhetÍ meg az olvas .
A legjelent sebb a Hovu-Akszl illetve a
Bos-Dag 1e16he1y. ATuffioTFtertil e.{:e n

22



MalaohÍt /Cu Co3 Cu 19n/z) azurLt
lffi]. u/orrzl kalkopírrÍTFE'es2)
á legfoítosabb-rézffiffiori bányá-
m vesség számos emlékanyagát tárták fel.
A k vetkez 3. l'lletve 4, részben a ko-
hászatí eredményekkel llletve a* fe].tárt
anyagok metallurg1al elenzésével Ísmer-
kedhettink meg. A feltárt emlékek kora
változ t dZ i.e. III-II. évezredlg ter_
jednek a legkorábbí leletek. Az ltt v1_
rágz rézbányászat számos kulturát 1á-
tott el nyersanyaggáI.

Az 5. fejezetben az Ítt foly vasbá-
nyászattal és vaskohászattal Ísmerked-
hetiink meg. A f vasérc el fordulások a
Tuvai A. Sz. Sz. K. teríiletén az a}ábbÍak
Karaszugszkoe, Ultaj-Cseszkoe (hídroter-
mális) Durgenszkoe (kontakt-metaszoma-
tikus) Arísákánsákoe, líungursg!!99 és
xeszkel régé-
szeti lel helyek az alábbÍak: B3rl.an:
Te;i hegység' Kara-szug' Buren-Hem? Tqr-
dam. Az itt' el kertilt vaskoh k igen ér-
EFesek. Az ítt el kertilt leletek els -
sorban a vasrníivesség emlékei kitiin sz-
szehasonlitásí anyagot szolgáltatnak a
hazaÍ kutat knak.

A mtl csak vázlatos áttek1ntést nyujt
az 1tt foly kutatásokr l, mivel a ter-
íáaár'" "gv részletes lel hely-leÍrásra
Ís kevés lenne.. De érdeme, hogy a b
jegyzeteí az érdekl d knek további kuta-
tások megismeréséhez segitséget n1tujta-
nak. Hazánk tertiletén els sorban Nyugat-
Dunántulon van jelent s kori fémmrJves
k zpont (Ve}em-Szt.VÍd). De az ottani
vasmrJvesség emlékei szintén hasznositha-
t k az itt talált k zépkori- vasmÍlvesség
kutatását:.oz (K s Zeq, Vasvár, Sopron) .

Barbalics Tmre János
(Legszembetíln bb, Itogy az avarok shazá-
ja tertiletén taláIt vasolvaszt mílheIyek
szinte t'eljesen megegyeznek a mi Árpád-
kori vasolvaszt inkkal.) (a szerk.)

A haithabui vas- és acéltechnoI qia
rnetalloqráfiaí vizsqálata, ( Píaskowskí,
Jerzy Krakk )
(Éerichte iiber dÍe Ausgrabungen in
}taÍthabu, Bericht 18, ArchaometrÍsche
Untersuchungen . Schleswig-Holstel-
nísches Landesmuseum ftir Vor- und
FrtihgeschÍchte, Sch1oss, Gottorf .
Herausgegeben von Kurt Schletzel, 1983.
Karl Víachho1z Verlag, Neumiinster' PP.
45-62.1

A tanulrnány a k vetke z fejezetekre
tagoz dik:
1. Bevezetés
2-. T;" "iági"i foIyamatok azonositásá-

nak m dszere és ismérveÍ
3. VízsgáIt vastárgyak
4. V1zsgálatok eredményei

4.1. Vasbugák
4.2. Ismeretlen eredet rud
4.3. Vassalakok.

5. Vas- és salaktechnol g1a HaÍthabu-
ban
Irodalom

l. A bevezetésben a szerz megemlítÍ,
hogy a vÍszonylag kevés lelet ellenére
a vrxlng korabell ha1thabuÍ teleptiIés
vas- és acélel állításának technol gL-
ájár- metallográflával már tobbsz r v1zs-
9á1ták. Most két ujabb vasbuga és _egy -lsmeretlen rendeltetésíl rud vízsgálatát
adja valamint általános érvényesség k -
veikeztetésekre ís váI1alkoz1k a haitha-
buÍ vas- és acéIgyártás technol giáját
lllet en.

2. A régebbÍ vizsgáIatokat már k z l-
te (PÍaskowskí, 1957). A jelenlegi
vízsgáIatokat a lengyel szabványok eI -
1rásaÍnak megfelel en végezte (PN_66/H-
o45o; PN-74 /a-oa36o). Mérte a szem-
nagyságot, a sz vetelemek mÍkromennyí_
ségét (Harnemann-féle mikrokeménységmé-
r vel, terhelési 1d 15 ilP, a terhe-
lés 50 g volt) vaIamint a Vickers ke-
ménységét. A foszfort fotometrÍkusan, a
Ni-t és a Cu-t atomabszorpci val hatá-
roz:-a meg. A c-t a metallográfiai
v1zsgálatokb l bec stilte .
A metallográfiai vlzsgálatokhoz 4x' loox
és 5oox nagyÍtást használt. Nitallal
maratott. A P eloszlását oberhoffer rea-
genssel k vette. A k z lt keménység-
vizsgálatok 5 mérés k zépértékeí. A
Vickers keménységet 15 mp terhelési id -
vel ferrites és perlites sz vetben 10
kg, troostítos és martensites sz vet-
ben 30 kg terheléssel mérte. A koz lt
keménységértékek 2-4 mérés k zépértékei.

A technol gÍai. fo}yamatok pl: hegesz-
tés, cementá1ás meghatározásakor kríti-
kávar ke}l élniink, mert a mai technol -
gíák már lényegesen eltérnek az akkor
alkalmazottakt 1 (pl: a kovácshegesz-
tést ma már nem hasznáLják). A ma me-
tallurgusa a vas tv zeteket kiil nb z
karbontartalmuk alapján ismerí, egyen-
} tlen felszenesités ismeretlen, ezért
az ilyen sz vetet cementálásb ll va9Y
acél- és vas sszehegedéséb l szárma-
z nak véli.

Fokozza a nehézséget a soros sz vet
("banded structure") . EzL egyenl tlen
foszforeIoszlás okozza' or3-o'5 E P
tartalmu acélnáI ma is ismert; metal-
Iográfia1 atlaszok és k nyvek Ísmerte-
t'ík ( Straub L964, Habracken-Brouver
1966, Schrader-Rose 1966). O,l t P
tartaImu, bucakemencéb l' csapolt vasnáI
ezérE joggal várhatjuk ezt a sz vetet.

Némelyík kutat (Schulz-Pleinerl
1965 ) a koteg hegesztéssel ( ''Patket -
schweíssen") magyarázza ezt a sz vetet.
A szerz saját vízsgálataL a1apján
(P1askowski, r97I, L972| szembeszáll
ezzel a véIeménnyel, mert sem a Karbon,
sem a foszfor egyenl tlen eloszlása nem
elég ismérve a hegesztésnek, vagy ce-
mentáIásnak saját sz vetvizsgálatai
alapj án az acél és vas cementálásának
és hegesztésének feltételei a kovetkez k:
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1. Cementá].ás (szekunder fe].szene-
s1tés)

4. Vj-zsgáIati eredmények
4.l. Vasbugák

K z11 a darabok adatalt, rajzáL, a mín-
tavétel helyét, a kém1aí elemzést (Mnl
P' N1, Cu), a keménységeket és a metal-
lográflal v1zsgálatok (csÍszolatok)
fényképeLt.

Á.2_. Az eL z fejezethez hasonl an
adatokat k z 1 a vÍzsgálatr l.

4.3. Megadja mÍnd a ha1thabuL mÍnd
ped19 az sszehasonl1tásra elemzett sa-
1akok elemzéseit. (Fex, Feo, Fe2o3, -SLo2,Cao, Mno, P2o5, A12q3, S), a csíszola-
tok felvétele1t valámÍnt statisztíkal
számÍtásokat (X' s, Xmtn, max_Xmin,
x-2 s-t 1 X + 2 s-1g. Régebbr elem-
zéseket 1s k z 1. )

5. Tu]. kevés mé9 az adat, hogy a
technol giár l végleges képet adhassunk.
Legalább 20 db elemzése sziikséges.
Thomsen, R /L97L/ megállap1tását nem fo-
gadja 1, javasoIja feltilvizsgáIatát. 

_

iagáaja továbbá Thomsen, R magyarázatát
a hegesztésr }, amely szerÍnt az fjssze-
hegedés megk nnyítésére faszenet tettek
a hegesztend darabolt k zé, híszen ezek
a faszéndarabkák ottmaradnak és nehezi-
t,1k az sszehegedést. Ré9í adatokb l
lsmert (Blringuccio 1540, Miecznikowskl
1864), hogy a vas vagy acél hegesztése-
kor nem faszenet, hanem homokot hasz-
náItaki Inert a homok sziliciumdioxí'dja
a vasoxlddal higfoly s salakot képez,
amelyÍk kífolyik, s Így a fe]-tilet tisz-
td, oxidmentes.

Helytelen a kis salakdarabokat "ko-
vácsolási'' salaknak nevezn1 éppen u9Y,
mÍnt kiiliinbséget keresnl ''kovács"- és
''kohászatÍ" salak k z tt (Thomsen L97L,
1o7 old.). Kovácsoláskor nem salak, ha-
nem reve képz dík. He1ytelen1ti P}eÍner,
R-Pelikan, J-Bartuska1 }1. -t1 akÍk bár
elÍsmerik, hogy a salak bucakemencéb l
val , mégis k<rvácsolásÍ salaknak neve-
zik ezeket a vasban találhat kls sa-
}akcsom kát.

A Haithabuban taIált salakdarabok
egyértelm en bÍzonyJ.tják, hogy 1tt érc-
b 1 koh sítottak vasat. A vasb l a hely-
szÍnen kovácsoltak a lakosságnak sZ E-
számokat, eszk z ket. E}képzelhet , hogy
a lupáb l bugát ís kovácsoltak, amelyet
féltermékként továbbadtak. !

A bucakemence sal-akjának osszetéte-
léb r hozzávet legesen az itt olvasz-
tott vas P tartalmát ís meghatározhat-
juk. A salak egyébként kevés Mno-t és
AllO3-t valamlnt nagyon sok P2O5-t tar=
talmaz. Ilyen salak gyepvasérc koh sitá-
sakor képz dlk. Schlesw1g-Holsteín gaz-
d.g(H1ngst L957} Ílyen ércbeno

A szerz által felállttott sszefitg-
géssel kÍszám1thatjuk. a vas {Pn) fosz-
fortartaImát (Piaskowski 1965)

P1,= /O,Lz-O,35 / /PZOS /S
P2O5/S = a salak foszfortartalma t-

ban -

a. a KarbonkoncentrácÍ
normálls ( f iigg 1e9es)
dusult felillethez

b. a Karbonkoncentrác1
' feleI a d1ffuzÍ nak

gradÍense
a karbonban

qgrádLense meg-

c. eglr karbonban dusult helYet
egy kés éle) a technol g1a

(pí:
meg-.

magyaráz.
2. Hegesztés

. Jellegzetes varrat és salakzává-
nyos iáv esetIeg egy karbondlffu-
zÍ s z na az acél-vasrész átmene-
téné1

b. a karbonban dusult r.észék eloszLá-
sának m dja, amelyek a hegesz|-és
technol gÍaÍ lehet ségeib l fa-
kadnak

c. . salakzáványok határozott 1rány-
változása

d. a karbontartalom hÍrtelen válto'
zása (vagy 'más alkot ké)

e. slma és szabályos (csak kÍvéteIe-
sen '' c s 1pké zett '' ) f e liltret , ante ly _
nek megmunkálása mé9 egyszer , ko-
ral t rténelmÍ kovácsszerszámok-
kal sem okozhatott nehézséget

f . a hegesztésÍ varrat (ha nem "cs'lp-
kézett") párhuzamos a darab két
munkafe}tiletével, az a.ls val, a-
melyÍk az iÍll n fekiidt' és a fel-
s vel, amelyet kalapáccsal alak1-
tottak

A hegesztett vasnak és acélnak csa}ha-
tatlan bízonyitéka mlndenek el tt a he-
gesztés1 varrat valamj-nt a jeIlegzetes
salakzárványos sáv és eset1e9 egy kar-
bondÍffuz1 s z na. Ezek a salakzárvá-
nyok a hegesz|'és velejár L. Kovácst zben
a felmelegitett fe1itlet oxidáI dik, he-
gesztéskor a zavar oxidhártyát foly -
slt val, t bbnyÍre homokkal lek t'1k és
1gy eltávolÍtják (B1ringucc1o l54o'
MÍeczníkowskÍ 1864). A k nnyen olvad
salak részeL rendszer1nt a varratban ma-
radnak és képezik ezeket a jel1egzetes
zárványokat. A t bbÍ ísmérve félrelsmer-
hetetlen, tárgyalni sztlkségtelen. Kar-
bonban egyenl tlenitl dusult vasat a du-
sulás mértékével és 1rányával Ítéljtik
neg. A Tarnovb t, Calau-k rzet, származ
vasdarabokon megftgyelhetttik acélban a
sotros sz vetet t le filggetlentil a
vasnak acé}}aI t rt,ént hegesztését
(Ptaskowski 1966).
' A bucakemencé saiakokat az ériceknétr

használatos m dszerrel elemezte. ssze-
tételtik az érchez hasonl .

3. Két Halthabub l (M Iler-l{Ílle
1973, 23 otd.1.ábra) származ konzervált
bugát valamlnt egy Ísmeretlen rendelte-
tés vasrud maradványát vJ'zsgáJ-ta. EzL
k vette 9 salak elemzése Ha1thabub 1 és
két hasonl é Handewltt-Langbergb l l
Schlesw19-F1ensburg-J' k rzet és Bargstedt-
Schmedebergb l, Rendsburg-Eckernf rde-1.
k rzet.
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A salakban o'29-115 t Pzos taláIhat ,
lgy a vas foszfortartalma OrO9-Or 39 t.
ni- terméSzetesen átlagérték, er s Ínga-
dozások 1s lehetségesek. Schurmann' E.
(1958} szerínt, a foszfor - és a karbon-
tartalorn k ziitt fordltott az grány, amít
a gyakorlat 19azo1t ls (PlaskbwskÍ 1963}.

Az eddÍgl v1zsgálatok szerint a v1-
klng-korabeli haithabul vas sok fosz-
fort tartalmazott egyenl tlentlL felsze-
n1tve. Kil]. n vasr ]. és ktll n acélr l b1-
zonyÍtékok nÍncsenek.

A 6. századbelí szláv Lengyelország-
ban már szlntén koh s1tottak gyepvasér_
cet, a vason kÍvÍil acélt ls el állttot_
t'ak és ezl a két eljárást meg ls kÍil n_
b ztetÍk (Piaskowskl 1974).

Az elemzések ismeretében a haithabuÍ
vas- és acélgyártás fejlettségét durván
rekonstruáthatjuk. Az Ítt taLáIt gyeP-
vasérc k1sebb foszfortartalmu a k rnye-
z helyekéve1 (Flensburg-wasserleben,
HandewÍtt-LangsbéÍ9, Schle sw1g-F'loren s-
burg-1 k rzet és Bargstedt-Schnederbét9t
Rendsburg-Eckernf rde-i k rzet). A szer-
z felismerése szerÍnt az 1nnen szárma-
z ércekb l koh sltott vas az ércek nagy
foszfortartalma mlatt nehezebben sze-
nlthet fel, a vas ezérE r1deg, rosszabb
rnin ség. .

Halthabuban ellenben a kls foszfortar-
talmu ércek mlatt t bb faszénnel acél Ís
el áI}ithat volt, ha a soros sz vet mi-
att nem is míndÍg kÍvál rnÍn ségben, de
h kezeléssel keménysége javithat volt.
Szetszámok pI. kések, sarl k, fejszék
gyártására ,ez a min ség azonban megfelelt.

Egyszer bucakemencében olvasztottak,
amilyent Thomsen' R. (1971) kovácskemen-
cének vélt. Ez nagyon hasonIít a Korzí-
kában, Francoís (1843) által lsnertetet't
va}am1nt a fejlettebb Katal niaÍhoz.

Ezek a bucakemencék egyuttal kováqs-
kemencék ís voltak. A kapott lupát to-
vább hevítették, a salakt l megtlszti-
tották' bucává va}amÍnt fél- és készber'
mékké kovácsolták.

Jelenleg még csak kevés kész.terméket
vízsgáIt'ak meg, ezérL végleges véle-
ményt a kovácsolás technlkájár 1 mé9 mon-
danl nem lehet. Naumanr F.K. (1971) vlzs-
garta 3 db huz vas, sz vete és kémÍal
sszetéteIe nagyon hasonl a bucáéhoz és

ezérL ideva1 s1 terméknek }ehet tek1nte-
nl. A lándzsahegy (Thom'sen, 1971) más-
honnan származlk.

Egy hasonl alaku lándzsahegyet ''da-
maszkuszi" míntával a feliiletén Lengyel-
országban, Lutomierskben, e9Y 11. száza-
d1 temet ben taIált'ak.

Az edd1gl vlzsgálatokkal ellentétben
ma már nem vonhatjuk kétsé9be, hogy a

ha1thabul vtklng telep lés kovácsaÍ 1s-
nerték a fém h kezelését és ezt alkal-
mazták is. Továbbl v1zsgálatok sztlksé-
gesek azonban mé9 a kovácsolás techno_
Ío9ra5ának végLeges meglsmeréséhez.

6. A dolgozat végén 44 1rodalm1 hl-
vatkozást találunk.
A tanulmány a metallográfla1 v1zs9á1a-
tok (cs1szo!.atok) f ényképeit, vonalas
ábrákat' és t, táblázatot k z l az elem_
zésl eredményekkel.

Érdekes a szetzí 'véleménye az 5 és 6
számmal jel lt bucákr l. Ezek nem mutat-
ják a helesztés vagy cementálás nyomalt'
Nagyon egyent tlentit szenlt dtek fel,
so[- p-t Éártalmaz vasb l kovácsolták
ket. Érdekes, hogy mínden Haithabub l

származ buca edzett volt- rélgyártná-
nyoknál ez sztikségtelen, hÍszen a'to-
váuuteldolgozáskor mégeg1rs.zer felhevÍ-
tették ket és 1gy egy el bbÍ h kezelés
sz vete elt nik.
Kézénfekv feltevés, hogy edzéssel a
min séget javltották. A vev átvételkor
ny1lván csak a keménységet és'a rugal-
másságot vizsgálta, mint a j 'rn1n ség
Lsmérvelt. (Semm1 uj a nap alattt A ref.
megjegyzése. )- Sziikségtelen a karbont metal}ográf la
fe1vételekb l becsiilni, híszen ma már
számos gyors és pontos karbonmeghatáro-
z késziilék Ísmert és kaphat (p1. Leco)..
Igy a karbont pontosan meghatározhatjuk-

MagyaTázat:
@ocs, líba) jkezdetleges ke_
rrren ében termelt'k1sebb-nagyobb alakta-
lan'vasdarabok, vasr g k.
Buga: melegen kovácsolt, hengereIt, vag}a
{fdlyamatos) ntésseI kész1tett négyzet,
k zelit leg négyzet vagy k r keresztmet-
szet fémfélgyártmány, amelyb l tovább1
hengereléssel, kovácsolással vagy saj-
tolással félkés z- vagy készgyártmányokat
áll1tanak el .
Cementálás: acélrnunkadarabok fe1iiletré-
ffirbonnal val dusÍtása (kar-

bont leválaszt k zegben végzett ízzL-
tással) .

dr. !{acher F rigyes
K zpontí BányászatÍ Muzeum' Sopron

KazimÍerz BÍelen1n: Der Rennfeuerofen
mttffiund seine !'ormen
1n Polen. (@ zel terti
éqet kemencé_}_ áq-
ban.) Sonderdruck aus Offa. Berichte und
Mítteilungen zur Urgesch1chte, Frtih-
gesch1chte und l,tÍttelalterarchaoLogLe.
Band 40. 1983, Karl hlacholtz Ver1ag
Neumiinster 47-61.

A tanutrmány az edd191 legjobb átte-
kÍnt'ést adja a leméIyltett tÍlzel terÍl
vaso].vaszE kemencék tlpusának váItoza-
taír l. Ez a f leg császárkor1 barbaricumL
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koh t'lpus Északnémetországt l a Kárpát_aljá1g és Burgenlandlg megtatálhat .
Maradványa1t Szlovák1ában 1s fe].fedez-
t,ék, várhat felbukkanása esetLeg a
Borsod-G m r1 vasvldéken ís, ezért ktl-
l n sen oda kell f ígyelnÍ a á,vaskoh ku_
tatásrrBem ap jánakl -ÉieIenÍnnek erre a
dolgozatára. ugyanís a k rnyez otszá-
gokban t bb heIyen végzett vaskoh -ása-tásokat, és Burgenlandban egy-két fent
emlLtett, tipusba sorolhat vaskoh ma-
radványt Ís talá}t.

G.J.

BULLETTN OF THE UET4!g--!1gSEUI.{ Vol.7 .

becember 1982.
Aoba Aramakl, Sendal 98O. Japan. K zre-
adJa a lrtetals Museum of the Japan Instl-
tute of Metals.

A ftlzetb 1 a magyar kutatást k ze-
].ebbr 1 érlntÍ RadomÍr Ple1ner és Darlna
Bíaleková clkke: The Beg1nnlng of }1e-
tallurgy on the TerrÍtory of czecbos-
lovak1á- (16-28 p.l.
Á csehsz].ovák1a1 férnmíivesség kezdeteir l
1rva j térképen t ntetLk fel a 1e9ko-
rábbÍ fémlel heIyeket, bán1ra_r és o]'vasz-
t helymaradványokat. A legkorábbl 19ya9
nt t3gelyt reáéx, rézolvadék maradvá-

nyaÍvaí aá Í.e.' 3ooo k rit}Í 1d szakb l
Ciehors zágb L (Makotrasy) kerillt el '

Kiil nb z kutat Íntézetek sszefogá-
sával t bbszáz spektrál analÍz1st végez-
tek kora1 rézhárgyakon .3 - év.ezred végi
kulturák leletanyagábtil válogatva. A
Selmec és K rm c vidéki (Stiarrnica-
Keramnica} rézlel hetyek, valamint az
Alacsony-Tátra érclel helyeinek koraÍ
kÍaknázása Így bizony1tást nyert. Az 

'''

Eneolíthicum (cnalcolithicum}'vagy k -
rézkot (i.e. 3. évezred vé9ét 1) rézm -
vesei legkorábban tiszta termésrezet
(99 t Cu) l vagy Ag, sb és ai tartalmu
rézéxceket dolgoztak fel, illetve olvasz-
tottak. A harmadÍk t5.pust t dZ atzén
tartalmu rézérceket bizonyithat an Besz-
tercebánya (Banská Bystrica) érclel he-
lyeín fejtették. A korai bronzkorb l be-
oirlott bányag dr ket és ércfejt k kala-
pácsot ís találtak a mai Szlovákiában
(Spania Dolina és Slovinky) -

Koraí- és kés bronzkori k - és a9ya9-
nt minták képeit Ís k ztik. K zvetleniil
a Ínagyar határ meliett Ragyolc (Rad-
zoce) hat'árában a k zéps és kés bronz-
korb 1 száxmaz (Pilinyi kulturába tar-
Loz I telepen nt minták, tége}yto'redé-
kek és bronzsalakok kiséretében egy
bronz nt mrlhely keriilt el . A nyitral
Régészetí Intézet és a kassai TechnÍkaí
F isko}a vaskohászati tanszéke egyfitte-
sen vizsgáIta meg j-nterdiszciplinárls
kutatással a leleteket ,(V . : Archaeol_
gÍcké rozhledy . J"98 2 .2 .206-2o7, ahol k z_
Írr az olvadék-maradékok és salakok
kvantítativ és kvalítatív analizÍsének
eredményét)

A vas sz rványosan már í.e. I:5oo-7oo
k z tt is el fordult Eur pában. A leg-
korábbi vaslelet éppen a mai Szlovákla
tertiletér l (Gánovce) , az otomani kul-
turáb I, dZ i.e. 15. századb l' a k -
zéps bronzkor kezdetér ]" származ1k. A
ntxxet-mentes t rmarkolat a Tátra vÍdé-
kén mé9 :ílnport darab, mint ahogy D-i
és résáben x-i 1mporttárgyak a teriilet
további vasLárgyai is az ezt k vet t-
hat évszázadon keresztiil.

Pleiner szerint az els kis bucake-
mencék legkorábban az AJ'pok K:11 DK-i
térségében ttinhettek fel a tágabb k r-
nyéken a Hal1statt 83 peri dusban (Bronz-

Bánvászati és Kohászat1 Lapok

BÁNYÁszAi ttl/ }984 /2.s). t bb 1par-
t rténetÍ vonatkozásu clkket ls k z l,
így Sz111 J zsef tolláb l "Az oroszlányi
III. bányatizem t rténetér l", dr. Vas-
tagh Gábort } ped1g a D m si v lgyek
szénbányászatár l olvashatunk. Régésze-
ti szempontb I ls fontos Iehet a "Pénz-
ver árká"-nak nevezett alakulat, ltt' a
szerz szerint''valaha rézdarabokat
feltehet en termésrezet'| taIáltak
(12s.o.).

Csath Béla az országos Magyar Bányá-
szatí és xohászatÍ Egyestilet torténetí
bízottságának vezet je az egyesiilet II.
t rt'énetÍ- muzeol gíai szemínáriumár l
számol be, amelyet 1983 szeptemberében
Ajkán tartottak. sszefoglal jában az
anyaggyíljtési formákat három f csoport-
ra osztotta:
1. sz bell anyaggyiijtés
-2. Írodalmi (k nyvtárÍ) kutatások-3. levéltári kutatás.
NegyedÍkként' sorolja f'el a m emlékeket,
tár9y1 emlékeket: Ajka-Cs1ngerv lgyben
dr. Bak Károly OMBKE f, .titkár avatta
fel a Hantken }tiksa emlékszobát (a mult
század egyÍk nagy bányamérndke és geol -
gusa volt Hantken Miksa). Az emlékszo-
bában kb. 1ooo ásványt, k zetet és k -
viíletet mutatnák be. Dr. Barza Géza az
ott{F f osztályvezet je ugyanaznap fela-
vatta Ajka els mrlemlékét: Az Ajkal Bá-
nyászati Muzeumnak három jelle.gzetes é-
piiletét, a s'zázadfordul n ép lt' géphá-
zaL, az Armin-aknát és egy kovácsmrJ-
helyt ny11vánÍtott ípar1 mr]emlékké.

!,legállapithatjuk, hogy ez már igaz1
iparrégészet. Az OMBKE t rténeti bi-
zottsága azzal a gondolattal zátta rI.
szem1náriumát, hogy ''A mrlszakí fejl dés
nem lehet meg a mult 1smerete néIkiil.''
Ezt a jelmondatot akár iparrégészet1 és
archaeometrlai munkabizottsága1nk zász-
lajára Ís felirhatnánk.
Esetleg k1egészitve azzaL, hogy a hazaíÍparrégészetetl VagY archaeométrÍát csak
a m szakÍ- és természettudományok aktív
résevételével fejleszthet1 k1 l réqészet
és a t rténettudomány nás á9ai?
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kor végén). Ebb l a korb l a maÍ SzIo-
vákláb l már 2.45 kg-os vasbucát Ís em-
}it. A kés 1 Hallgtátt korban (Í.e' 7-6'

"".) 
már helyben készlt1k a vasat, de

csak az Í. . I. évezred másodlk felében
váI1k általánossá (a keltáknál) a vas_
olvasztás. Részletesen elemzilt a ke}ta
vásgyártás technol gláját, t1plkus k"}-
t. i''."zt kemencénér a medence alatt1
salakg d rrel ellátott kemencéket mutat-
ja be. a germán kohászat e tertlIeten a
ía Tene hágyományokat folytatla' Meta1-
Iográflaj. fétvétereken mutatják be_ a
xeÍta opp1dumok vastárgyalnak tlp1kus
mikrostrutturátt, amelyb l k vetkeztet-
nek a kovácsolás1 eljár'ásokra:

A szláv kovácsok i.ll' .6. sz'-1 meg'
jelenésitk után a korábban k1sugárzott_.
i mar provÍncÍáIis' hagyományokat tovább
éltetlí<, s t a kés vaskor1 kovácsolás1
eljárások elemel-nek 1smeretét feIfedez-
téÉ a korai k 2épkor1 vasak metal1ográ-
fla1 v1zsgálatakor.

A vasolvasz! kemencék els tlpusa, a
tÍplkus szláv'Zelehov1cel tlpusu Kemen-
ce-. A batérlákba építet't koh k nakett-
je1t j.s bemutatják a szerz k és negáIla-
Éitjax, hogy j min ség (8o t Fe2o3_
Larlalmu} rnágnetÍt-hematlt érceket o1-
vasztottak ltt. 1978-ban Nyugat-Mo1va-
országban a B1ansko meIlettl-o}omuEany-
ban is találtak 1lyen kemencéket.

Ugyanltt fedezték fel a magyarorszá-
91 ''imolaÍ tlpus"-sa} megegyez , l sz-
lartok oldaláÉa vágott olvaszt kemencé-'
ket ls. T.gaz méretben t'eljesen a magyar-
ország1akáak felelnek meg ezek az ot't 9 '
század'ta keltezett kemencék, ott azon-
ban - és ez nagy ktil nbség - mellfala-
zateLzár agyaglapokat ís találtak a ke-
mencék nrellett lr{ár pedÍg az "ÍmoIaí tÍ-
pus" jellemz je dzt hogy mellfalazatot
edd19 nem talá1tunk mellette, ezéxt.
Vastagh Gábor feltételezL, hogy ny1tott
mellel m k dtek.

Nos Plelner és Blaleková 1tt nem em-
liti, de Souchopová a feltár , egy ko-
rábbl már t bb helyen ldézett k z-
Ieményében 1eÍrta (Sborn1k okresního
musea_Blansku L2/ L98O. / 45-52.1, hogy
olomuéanyban egy harmadlk koh tlpus ma-
radványa1 1s el kertlltek . Ez a m1 "ne-
meskér1 tÍpusunk||-ndk felel meg. Maga.s-
felépltésrl és nálunk csak ennéI a t1pus-
nál van mellfa1azaE. Talán a további
morvaországl kutatásokkal k1derttl, hogy
a 9. sz.-l morva perl dusra keltezett
olomu8any1 kemencék és a k zelttkben ta-
lált mellfarak val ban m1ndkét kemence-
tÍpushoz (leszámÍtva a íelehov1ceÍ ti-
pust) vagy csak egylkhez és melylkhez
tartoznak.

"It 1s Íriterest1ng .- 1rJa R. Ple1ner
és D. B1aleková that Ídent1cal furna-
ces are attested 1n North and West Hun-
gary and ln Burgenland.' AustrLa dated
ln thÍs lnstance to loth and llth
centurÍes. The Ínherltage of the SlavÍc

technology from perlods of SlavÍc sett-
lement comes lnto questlons."

}\hogy a k1vál kohászt rténész' ré-
gész-metallográfus Ple1ner és munkatár-
sa 1rja3 ''A szláv technol g1a hagyaté-
kának 'a szláv teJ.epillés1 perl dusáb l
val r klése kérdéses", a koh t1pusok
megegyezése nem jel ll pontosan a hatás
lrányát. EzzeL teljesen egyetértve te-
gytlk hozzá, hogy a koh maradványok pon-
tosabb kormeghatározása v1het1 csak eI -
re a kérdés megoldását. Ahogy nálunk
sz1nte ny1lvánval , hogyha hullámvonalas
kerámla fordul eI a koh mellett, Árpád-
korÍnak tartjuk, jelent sebb kohászati
telepet, esetleg hasonl kerám1a kísére-
tében csehszlovákÍa1 ko}1e9á1nk már mor
va (9. sz.) korlnak tartanak. Ez a kér-
dés megérne néhány k z s magyar-csehszlo-
vák koh ásatást, k z s olvasztási klsér-
leteket, azonos m dszerrel végzeEb fi-
zÍka1 kormeghaLározásokat a kohászaEL
leletanyagon

Más1k, a magyar kutatást is érlnt
leletcsoport, amelyet PIeíner és Ble-
leková részletesebben említ - a vasbu-
cák. olomuBany-ban két 2,L5 és 2,45 kg-
os hasÍtott vasbuca kertil! el . Jegyzet-
ben 1dézlk ltt a szerz k a pannon1ai
nagy hasltott vasbucákat, amelyek (50
k9 átlagsulyuak) az ujabb kutatások sze-
r1nt a kés bbÍ r ma1 korb l származnak.

J sszefogla1ást adnak a csereesz-
k zként forgalomba kertilt vasrudakr l
(Axtbarren, currency bars, hrívny) ' a-
melyeket l{orvaországban, a maí DNy-
Szlovák1ában, távolabb D-Lengyelország-
Krakk k rnyékén és Skandlnávlában is
készltettek és használtak. (Krakk várá-
nak el városában égy faládában 4600 db.
mlntegy 4 tonna sulyu ilyen féIkész vas-
rudat találtak).

A szláv kovács mÍntegy 1oo féle tár-
gyat kovácsolt a leletek szer1nt. Kovács-
éézk z k, kalapácsok, fog k és ilIt k fo-
t' ít is k zlÍk. 9-13. SZ.-i vastárgyak
sorozataÍt vÍzsgálták meg metallográfÍ-
aÍlag. Az egyszerr1 kovácsolt vastárgyak
mellett készitettek kovácsvas és szén-
acél (o,4-o'8 t c) kombÍnálásával sz-
székovácsolt vág eszk z ket ls. Ismer-
tetnek más eljárásokat 1s.

vé9ii1 Eájékoztatást adnak a csehsz-
lovák1a1 vas- és fémt rt'énetl kutatások
szervezésér l és a f kutatásl_ terÍile-
tekr l.

G m rÍ János

Sopronbanlaz Avar utca 44.sz. ttáz éptté-
senor egy'kb. három méter átmér j er -
sen klégett kemence ker lt el . A kemen-
cét a nágy agyagos lejt jébe vágták. Át-
boltozott tiizel ny1Lása megmaradt. Ros-
téLya nem volt. Kora, t'Íárton Péter archeo-
mágileses mlntavétele' után pontosabb?t
megk zellthet lesz. A t1pikus tiizel tér
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felett1 padka mlatt mészéget ].ehet.
Ívancsics Jen ásványk zettan1 vÍzsgála-
ta1 szer1nt az 1tt talált k vek (t'alán a
kemencefalb l) -ae1sz kŐzetek. A v1zs-
grálatot folyt:cja a továbbÍ k t redékek'
z lden fotyt salakok k zettanl meghatá-
rozása a kemence rendeItetésének tlsz-
tázása végett. '

lGRÁ^^lAlPAR

Karl Hlllebrand:Volkskunst der Zlegel-
ffir, symbole und Heill
szeÍchen Ín Ton. callwey VerLag 

'Mtlnchen, 1981 . p.88
(A té91aé9et k ntpmilvészete. )

A bevezetésben lelrja a szerz , hogy
a téglakész1tés (tet fed -cserePekl fa-
LEz téglák készttése) t bb ezer éves
m ltra tekint, vlssza. Ezt a nehéz munkát
kezdetben rabszolgasorba kényszerltett'
téglavet k végezték. A r vld munkasz{l-
netekben azétL volt alkalnuk alra, nogy
a mé9 puha agyagba kézzeLt Va9Y pálct-
kával
id tolt humoros rajzokat., felLratokat
karcoljanak. Els sorban a tet, fed cse-
repeket és padt t'églákat dlsz1tették. A
tégladtszÍtés m vészete egyes tertllete-
ken 19y Németországban - az l9oo-as
évek1g vírágzott. Mikoris a 9ép1 tégla-
vetés elterjedésével a népm vészet1 jel-
Ieg{l d1sz1tett tég}ák (F'eterabendz1egel}
d1vatja kényszerilen atábbhagyott. Bár a
2o-3o-as években gép1 ut'on 1s készítet-
tek sorozatban dlszltett téglákat.

A szetz 13oo dÍsz1tett tet fed cse-
repet tanulmányozott a lrl rtenbergerJ.-
sches Landesmuseum (stuttgart), a lrluseum
ftir Deutsche Volkskunde (Berlin) és a 

.

Heimatmuseum Waibllngen (l{tlrtenberg)
anyagáb 1.

A másod1k részben r v1den emlltÍ a
sumer, asszi.r, babllonl, egyiptorni, k1-
nal téglam vészetet, majd a r mal pro-
v1nc1ál1s téglavet k valam1vel b yebb
emlltése után részletesen tárgyal.ja a
k zépkorl téglaégetést1b ségeá- okleve-
les. anyag 1dézésével.

Kíeme11 a kolostorok pl. a cÍszter-
c+tíb téglakés zLt tevékénységffi-
-( 

l|K.losterzlege1" 
) l eml Ítl kolostorok tég-

lav'et m{lhelyeit'(domus latericium,
Z1egelhaus, XIII-XIV . század) . A xrv.
századt l a v11á91 téglakészLtés és tég-
!.aépítészet 1s áÍtatááossá vá1t. Frankl
furt a. M.-ban I3O9-ben egy Zlegelgasse,
Téglautca szerepel. '

A téglakészltés techn1kája nemcsak a
kolostorokkal, de a 1ombardLai. éplt -
mesterekkel és kézm vesekkel ls Lerjedt

mlnd északabbra It'áIláb l. l123-ban a
svédország1 Lundban em].Ítették á Iombar-
d1al Donatus mestert az ottan1 D m épl-
t l kuz tt.

A szerz ezen részben szem].életesen
fejt1 kl a németországL k - és té91aé-
pÍtészet XIrI*XIV, századl lndulását
t'ta1nz' i{orms st,b. pérdáÍ alapján. ,A tÍlz-
védelml el 1rások mlatt a korább1 fa
(Schtndel) tet fedést mlnd1nkább a cse-
rép (ZÍegel) tet k épltése váltja fel.
Ugyancsak t zvédelm1 okokb l a téglaé-
get kemencék, a fazekaskemencékhez ha-
sonl an a. városon k1vtil éptilhettek. A

házaÍ anyag feldolgo zása szempontjáb Ils tanulságos fejezet a té91a_ nevér lés el áIlÍtásár l sz L rész. A r -maiak a tet fed _cserepet ',tegula,', afalaz , té91át 'tlater,,- néveí-EfrEtették.
Az égetetlen,. száiET t't tégla neve

"later crqdqs-'' t d? égetett épit' tégla
(É?ffiT-Teve "later coctus'' volt. .. )
Á t"t neve ''tectu@
''tegularlus|' volt. A téglavet m hely
''tegularia" l 4Z ott dolgoz segéd |'fa-
milluÉ-ad tegularium'' a r mai régiségben,
ffiz téglákat (Backstein)
késE]ffi '"tegula" sz b t ered a ma-
Íyar tégfa, az angoL tiIe, a francÍa
t"11"' a-holland tegel, az -f,elnémet
zIéBal.Ut bblb l ered a Zíegela, ?;LgeL,
tÍgol, tígele, !19}.

Itt olvashatunk a tégla készitésér l
J_s, amihez illusztráci ként szemléletes
18. századL metszetet k z l a szetz z a
téglavet g d rben szorgoskod , kill nb -
z munkákat végz téglavet kr l
A té91aé9etésné1 a. normális h mérséklet
8oo-1ooo co volt. A tégla az agyagás-
ványban taIálhat vasoxtdrészecéréttor
kapja v r s szÍnét az égetés után. Az
égetés fávaI 1 E zeggeL, kés bb k - vagy
barnaszénne} ís t rtént. A téglaéget k,
"j égetést, Gut Brand" k sz ntek egy-
másnak.

A mészégetés 1s gyakran a téglaéget -
kemencékben t rtént. Durlach város tr536.
évl rendelete szerínt a "Ziegler'', tég_
1aé9et6 csengetéssel jelezEe, ha kemen-
céjében a mész kíégett és a város lako:
saÍ abb l szabadon vihettek.
Gyakran fazekasok Ís készÍtettek téglá-
kat, f leg díszesebb tet fed cserepeket.

Számos adat utal a templomok mellé
épÍtett Ídelglenés téglaéget kemencék-
r l .(r381, ér !{lchaelskirche épitésével
Ltlbeckbeni 1791' plébáníaternplom, Guten-
berg). Nyllván hazal k zépkor1 templo-
maink mellett ls titbb helyen .rejt znek
mé9 q f ldben mészéget - és téglaéget -
kemencék, mlnt azE az edd191 leletek 1s
1gazolják. Felkutatásuk a m emlékl re-
konstrukcl khoz kapcsol dva a templomok
k rtil1 geofiz1kal mérésekkel megoldhat
lenne, edd19 jobbára véletlen l kertlltek
eI .
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A téglavet k szoc1álls-helyzetét vlzs_
oálva x] Hrlláurand megállap1tJa, logy "Éegiá";te" és égetés szezonmunka, ta9Y-
uáá ."'n lehet téglát vetnÍ' Ezért a tég-
íiégétek'télen más munka után néztek'
Á m'lnra J zsef -napt l (márc1rro 19 ' ) GauI_
lus-naP1g (okt ber 10.) tartott'

Kill n fejezetet olvashatunk a tégla-
formákr }. Á kora1 tet fed cserepek
iixrosterz1e9el") 4o-53 cm hosszuak és
ig, s-zs cm szélesek voltak' '--'ggv té9lavet6 naponta kb' 1ooo tég-
lát Í'érmeÍnetett, há az a9ya9 el volt'
készitve.

Az rrtols fejezetek a tégla-grafika
és tégla-plaszt1ka témak rét tárgyalják,
a fiiggelékben számos, XVII-XVIII-XIX.
századL tégla-fellrat sz vegét olvashat-
juk' A k tet mÍntegy 12o k1vál mln sé-
g tárgyfot gazdag1tja. A téglakarcok-
t L, vagy dombormrlvekr 1 a naÍv mrxvé-
szetre és a gyermekrajzokra jellemz báj
1lletve archa1kus der sugárzlk. Ezért
1s kellemes lapozgatni a szép klá}1ltá-
su k tetet. Találhatunk benne xI-xII.
századL halábrázolást, mint Krisztus
szimb lumot, xvII-xvIII. századl láble-
nyomat,okat, amelyek a r maÍkorÍ té91aáb-
rákra emlékeztetnek. Egy xvÍII. századi
svájcl téglán (Chur, Graubriinden) pedÍg
pontosan olyan karíka-fejr1, háromsz g-
test n alakot }áthatunk, mínt a sopronl'
kora1 vaskor1 urnák rajzain. Nap, ember-
alakok, állatok, n vények, ma}omjáték'
kereszt, sztv, geomet'rÍkus motÍvumok,
besimltott', karcolt, pecsételt ábrá1
mellett a felÍratok, évszámok, monogra-
rnok változatos sszehasonI1t anyagot
kinálnak a hazal épitészett rténet' kuta-
t ínak. Hasonl leretek el fordulnak k -
zépkorÍ városalnk kolostoraLnak feltá-
rásainál ís.

G m r1 János

Bronz olvadék

Présel forma

Présel forma

Pénz

Pénz

zllatok mcdl

'tepacla lorma I
(symetrlcká)

Avar tv s slr a Komáromban (Komarno'

Zlata ittlnská: ZweÍ Graberfelder aus
ffi Komarno. Sz1ovákul, né-
met és orosz k1vonattal. Slovenská
Archeologla 30./L982/2. k tetr. 354-355.
Ix. tábla, 2 kép. 7., 391. (Pozsony'
1982 . )

L974 és 1976 k z tt a komáromÍ Vára-
dl J. utcában 28 sÍrt t'ártak fel. A má-
sik komáromÍ avar temet h z (Hadovce)
hasonl an 1tt 1s a 8. század másod1k
feIében, a 9. század els évtÍzedeÍben
ternetkeztek.

A 23. sÍrban felszámozott l val egytltt
eltemeteLt n /?/ fekildt. (A temet ben
t' bb lovastemetkezés volt.) Mellékletek
a 23. sirban! '
1. aranyftilbeval , 2a-b. préselt bronz-
lemezek, 3. Í. Constant1nus (306/7-337|
kis bronzpénzei, 4. lyukas bronzko-
tong/veret?/, 5. három fanyeltl vaskés,
6. hullámvonaIakkal d1szített, cserépfa:
zék, ?. két bronzb l készttIt présel
forma 15 mm átmér vel, valamint egy meg-
olvadt bronzr g, 8. fav d r vasabron-
csaínak t redéke1, 9. zabla vasb l ,
10. két' lapostalpu vaskengYel, 11. vas-
t redékek (a v d r fog ja?). A 23. sir
a temet k zepe felé találhat . A sj.r
avar bronzleleteÍnek spektrál-analÍzlsét
k zli (37o.o.) 'L. Págo nyomán, abb l a
célb l, hogy az Ítt taláIt r ma1 pénzek
anyagával sszevetve kíderii]-j n, nyers-
anyagként keriiltek-e a r mai pénzek az
avar otvosh z. A pénzek és a meg:olvadt
tézt g vegy1 sszetételében hasonl ság'
de nem azonosság mutathat kÍ, igy nem
lehet biztosan feltételeznÍ, hogy a pén-
zek val ban b'eolvasztásra vár nyers-
anyagként keriiltek-e az tv sh z:
ráLIázat págo és t}inská nyomán:

Tabcla I. Spektrálna analfza bronzovfch nálezov z hrobu 23 v Komrirne, ul. J. Varádiho,
v remlkvantltatívnom vyhodnotenÍ

(1)

(21

Mnolstvo __..- __ _ I I-|----ti
vedlal ie '| stopové | Negatívne prvky 

i
(0,010/o-0.1 o/r) | (< o,oltl;) 

I ilrl

SS::-::- I;1 
;:j:-| !jn" ": 

-l
^;;;, * -i;;:;"7", ".ffi, "., 

;;l
i'
l+

epacla Íorma 2

mtnca

mlnca

Sn, Zn, Pb, Fel_._--
I 
sn, ,ll, Pb,. Fe
t._--
I

I 

cu. er, Pb, Fe

Ar, ca, Nr, sr' 
| 
3 i l.1d - ' -l Bl, co, cr, P, r 

,

--i-'-.---;
Ar, ca, Nr, st 

l3;: #' tvtn' tvt*'l Bi, co. cr, p. re 
i

podradné
(0,1'/o > l'/o)

Sn,, Pb, Fc

Sn, Zn, Pb, Fe,
Mn

Cu

Cu

-Cu

":
Cu

Vyrvetltvky: ) g váéltc ne2 udané éÍllo; ( - mcn le neá udané Öíslo.
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A sopr<.lni ,,v riis sdnc" szerkezetének Ie-
konstruk cio ja.

A rajzok Nováki Gy.-SándorfÍ GY.,
u emÍéxvédelerrben (xvlII .évf .3 . sz. , 1984 )

megjelent dolgozatáb l vannak.

t$ÍRz$PRotsm'
}loC'YANftrt,TÍ KI A\ ROS IiTiNC?

TVD-E,StgtTENJ p ,
AR9}|AEo^^ÉTRIA ?

A Itr. Iparrégészet1 és ArchaeometrlaÍ
tanácskozáson 1984 decemberében elhatá-
rozttlk, hogy 1985 novemberében Sopron-
ban a."V r s-sánc'' ép1tést'echn1kájár !,
ktégetésér l, vagy kÍégésér l Archáeomet-rÍai tanácskozásE rendez{tnk.
Kérjtik a sáncmÍntákkaI rendel'kez6 tégé-
szeket, hogy a mlntákat juttassák el
az archaeométrÍ.aÍ, vagy iparrégészetL
munkabÍzottság t1tkárságára ..

' A sáncanyag-vizsgálatorát vá1lal ku- 'tat kat arra-kérjiik, ha míntát kérnek,
ugyanide forduljanak.
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