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EL- LJÁRÓBAN

Az Iparrégészetí Tájékoztat kiadását
1980 julius 30-án, a Sopronban rendezett
''Ipanrégészet' Éget kemencék" címil ta-
nácskozásori hatánozták e1 az ott egybe-
gytlIt kutat k. Az lparrégészeti Tájékozta-

\.-/ t ltovábbiakban"ITl cé1ja az lpannégé-
szeti Munkabizottságba és Munkacsoportba
t m niilt négés zek és természettudományí,
valamint mtlszaki kutat k infonmá1ása egy-
más munkáján l. Az TT egy kés bbi számá-
ban visszaténilnk arra, hogy mi az ipan-
réEészet itt ná1unk, Magyarons7ágon?-Tz
á kutatási tenillet' ame1yen munkabizott-
ságunk tevékenységét e1ke zdte, kétségte-
1en, hogy csak egyik - és ktilf ld n az
Industríal Anchaeo1ogy tertiletén talán
nem is a legintezívebben mtiveIt - része
ennek a munkának. A Munkabizottság k ze-
li célja a magyarországi miihelvek .és ége-
t kemencék leIetkatasztenffi
tása és kiadása. Ebben a katásztenbén-á
@,szetileg feltárt l vagY megf ígyelt o-
Iyan milhelyeket és kemencemaradványokat
sono1juk fe1, ame1yekben az ásványi nyers-
anyagokat a ttlztechnika alkalmazásával a-
lakitották és dolgozták fe1. A kataszter
magába fog}alja a mtihelyekben talá1t nyens-
anyagok' Szerszámok, tenmékek és me1lék-
termékek számbavételét és kiér-tékelését,
ezeken a leletanyagokon végzett tenmészet-
tudományos vizsgá1atok eredményét. Igy a
kataszterben a négi bányákat, fazekas*,
téglaéget -, mészéeemnes-
valanrínt szénéget bokíáIat rends zerezztJk.
De netyet-EffiRTenne a kovácsmiihelyek ég
a fémfeldolgozás egyéb mu@-
k zei, tángyi em1ékei /szerszámok/ ilveg:-
ipar:i emlékek

Mivel az ípari kemencék és a k zelrlk-
ben talá1t melléktenmékek intendíszcipli_
náris vizsgálataiva1 a régen e1feIejtett
technikai eljánások nekonstruálására is
1e}ret ség nyilik, ezek a leletek nemcsak
a régészet és te}epitlést nténet szempont-jáb 1 fontosak, hanem technikat rténéti-
leg az egyes ipanágak fejl désének a vo-
na1,''rt segitik fe1rajzo1ní. Eme11ett a ke-
mencék égett anyagai j 1 használhat k a
fizikai .kormeghatározások alapanyagául.

A geofízíkaí leletfelkutatásnál az été-
ge álÍákkal je-
rentkeziek. Igy azt látjuk, hogy az éget '-
kemencékkel val l'rehat és sokoldalu fog-
lalkozás el segitheti a fizikaí kormegha-
tározások és leletfelkutatás m dszer.einek
a finomitását és pontositását, ami nem-
csak az ipannégészet, hanem áltarlában né-
gészettudományunk hasznána válik. E szak-
tenillet behat lntlveléséve1 megszi1árdu1_
hatnak' ugyanakkon - az érintkezésí ponto-
kon _ rugalmassá vál}ratnak a természéttu-
d s-régész, régész-tniiszaki szakember'_kap-
csolatok. rpanrégészeti Tájékoztat nknak
éppen az a célja, hogy e tudománytertiletek
k z tt az íparrégészetben buvárrkod k
szí1árd és rugalmas munkakapcsolatait se-
gitse el , tájékoztatást nyujtva a másik
szaktertllet iparrégészeti vonatkozásu e-
nedményeín 1.

ÁSATÁs0K

Ujabb kelta edényéget kemencéket ta-
lá1tJene nté-
zetl ffiván 1ak te1ep építését
megeL z régészeti leletmentés sonán
/Krautacker-l-el hely/ . Az egyik fazekas-
kemence rostélya épségben megmaradt. A
kemence helyszini bemutatásána ter"vek ké-
s ztlltek.

S zarmata-kori
Doboz-Haj duintás
Julia /MNM/.

fazekaskemencét tánt fe1
le1 helyen Kovalovszki

A szekszárdí avar"kori fa]-uban ujabb
az eddígiekné1 épebb fazekaskemence

kertllt el . Rosnen Gyula @
Ádám Muzeum r@ az ásatás Veze-
t je a kiemelés munkálatait késziti el .'

Pi1isszánt n M. Albeken Mánia /orszá-
gos Mtlszaki. l,tuze@ l9B1-
ben megkezdett mészéget kernencék feltá-
nását.

A Sopron melletti Kányaszurdokban
GcJm ri Járros /L,E|I/ feltánta az ottaní r _

. Összesen
3 kemence kerillt el , kett t már a század
elejérr feIfedeztek amat r régészek, a
hanmaclik az egyik konábban ísinert tégla-
éget alatt /mírrt annak szétégett e1 zmé_

t

fémolilaszt - és vasolvaszt kemencéket,



nve/ ken lt el . Mindegyik a négy pár
pitré',"" tipusba tartozík'

lniszentpétenen Valter I],ona /OMF/
roryláii" "'xvi._áz@mence kutatását. 

É,

Sann don a Kenékt dilI ben n !n?i 'ví}}ahervén vassalak /olvasztásna uta}Ö loryo-
ffiro. /G m ni János lelet-
mentése. /

Nagyl zs hatánában a petehidai határ-
oé""áf,' ágy-r'omái virra rri}yín.' terepbejá-

"áár"n k íá@,^?mi..a.
;ii;;-rffi utalhat. /G n r:i
János tenepbejátása./

Szakonyban a Békás t dill ben a n mai
villa me}lett, Árpád-koni vassalaklel -
helv kutatását kez<ite meg a@zt
iffi'";-M";;"*' a két hétne terrvezett ása-
tást G m ni János vezeti'

ANYAGVIzSGÁLAToK

Az 19Bo. évi sopnoní tanácskozás a1kal_
ÍrÉb 1 rrende zett ípannégészeti kíállitás
anvasáb ] /vas- és fémsalakok/ a Bánvásza-
ií'x t.toín
/ sopron/ Álsnaza reIel't d (J5 Z Lct.ly vcág L

je ig minTffimegr f leg kovács-

GEoFIZIKAI LELETrELKUTATÁS

A sann di n mai vi11a helyén, ahol te-
repbejánáskon vassalakot találtak' a }{fA
ee aéiiai és Geofizikai Kutat intézete
mágneses méréseket végzet!/Ver J zsef és
Eoll Lajos/. A villa egyik hypo.caustumos
ffige a geofízikai ténképen j_ l ki- 

_

najiol áott, az itt felhasznált égett tég-
lái nagy száma miatt, eIásott edényeket
és vasakat is ki lehetett mutatni, olvasz-
t kenence azonban nem kertllt el .

1981 juniusában Silmegen a F ldtani Hi-
vatal Továbbképz Intézetében az E tv s
L r'ánt Geofizikai Intézet és a F ldtani
Intézet munkatár"saí bemutatták a hazánk_
ban ta1áLhat geofízikai /mágneses, eIekt-
nonikus/ milszereket, anelyekkel le1etfel-
kutatást 1ehet végezni. A Mogyor s-domb
o1dalában egy négi mészéget helyénr gYa-
korlati bemutat t is tantottak, ahol a
mészéget kemence égett tertllete a fel-
najzo1t ténképen hatánozottan kimutathat
volt. /A méréát Kakas Kr'ist f /ELGI/vé-
gezte./ A régészeti továbbképzést Ko'nek
J zsef. a MNM f íeazeat helvettese és
Fri} p J zsef akadémikus' a FoldtanÍ Hiva-
tal eln ke szervezte.

A MTA lzot p Íntézetében B94!9-Lézép
u j abb vas o 1va si t k.*. n c ék éEaTtJ_Tl'J 

"-keit vizsgálta meg TL m dszernel. A tar_
j ánpusztaí konmeghaffiénye meg-
er siti a ré'gészeti datálást és a ko::ábbi
archaeo-mágneses konmeghatáno zást' ame-
lyek azi.sz,7-8. századra utaInak. A
Sopron mel1etti Kányaszurdokban feltárt
vaskoh k mel1é is TL szondákat helyeztek
e1 az ottani ménések pontosítására.

t-

KIÁLLTTÁS0K

''Kelták és r maíak a Fert t vidékén'|
c. n
Gy nben majd Kismartonban /Eisenstadt/.
A- kiáIlitást a Gy n-Sopnon Megyei Muzeu-
mi Szenvezet és a Burgenlándische Landes-
regierung munkatánsai készitettér /19B1
sie és 1982 tavasza/. A kelta kiálIitás_

nészben láthattuk az eddíg isment legko-
rábbi hazaí keIta fazekaskemencék doku_
mentumait /f ' Sop-
rQn-Knautacker/. Bemutatták a Borsmonos-
toron /Kloster"marienbeng/ és Dobonján-
ban /Raidíng/ fe1-tárt, kés La Téne koní
/i.e. I. század/ ke1ta vaso1vaszt kemen-
cét leleteit, dot
ffice 1:1 méretti rekonstrukci ját. E kel-
ta vasolvas zt k enedetije a kismartoni
muzeum / Burgenlándisches Lanclesmuseum'
Eisenstadt/ álland r'égészeti kiá}litá_
sán láthat /Klostermarienberg Iel he1yen

salakokat./Hunyar avar telepr Sz ke B. M.i
Vísegnád-Vánkert' Árpád-kor, KovalovszkÍ
J.; veresegyháza, Míkl s Zs,i Ujpalánk'
kés k zépkon, Gaá1 A. i A9z d, bronzkon'
xo"a"i r.i csátán, Árpád-korr' Valter I';
c"""r"n.gyhát, 9. század, Miillen R'i Ne_
meskén, -to. század, G rn ri J'1 Kesz-
; í;, Árpád-kon, Lázár S'; Fe}debr , Á"-
iáá:rl"" 

'^ 
Kovalovszki J. ; loenj es-Csik s-

iáur", Éoo. k zépkor, BáIint Cs'/ ' Ez e-

;:ÍTu"u"k 
kiéntéke1ése még folyamatban

Az Üt"l Nagykanizsaí Gyárának labonveze-
t ie. l(á1 cá-fai LászL megvizsgálta a

"éivá^meghuta 
ásatásakor

el "kentllt leIeteket /Molnár' Lászl , za1a'

i;ffi- a h tágulási_e-.
gyiilTh"t k alapján - egymáshoz val vi-
szonyukat.

R mai és k zépkor:i tégrák ásvá!v\ 
=zg}-

"T:í:il":ii"á:'il;k_ i"g: á , Íi "14izr--pct* 
/ Bányás zati

fi"{"toiiiéáe@be vette kor-
i;i;;;;; -;;il" iágra-ton latát .

Á j l datálhat uétyeges téglák és _a
nyáo""nyag-1eI he1yék sszevetése fontos
;ilká;;á ri,ez6ssel í<apcsolatos kéndések
megoldását segitheti e1 .
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@ndi részenr-a f#
ou1vaí medencében /Obenoullendonf/ kertil-

telePe-

K. Bielehin ásatásán kiemelt o1vaszt ke-
mence/. A kelta vaso]-vaszt kemencék 100-
]-50 cm als átmér jtlkkel egészen más o1-
vasztásí techníkával miik dhettek, mínt a
kisebb /30-45 cm a1s medence átmér: jtil
kor"ai k zépkoni koh k, bucakeraencék' ame-
lyek a magyar-osztrák határ mindkét o1da_
lán negtalálhat k" A magyarországí részen
azonban nagyobb átmér jtj ke1ta Vasolvasz-
t kemence még nem kerillt el . Kelta bu_
cakemencét - hiteles ásatással - nálunk
még nem tártak fe1.
A nyugat-magyarországi-burgen1andi vas_
vídék si bányáinak és olvaszt helyeinek
feltárását a soproni Líszt Fenenc Muzeum
régészeti nészLege, í11etve a Burgen_
lándísches Landesmuseum tervszenÍlen foly-
tatj a.
@ /mintegy 20.000/ ed-

vaso]vaszt kemelce enedeti he1yén lát-
ffiIvasztásnáI Írasznált
ércek Pontos megnevezésse1 és a vas sSze-
tétel feltilntetésével. Ténképek és alap_
rajzok mutatják ítt a k nnyéken feltárt,
Vagy megfigyelt si bányag dr ket és VaS-
o1vaszt helyeket. A kiál1itást L977-ben
nyitották meg abb 1 az alkalomb l, hogy
a nemzetk zi vaskohászatt rténetí bizott-
ság, a ''Comíté pour 1a sidénungie ancienne
de 1'UrSPP''és a Bungenlándischés Landes-
museum Eisenstadtban r:endezte meg az||Archáologísche Eisenforschung in Europa|'
c. szimp ziumot.

A K zponti Bánvászati Muzeum /Sooron/
gyfijteménye az ut bbi id ben kieme1t VaS-
orvgszt kenigncékkel is gvanai6ffi
tarjánpusztaí avar kori koh te1epr l ke-
rtllt ide egy magasfe1épitésÍi aknakemence
manadványa. K szegr 1 a KBM_nak ajándékoz-
ták a K szegfalván kiemelt vasolvaszt
kemencét. /E1 bbi G mor:i János, ut bbi
Nováki Gyula ásatása./

pnofe-s 7oa e TíeIriTás megnyitása e1 tti
napon tanu1mányozta a sopnoni Fabricius
házban, a LFM Régészeti Gyiijteményének
kiállitásán a nemeskéni magasf,e1épitésti
vaso1vaszt kenencét. Ennek alapján az á-
sat va1 val konzuItáci után elkészitet-
te az 51. rajzot a honfog1a1 kr 1. I'A
honfog1a1 magyanok vaskohás zaí a nefres-^.KerI asatas a1aP]an" clmet V]-selŐ Tafz a-
latt a KBM-ban kiálIitották azt az 1:4
ménetii makettet, ame1yet a muzeum r:estau-
rátona Sterbenz Gv rev / az ásat G m ri
Jánossaffiészitett a nemes-
kéni aknakemencén 1. A KBM továbuiTáffi
ffiészitését is tervbe
vette. Az 1:4 ménetÍi maketteken nemcsak
a kemencét, hanem az egész mtjhelyt re-.
konstr"uálják az ásatási dokumentáci k a-
lapján és a Fabnicius házban rz tt 1e1e_
tek /koh t nedékek, sa1akok, stb./ figye-
lembevételéve]'. Jelen1eg a Sopnon-Bán_
fa1vi ut me1lett l.97z-ben fe1tárt olvasz_
t m he1y mekettje készril . Ez az Ánpád_
korban használt mrlhelytipus az egész o?-
szágban e1 volt terjedve és a fontosabb
k zpontok szo1gáltat népeihez kapcsolha-
t . /Technikai szeÍnporitb 1 Vastagh Gábor
ezeket a bemélyitett kemencéket nevezi
Imo1ai tipusnak, mive} feltevése szerint
nyitott me11en keneszttll t rtént a frrjta-
tásuk a reclukci a1att./ EzzeL e1lentétben
a most em1itett kiát1itáson ís bemutatott||Nemeskéni ti'pus'' , zárt me11e1 miikod tt,
az' ag;yag1appa1 elzánt me11nyiláson kenesz-
tfll agyagfuv cs t,eépitéséve1 vezették be
a leveg t.
Ezt Lász1 Gy!rla rajzán szem1é1etesen áb-
názoffill'Íffi-EFlirhet jíjk eI a kérciést:
errnyire kohász nemzet vc;l^t-e a tronfoglal
magyar? Ha csak azt n6.zztlk, hogy a konai
avar kor.ig is viss ZaV(.z.ethet magasf e1é-
pitésii olvaszt'ikemeneék t<ér, T'+r"ján,

ken limonit, hematit, goethít' spherosí-
denit találhat . A fe1szín k zelében, homo-
kos, agyagos nétegekbe beágyazott éncr -
g k átmér i 10-90 cm k z tt váltakoznak.
A kiál1itáson ís láthat éncn g k jel1em-
z je, hogy egy s tétokkersánga limonitos
magnészt s tétv ros réteg borit. A bels
rész vastartalma /Fe2oa/ 69'7 %) a héjé
82'4 q. l,ffi ossZetételét ís feltiin-
tet' j 1 dokumentáIt régészeti kiá1litás
arr 1 is tájékoztatta a látogat t' hogy
a Sopnon és K szeg kozott elterii1 vasvi-
dék a n maiak megjelenése el tt Nonicum
része, a nonicumi kináIyság hatánvidéke
volt. Igy a kelta kohászok á1tal itt ter"-
meIt vas nonicumi vasnak számitott és hoz-
zájánu1t az kor:ban világhínes llFe'npum
Noricum|' j hirének megaÍapozásátFA te-
riiletet, a Borostyánk ut itteni szaka-
szával csak Pannonia pnovíncia r maí meg-
szervezésekor, az i.sz. I. sz, e1ején,
csatoIták Pannoniához.

A kelta korban o1y je1ent s tenmelés
ezen a vidéken, ugy ttiník, a n mai konra
elvesztette jelent ségét. Ez a kiállítás
r mai nészében is negmutatkozik annyiban,
hogy az ílart bemutat tánl ban az árrpásí
1Mqrsella/ fazsIaslgls' kemencéinek, Ie-

lett jobbára csak
a s zinesfémmilvesség /tégely , bronzcjntvény_
rtiffilékeí sáénepetnek. Nal
gyon helyesen me11 zték a kiá}litás ren-
dez i a problematikus Sopnon Május 1. té-
ni /v. Deák tér v. k zben Sztálin tér/
r mai temet ben talált vasolvaszt kemen-
cének a r mai ipari emlékek k z tti sze-
repeltetését. Ennek r mai korra datálása
ugyanis még vitána adhat a1ka1mat, /A
kiá1litás nendez i: Jenem Erzsébet, Kar1
Kaus, T. S4 nvi Lsztffi7-

Ha mán sz t ejtettrink a bungenlandi
koh leletekn 1, ér-demes itt megemliteni
a fels pulvai /0berpullendorf/ tanácsháza
pincéjében láthat ''Ur- uncl frtihgeschícht-
1iche Eisenindustníe|| c. kis vaskohászat-
t rténeti kiállitás, ahol a tilEcsffi
ffis La Téne kori lkel-ta/

a
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Har"ka, T m nd helységek határában kentll-
nék el ; aniá gondolhatunk' hogy itt nem
szláv' hanem avan-maradvánv' tflnk. Vagy
magyar' kohászok olvaszt kemencéiben íz-
zott valamikor a vas. Ezek a kemencék u-
gyanakkor - manadványaift alapján itélve
lényegesen kilI nb ztek a fii] dbe métyitett
szláv oIvas zt kenencékt 1.

TANÁqSKoaÁ9QK. MEGBESZÉLÉSEK. KoNFEREN-ETE--

Holl Imne' MTA Régészeti Intézet lk zép'
kori kerámia/
Káldon Míhály, Nehézípari Mttszakí Egyetem
Fémtani Tanszék /metallo gráfía/
Kanetka Gábon' Ritkafém Táncak zí Koon-
dínál Bízottság / színesfémek/
Kísházi Péten, Bányászati Kutat Intézet
/ ásványk zettani vizsgá1atok/
K }t Lász1 , Magyar Vegyészeti Muzeum
/elemi sszetéte1 vizsgáIatok/
Molnán Lász1 , G cseji Muzeum /ilveghuták/
Miltler R bent, Balatoni Muzeum /mészége'
tk/
Sz. P czy Klár:a, Budapestj. T rténeti Mu-
zeum /r nai kenámia/
Ver J zsef, MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutat rntézet / fízikai leletfelkutatás/.
/Te1jes cimek az lpanrégészet, Éget ke-
mencék1 Veszpném 1981. c. k tetben./

Az Onszágos Magyar Bányászati és Ko-
trászat g -

-

-
désekkel fogla1kozott. Kneffry Gábon' az
OMBKE e1n ke ncgnyit jában rámutatott,
hogy szervezettebben ke11 folytatni a
szakmat nténetí kutat munkát. Ez az igény
a további el adásoknak is egyik f moti-
vunra volt. Igy Molnár Lász1.6 rnegemlitet-
te, hogy 9 bányEíz-áffi- és 6 emlék-
heIy sszesen 41 f á11ásu és 30 r"észmun-
kaid s do1goz t foglalkoztat. De kevés
a kapcsolat a t nténés2ek és a mtlszakí
aIapképzettségti kutat k k z tt.
Nincs még magyar technikat nténeti intéz-
mény, ame1y magára vállalná a kutatások
szerve zését.
Kíszely Gyu1a, miután a hazaí kohászat-#'t,inténeti kutatásokat ismertette, fe1-
vetette, hogy I tne kellene hozni a meg-
szrint Kohászatt rténeti Bizottság ut d-
ját. Az Egyesiileten be1til a Bánvász-
ftohás4 T iténeti S zakosztátv-fr#ffie-zé-
További kohászatt nténeti ásatásokat tart
szrikségesnek, hogy a K zponti Kohászati
Muzeum korai anyagát továbbfej1eszthes-
sék.
Hegediis Zortá! a fémkohászat t nt netének
kutatásán 1 tantott el adást. Forrtosnak
tartja a fémfe}do1-goz teJ-epek fe1kuta-
tását, ré'gészeti ásatását. A muzeumi'fém_
anyagok sonozat-vizsgálatait komplex m d-
szerr:e1 javasolja folytatni /n ntgen
fluoreszcens vízsgálatok, szinképelenrzés,
vizsgá1atok termodinamikai számitásclkka1
va1 alátámasztása/. Javasolja fiatalok
bevonását ebbe a munkába. Em1iti az ed-
digi eredményeket a bronzkori ontészet
vizsgá1ata tenén.
Korok4qi Ákos az ujkor:i ]_evéltári forrá_
6F.k-]u rtffiéTésén l,
Heckenast Gus ztáv a magyaronszági vasko-
ffir,
Szász Zoltán a 19. sz. násodik fe1e er-
dTi'T_Tenya ipar:ár' 1 é rt.eke zett .

Zsámboki LászI , a t rténeti kutatás és
ffi fontosságár 1 adcltt e1 :

hogyan a]kalmazzák ezeket a }lehézipari
MÍiszaki Egyetem oktatási. neve1ési r'end-
szerétlen. Megá-l-}apitotta, hogy geln elvi,

A VEAB T nténelrni Szakbízottságának
hánom munkabizottsága alakult:
1. Kézmtlvesipant rténeti Munkabízottság;
2. Te3-epillést rténeti Munkabizottsági
3. rpannégészeti Munkabizottság.
Ebb tr kett a VEAB-ban szép hagyományok-
ra tekint vissza és eddíg ís jelent s e-
nedményeket ért el. Itt csak 'lA magyan-
országi céhes kézmiiipan fonrásanyagának
katasztere|| c. kétk tetes munkát és az e
témak nben rendezett hazai és nemzetk zi
konfer^enciákn 1 kiadott k teteket emlit-
j irk.

Az Ipannégészetí Munkabizottságnak
nincsenek í1yen hagyománYaí, att l ftig-
get1enit1, hogy e témak nben régen foty-
nak kti1 nb z irányu kutatások Magyaror-
szágon.
K zvetlen el zményként a sopnoni ''rparr-réEészet. Éeet kemencék'' ilffiffiffis
emlithet , amelyet a Magya:: !'lemzeti Mu-
zeum és a Gy n-SoPron megyei Muzeumí Szer-
vezet támogatásáva} a Líszt Fenenc Mu-
zeum rendezett, és aho1 felvet d tt a
munkabizottság megalakitásának igénye az-
za1- a cé11a1, hogy a négészetí1eg feltárt
mtihelyek és ipari kemencék leletkataszte-
nét osszeállitsa.
A veszpnémi a1akul ti1ésen az Iparrégé-
szeti M'nkabi"sltség eln kének Heckenast'

er
fel. Ezután a titkán íémertetté a munká_
ETiottság fe1adataít és terveit, kíeme1ve,
hogy az els d1eges cél a leletkataszten
/ ipari kemencékne és mtihe1yek / e1'készí-
tése.
A mur'rkabizottság elhatározta a soproni
tanácskozás sz vegének kiadását.
A bizottság tagjainak r^észben a je1en1é-
v 'k, részben a távo1lév k k ziil 6 miisza_
ki-ter.mészettudományos szakembert és 6
régészt kéntek fel, mínt az egyes szakte-
niiletek fe1el seit, továbbá 1t nténészt:

Benk Lázár,' MTA Izot p Tntézet / fizíkai
kor.megltatározás /
G nori János, Liszt Ferenc Muzeum /vas-
kohászat régés zete/
lleckerrast Gusztáv, MTA Torténettuclományi
Intézet /tonténeti fonrások/
Hegyi Tiltre, K zponti Bányászati Muzeum
/ fas zénégetés és népnaj zi vonatkoz ások/
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e1méleti kímunkálása, sem gyakorlata
níncs még e kérdésnek. Kohászatt rténetí
elŐadások csak id legesen, nénány eszten-
d n át hangzottak e1 az egyetemen, el -
ad híányában azonban ezek abbamaradtak.
A k ze1j v ben az egyetem k nyvtánában
szakmat rténetí kiállitást kivánnak ren-

ri vasvidéken
régészeti ásatás során kiemelt Ánpád-
koní vasolvaszt kemencét is bemutatnak.

Az OMBKE tanácskozás 1egfontosabb ta-
nulsága az volt' hogy ujb l felmenil1t a
szervezett kutatásna val isénv. a t n-
ténészekkel' régészekkel va1 egvtittmi.i-
k dés, a roáptei kutatás igénvff

1981.ápní1is 15. A Magyar l'Iemzeti Mu-
zeumban munkabizottságunk szervezésében
megbeszéIés volt az alábbi napinendi pon-
tok szerint:

az ottani anyagot át tudja tekinteni. A
régészeti ftlzetekb I ugyanis nem oertl1
kí mindig' hogy egy kemence egyszeril ke-
nyénstlt kemence volt-er VagY eset1eg va-
lamilyen ipani objekturn.

Vátrdon L. arra hívja fel a figyelmet,
togflTffilpgr:! vonaikozásu lelet egy
reíonery" 1@rc-" rqélkr4 isl-FT r<áiy_
hacs empánegaffiame lyák maguí<-
ban is milhelyne utalnak.

B. B nis É. fontosnak tantja az anya-gotffiEiEd[etr VlsS zamenoies 1s mrná
ggs zeEffiffi-Ebben segitségát .'yffinat
a MNM Adattána is. Emel1ett fontosak le _

he@foqnások, amelyek konk-
rét hetyeffiánek még pl. a
k zépkorban. A yégészeti topográfia mun-
kálataíval var ffiégjreis uta1.

1. A tervezett miihely-
leletkatas zter: adatlapok
sel kapcsolatos speciá1is

és kemence-
kerárnia-ésetés-
kéndései.

Vándor L. fe1veti, hogy telepenként a1-száfrffiffiepelj enek az*ipari í<emencék
a fe1sonolásban.

az anyagot, és a
szempontokat lehet

G m ri J. szerint a régészeti leletek-
ne ffidrzepontositanir-a tárgyi anyag-
Pdl s csak az ezekhez konknétan kapcsol -d tÖrÉneti anvag /pl. k zépkorí fazekas
emr@d be a katasztenbe.
Aho1 csak ionrás Van' de réeészeti lelet
nincs, azt a te1eptl1ésffi
lene -hagvni a kataszterbrSl.

Heckenast G. egyetért ezzel s megem-
ritil-Í-ffises tétepet< kiil nb z íp."-
ágaira vonatkoz an igen sok t r iéneti fon_
nás felkutathat s részben nendelkezésne
á11.- E,zzeL azonban nem szabad feleslege-
sen terhelnilnrc a katasztert ott, ahol ezt
régészeti leletekkel nem tudjuk a] itámasz_
tani.

Felkírik a munkabizottság titkánát'
Irogy tervezze meg az adatlapot, ami a ka-

2, II. Ipanrégészeti tanácskozás
terve.

3. Ége'tt agvagminták /kemence-anyagok/
fi zikaffiánax s zervezésá.

4. A munkabízottság títkárának tájé-
koztat j a az eddig végzett munkán 1.
/Jelen voltak:
Benk Lázár' MTA Izot p rntézet,
B. B nis Éva, WM,
Heckenast Gusztáv' MTA Torténettud.Int.,
Ilorváth István, Eszter'Boml Muzeum,
Holl Imre' MTA Régészetí Intézet,
Márton Péten, ELTE Geofizíkai Tanszék,
Panádi Nándop' MNM'
Sz. P czy Klára' BTM'
Vándor Lász1 , Za1aegersz,e1, Muzeum,
G mor"i János, Sopnon, Muzeum. /

1. Téma: P czv K. iavasolia a nésebbikemelceleletffiétélét is az aaeTTE:-

---
potna. sitásával
tctbbféleképpen tárret az anyagot 4eodsze_rez:ti, Az 5 éves ter:vid szakot hob'szu-
nak tartja az anyag osszegytijtéséhez és
nendszerezéséhez. Szeninté r videbb ida1att nyomdakész á11apotba hozhat a ka-
tas zte r.

!lecke4ast G_. sztikségesnek tant ja azaaJÍÍffiiilTíT6tt i, """áu"toL és iiriea-
@Erziffix.

qÖmQri J. utal rá, hogy a katas zter-benffiElapok aI ján ai- ásat k, vizs-gla-tot végz k, Vagy négi ar1yagíátaz a_
dats ?o1gáttat l< s?.erz k\én t .s lerepelneR
/ mInt P1. egy lex]-kon-cikkné1 / , annak
minden jogi vonatkozásáva}.

- rerlj. javasolja, }rogy mínden intéz-
menyben' ahoI kataszter.be kivánkoz anyagvall' egy -f-e1e i_ st ke:11ene fe1kérni, aki

tas z!er. alV
szerínti felvíteléfe iffi a-

--

dat1apterve'.:etet kiildj é=1= j e1enlév k-
nek' hogy annak,:setleges m dositásában
koznem'ik c1jenek. Títkír' lr,egigéni, hogy a
VasaS-féines stb. prob1én.lk hozzáér,t szak-
embenekkr 1 va1 megbeszéLése után az a-
dat1ap készité--ének nekiii1 s azt sokszoro_
sitás után j vál.lgyásra át fogja nyujt.rni.
/Egyéb megbeszé1ések elhuz ciása miatt az
adatlaptervezetet a II. Iparrégészeti Ta_
nácskozáson, Veszprémhen 1, rjr.;zt j i.ik a
s zakcmbe t.ek e1é nregvitatás végett. il . az
TT j e1en s zánrárlak me11ék1etét . /

2. l'éma: Felvet dik, hogy a IT. Ipan-
r .gé-szeti Tanácskozást a G cs"-:i i Mrlzéum
nagy kályLracSe;npe kiál1itásá}roz k'a1lcso}od-

5

P czv K. és HolI T

miu@
sen rendszerezni ke1I
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va rendezzék meg. Ebben azonban d tés
nem sztlletík.

3. Témá: Benk L. ismertetí a TL vízs-
qaJ.aroK reneffit az rzoroD tnffi
ben. Elmondjar hogy rutinszerilen akkor
&T tudnak nááIlni erne a munkára', hogy-
ha a m dszert mínden részletében ki-
dolgozták. A TL ugyanís kicsit ki1 g
Intézettlk pnofiljáb l. Ha a régészekt J-
manuálís és hely-segítséget kapnának,
valamit el ne lehetne Iépni. A mintavé-
te}t és a szondák lel he1ven íffi

r.
Azt ís felveti ' hogy a minta el készité-
sét esetleg meg lehetne oldaní a muze-
umban /bes tétitett he1yíség, pinos 1ám-
pávaL/ és a mintát szétválasztás, szi-
tálás után vinnék csak a fízíkai labon-
ba.
Egyel ne négészetíleg kíemelked en fon_
tos Ieletekr vaEY o1yan minták vizsgála-
tát részesitik el nyben, ame1yeken a
m dszen további fínomitását is e1érhetik.
/Szerk. megjegyzése: J e1 készitésse1
és szenvezéssel egyes muzeumi nestauná-
ton mtlhelyekben és fot -laborokban soro-
zatban is lehetne éeett mintákat e1 ké-
szíteni TL vízsgát _

z ÍT trasáujaín "

mindkét nészr: I je1ezhetnek és részlete-
sebben is kifejthetnek./

Mánton P. azzal kezdi ismertetését
a7 á@é'enesgs vizsgálatokr l, hogy
TL létezik és csiná1ják' az anchaeomágne_
ses vizsgá1atokhoz viszont eddig nem sok
hasznáIhat anyag jott ssze, bán 10 éve
gyiljti be az ásatásokr l az égett.anyag_
mintáket. Hazai adatson nem' csak ango1,
bulgán, uknán, kaukázusi adatsonok á11-
nak nende1kezéstikre s ezekhez viszonyít_
va a hazai mérési eredményeket, niási
elténések Iehetnek. Ezént nasvon fontos
a hazai qtandar:d gQrue fe]_nTTE--Jíí
csak négészetileg j 1 datálhat objektu-
mok anchaeomágneses méréséve1 vehet fel.
J 1 datálhat kemencékné1 kett az utoIs
fe1melegités id pontját n gzítenitik.
Fontos , }r'ogy j 1 kiégett, nem pon1 és
még nem pneparált kemencemanadványok ere-
deti állapotukban /nem e1mozdu1va/ legye-
nek bemérve az É-i iránybal majd egy da-
nabjuk kiemelve.
Lgen. fontosnak,tart ja, hogy a 31gigze.k a
f e nt í k ve te 1mé n'ékrt ek me g f e 1 eT6-Telrrence _
1eletgiket /nerncsak ipaníl o" j 1ffigeE
ffia:--t , kenyénsiit?5 keÁencéÉet is/-jelezzék az ásatásr 1 az ELTE Geofizikai
ffiffinek. Az anchaeomágneses mérések
ugyanis a Tanszék pnofiljába belevágnak.
Természetesen ítt is fe1vet dik a kapaci-
tás kéndése, hogy csak kor.látozott sZámu
és a nr i]szer kido1gozása szempontjáb }
fontos mintákat tenveznek megvizsgá1ni.
Ha tobb négész je1.zi kemenceleletét, a
legmegfelel bbnek tartott objektumokat
választhatják ki mintavéte1re . /Árpád-
koriná1 korábbi objektumok j hetnek sz -
ba els sorban./

B- nís É. támogatta azt a gondolatot'
nogí@''gl-a négész éntesitse a fí:
zikust s így alakítsák ki a munkakaPcso-
1atot. Nem kellene beíktatni egy szerve-
z v. zenet-továbbít intézményt. Álta''
1ában ezzel egyetértenek.

G m ni J. szenint levelez lap-szentl
kemEffiFÉEíe1ent lapokat kelleíe sokszo-
roa itání'-mé1ynek-éE_yTFo 1da]á n a fi z ikaí
kor'rneghatánozásra vá]-lalkoz fízikus, in-
tézmény cime, másikon a kemence és 1e1 -
heIy olyan adataí szerepelnének' amelyek
kít ltése az ásat régész f,eladata 1enne,
ha a kemencét vizsgálatra alkalmasnak ité-
li. Ezen adatok a1apján d ntene a fizi-
kus, hogy fontos-e a kernencelelet a stan-
dard g nbe feIvétele, pontosítása szem-
pontjáb l s visszajeLzést killdene az ása-
tásr:a.

Ezután Má::ton P. egyéb fízikai m dsze-
neket emríTéffielyek régészeti tángyak
ktt1 nb z inányu vizsgálatairá alkaInlasak
/urán spontán hasadásának mérése tlvegek-
ben vagy neutnon besugánzásos vízsg. KFKI/

1981, december 3-án G m ri János az 0n-
szágos Magyan Bányászati és Kohászati E-
gyestllet Egyeteni 0sztá1ya, a Nehézípari
Milszaki Egyetem K zponti K nyvtána meghi-
vására ''Ujabb rígésze}{.Fulatások g nyu-
gatmagyarországÍ vasvÍdék Ősi vasolvasz-

Ro1con a_K zponti K nyvtár Selmeci ter"mé-
ben.

19 81 . j unius 23-án és 2+ -én t+t+ r'égész
részére nendeztek szakmai továbbképzést
Siimegen. Utban Siim
bemutatta a lovasi festékbányát.

E1 adások:
ffi ffisef akadémikus: Magyaro::szági
kovabányák
Bácskai Erzsébet z Az eun pai tilzk bányá-
S ZAT
Cs kás János pnof. , Simon Andnás, Szabad-.
E'as zJ t-z e'tT;5íek tumok é s 1e 1 etanya got< f e lku-
tatására

Második nap az ELGI és a MÁFI munkatársai
gyakorlati bemutat t tartottak.

Felvet dott, hogy alkalmas helyeken az
ancheogeofizikai ménéseket ssze lehetne
kapcsolni a nyersanyagkutatással. Egyete-
mi tanszékeken kisebb mrlszerek vannak, a
ha11gat k - gyakorlatként - ezekkel- végez'
hetnének régészetí 1eletfelkutatást is.
A továbbképzés nésztvev i megtekintették
a geofízikaí miiszenekke1 felkutatott és
részben feltánt skori kovabányákat . s.l-
megi Mogvor sdomEoil-

19 B 2 . j anuán 2'l -én az MRMK-ban Munkabi-
zottságunk szetvezésében l|Vas és szines
remeK az osKorro.r- a xozenxo-lTffiffi-

x vizsgála-
tának 1ehet ségei/ cimme1 volt megbeszé1-és.
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A téma bészletesebben:
rténetéve1 kapcso-

latos pnoblérnái. A vassal kapcsolatos
négészeti problémák. Hogyan ittes zked-
nek ezek a kohászok, metallggráfusok e-
gyes kutatási terilleteihez?1
Vizsgálati eljárásokra javas1at. Kapa_
citás kéndése. Szenvezés kéndése. Vás_
és fémt nténeti kutatási pnognam felvá-
zo1ása, amely a magyarországi mithelyek
és éget kemencék kátaszterének sszéá1-
1itásával egytltt va1 su1na meg.
Jelen voltak:
E''%na;c"-K-iiTzián lda, MTA Régészetí In-
tézet,
Pílissy Lajos, Vasipani Kutat Intézet,
Ried1 rstván' NME Fémtani Tanszék,
K 1t Lász1 , Vegyészetí Muzeum,
G m ni János, Liszt Feren'c Muzeum.

. Bognánné Kutzián I. az MTA Réeészeti In-
ffinben fo1y ilultídisz_,t_' cip1ínáris kutatásokr' 1 számol be. A 1eg_
konábbi r^ézle1etek analizisével és az éi-
cek. vizsgálatáva.l kutatják a nézinilvesség
megjeIenését és re
T bb száz analizist végeztek már e téma-k rben a MÁFI és a VASKUT labonat, niu-
maiban.

Ríed1 I. elmondjan hogy néhány nagymggmf-ande1kein ét< aá- egyeteíe.', "íÍís-
kolcon, s erre tu.dnak témákat fogadni.

Pilissv L., miután tájékoztatást ad azOMB Eetén l, azoÉn I az álland
bizottságokn 1o amelyekkeI a kés bbiek-
ben feI kellene venntlnk a kapcsolatot,
azt tar^taná ideálísnak, hogyha egyes in-
tézetekben az Si{K /Saiát xéáaeméiíezéstl
Kutatás/ kenetében ffiíE.ng'áF vizsgá1ata

G m ni .J. szeri-nt egy-egy kutatási té-
máná]á-ffimtik d ' ré gé;Zn f, bi"tositani
kgl], hogv a Ieletanyqgá! teiiifr6ffi6_
mányos szempontb l kiértékel kutat r il -tallognáfus, fízi-kusl vagY kémikus a né-gészeti szakfoly iratokbán is megfelel '

helyen tudja pubrikálni eredményéit. Le-het 1eg a l--iláTánffi6gészeti tíér"tére_

G m ri J. ísmertetí azt a tenvet, hogy
a xM:ffisában id szakonként megjérá"6
IT segítségével sze]1veznék ezeket-á kuta-
tásokat.

1981. okt ber 12-15. k z tt |tf .
Enzbengsymposion in Vordernbens. Steien-

CKE
ffiSEN/'' címmel nemáetk zikonferenciát nendezett a ||Comité poun lasidérurgie ancienne de 1'Uníon ínternatí-
onale des scíences préhistoniques et
pnotohistoniques|l, a Montanhistoríschen
Veneín ftln sterreich és az Enich-Schmid_
Instítut ftln Festk npenphysik den ster-
neichíschen Akademie den V'lissenschaften
/Leoben/ . Az T, Erzbengsymposion f szen-
vez je Gerhard Spenl vo1t.

I. nap: ÉRC ÉS FASZÉN
El adások:
rBenan: A stájen Énchegység énceínek
ffiése
l,/olkingen/P1ank: Régi faszeriek vizsgálatá-
nak m dszerei
Két fílm az ausztriai fadzénégetésn l
G m r"í J.l Faszénéget boksák, k b I épi-
tett aknakemencék és hasitott vasbucák
Nyugat- Magyarors zágr 1- ..

H. Ucik: A vas 2500 éve tliittenbengben -
ffiffiatt nténeti monográfia

G. Sper1 z Az Erzbeng k rnvéki technika-
E8,rE"nEi emlékekn í
Dé1után kinándulás az Erzberg megtekin-
téséne.

II . nap: SALÁKVrZSGÁLATO.K

El adások:
ffinn: A négi vassalakok ||bels ti-prcrTffiToz - [émiaí sszetétel és fe-
zisá11apot

A régi vassalakok ''krl].s

z. Bukowskí: A vas ísmenetének szakaszai
ffizTTultuna k nzetében

K. Bielenín: A vassIakok, mint az sí Vas-
ffitatásának régés zeti fonrásai
F. Golschaní: Vassalakok Torne de1 Mar-
6ffi7,1eiaga' Spanyolország/

Dé1után a Bányászati F iskola és az Enich-
Schmid Institut ftln Festk nperhysík meg-
tekintése

IIr- nap : SALÁKVIZSGÁLATOK
E1 adások:
R]]-FTffir/ nartuska : Ke1ta kovácém hely
ffincék MÉe 1e1 he1yeí

1éséve1, ahhoz kapcéo'1 áo turon je1entés-
ben, vagy tanulmányban
A-SKK témájában do1goz mtlszaki Vagy ten-
mészettudományos kutat k az IT hasá6jaínj9r9zhetik, hogy mi1yen témában, mil}en
négészeti anyagna 1enne szi-lkségtlt a íízs-
gá1atokhoz.

Riedl I. szerint csak olyan salakok éskés?ffiffik vizsgáIEET énáemes ;í;ág";-ní, amelyek régésáetileg hite1es. éntá-kelhet kcirtiffiiek e1 .Igy a réz- és Vas er'edete Magyanországon
felder ithet lenne.

K 1t0 L. uta1 arra, hogy a mintát t bb
ToaE?€{is meg'ke1Í "iiÉgárnl' *á:ércet és készter.méket ugyanázzal a m d-
szenne1 ís.
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E. Tholander: Az sí vaskoitás zati e1jánás
éffi'ogy az a salakok mikrcstruktunajauan
ma tanulmányozhat

E. Formieli/G. Soenl: Az etruszk-kor fém-
muve s segeneK pnoDJ_erna J a

.I. Vier:k: Egy keleti kovács.ibrázolásr l

G. Sper1: A salakvizsgálatok metallur-
giai tánulságaí

D. Kramen: A négészeti kutatások he1yzc_
qrffionszágban
oélután kirándulás a gnazi régészeti
gyiijtemény /Eggenberg palota/ megtekín-
téséne

IV.._nap: A KORAT VAS SUTAT4SA
E1 adások:

:ffi: Ősi vas- és rézolvaszt6 he-
ffiásának m dszerei

H. Pnesslin er/C. Eibner: Korai
á-ffiinonti_ko1ostor

kain

Az os ztrák kutatás kilrrutatta, }rogy a
stájer Erzbeng meIlett /Feistawiese/ fer-
tárt koh /L929 évi ásattis/ nem r mai ko-
|i, mint ahogy az hibás clatálás míatt a
r'égés7r,tí ínodalomban ecldig SzerepeIt.
F. ma,-bqfi kqtr nv"* t,ituf"=.r -

ta1ált kerámia t redékeket G nr ri János
ís megvizsgáIta Graz-bart és kés kiizépko-
riakrrak }ratánozta meg. Igy tehát r mai ko-
ri vasaink, ha részben ncnicumi eredettl-
ek is, Nonícumnak nem a stájerországí té-
szér ]- származhatnak.

Ujabban olyan q yg-g.rc-l-Ualazatok ke"
riirtek el Gr'áz kffiet ',

fuj tatás soFafrTeTffiTarjánpus zta,
T m rd, Sopron-Magashid lel helyeken is
t-raszná1tak s amílyenekb l a korrai k zép-
korb 1 Br'no k rnyékén is felfedezheti.<
danabok.

Kétnapos tanácskozást t'endez''Sympo-
sium on earlv furnace technoloqvtr cimmel
a British Museum Resear.ch Laboratory és
a llistorical Metallur"gy Society Lolrdon-
ban 1982 okt berében. Az si olvaszt -
kemcnc k tu"t,Pfggiéiáffi ílrrffiderr

d,isok az olvasz-
tás kezdecél I a k zépkorig terjed id -
sz kb 1. Eddig mintegy 10C résztvev je-
lentkezet t. A réz, vas ' ezi.lst ' anany, ort 1

lom e1 á11itássa1 kapc'solatos beszámol k
két álta1ál:os áttekint el ,rdáshoz kap-
csol dnak:

J. A. Ctrarles: a meta1lursia xia1aku1á-
sár l és k.rai fej} désén l'
R. F. 'Ivlecote: az si kemence--techrrolo-
ffiésér 1 értekezik.

},lr_rrrkabizottságurrk a Veszpnér nregyei Mu-
zeumok Igazgat ságával egr7tittmiikcjdve
198 2. augusztus 9-11" . kiizcjtt rendezi meg
a TI. IparréeéS?etí 'Lanár:skozást. Eddig
kei' ffis-e ttul
dományos kutat jelezte részvéte1í szán-
dékát.
A MTA V'szpnémi Akadémiai Bizottságának
Széktr,izában rendezend tanácskozás prog-
ramját és a llej.1entett résztvev k rtév'
_jegyz, 'xét d'z elábbiakb n adjuk k zre:

PRONRAM

Augus ztrrs
I-té 1e } t1.

9- rr /llétf /

érke: ás Ves zprémbe / L2 ,30 ebésl/

FAZEKAÍj_ ' MtSZÉr.'[TÖ- ' 'rÉGLAÉGETo KI]MEN(]ÉK

l4.00 A tanácskozát; megnyit.-1sa
Iq. 1o ,rr]rem Ir-zs }let: }ie]' i a Í .zc}.alikentt,':ri-

c,- k Sopr.c,lnl,a rr

1ll .30 Gijrnijr'j' ,Jánr:s: !]c:ar.llarrt. ja taz'e]'as l e-
1epe s a vár'i'ls; r...;lletti r'rintai.
k'or'i tég_l aéget_ }.etntlItr:l' l.;

14.li0 Vijr'ijs ']abr'ir'l1-la: l..í,:s: :';:: rrma ta et1,Lriy-
,igt.'tr< kiimÍjllce l:játic]clr'i ir1va-lipt:I' j r,'Í,; i:n

vasol-
bírto-

M. Per:tlwieser.: Hallstatt-koni y6srJ1-
ffiácsni.ihelyek egy fe]-s.5a-
u8ztriai magaslatí telepen /lVaschen-
bcng/

J, llaskowski: lkor"i- és k zépkori bu-
cavE i( szerrezete és sajátosságai
E. Nosek: Konai k zépkorí /bulgáriaí/
B'uc GEk /bloom iroir/ metallolráfiaí
ví zs gá 1atár 1

H. -J. KQ5LLen ; Az Erzberg kor:nyékének
uj aE5Tot"íTe'nyás zat torTénete

G. Bautroff: Ausztriai vastdrgyak metal-
T@rffiizsgá}atai
C. Elitzsch: Anchaeometallurgiai sala-
rok t-enm T mineszcens vizsgáíataí
G Mag'nusson: 13_}4 . századi vasolvasz-
ft_Effip '-avaszt -kemencék négés zeti
fe1tárása Svédors zágbr51

Dé]után a vonclennber.pí vaskohászati em_
1ékek / Radwerk rV . ' Lehrf rísclihiitte,
Dan,pfgebláse/ megtekíntése.

A csehg;zIovák, nyug..ttnénret, své<l,
1elrgyeI ' oiasz, lnagyar. és osztnák kuta-
t k részvéte1éve1 relrrlezett tanácskozá-
Son egy icleÍg1enes nemzetkijzi kiá11ítás
tel-ve is f eIvet d tt: ilgy k zépeur pai
v.ask''ohászat-régészeti kiá11!t.1s, ame1y
az oSzt'i"ák ' Ínagyar, cselts:,lovák, 1engye1 ,jugcls zl3''t anvag os sze<]o1gr:zá áb 1 á1lna
e]-,5, s a konai k zépkori'g foglalná nragá-
ba az- anyagot r tulaidonkeppen a vizike-
r'é].Í' rri t.atáS megje]enéséig ren<]s zetezné
a lliicakemencéke t .

I



17.O0
L7.20

19.00

12 .10
12.30
14. 30

15.10 Bándos Edit: Eétig e1pusztult edény-
és mészéget ke;.iencemaradványok
Somogyban

15. 30 Horváth István: Ki5zépkori fazekas-
kemencék Bajnán

15.50 L rinczy Gábor: Árpád-ckoni téglaé-
get kemence'Iiszalok-Kovestelken

l-6.10 S z fl n e t
16.20 Va}ten rlona: XVI. századi tég1a-

éget 6níszentpéteren
16.40 M. Albeker. Mária: Mészéget kemen-

cék Pi1j.sszánt n
Vita
Knalovánszky Alán: Ves zprém t rté-
nete az ujabb kutatások ttikr.ében
K z s vacsora

10. 40
10. 50

11. 10

{ugusztJ4s 1o-én /\iedd/
BÁNYÁSZAT' KoHÁSZAT' VASMÜVESSÉG

9.00 Bognánné Kutzíán rda: Az eun pai
nézfe1do1gozás kezdetein l

9.20 Bácskay Erzsébet: Ősk koní tiizk -
bányák a Dunántuli Koz phegységben

9.40 Hegyi Imne: A magyar bányászat k -
zépkori kezdetei /A fémbányászat
kona/

10.00 Uzsoki Andnás: Ősi aranyj veszt
e1jánások /Ananymosás és ananyki-
ter:me1és technikai m dszerei 1 t rté-
netí és néprajzi el adásl

10.20 Patek Enzséuet: Magyanország legko_
::ábbi vastárgyai és ezek régészeti
k nnyezete
Sziinet
Magyar Ká1mán: A k zépkori vasmilves-
ség fonnásai és emlékei Somogyban
Kozák Káno1y: Mrihelyek és kemencék
az egni vánban rr.

11.30 Heckenast Gusztáv: Megjegyzések a
legkorábbí magyarors zágí vasolvasz-
t k .tipol giáj ához

11.50 Tonma rstván: A békásmegyeri n mai

] 0 . 00 Gegus Ern : / Ba j<os Miklls , Ilons zékí
János ' vári ['et'etic t-árs s:zey'z l,,\;ei'/
Régés zetí leletek osszetrason1itÓ
vizsgá1ata lézer mikros zinképeleln-
zési sszetétel nregliatár'ozása a}ap-
ján

1o.20 Jár Márta: Pann rriai fa1festmények
vizsgálati 1e}iet ségeí spektrokénri-

I0. r+0

11.00

aí m dszenekke1
Vita, szrinet
A kemence- és mti}rely }e]etkataszter'
adatgyrijt 1apjainak bemutatása és
nregvitatása.
Javaslatok a kovetkez lparnégéSze-
ti Tanácskozás témáína, id pontjá-
r:él r helyére

12.30 Ebéd

Dé1u'ián s zabad pnognam és hazautazás.

A 'Ianácskozáson elhangzott el adások sz -
vegét a Munkabizottság az rparrégészet II.
c. k tetben kíván_ja megjelentetni. Ezért
kénjiik az el ad l'at, hogy e1 adásuk egy
pé1dányjt a tanácskozáson leadni szives-
kedj enek.

II. IPARRÉGÉSZETI TANÁcsKoZÁS BEJEI.ENTETT
RÉSZTVEVŐINEK NÉVJEGYZÉKE :

M. A1beken Mária négész
1117 Budapest' Kaposvár u. 13'
Onszágos Miiszaki Muzeum'

Bakonyiné dr. B nis Éva régész
1370 Budapest Pf. 364
Magyan Nemzeti Muzeum

Dr. Bakos Mik1 s egyetemi tanán
8201 Veszprém Pf. 28
Veszpnémi Vegyipani Egyetem

Bár.dos Edit régész
7400 Kaposván' Ripp1-R nai tén 1.
Somogy megyei Muzeumok lgazgat sága

Dr. Bácskay Enzsébet régész
1143 Budapest' Népstadíon u. 14.
Magyar Ál1ami F ldtani Intézet

Dr. Benk Lázár fízikus
1525 Budapest Pf. 77
MTA Izotop rntézet

Dn. Bognánné Kutzián Ida régész
1250 Budapest, Uni u. 49.
MTA Régészeti Intézet

Dn. Bonszéki János egyetemi adjunktrrs
B201 Veszprém Pf. 28
MTA Vegyipari Anali.tikai Kémiai Kutat -
csoport

Dénes J zsef egyetemi ha11gat ' ELTE BTK
9735 Osepneg, Flunyadi u. lt{

Csat Bé1a tudonrányos rutato
1111 Budapest, Stoczek u. IJ.
OMBKE

k bánya
V ita
Ebé, i
Megbeszé1és az OMBKE /országos Bá-
nyászati és Kohászati Egyestilet/ je-
lenlév szakosztáIyi és t rténeti
bizottsági vezet ivel az ipanr.égé-
szeti kutatás sszehango1ásán 1
Vár/ os/ n6zés Kralovánszky AIán ve-16.00
zetés éve 1

19.00Kzsvacsora
A-ugusztus 11-én /Szerda/

IN'II]RDISZCTPLTNÁRTS KUTATÁSoK A RÉGÉSZET_
BT]N

9 .00 Berrk ' Lázán: Kemencék és edények
vizsgá1ata TL m dszerre1

9 . 20 Kij 1t l,ás zl : U j abb enedmények a
r rrt_genemisszi s ana1izís régésze-
ti .r 1kalmazásában

9 .40 'lakácsrié Bir Katalin: Az obsziclián
elektronsugaras riJntgen mikr.oanali-
zjs ar:eclményei

I



Éri István igazgat helyettes
1476 Budapest Pf. 54
Ktlzponti Muzeumí Igazgat ság

Fiirész J zsefné muzeol gus
2800 Tatabánya II., Kossuth u. 10.
Megyeí Munkásmozgalrní és lpartt5rténeti
Muzeum

Dr. G m ri ,János régész
9400 Sopnon' F tér 6.
Liszt Fenenc Muzeum

Dr. Korek J zsef f ígazgat helyettes
137O Budapest Pf. 364
Magyar. Nemzeti Muzeum

K lt Lászl régész-kémikus
B100 Várpalota' Thury ván
Magyar Vegyészeti Muzeum

Kozák Káro1y régész
1014 Budapest' Táncsics \l. 1.
Országos Mtlemléki Feltlgyel ség

Lázár Sanolta régész
2500 Esztengom, Bajcsy Zs. u. 28.
Ba1assa Bálínt Muzeum

L rinczy Gábor r'égész
4400 Nyinegyháza, Benczun tér 2L.
J sa Andnás Muzeum

Laán Tíbon ménn k
1119 Budapest, Puskás T. u. 26lb /tayes/
KGST Fénkohász ÁB

Dn. Magyan Kálrnán régész
7400 Kaposván, Rippl-R nai tér 2.
Rippl-R nai Muzeum

Mikl s Zsuzsa régész
1250 Budapest, Urí u. 49.
MTA Régészeti rntézet
Molná'r Lász1 négész
gdof Zalaegenszeg Pf. 176
ZaIa megyei Muzeumok Igazgat sága
Ottományi Katalin négész
2001 Szentendne, Marx tér 6.
Pest megyei }4uzeumok Igazgat sága

Dr. Patek Erzsébet régész
1250 Budapest, Uní u. 49.
MTA Régészeti Intézet

Parnagi Gy rgyi r3gész
1052 Budapest, Kánolyi M.u. 16.
Budapesti T nténeti Muzeum

Simon LászI6 régész
2750 Nagyk nos, Ceglédi u. 13.
Anany János Muzeum

Sz ke Mátyás régész
2025 Visegrád, F u.. 29,
Mátyás kiná1y Muzeum

Dn. Torma István régész
1250 Budapest, Uni u. t{9.

MTA Régészeti rntézet

Takácsné B. Katalin tudományos kutat
11l+ 3 Budapest , Néps tadion u. 14.
Magyan Á1lami Foldtani rntézet

Dn. T r^ Lász1 igazgat helyettes
8201 Veszpr:ém, l,enin 1iget 1.
Veszpr'ém megyei Mttzeumok Tgazgat sága

Dr. Tor csik Zo1tán igazgat
B201 Veszprém, l,enin 1iget l,
Veszpném megyei Muzeumok 1gazgat sága

Dr.
8201
MTA

Gegus Enn egyetemí tanár
Veszprém Pf. 28

Vegyipani Analitikai Kutat Csoport

Gy ri Ánpádné muzeol gus
2800 Tatabánya II.' Kossuth u. 10'
Megyei Munkásmozgalmi és lpant r"téneti
Muzeum

Hadnagy Lász1 muzeumig azgat
8500 Pápa
He1yt rténeti Muzeum

Heckenast Gusztáv kandídátus
1250 Budapest Pf. 9
MTA T ntéirettudományí' Íntézet
Dr. Hegyi Imne kandidátus
9401 Sopnon Pf. 145
K zponti Bányászati Muzeum

Dr. Horváth István muzeumig azgat
2501 Esztengom Pf. 19
Balassa Bá1int Muzeum

Holpont Ágnes régész
2oo1 Szentendre Marx tér' 6.
Ferenczi Muzeum
Hammer" Fenenc tudományos kutat
112 4 Budapest , Véncse tl. 7 .

OMBKE

r ].on Gábon r,égész
2 600 Vác , Muzerrm u. 4 .

Vak Bottyán Muzeum

Istárrovits Eszter régész
4400 Nyiregyháza, Benczur tér' 21.
J sa Andnás Muzeum

rTár Márta kémikus
1476 Budapest 100 Pf. 54
K zponti Muzeumi Igazgat ság

Dr. Jerem Enzsébet rég6-sz
1250 Budapest, Uni u. 49
MTA Régészeti Intézete

Dn . Kralováns zky A1án r,égész
8200 Veszprém, Lenin u. 5.
Bakonyi Muzeum

KiszeIy Gyula tudományos f munkatár:s
]'117 Btrdapest, Kaposvár u. 13-15.
Országos Mtlszaki Muzeum

l0



Dr. Remport Zoltán
1111 Budapest, Budaf oki tr'. l>7 / a
OMBKE

Dr. Uzsoki András
82oo Veszprém, Lenin u. 5. '
Bakonyí Muzeum

Dr. K. Varga Míkl s rizikus
4001 Debnecen Pf. 51
MTA Atornmag Krrtat intéze t

Dr. Va1ten llona négés z
1014 Budapest, Táncsics u. 1
Or:szágos Miiem1éki Felrlgyel ség

V r: s Cabníel1a négés z '

6701 Szeged Pf. 47tl
M ra Ferenc Muzeum

Dn. Vastagh Gábor tud.kutat , kérnikus
1115 Budapestt Bart k B. u. tt:

A hanmadik nap utols programpontja
a kemence és milhely leletkataszter adat-
gyiljt lapjainak bemutatása és megvita-
tása. Az IT jelen számában k zr"eadjuk az
adatlap-tenvezetet azzaL a kéréssel,
hogy mán az eL z napi munkavacsonákon
kí-ki tegye meg m dosítási javaslataít'
hc'gy a tanácskozás harmadik napjárra orég-
leges adatlapot /vagy ezt felbontva a-
datlapokat/ doIgozhassunk kí.

ADATLAP
IPARRÉGÉSZETI OBJEKTUM / Iel.et/ NYILVÁN-

TARTÁSÁRi\

I t e n v e z e t /

ld. kil1 n betétIapon

IRODALMI FIGYELI

Kisze'ly Gvula: A nagyaronszágí vasko-
hászati t rténetinás és kohászati muze-
o1 gia multja, jeIene és j v fel.adatai.
Bárryászati és Kohászati Lapok. Kohászat.
114. évf. 19B1. 5. szám 196-2o8.
SaIg tarjáni el adásának sz vege, amely_
b 1 kiemeljitk:|lA m szaki tudományt rténeti kutatások
tov.ibbi fej 1 désének biztositása ér-deké-
ben szilkséges szervPzéui feladatok k -
z tt igen fontosnak tar'tjuk, hogy ko}rá-
szokb 1, t rténészekb l, t,égészekb l, le-
véltárosokb l és k zgazdászokb l á11
kutat - és feldo1goz kompJ-ex szervet hoz-
zunk 1étr'e- az el negedett Kohászati 'l r_
téneti Bizottság. ut daként, mert enélktJt
enedményes, konszentj kohásaat c rténeti.
munkát lehetetlen e1képzelni.
Sziikséges ggy koor:diná1 Szenv, mán csak
azért is, hogy tudjuk, orszá'gos viszony-
Iat}ran, lro1, ki és mílyen kohászatt rté_
neti munkáva1 kiván foglalkczni, Vagy
már ténylegescn fograIkozík.''

HMS NewsIetter L2. The Historícal
Meta fEBi.

A tartal-omb 1: rrsecondly, under Roasting,
Bloomirrg on. Smithing?" Jamgs Cle1land
a leparrment of Metáltuffiats
Science munkatársa /Cambr"idgel régészek-
ke1 keres kapcsolatot salakminták megsze?-
zése végett, hogy a r mai kori kovács-r
oIvaszt kemence s a k zbil1s fázísok sa_
1akjainak tipol giai elválasztását tovább
finomitsa s kidolgozza. /Szenk. megjegy-
zése: terepbeján régészeknek fontos in_
formáci t adhat a fe1szinen ta1ált Vas-
salak kinézete, eset1eg határozottan u-
ta1hat o1vas: t kemencére l VaEY kovácsmii_
he1yne. R mai korí telepeinken mi is sok
vassalakot ismer"Ílnk, olvas:t kemence a_
zonban még nem kerttlt el ebb l a konb l.
Alro1 r mai villában kemence volt l az Ké-
s bbinek /korai k zépkoninak/ bizonyult./

R. P1einen uj kisér1eti o1vasztásr: 1
ad frTiffiiTkob 1 /Brno k zetében/. A
kisér"].etné1 r'észt Vett B. A. Ko1csin
Moszkváb 1. A 9. századi minta alapján
felépí.tett kemence a mi nerneskéri tipu-
sunkhrrz hason1itott, mellnyilását vékony
agyag.Lap zál,ta e1 a fujtatásná1. Indiai
herildt:Ltot használtak az o}vasztásnál
/Ee2oi1 z 60 %/ . Az érc.L200-125o co k -
r.ill o].vadt. 4-5 t5ra hos száig tartott az
olv:sztás. A salakba ágyazott vasszel.l-
csék ana1í_zise folyamatban van. /HMs
NewsI./

Lisengeyinnung un4 - Ver"arbeitung in
den Fntihzeit. Leobenen Gr"ilne Hefte. Neue
FoTg;-Eerausgegeben vom Montanhistori-
schen Verein fttn tisterueich. tlien 1981.
lP,eichenau an cier Raxban J-977 szepteml-e-
r"ében tantott tanácskozás e1 adássz ve-
gei.
A tantalomb 1: r. Reichenau und das frílhe
Eisen; II. Ausgnabungen und Funde /ása-
tárck és leIetek Morvaországb L, Bajor-
országb 1, Burgenlandb l/.
K. Ka'us: Lagerstátten unri Pnoduktíons-
státten des ''FERR|JM NORICUM'' ilrr I. Jh.
v. Chr.
A dolgozat kívál sszefoglalása az erldi-
gi burgenIancti''' rskohászatí kutatásoknakr
bányafeltárásc'knak. K 1jn s figyelmet ér-
demel amiatt_ is, trogy a vizsgált tenil]-et
a nyugat-magyar'c,nszági vasvidékke1 ssze-
ftlgg. A ke1ták Fels p.rIya / 0berpullenclorf/
k nnyékén noricumi \'asat olvasztottak.
/Vti. feniebb/

Fríllres Eise:r !n Eunopa. Festsclrrift
war:i3ilTTiT E'Tuyan zu,seinem 7o.
Geburtstag. Sch.rfÍtrauSen 19B1. pp 139.
''A Conrjté pour la sid,<nrirg,_e .l:lcíenne de
1'tJT-lPP 1. Syrnposiumának e1 adás.ri i ad-
ták ki a szép kiáll'itásu kotetbelr a Comité
e1n,1kériek 70. szÍiletésnap'tára, R. P 1einer'-
nek a Comité titkárának el szaváva1.
/ S zer. . l{arol<l liae f ner/

lt

A tartal"olnbol: R. l'. 'l' lecote: A legko-



rábbi vas Eur pában és a meta11urgia
kezdete I
G. Va4oufakis: Mínoszí és mykénéi Vas-
ffilataj.;
V. Trbuhovic: A kés llr'onzkor és korai vas-
Eor-p ja K zép- és Nyugatbalkán vi-
dékein; i'
!,1. Kimmig: Vaskard egy urlnamez s kuLtu-
rás sirb l lHaB 3/ Sirrgenb 1;
/a kard metaIlográfiai vizsgálata P. 0.
F9}L,T. ll. Enismann' W. J. 'Muster to1-
laDol/ i
J. Gomez - J. P. Nohen: A legkorábbi

yakr l;
J. Alexanden: A vas használatának kezde-
Te B:ffiillffian;,
z. Brlkow kiz Az Odera és Visztula k rnyé-
RT-]EEFé?íEb vasleletek és vasércel for:-
du1ások a Iausitzi kultura ter:illetén;
lJ. Hingst: A vaskohászati 1e1 he1yek és
az skoni te1ephe1yek sszefilggése
Schleswig-Holsteinben ;
E. Nvlén: A bronzt l- a vasig Svédor.szág-
ban - kulturgeográfiai analizis;
B. G. ScottÍ A vas használatának eredete
as k-%FáTlEjl dése Inors zágban r"égés zet i,
nyelvészetí és ínodaImí adatok alapjárr;
B. A. Snamko: Keleteur pa legrégibb vas-Eerffi-
$. Pleínen: A vas utjai Eur pában.

Mrt tseitr"ágen Von
M. Rudolfs. Studíe á:
oGgT;vTr Víien 1980. Pp. 68, 61. tábla.
R. Pittioni e1 szavávaI.

A vassalakok kil1s és bels tipo1 giá-
jáva1 foglalkozik. Leinja a kiils - és be1-
s vizsgáIat szempontjait és javasolt sor-
rendjét a le1 he1yen val ]-elet sszeftig-
gések r gzitését l a kémiai, ásványk zét-
tani vizsgálatokig, metal1ográfiai csi-
szolatok kiértéke1éséig és a kti1 nboz
enedmények sszevetéséig. Mindezekb l az
o1vaszt kemencében 1ezaj1ott nedukcir5s
folyamatra ktivetkeztet vissza.

A munká't az si vaskoh k olvasztási
teehnikáját vizsgál mtiszaki szakemberek
és a 1e1 he1yeken vassalakkal taláJ,koz
régészek forgathat ják haszonnal.

MOST JELENT MEGI

MOST .TI]I,EN'T MEG!

Megielcnik az Akadéntiai Kiadlnál

ARCHAEoLÓGIAI ÉnrnsÍrt5

A Magyar Régészctt
é s M ilr észe l liir l érc l l Tát sulat
l ucl onuÍ nyos tol y l ra la

Szcrkcszti Ftikp Fcrcrc

A ic.lyÓirat a maByar fiilditn cg1kor élt népk ttlrréneté-

vcl és régészcti hagyatékával foglalkozik. .'. lcgÍtjubb
szakmai credménycken klvill rgndszcrescn értcslt az or-
ságban foly lsatásokrll, m cnrléki fcltáráscrkr l,

régészcti konfcrcnciákr l. lsrrrrlelesekct k ztil a bel- és

ktllf ldi szakmt;nkákr l, tud slt a rÉgészettudcurrány hl:
rcír l. Évcnként kilzzctcszi e ma3yar régészcti bibliogrii-
frr.

Mc&iclerrik éventc l ltltct 2 filzctben
Évi cl lizctési dlja 90,_* Fl
El fizethet a Postu K zpontl Hlrlap lrorlánál

Í]ZEB5ESZI'ŐSÉGI PoSTA

Az.IT Yánja miiheIyek, -iPari kemenc:í:k,
Vagy ipari vonatkozásu régészeti leletek
e1' kerij1ét:ér l a hiradásokat, va1amint lri-
reket a négészeti 1eletek mi.]szaki vj.el;gá-
1atair 1.

Kijzo1lLik r gészek kivánság.rit, ha ]'t:-
letanyaguk mtiszaki n természet'tuodmánvos
vizsgá1at.eit fontosnak ité1ik.

K zr:ead j uk természettu<l sok, mtlszakí
kutatok kérését, ha témájukhoz rég6sze-
ti leleteket kénnek elemzésre.

A szerkeszt ség címe:
G. .y. Sopron ' F -tér' 6. 9400
Liszt Fenenc luluzeum Régészeti nér;zlege

Kézirat gyanárrt! l,tizárva: 19B2.vI1. 31.-é
Szenkesztette : Gomori János
Kiadja a KMI . F.k.: Ér'í István
KMT Rota 10t) plt1. }'. v. : Gá1 Sánclor"né
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ADATLAP
IPARRÉGÉSZETr oBJEKTUM / LELET / NYILVÁNTARTÁSÁRA

A lelet / objektum/ megneve zésez

Leltáni s záma:

I. Lel hely II. Kont Kultuna IIT. Ipanág

r.'
}. K zelebbi lel hely lk zség, hatánrész' rnegye' jánás, hnsz,

ténképv ázlat/
2. Lel k ntllmények /ásatás, leletmentés, tenepjárás/

. . t . . . .. . o ! . . .-r. ideje

3. A lel hely jellege /telepr temet /

4. Hol taláIták /sín, ház' g d r, kemence, tflzhely' milhely' kul-
tunnéteg az el bbí k zelében t..... o...................t.o..

sz nvány, eInejtett lelet stb./
5. K zelében talált egyéb objektumok ............ o o o.... i.... o.

6. Stratigráfiai he1yzete ....... !.. o... ! o t.. t............... t.

7, Geofizíkar
si helye/

felkutatás adatai lkí végezte és mikon, doku. rzé-

8.

/ geoelektnomos

magnetométenes

felmérés térképe/ r r r. o............... o. o.. t t

ménés izogamma Vonal ténképe....... o... !. t..

g.

10.

11.

A fe1tán neve /vagy a tenepjár /

Az ásatást végeztet intézmény ...t o... .................... t

A 1el hellyel kapcsolatos egyéu megj egyzések .. .. ... . . .. .. . .

L2. Ismer:etlen le1 hely . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . r . . . o . . . . . . . .
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II.

1. RelatiV kfOnOl gia ......... o............. .... o. ..........
:

2, Datál kerámia .............................'.............

3. Pénz, énem ........... o............................... '. ' '

4. Egyéb datál lelet ...o.............. o... o................

5. T rténeti forrás ........o........................o.......

6. Cft+ a a a . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' '

7, TenmolumíneszcenS kormeghatározás, j"gyz k nyv szánta . . . . .

8. Archeomágneses kormeghatározás, )egyz konyv száma . . . . . . . .

9. Ter"mészettudományos kormeghatározást v6.gz kutat neve'
munkahelye, mikor végezte a kormeghat.irozást . . . . . . . . . . . . o

10. Konmeghatározás lelettipus a1apján ..... ... .. ........ .....

11. Egyéb a lelet korával kapcsolatos megjegyz ,s .............

L2, Kora meghatározatlan ............ t....... o.o..............

I{T.

1. A Ielet anyaga /agyag, k ' VaS' ré,z, bronz, lom'_ eztlst'
salak, égett f ld; rotaue ásott godor, falazott épitmény'
téglaépitmény stb. / ........... ... . ... .. ..... .... .. o. .. ...

2. Bánya, bányag d r

3. Miihe1y / godor mtihely , szabadon á11 épi.tmény/

4. Éget kemence, olvaszttikemence, ttizhe1y / v , toredéke/

5. Szerszámokr Szkoz k / nt tégely, rrt kanál, fuv cs , ka-
1apács, ii}1 , fog , lyukaszt vas, ont forma stb./

6. Melléktermék /salak, brclnzhu1ladékok stb. /

7 . Fé lké s; z ter"mék / buca , bron z lepény stb . /

B. Méretei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9, Rovid leirása ..'l ............. t. o............... o.........

lo. Állapota / ép, darabokra t r't , stb. /
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11. Kezelése, konzerválása /vegyszerre} kezeLt-e? /

L2. Ha objektum, akkor a benne talált fontosabb lelet említése

13. Mélységi adatai a jelenlegi felszint } ................ '..
14. Vázlatrajz az objektumr l V. leletn l ...........o........
15. Foto . . . . . o . . . t . . o . . . . . o. t o . . . . o ! . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . r . . . .

rv.

1. Használat V. miik dés r vid leinása /rekonstnukci ja/ . . . . .

2. Ttlzelés m dja /tatátt faszén meghatározása/ ... . t.. .. t. . .. .

Ki határozta meg, mikor? . o. o o. o .... ..... . .... ... t....... .

3. R vid sszehasonlit értékelés ..o............t.O...t......

V.

analíz is enedménYeí , kí vége zte , rníkor?

Jegyz k nyv száma ........ .'............ !... o... '.... o.....

2. Metallográfiai ana1izis eredménye, ki végezte, míkon?.....
l.. t... ..... .,...... . Jegyz k nyv száma ...... o. ....

3. K zettaní vizsgálat' ki végezte, mikor?
... ... . Jegyz k nyv száma

4. R ntgenemisszí s analízis, ki végezte, mikor?

aaaaoaaaaoaa

l . . . . . . ..,. . . . . ... . o Jegyz k nyv száma . . . t . . .. . . . .

5. Elektnonsuganas n ntgen míkroana1izís' kí' mikor t........
................ o.......... J-egyz konyv száma ........ t...
-2Lézer miknoszinképelemzés, ki, mikor ..... ..... ...........

.... Jegyz k nyv száma ............

Spektnokémiai vizsgálat, ki, míkor ........ o..... o...... t t

............ r.............. Jegyz k nyv száma ............

Egyéb természettudományos vizsgálat . .. o. .. ...... ..... ... .

I. Kémiai

6.

?,

8.



1. A lelet rzési helye
i

2. Dokumentáci k rzési
3. rrodalom, k zlés V.

4

VI.

. t a a a a a a oa a a a a a a a.. a. a a.. a aa a aa a 
" "'

helyei | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' '

em1ités '. . . o o . . . . . o . . o . . . . . . . o . . . ' ' ' ' '

4. Hívatkozás adat1apra /objektumok és leletek sszefiiggése/.

VIl.

1. aaatr"lvev neve, foglalkozása ..... o.... l................

2. Adatfelvev munkahelye, címe és te1efonszáma ..o..........

3. Az adatlap kít ltésének íd pontja és helye ..t......t.....


