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Megváltozott b vtl}t cimme1 kerri} az
' az lparr.égészetiTájékozo].vas kezébe
tat II. évfolyamának 2, száma. gá ok,
mint mán enr L az eL z számban hint
adtunk hogy a Magyan Tudornányos Akadémia
' Akadémiai Bizottsagá rorténelVeszpnémi
mi Szakbízottságán belti1n miítegy
_it az
Ip anné gé s ze t í Munkabi zot t s ágb 1 Li'16rr. rl
ez év e}ején megkezdte munkáját az
Archeometníai Munkabizottság. Az e1k vetkezend id kben e két biáottság
k z s kiadványban kivánja tájét<ozfatni
az éndek} d ket tevékenységér1.

'\,

A jelen szám els sorban az Archeometníaí
Munkabizottság hinanyagát koz]i, konfenenciákr 1, egyéb k zérdekil eseményekn 1 ad infonmáci t ísmenteti az eáoíg
' aIapján a Magyarorbeénkezett adatlapok
s1ágon ancheometniaí vizégatatoxa{
végz k még korántsem teljes névsonát.
Elinditunk ezen kivttl egy sorozatot,
ame1ynek keretében a kiil-dnb z intéámények
bintokában lév archeometníai szakirodalmat kivánjuk annotált bíbliognáfía
fonmáJ,ában rnegismentetni az enaáttoa kkel.
Remé1jilk, hogy az lparrégésze!i és
Ancheométniai Tájékoztat6 nozZájánuI a
négészek,muzeol gusok és a tenirészettudományos szakemberek k z tti egyilttmttk dés továbbí b vítéséhez,
és a tindkét
felet éndek1 infornácí k -tenjes ztéséhez,
cseréjéhez.
A szenkeszt

pnnRÉoÉszeniluNKABtzortsAo

ÁSATÁS0K

- Nagybak nak tratárában, a falu déli
részéntenepbejárás sonán kovácsmiihelyt
vagy vasolvaszt llaz tantoz g dnot
ta1ált Honváth Lász1 és Vánáon Lász} .
A Za1a megyei négészekebben az évben
tárják fe1 az objektumot.
- Zalaszabant ]- D-ne, a Za}akanos felé
vezet ut me}lett egy szétszántott
mészégetkemence manadványait figyelte meg lJonváth LászL és Vándon LászL ,
A tenepbejánáson r mai te1ep nyomait
ís feIfedezték a mészéget kémence k ze_
lében.

kelta te1ep kutatásakon Vassalákokat
talált Manx Mánia, a Zala megyeí muzeumi szervezet munkatánsa.
- A Gy n-Sopron megyeí Szí1 k zség }ratánában tenepbejánáskon vassalakot taláIt
T. Sz nyi Eszten. A salakmintát az
Ipanrégészeti Munkabízottsághoz ktlldte
be Sopronba
- A Sopnonban.éptll Jeneván lak telePen'
a Knáutacken /korrábban lbolyanét jeráéstl/ Iel helyen idén felszínr"e ker" lt
az els magyanonszágí kelta vasolvaszt
vagy ujnaízzít
Az itt
' Jerem Enzsébetkemence,
ásat
/MTA Régészeti
Intézet/ G m ni Jáno.st kénte-fe1 a
keme_nce feItánásána /Líszt F. Muzeum,
Sopnon/. A kemence foItjában kenekdeá,
lapos vassalakok jelentkeztek, hasonl ak a kovácsm{lhetyekb l ísmer"t salakokhoz. A kemence bels átmén je 3o Cillr
medencenésze en sen sztlnkérréégett,

Z

o]-dala k nben konábbí kemencék t redékeÍb l / f Leg fujtat tégIák danabjaib }/'
kisebb k vekb 1 és Vassa}aktrjnedékekb }
á11. Ez az agyagbarakott kemencefal
4o cm S zéIes. A kemence mellnyilása el tt
kevés fo1y salak, faszéri és két fujtat tég1a darabja kentllt el . A vaskos fuj-

tat tégták ménetben és fonmában az is_
mert bungenlandi és síegerlandi darabok_
na hasonlitanak. Kenárníat nedékek a1apján
a kemencét a kelta telep legkés bbi peri_
dusába, az i.e. r. sz. második feléne
Iehet keItezni. Mivel a kemencében és
mellette vasénc még apr zuza}ékokban
sem kentllt eI , val szintlbb az a feltevés, hogy a kemence ujr"aízzít voIt,
tehát a koh telepn l behozott bucákb l
itt alakították ki a vasnudakat, ame}yek
'
azután a kovácsokhoz kertjltek.
NEMZETK

ZI

ARCHEOUETRIAI

UUilKABIZOTTSAO

HINEI

D0KUMENTÁCIÓ

- Dn. Bakos Mik} s egyetemi tanán
/Veszpnémi Vegyipari Egyetem/ javaslatot
készite'tt a numízmatikai tárgyak vizsgálati eredményeinek n gzitésére. A terve_
zet éntelmében a leírt adatok két nagy
csopontot képeznének/ az elemzés el tt '
valámint az e} készítés'ésaz eIemzés
sonán felvettek/ ' sszesen harminc adatot /a tángy leirásao le} helye, ménetei,
mintavé_
á11apota, valamint a tisztitás,
tel és az elemzés / és a tárgy fot Vagy najzdokumentácí ját tantalmazná az
adatlap.
A javaslatot az egyes pontokhoz tantoz
magyanázatokkal egyiitt szétktiIdttik birá}atra, kérve, hogy az észrevételeket
1983. okt. l-ig juttassák el Bakos
l"tikl shoz, illetve akik nem kaptak a
tervezetb l' és érdek} dnek, fonduljanak
hozzá. /Cim: Veszprémi Vegyipani Egy"_
tem, 82o1 Veszpném, Pf. 15B./

}GPCSOLATOK

- Az Industnial Archaeology szerkeszt ségébe killd tt tájékoztat nkna Angliáb I
J. Kenneth Major t dz Internationa]
Molino}ogícal Society e1n ke keneste
meg munkabízottságunkat ma}omipari mrl-

emlékek iránt éndekl dve. Számána
1len István /Malomiparí Tn szt'
Veszprém/ ktlldbtt adatokat, és felvette
a kapcsolatot ezzel a nemzetk zí szenvezettel, ame}y megkilldte Magyarországna
a Tár.saság alapszabályát és névjegyzékét,
/Ezek !,l ].len Istvánná} talá1hat k'
cime: Veszpnénr, Kádártai u. 9. 82oo /

V'l

ARC}rEoyETRIAI MÓDSZEREK SSZEHAS0NLITÁSA

- Eey adott a}apanyagu tárgy legmegfe1eL bb elemzési m dszerének kiválasztásához szrikséges a rendelkezésre á11
vízsgálati eljánások osszehason]_itása.
Erne tettek már kísénletet például bronz_
tángyak vizsgá1atánát /v'l. T. Chase:
Comparative Analysis of Archaeological
Bnonzes, Archaeological Chemistny, Am.
Chem. Soc., V'lashíngton, 1974.P. 148_186. / .
Most Takácsné Bir Katalin régész
/Magyan ÁI1ami F ldtaní Intézet/ végzett
ílletve végeztetett vízsgálatokat pattintott k eszkozrjk n az anyagvízsgálati
eredmények konreláci j ának megállapitására. A vízsgátati enedmények megvita_
tására az Archeometniai Munkabizclttság

PÁLYÁZAT

Mint már arr l e}s számunkban hirt
adtrrnk' 1983-ban a MTA VEAB T rténeti
Szakbizot tság munkabizottságai k ztll
az Iparrégészeti Munkabízottság in ki
páIyázatot. A pá1yázat témái az a}ábbiak:
1. IpanrégészetiIeletek archaeometniaí
vizsgálatai. /Konknét' még k z letlen vizsgáIati enedményekke1. /
2. Egy ipanág /mestenség/ t nténete
Magyarországon a négészetíleletek
alapj án.

novembeni ti1ésénkerr-i]- Sor.

3. Eredmények és lehet ségek a hazai
VaS és fémt nténet kutatása terén.
/f1s sorban tenmészettudományos,
milszaki szempontb l. /

ANYAGVIzSGÁLAT

- Tokorcs k zség /Vas megye/ határábarr
mé1yszántással k ze} 1o.ooo darab
4. sz-i kisbronzb 1 á11 énemle}et
kerrilt el . Az érmek Vas szerszánokka]egyl-ltt e1y vorosr"éz edényben voltak
'
malomk vel fedve. A LeI iie1y kozelében
4. sz'i kenámia' VaSsalak, patics,
tegulatonedékek jeleznek kisebb telepi.ilést. Az ásat /Medgyes MagdoIna, Savaría
Muzeum, Szombathely/ ktilonb z anyagvizsgáIatoknak kivánja alávetni a pénzeket, vastárgyakat és salakokat, amihez
munkatársakat keres az archeometría
terrlletén is tevékenyked természettudományos és mtlszaki szakemberek k z tt.

A páIyamilvek bekttldésíhatánideje 19B4.
szeptember l.
Az els dij: 1o ooo Ft
A másodík dij: 6 ooo Ft
A harmadik dij: 4 ooo Ft.
Az eredményhirdetésne 1984. decemberében
ker rll sor.

2

- A

MTA

Izot p Intézete és a

VEAB

Ancheometniaí Munkabízottsága k z tt
Iétnej tt megáIlapodás énte}mében az íntézet munkatánsaí /Dr. Bin Tanás f osztályvezet ínányításáva}/ roncsolás_
mentes n ntgenfluoneszcens vizsgá}atokat
végeznek a muzeumí tentlletnek /szervetIen anyagok azonositása, Pl.: bevonatok,
festékek, tvtlzet-i5sszetétel stb. /
sszesen 6o munka rában ez év végéig.
Az igényekkel kénjilk' hogy a k vetkez
címen jelentkezzenek: Jár Mánta,
K zponti Muzeumí Ígazgat ság, 1o87 Bp.
K nyves K. knt. 40. te}.: I37-22o.
A ténitésmentes vizsgálatí }ehet séget
a Budapestí T nténeti Muzeum /bnonzkancs ktll nb z nészeínekalapanyag-

Végezettll k zzétesz nk két hÍndetést
téritéses vizsgálatokna vonatkoz lag
azzal a rnegjegyzéssel, hogy rnindkét
team foglalkozott mán mrltángyak vizsgálatával, /obszídíánvizsgá}atok elektnonsuganas miknoanalizissel - ANALSPEK; a
kononázásí palást szálfot inak scanning
elektnonmikroszk pos felvéte}eí
INNOVATEXT/.
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- A Muzeurni HinlevéI 1983/5. száma már
k ||Dr.
z }te az alábbí hírtt:
Benényí Dénes akadérnikus a MTA
Atommagkutat trntézeténekigazgat ja
és Mészár"os Balázs, a Somogy megyei
Muzeumok szenvezetének ígazgat ja
máncíus 7-én a két intézményk z s
ancheometniai kutatásaína vonatkoz
egytlttmilk désí megátlapodást ínt alá
Debrecenben. A kutatás cé1j a az
enengiadís zpenziv n ntgenmíss zi s
ana}itikai m dszer. arrcheometníaí aIkalmazása. Az egytlttmiik dés ker"etében tovább folytat dik az e}síjsonban
somogyí avan bnonzleletek és más
konokb 1 származ fém tángyak vizsgálata. A kutatás kítenjed más anyagok
/kenámía, tlveg, csenép, festék' stb. /
REA m ciszer"nel t ntén elemzéséneis.''
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vizsgá}ata és sszehasonlítása/ valamint a SzépmtlvészetíMuzeum /ismer.etIen
enedet[l beiuonat azonositása fémedényen/
mán igénybe vették.
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Magyaronszágot Erdélyi BéLa épitészmérn k /Budapesti Milszaki Egyetem/ és
Bir Tamás fizikus /MTA lzot p Tntézete/

K0NFERENcIÁK

- A 23. Nemzetk zi Ancheometniai Szimoozíumotr
ték meg Nápolyban.
2o onszágb } 13o kutat vett nészt a
konfenencián. 59 el adás hangzott el,
a Poszter-kíállítások keneté6en pedig
tvenen ismentették kutatási enedményei_
ket az alábbi témak n kben:
Régi technol giák: nem fémek
Leletfeldenités
Régi fémek és metalIungia

képviseIte. El adásaik cime:
B. Erdélyi: Dating of anchitectunal
monuments by Tl-method in
anchitectunal history
B. Erdélyi: Map-making on the isolinear
soil nesistance by computer
T. Bir
Gy. Pátkai r Thermoctrnrent
measurements on obsidian
Az alábbiakban k z 1jrik Bir" Tamás és
Pátkaí Gy ngy e1 adásának a konfenencia kiadványk tetében /az el zetes
neztlmék gytljteménye/ m gje]ent sszefogIat ját /a szerz k á1ta1 kiegészitett vá')iozat/ .

Enedetmeghatánozás

SzenvetlerÍ anyagok konmeghatározása
Szenves anyagok konmeghatározása
Matematíkai m dszenek

A me].lékelt táblázat - minden eI adást
figyelernbe véve statisztikát ktjz '.L az,
énintett tángyakn I /anyagokn L/ illetve
az alkalmazott m dszenekr 1. Ez nmagában nern vaI' szinrl, hogy hil képet ad
az ar:cheometria heIyzetén l, de más
informáci kkal sszevetve talán igen.
/Egy-egy e} adás t bb helyen is sá"o"pglhet, ha t bbféle m dszert vagy egy
m dszen t bbfé1e alkalrnazását mutatiá
be. /
11 e} adást nem lehetett a táblázatba
besorolni, ezek egyedí illetve m dszentani_ pnob}émákat ér.intettek /pt.: a
torin i lepe1 vizsgál+fia l dZ o}duvai
1eletek éntékelése,c'' m nése gyorsit val, tenmovizio stb./
n rée{
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/ vagy tenmokonduktiVitás/
segítségéve1Hwang és Fnemlin végeztek
e1 sz r konlneghatározást vulkánikus
bazalton 197l-ben /I/. Egy másík vulkánikus tenméks &Z obszídián forrtos sze]]epet játszott a régi korok keneskede1mében, ezért rninden olyan m dszer, arnely alkalmas ezek enedet- vagy konmeghatánozásánal nagY jeIent séggel bir.
A ké1niai sszetételt és a tenmolurnineszcens je}lemz ket vizsgálták, és
sszehasonlitották' hogy krit nbséget
tehessenek a le}retséges 1e1 helyek
k,Sz tt, mig a hasadásí nyomok számlálásán alapul konmeghatánozás éntékes
infonnráci kkal egészitette ki ezeket
a vizsgálatokat /2, 3/,
A termoánam-jellemz k kiegészit és uj
infor"mácí kat is szo1gá1tátnak, és
val sziniileg a rnirrta átIátszat}ansága és
feltlleti viszonyai kisebb méntékbenbefo}yáso1ják a mér.ésienedményeket, nint
a tenmo1umineszcens vizsgálatnál. A
magyanonszági Tokaj -vidékr L szárrnazt'l
obszídiánokat készitet'ttit e1 , és
vizsgá1tuk .meg TC nr dszerre1
A kezdeti eredmények mutatják, lrogy .r
minta szeletei ínienzív és kanakterisz*
tíkus Tc cSuc5o]r,lt .rdn.ek_ / a, nrl\-es t.rrto-mányban/ 6oo 'C f lott_' de a neprocluk.ilhat ság nem j . A rneStet,ségts g'es t bt,:st.lgárzásna va]_ érzékenységáz e'ls ti--"
olvasást k vet en leci k[cn, arri azIj e1entí , hogy egyes cs apcla f .li t.ikat ,]
hevités megSemmisit. uei t.rláituk , ltogY
UV sugárral tiintén -rés z1eges i.i"r.íi;
9_"_
/b1eactring/ lratásos és erednréíyesaz
dtizisok neglratánoz3sára.
!$Yenér.ték|i
je1lenrz k nagy nrér'tékiianal giát A
TL
mutatnak a TC jellemz kkel /j lfehe.L a
Tc és TL csucsok kozott korrálácic1t
a ternészetes TL cSLlcSon, lloo oc_on cs;rk
1ehetett megfigyeLni/ , éí;ugy tilnik,
hogy egy lromogén fnakci a .I

Tenmoár"amok
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ket r-epnoduká}hat bbá tenné épp,'gy, mint
a vált ánanu technika alkalmazása az
egyenáramu helyett.

ntitárgy, mint t nténeti és készitésteclrnikaí j_nfor"máci k fonrása; Festrnények
és festett tángyak konzenváIása, nestaurálása i Az optimálís muzeumi k nnyezet
kialakitása; Fémtángyak konzenválása,
nestaurálása; A szilikonok a1kaImazása
muzeumi céIokra; Miltángyak anyagvizsgálata, valatnint a speciá1ís teitil
térnakonben: Az egyházi textilíák és kétoldalon festett zászl. k konzerválása,
nestaunálása. A restaurálásí, konzenválási el adások kenetében az el ad k
t bbsége ismentette a kezelést megeL z
anyagvi zsgálatokat.
A szeminánium kiadványa, amely az el _
adások teIjes sz vegét és i1lusztnáci s
any.rgát tantaImazza, e1 neláthat lag
1984. januánjában je1enik meg.
1983. okt ber 27-29_ig nendezik R mában az e1s nemzetk zí konfenencíát a
mtltán ak konzenváIásánál alkalmazhat
roncso smentes vizspálato

Irodalom:

rÍ7ffi.

Hwang, J. H. Fnemlin',
Anchaeometny 12., L, 197o, 67-71.

/2/ C.Renfnew et al., Ann. Br. SchI.
Anchaeol., Athens, 6o, 1965, 225-24?.
/3/ S.A.Dunnani et al. , Natune 233, l-971.,
2)2-2)5.

* A IV. Nemzetk zi Restaunátor Szeminá-

nium

deZte a K zponti Muzeumi Igazgat ság
Restauráton 0sztálya 19 onszág kb. }5o
képvise1 jének nészvételéve}Veszpnémben. A konfenencián, amelynek a MTA
Veszpnémi Akadémiai Bizottságának székháza adott }ielyet, kb. 6o el adás hangzott el az a1ábbí témak r kben: A restaunáton' a muzeol gus és a tenmészettudományos szakemben k z s fele]- ssége; A
!cR

AIPnD

ITALIAN SOCIETY FOR
NONDESTRUCTIVE TESTING

máso}atát.

CENTML

evaluatlon of mechanical
-vonoss
in wood artilacts;

]NSTITUTE

FOR RESTORATION

nlevé1

proparties and datacll-

evatuation ol machanlcal properties and delacti-yenoss
in composlte and multilayer materials;
determination
-nísáes.

The Conlerence ls organized with ths patronage ol
the Ministry |or Oultural and Environmental Proberty,
with the participation ot ICCROM and the C.N.R. br
Center Works oÍ Art, Rome,

ol

detectiveness

ln

palnts and var-

Evonts:

VislÍ to; an art loundry, the archoaological zone ol
Fori lmperiali, lstituto Centrale del Restauro, the rastoration Laboratory of Marco Auralio monumantp.

Place
Villa della Farnosina
Patazzina dell'Auditorium

Deadllne íor authorr

Via della Lungara 230, Homa

3Ot"

Alm oÍ lhe Gonlerence

tions ol Nondestructlve Tostlng (NDT) in order to

pAl

words)

in Engllsh.

Partlclpallon íeer

ascertaln phystcal and chemicat characterístics and
sÍate ol consarvation ol tho materials and sÍruc_
tures of works of art..
'l,é

Lit. 80. O or $ @
Lit. 40.N0 or $ ffi lor authors
Banquat is includad

2) To bring to the attantion ol conservators and researchers ths potentla/ uses, in th,e specitic liald ol
works ol art, ol NDT methods applied successlully in
other Ílelds (industry, transport, nuclear applications,

Payment

On currant account n. 4395 ol tha Credito Agrarlo
Bresciano Bank - Agancy H. - Brescia ltaly

etc.).

8ectlonr oí the ConleÍonc.

Languager

1) 9tucly ol structuras and methods Ío asca/tain the
slaÍe oÍ conservation ol Cultural Properly; basic ap-

r

March 83 - Title and summary
- Final papars,

10th September'83

1) To praaent tha results of tl,a most recent appllca-

pl lcations : phologrammolÍy, ondogcopy,

aKDan }<Özreadiuk a

ttatian and Engtish

dlography,

lonlc8, acourtlc emllolon, $rmography'Áologrtphy'
rtraln meesurcmenlq methodé to ascertain the moislure excha nge betwean walls and thd surroundlng
envlronment, etc,

AIPnD -,Via Forasti, 5 - 25126 Brescla, ltaly

2)

attention to; Gluseppe Nardoni

8ocrelary

d.

Nonclestructive analytical techniques; applicallons: X-ray Íluorescenca, nuclear technlques atc.

Technlcal Secrelary

3) NDT expedences potantlally appttcabta tn tha lteld
ol works ol art.
Tlrls /asl section ls devottad to experts'suggostions

l.C.R. (lstttuto Centrala del Rastauro)
Piazza S. Francesco di Paola 9 - 00t81 Roma

ln

tel. 06/4751142
attention to: Maurizio Marabelli and Marlo Mlchall.

lraslarring Nondestructive techniques, used ln
other ílelds, to the study ol tha íollowing problems:

_

In

_

delormation measureÍnonÍs and survey ol delects

maasurdínents ol molsture and tempara,ure
bullding, materials and wall slrucÍUres,.

a3013't2762

ln matals, ston s, and wall slruclures
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A MAGYARoRsZAGoN ARcHEoMETRIAVAL FoGLALKozÓ

sZAKEMBEREK

elÖzrres

TERMÉSZETTUDOMANYOS

HÉvsonn

D!.. Bors zéki János l egY. ad j unktus
Veszprémi Vegyipari Egyetenr, Analitikai
Kémiai Tanszék
B2o1 Veszprém' Pf. 158.
Ernisszi s szinképelemzés, Lézer'mikroszinképelemzés, anaIitikai adatok fel_
dolgozása a}akfelismen m dszerreI

1982. decemberét l folyamatosan killdttlnk
ki adat}apokat azok részére, akik ancheometniaí tevékenységén1 pubIikácí kb 1 Vagy szemé}yes ismeretség révén
tudomásunk volt.
A cimtlnkne vísszakitld tt adat}apok
ssze a k z1ésre
a1apján á1litottuk
kenil1 , konántsem te1jes, eI zetes
Iistát. Kérjilk mindazokat, akik nem
szenepelnek a névsonban, és érdek} dnek
rnunkánk inánt' ktlldjék el adataikat
/név, fog1alkozás, munkaheIY, 1eve1ezési
cim és kutatási tentllet/ a k vetkez '
cimne: Ján Mánta, K zponti Muzeumi
Igazgat sá8, lo87 Budapest, K nyves K.
knt. 4o. Kiegészitéskéntinják megl
milyen vizsgáIatokat végeztek / a vizsgálatot ként személy vagy intézménymegje} }ésével, ha lehetséges, valamint az
vagy
eredményekn } késztllt publikáci
más dokumentáci adatainak k zlésével/.
Ez ut bbi adatokat nem publikárjuk.

Dr. Csetényi J zsef, egyet. adjunktus
Veszpnéni Vegyipari Egyetem
82o]- Veszprém' Pf . 158.
Szilikátkémiai technol gia, kenámiák
Dr. Csongor Éva' a fízíkai tudományok
kandidátusa
MTA Atommag KutatÓ Intézete
4oo} Debnecen, pf. 51.
'tu
C'' -es kormeghatározás
Gy rgyl nY. egyetemi tanán
LL22 Budapest, Krisztina krt. 7.
Agyagmilvesség, kenámiai nyersanyagok'
tenmeI eszk zok /kemencék/rkenámiai
technol giák, régészetícé1u anyagvizsgá 1atok
Duma

Dn. Bakos Mík} s, a kémiai tudományok
doktona, egyetemi tanár
Veszpnémi Vegyipaní Egyetem
82o} Veszprém' Pf. 15B.
Antik fémtárgyak va} diság-vizsgá1ata

Dr. Gegus Ern r V gyéSzménnk
Vegyiparí AnaI. Kém.Tansz. Kutat -

MTA

Ba1Ia Márta' geol gus
Budapesti Milszaki Egyetem Tanneaktona
1111 Budapest, Milegyetem rkp. 9.
Radiokémia, neutronaktiváci s anaIizis

csoport
82o} Veszprém' Pf. 158.
Spektrokémiai e1emz m dszerek kifej }esztése, vizsgá}ata és alkalmazása fémek,

tv zetek, nemvezet minták sszetételének és nyomelemeinek meghatánozására.
Mikroszinképelemzés, 1ézer alkalmazása.
Termikus folyamatok. Homogenítás.

Bartosiewicz LászI , ancheozool gus
MTA RégészetiIntézet
1ol4 Budapest , Uri Ll . '{ I .
á1latA négészetiásatások meghatánozott
csont anyagának számit gépes nyilvántartása, rendszenének zool gj6i kidolgozása. Biometriai egyed- és fajrekonstrukci

Gondár 1stvánné, vegyészménn k
INNOVATEXT Kutat Fejleszt
Vá}Ia}at
11o3 Budapest, Gy mr i ut 86.
Scanning elektronmikroszk pia

Dr. Gyarmati Pá]_' geol gus
F ldtani Intézet
II43 Budapest, Népstadion ut l4'
K zettan, f ldtan
Dr. Hegediis Zoltán, vegyészménn k
Csepel Miivek Tervez és Kutat Intézete
I11I Budapest' Lágymányosi ut 26.
lkon-k zépkori vas és szinesfém kohászat
t rténete

Benk Lázár' fizikus
lzot, p Intézet
1525 Budapest, pf. 77,
Termo Iunínes zcens konmeghatánozás

Magyan Á1lami

MTA

Bezeczky Tamás, nendszerszervez , négész

Magyan Nemzeti Muzeum

l37o Budapest, pf. 364.
R mai koni táno} amf rák' kerámiák
matematikai- számitástechníkai feldolgozása

Jár Márta, ok}. vegyész
K zponti Muzeumi Igazgat ság
lo87 Budapest, K nyves K. knt. tto.
Emisszi,s szinképelemzés, fém és szervetIen eredetil festékek vizsgáIata
Kardos J zsef,okl. vegyész
MTA Ta1ajtani' és Agroiémiai Kutat intézet
Lo22'Budapest, Herman Ott ut 15.
Kenámiatárgyak anyagának és készítéstechníkáj ának vizsgá1ata

Dr. Bénczi János, vegyész
Budapestí Mtlszaki Egyetem Tanreaktora
lIII Budapest, Mtlegyetem rkp. 9.
Radiokémia, neutnonaktiváci s ana}izis
Dn. Bin Tanás, fizikus
MTA lzot,p rntézet
1525 Budapest, pf, 77 .
Sugánfizika' izot ptechnika
6

Dr. Pozsgai fmne, fizikus
Milszakí Fízikaí Kutat intézet
II5l Budapest Szlacsány F. \l. }1o.
'
pia, elektronsuganas
Elektronmikr:oszk
miknoanalizís, n ntgenfluoneszcens
anali zis
Dn. Szab István, tud. munkatáns
Veszpnémi VegyipanÍ Egyetem, SzíIikátkémíaiTanszék
82ol Veszpném, Pf. l58.
SziIikátkémiaí techno} gía, ilveg- és

Dr. Káplán LászJ- r egY. adjunktus
Buclapesti Mtlszakí Egyetem' Ált. éS Anal.
Kénriai Tanszék

}I2

6 Budapest , Kis s .Iános altb
elderítése

Énenr}ralnis itások f

.

u.

34

MTA

.

í'

Dn. Kís Vanga Mikl s fízíkus
'
MTA Atornmagkutat Iniézet
4ool Debnecen, Pf. 51.
R ntgenemiss zí s vizsgálatok

I)r. Kocsándy

AIut erv- FKI

Éva, okI

. vegyész

zománckémia

13Bg Budapest, pf, 128.

Szalay Zoltánn nestaunáton' biol gus
K zponti Muzeumi Tgazgat ság
lo87 Budapest, K nyves K. knt. 40.
Fakánosít k dendnoknono1 9ía , xylot mÍa ,
' mtitángyak konzenválása,
szenves anyagu
rlvegkorn zi

Infrav n s spektroszk pia, fázísanafitika

Dn. Koltay LászL , egy. adjunktus
Veszpnémi Vegyípaní Egyetem, Matematika

Tans zék

82o1 Veszpném' Pf. 158.
Va} színtiségszámítás és matematikai

Dr. Sz kefalvi-Nagy Zoltán' fízikus
K zponti Fizikai Kutat intézet
1525 Budapest, pf. 49.
Magfizika, biofízika, nukeánis analitíka
/r ntgenfluoneszcencía, nészecskékkeI-'
tette n ntgensugánzás analizís mag'
reakci k/

statisztika

}'ITA

Dn. K lt Lász1 , vegyészrnénn k , régész
Somogy Megyei Muzeumok Tgazgat sága
74oo Kaposván' Rippl-R nai tén l.
Régészetibnonztángyak analízise

Kniston LászI

fizikus

'
giai és KnímínaliszOnszágos Knímino1
Kenámia anyagok, pígmentek vízsgá1ata

Takácsné Bín Kata}in , négész
}"Íagyar' Á}larni F l tani Intézet
1143 Budapest' Népstadion ut 14.
lsk kor, skoni k eszk z k nyersanyag

Dn. Knolopp Endre, tud. kutat
Magyan Á1lami F ldtaní Intézet
114 3 Budapest, Népstadion ut I4.
Kvanter és necens Mollusca fauna,
paleo ko} gia, negyedkoní nétegtan

Timánné Ba}ázsy Ágnes, vegyészménnk
Kozpontí Muzeumi Tgazgat ság
l:o87 Budapest, K nyves K. knt. {o.
Milanyagok o textiIszinezékek azonosLtása

tikai Intézet
LL22 Budapest, Manos u. 6/a

és technoI giai vízsgálata

Márton Péten geofizíkus
ELTE Geofizikai Tanszék
1o83 Budapest, Kun B. tén 2.
Paleomágneses ség

Dr. Vanga Antalné, geol gus
Magyar Állami F ldtaní Intézet
1o9 3 Budapest, Szamuely u. 54.

s Andnás vegyészménn k
K zponti Muzeumi lgazgat ság
1o87 Budapest, K nyves K. krt. 4o.
Hamisitványfe1ismenés, k t anyagmeghatánozás, fakonzerválás

Dr^.

Keszkzkvízsgálata

Vastaglr Gábonl nY. vegyészménn k
1115 Budapest' Bant k BéIa ut 87.

Mong

Vas- és szinesfémolvasztási salakok
analizise

Dn. Ven J zsef, tud. osztá}yvezet
Geodézíaíés Geofizikaí Kutat Intézet
94o1 Sopron, pf. 5.
Geofízíka
MTA

Dn. Nagy Béla' geol gus
Magyan ÁIlami F ldtaní Tntézet
1143 Budapestn Népstadion ut 14.
Magyarországi éncbányászat t nténete

Dr. Víczíán István, geol

Dn. Or.csik Éva, vegyés zménn k
BME Épitészett nténeti és Elméleti
Intézet
1111 Budapest, lltlegyetem nkp. 3. K.2.6o.
K mállás vízsgálata, mtlemlékvédelem

gus

Magyar Állami F ldtaní Intézet
1143 Budapest, Népstadion ut 14.

Ásványtan, k zettan

Dr. Zimmer: Kánoly, tud. tanácsad
ELTE Szervetlen és Anal. KémÍaiTanszék
1443 Budapest, pf. 23.
Pémek és nemvezet anyagok vízsgálata
emisszí s szinképelemzéssel

nkényi R bentné, geol gus
Magyan Állami F ldtaní Intézet
lIq3 Budapest' Népstadíonut 1t+.
Andezít' és bazalt ásványainak optíkai
vizsgá1ata

7

SZAKIRODALOM

ARCHEOMETRIAI

D.
E.
F.
G.
H.
r.

Nincs va} szinil}eg egyetlen k nyvtán
sen Magyanors zágon, amelyben sszegyiljt-'
ve megta}álhat lenne a hazánkban hozzáfénhet archeometniai szakinodalom
egésze. Azok számána, akík áttekintést
-x-sZeneTnének kapní enn } az ujnak mondhat tudományágn l' illetve konknét kutatásukhoz kenesnek támpontokat, megpn báIjuk 'lfe}térképeznil|az egyes k nyvtánakban ílletve magántulajdonban fe}lelhet kiadványokat. Ehhez a munkához azonban segitségne van szilkségtlnk. Kénjtlk'
hogy ázok, akíkhez eljut lapunk, és
akán munkahe}yilk k nyvtárában' akán
saJát bíntokukban vannak archeonetníaí
tárgyu fo}y ínatok, k nyvek, és ezek
ísme,netét k zkínccsékivánják tenni'
kttldj- k el azok ein].eínását és r víd
tarrtalmí sszefoglatr ját a szenkeszt ség címéne/Jár l.íánta, K zponti
},[uzeunj. Igazgat sá8, ]-l+76 Budapest loo,
pf. 5q./. Az annotáIt bibliognáfiát
az lparnégészeti és Ancheornetriai Tájékoatat ban folyamatosan fogjuk k z lni.
E}s ként a K zponti Muzeumi Isazeat sás
knyvtánána
K nyves XáImán knt. 4o. / ar"cheometríaí
szakínodalrnán 1 adunk tájékoztat t.
ÁLTAI"ÁNo

S

anyagok

ARCI{EoMETRIAI

loLY IMToKr

ÉVKÖNYVEKL

&I" iralr5
ARc}ltEo}'ÍETR'Y

Szerk. r REID, J. , kiad. : The l(eseanch
Labonatony fon Archaeology and the
Hístony of Ar:t, Oxfond Univer'sity,

Oxfond.

Vá}toz , angol nyelven. Véte}.
196r/Archeonretnia/

TÁJÉKoZ lDÁs

A négészetés a konzenválás-nestaunálás
tentlletén alkalmazott tenmés zettudományos vizsgálatokat ísrnentet cíkkeket
k z I.
Az egyik legniv sabb ancheometr:iai
foIy inat, éls sonban mtltángyak vizsgálatáva} foglaIkoz fizikusok' vegyészek

Szenk.: BECKíC.W., cHAs' lrl.T.
Kíad.; New Yonk Univensíty, Instítute
of Fíne Ants, New Yonk
Évente kétszen, angol nye}ven. Vétel.
1966/Mtlvészetí és négészetikiadványok
kívonatait adja k zre/

s

zámána.

phcr

Journal of the Eunopean Study Gnoup
Physical, Chemícal and MathematicEl
Technígues Applíed to Anchaeolog!

E} dj e az el sz n 1955-ben kíadott IIc
Abstnactg volt. A kíadvány a m{ltángyak
techno]. gíaí, analítikaí vizsgálatáva},
neotauráIásáva1, konzerválásávaI fogla]"koz és az ehhez szonosan nem kapcsot d , de felhaÉznáIhat nenzetk zi szakannoíroda]'omb l ad j l használhat
' íratált bíb1íognáfiát. Kb, 2oo foly
tot' évk nyvet nendazeneoen fígyelnek'
emellett évente kb. 2oo-3oo egyéb
fonráab ]" 1c kentl]"nek be annotáci k' a
clkk' k nyv mégjelenésétk vet , sok
eaatbon még ugyarlazon évbenl tehát Ígen

on

kiad. :' CouncíJ of
Szenk. : HACKENS'T.
'
Europe, Stnasbourg
Évente, ango1 és fnancia nyelven. Véte1.
:

1977-

/^ fizíkai, kémiai és matematíkaín dszerek négészetia].kalmazását tanulmányoz eur pai munkacsopo'nt kiadványa/
modenn fízíkai ilI' kémiai
vizsgálatí m dgzenek /p}. : n ntgenfluoneszcencía, tenmolumíneszcencía/ régé'
ezetben t ntén a}kalmazási lehet séEeít ísmentetí, e}s sonban fízíkusok'
kéníkusokezámána, Az 5/198l-es k teteEYr a nunízmatÍkában alkalmazhat
statísztÍkaíel"Jánásokkal foglatkoz
konfer"encíán e1hangzott mintegy harmínc
al adás sz veg- és ítluEztnáci e anya_
gát adja k zne b bíbliognáfiával kíe-

A kíadvány a

gyorBan,

A temattkus fe1oeztáE a k vetkez l
A. Áxtalánog m dgz nek és techníkák
/L, Míknoezk Bla1 2. Fot gnáfía1
Analíz1a 1 5. Muzeo_
3, R ntgen
' '
7, Régészet,
1 g{a1 B, Kgnzenváláa'
B, M emlékek1 9, T r'téne1em'
lo, A pusztulác /korn zí 1- okaí.
B' Papln és levéltáníanyagok
t+

géa zít ve

Fa

B
;

K és épit anyag
Fémek
Fot k és egyéb audio-vizuá}is

J. Más tenmészetes és mestenséges
szerves anyagok
K. Informáci s fornások. Az ínformátonok jegyzéke. Szenz k szeiínti
índex. A figyeIt peniodikák Iistája. Tángyindex

ART AND ARCHAEOLOGY TECHNICAL ABSTRACTS

0'

Rostanyagok és textíríák
Festékek és festmények
Üveg és' kenámia

.

SAUVER L'ART?
Évkorrvvek

Kiad.: Tniconne, Genft 1982, pp.332
Ltsz.: 14421
/Megmentení a m{lvés zetet? /

ANNALES dU LABORATOIRE DE NN.bHNNCHE DES
MUSÉES DE FRANCE

Az 1982-ben nendezett kíál1ítás katal gusa e}s nészébenn vid, k zénthet
áttekintést ad a mtltángyak elváItozásaín }, konn zí ján l l dZ anyagvizsgáIatí
és konneghatározási m dszenekn l, a
muzeumi klímán 1 és annak szabá1!ozásán 1. Ezután 143 ktll nb z tángy nestaunálás el ttí állapotát n a rajtuk végzett
vízsgálatok enedményeit és a restaunálás
menetét ísmentetí b séges illusztnácís anyaggal.

Szenk.: HOURS'M. kíad.: Labonatoine
de Recherche des ' Musées de France
Évenként,fnancia nyelven. Ajándék.
196o-61. 1963-65. 1973-75.
/A Fr:ancia Muzeumok Kutat latlonat niumának évk nyve/

A pánízsí Louvne konszerrtlen trenendezett
kutat labonat níumának évk nrlve: e1s sonban festményeken, de esetlnként fém,
kenámía' ít}. egyéb anyagu mtitáng'7akon
modenn eszk z kkel /r ntgenfLuonerszcen-

a, diffirakci , spektnometnj a, knomatognáfia' kilI nb z6', fototec}'níkák stb.

ci

$RCHEqYqTBI4I TÉMAK RBEN RENDEZETT
KoNFERENcIÁK

/

végzett kutatások enedményei1: ísmenteti.

TtíE APPLIcATl0l'l 0r QUANTITATIvE I'{ETHODS
IN ARCHAEOLOGY
Szerk. : HEIZERTR. F. ,C00K1Sh. F.
kíad.: Quadnangle Books, Chícago' 196o'
pp.358 Ltsz.; 616
7Kvantitativ m dszenek alkalmazása
a négészetben/

BERLINER BEITRáGE zUR ARCHáo}IETRIE

Kíad. : Rathgen Fonschungs1abon, StaatHuseen Fneussischen Ku-cunbesitz,
Ben1ín
Évenként,német nye}ven. Csere.

liche

e

1976-

/Benlini adalékok az ancheometniához/
}97S-ben hozták létne Ny-Benlinben a
Rathgen }abonat niumot azzaL a céllal'.
hogy-t2 nuzeum nészénevégezzen ké,szítés_
techníkaí é,s anyagvízsgá}atokat. Az évk nyv feladata, hogy a kutat labonat níwnban e].ént eredrnényekn l' a végzett
vízsgálatokn l beszárnolJon, konfenenci_
ákat, szemináníumokat ísnentessen és
egy-egy témát érint biblíognáfíát adjon
k zne.

A t bb, mint ?o / l./ éve Ausztriában
nendezett konfet"encía ternatl-kusan sonba
veszi egy ásatás leggyakoníbb leleteít
/fém, kenánía, csont stb./' és Ísnrerrteti, mi}yerr tenmészettu.donÉnyosnxÓdszerek alkalmasak azok vizsgálatána. Foglalkozik az adatok statísztíkus kiéntékelésével, a csontok konureghatánozási
m dszeneivel és a négészeticélu talajvizsgá].atokkal is. Egy-.sy tematíka a
vita nészletes ísmentetésévetés b
bibIíognáfiai anyag.k zneadásával záru}.

Kiá1Litás i katal gusok

ARCHAEOLOGICAL CHEMISTRY
Szenk.: LEVEYrM. ,' kíad..: Univens:i.ty

LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHEFS-D'oEUVRES
La science au senvice de I tant
Kíad.: Réuníondes Musées Natíonaux,
Pánízs, 198ol PP. 34o.

of
Fennsylvanía Pneás, Phíladelphia, i967,
pp.365 Ltsz. : 1845
/Régészetikémía/

Ltsz.: I3243
lA mtltángyak titokzatos éIete. A tudo-

mány

Az 1962-ben New Jensey-ben nendezett
hanrnadík R'égészetiKémíaíSzimpozíumon
elhangzott e]. adáeok an5lagát adJa k zne
a k tet. A 15 cikk ktll nb z anyagu
rntltángyak /textí1, tlveg, kenánía, fém
stb. / kéazítéetechníkájával' anyagvizsgáJ.atával foglalkozík. A cíkkeket
táblázatok' ábna és képanyag egészítí
kí'

a mtlvészet szolgá}atában/

Az 198o-ban nendezett kíá].1itás nendkívtll szép xívítettlkatal gusa anyagfajták
szenint csopontosítva /fa' fém' k tex-

'
til stb./ mutatJa be' hogy egy m tángy
t nténetének,készítéstechníkájának

megismenéséhez és konzenváláeához tnílyen

értékesadatokat szolgáJ'tathat i].letve
segíts'éget nyuJthat egy-egy a tángyon
' vízsgáIat.
elvégzett tenmészettudományos
Foglatkozík a Lascaux-í ban]'angfestmények
konzenvá].ásáva]., sszefogJ.alJa az Ekoní
leleteken végczhet vízsgálatokat n '
víden íementeti a azámít gépes feldolgozás lehet Eégeít.
A k tet végénbettlnendben megtaláJ.j uk

THE II"íPACT oF THE NATURAL scIENcEs

ARCHAEOLOGY

oN

Kíad. l The BnÍtieh Acad mYr Oxfgrd
Unívensíty Pness, Londonr'197ol PP. ,l8g

Ltsz.:

3187

/A tenméezettudományok hatáea a
n

a sz vegben szenepl vÍzsgálatí m <lEzenek
r víd ]"eírását.

zetne

/

négé_

A c14*eE kormeghatánozáe feltaláaának
2o. évfondul Jána t969_b R ncndeaett
0

konferencián els sonban a konmeghatározással kapcso}atos el adások hangzottak
ef , de sz voJt a viz a].atti r'égészetr I, fém és kerámiatárgyak vizsgáIatán 1, a neutronaktíváci s analizis alka}mazásán ]- stb. is.

COMPUTERS A},ID THE HUMANITIES

szenk. : RABENTJ., kiad. : North-Holland
Publishing Company, Amstendam
VáItoz , ango1 nye}ven. Véte}.
1976/A humán tudományok és a számít gép/

A foIy irat a humán tudományokhoz kaPcso} d szárnít gépes kutatási enedné_
nyeket ismerteti. I1y m don n gészetí
1e1eteken végz,ett vízsgálatokat is koz :..'6 péIdáu} koní gclr g szobnok anányainak számít gépes analizise, számit géppe1 kezelt négészeti adatbank l dZ indiaí
szobnászat emlékeinek számit gépes fe1dolgozása stb.

PROCEEDINGS OF THE SIXTEETH INTERNATIO-

NAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOMETRY AND

ARCHAEOLOGICAL PROSPECTI

ON

Szenk. : SLATERTE.A.,TATETJ.,
kiad.: The National Museum of
Antiquities of Scotland, Edinburgh'
.I98or
pp. 439 Ltsz.: 13878
/A 16. Nemzetk zi Archeometniai és
Régészetí Leletfeldenítési Szimp zium
e1 adásai/

0F GIÁSS sTuDIEs
rkiad.: Corníng
Corning, Nevl Yonk.
Museum of Glass,'J.H.
Évenként,ango} nyeIven. Véte1.

JoURNAL

Szenk.:

Az 1976-ban nendezett konfenencia eldadásai kÍit nb z analitíkaí m dszer:ek
miltángyvizsgálatban t rrtént fe}hasznáIását /f ként kenámia, máz és ér^mék/'
a négífémmegmunkáIási technikák kutatását, a tenmolumineszcens illetve
egyéb kormeghatánozásí m dszerek alkalmazását ismentetik. Az el adásokat Eazdag illusztr"áci s anyag egészi.ti ki.

MARTIN.

1959-1968.1974/Tanu}mányok tlvegb l k sztl11' tárgy,ll<r'ti1

/

Üvegt nténette1, konzenváIási-nestaunálásí problémákkaI, esetenként négi tlvegek természettudományos vizsgálatával'
az e témában megjelen cikkek, k nyvek
isrnentetés ével fogla}ko zlk.

SCIENTIFIC METHODS IN MEDIEVAL

ARCHAEOLOGY

Szerk.: BERGER'R. kíad.: Univensity of
Califonnía Presso ' Benke}ey, Los Angeles,
London, 197or pF. 459 Ltsz.: 3334
/Tenrnészettudományos n dszenek a k zépkoni négészetben/

JOURNAL OF THE A},IERICAN INSTITUTE FOR
CONSERVATION

: SPARKSrP.G., kiad. : Amenícan
Institute forr Consenvation of Histoníc
and Artistic Wor.ks, V'lashíngton
Félévenként,ango1 nyelven. Vétel.
L977 / Az Arrreníkai Restaunáton Intézet foly inata/
Szer.k.

Az 1967-ben Kaliforníában rendezett
konfenencía f cé}ja az volt, hogy
konknét enedményeken keneszttll mutassa
be a legujabb ternészettudományos m dszenek a}kalmazási lehet ségeit a
k zépkonínégészetikutatEpok terijletén.
A cikkek foglalkoznak a C'--es és
ancheomágnes es konmeghatározás sal ,
dendnoknonol giával, tenmolumineszcenciával, n ntgenfIuoreszcenciával, stb.,
és kttI n fejezet sz 1 a négészetitángyak konn zí ján l.

Els sonban konzenvá}ásí-nestaunálásí
e1jánásokat ísmentet, de esetenként
k z 1 mtitángyvízsgálatokkal kapcsolatos
cikkeket ís.
THE JOURNAL OF THE CANADIAN CONSERVATION
TNSTITUTE

Foly iratok

Kiad. : Canadían Conservation Instítute,
0ttawa
Évenként,angol és fnancia nyelven. Csene.
1976-78. l-98o/ A Kanadai KonzerváIási Intéz.et kíadványa/

ARBEITSBLATTER FÜR RESTAURAToREN
Szerk. : ANKNERTD., WIHRTR., kiad,
R misch-Genmanisches Zentnalmuseum,

Egy-egy mtitángy nestauná1ását leír"
cikkeket k z l a foly irat. A cikkek
egy rrésze isnenteti a nestaunálást megeI z tenmészettuodmányos vízsgálatokat

ARCHEOMETRIAI CIKKEKET RENDSZERESEN

K Z-

:

ís.

Mainz.
Évente kétszen, német nyelven. Vétel.
1968-'
/ Restaurátorri tanulmányok/

MALTECHNIK RESTAURO

Inter^nationale Zeítschrift ftln Fanb- und
Maltechniken, Restaurienung und Museumsfnagen. Mitteílungen den IADA.
Kiad.: Callwey Venlag, Milnchen
Negyedévenként,német nyelven. Vétel.
1961/Fest technikák, nestaunálás/

A nestaur"átori foly inat egyne gyaknabban ismertetí a réstauná1ást-mege1 z anyagvizsgá1atok enedményeit /a-m dszerek leirásána viszonylag kevés gondot
fordítva/.

10

Képz mtlvészeti és ipanmilvészeti tángyak
nestaunálásával, vízsgálatáva} és négi
technikák leinásával fog}alkoz foly irat.

4vk nyvek
BULLETIN de L'INSTITUT ROYAL

,

PATRIMOINE

THE PAPER CONSERVATOR

DU

KONINKLI.JK

INSTITUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM

llournal of the Instítute of Papen
Consenvation
Szenk. : PETHERBRTDGETG., kiad. : The
Institute of Papen Consenvatíon, London
Évenként,angoI nyeIven. Véte}.

Szenk.: FOLIE, J. , kiad.: Institut
noyal du Patnímoine antístique,
Bnuxelles
Évenként,fnancía és f]-amand nyelven.
Csene.
1965-

1978-

./

ARTISTIQUE

Papinnestaunáton/

/A belga Kultuná}is n kség Kinályí
Intézet kiadványa/
A világ egyik legkonszeniibben fe}szene}t
nestaunáton k zpontjának szép kivite_
Itl' éndekes évk nyveí az intézmény
dolgoz ína\ munkáit ismentetik. EÉy-egy
mtitángy /els sonban festmény, k és faszobon, de textíl, ilveg, fém stb. ís/
kapcsán áItalában t bb cikk jqleník meg
a mtivészett nténészvagy régész,a
vizsgá}atokat végz fizikusl remitus ill.
a nestaur"áton to}láb ].
A. cíkkek nyelve francia irl.
flamand ,
míndkét esetben tantalmi sszefoglat val
a rnásik nyelven.

A kiadvány papin és anchiv anyag nestaunálásávaI és konzenválásával foglal_
kozik, de 1978_as és 1979-es számában
j 1 íIlusztnált cíkkeket k z l a papinanyag niknoszk pos azonosításán l.
RESTAUMTOR

Intennatíona1 .Iounnal of the Pnesenvation of Libnany and Anchíval Matenia}
Szenk. : CHRISTIANSENlP.A. 1 kiad.
:

Munksgaand, Copenhagen
Negyedévenként, angoI nye}ven. Vétel.
1969-197o. L972. 1975. 1978/ Res taunáton/

A foIy inat a k nyvtání és anchiv anya_
gok meg vásával, nestaunáIásával-kon]
zenvá1ásával' anyagvizsgálati n ds zeneível kapcsolatos nágyobb tenjedelmrl
cikkeket k z t. Besiámol a témáva]- foglaIkoz nemzetk zí konfenenciákn l is.

MUZEUMI MÜTÁRGYVÉDELEM

Kíad.: Muzeumí Restaunáton_ és l,l dszentaní K zpont, Budapest

1975-

Az els sonban nestaunátoní munkákat is.mer"tet évk nyv sok esetben k zli a
nestaunálást megeI z tenmészettudományo's
vizsgálatok enedrrÉnyeítoil].etve <lná1} ,
ancheometniai tángyu cikkeket is k znead.

STUDIES IN CONSERVATION
Szenk. : MILLSTJ. S. , ODDYrA.

, TENNENTTN.H.
kiad.: The Intennatíonal rnstitute fon
Conservation of Flístoníc and Antistíc

l{onks, London
Negyedévenként,angol nyelven. Véte}.

SZOOtsSCSENYIJA

Kiad.': Miniszters ztvo Kultuntl SZSZSZR.
Vszeszojuznal a Centnal tnaja naucsnoiszszledovate].'szkaja labonatoní1a po
konzsenvacií i nesztavr:ac1í muzelnrlÍ.r
hr:dozsesztvennilh cennosztej, Mosákva
Évenként,onosz nyelven. Csere.
196o-196L. I9E3-72. l9TS. /k vetkez
k tetek Hudozsesztvennoje Nasztebie

1957-

/Tanulmányok a konzenválás témak nében/

Kíemelked jelent ségit foly inat a
konzenválás-r:estaunálás tenilletén. Az
IIC kíadásában 1952 ta jeleník meg.
Konknét nestauná1ásí-konáenválásí il'''-'kák 1eínásáva1, uj er:edmények k zlésé_
vel, gyakon}atí és e1méleti pnoblémákkal és a mtltárgyak ancheometníaí vizsgá_
Iatával ís foglalkozík.

címen/

/K

zlemények /

HUDOZ

SESZTVENNOJE NASZLEDIE

Hnanieíszs zledovanie resztavr:aci
1975, L977/Mtlvészetí n kség/

TECHNOLOGY AND CONSERVATION

Magazine of Ant, Anchitectune and
Antíquities.
Szenk.: scHUR's.E. kíad.: The
'
Technology Onganizatíon.
Inc, n Boston
négyszen,
angol
nyelven" Vétel.
!Y9!t.
19 B0/Technol gia és konzenváIás/
EIs sonban mtlemlékvédelemine1n de mtltán*
gyak nestaunálásával' konzenválásával
és tenmészettudományos vízsgálatával
fogla1koz cikkeket és sok, e szaktentlleten hasznosan alkalmazhat technikai
ujdonságot, m{lszent' szerszámot ismentet hindetést k z 1.

ja

A kiadvány els hanminc száma /196o-t l
1975 -ís/. Szoobscsenyija /K zlemények/
cimmel jeLent meg. Az-1975-ben tíáoott
k vetkez szám mán a Hudozsesztvennoje
nasz1egyíje /Milvészí n kség/ cimet
viseli. A számozást az alábbiak szebint
folytatják: 3L/l/ , 32/2, 33/3/ stb.,
utalva arra' hogy a további kíadványok
ugyanannak a sonozatnak a tagjai, csak
a cim változott. Egy-egy tángÍ vágy tángytipus feltánását, tuoományos-íizs[árata['
konzenválását és nestaunáiását isfrente_
t cikkeket ad k zne.
1t

CORROSION AND METAL ARTIFACTS

A dialogue beween conservators and
anchaeologists and connosíon scientísts
Szerk. : BROi^lNrB.F., BURNETTtH.C. t stb.,
kiad. : National Buneau of Standands t
Department of Conmerce, !'lashington
L977. pp,244 Ltsz.: L2712
és a fémtárgyak/
/ A konr zí

ARCHEoMETRIAI TÉ}.íÁ.JUEL ADÁSoK ANYAGÁT

1

ART AND TECHNOLOGY

A k tet egy 1976-ban nestaunátonok, fé_
gészek és korn zi s szakembenek részvételével nendezett konferencián elhangzott el adásokat teszi k zzé. Els sorban a muzeumi fémtárgyak vízsgá}atával'
konzenválásáva1 foglaIkoz vegyészek
számár:a lehet érdekes a kiadvány, míve}
a cikkek t bbsége a kénia o}dalán }
k zeliti meg a problémát.

A symposíqm on classical br.onzes.
Szerk. : DOERINGER,S., MITTENTD.G.,
STEINBERGTA., kiad.: The Fogg Ant
Museum, Hanvand University
Depantment
of Humanities, M.I.T.
The M.I.T.
Pness, Cambnidge, Massachusetts, London,
197o, pp.29o Ltsz.: 245o
/Milvészet és technol gía/
A k tet eEYl a bronztángyak természetiuáományoí- íi""gálatávaÍ, korn zi j áj
va1 és konzenválásával fog}a1koz kon_
fenencia eI adásait adja k zne.

ICOM

/Intennational Council of

Museums

Nemzetk zi Muzeumi Tanács/ CONSERVATION
COMMITTEE

/Konzenválásí Bizottság/

KoNFERENcIÁI

CONSERVATION OF METAL ANTIQUITIES

3th Tnienna} Meetíng, Madnid, l-972
rr
It
Venice , 19 7 5
'+th
rr
rt
sth
Zagreb , 19 7I
rr
r''
6th
Ottawa, Lg8l
Az ICOM Konzerválásí Bizottságának 3 évenként megrendezésne kenti} illésein
15o-2oo e1 adás hangzík e1 2o-25 munkacsoportban. A konferenciákn l kiadott
llpnepnint'' gyttitemények tantalnazzák
az el adások szovegét. Az iiléseken nem
csak anyagfajtáttroz kapcsol d an, hanem
nál1 munkacsopont kenetén beliil is
hangzanak el ancheometniai jellegii el- -

Kiad.: Snithsonian rnsti.tutíon and. the
National Science Foundation, t'lashington,
1969 r pp.?47 Ltsz. : 7o53
/Fém négiségekkonzenválása/
Az 1962-ben Poznánban rendezett konfenencia e} adásait pubtiká} k tetben
megtaIálhat k nem muzeumí tentlleten tevékenyked fizikusok, kémikusok fémazonosítással, fémkor"r zi val foglalkorz cikkeí éppugy, mint a ktll nb z
fémtángyak konzenválását ismentet mtlVek. A k tet egyik cíkkeként jelent s
bibliográfiai anyagot is k z }nek.

adás ok.

THE CONSERVATION OF STONE
Pnoceedings of the Intennational

IIC /Inter"national Tnstitute fon
Conservation - Nemzetk zí KonzenváIási
Intézet/ KONFERENCIÁK

Sympos ium

Szenk. : R0SSI-MANARESITR., kiad. : Centro
pen Ia Consenvazione de1le Sculture
alltAperto, Bologna, 1976r pp.789

RECENT ADVANCES IN CONSERVATION
Szer.k. : THOMSON, G. , kiad. : Buttenworth
'London,
1963, pp.224 Ltsz. : 738

Ltsz.: 8534
/A k konzerváIásal

,

Az 196]--ben R mában rendezett ko4fenencia
47 el adásának sz vegét adja k zne a
k tet - a r.endez k á1tal legfontosabbnak
itélt L2 problémak n k né csoportositva
/p1. : fémtángyak kezelése, tenmészettudományos vizsgálata, t rékeny tárgyak
meger sitése, texti1iák kezelése stb./.

THE CONSERVATION OF StbT,TN II.
Pnoceedings of the rntennatíonal
Sympos ium

Szerk. : ROSSI-MANARESITR., kiad. : Centno
pen la Conser:vazione delle Seul-ture
alltApento, Bologna, 198I. Ltsz.: 13713
Pant A: Detenionatíont PP.52o
Pant B: Tneatment, p.521-844
A k konzenválása; Kánosodás; Kezelés/

CONSERVATION IN ARCHAEOLOGY AND THE
APPLIED ARTS
Kiad.: The fntennationaL lnstitute fon
Consenvation of Historic and Antistic
l.lonks, Stockholm, I975, pneprint
pp. 2t+1 Ltsz.: 4444
/Konzervá1ás a négészetben és az alka1mazott mtlvészetekben/

Az e1s k tet az 1975_ben, a második az
198l-ben nendezett bolognai nemzetk zi
szimpozium anyagát tantalmazza. A
cíkkek a k re hat károsodási folyamatokat k l nb zŐ vizsgálati és kon'
zerválásí-restaurálási
m dszereket tán-

1

gyalnak.

A konferencia el adásaí a textíI, kenámia, k , ilveg és fémkonzer:vá}ással fog1a1koznak az esetek egy nészébenísmen_
'
tetve a keze}ést
megeJ- z vizsgálatok
enedményeit.
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BIEK,L.

I'IEMZETKÖzI RESTAUMToR SZEMINÁRIUMoK
KIADVÁNYAI

A

ARCHATOLOGY AND THE MICROSCOPE

Kiad. : Iluttenwonth Pness , London,

pp.2B7 Ltsz:1o65
/Régészetés a míknoszk

REST'AUMToRKÉPZÉSHELYZETE ÉSPRoBLÉ-

MÁI

Kiad. : Muzeumí Restauráton- é'" M ds zeYtaní K zpont, Budapestn 1979l PP. 188

Ltsz. : 8686
A MÜTÁRGYAK KIEGÉSZITÉSÉNEK
PRoBLÉMÁI
Kiad.: Muzeumi Restaunáton- és M dszer.tani
Kozpont, Budapesf, 1982r pp.239 Ltsz.: 8686
Ltsz.: 8686
A KIEGÉSZTTÉS,AZ ETIKA ÉsA TERMÉSZETTUDoMÁNYoS VIZSGÁLAToK KÉRDÉSEIA RESTAURÁLÁsBAN
Kiad. : Muzeumi Restaunáton- és M ds zertani K zpont, Budapest, 1982r pp. 239.
Ltsz. : 13561
A Veszpnémben nendezett konfenenciákon
minden alkalommal hangzanak e1
ancheometniai témáju el adások,'ame_
lyeknek teljes sz vegét és illusztr:ácí
anyagát is k zneadják a k tetek.

s

nem a négészetben a]-ka}mazhat
miknoszk pos vizsgálatokka1, hanem az
ásatások alkalmával .hasznosíthat tenmészettudományos m dszenekke1 fogla}ko_

zik. Sz esik a Ieletfeldenítést l

a

kormeghatánozáson át az anyagvizsgálatokig sok mindenn l, péIdákon szern}é}tetVe a munkát

CALEY, Eanle

R.

ANALYSIS OF ANCIENT METALS

Kiad.: Pengamon Pness, Oxfond, London
stb. , 1964, pp.176 Ltsz. : 1315
/Régi fémek elemzése/

J.

ARCHAOLOGISCHE RADIOGMPHIE

Kiad. : Rheinland-Venlag, Dilsseldonf,
1968 l PP.1l2 , 32 tábla Ltsz.: 6364

/Régészetiradiográfia/
A szerz az els fejezetben megismertet
a nontgensuganak tenmészetével, a
nontgenátvilágitásna a].ka]-mas berendezések vázIatos feIépitéséve]',miik désí
elvével, a n ntgenkép keletkezésének
folyamatával. Ezután leinja a muzeumi
r ntgenlabonat ríumok fe1s zenelésével
kapcsolatos tapasztalataitr 'a kiil nb z
aIapanyagu miitángyakhoz alkaImazhat
felvéteIezési technikákat. A k nyv
második részébenkonknét vizsgálátokat
mutat be. A k tetet gazdag illus ztr,áci s anyag egészití [í.

A szerz t974-ben másodszor kiadott
k nyve a.négészetben enedményesen alkalmazott fizikai m dszenek etméletí alapjqflvaf foglalkozik. E m dszenek: a
C_'_es és tenmolumineszcens konmegha_
tánozás l'dZ.ancheomágnesesség, a Íeletfelderités /mágneses tenepkuiátás,
elektnomos etlenállásos fétmérés/._Eme1_
1ett áttekíntést ad más konmeghatánozásí
és 1e1etfelder.ítési eljgrásot<ior is.
Ktl1 n sen id szentl a C.n_es datá1ás
r'endszenes hibáinak elemzése és a tenmo_
lumíneszcencia nész}etes tángyalása.
Ez ut bbi m dszer:rel kapcsolátos az
9gyit fondít , Benk taiár kiegészít

DUMA Gy., RAVASZ Cs.
ÜaEn otr PRÜFUNG DER M L,IERSToFFE BEI
EINEM MITTELALTERLICHEN KIRCHENBAU IN

.

ARCHAEQLOGICAL CHEMISTRY
Szer"k. : BECK, C. W. , Advances

A kotet

DRIEHAUS,

AITKEN, M.J.
FIZTKA ÉsRtGÉszET
Akadémiai_Kiad , Budapest, 1982 r PP.26o
Ltsz. : 13926

fej ezete

p/

A k tet kalauzu1 kiván szolgá}ni a
négi konok fémtángyai vízsgáIatához.
Tárgyalja a mintavéte}t, a m dszer"kiválasztást megs zab szempontokat, majd
sorna veszi az egyes fémfajtákat, részletesen ismenteti kémiai elemeéstlket,
kitén spektnogr.áf,iás és n ntgenfluoreszcens elemzésrlkne is.

ARCHEoMETRIAI TÁRGYU VAGY ARCHEoMETRIÁ-

\-,'

196 3 ,

in

UNGARN

Chemístny senies 138' kiad.: Amenican
Chemical Society, !,lashington, D. C.,

Kiad.: stenreíchische Akademie den
!{issenschaften, !'/ien, Lg77, p.465-489
Ltsz.: 5467
/Mitteilungen den Konission frlr Bungenfonschung und Mítt ela 1ten-Ancháo 1ogi e

r pp.2 54 Ltsz. : J3l.'lT
/Régészetíkémia/

1974

A k tet'13 cíkke kill nb z ana1itikai
m dszenek /a hagyományod ''nedves'i
1ítikát l a- t megspekinometriaigl'nu".'.tángyvízsgálatban tor:tén fe1há3znárasát ismenteti. Szenves és
"""ouáii."
11yagok vízsgálatán I egyanánt
sz esík.
Kill
n sen éndekes a négéÁzetiunonzot
ktl1 nb z m dszernekkel-végzeit_il;_
1ízísének sszehasonlítását ísme;ieto

Nn.19. /

A vakolat anyagn 1 egy k zépkoni magyar
templom épitéséné1/

A'.szerz k a piIísszentkereszti templom
k t anyagainak, vakoIataínak vizsgálati
enedményeit és az azokb l levonhat k vetkeztetéseket mutatják be.

tanulmány.
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HERRERo,

E. , SCHR DER, M.
METALLANALYSEN KUPFERZEITLICHER UND
rRÜHBRoN ZELETTLICHER BoDENrUNDE AUs

JUNGHAII S , S . , SANGMETSTER,

I.

ALTÉMTÍoH ons cALcAIREs ET DES enis
UTILISÉSDANS IÁ CoNSTRUCTIoN
Kiad. : Eynolles, Panis r 1967 pp.127

Ltsz.:

2558

EUROPA

'

Kiad.: Gebn.Mann, Benlin, 196or PP.2L7
Ltsz.: 838
37 tábla.
/Eun pai ásatásokb l származ nézkoni
és konabnonzkoni Ieletek fémelemzése/
A négészetibevezet után a szerz k ismentetik a 869 néz illetve bronztángy
csopontositását az analizisenedmények
aIapján, az ebb } }evonhat , a szánmazási he}yne és készitéstechníkánavonatkoz k vetkeztetéseket. K zlík a spektnognáfiás mennyíségi analizís eredményeít
és a tángyak naJzát is.

/Travaux et Publícations vTÍ/
/ Az építkezésekhezhasznált mészk vek
és homokk vek elvá}tozásaí/

Az els fejezetben a szenz egy ínodalmi
áttekintés kenetében tángyalja a k károsodásának ktlt nb z for:náit. A második
fejezetben 18 ktll nb z éptl}etb I vett
k rnintákon végzett vízsgá}atait és
azok enedményeit ismenteti.
A }evonhat általános k vetkeztetéseket
a n víd 3. fejezetben inja Ie.

.

HoDDER'r., 0RT0NrC.
SPATTAL ANATYSTS IN ARCHAEOLOGY
.Kiad. ; Cambridge Univensity Pness,
Cambnidge, 1976r pp.27o Ltsz.: 11945
/Ténbeli analízís a régészetben/'

KONSERVJACJA ZABYTKT!.J METALOhIYCH

Kiad. : i:tínisterrstwo Kultury í Sztuki
Zarzad Muze w i Ochnony Zabytk w
Osnodek Dokumentacji zabytk w, lrlanszawa,
1963r pp.238 Ltsz.: 3o73
/ Fém négiségekkonzerválása /
/Ld,.: Consenvation of Metal Antíquítíes/

A négészetbenalkalnaz tt e}oszlási
ténképek /teleptttés' tángyi anyag'
speciálís tángyak stb./ feIhasznáIását'
matematíkai m dszenekkeI t ntén kiéntékelését isnenteti a k tet.

LIMBREY, S.

SoIL ScÍENCE A}.ID ARCHAEoLoGY
Kiad.: Academíc Pness, London' 1975'
pp.384 Ltsz.: 5t+3o
/Tatajtan és négészet /
Az e}s sonban négészeknekín dott k nyv
ismenteti a ktll nb z talaJokban végbemen folyamatokat, }eínja' hogy ezek
hogyan játszanak k zne a kil]- nb z
'
talajban lév anyagok elváltozásában'
és hogyan enedményezik a jellegzetes
taIaj-pnofilok kialakulását. Áttekíntést
ad a leggyakoníbb talajtípusokn l1 a
négészeti}e). he}yeken el fondul elvá1t
toáásokn }, segítséget nyujt a négésznek az ásatás során taPasztaltak é.ntelmezéséii.ez,helyes leinásához,

HOURS,M.

ANALYSE SCIENTIFIC ET CONSERVATION DES
PEINTURES

Kiad.: Office du Livnen Fríboung, }976 '
pp.128 Ltsz, : 13o78
/ Festmények tenmészettudományos vizsgá}ata és konzenválása/
k tet míndenki
A gazdagon illusztrált
számára énthet m don ismenteti a festmények láthat és láthatatlan sugarak
/sur'l fény' monoknomatikus fény, maknoés miknofotognáfia' UV'IR, R ntgen-suganak/ segitségével, és kil} nb z fízíkaí-kémiai m dszenekkel /emisszí s szinképelemzést l a neutnonaktíváci s analízísig/ t rtén vizsgáIatát' korrmeghatánozási m dszeneket.

MAIRINGER, F.

UI\TTERSUCHUNGEN

VON KUNSTb/ERKEN MIT

SICHTBAREN UND UNSICHTBAREN STRAHLFN

Kiad.: Institut ftlr Fanbenlehne un
Fanbenchemie an den Akademíe den
Bíldende Kilnste ín }'lien, l,Jien' 1977'
Ltgz.: 657o
PP.96, 26 tábla
/Miitángyak vízsgáIata 1áthat és 1áthatatlan suganakkal/
A k nyv ismentetí a kill nb z etJánásokat /a nagyít val t ntén megfigye].ést 1 az infrav n s és n ntgenvízsgálatokíg/ és az eaekhez sztlkséges benendezések milk dését.

HRSAK, V.

ANALIZA TINTE U SLUZBI PALEOGRAFI.JE

Kíad. : Histoníjskí Institut Jugos}avenske
je, Zagreb, 1961, p. r+43-448

Akademi

Ltsz.: 4o1o
/Tintaanalízis a paleognáfia szolgálatában /

a ktil nb z tíntafajtákkal
és sszetéteItik je1lemz ivel foglalkozik. Az bgy"s tintatipusok meghátározhatják az a}kalmazás konát és k ntilményeit igy azonositásuk jelent s pale'
ográfiai
értékke1bir. Rész1etes ismentetést kapunk Jovan piisp k xIÍ. századí
}'lacedon Evangéliuma von s tintájának
kéniaí analízisén l.
A. tanulmány

MUTZ, A.

DIE KUNST DES METALLDREHENS BEI DER
R MERN
Kiad. : Bínkhausen, Basel-Stuttgant'
L972 r pp. 18o Ltsz.: 2436
/A fémesztergáIás m{lvészete a n maíakná]./
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A k tet a légifényképezés
elvi alapjainak
és technikai kivitelezésének }eínása
után 71 fot segitségével ismentet meg
a ki'tl nbtjz korrokb l-s zármaz leletek
légi fot zással t ntén feIdenitésével.

A szerz a n mai fémedények készitési
technikáít ísmertetí, megállapitásaít
vizsgálatí enedményekkel támasztja alá.
A k tetet egy 528 edény fot ját és leírását tantalmaz katal gus egészíti ki.
s.

sc0LLAR, r.

PIETZSCH, A.
ZUR TECHNIK DER I^IENDELRTNGE
Kiad.: VEB Deutsghen Venlag der:
Wissenschaften, Benlin, 1964, pp. 314

EINrÜHRUNG IN NEUE METHoDEN DER
ARCHAOLOGISCHEN PROSPEKTION

Kíad.: Rheinland-Venlag- GMBH, Dilsseldonf
197or PP.28', 2) tábla
Ltsz.: 6735
/Bevezetés a négészeti le}etfeldenités
uj m dszeneibe/

Ltsz. : 2158
/ A csigavonalas gytlntl techníkája/

A muzeumí fémtángyak egy kis csopontjának, a csavant gyilntiknek, ír1. nyakékeknek készítéstechníkájával' anyagvizsgálatáva1 fogla}kozik a k tet konknét
példákat felvonultatva.

,

A k nyv ismentetí a légifényképezés
utján
t ntén ]-eletfeldenités fizikai alapjaít,
kivitelezési m dját és 'fotometléktetek
' néhány érdekes
segítségévelmutat be
eredményt.

RIEDERER,J.

SPATIAL ARCHAEOLOGY
Szenk.: CLARKETD., kiad.: Academic Press,
London, New Yonk, San Fnancisco, ).977,

KUNSTV''ERKE CHEMISCH BETRACHTET

Kíad. : Spningen, Benlín, Heidelbeng,
New Yonk, ]981r pp.191 Ltsz.: 14697
/Mtltángyak a kémíaoldalán L nézve/

pp.386. Ltsz. : 12817
/Térbe1i négészet/

A rnrlvészett nténészeknek,négészeknek
és népnajzosoknak in dott kézík nyv
tájékoztatni kíván a ktll nb z anyagb 1 készilIt miltángyak anyagvízsgálati
lehet ségeínl, a hamisitások tenmészettudományos m dszenekkel t ntén fe1isrnenésén I, végr'll k zénthet m don
leinja a vizsgálatí n dszeneket /mintegy 3o eljánás a }áthat fényben t rr
tén vízsgáIatt l a t megspektnometnián
ker'eszttl1 a fotognammetníáig/ l dZ abszo1ut konmeghatár^ozásí és a leletfe}denitési m dszeneket.

A ténbeli négészetlehet ségeit' a matematikai m dszerek alkalmazását ismer:tetí a k tet t bb szerz tanulmányát
k z lve. /Például t nténetí ház-alap_
najzok' Pompeji vánosszenkezetének
ana1izíse' k zép- és kés k zépkoni lelet_
eloszIással kapcsolatos megfigyelések
stb. /

TECHNISCHE BEITRITGE ZUR ARCT#iOLOGIE

Kiad. : R misch-Genmanisches National-

museum, Mainz

Vo1.1. 1959 , PP.117 , 25 tábla
VoI.2. 1965 pp.136 35 tábla Ltsz. : t489
'
Ltsz.: 1489 '
/Techníkat nténeti tanulmányok a régé-

SCIENCE IN ARCHAEOLOGY

A Sunvey of Pnogness and Reseanch
Szenk. : BROTHV,JELLTD. nGTGGS TE.,
kiad.:- Thames and Hudson, Éniátol,
1969'
pp.72o Ltsz. : 2o26
/Természettudomány a négészetben/
A tenjede1mes kíadvány igyekszík a négé_
szetben hasznosithat tenmészettudo_
mányos vízsgálatí m dsze::ek míndegyíkérl
ismertetést adní ktil nb z muzeumr- i''tézmények,egyetemek szakembereí által.
Az
fejezet a kormeghatánozás, a
"1:9 a k nnyezet
második
/taÍaj , n vények,
állatok/ a hanmadík az emtánmanaoíanyok
vizsgáIatána alkaImas eljánásokat k ;rí.
Ktll n _fejezet foglalkozíÉ a miknoszk píával és nadÍognáfiával, a tárgyak
anyagvizsgálatával, a statísz[it"í m dszer'ekkel és a leletfeldenitéssel.

szethez/

A két kotetben publiká}t cikkek els son_
ban régészeti Ieletek készitéstechnikaí
vizsgá1ataít ísmertetik.'Kiil nosen éndekesek a metallognáfiás vizsgálatok
enedményeit leir , gazdag képany{ggal
í]-lusztnált tanulmánYokl de figye1met
érdemelnek a kenáníával, tlvegge}, saIakkal' csontok konmeghatánozásával stb.
foglalkoz inások is.
TITE

TM.

METHoDS

S.

0F PHYSICAL

ARCHAEOLOGY

EXA},ÍINATIoN IN

Kiad.: Semínar Pness, London, New Yonk,
J.972 r pp. 385
Ltsz.: 4152
/Fizíkaí vízsgálatí m dszenek a négészet-

scoLLAR, I.

ben/

Kiad. : Rheinland-Ven1agn Dtisseldorfl
1965l PP.55, 7l tábla -Ltsz.: \27o
/Régészeta magasb 1/

Az els sonban négészekinformálásána
ir dott k nyv a leletfeldenitésre, a
konmeghatánozásra és a miitárgy anyag_
vizsgálatána alkalmas tenmészettudományos m dszeneket ínja }e r viden, k zérthet m don. Kitér az egyes m dszenek

ARCHAOLOGIE AUS DER LUflf
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e s it képe s s égél] r ísmerteti el nyeiket, hátrányaikat.
Minden esetben konkrét vizsgálat kat,
vízsgáIatí enedményeket is t<ozot. Muzeu_
mi mtltárgyakkal foglalkoz fizikusok,
vegyészek számána is hasz.nos kézík nyv.

anyags ztlks égIeténe , te }j

WILKrNSoN,E. M.,MULLTNS, Ch. E.,TABBACH,A.

TECHNI SCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE
BEITRAGE ZUR FELDARC}IAOLOGIE

Kiad.: Rheinland-Venlag GMBH, K ln,
1974r pp.437 Ltsz.: 6365
/Technikai és természettudományí tanul-

mányok

a régészettémakorében/

A k tet három tanulmányt k z l:
Az adatelemzés m dszenei _ A sor"ozatba
rendezés elmélete
A talaj mágneses tul"ajdonságai és ezek
felhasznáIása a régészeti 1eletfeldenité sben
A négészetbena1kalmazhat elektromágneSes ]-eIetfe1den:'_"t-ési m dszenek

TYLECoTE

, R. F.
METALLURGY rr'i NNCNAEOLOGY

Kiad.: ArnoldrE., London, 1902, pp.36B
Ltsz.: 651
/Fémmegmunkálás a régészetben/
Az ang}iai ásatások enedményeib l kíindulva a szerz áttekintést ad a fémmegmunká}ás fejl désénl a tenmésfém
feldolgozását l a XVIII. században a}kaImazott m dszenekíg.
A k tet számos fémelemzésíenedményt és
feltánt kemencékne vonatkoz adatot
k z 1 táblázatosan.
r

Végiil egy k zlemény:

URBANT , c.

DI CONSERVAZIONE
Kiad.: Compositori' Bo1ogna é.n.l PP.525
Ltsz.: 4o78
/ A konzenválás pnob}émái/
PROBLEMI

aocletg

sAs

A k tet els részébenanyagfajták szenint csopontosítva /vászonna festett,
í11. táblaképek' falfestnények, k anyag,
kenámia, tlveg, bronz, k nyvtáni an5lagok/ n vid ísmentetéstkapunk ktll nb z
szerz k to}Iáb l az ill. anyagokr },
analizálási lehet, ségein l, korr zi jának okair. 1, a konzer"váIási mÓdszenekn l.
Minden fejezetet biblíognáfia zán. A
második nészben, szintén a fenti cSoPol.tositásban, tángyakon végzett vizsgáia_
tokn I, restaunálási mun]iákr I olváshatunk beszámol kat.
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VoPRoSzÜ RESZTAVRACII I KoNzERVAcII
PROIZVEDENIJ IZOBRAZ ITEL'NOGO
ISZKUSZSZTVA

Szenk. : GnabanjllI.E., kiad. : Akadenija
hudozsesztv SZSZSZR, Moszkva, lg6o,
pp.191 Ltsz. : 318
/A nestaunálás kéndései/

14 cikket tantalmaz gyttjtemény. A szen?1k .egy-egy tárgy vag' tángytípus tísztitásának' konzénváráÉánat<-ésá.'y.gvizsgálatának kérdéseíve1fogIalí.oi_
F leg képz rntlvészeti aI[otások
lak.
/festmény, gráríta/ r:estaunáIásáva1
rsmentetnek meg. A cikket gazdag
í11usztnáci s tlv+g 9gészi[i ii] a*.ry
a nest.aunálás fázisait mutatja be, '

i..
íor regulrr mr;Ücrs and 15.00 íor
rlrcrdy tn t SAS
nembcr, lcrrr rhrr. thlt l.tt.r rlth
'7.5o
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