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elol.lAnÓaer

Jelent s késéssel keriil az olvas
kezébe lapunk V. évfolyamának e1s6 szá-
ma. Ennek els dleges oka, hogy el bb a
9 oldalas angol nyelvÍl sszefoglal nakkellett kÍkeriilníe a nyomdáb l (május
14-re), mÍve} 8o példánva ,,utazottí
Athénbe a 25. Nemietktizi Archeometriai
SzÍmpoz1umra , 40 pedíg Silmegre az s-
kori kovabányászat és k eszk z-azonos1-
tás a Kárpát-medencében cimet visel
nemzetk zí konferencÍára. Igy a magyar
anyag techn1ka1 szerkesztésére és nyo-
mására csak ezután kertilhetett sor.

A lvll szám angol sszefoglaI jának
kfirf 'ldÍ vÍsszhangján felbuzdulva hatá-
roztunk u9Yl hogy az v/L számhoz na-
gyobb terjedelmÍI k1vonatot készitilnk,
és azt a két konf erencÍán ter1t jiik.
K vetkez számunkban beszámolunk a két
nemzetk z1 találkoz r l és természete-
sen a lap fogadtatásár l is.

Jelen számunk els sorban részletes
konfer.enc1abeszámol kat tartalmaz. Nagy
teret szenteltiink a régészetí leletfel-
derÍtésnek, amely az archeometria egyÍk
legfontosabb ága, de amellyel eddíg la-
punkban nem sokat foglalkoztunk.

IRoDALII{I FIGYEL rovatunkban két,
l985-ben megjelent kiadvány kapcsán be-plllantást nyerhet nk a szomszédos
Ausztr1ában foly , széIesk r archeomet-
riai tevékenységbe. Reméljtik' hogy hama-
rosan 4 d nyíl1k arra, hogy a hazánkban
foly kutatásokr l, azok eredményeir l
hasonl áttekÍntést nyujtsunk kiilf ldl
kollégálnknak. Tervezzitk ugyanÍs egy
angol nyelvrl' 9Yiijteményes k tet megje-
lentetését.

r mmel nyugtázzuk, hogy egyre t b-
ben kiildenek szerkesztiiségiinkbe hire-
ket, informácÍ kat. xérjiik a ko1lé9á-
kat, hogy továbbra Ís tájékoztassanak
benntlnket m1nden k zérdekl désre szá-
mot tart 1parrégészeti vagy archeomet-
rÍai hirr l, bÍrtokukban }év , ilyen

ténáju kiadványokr l, konferencÍákr l,
amelyeken elhangzottak régészeti vízs-
gálatokka1 foglalkoz el adások.
K zrem k désiiket a lap szerkesztésében
el re is k sz njtik!

A szerkeszL6

Lapunk angol'nyelv{l neltékletét csakktilftjldre kiildjiik, olvas Ínknak Ítt
mutatjuk be az v/L.szám cimlapját.
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AZ ARCHEOTETBIAI TUNKABIZOTTSIO
HIRET

. Az Archeometriai és az rparrégészeti
tlunkabÍzottság 1986. április 25-én tar-
totta egyiittes iilését, amelynek program-
ján az elmult' íd szak fontosabb archaeo-
netrlai eredményeÍnek ismertetése sze-
repelt. Egy-egy témak rrel katrrcsolat-
ban eI szor a tégész tartott el adást'
majd a természettudományos vizsgálato-
kat végz szakemberek Ísmertették ered-
nényeiket.

Az alábbÍakban k zreadjuk az el adá-
sok r v1d tartalmÍ sszefoglal ját.

Avar korÍ kerámÍák neutronaktivácí s
viz

Rosner Gyula: A szekszárdi avar kori
telepiiIés kerámiáínak eredete a neut-
ronaktlvác1 s analizis eredményeÍ alap-
ján

A szekszárdÍ telepÍilésen fettárt két
fazekasmrIbely termékeit j 1 el lehe-
tett kiil niteni egymást l a neutron-
aktivác1 s nyonelemzés eredményei alap-
ján. A teIepiilést l nem messze kiásott
temet sirkerámiái kevés kÍvételt I el-
tekintve e két m helyben késztiltek. Az
e1tér sszet'ételil darabok egy harma-
dik n hely létezésére utaltak, amelyet
a telepásatás során kés6bb meg is ta-
IáIt'ak. A munka második fázisában azt
vizsgálták, hogy milyen távol.ságra ju-
tottak el a három szekszárd1 mrlhely ter-
mékei, és voltak-e a k 'zeIi avar teIe-
ptiléseken is fazekasm helyek.

Naqy Juditz Az avar kerámiák neutron-
akt1vácí s vizsgáIata

A kereskedelml utvonalak LLszEázá-
sára Székesfehérváron, Dunaujvárosban
és Baján, ÍlIetve Szegeden gyiijt ttek
anyagot.

Az sszesen 48 mÍntát ugyancsak
neutronaktiváci s ana1ítikáva1 vizs9á1-
ták. A besugárzás a K zponti FizÍkai
Kutat Intézet atomreaktorában t rtént.
Egy hetes h tési id után nérték a r -
v1d felezés1 ldej (Lu, Yb, La), egy
h nap után pedig a hosszu felezés1 1de-
jrl lzot pokat. (Cr, Th, Cs, Hf , Sc, F ,
Co, Eu). A detektálást egy oRTEc Gell,l
félvezet detektorral végezték, a mérés
pedig egy 4k IcA 4096 csatornás analÍ-
zát,orral t rtént. A kaPott Y -sPekt-
rumok kÍértékelését, majd a kbncentrá-
c1 k számitását egy Commodore 64 sze-
nélyí számít géppel végezték. A cso-
port'ba soro}ás matematÍkai statlsztikaÍ
m dszerekkel t rtént.

A cluster analizÍs eredményeÍ alap:
ján néhány darab kivételével a vizsgáIt
mintákat a három szekszárdÍ mrlheIy ter-
mékei kt}zé lehetett besorolni, tehát e
három mÍlhely látta el 50-60 km k rzet-
ben a telepitléseket kerámiaáruval.

Jerem Erzsébet: A grafittartalmu vas-
t<orffi e vizsgálatok cé1ja

A vaskor fIatalabb fázÍsában a tele-
peken és a temetkezések melIékIete1ként
egy ujfajta kerám1a leletanyag jelenik
il 9, az un. grafÍtos anyagu áru
(GrapbÍttonware). A k zéps Duna vÍdé-
ken és az Alpok kelet1 peremvídékén an-
náI 1s 1nkább f1gyelemre rnéIt ennek a
jellegzetes Ieletcsoportnak a feltiiné-
S , mert grafÍt nem fordul el a KárpátL
rég1 ban. Az ásatásokon el keríilt gra-
fÍt r g k arra utalnak, hogy a grafÍt
Ímport utján jutott a Kárpát-medencébe.
Egyes lel helyeken a grafÍtos anyagu
kerámia részaránya a 2o-25t-ot 1s elérÍ.

A kerámÍában lév grafíttartalmu k -
zet kémÍai és ásványtanÍ vÍzsgálata S -
gitségével adatcikat nyerhettink a gyár-
tásÍ technol giár l és a nyersanyag e-
redetér l. Egyuttal a kereskedelrni kap-
csolatok f irányaira ls k vetkeztet-
hetiink.

x4rdos J zsefz A grafittartalmu edé_
nye@a

e gyártási technol giát az edények
égetésl h mérsékletével és grafÍttar-
talmával jellemeztitk. Az eredetvizsgá-
lathoz a grafÍttartalmu k zet ásványos
sszetételét és nyomelemtartalmát hasz-

ná1tuk.
A tiszta grafÍt iIletve a grafíttar-

talmu k zet a kerán1aanyagt l val eI-
választására flotáIást illetve HF-os
kezelést alkalmaztunk.

els -ausztriaj. és passaui eredetrl
grafitpa1ák valam1nt régészeti tel he-
lyeken el keriilt grafittartalmu k zet-
darabok emisszi s szinképelernzési vízs-
gáIatával választottuk ki az eredet-
v1zsgálatra alkalmas nyomelemeket.

Egy szarmata n i sÍr ékszerleletelnek
termész ettudományos viz sgáIa-ta

Vadav Andr-ea: A sir és meIlékleteÍ
Tiszaf ldváron a téglagyár teriiletén

L976 ta fo}yík a szarmata telep és te-
met leletmentése. 1979. ápr1l1s 19-én
tártuk fel a sz ban forg 84. s1rt. A
sir g dre 1oo cm széles, 24o cm hosszu
és 140-165 cm mély volt. D-É tájolásban
(feiiel D-nek) bocsátották le a s1rba a
marha vagy l b rbe burkolt n t. A csont-
vázhossz L62 cm volt.

A temet6 feltárása során megflgyel-
tiik, hogy a b rbe burkoIt csontvázak
19en rossz rnegtartásuakr S d fémmel-
IékIetek j.s rosszabb állapotuak, mint
a fakopors ba' vagy halottÍ lepel nélktll
eItemetett tralottaké. A por zus, z ldes
patÍna mÍnd az eziist' tn1Ítd a bronzmel-
lékleteket vastagon borltotta' a feltárá-
son csak régészetl típus alapján tudtuk
emlatt az anyagot csak megk zelÍt en

Graf ittartalmu vaskori kerámiaedén
vizsqálata: technol qia és



meghatározni. Bakos !{1k1 s és Gegus
Ern az ugyancsak ltt el kertllt bronz-
mÍlhely anyagát már megvÍzsgálták. A
v1zsgálat1 anyaghoz kontrollanyagként a
temet f1buláinak és ékszereinek egy
részét ís vízsgálták. Az alább Ísmerte-
tend sÍr számomra nemcsak aL anyagmeg-
határozás szempontjáb r fontos. A kér-
désfeltevés indokaÍ k z tt szerepelt,
hogy ez a sír, az adott peri duson bel l
ís j.gen gazdag volt. A szokásos melték-
letek mellett olyan tárgyakat is talál-
tunk, melyekr l régészeti tÍpol gial ala-
Pon feltételezhettiik, hogy nem Pannoni-
ában, nem a szarmata barbarlcumban, ha-
nem val szinÍlleg Dél-oroszországban ké-
sziiltek. S miután e temet számos n í
és férf1 sÍrjában hasonl a helyzet, a
részletes ar\yagvizsgálat és techn1kai
megállapltások hozzáseg1tenének, a Kár-
pát-medencébe bevándol szarmaták els -
-másodÍk generác1 jának anyagmeghatá-
rozásához és szétválasztásához.

!{ár a feltárás, majd a restaurálás
során k1tiint, hogy az els p1llanatra
eztistként meghatározhat tárgyak felii-
let1 sértilése1 alatt az anyag bronz-
csillogásu. K1váncsÍak voll'unr az anyag-
meghatározáson tul az eztist zés m djára,
folyamatára. A vízsgált anyag egytk cso-
portja: torques, két ftilkarlka, karpe-
recek régészetl szempontb l azonos forrár
suaknak ttlntek, kérdéses volt a fej-
diszt borit kís féIg mb fej sz geknek,
nyaklánckarikának, a nyaklánc tekert
fémhuzal gy ngyeinek, fémcs gy ngyeinek
és levélalaku csiing 1nek anyaga és ké-
szÍtéstechnÍkája, s az sszehasonlÍtás-
nál szerepet játszott a fillgrándíszes
kék {lvegbetétes eztistfibula Ís, melyr l
feltételezhet , hogy dél-oroszországL,
Pontus vidékt tv sm{lhely terméke.

Gegus Ern : Az ékszeregytittes vtzsgá-
Iata Lézer mikroszinkép-elemzéssel

Megfe1el en megválasztott, vezérelt
lézerímpulzus-sorozattal, a lelet m1k-
roszk p alat't kÍválasztott helyér l g-
náI kisebb menny1ségÍl rnÍntát g z l gtet-
tiink 1, és a segédsz1kra-kisiiléssel
megn velt energÍáju m1krop}azmár l s1k-
rács-spektrográffal szlnképet készÍtet-
tiink. A gyakorlatÍlag roncsolásmentes
lézeres mintavétel behatolás1 rnélysé9é-
nek változtatásával tájékoztatást kaP-
tunk a nlnta elem1 sszetételér I t dZ
alapanyag és az esetleges feliiletÍ ré-
teg f6alkot Ínak, kisér - és nyomele-
me1nek eltéréseir l 1s.

A leletek anyagában ezilst és ennek kil-
1 nféle tv z 1 (Cu, Srr, Pb, Znl vol-
tak azonosÍthat k, jellemz kisér - és
nyomelemekkel. A leleteken az anÍma t-
v z tt anyagát l eltér feliilet1 eztist-
réteg jelenlétét állapÍtottuk meg.

Bakos Mikl s: A vizsgálat1 eredmé-
nyeffiÉET6se

A m1krospektrokémÍa1 vJ.zsgálatok
eredményel alapján levonhat az a k -
vetkeztetés, hogy az egytlttes blzonyos

darabjal (karperecek, ftilkarikák) azo-
nos anyagb 1 késztlltek, tehát val szÍ-
n leg ugyanannak a mesternek a munká1.

Az eztist, llletve nagy eztlsttartalmu
feliiletet val szinílleg valamllyen fe-
hérÍtésl technikával érték el. K1vétel
a torques, amelyen az anÍmához fémesen
nem k t tt eztlst-téz tv zet réteg van.

vaskoh k archeo

GÜldri János: A k pházt vasbányák és
vas[6h-ffilffiása

t984-ben a k pházÍ határsávban mlnt-
egy 15o ttjlcséres formáju mélyedést ta-
láltunk az erd ben. Ezek a 2-4 méter
átmér j kerekl va9Y ovális g dr k a
bombat lcsérekhez hasonlitanak. A k -
zelben talált vasércek azonban rnutatták
hogy itt is a fels pulyai medence(oberPullendorf, Ausztria) és Augsburg
k rnyékének bányamez íhez hasonI fel-
szinl bányászás nyoma1 maradtak meg.
Sándorfy Gy rgy segitségével mértttk fel
a bányanez t, majd egy bányag dr t ki-
ástunk. 6 ,5 n mély fttgg leges akna mé-
lyed az agyag és homokt'ala jba. Ducolás
nyomaít nem lehetett felfedezní. Az
el kertllt, másodlagos áthalmozásb l
szárraaz limonÍt egy részét helyben dol-
gozták fel. A vassalaklel helyet t5o mé_
ternyÍre találtuk meg a bányák k zelében.
Itt protonmagnetomét'errel kutattuk fel
a koh helyét Vef J zseffel. Az el -keriiIt koh k (2 maradvány) teljesen
szét- voltak turva. A megtalált és k1-
emelt t redékek atapján korai k zépkori,
vagy Árpád-kori a koh és..a bányag dr k
1s. EzE Sz. Csongor Éva 14c vtz_sgátatai
meger sit'ették. KÍsházl PéLer és rvan-
csÍcs Jen érc és salakv1zsgálatal va-
lam1nt ut bbl helysz1ni geol 9ÍaÍ réteg-
vÍzsgálata1 egészÍtették k1 az ásatás1
tatrnsztalatokat. A lel hely az els
Magyarországon, ahol a koh k mellett a
vasbányák Ís el kerilltek s Lgy az 1t-
ten1 továbbí vÍzsgálatok az Árpád-kor1
vastermeIés munkaszervezése szempont-jáb l fontos 1nformácÍ kat szolgáltat-
hatnak.

Ver J zsef: GeofÍzikai leletfelde-
ritffiffilel hely és a koh k k r-
nyékén

A K pháza mellett felfedezett gyep-
vasérclel helyen nétrány r vld szelvény
mentén végeztilnk mágneses méréseket,
mert rendszeres mérést a hely adottságal
(erd6, 9 dr k, sok vashulladék) nem
tettek lehet vé. ggy-két helyen határo-
zott, loo nT-Íg terjed ' elég mélyr6l
(2-4 m) érkez anomáIlát észlelt nk,
am1 azonban nem lehet az ércesedéssel
sszefilggésben, mert a lÍmonltos érc

nem mágneses. A k zeli salaklel helyen
sikertllt k1mutatnL az er sen szétdult
koh helyét, bár éppen a szétdultság
mlatt elég elmos dott és nen 1s nagy
érték (10:12 nT) anomállaként.



Csongor Éva: A vasbányábap.és vasko-
h bá'ii1EáTeTrTaszén Ieletek l4g 1ormeg-
határozása

A vasbányának és a vaskoh mÍlhely-
q drének ásat'ása során e1 keriilt faszén
Íeletek 14c koráE az MTA Atgmmag Kutat
Intézetében kÍfejlesztett mér rendszer-
ben határoztuk meg. A míntákat kémiai
el kezelés után égetéssel gázfázÍsba
vittiik és proporcionáIis számlál val
mértiik a ninták 14c aktivitását. a
Libby féle felezési id (5568 év) fel-
hasziátásával a konvencionális 14c xo-
rokat BP években határozt'uk m 9, najd
ezeket a korokat a kaIÍbrácÍ s táblá-
zat alkalmazásával számoltuk át naptárÍ
évekre.

A mérések eredményeként' a k pházi
vasbányában (Deb-49o) talált faszén ko-
ra í.sz. (1190 t 12o) év, mig a vaskoh
m he1y9 dréb l származ faszén (Deb-491}
kora i.sz. (99o l I1o) év. A mért' ada-
tok j sszhangban vannak a régészeti-
leg megáIlapit'ott korokkal.

Ivancsics Jen : A vasbányák és a kohd
tol@te és lelelanyagá-
nak ásvány-k zettani vizsgáIatb

A Sopron1-hegység kristályos k ze-
teinek lépcs,6s vet rendszere - a Ki-s-
alf ld medencéjének pereme - mentén
fe1szinen jelentkeznek a badenÍen agyag
és a rá iiledékhézagga} teleptil pannon
ti1edékek.

A pannon rosszul szell z tt t rend-
szerében szulf1dos kiváIásu tiledékek
keletkeztek. A bemos dott smaradvá-
nyok (CongerÍák és LÍmnocardiumok) ki-
t ltése és a gum san szétdarabol dott
kemogén tiledék pírj-t, sziderit és o1i-
gonit anyaguak. Felszinkozeli oxidatÍv
k rnyezetben alakult át goethitté, Íl-
letve limonittá. A limonitkonkrécÍ k
egy másik csoportja oldatokb l vált
kÍ.

A feIszini és felszínk zeli pannon
iiledékekb l és azok pleisztocén áthal-
moz dásáb I to1cséres és aknás mrlvelés-
sel gytijt tték ssze a sziikséges ércet.

A bucakoh k mellett talált érc ha-
sonl sszetétel a bányáb I származ k-
ka1. Ásványtani vizsgálatukka1 j L e1-
ktil nithet a dehi.drált - p rk lt
termék, amely hematittá alakult.

A foly s vassalak is jellegzetes sz-
szetételrJ. A koh sÍtási technol gia k -
vetkeztében a vas nagyrésze sz1likátos

fayalitos -. fázÍsba ment át, s párhu-
zaÍnosan redukáI dott a f ém vas.

-..-+l* 
ry

Az lPARRÉGÉszen tuNKABtzoTTsAG
HIREI

o Az Iparrégészeti ttunkabizottság 1986.
április 25=én tartott ujraalakul iilé-
sét Gon ri János eln k tidv zl szavai
nyitották meg. Megv1tatták az 1986-os
munkatervet, ame1y az iparrégészeti le-
letkataszter anyagának osszegytijtését,
pontosabban annak megkezdését írányozza
eI a G m rÍ János által tervezett adat_
lapok segitségével. Az iilésen az adat-
lap formai és tartalmi elbirálására is
sor keriilt, a résztvev k k1s változta-
tással j váhagyták a tervet
Az elnok javaslatot tett az lparrégé-
szeti Munkabizottság jelvényére, a ta-
gok az tletet helyesléssel fogadták.

Kerekes Árpád, a K zponti Bányászatl
l'Íuzeum LgazgaL helyettese tolmácsoIta
a lttunkabÍzottságnak Szemerey Tamás fa-
ipari mérn k felajánlását, miszerint a
sopronl Erdészeti és Faiparj. Egyetemen
mrlk d Erdészeti, Faipari és Foldmérés-
-torténeti Muzeumban Iehet ség van t986
s z eptemb erét l dendrok rono!9gigi-Eg.é'-
latok végzéséte
kat az alábbi cimre ke}l ktildení:
Szemerey Tamás,
94oo Sopron, F tér 6.
A vizsgálatok nem csak régészeti célt
fognak szolgálni, hanem a fafajok meg-
határozását és átfog kataszter létesi-
tését is, ezérE kérik a kovetkez do-
kumentál adatokat melIékelni :

a minta lel helye;
- az el kertilés Íd pontja;
- az eI keriilés k riilményei.
Helyszini vizsgálatra is van lehet ség'
ha a sztikség ugy kiván ja.
A !'lunkabizottság kéri a ko11égákat,
hogy éljenek a 1ehet sé99e1, és egyben
ezuton is megk sz ni az nzetlen segit-
sé9 felajánIását.

!,Í. Albeker !1ária
a llunkabizottság titkára

o Az lparrégészetí !íunkabizottság a
sopron1 K zpontÍ Bányászatj- !{uzeummaI
k z sen 1986 . má jus l3-án iilést szervez,
amelyen Arne Espelund, a trondhelmi
egyetem professzora'lDirekt acélgyártás
K zép-Norvég1ában, három korszakban
(i.sz. o-185o) u clnmel tart el adást.

Az el adás r vid tartalma:
K zép-ttorvégia sokáíg fehér folt volt

a korai acéIel állltás térképén. 1980 tá
nagyon j 1 megmaradt telepeket tanulmá-
nyoztak ar mai kori vaskorb 1, a k zéP-
korb l és az 1600-1800 k z tt1 évekb l.

l.t1vel ezeket a koh lel helyeket a ké-
s bbi tevékenység nem befolyásolta, vÍ-
szonylag k nnyen értékelhet k.

Feltételezhet , hogy a régÍ technol -A Sopron mellettl KÚnyrlzurdokban Ícltárt vaeolvaazt kemence



gia K zép-Eur páb l származ1k és a nor_
végiai k riilményekhez alkalmazt'ák. Ezek
a létes1tmények nem csak a hetyÍ k rtil-
ményeket világitják rneg, hanem fényt vet+
nek egyéb olyan lel helyekre 1s, ahol
mocsárvasérc el fordul .' 

^; 
eroáaasuan klemelik, Éogy "" acél

és a salak elválasztása és a fujtatás
m dja a legfontosabb szempont ilyen léte_
sitményeknéI. Ugy látszík, hogy a techno-
1 gía a másod1k peri dusban az els b l
fejl d tt k1. A munkam dszer az utols
vizsgált per1 dusban más eredet lehet
és K zép-Svédország és Dél-Norvégia ke-
letl részén terjedt el.

1782-ben ole Evenstad részletesen le-
irta az utols peri dus acélgyártását.
Az adatal olyan pontosak, hogy azok
alapján 1skgla1 osztályok k1sérIetképpen
eredményesen tudtak acélt el áltitanÍ.
E tapasztalatok nagyon jelent sek voltaka teriilet kutatásában.

o "Mesterségek és mestermtlvek az avar
korban" cÍmmel kamarakíáIlítást' rende-
zeEE ez év elején a pécsi Janus Pannonius
Muzeumban T. Nagy Erzsébet.

A kiállitás cétja a Kárpát-medencébe
568-ban beteleptil , és itt a 9. századelejéig zárt politikaÍ-gazdaságl egység-
ben é1 avarság 9azdag anyag1-szel}emi
m veltségének megismertetése volt a kor-
szak mesterségeinek bemutatásán keresz-ttil.

A régészet1 források csak a maradand
anyagokkal dolgoz mesterek munkáÍnak
megismerését teszik lehet vé. Az avar
korb l kevés szerszám, mé9 kevesebb te1-jes m helylelet maradt ránk, Így részben
csak a kész tárgyak elemzéséb l k vetkez-
tethetiink a gyártásukhoz használt munka-
eszk z k fornájára és használatuk m djá-
Ilr a munkamenet rekonstruálására pedig
a feltárt kerámiaéget és vasolvaszt
kemencék, munkag dr k és m helyrészletek
adhatnak alkalmat.
Néprajzi párhuzamok, nyelvészeti v1zsgá-
latok, fLzíkai és kémía1 elenzések lehet-
nek mé9 segitségiinkre a mesterségek és
mesterfogások jobb megÍsmerésében.

A munkamenet és az eszk zkészlet r -
vid leírásával, nyersanyagok, a 1e9je1-
Iegzetesebb szerszámok, s természetesen
a kész tárgyak bemutatásával az avar korl
fazekasság, vasmunkák, tv sségl CSoDt-
megmunkáIás, ij- és ny1lkészités,
nyeregkészítés mesterségéve1 isnertet-
ték meg az érdekl d Iátogat t. Ásatá-
sokon késziilt felvételek (edényéget
kemencék - Szekszárd-aogyíszl uti vas-
olvaszt kemence - rarjánpuszta), a vas-
szerszámok gyártását, csont- és fameg-
munkál eszk z k használatát 1smertet
elemz rajzok, a nemeskéri vasolvaszt
kemencér I késztilt makett, a vÍaszve-
szejtéses ntésÍ eljárást magyaráz
rekonstrukc1 s sor' néprajzi párhuza-
mokat bemutat fot k és leirások segi-
tették a megértést.

T.Nagy Erzsébet

o A celld n lk-izsákfaÍ kés bronzkorÍ
raktárlelet r ntgend1ffrakcÍ s: vízs-
gáIata

Az ÍzsákfaÍ Guta diil ben - a Sághegy-
t I 4 km-re 1979-ben mélyszántáskor
felszinre kerillt bronz depot-részt llon
Gábor szerezte meg l981-ben a SavarÍa
Muzeumnak.

1983-ban nyÍlt lehet ség a hÍtelesi-
t ásatás elvégzésére, melynek során
megtaláItuk a klncslelet t bb mint két-
harmad részét.

A bronzkészletet lakatlan tertileten
rejtették f ldbe. A leásott g d rbe ke-
rtiltek a nagyobb méret nt lepények,
a készárut' ílletve a t rt bronzot, -
melyet ujraolvasztásra gyiljt tt'ek ssze
agyagedénybe tették.

A rtintgendiffrakci s vizsgálat leg-
fontosabb eredményének tarthat , hogy
néhány bronztárgyon fémvas el fordulást
Iehetett kimutatní. Az elemzést - G m r1
János k zvet1téséveI - KÍsházÍ Péter vé-
gezte el. A leletanyag elemÍ sszetételét
mé9 nem Ísmerjiik, sok esetben mé9 az sem
tísztáz dott, hogy a tárgy tiszta réz,
vagy tv zet. Az elemi vizsgálatra ís
sztikség vo}na, ktil n sen az un. antimon-
íIletve nbronz meghatározására' ugyan-
is a korábbi kutatás megállapitása sze-
rint a velem-szentvid1 férnfeldolgoz
m hely antÍmon-, a sághegyl pedÍg n-
- tv zettel dolgozott.

Fekete Már1a

PÁLYÁzAT

Ismét felhÍvjuk a f19ye1met arra,
hogy a VEAB T rténelm1 Szakblzottsága
pályázatot lrt kÍ az alábbl témak -
r kben:
"Iparrégészeti }eletek archaeometrLaÍ
vÍzsgáIataÍr l (konkrét vÍzsgálat,
eredménnyel) "
"Egy Íparág (mesterség) t rténete lr!a-
gyarországon régészet1 leletek aIapján"
"A Balatonpart telepitléshá1 zatának
vagy egyes iidtil telepeinek társadalom-
gazdaság- és m vel dést rténet1 feldol-
qozása"
"Egy kézmilves1part- mesterség vagy céh-
szervezet t rténete"
Bekiildés1 határld : 1986.ffir: rr. dij

III. dÍj

szeptember 15.
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lRoDALlll FIGYELÖ

PACT Lo / I98 4' DATATIoN-CARACTÉRIsATIoN
DEs CÉRAMIQUES ANcrENNEs (Réqi kerámiák
kormeghatározása és je1lemzésG) l szerk.:
Hackens, T., Schvoerer, M., Cours post-
gradué européen' Bordeaux-Talence,
avri.l 1981 , 433 p. i1l.

A kotet az 198l-ben Bordeaux-ban meg-
rendezett konferencia eI adásainak gyiij-
teménye. A vizsgált lelet'csoport a ré-
gészet talán legáltalánosabb, Iegjelen-
t sebb forrásanyagát képezi. A kerámia
kutatásának t rténet1-tipo1 glai hagyo-
mányai mai tudásunk alapja, els sorban
az skori kulturák vizsgálatában. A fi-
zikai, kémiai m dszerek fokozatos elter-
jedéséveI a régészetben természetesen a
kerámia Ís uj vizsgálatok tárgyát képe-
zL. A konferencia mind a hagyományos
megkozelités, mind a technol giaÍ vÍzs-
gálatok szempontjáb l ís foglalkozik ez-
zeI a leletcsoportta1. Ezen kivtil áIta_
lános m dszertani k zleményeket (A ra_
dioaktivitás; a kornyezet' és a nyersa-
nyag kapcsolata); a régi kerámiák kor-
meghatározásáva1 fog}a1koz cikkeket
( termolumineszcenc ia , archeomágnesesség )

és a kerámia nyersanyagának vizsgáIatá-
val foglalkoz tanulmányokat (a kerámia

nyersanya9a; az agyag tulajdonságaÍ i az
égetés; m dszertani k zlemények) tartal-
maz. A kerámiák anyagvlzsgálatában al-
kalmazott m dszerek k ziiL az ásványtani,
a kat dlumíneszcenciás t dZ elektronm1k-
roszk pos és a k 'I 'nb 'z spektroszk piai
eljárásokat ÍsmertetÍ. Ktil n fogIalkozik
a muzeumi kerámia anyagvizsgálatának, a
származási hely megállapításának lehet -
ségéve1.

T.Bir Katalin

Ausztriában Magyarországhoz hasonl an
nincsen olyan k zponti 1ntézmény, amely
megfeleI felszereItséggel rendelkezne
mÍnden archeometria1 vÍzsgálat elvég-
zéséhez. Ezért hozzánk hasonl an egy
szélesk r hál zatot épÍtettek k1, amely-
ben ktilonb z kutat íntézetek szakembe-
rei saját m szereiken végeznek mrltárgy-
vizsgálatokat.

A "l{iener Berichte tiber NaturwÍssen-
schaft in der Kunstu (Kb. Bécsi K zIe_
mények a l,lrlvészeti Alkotások Természet-
tudományos Vizsgálatár lx 198S-ben meg-
jelent els k tete (el z, számunkban
már hÍrt adtunk r la) és az l984-es
osztrák archeometrÍaÍ konferenc1a el -
adásait tartalmaz , t985 végén megje-
lent "Naturwissenschaft, und Technik ln
der Kunst (Természettudományok és
Technika a I.{ vészetben) segitségével Í-
zel1t t kaphatunk az osztrák szakembe-
rek széIesk ril archeometr1aÍ tevékeny-
sé9ér l.

wrENER BERICHTE Ügnn NATURWISSEN-
SCHAFT IN DER KUNS, L/L984. Hochschule
f r angewandte Kunst in l{ien (l{Íen,
I985), szerk.: Weber, J. 276 p.Í1I.

A k tetben találhat cikkek hiven
tiikr zik az el sz ban is hangsulyozott
interd j.szc ÍplinarÍtást . Egy-egy m -
tárggyal kapcsolatban a természettudo-
mányos vizsgálatokat végz szakember
mellett "megsz IaI" m vészett rténész,
a régész vagy a néprajzos is.

A kormeghatározással foglalkoz fe-
jezet egy etruszk terrakottafej, lllet-
ve déIamerikai kerán1ák termolum1n1sz-
cens kormeghatározását ísmerteti. A ma-
gántulajdonban lév terrakottafejr 1 a
vizsgálat megállapitotta, hogy t5o év-
nél nem régebbi, tehát hamisÍtvány.
(A stilusban hozzá hasonl ak az 1.e.
5-1. században késziiltek. ) A dét-mexík 1
oaxaca áIlamb t szárroaz , az els év-
ezred végére datáIt fÍgurális, un. Za-
potec kerámÍák kormeghabáxozását. az
tette sziikségessé, hogy a Brít1str tÍu-
zeum ugyanerre a korra datált zaPotec
kerámiáÍnak míntegy 3ot-a harnÍsnak bÍ-
zonyult. A bécsi gyiijtemény eddíg meg-
v1zsgáIt darabjainak termolumÍneszcens



kora 91o-l49o év, tehát eredetlek. A
peru1 Moche-kultura Ídejéb l (1.sz.
1oo-7oo kb.) szárrv,z , erot1kus jele-
netet ábrázo]. ltaltart termolum1nesz-
cens vÍzsgálata alátánasztotta a nép-
rajzos elnéletét, m1szerÍnL az edény
csak részben eredetÍ, a fels ;, f1gurá-
l1s része modern klegészités.

Hasonl an érdekesek az ryqfajlákszerint csoporrosirorr c ikEEAfrElGr
ia r f éil,papÍr, k és falfest'mény v1zsgálatokr l

számolnak be. Ezek k ztil Ísmertetiink
r viden néhányat.

Raffaello "t{adonna a z ldben,' cÍmÍl
festnényének elemzése szép példája an-
nak, hogyan ép{llnek be az Lnfrav r s
vízsgálatÍ eiedqények a m vészett r-
ténet1 elemzésbé. Megv1zsgálták a fes-
ték- és k t anyagokat' 1s.

.Érdekes a k zépkor1 szines itvegab-
lakok korr z1 jának v1zsgálata, amely-
hez m szeres eljárásokat, elektron-
mikroszk p1át, energiadÍszperzÍv mÍkro-
analJ.zÍst, r ntgendiffrakcÍ t stb. aI-
kalnaztak. Egy 15. századlnak vélt acél-
sÍsak anyagának metallográf1at vÍzsgá-
Iata során kiderillt, hogy nem kész lhe-
tett korábban, m1nt a 18. század. A
"montanarcheometrÍával" vagyÍs az ipar-
régészett'el, annak lehet ségeivel t dZ
iparrégészet és az archeometrÍa kapcso-
latával foglalkoz cikk betek1ntést nyujt
az Aust'r1ában foly réz- és vasmetallur-
gÍai kutatásokba.

A pap1rv1zsgálatokkal kapcsolatban
rézalapu pigmentek és vasgallus.z tÍnta
papírra, Pergamenre gyakorolt roncsol
hatásának oka1t kutatták, és a vÍzs9á-
latok eredménye1t 1smertet1k.

Egy 1.sz. 3. századi Fayum portré
konzerválását és restaurálását megel z
k t anyag- és p1gmentvÍzsgálatát mÍkro-
kémÍaÍ és m szeres analltlkai m dszerek-
kel végezték. Fehér b luszt, IomfehéretI
faszénfeketét, v r sokkert, z ldf ldet
és g1pszet tudtak azonosltani, a k t -
anyag foszfortartalmu fehérje (tojás-
sárgája vagy kazeÍn) és vÍasz keveréke.

A k vlzsgálatokkal foglalkoz feje-
zetben az ép1t k vek b1o1 9iai kárte-
v lnek modern, m szeres eljárásokkal
t rtén azonosÍtásár l és a 1é9szennye-
z k k pusztlt hatásár I olvashatunk.

A falfestményekkel ka5rcsolatban 1s-
mertetik egy 16. századL, t bbsz r át-
festett falfestmény festékrétegének ana-
I1zisét, amelynek során j r el lehetett
kiil niten1 az eredet1 és a feltiletre
kés bb rákeritlt, festékrétegeket. F'og-
Ialkoztak a falfestményben végbement ká-
rosodások okaÍnak feltárásával is.

NATURWISSENSCHAFT
KttNST, Novenloer 1984,
fiir l{Íssenschaft und
1985), 389 p. ill.

UND TECHNIK IN DER
BundesmínisterÍum

Forschung (ltlÍen,

Az 1984 novemberében megrendezett
archeometrÍa1 konferencla els dleges
célja a régészek és restaurátorok tájé-
koztatása volt a m tárgyv1zsgátati le-
het ségekr l. 3 szekci baq hangzottak
el az e16adásoF-_

Az anvaqvÍzsqálat1 m dszerek k z tt
foglalkoztak a r ntgenfIuoreszcens és
egyéb spektrokémÍa1 m dszerekkel, a
neutronaktlvác1 s anal1zÍssel, a me-
tallográflás v1zsgálatokkal stb.

el ad k, m19 a természettudományok a
restaurálásban -

rgyak
korr zÍ jának okalval, a restaurálást
megel z vlzsgálatokkal, a konzerválás-
ban alkalnazhat segédanyagok elIen r_
zésével foglalkoztak.

Jár l,lárta

BUNDESMINISTERIUM
liiÍ wlssENscHAFT
un<t FORSCHUNG

undTechnik
m derKunst

]lotrnSor

észetben és
a



GEOPHYSICS, Manch 1986
Manasha, Vís. , USA

A havonta negjelen GEOPHYSICS 1986
március1 száma 11 régészetí geofLzika1
ténáju cikket k z l. Ezeknek*.míntegy fe-
le a Society of Exploration Geophysi-
cists 54. kongresszusán (Atlanta' }984.
december) a "Geophysical Archaeology"
szekci ban hangzott el.

Az alábbÍakban ismertetést adunk a
foly iratban megjelent cikkekr 1, és
kiil n felhivjuk a f igyelmet arra, hogy
magyar szerzí is publikált e lap
hasábjain !

A számhoa Jeffrey c. Wynn l dZ Egye-
stilt Államok Geol gíai Szolgálatának
geofizlkusa, az 1984. évi kongresszus
szekcÍ eln ke és a ktil nszám szerkesz-
t je irt el sz t. Ebben átteklntL az
osszes olyan geofzikai m dszert, ame-
lyet már mint'egy negyven éve, a 1é9i
fényképezést ís Íde számitva hetven
éve alkalmaznak a régészeti kutatásban,
els sorban Eur Pában. A lyukgeofizikai
m dszerek kÍvételével szinte valamennyi
m dszert (h mérséklet rnérés, szeizmi-
kus m dszerek, mágneses mérés, ellenáI-
lás és gerjesztett polarizácí s m d-
szer, természetes polarizácí l elektro-
mágneses m dszerek, radar, rádi aktiv
m dszerek, gravitáci , légi- és tirfény-
képezés) bevetett'ék ktiltjnbijz feladatok
megoIdására. A régészet' iránti n vekv
érdekl dés hatására a nagy felbont -
képesség geoflzika1 m dszerek egyik
fejlesztési iránya ezen kiil nleges k -
veteIményeket veszi figyelembe.

A nebraskai egyetem geofizikusaí
t bbnyire az Egyestilt Államok k zéps
részén végeztek rnágneses néréseket 18-
t9. századÍ indlán falvak, eur pai szár-
mazásu amerikaiak által épitett telepii-
Iések, er d k maradványainak felkutatá-
sára. Az eredményeket szánit gép segit-
sé9éve1 jelenítették Iné9l t bb váIto-
zatban is, a régészek számára.

Az albertaí egyetem kutat nemcsak
terepí mágneses nérésekeE végeztek nyu-
gat-kanadaÍ prehisztorikus lez Észak-
Amerika slakosal által Iétesitettet je-
lent) telepillések helyének meghatározá-
sára, hanem kÍsérleteket végeztek annak
eld ntésére 1S, hogy trlhelyek, f elhevi-
tett k darabok milyen k riilmények k -
zoLL okozhatnak mágneses anomáliát.

A nagyar geofÍzíkus (Pattantyus-Á.
Mikl s) cikkében a magyarországí régé-
szeti geofizikai kutatások eredményeit
ismertetí. R maí és kozépkori telep -
lések, skori k bányák felderitésére
alkalmazták a mágneses és ellenállás
méréseket.

A míchlgani egyetem geofizlkusa1 má9-
neses és ellenállás méréseket végeztek
az 184o-es években, a rézbányászat fel-

Iendtilése idején épitett l{ílk1ns er d
épiiIetmaradványaínak (i1lemtrely, r}:.áz,
ácsmr1hely, kovácsmilhely) felderitésére.
A mérési eredmények értelmezését anal g
modellezéssel eIlen rÍzték .

Egy gallo-r rnai fazekasmrlhely és mo-
csaras tertileten Iév bronzkorL 1e1 -
helyek (Burgundla és Normandia) elektro-
mágneses m dszerrel végzett kutatását
ísmerteti a régészeti geofizika egy is-
mert francia sza\ért je' Alain Tabbagh.
Az vezetésével készitették azt a kis
traktorra szerelt, folyamatos elektro-
mos szelvényezést lehet' vé tev beren-
dezést' ameIlyel r vid id alatt nagy
teriiletet lehet felmérni. A mérésekhez
két szempontb l Ís kiil nleges elektr dá-
kat használnak: a négysz g elrendezéssel
az anÍzotr pia hatását igyekeznek klkti-
szob lni, a talajjal az érintkezést pe-
dig egy folyadéksugár biztositja

Radar mérésekkel kivánt'ák felderlte-
ní Kanadában egy 16. századí baszk báI-
navadász telep sirjait és evvel a rn d-
szerrel vizsgá}ták át a Hullban (Quebec)
épitend uj muzeum helyét is. Míndkét ::
kutatás sikeres volt, de arra is rámu-
tatott, hogy az értelmezéshez kiegészit
informáci k is kelIenek, és cé1szeril az
ásatások után az eredményeket ismétel-
ten átvizsgálni ' igy ujabb régészeti je-
lent sé9r1 anomáIiákat le|ret felismerni.

A Mexik í- b I kontÍnent'áIis talap-
zaLán olajkutat szeizmikus méréseket
végeztek. Ezek feIbont képessége nem e-
legend régészeti leletek fel1smerésé-
}:'ez, kimutatják azonban azokat a geomor-
fol giai elemeket, amelyek k rnyezetében
nagyobb a lel helyek el fordulásának va-
1 szinrlsége (foly medrek, bI k, tavak) .
Ugyanis i.e. 25 ooo és 6 ooo ktjz tt a
kontinentális talapzatr l v1sszahuz -
dott tenger és Í.e. L2 ooo k riil már bÍ-
zonyosan élt ember ezen a teriileten. Le-
1 helyek meglétére csak a fur magok vizs-
gálata alapján lehet kovetkezt'etnÍ.

Nyugatnémet és cseh szerz k k zos
cikke a régészeti mágneses mérések ered-
ményeÍnek megjelenitésí problérnáit tár-
gyalja. A cél olyan ábtázoJ-ási m d meg- \-_/.

val sitása, amelyet már nem zavarnak a
mérési hÍbák' ugyanakkor tartalmazza
mÍndazokat a finom részleteket, amelyek
fontosak lehetnek a régészek számára.
Két példát mutatnak be, a frotzhe1mí
r mai er d és Colonia Ulpia Trajana ku-
tatását, illetve az alkalmazott képfel-
dolgozás1 eljárásokat.

Angol kutat k angliai és krétal ke-
mencék anyagán végzett archeomágneses
vizsgálatok eredményej.t taglalják és
hangsulyozzák a mintavétel fontosságát.

A II, száz oldalnál is nagyobb ter-
jedelmil cikk j , ha nem is teljes átte-
kÍntést ad a geofÍzika ezen sajátságos
teriiletének fe j l désér l .

Pattantyus-Á. l,tikl s



TANAcsKozÁsoK
ÍtlEGBEszÉt-Ésex
KONFERenCIAT

1984.

Az alábbiakban, eddÍgÍ gyakorlatunk-
hoz hÍven már lezaj}ott, itletve a k -zelj v ben megrendezésre keriil kon-ferenciákr l adunk hirt',

A. Societv of Exploration Geophvsicists
54. Kongresszusa

Az tparrégészet1, ílletve archeomet-
riai t'émáju' vagy e témákat részben é-rint konferenciákr l, el adásokr l tá-jékoztatr rovatunk e}s hÍre egy t bb,
mint másféI éve lezajlott, monstre kong-resszusr l számol be. Ennek az elv1leg

\ .' "elavult" Ínformáci nak az ad aktuali]\# tást, hogy a konferencián elhangzott,
archeometrÍaÍ témáju el adások egy ré-
széL ezév márc1usi szánában Inegjelen-
tette a Geophysics cÍmÍl foly irat (ld.
a k nyv- és foly íratismertet rovatun-
kat). Ezen kiviil pedig j példa arra,
hogy az archeometrla ' mÍnt fÍatal tu-
domány, hogyan h dit teret nagy, nem-
zetkozi f rumokon.

1984 decemberében az sEG (Society
of Exploration Geophysicísts), az ame-
rÍkaÍ alkaImazott geofizikusok egyesii-
Ietének 54. nemzetk zi kongresszusát
tartották At1antában (GeorgÍa, UsA) . Ez
a rendezvény nemcsak Észak-Amerika,
hanem az egész vÍtág legnagyobb szabásu
geofÍz1kai eseménye. A résztvev k szá-
ma az ut bbÍ években már meghaladja a
to.ooo f t., az el adások 6-8 helyen
folynak egyidej leg t dz egyidej leg
megrendezett klálr1!ások tertllete meg-
haÍadja az 5o.ooo m2-t, a kÍáItrt cé-
gek száma 4oo k riil van. Igy nem csoda,
hogy mé9 Észak-Amerikában Ís nehéz o-

\' lyan városokat találni, ahol elegend
eI ad - és kiállít terem van olyan k zel
egymáshoz' hogy akár az egyÍk el ad -
teremb 1 a másÍkba, akár az el adások-
r 1 a kÍállitásra percek alatt el le_
hessen jutn1 anélkiil, hogy az utcára
ki kel1ene lépni |ezE nemcsak kényelmí
szempontok Índokolják, az atlantaÍ
z nvizszer es k mlndenkit elriasz-

tottak volna att 1, hogy elhagyják a
biztos fedelet). D problénát okoz a
megfelel számu és sz1nvonalu szállás
is, mert, a v1lág minden részéb l, de
f ként Észak-Amer1káb l, családtagja-
ikkal egyiitt érkez geofÍzÍkusok - vagy
a cégek ÍIyenkor nem kicsÍnyesek, hi-
szen a részvétel egyben reklánlehet ség
1s.

Atlantában a t{orld Congress center
adott otthont a kongresszusnak. A Eészt-
vev k szállitását ktil n buszjáratokkal

oldotta meg az ezzel megbízott, az 1984-es olÍmplán hasonl feladatot ellát
cé9. Ezek a járatok ér1ntették a mínt-
egy 20 nagyobb szálloda míndegyÍkét. Aszervezést és a bíztonságt szolgálatot
hasonl m don oldotta meg az SEG. Egymásfél rás, egész városiésznyí terti-
letet ér1nt áramsztlnet azonban mé9 e-
zeket a profikat is zavarba hozta. A
természetes vÍlágitás nélktili kÍállitá-
sí csarnokban a minden blzonnyal j
néhány mitli dollár érték m szeit
nemcsak a s tétben elk vetett lopásokt }kellett félteni, hanem a szokatlán k1-
kapcsolás által az elektron1kában oko-
zott károkt l 1s.

Mindezt csak a rendezvény fontossá-
gának érzékeltetésére mondtuk el. Am1a ré9észet1 geofÍz1kát ÍIlet1, el sz ra konqresszusok t rténetében kti]ffiEk_

a-
ezt a tárgyk rt ,,egzotj.kusnak.' nevez-
ték, de ugyanakkor a ',Roncsolásmentesrégészet" megt1sztel néwel is í11et'-
ték.

A k1s és k zepes mélység kutatások-
kal foglalkoz l5O , tLz ktil nb z szek-
cí ban t'artott el adás ktiztil 16 szere-pe1t (lot) a "GeophysÍcal Archaeology,,
cimrI' teljes szekci t - két félnapot_-
kÍtev programban.

A 16 et adásb l négy foglalkozolt az
archaeomágneses kormeghatározás kérdé-
seivel. A fennmarad 12 eI adás tartal-
mÍ szempontb l a k vetkez csoportokra
oszthat : 7 el adás esett rténet 1smer-tetése, 3 el adás elmélet1 Iehet ségek
vÍzsgálata péIdákkal 1llusztrálva éskett kifejezetten elméleti jelleg :
m dszer- sszehasonl1tást végez a iege-
szeti hatékonyság szempontjáb l.

Az alkaImazott geof1zÍka1 m dszerek
alapján a k vetkez csoportos1tást vé_gezhetjiik: a klasszikus m dszerekkel
végzett' mérésekr l sz lt az el adások
55B-a (3ot mágneses, 25t etlenállás
mérésekr l), radar rnérésekr l 21t - be-leértve a három m dszer komplex, egytlt-
tes használatár l sz ] el adásokat is.
Egy el adás akusztikus (szeÍzmlkus} mé-
résekr Il e9Y pedig Ígen sokféle m d-
szer (mágneses, ellenállás, szeizmikus,grav1tácÍ s, elektromágneses) egyiittes
felhasználásának kisérletelr l sz lt.
Nagyon érdekes volt egy elektromágneses
berendezés kÍfejlesztésér l és kisér-
let1 mérése1r l sz t el adás.

A régészet1 szekc1 t ís elérte az
ílyen rendezvények réme, 3 el adás szer-
z i nem jelentek h 9, tulságosan Ís le_
veg ssé téve a programot. Az elhangzott
el adások k zt volt mÍntaszerÍi, amely
mÍnd régészetL, mÍnd geof1zÍka1 szem-
pontb l korrekt és érdekes volt (Pé1-
dául a mex1k 1 bazaltszobrok mágneses
kutat'ásár l sz l ) , néha azonban a k1-
nosan feszeng hallgat ságnak az volt



az érzése, hogy az et ad Ís el, sz r
látja a d1ákat, és a legnagyobb sikert
a2 jelentette, m1kor t bbsz rÍ el re-
-hátra ugrálás után végre a kivánt kép
az egyetlen helyes helyzetben ker lt a
vetit vászonra.

A szekci eln ke bejelenteLte, hogy
az SEG foly irata, a Geophys1cs, tégé-
szetl geof 1zika1 kiil nszámot ad k1, b-
ben az elhangzott és k zlésre bektild tt
eI adások mellett szivesen látnának más
országokb l is beszámol kat. Ez a kit-
1 nszám 1986 márcÍusában jelent meg.
Tekíntettel arra, hogy r1tkán lát nap-
vÍIágot Ílyen átfog és egészen frÍss
eredményeket Ís bemutat sszeállltás a
régészeti geofizikár l, és a It clkk kt'-
z tt nngyar szerz n ve Ís megjelent, a
kiil nszámot fészletesen lsmertet jtik.

Pattantyus-Á. lllkl s - Ver J zsef

1985.

Geof1zlkal m dszerek a réqészetben
Az rparrégészeti és Archeometriai

rájékoztat III. évf. I. számában (}984
dec.l az lrodalmi Figyel rovatban o1-
vashattuk dr. Ver J zset Ísmertetését
arr 1, hogy a veltink szomszédos cseh-
szlovákiában nár t bb, mint tl'z éves
multra tekint vissza a geoflzikusok és
régészek k z s munkájának 3 évenkénti,
akadémia1 szlntil megv1tatása. Ehhez ha_
sonl kezdeményezés volt a !Í,agyar Tudo-
mányos Akadém1án 1985 okt ber 14-én,
"Geof1zikai m dszerek a régészetben'
cimmel tartott egész naPos tudományos
illés és poszterklál1itás, amelynek cé1-ja országszerte lsmertté tenn1 a geof1-
zlka1 leletfelderités m dszerej.t, lehe-
t ségeÍt, valamint az, hogy ezek a m d-
szerek a gyakorlat1 munkába szélesk r-
ben és szervezett formában bevezetésre
kertil jenek.

l'tagyarországon 1s folyik rrÉr kb. t1z
éve régészetl célu 9eof1z1ka1 kutatás,
de sajnos terilletileg elszigetelten, ez-
által a gyakorlatí, ásat régészek qsu-
Pán igen kÍs százaléka ismeri a lehet -
ségeket. A szélesk rÍl tájékoztatás cét-jáb l kb. 8oo meghlv t kiildttink szét (a
feIét régészek számára), azonban a meg-jelentek szárna ennek még tized részét
sem érte el, és a megjelentek t bbsé-gét nem a témát nem Ísmer k, hanem a té-
rnában k zelebbr l érdekeltek tették k1.
Ezétt bátorkodom ezen tájékoztat ha-
sábja1n kicsit b vebben ismertetn1 az
elhangzottakat.

Az iilésszakra sszehÍvtuk az sszes,
e témában dolgoz geofíz1kus kollégát,
így az el6adások keretében megÍsmerhet-

ttik a mlskolci Nehéz1parí Ílszaki Egye-
tem (N!{E) Geoflzikal Tanszékének észak-
magyarországí leletfelderit geofizíkai
munkáját, a soproni Geodéziai és Geo-
f1zikat Kutat Intézet (GGKI) Íparrégé-
szetÍ célu mágneses méréseinek eredmé-
nyeít l dZ E tvt5s Loránd Tudonányegyetem
(ELTE) GeofÍzikai Tanszékének archaeo-
mágneses kormeghatározással ka1rcsoIa-
tos munkáját és az E tv s Loránd Geo-
fiz1kaí rntézet (ELGI) szerte az or-
szágban végzetx régészeti-geof lzíkai
méréseinek eredményeit .
Az egyes el adásokat intéznénYek, t'é-
nák, illetve régészeti korok szerint
csoportositottuk, és az elhangzott el -
adás után minden ér1ntett témával kaP-
csolat'ban a teriilet1leg illetékes régész
adott r víd t5sszefoglal t a témának ré-
gészeti vonatkozásair l l dZ eIvégzett
geofÍzÍkaj. mérések értékelésér l, hasz-
nossá9ár 1.

Az iilést M csy András betegsége mÍ-
att B k nyi Sándor nyitotta il 9, és
nagyfoku érdekl dését fejezte ki a téma
iránt, valamint r mét, hogy ísmét si-
keriilt egy lépést el re lépniink az in-
terdiszciplináris tudományok tertiletén.

Á1talános m dszerismertet, hangzott
el Kakas Krist f (ELGI) részér ]- az el-
s el adásban. Az el ad ismertette a
régészeEi célra alkalnas geofizikaÍ
m dszereket, mrlszereket, valamint a se-
gitségiikkel kutathat objektumok faj_
táit. Kijel lte a fejlesztés irányait
mínd m dszertanilag, mind pedig specÍ-
á1is m szerek alkalmazását illet en.

Cs kás János professzor (NME) ismer-
tette a k vetkez kben Észak-Itlagyaror_
szág tertiletén végzett munkásságuk ered-
nényeit. Geoelektromos és mágneses mé_
résekkel f ldbe mélyitett g dr k' ver-
mek helyét sikertilt kÍmutatn j.. Érdekes
kÍsérleti méréseket végeztek egy f ld-
sánc lehat'árolása, valamint bels szer-
kezetének meghatározása céIjáb I.

A témához hozzász lt Patay PáI (}tNl.t)
és Gádor Judit (MNM) régész, akik a
mérések eredményeivel meg vo}tak elé-
gedve.

R nai kori er dfalak kimutatásának
Ísmertetésével foglalkozott Csath geáta
(ELGII el adása. A falak nagy fajlagos
ell'enátlása míatt itt f leg_á geoelekt-
romos m dszer hozott sikereket (Als -
hetény, Ságvár, BalácaPuszta), de ná9-
neses m dszerrel Ís s1keriilt romokra
bukkanni (Fenékpuszta) . Igen érdekesek
voltak a radar berendezéssel végzett
kisérleti mérések és eredmények. A ra-
darral szLntén falak hetyét tehet ki-
jelt5lnl, csak sokkal gyorsabban és ter-
melékenyebben, mÍnt az ellenállásmérés-
sel (Ságvár).

A hozzász l k T th Endre (MNu) és
Palágy1 Sylvia (Veszprén) voltak, akÍk
klfejezt'ék elégedettségtiket az eddíg1
mérésekkel kapcsolatban és reményiiket
a továbbÍ egytittmilk désre a j v ben.
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K zépkorl objektumok geofizÍkai ku-
tatásár l sz lt Pattantyus-Á. M1kl s
(ELGI) eI adása. Visegrád-Várkert te-
rtiletén éget kemencék helyét sikerillt
mágneses mérésseI k1mutatn-Í, ugyanott,
a S1brik-dombon az 1spáni vár egy to-
vábbÍ bels épiiletének helyéQ elektro-
mos méréssel kJ.jel lni. Nem s1kertilt
viszont Esztergom-Als szlgeten a kolos-
tornak a sportpálya alatti részletét
felkutatn1, illetve a mérés1 eredmények
nem a régészeti objektumokkal korrelál-
tak. Jászd zsán, a jász falu tertiletén
végzetE eIlenállás mérésekr l hallot-
tunk beszámol t. Itt egy anomálía ke-
r lt megásásra, amely igen érdekes,
egyel re meg nem határozott objektumo-
kat hozott felszÍnre.

A hozzász L k - Kovalovszky JulÍa,
Soproni Sándor, Lovag Zsuzsa (MNM) 

'Selmecz1 LászI (MÜM) - ásatási tertt-
Iettik leirása után a mérések alapján
feltárt objektumokat ismertették.

Az ebédsztlnet után hangzott el I,{ár-
ton Péter (ELTE) archaeomágneses kor-
meghatározásr l sz l el adása. Itt
részletesen 1smertetésre keriilt a m d-
szer elmélete és gyakorlati megval sí-
tása. A m dszer tratékony alkalmazhat -
ságához 1gen sok adat lenne sziikséges,
azonban ez mé9 nem ál1 rendelkezésxe,
igy jelenleg a ktil nb z korokb 1 szár-
tnaz adatgytijtés a legfontosabb feladat1
néhány k zelit' kormeghatározás nel-
lett.

A hozzász l k Horváth F.erenc (Sze-
ged) és G rn r1 János (Sopron) voltak.

Ver J zsef (GGKI) el adása részle-
tesen ismertette a vasiparÍ emlékek fel_
kutatására soPron k rnyékén és a k1s-
balatoni leletmentés ka5rcsán Somogyban
végzett f ldnágneses mérések eredményeÍt.
A nagyt megil mágneses adat feldolgozá-
sát számít géppel lenne célszer meg-
oldani, azonban a bemutatott, manuális,
1eegyszerilsÍtett fe1dolgozás alapján
is ki lehetett jel lnÍ a feltárásra
perspekt1víkus tertileteket, 1lletve ki-
zární az ásatásb ]. az anomália mentes
helyeket.

A geofizlkai adatoknak a feItárás e-
reÜnénye1vel val sszevetésér l G m rÍ
János (Sopron) és K lt I'ászL (KaPos-
vár) számolt be hozzász lásában.

Utols ként hangzott el Pattantyus_Á.
Mikl s (ELGI) skori tilzk lel helyeken
végzett geoelektromos mérésekr l sz ).
el adása. Igen .szemléletes ábrákat tát-
hattunk a stimegí t zk bánya-járatok el-
helyezkedésér61, vaIamint a Budapest-
Farkasréten l984-ben megtalált skori
(50.ooo éves) trIzk bánya helyének geo_
elektromos méréssel val k1jel lésér l
és terilletl k1terjedésének valamint vár_
hat mélységének meghatározásár L.

Hozzász lásukban Bácskay Erzsébet
(MÁFI) és Csánk Vera (BTM) méItatták
az eredményeket.

Az íilésszakot l{esk Att1la (ELTE)

zárta be, megk sz nve az eIhangzott
ígen érdekes és ujszeril el adásokat, de
méglnkább a nemes céI érdekében e1vé9-
zett munkát, és kifejezte reményét, hogy
ezen iiIésszak csupán a kezdete a továb-
bl, gyiim lcs z régész-geofizÍkus egytitt-
mÍlk désnek.

Az el adások k z ttl szttnetekben a
résztvev k megtek1nthették az el ad -
terem el csarnokában kÍállltott poszte-
reket, amelyek a'kiil nb z régészetl
tertileteken mért geof1z1kal paraméter-
-térképeket és azok értelmezését mutat-
ták be háromféle témak rben: ellenállás-
mérések, mágneses mérések és elektro-
mágneses m dszerek. MÍndegyÍk tabl mel-
lett bemutatásra keriilt a mérések elvég-
zésére alkalmas geof1zlkaÍ m szerek
egylke: egyenáramu d19Ítá1is ellenállás-
rnér rn szer' Protonprecesszl s magneto-
méter és rádl frekvenciás mér m szer.

Pattantyus'Á. Mtkl s

1986.

o EL z számunkban nár h1rt adtunk ar-r L, hogy május 2o-22-én Budapesten, 1I-
letve Stimegen nemzetk zi konferencÍa lesz
"lskorí kovabányászat és k eszk znyers-
anyag-azonosltás a Kárpát-medencében,,
c inmel .
A konferencLára eddlg kb. 90 killf ldi és
magyar szakenber jelentkezett. Az el -adások el zetesen bekÍildi'tt sz vege má-jus elején k tetben jelenik meg. Á ron-ferencíár l k vetkez számunkban rész-
letesen beszámolunk.

A konferencia emblémája

a Az Athénban május Lg-24-én negren-
dezésre kertil 25. Nemzetk zi Archeo-
metr1aí Sz1mp z1umon kb. 2oo szakem_
berre számit a rendez ség, m1nt az a 4.
k rlevélb l k1der l. Hazánkat t szak-
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ember képviseli a rendezvényen. K vet-
kez számunkban részletesen beszámo-
lunk a konferenciár l.

A konferencia emblémája

o A Magyar Geof1zikusok Egyesiiletének
soproni csoportja 1986. május 2I-én
tilést szervez, amelyen dr. I{árton Péter,
az ELTE Geoftz1kai Tanszékének munka-
társa''K1sérletek arceomágneses mérések
alkalmazására égetett agyagobjektumok
keltezésében" cimmel tart el adást.

Az el adást nem geofizlkusok számára
az teszi kiil n sen érdekessé, hogy az
ut bbi id ben a soproni Liszt Ferenc
t'tuzeum xégésze, dr. G m ri János tevé-
kenysége nyomán t bb olyan lelet keriilt
el , amely lehet séget adott archeomág-
neses kormeghatározásra. K z tttik sze-
repelnek ré91 vaskoh k falazataÍ és a
sopronÍ v r s sánc is.

A fentieken végzett kormeghatározá-
sok problémáiva1 és eredménye1vel fog-
lalkozj.k az eI adás.

A PACT NEWS szerkeszt je, Alfonso
ANDRIA felkérte szerkeszt ségiinket, hogy
adjunk hir az alább1 konferenciár l:

"Iríakíng adolescents (10-16 years old)
aware of the existence, the study and
preservation of the archaeological
heritage" (Kb. : "HÍvjuk fel a f1atalság
(10-16 évesek) figyelmét a régészeti
r kségre, annak tanulmányozására és

meg vására. ")
Az 1985- s találkoz sikerén felbuz-

dulva a Ravelloban (olaszország) m k d
European UnÍversÍty center for cuItural
Heri'tage (a Kulturális r kség Eur pai
Egyeteme) illetékesei elhatározták, hogy
1986 májusában ismét megrendezik a fentÍ
cimet visel konferencÍát, flgyelembe
véve az eL6z év tapasztalatait.

A konferencíán meg k1vánják tárgyaln1
tobbek k z tt az eur paÍ országokban m _
k d, a régészettel kapcsolatban lév
oktatásí Íntézmények helyzetét, felada-
tait, lehetséges egyttttmÍlk dését, a té-
gészeti lel helyek, muzeumok, m emlékek
oktatásba val jobb bevonását, a tégl
technol g1ák oktatásl n dját l dZ okta-
tásl segédanyagok sszeállitását, fot-
galmazását stb.

A PACT NEl{S-ban k zzétesz1k a konfe_
rencíán elhangzott el adások sz vegét.

vrsszHANo

!{lnt az olvas tnk et tt is ismere-
tes' az Tparrégészet1 és Archeometriai
rájékoztat t985 szeptenber1 száma kÍ-
sérletképpen 4 oldalas angol nyelvrl
melléklettel jelent meg. 1o országba
19 intézménynek, szerkeszt ségnek, Í1-
letve szakembereknek kii}dttik meg híre-
Ínket kérve ket, hogy irják meg véle-
ményiiket, észrevételeÍket, tájékoztas-
sanak munkájukr l, konferenc1áíkr l.

A visszajelzésekb l kÍderiilt, hogy
a megkeresettek r mmel vették a tájé-
koztatást, kérték, ha van m d rá, to-
vábbra j-s készitsiink angol nyelvÍl sz-
szefoglal t és juttassuk el résztlkre '

A bécs1 Hochschule filr angewandte
Kunst-b l rnegkaptuk a NaturwLssenschaft
und Technik in dér Kunst cÍmil k tetet
(ld. a k nyv1smertetéseknéI)' és egyben
kérték, hogy Írjunk recenzi t r la a
rájékoztat k vetkez számában. -

A PACT News f szerkeszt je megkiildte '\-,
kiadványuk 15. és 16. számát és felkér-
te szerkeszt ségtinket, hogy adjunk hirt
egy konferenciájukr l.

A BrÍtish Museum kutat laborat r1umának
vezet je a munkájukat, kiadványaÍkat
ísmertet6 brossurát kiiId tt.

Hannoverb I a NiedersáchsÍsches
Landesamt fiir Bodenforschung-b I
archeometriai témáju kiilonlenyomatok
érkeztek. Az emlitett kiadványok a K z-
ponti Muzeumi TqazgaL sá9 k nyvtárában
hozzáf éxhet k, a ktil nlenyomat'okat eI-
juttattuk az illetékes szakemberekhez.

A washingtoni Smithsonian Institution-
b 1 és a Historj.cal t'Íetallurgy ctn an-
go1 foly irat f szerkeszt jét l ís érke-
zett visszajelzés.

Az Angliában negyedévenként megjelen
conservation News 1986 márciusí, 29.
száma Ísmertetést k z :. az angol ssze-
foglal r l, és k zzéteszi felhívásunkat,
ameIyben a ktilf ,ldi kollégák informá-
ci it kérjtik. '\-
Reméljiik, hogy jelen számunk an9o1 nyelvrl-
sszefogla1 jának, amelyet a 25. Nem-

zetk zi Archeometriaí Szimp ziumon "te-
rÍtíink", színtén lesz visszhan9ja, amir l
k vetkez számunkban ísmét beszámolhatunk.

Xézirat gyanánt! Lezárva: 1986. ápr.3o.
Szerkesztette : Jár tr{árta
Kladja a KMI.
F.k.: ÉrÍ István
KMf Rota 2OO pld.
F.v.: !,!észáros János
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