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Ezévi másodÍk számunkban h1rt adunk né-
hány, a k zelmultban lezárult, illetve
napjaÍnkban 1s foly archeometr1ai ku-
tatásr l, és részletesen beszámolunk a
régészek és természettudományos szak-
emberek egytlttmunkáIkodásának egy jpéldájár l, az els soproní vtir Ésánc
tanácskozásr l.
IrodalmÍ figyel nk I98t-86 k z tt meg-jelent, eddig kevesek á1ta1 ismert k ny
vekr 1' foly iratokr 1 tájékoztat.'

kopors ja (csak
korrodál dott az

Folynak a vlzsgálatok az iir rn1 kopors
ez étbrokát bélésének ktil nÖs korr -
zL jával kapcsolatban. (4.oldal)

Hosszabb sszefoglal k kaptak helyet
lapunkban olyan kitlf ,ldi konferencÍák-
r L, amelyeken hazánk képv1seltette ma_
gát,' lgy a Régészetl világkonferencÍár l
és a 25. Nemzetk z1 Archeometrj'ai SzÍm-
p zíumr l.
Ugyanebben a rovatban felhlvjuk a kol-
legí}. figyelmét néhány 1987-Éen megren-dezésre ker l tanácskozásra is.

A szerkeszt6

Az un. !'íátyás kabát korrodált ez st dr t_
besz vésének egy darabkája

Megkezd d tt az Esterházy gyiijtemény
textllláÍnak komplex ternészettudomá-
nyos v1zsgálata. (4 .oldaI)

Anna Pavlovna nyltott
a negjel lt helyeken
eztist! )
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AZ ARCHEOIETRIAI TUNI(ABIZOTTSAO
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A munkabÍzottság tagjal aa országban m -
tárgyvízsgálatokat végz más szakembe-
rekkel egyiltt számos kutatásban vettek,
Ílletve vesznek részt. Az alábbiakban
ezek k z l adunk néhányr l tájékozta-
tást. Egyben kérj k az archeometrlal
vlzsg._álatokat vég_z -k12l1é9ákat' hogy
infoiiiár ják sáerFés2t6ség nket folyanat-
ban Iév archeometria1 kutatása1kr l.
K zrem{lk désiiket a lap szerkesztésében
el re Ís k sz njttkt

LELETFELDERITÉs

AusztrÍában, LÍnzt l kb. 20 km-re fek-
szik Berg k zség. A falu ktilterilletén,
az erd ben állt az a barakk-táborr l-
nelyben fél évet t lt tt l945-ben, a
felszabadulás el tt a nyiregyházÍ nkén-
tes tÍlzolt egyestlIet. Ezen fél év alatt
az egyestilet kincseit, a szerzett dÍja-
kat és egyéb értékeket egy szemetes-
g d r aljába rejtették' hogy megmarad-
jon-az ut kor számára. SokáÍg ha119at-
tak a t rténtekr l, és csak l972-ben
kezd d tt el az elrejtett értékek feI-
kutatásának megszexvezése. Admi-
nlsztrácl s nehézségek n1att azonban
csak 1986-ban kertllt sor arra, hogy egy
négy f s kutat csoporE - tégész, t r-
ténész, ásat szakember és geofÍzÍkus
az egymásnak sokhelytitt ellentmond el--beszélések és tajzvázLatok alapján, a
megfelel engedélyekkel feIszerelkezve
ellndul'hasson az elrejtett értékek fel-
kutatására.

Indulás el tt blztos adat volt a tábor
helye és az a tény, hogy szemetesg d r
aljába helyezték a t bbny1re eziistb l
készttlt serlegeket, szobrot tartalmaz
faládát. Nem lehetett tudnÍ pontosan'
hogy hány szemetesgtld r volt a tábor te-
rÍtletén' és ezek hol helyezkedtek eI.
Ezért volt sztlkség a felsz1ní terepbe-
járás adata1nak geof1zÍka1 alátámasztá-
sára, Ílletve helyesbltésére.

Eltemetett fémtárgyak felkutatására leg-
alkalmasabb geofizikal m dszer a kis--
mé1ysé9 elektromágneses kutatás lenne'
de 1lyen berendezés nem á11t rendelke_
zés rnkre. A kutatáshoz használt magneto-
méterrel csak a mágnesezhet anyagok mu-
tathat k kl, Ílletve a régészetben már
bevált gyakorlat szer1nt a szerves anya-
gok és bolygatottság által okozott ta-
laj-szuszceptÍblll'tás változások. Ily
m don semnr1képP sem vál'lalkozhattunk a

kb. 2 méter néIyre eltemetett ezilsttár-
gyak pontos kImutatására, csupán a sze-
metesg dr k helyének k1jel lésére. l.í1nt
ut bb kldertllt l 2 Ís 19en hasznos ln-
formácL t jelentett. Rendelkezésre állt
né9 egy fénrkeres berendezés, amely kb.
50 cm mélységlg alkalmas (nemcsak 

'ná9-nesezhet ) fémtárgyak k1mutatására.
Terepbejárás alapján s1kertllt rekonst-
ruálni a barakkok helyét és a minden
barakk-sor végén elhelyezked k1sebb be-
méIyedéseket, amelyeket a még é1 szem-
tanuk leLrása alapján .szemétg dr knek
feltételezttlnk. A geofizÍkaÍ nagnetomé-
teres nérések ezen bemélyedéseken ke-
reszt l fektetett szelvény mentén t' bbé-
kevésbé korrelál , gyenge, de nem me99y *
z anomál1át adtak a g dr k felett. T bb
heIyen, nyilván felszÍnk zelí vastárgy
okozta zavat , sz rás jelleg anomálÍát
kaptunk. Lévén, hogy kévés lao állt ren-
delkezésilnkre, azonnal nekiláttunk a
}egperspektlvlkusabb g dÖr feltárásának.
A fémkeres mÍlszer az egyes rétegek le-
termelése után sem jelzett fémtárgyat. '
Igen kevés hulladékot taIáltunk, ennek Joka - mÍnt' kés bb kÍderiilt - t hogy lat-
rinát tártunk fel. E feltárás hozzáse-
gitett a kapott terepvázlatok kJ.egészi-
téséhez' pontos1tásához.

F'ennállt tehát továbbra 1s a probléma,
hogy hol heIyezkedtek el a tábor sze-
metesg dre1. Három, egymást l majdnem
szabályos távolságra elhelyezked ob-
jektumot fedezttlnk feI ismét csak terep-
bejárás alapján: két k1sebb, 2-3 méteres
dombot és egy beméIyedést. Az ezen ob-
jektumokra telep1tett mágneses szel-
vény az els dombot nagy amplÍtud val
(sz rással) jelezte, a k zéps dornbot
egyáltalán nem, mÍg a bemélyedést széIes,
egyértelmil anomálÍávat . Az objektumok
tertlletÍ felmérése ís azt mutatta, hogy
az els domb egy felszlnk zelÍ (val -
szÍnÍlleg egészen ujkorl) szeméthalom, a
k zéps domb természetes képz dmény, a
legtávolabbÍ bemélyedés ped19 nagy szusz-
ceptÍb1lÍtásu, sok fémtárgyat (konzerv-
dobozt' háztartás1 huIladékot) tartal-
maz szemetesg d r. l.l1ndez a mérésl
eredmények ÍnÉerpretác1 jáb t és a rész- v
leges feltárásb l dertllt k1.

Az els domb megnyesése alátámasztotta a
felszÍnl szeméthalom feltételezését, a
fénkeres mÍlszer nern jelzett a terep-
szÍnt alatt elhelyezked fémtárgyat. E-
zek után f 1gyelmtinket te}jesen a kb.
3x3 méteres beméIyedésre fordl'tottuk,
anelyr 1 néhány ás nyon után k1dertilt,
hogy biztosan szemetesg d r. A kérdés
csak az volt, hogy ez-e az egyetlen. A
felszin ujb 1í t zetes átvizsgálása
alapján meggy z dttlnk r la, hogy a SZ ltl-
tanuk á]'litása ellenére, amely t bb (5-6)
szemétg dr t eml1tett, csupán egy volt.
A szenétg d r alján kb. 2 néteres né}y-
ségben, az É-L sarokban ki ls rajzoL -
dott egy l méterszer másféI méteres be-
ásás nyoma, amelyben tovább1 1 méteres
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mélységben slkerÍllt feltárnl a keresett,
klncseket tartalmaz faládát. Csak meg-
eml1tem a negtalált értékek néhány da-
rabját: 1o db ez stserleg, bronzplaket-
tek, ez stasztalka és egy t kg-os,
ezilstb 1 késztllt Szt. F]. r1án szobor
(a tÍlzolt k véd szentje) . A láda a je-
1enleg1 talajvÍzszÍnt alatt volt, igy
komoly feladat áI1 a restaurátorok
el tt,.

Három az el kerillt serIegek k zill

Az elmondott t'k1ncskeresés' llletvexk1ncstalálás" - bár nem tisztán régé-
szetl jelleg feladat volt - jellenz
példája á régész-geof1zÍkus egyilttm -
k désnek, ,nem utols sorban az sszefo-
gásnak a k z s cél érdekében (p1. a
geof1zÍkus ls tud ásnÍ, ha az a fonto-
sabb...) . Nen elhanyagolhat szempont,
hoqy sÍkéres akcÍ nkkal Magyarotszág
nemzeti kincselt gyarapitottuk, amelyek
az ország t bb helyén kertllnek majd kÍ-
á11itásra.

Pattantyus Á. }r1kl s

KoRt{EGHATÁRozÁs

rnÍzácl j án alapul kormeghatározási
eljárást tudomásunk gzerÍnt _ rutln-
szer en sehol sem csinárják.
M1vel t bb helyr 1 mertllt f el az '19ériy,
a Kaposvár1 Mez gazdaságl F 1skola-K z-
pontL Laborat rlumában a Somogy megyei
}íuzeumok Ígazgat ságával k z sen, a
nemzetk zÍ szaklrodalom meglsmerése
után olyan m dszert dolgoztunk kl, mely
korunk techn1kaÍ sz1nvonalának Legjob-
ban megfelel, és amelynek kÍv1te}ezé-
sére a mez gazdaságt f 1skoLa labora-
t riuma megfelel felkésztlltség .
E m dszerrel lehet vé váltk, Soro-
zatban ís, az smaradványok D és L aml-
nosav sszetételének 1gen pontos megha-
tározása és ebb L koruk megfelel pon-
tosságu becslése.

A kor meghatározásáta alkalmazott n d-
szer al"apelve a k vetkez : Annak elle-
nére, hogy a bloszférában néhány eset-
ben találkozhatunk 'rDÚ (a polárls fény
rezgés1 s1kját jobbra forgat ) amino-
savakkal t dz r'Lrr (balra forgat ) enantL-
omerek alkotj ák az'él vllágÉan el fordui
fehérje d nt mennyJ'ségét. Az amÍnosa-
vak un. racemlzácj. ja során optÍkatlag
Ínakt1v '( 

"DL" ) am1nosavak keIetkeznek.
Ez a racem1zác1 szÍIárd fázÍsban Ís
végbemehet (pl.' csontokban, kagyl héj-
ban, stb.). Az smaradványokb l k1mu-
tathat D aminosavak arányát, els sorban
a maradvány kora, másodsorban a h mér-
sék].et szabja meg. Amennyiben képesek
vagyunk becstllni annak az ld szaknak a
h mérsékleti vlszonyaÍt, amely az él -
lény halála és napjalnk k z tt elteJ.t,
a D és L aminosavak arányáb l megfelel
pontossággal tudunk k vetkeztetnl a Írtt-
radvány korára. Az elmondottakb l k vet_
kezík az 1s, hogy ha valamJ.lyen m d-
szerrel sikertll meghatároznL egy k vtt-
let korát, a D és L anl'nosavak arányá-
b 1 az eltelt 1d szak h nérséktet1 vl-
szonyalra ls k vetkeztetnl. tudunk.

Az általunk alkalmazott m dszer nagyon
r v1d le1rása a k vetkez . A mÍntát
(általában csont) a talajszennyez dés-
t 1 vlzes mosással megtisztltjuk, szá-
r1tjuk, porcelán d rzscsészében homo-
genÍzáljuk. Ezután zs1rtalanltJuk, maJd
Lsmételt homogenlzáLás után kb. too rrrg
mennyÍséget s sawal htdrol1zálunk . Az
amínosavak szétválasztását aminosav-
-anal1zátorralr d D és L am1nosavak
szétválasztását pedÍg szJ'llkagéI vé-
konyrétegen végezztik el. A vékonyréteg
menny1ség1 k1értékelését obJekt1v n -
don, mÍIszerekkel hajtjuk végre.'A szakiroda}omban kormeghatározásra
használt egy-két amlnosav helyett v1zs-
gáIata1nkat az optlka1lag Ínakt1v gl1cln
és a v1zsgáIatl k rtllmények k z tt el-
boml trlptofán kÍvételével az sszeg
amínosavra klterjesztetttik, tehát t bb
am1nosav szétválasztása képezÍ a kor-
meghatározás alapJát, mely lgy tulajdon-
képpen egy nÍntáb r t bb párhuzamos mé-
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Hazánkban jeIenleg az amÍnosavak race-



régt jélent. Tovább1 v-i'zsgálatatnk ao-
rán szeretnénk caoportosltanl az amlno-
savakat a csontokban szÍlárd fáz1sban
végbemen racemÍzácl s sebességilk sze-
rlnt, llletve ajánlásokat klvánunk k1-
dolgoznl, hogy a ktll nb z |oru ntntákb l
n ly an1nosavakat kell elválasztan1 és
neghatároznÍ, hogy a D és L amÍnosavak
aránya optlrrrálls legyen az analit1kal
neghatátozás szemPontj áb l .

lt dszertlnk szélesebb k r alkalmazásá-
nak jelen p1llanatban gátat gzab az,
hogy nem rendelkezilnk hazánk terílletér l
szátraz , és valanLlyen m don Porrtosan
datálhat c sontm1ntákkal .
Ezért szeretnénk ez uton ls kérn1 a ré-
gész és természettudomány1 muzeol gus
kollegákat, hogy Juttassanak el a so-
rnogy rnegyeÍ uuzeum cÍmére kb. 2 gramm
menny1ségben, olyan emberl' vagy állat1
eredet6 csontm1ntákat, amelyek kora k -
zel1t leg 2 ezet év k r lÍ' 2-5 ezer,
5-lo ezet, 1o-2o ezer és 2o-5o ezer év
k z ttl. Ezek anaIlzlsével v1zsgálatalnk
pontosságát, negb1zhat ságát tovább
tudnánk n velnÍ.
Jelezztlk egyben azt Ís, hogy amennyJ.ben
a kalíbrácl hoz sztlkaéges csontmínták
rendelkezéstlnkre állnak kb. 2-3 h napos
m dszerfeJleszt tevékenység után ké_
gzek vagyunk nagyobb sorozatban a D és
L anlnosavak anallzlsére' tehát az ls-
meretlen vagy bLzonytalan koru régészetÍ
leletek kormeghatározására .

Csap ilános - K lt LászL

Bqv 1?. szíz3d elejÍ kq'eoTs ezttstbrokát
béIésének k l n s korrÓzlÓja

Ivl1. számunkban rnár hÍrt adtunk az ilr rni
sÍrkápolna, Ílletve kr1pta tárgya1nak
vizsgálatár l. A kápolnát és a kr1ptát
J zsef nádor épittette fiatalon elhunyt
felesége, Alexandra Pavlovna (r. Pál
orosz éár tánya) temetkezés1 helyétil. Az
elhunyt f ldl maradványa1t bebalzsamoz-
ták, nrajd egy belitlr l ezilstbrokáttal
béIelt fakopors ba, 1llatos fiivekb l és
vlrágokb J. készillt "ágyra" fektették- A
kivillr 1 v r s bársonnyal bor1tott fa-
kopors t egy rézlemezb 1 készttlt másik
kopors ba helyezték' és 1gy eresztették
le a kápolnáb l a kr1ptába. A2 1981-i
bet rést k vet en Alexandra Pavlovna
hoIttestét bÍztonság1 okokb l a várbeli
Nádor krÍptába vÍtték.

JelenLeg t bbek k z tt - folyik annak
a kutatása, hogy m1 okozta a kopors
eziistszál-besz véses, egyébként ma ls
szÍnte eredetÍ fényében cs111o9 bélé-
sének helyenként1 foltosodását a holt-
testtel sáemk zt lév fedélrédzen. A
r ntgendtffrakcÍ s vizsgálatok alapján
a száIak feltiletét a feketének t n fol-
tokon eziist-klor1d borÍtja.
xérdéses, hogy a kopors t bbi részén
m1ért nem korrodál dott az eztist, és az
adott heIyeken nÍlyen foIyamatok segi-
tették eI az emlÍtett vegyiilet kiala-
kulását.
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A}IYAGVIzSGÁLAT

Az Esterházy qv 'ltemény textÍltáÍnak
tenné szettudománvos v1 z sgáIata

A tjtagyar TudprnányoB Akadémla anyagt -tá-nogatlsával (OTKA pályázat) megkezd -.
d !t az lparm vészett trluzeumban rz tt
Esterházy gyttjterrÉny feldolgozása: En-
nek kereleben kerttl gor a gyitjtenény
nlntegy 1oo dbl Ígen értékes textÍlí-
áJa sálnezékanyagalnak és fém h1nz -
sááIa1nak norfol glaÍ és anyagv1zsgá-
latára. A szlnezékvlzsgálatokat vék ny-
réteg-krornatográf lával, Íl1. spektrosz-
k pÍal m dszerekkel, a fémszálak mor-
totogtar tanulmányozását pásztáz
elektronrn1kszk ppal, a fémanyag ssze-
tételének meghatátozásáx emlssz1 s szLn-
képelemzéssel végezztlk.
Els ként az un. tríátyás kabát komplex
vÍzegá-I'atára ker l sor.

Gondár Istvánné-ilár Márta-
Tlmárné Balázsy Ágnes

Kriston Lászl -ifj. Papp János

!ílntavétel a kopors eztlstbrokát béIé-
séb 1
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Az PAnnÉoÉszeil muxKABlzorrsAc
nhsr

Az lparrégészetí és Archeo;netrial !{un-
kabÍzottságok, a K zpontÍ Bányászati
Muzeum' a KBFI PetrográfÍa és a Liszt
Ferenc }íuzeum k z s rendezésében ke-
ritlt sor november lo-Il-én az els
V.F ssánc tanácskozásra Sopronban.
Az alábbÍakban k zzétessztik az lpar-
régészet1 MunkabÍzottság eln kének
sszefoglal ját a konferencián elhang-

zottakr l:
Az rparrégészeti és Archeometria1 Tájé-
koztat III. évf. 1. számában, 1984
decemberében tettttk fel a kérdést: "Tud-
e segÍtenÍ az archeometria|' a v r ssánc-
rejtéty megoldásában? 1986. novemberi
sopronÍ tanácskozásunk ut'án határozott
feleletet adhatunk; igen. S t a sáncok
szándékos vagy véletlen kiégetésének,
llletve k1égésének rekonstruálását csak
az archeometrlai szakemberek végezhet1k
eI, s ebben a régészek seglthetnek nekÍk
az ásatás1 rész1etmegfÍgyelések és az
archeometríal vizsgálati eredmények
egy ttes k1értékelésében val aktiv k z-
remílk déssel.
A sopronÍ tanácskozáson 45 kutat vett
részt. Az ország kiil nb z részeÍr l be-
kiild tt v r ssánc m1ntákb l az lparré-
gészetl Munkab1zottság kÍá1Iitást ren-
dezett. Két tárl ban a sopronÍ sáncku-
tatás t rténetét j.s bemutatták. KÍálll-
tották a sopronÍ tapasztásnyomokat. rz ,
er sen átégett agyagdarabokat (Novákj.
GY., Tomka P., T th S.r. G m r1 J. ása-
tásaib l) . A ZalaszentÍván-K1sfalud-hegy
(Novákl Gy. ásatása, Vándor L. killde-
nrénye) , Moson-KlráIydomb (Puszta1 R. és
Tomka P. ásatása1}, Gy ngy spata (Kovács
B. ásatása), Abaujvár SáIy-Lator ( rs-
urvár) (Gádor .r. ásatásai) sáncaÍ voltak
mÍntadarabokkal képvJ.selve a tanulmány1
kiáIlttáson. Kovács-Gombos Gábor fest -
m vész G m rl János vázIata a}apján meg-
festette a sopronl sánc égését, amelyet
a mÍntagyítjtemény darabjai k z tt á11Í-
tottak kí.
Az el adások és bejelentett hozzász lá-
sok általában élénk v1tákat váltottak
ki. Els nek Nováki Gvula és Sándorfl
Gy rgy ismer
ÉfríÉz,olták (f leg a sopro-n1 és zala-
szentÍván1 ásatás1 tapasztalataÍk alap-
ján), hogy a sáncokba ép1tett fa meny-
ny1sége nem lehetett e1é9 a hatalmas
f ldt megek 1lyen mérv{l átégéséhez.
Ezért szándékos, tervszer{I klégetést fel-
tételeznek, arrreIy nagyobb t meg fameny-
nyiség sánc mellettl elégetésének k vet-
kezménye letret'ett. cél: A sánc tégla-
szeril kernénységre val kiégetése, er -
sltése.
'Ezután T9'nlCe-'Pé!9r a sopron1, moson1 és
9y rÍ s5ffiffiÍ eredményeit 1smertet-

ve állást foglalt a sánc "tudatos és
tervezettl' kíégetése eIlen, mert felte-
vése szerlnt a klégetés k vetkeztében a
sáncszerkezet azonnal meggyengillt voIna,
megLndult volna szétesése. Gy rben a
bels sánclábnál faépilletek sora á]'lott.
A továbbÍ régészet1 el adások a tudatos
kÍégetés és véletlen 1eé9és, vagy el-
lenség általl felgyujtás k z ttl lehe-
t ségek valamelylkét Lgyekeztek ujabb
adatokkal alátánasztanl
Bakav Kornél a somogyvárÍ Kapuvárhegyen
megflgyelt égett nyomok 1smertetésekor
két lényeges szémpontra Ís felhlvta a
flgyelmet: l. Az okleveles adatokkalj t dokumentált.t r kkori hazaÍ sánc-
épitések és várostromok t'apasztalataÍ-
nak felhasználásÍ lehet sége az Árpád-
-kor1 sáncvárak épÍtésének és leé93sé-
nek rekonstruálásához. 2. Árpád-korl
t rténetl adatok, várak esetleges felé-
getésének okleveles eml1téseí .és tégé-
szet1 rétegmegf lgyelések egyeztetése.
{9!écs-Béla a gy ngy spatai v r ssáncffiffiE'kor- rrrilály-logrkával rend-
szerezte a sáncégetés tehet sége1t.
Emlitve k zben - egy eddtg fel nem ve-
t d tt lehet séget - a sáncot azért Ís
k1égeÜhették el re, hogy kés bb meg ne
gyulladjonl fel ne gyujthassák.
A bemutatott patai sánc l"tt el sz r
sz bakeriilt - ktirt maradványaÍ, ha
azokat ujra fel lehetne tárnÍ, a kÍégés
rekonstruálását megk nnyltenék, ezétt.
Gy ngy spatán (a korábbi terveknek meg-
felel en) j lenne folytatnÍ az ásatá-
sokat. Fontos, nem csupán csak Heves
megyel t rténeti kérdések Ís megold-
hat k lennének a pata1, abaujvárl és
beves1 f ldvárak egyitttes vÍzsgálatai-
val.
A konferencÍa hazaÍ anyagát hasznosan
egészLtették k1 a f ldrajz1la9 és t r-
ténetÍleg kapcsol d ausztr1ai és szlo-
vákiaÍ égett sáncokr l sz J- beszámo-'
1 k. Kar1 Kaug (Burgenlándisches Lan-
desmuffij-aTegykoit magyar határvl-
dék, a nyugat1 gyepii, a mai Burgenland
három várár l számolt be:
l. A darufalvÍ (Drassburg) sánc, mely-
nek k zelében a hLres eziist ékszerlelet
a 1I . században a f ldbe keril].t.
2. A locsmándj' (Lutzmannsburg} égett
sánc, Árpád-korl ÍspánÍ er ditmány.
3. A t bb peri dusu PÍnka vár (Burg
"A}te BurgÍ).
FerdÍnanll B4rq (Un1vers1tát, Wlen) a
ffi (Felgenhauer professzor
által vezetett) st1llfrl'ed-l ásatásaí-
r 1 (Als -Ausztr1a) számolt be. E Bo-
rostyánk -ut meIlett1 hatalmas er dlt-
nény Ha].lstatt-korl' sáncában találtak
égett sáncszakaszokat fakonstrukcl val.
Tatiana Stefanov-i8ova (Un1versÍtat
@ - PozsonY (Bratisrava),
Dévény (Dev1n} l Trencsén (TrencÍn)
k rnyéke és a maL Szlovák1a más 9-LI.
századL f ldváraír l számolt be. Ktt-



1 n sen érdekesek a pozsony1 kés bbi
k zépkori városfal vonalában t'aIált
f akonstrukci s v rQ-ssánc részlete_kL'-
(Sopronban is a sánc tetejére épJ.tet-
ték kés bb a bels városfa}at.) A koraÍ
k zépkorb l ísmert mintegy .4o sáncvár
(Burgwall) koz tt t bb égett Ís taláI-
hat , a kiégetés technj.kája, vagy a k1-
é9és n dja azonban még nÍncs tlsztázva.
A sáncok egy része mé9 a morva perÍ dus
más xésze már a magyar honfoglalás után
éghetett ki.
A sáncok elszántott részleteinek felku-
tatására Tro(Ímaver olt mutatta lre a
F 1dvári-ETé_EnaTá6Eur használatát
a Somogy megyei' Kapolyvár vor s sáncá-
nak példáján.
Ver6 J zsef el adása is a sáncok felku-
Eár*-nar_terná j át' érintette . Geof izÍkai
mérésekkeI kimutatta, hogy a soproní
v r ssánc t bb száz nT hatásu, tehát
er sen mágneses. Igy f elkutat'hat k a
feIszÍnen már nem láthat égett sánc-
részletek is. G m ri János a soproni
v rossánc ujabb kutatásait, a sánc-
bels ben feltárt faházmaradványokat is-
mertette. A sánc belsejében a faházak
nem t zvészt l- pusztultak eI. Az 1985-
86-ban kiásott archeometrÍa1 mÍntaszel-
vényt egy 2oox16o cn-es kazetta f lé
ástá.k, 5oo cm méIységben. A szelvény
négy met'szetfalán 2'2 gerendalyuksor
Iáthat' l na9Yjáb l fligg leges irányban'
egymással párhuzamosan .

1. A m1ntaszelvényben a gerendák érint-
kezt,ek, de nem voltak k tésbe ácsolva a
sarkokon
2. A kazetta megd lt, elmozdult a f Id
bet Itésekor.
3. A gerendákat egyszerre rakt'ák a f ld
bet ltésével, tehát nem épitették meg
el re a fakonst,rukci t,
4. A fe]"tottési rétegek a sáncbels fe-
1é lejtenek, a foldet k1vtilr l hordták

.a sáncba, a r maÍ városfalon keresztiil.
5. A sánc a bels oldala fel l gyulladt
meg.
A Brandenburg helynév feltehet' en
az égett várral Iehet kapcsolatban.
Gerda v. Biilow (BerIin) levélbeli k z-
lése szerint': 928-29-ben a hel11et
"Brennaburg" néven emlitik és a szláv
Hevelle t rzs "f városa" volt, de égett
fasáncvár tégészetileg Ítt nem ismert.
Sopron denburg (=Pusztavár) neve eset-
leg osszeftiggésbe Ienne hozhat a le-
égett, elpusztult sáncvárral' de maga a
romos r mai er d is kaPhatta az den-
burg nevet. Ha a német név az Árpád_kor1
er d t jet 1Í, akkor az er dfalnak nem
épÍtészeti vonatkozásu kiégetésére, ha-
nem trIzvész l va9Y ellenséges f elégetés
utánl pusztulására lehet gondolni. Mert
céIszer , építészetj- jeIleg kÍégetés
után nem hagyták volna pusztán, iiresen
a várat. Már pedig a soproni vár a 14.
század elején tlresen á}lt, a polgáro-
kat - az oklevelek tanusága szer1nt
kiráIyi paranccsal kelIett ide betele-
piteni. Persze ez magyarázhat társa-

dalmí, 9azdasá91 okokkal 1s.. A korábbÍ
id ben - amig a várÍspán1 szervezet fenn-
áItott - Ínkább csak magtárak, 1stál} k,
Iaktanyák és hÍvatal1 éptiletek lehettek
azerdfalaikztt.
Iváncs1cs Jen hét m1ntáa végzett ás-
@v1zsgálatot (Sopron, l.íoson,
Zalaszentiván, SáIy, Gy ngy spata; . tteg-
áIlapttotta, hogy a sopronl sáncot nem
rétegenként égették kil e9Y t nbben égett
ki az egész. ngyulladásr I azonban nem
lehet beszéIni, ehhez nem tartalmaz a
sánc elég szerves anyagot. És mlért ép_
pen a lo-11. században k vetkezne be
mÍnden vizsgált sáncon " ngyulladás". A
kiils nagy h hatásra a sánc anyagának egy
rétege veges anyaggá kellett volna hogy
váljon. Ez az anyag nem pusztul l' meg
ke}lene találnunk. Ilyen saIakossá égett
anyag víszont néhány helyen (Moson) in-
kább a sánc beIse jében kertil el . Véle-
ménye szerint a kész f ldsáncok ut la-
gos k1égetését el lehet képzelni, de
nem ''kerámia sáncot" szándékoztak cél-
tudatosan létrehozní.
A sáncminták 5oo-7oo co h nek voltak ki-
téve.
J zsa BéIa Faipari adatok a sopronÍ v -
rffiégésének rekonstruálásáhoZ C.
eI adásában oIyan meggy z en vázolta fel
a kazettás faszerkezet kiégésének mene-
tét' a f ldsánc átégését' hogy azE a
"sáncéget k" m1ndkét f tábora elfogad-
ta. Maga azonban nem a direkt kiégetés
me1lett tette le a voksot, a sáncot
feltevése szerint - azért t lt tték fel
f tddel, hogy a fakazettás szerkezet meg
ne gyulladhasson. MLvel azonban a fa-
f tdsánc meredek ktils vagy beIs bur-
kol fala meggyu1ladt, az égés behatolt
a faszerkezetbe l dZ éríntkez kíégett
oszlopok helyén nintegy kiirt alakult
ki a sánc f ldjében, am1 az oxÍgénellá-
tást biztositotta. 2-3 hetÍ é9és után
egy kazetta elhamvadt. A h k zlés id -
tartama és a 1é9áram iránya nagyon fon-
tos az égés folyamatosságához' 1:l-es
modellben vállalkozna kj.sérlet leveze-
téséhez.
Kriston LászI , aki a sopron1 v r s-
ffiffrakcL s vizsgáIataÍr l
adott számot, el sz r a m dszert. mutat-
ta be. Megállap1tott'a a mÍnt'ák ásvá-
nyos sszetételét, ennek alapján k vet-
keztetett a mintákat ért h hatásra. Ez
7oo-8oo co és 45o-5oo co k z tt t rtént
a kiil nb z - Templom u. 14-ben, a mi"n-
taszelvényben kiernelt - mintákon. A ho-
rizontális és vertíkálÍs Írányban mért
kÍs h nérsékletgradiens arra enged k -
vetkeztetni, hogy lassu, egyenIetes át'-
égésr l és val szlnÍlleg nem direkt ki-
égetésr l van sz . l.tindenesetre nem a
szÍIárdÍtás végett égették k1 a sáncot'.
J zsa Béla - SándorfÍ Gy rgy és
Ivancsics Jen beszámol Í mellett Krls-
ton Lászl el adása váltotta ki a - pozJ't1v
érte.lemben vett legnagyobb v1tát, mert a
f sánckérdést érintet'te a probléma
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.megoldása felé mutat feltevésekkel.
ujabb adatokat szolgáItatot,t a v r s-
sáncokhoz Gáqor__Eudt sályi sáncása-
tás1 tapasffiláElliEF lsmerletésével .
Véleménye szerint ezt Ís megterségesen
és szándékosan égették k1, áem fel lr l
lefelé terjedt rajta a L z. A sály1
lrsurvár sáncának gerendáÍt egymásba
kapcsolták.
Eekete ttár1a az ujonnan felfedezett
ffiE-v1d-Í v r ssáncrészIetr l
számolt be. Érdekes, hogy a velemÍ sánc
égett rétege a maga háromsz g formájá_
val a p1nka vár1 (Burg) égésrétegéhez
hasonllt. Az er d Szt. Vid temploma pe-
d19 a k zel1 Locsmánd er djében átl
templom Szt. VÍd t1tulusával esetleg
k zelebbi kapcsolatot mutathat,. '

Értékes adatokkal egészJ.tette k1 a ta-
nácskozás anyagát T th Erzsébet - KÍss
Gábor eI adása a vl{liifn-r 1. A r maÍ utkutatás során
megkutatot't sáncrészlet, a "Vaskapu,tnev sáncátjár náI bebizonyÍtotta, hogy
a sánc' a maga v r s égett rétegeÍvel
egytitt az Árpád-korÍ nagyar gyeptt e9y1k
védelml er dÍtméDY , amely áZ U.ll.
"R ma1 katonák utja" nevÍl had1ut el-
len rzésére épiiIt. Az el adás szer1nt
az oklevelek alapján pont'osabban kelte-
zÍk a korak zépkorí.sáncot, és részlete-
sebb k zleményt err l a comArchHung.-
ban adnak k zre.
A fLzÍkaí kormeghatározások témak ré-
ben három eI adás hangzott el. Márton
Péler bebízonyttotta, hogy a sZiíffio,s_
E'@ett anyaga alkaÍrnas-árcheornágneses
kormeghatározásra, fontos azonban, hogy
a sánc el nem mozdult, stabll részéb l
nem porl mlntadarabokat lehessen kl-
emeln1. A három sopron1 m1ntavétel1
hely 960-1170 k z ttl 1d6ben k1égett
sáncrészleteket rz tt. A Sály-Lator
Őrsurvár 1o míntája nagy sz rást muta-
tott, val szÍn leg a sánc szétcsuszott
része1b l származtak a minták. A sop-
ron1 kormeghatározás teljes sszhangban
van a régészeti korral. És mÍvel egy
1lyen sáncban nlnták százaLE J.s meg le-
het v1zsgáln1, ezek a mérések a kormeg-
határozás archeomágneses m dszerének to-
vább1 fl'nom1tásához, a haza1 blztos
archeomágneses kor-adatok gyarapitásá-
}l.oz vezethetnek.
Megnyugtat egyezést mutat a sopronÍ
sánc archeomágneses és termolumlnesz-
cens kora. Benk Lázár el adásában a TL
m dszert rstié'ffi-fr69á11apÍtotta, hogy
a mÍnt'ák nagyszámu kvarcásványa és az
etégséges k1é9és (5oo co felelt) m1att
k1vál an alkalmasak a TL kormeghatáro-
zásra. A mÍntaszelvényb r kÍemelt a9ya9-
.darab TL kora Í.sz. 1151 (naptárÍ év).
Hertelend1 E49 a cl4 kormeghatározás
ffiségeir l sz it. A sopron1
sánc alattl rétegb l k1emelt fa korát
naPtár1 évben Í.sz. 78o-ban adta meg.
lSz. Csongor Éva mérése az AToMt(I-ban. )

8o-1oo éves korában klvágott fát feI-
tételezve ez ls sszhangban van a fen-
tÍekkel.
Az általános vltában nyllvánval vá váIt,
hogy a rendelkezés nkre á1r két félnap
kevés a nézetek teljes egyeztetéséhez.
VLszont elég volt arra, hogy a sánc_
probléma megoldásának f 1rányaÍt ter-
mészettudományos munkatársalnkkal kÍ-jer ljtlk. Ez a tanácskozás az anyag
''felhalmozásának', ld szaka volt. Ren-
dez dés, a problémák let1sztulása apubllkác1 k nyomán várhat . Az lparré-gészetl ttunkab1zottság a SopronÍ Szemle
Szerkeszt ségével kar ttve az ethang-
zott, el adásokat k zzétesz1. Ezután ke-
rlthetilnk sort néhány sánc mé9 céItu-
datosabb archeometrla1 vlzsgálatára, a
modellklsérletre és a klégés-rekonstruk-
cÍ számlt gépes programozásáta, amely-
nek lehet sége a tanácskozáson Ver J -zsef részér l vet d tt fel.
sszességében tanácskozásunkat eredrrÉ-

nyesnek tekÍnthetjtlk és rernéljtlk nem
csak az épLtéstechn1kal kérdések meg-
oldásában, de az 1spán1 várak és nem-
zetség1 k zpontok t rténet1 probtémá-
inak mé9 sokoldalubb vizsgálatában ls
el ;e léphettlnk a k vetkez sánc-
konferenc1án.

G n r1 János

A soproni ,,v t s sdnc" szerkezelének re.
konslrulrci ia.

A raJzok Novák1 Gy.-SándorfÍ Gy.,
}r0emlékvédelenben (xvIII .évf .3 . sz . , l98,l lnegjelent dolgozatáb l vannak.



Els lépések qz lpaT.rggészet_r .rel9ne-lrkataszter tlqvében

1986. november ll-én a sopron1 V r s-
sánc tanácskozás után qz lparrégészetÍ
t{unkabl'zottság b vitett tilést tartott,
amelyre a Magyar Nemzet1 t'tuzeumb 1 és
a dunántuli megyékb t hivtak meg ré-
gészeket. El sz r G m r1 János bemu-
tatva a nlntegy 5o-ÍéT6frEfiffiÍ származ
sopron1 rparré észetÍ anyalot, a k1t t-
t tt adatlapokat és a lel helykatasz-
ter sopron1 részének vázlatos kéz1ratát,
Lsmertette a bizottság terveit a rJunán-
tull, majd az országos gytljtésr l t d-
mely az ásványÍ nyersanyagokat feldol-
goz 1parágakra terjedne k1 az skor-
r l 17oo-19.
Ezután Bezeczky Tamás mondta el, hogy
az anyag á_Eémutatott adatlapok alap-
ján szám1t gépesen feldolgozhat , a ki-
t ltéssel kapcsolatban azonban a ter-
mlnol glát 

'né9 
pontosítanl kell, és egyes

részletelt alaposabban ki keIl dolgoz-
nÍ.
Ezután a megyeÍ Íparrégészetí lel helyek
bemutatása k vetkezett: Bánk1 Zsuzsqnna
a Fejér megyeÍ r maÍ- és avarkorl ujabb
leleteket ísmertette, néhány érdeke-
sebb objektumot díán ís bemutatott.
Lázát Sarolta 1smertette a Horvátfi Ist-
iffi""zeáIlított l1sEffi
ffigomt Balassi BálÍnt Muzeum gytijt -
ter letén 1smert iparrégészetÍ lel he-
Iyekr 1, szám szer1nt 2 keLt'a, 2 r ma1,
1o Árpád-kori és 3 t r kkorÍ m helyma-
radványt emlÍtett, k zttik fazekaskemen-
céket,, téglaéget ket, goly nt m helyt.
B. Szathmár1 Sar:olta a tata1 muzeum

zásu lel helyeÍr 1
kiild tt r vÍd, t m r beszámol t, ame-
lyet ismertettek a jelenlev knek. Hat
lel hely t bb féle 1parággal van 1tt
képv1selve, a k feldolgozás, bronz n-
téa, gy ngykészÍtés, vasfeldolgozás bÍz-
tos nyomaÍ keriiltek el Tata k rnyékén.
Gazdag anyagot mutatott be Veszprém me-
gyéb l Pa].áqyi Svlvia, els sorban a
i-mar affimaradványait.
T bb, a toPográfÍai k tetek lezárása
után napvllágot látott kemencemaradványt
emlltett. Emellett értékes észrevétele-
ket tett, az tparrégészeti adatlap pont'o-
s1tásához.
A vas megyeÍ tparrégészeti lel helyekr l,
SavarÍa m heIyeÍr l Bu cz Terél!-a szá-
molt be, az 3kor1 rETa é]<-6Írc1eg a
velemi és Sá9-he9y1 ásatások kapcsán
Fekete l'íárla adott tá jékoztatást.
mffiEffizt kÍegészÍtette a terepbe-
jffire'rán megfigyelt sok ujabb' ed-
oig 1smeretlen vassalaklel hely emlit'é-
sével. vas megye, már az indulásnáI o-
roszlánrészt váIlalt a J.el helykatasz_
ter el kész1tésének munkálataÍb l.
Az adatlapok és kit ltési utasitások
els sorozat'alt a vas megyeÍ Muzeumok
Igazgat sága sokszorosltotta, val-am1nt

a lel helykataszter kladásának f1nanclálls
iigyeit l's a vasiak 1ntéz1k, a Savar1a
Ir{uzeumhoz utalt oTKA-támogatásb l.
Nagv Erzsébet a Baranya megyeÍ lparré-
ffityekr 1 számolt be. A gon-
dosan sszeállított anyagb l k1emelte a
z kL réz nt mrlhely fontosságát (Ecsedy
I. ásatása) , a pécs1 r ma1 korÍ fazelcas-.
rnÍltrelyeket (Katona Gy r Zs. ásatása} és
a Vasaban feltárt Árpád-kori vaskoh t
(Kárpáti G. ásatása) o .

a pécsl Város1 Tanács klemelt tárnoga-
tásban részesitÍ - a városrekonstrukc1-
hoz kapcsol dva - az 1part rténetÍ,

1parré9és1et1 emlékek megmentését.
Kralovánszky Alán az adatlapok b vlté-
séré tett javaslatot' és a régészetl
m helymaradványok 1850-19 val regiszt-
rálását javasolta, ugyanakkor egyetér-
tett azzaL, hogy az ásványl nyersanya-
gokat fetdolgoz 1parágakra koncentrál-
junk.
Az anyag gyttjtése 1gy r v1desen meg-
kezd dhet Komárom, Fehérr VeszPréml
Gy r-Sopron' Vas és Baranya rnegyékbeDrJ
valam1nt a megbeszéIésen magukat kÍmen-
t kollégák táJékoztatása szer1nt So-
mogyban (K lt L.), Zalában (Vándor L.l
Ís.'A litunkabizottság a topográf lat mun-
kálatokkal ls sszehangolja a gyiljtést,
anelyet Torma Istvánnal el zetesen egyez-
tettek.
1987 elején a l{unkabÍzottság szétkitIdl
az adatlapokat a klt ltési javaslat-
tal, és mlnden megyeÍ muzeumot felke-
res a lel helykataszter végett. A l,!un-
kab1zottság eln ke megk sz nte a K z-
pontÍ BányászatÍ !{uzeumnak az adatla-
pok elkészÍtéséhez és sokszorosÍtásá-
hoz nyujtott segitségét.
TvancsÍcs Jen az lparrégészet1 l{unka-
ffita a2 anyágvizsgáIatok
tovább1 lehet ségeít Lsmertette, és
egyuttal átadta a jelenlév kutat knak
az ásványk zettani vízsgálatokr l ké-
szÍtett jelentések másolata1t, ls sor-
ban Csongrád, somogy, Gy r-Sopron és
Veszprém megyel, k l nb z salakmÍn-
tákr l \)

G n r1 János

Egyttt'tm k dés, az ol!3$p-1Ya}

rggo. november I9-én a !'íagyar Vas- és
AcéIÍpar1 Egyestllet székházában Dr.
Remport Zo1tán az OMBKE VaskohászatÍ
T rténeti Bizottság eln ke' K1sze}y
Gyula az ntészetl T rténetÍ B1zottság
és MuzeumÍ Szakcsoport eln ke, valam1nt
dr. G m r1 ilános a VEAB lparrégészetl
Ir{unkabÍzottság eIn ke és dr. K It
Lász1 az Archeometríai trlunkablzottság
tltkára megbeszéIést folytattak. !{e9-

I
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állapodtak, hogy az olrlBKE l987-t l fo-
lyamatosan támogatja a hazal kohágzatl
ásatásokat egyrészt Boraod-AbauJ-Zemplén(a ré91 Torna megyel tész . | ler -helyeln, másrészE a Dunáqtulon, el -sz r a Zamárd1 k rnyékt Vaesalak-
lel helyek szondázásalt, kés bb a Komá_
rom megyel és a Baranya megyel kohásza-
tl maradványok feltárágát Ís.

ÁsatásÍ hÍrek

Az otszágos l{agyar Bányászatl és rohá_
szatÍ Egyes let 1986-ban két koh -
ásatást támogatott anyag1lag3
(az ásatásokat az lzdL KohászatÍ Üzemek,
a salg tarJán1 Vasm tánogatta Borsod-
Abau J -Zenplén megyében )
1. Trlzsen tfolf tr{árÍa és Révész LászL6
mlskolcÍ tégészek tártak fel egy lmolaÍ
tlpusu vasolvaszt nr{lhelYt, két ép
vaskoh val. (Árpád-kor. Az ásatáson
NovákÍ Gyula és albeker lt{ár1a l.s részt
vett. I

2. A Somogy megye1 Zanrárdlban az OMBKE
tánogatásával tárt fel G m r1 János egy
avar kor1 vaskoh t és két ércp rk l
t zhelyet. Az ásatáson részt vett a k -zell nagy avar temet t kutat Bárdos
Edlt és x lt Lászl . Archeomágneses
kormeghatározáshoz mÍntákat vett lr{árton
Péter (ELTEI és TL szondát Ís helyeztek
a koh ba a termolumíneszcens kornegha-
tározáshoz. {Benk t ázát, líTA rzot p In-
tézet).A ct{ kormeghatározást a debre-
cenÍ ATol'tl(I-ban Hertelendi Ede kezdte
meg. A koh pontosabb datálása az avar-
kor1 vaskohászat szempontjáb l nagyon
fontos. Edd19 csak rarjánpusztán tártak
fel avar vaskoh kat. A zamárdl ezekkel
teljesen megegyezik.
Az agyagfuv k k 1 nb znek az Árpád-korl
lmola1 tipus fuv Ít l. Zamárdlban a ko-
hászatl kutatásokat l987-ben az IPar-
régészetL l'tunkablzottság folytatJa .

lBooAltll FlcYELÖ

uost kertllt a K zpontÍ l,luzeum1 lgazga-
t ság k nyvtárába:

scrENzl_E BEqEAURO
Metodll" dí Índa{ÍÉe
(Ternésze_ftudomány és restaurálás, az
azongsÍtás nlídizbret} ' ',.
Nardln1 pattorér FÍrenze, 1984, 317 ld.

A k tet részletesen tárgyalja a m tár-
gyak vizsgálatához alkalrnazhat termé-
szettudományos m dszereket a festékré-
teg vÍzsgálatához sztlkséges vékonycsl-
szolatok készÍtését l az opt{ka1 és
elektronmlkroszk plán át a nlkroanal1-tika1, kromatográf1ás, spektrokémlal,
r ntgendiffrakc1 s, t megspcktromet-
rLa1, neutronakt1václ s analít1kal stb.
m dszereklg. A bemutatást saámos szl'-
nes, feketc-fehér és vonalas 1llurzt-
rácÍ tesz1 szemléletesebbé.

MATJRO MATTENI ARCANCELo I,OtBS

SOENZA,E REST\URO.
METODI Dl INDAGINE

- +.-



PUBLICATIONS

@vorr,oNpoN I
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

A régészetben alkalmazhat
m dszerekket foglalkozlk a
s. száma:

matematikal
PACT 1985-

a publÍkácí k k z tt találtunk egy ré-
g9bbi (198l) , de val sz1nÍileg kevéseká1tal Ísrnert k1adványt:
H-G. Bachmann: The Identif icati.on of
Slags from Archaeological Sites (fg8l)
A szetz a salákok kéniai sszetételé-
r l, keletkezéstlk k rtllrnényeÍr l , azo-
nosltásukr l ir a monográfÍa els ré-
szében. Azután katal gusszer en mutat-ja be a metallurg1aÍ salakok típusaít,
mlnden esetben részletesen tárgyalva a
salakképz dés1 folyamatokat. Szines fo-
t k, opt1kal és eIektronmíkroszk pos
felvételek egész1tik ki a bemutatást.

l.Íegrende1het' :
The Secretary
fnstitute of Archaeology
31-34 Gordon Square
London WC1H OPY
UnÍted K1ngdom

+-
A Louva1nl Katol1kus egyetem által ki-
adott két segédk nyv:

uxtvnrsnÉ cATHoLlQuE DE LoUYA|N
lN:tTtTUT sUPÉn lEUn 

tr:T:ff nET 
D'HlsToltE DE L.AIT

L. Fr. CENlcor

Introduction -aux sciences auxiliaires
traditionnetles de I'histoire de I'art

Diplomatiquc, Hételdique, Épigraphic, Sigillographic,

Chronolo3,ic, Prléo3rephic.

LOUVAIN{A.ilEUVE
t98a

urrtvElsnÉ cATHoLlQUE DE LoUv^lN
tNsTlTUT SUPÉR|EUR D'ARcHÉoLoGlE ET D'HlsTotRE DE L'ART

DocuÍL.t dc l].v l n'1Ü

AndoÍ THoMA

Éléments de Paléoanthropologie

LoUV |N-ltt{ uvE
te85

A k tetek megrendelhet k:
Dr. J. Trlzna
Place B. Pascal, 31
1348 Louvain-la Neuve' Belglque
(Az els k tet ára Io, a másod1ké 25
Us dollár + p stázás1 k 1tsé9)

PACT
l9&t

&rrJrr.rlF-..'a-l'Úrrlr1..r l-Il .Í t} Erlal Ea.a' G.Ü'
Lt ..Llrs rlt*|r.r clbls,.a .. llrd.Cl..blrafba.íbl

..ara..{rl rÉr'a. ) Trr.lrr 
^'É.a 

l.

- 
l'*|l*3b Artf...aat

To Pattern the Past
lloccdlqrd cSytpeduer

. xÍr.rÍlrrl L.lr.l.. lr Artlrcebjy' Arrcr{er, lxl

oditcd by

A. VOOnRIPII end S. H. LOVTNC

STTASTOUNG
CONSEIL DE L'EUNOPE - @UNCIL OD EUIO?E

A{..!l& prl.*Írlrc - Prrlirr....lry et.oty

Az íparrégészettel, Ílletve az 1par-
régészet1 emIékek természettudományos
vizsgálatával foglalkoz k számára ér_
dekes lehet az alábbí k1advány:

Occasional PaperNo 48

1t

I\rrnacesand Smeltíng
Technology ín Antiquity

edited by
P.T. Craddock and M. J.Hughes

British Muscunr
l9t|ír

Megrendelhet :

British }íuseum Pub11cat1ons Ltd
46 Bloomsbury Street
London ÍclB 3QQ
(a k tet ára 11 font)
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CeramÍc Masterpigces
ert 0 Srnrcurc 0 Tccbnobgy'

W. Drvid Kingcry Úd hÍElr B. Vrndivcr

Kerám1ákkal, llletve azok
tudományos vÍzsgálatával
flgyelmébe:

természet-
foglalkoz k

Megrendelhet 3

The Free Press
Attn: Braden ltl. SmÍth
866 ThÍrd Avenue
New York, New York LOO221 U.S.A.
laz 1986-ban kladott, 399 oldal ter-
jedelm k tet ára 49.95 us dollár)

+-
Uj archeometriaÍ foly trat jelent meg
az USA-ban ezév szeptemberében

, ARCHAEOI{ATERIALS ClMMEI.
\'/ Az els/\ szám tartalmáb l:

B. rátkf Morse, R.B. Gordon:
A nex1k 1 l'tttlab 1 (oaxa) származ , a
Kolumbusz el tt1 1d szakban kész ].t- réz
és ezilsttárgyak metaIlográflaÍ v1zs-
gálata
Ú. Vaz Plnto, M.B. Sqhlfferl S. Sm1thl
J.!{. Sklbo:
A sovány1t anyag hatása a kerámÍák ko-
pásáIl sá9ára'll. Rostoker:
Fehér nt ttvas mint fegyver-, 1lletve
-szetszáma1apanyagG.S. Smlth;
ltetallurg1a régen és ma: visszatekln-
tés egy változásban lév foglalkozásxa

Az évente kétszer negjelen foly 1rat
szerkeszt je Dr. Tamara Stech várja
(ktltf ldr l 1s) az els sorban techno-
1 9la1 ténÉju c1kkeket (metallurg1a'
fémmegmunkálás, ásványok és bányászat,
kerámÍa, tlveg, n vényÍ és állat1 ter-
mékek stb.).
Cím: Dept. of uaterlaI sclence and
.Englneerlng, Unl.versity of Pennsylvanla,
Phlladelphla, Pennsylvania 191O4

ngyén1 el flzetés esetén az évL el fl-
zetés sszege 35, 1ntézményeknek {5 dol1
lár.

-+-
EUROPEAN SPECTROSCOPY NEI{S,
John l{iley and Sons LÍmÍted,
No. 67, Augustus/September 1986

A kéthavonta megjelen foly lrat 1e9-
ut bbl számában két m tárgyvÍzsgálat-
tal kapcsol'atos c1kket 1s publlkáItak:
David Saund:
The lileasurement of col0ur change in
Paintings
(Szlnváltozás mérése festrruényeken (Io_
l8 . old. )

a festnények szl'nváltozásának számta-
lan oka lehet, pl.:
- a k t anyag' iegedése k vetkeztében
annak t résmutat ja n , ezáltal az ere-
det11eg opak réteg részben áttetsz vé
vál1k, el t{lnnek a más szln , als bb
réteqek;
- a Éot anyag Vagy a -raIkréEeg'az re-
gedés során megsárgul;
- a festékkeverék egy1k komponense meg-

l'I"}á".ékanyag szlnváltozást szenved
valamely kémlaÍ reakcl eredményeképp
(leggyakor1bb a verdlgrls barnulása'
a c1n ber feketedése' a smalt szln-
vesztése gtb. ) .
A 1e9t bb sz1nváltozást a fény katal1-
záLja, ezért a festmények kÍáltltásá-
nál elengedhetetlen a negfeleI fény-
források alkalmazása. ltlég az optlnálls
megv11á91tás esetén 1s számoInÍ kell
azonban a szlnváltozással.
A szinr'áltozás mérésére t{right és wassal
szám1t géppel vezérelt spektrofotoné-
tert k1sérletezett kÍ, arnellyel a 70-
es évek k zepét l rendszeresen végez-
nek méréseket a londonl NatÍonal
Gallery festményeÍn.
A szetz részIetesen 1smertet1 a foto-
néter felépltését,mÍlk dés1 elvét. A mé-
rése* helyét fot í r gz1t1k, a nÉrés1
eredményeket a számIt' gép mem rLájá-
ban tárolják. A méréseket t évenként
1smétlÍk.
A kutatás jetenleg olyan m dszer klfej-
lesztésére 1rányul, ameLynek seg1tségé-
vel a méréseket a kép egész felllletére
kl lehet terjeszt'enÍ.
Továbbra is problé'nát jelent a mér -
rendszer változása (" regedése"l az
td k folyamán.
Bob Smith:
XRF of Arms and Armour
(Fegyverek és páncélok r ntgenfluo-
reszcens anallzlse (35-39.old. )

1985-ben az angllaL fegyvermuzeum
(Natlonal lluseum of Arms and Armour)
egy Kevex 0750 rendszert á1l1tott zem-
be roncsolásmentes energ1adlszperz1v
r ntgenfluoreszcens v1zsgálatox végzé-
sére. A v1zsgálatok célja készltés-
techn1kal kérdések megváIaszolása,
eredet- és kormeghatározás valam1nt e-
redetÍségv1zsgálat.
A szetz leirja a m szer (amelynek r nt-
gencd vét és detektorát nozgathat á11-
ványra er sltették) f bb adatalt, és
lsmertetl, hogy nely ter leteken kezd-
tek hosszutárnr kutatást
v1zs9á1ják a 18-19. század1 sátgatéz
tv zetek sszetételét' (sárgarézb l ké-

sztlltek az angol hadsereg fegyvereLnek
egyes részeÍ a 18-19. században) . Elem-
zLk az 1857 ta adományozott Vlktorla
kereszt érdemrendeket. VizsgáIatokat
végeztek k zépkorl vassarkantyukon,
ameLyekr l eredetLleg feltétetezték,
hogy ez st zve voltak. }í1ndegy1kr l kl-
der }t' hogy nozták a fel lettlket.
Megkezdték a fegyverek aranyozásl n d-
Jának meghatározását 1s.

1t



TANÁcsKozÁsoK
[lEGBEszÉt-Ésex
KONFERenCilx

1986.

25th Internatlonal
on Archaeometry
Athen, 1986. május

SyinposÍum

L7-24.

l25. Nemzetk zi Archeometr1aÍ Sz1mpoz1un)

Bát az archeometrÍa legujabb eredmé-
nye1nek 1smertetésére napjainkban szin-
te m1nden eur paÍ országban, valamÍnt
az észak-amerÍkaÍ f ldrészen és Japán-
ban évente rendeznek iiléseket, a leg-
szélesebb f rum mégis a Nemzetk zL
ArcheometrÍai SzÍmpozÍum. A szJ.mpoziumok
álland , nemzetktjz1 szervez bízottságá-
nak az eln ke az angol Altken profesz-
szor, aklnek archeometrÍai témáju k ny-
vét 1982-ben nálunk'Ís kiadták "E'1zíka
a ré9észetben" címmel

A konferenc1ákat kezdetben évente tar-
tották oxfordban, majd 1976-t 1 ktil n-
b z helyszÍneken. Az 1984-es washÍng-
ton1 rendezvényen határozták eI, hogy
a tovább1akban kétévenként rendezlk a
szlmp zlumokat. 1988-ban Toronto, 1990-
ben Heidelberg, 1992-ben ismét oxford
fogadja a rendezvényt el re1áhat lag.

Az athén1 konferencián 22 ország k zel
26o szakembere (régészek, fízíkusok,
kémikusok, matematikusok' geol gusok
stb.) vett részt. A legnépesebb cso-
port természetesen a vendéglát otszág
kitld ttjeib l tev d tt ssze (1O2 f ).
Ezután k vetkezett Anglia 37 f s és az
UsA 23 f s delegác1 ja. Nyugat-Német-
országb l 2o , Francíaországb l l5 szak-
ember érkezett. A t bbi ország kiild tt-
ségének létszáma lo a].att volt.
l.íagyarország t f s csoportja Bulgá-
rl'ával és Svédországga1 a 8. helyen állt.
A szoclal1sta országok k zttl Bu19ár1án
és !.tagyarországon k1viil a Szovjetuni
és Lengyelország képvÍseltette magát
1-1 szakemberrel.

A konferencia színhelye a DemokrÍtos
Atommagkutat K zpont volt, Athén k z-
pontját l kb. 10 km-re. A résztvev ket
a város három pontjár l aut busszal
szálll'tották ki regg'el, és vitték v1sz-
sza este a városba.

A konferencia t napján sszesen 73
el adás hangzott el szlgoruan betartva

a kÍszabott 1d t,: 15 perc el adás + 5
Perc vlta. Az el adások egy nagy el ad -
teremben folytak angol nyelven. Mind-
ssze két el ad használta a máslk hl-

vatalos nyelvet, a francÍát. Kéts délután
rendeztek poszter-szekci t, amelyeken
sszesen kb. 50 (k ztiik 3 magyar) posz-

ter' kertllt bemutatásta.

Az eI adások az alábbi f témák k ré
csoportosultak:

l. Kormeghatározás (szervetlen és szer-
ves pnyagok)
Ezen' beliil kerámÍák termolumÍneszcens
kormeghatározásával, Iel helyek archeo-
mágneses kormeghatározásáyal vakolatok
szervesanyag tártalmának 14c aatálásá-
val, dendrokronol giával stb.foglalkoztak.
2. Eredetmeghatározás
E témak r n beliil márvány, kerámia, gípsz
és a9ya9 eredetmeghatározásár l2 ttt tSl
anyagIel helyek v1zsgálati (k zettanÍ,
neutronaktÍváci s, kémlal stb.) adatok
alapjánr t rtén azonosltásár l volt sz --.

3. Fém és fémfeldolgozás \-'
Az el adások els sorban a fémfeldotgo-
zás m djait, a bányászatot, a nyers-
anyaglel hely azonosÍtását' és a fémtár-
gyak, ílletve a salakok vízsgálatát Ís-
mertették.
4. Nemfémes anyagok készitéstechn1kája
E témak r n beliil f ként kerámÍa-, ilveg-
és festékvizsgáIatokr l számoltak be az
el ad k.
5. Leletfelderités
Az el adások a ktiltinb z geofz1ka1 le-
letfeIderÍtési m dszerek alkalmazásár l
sz ltak.

A konferenc1a eI adásainak, illetve
posztereÍnek tartalmi sszefoglal it
tartalmaz k tet a K zponti MuzeumÍ
T.gazgaB sá9 k nyvtárában hozzáf érhet .
A kiadványk tet kézÍrat'leadási határLde-je okt ber elején volt'1 megjelenésére
feltehet en csak 1987-ben kerttl sor.
llagyaror szág három poszterral szerepelt'^-
a konf erencíán z ''-/
Pattantyus Á. M.: A magyarország1
archeof lzikai leletfelder1tés m dsze-
reÍ és eredrnénye1

Kardos J. , z1mÍner K. ' Jerem E. : Graf lt
a kerámÍában

ErdéIyl B. , Kasa I . , Burillo, E'r. ,Király Z.z A l.tas de Valero (FormÍche
bajo, Teruel' spanyolország) lel hely
TL kormeghatározása
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V,

skorl t zk bányászat és k6-
eszk znyersanyag azonos1tás
a Kárpát-medencében
Nemzetk z1 konferencÍa
Budapest-Stlmeg, má jus 20-22.

A }íagyar Állam1 E ldtanl rntézet, a lla-
gyar Nemzetl l{uzeum és a Régészet1 In-
|"'ézet. k z s szervezésében kertllt megren_
dezésre az 'lskor1 tÍlzk bányászat és
k eszk znyersanyag azonosltás a Kárpát-
medencében" c1m konferencla a F ldtant
Intézet stlmeg1 Kutatás1 és oktatásÍ Bá-
z1sán, hazánk legnagyobb és legÍsmer-
tebb t zk bányájának k zvetlen gzom-
szédságában. A konferenc1a három, rokon
tárgyu rendezvény-sorozatba llleszke-
dett beles a maastr1chtl t{lzk bányák
feltárása és feldoLgozása kapcsán lndÍ-
tott t zk -szlmpoziumok, a brnol egye-
tern által 1nd1tott petroarcheol g1al
szem1nár1umok és a krakk j. régészet1 ln-
tézet által Índ1tott nyersanyagfelhasz-
nálás a kárpátl országokban c. konferen-
cla sorába. Jélen formájában egyesltenl
ígyekezett a három rokon, egymással szo-
rosan kapcsol d .terttlet kutatás1 1rá-
nyát. '

A konferenclán 14 ország képvÍ'seletében
mlntegy 90 kutat vett részt. A Program
három szekc1 ban folyt: Bányászat és k1-
termelés, Petroarcheol gia, ÁItalános
tégészet1 vonatkozások. A konferenc1ára
bekttld tt el adások a Magyar Nemzetl
ttuzeum kladványaként jelentek meg; az
elhangzott, de rrÉg meg nem jelent el adá-
sokat, valamÍnt a zár tllésen rendezett
temat1kus vl'tát a k zelj v ben azeret-
nénk k1adn1.

A konferenc1a során a Magyar Nemzeti
l.luzeumban feláll1tand "Litotéka" ( sz-
gzehasonlít nyersanyaggy{tjtemény) alap-
jait mutattuk be, felkeresttlk a legJe-
lent sebb nyersanyag kÍterneL és bánya-
helyeket, amelyek'a pattÍntott k eszk z
nyersanyagok forrásalként szolgáltak.
Ezzel."a magyarországÍ nyersanyagok Ls-
nertté és v1zsgálhat vá váltak a k zép_
-eur paÍ k eszk z-kutatásokban érdekel-
tek szánÉra' ugyanakkor a hazánkban el -
fordul ldegen eredet k zetanyagok
vlzsgálata 1s jelent s rnértékben léphet
el re. A gytljtemény alapJát a Magyar Á1-
lam1 F ldtan1 Intézetben I'tll p J zeef
akadém1kus által lrányÍtott nyersanyag-
t rténetl kutatás során begytljt tt hazaL
nyersanyagok, valanÍnt a kÍllf ldÍ, els -
sorban k zép-eur paÍ nyersanyagfélesé-
gek adják. A nyersanyagmlnták adat'aÍt az
itt bemutatott kérd iv alapján k1ván-
Juk feldolgoznl.

A Lltotéka kérd 1ve

lll{l'l l-i thotutc;r

Roch saniple speci{icartiori s;hset

Namra o{: ther r'ock
-petroarcheol ogi caI tE''Ín
-qeological term
-giynÍ'nyrns

Ciener';rl data on the rock
-occurrrnce(rergiorr, rnountai ns, courrtry)
-gerol otgi cal é19er

-genntical group
-dÍ scri mi natÍve f eatures
-anal yses
-rer'í:crr'srtrc e6

Harrd tipecimen in the HNM

-Inv. nr.
-col I ected by
-prí.?VGrfi clr'l ce

(loc,;rlity., district, cor-rntry)
priorary $ourcGl
Bercondár), ÉoLlrce
archr*ological piece

-Eecrgraphi cal coordi n;rtes
I nng.
I at.

-uracroscopi c derscri pt i orr
-anal y$eEi
-r'e*t *t_ÉÍlcG'ti

Arclrr*ol ogi cal 
. 
data

-evidenceu on exploitation
-avicjences on uti I isat-ion
-cli:itribution

( ] ocal 1 íttr!Éio-.l ocal , l ong dr Etance
transport )

Sp*.ci{ication sheut {illed in by

vtsszHAl{o

lilDUSTnnt AnCUABOu)O
,lillD

AncnABorrBTnY tBÜg

Az rparrégészetl és Archeometrla1 TáJé-
koztat 8 oldalas angol nyelv nel,l'ék-
letéb l 80 példányt'vltt nk kl Athénba,
20 példányt pedlg a stlmeg konferenclára.
S1kernek k nyvelhet el, hogy 13 ország
k .zel {O szakenbere (t bb, nlnt 30 1n-
tézmény képvlseletében) Jelezte, hogy a
továbblakban kérl rendszeresen a TáJé-
koztat t.T. Blr Katalln
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Tlre \'lbrld Archaeolog ica I Corlgr gss
1-7 September 1986

Southampton and London
Patron: H.Il.H. Thc Prince oí tVales

(Ré9észet1 világkonferencia)

Az eredetÍ elképzelések szer1nt a kon-
ferencla az UISPP által t évenként meg-
rendezésre kerill sorozatba illeszke-
dett volna. Sajnálatos m don a Dél_
AfrÍka részvétele k rtll kÍalakult
éles vlta, majd a dél-afrikaÍ résztvev k
klzárása az eredeti elképzelésekkel szem-
ben a konferencÍa tárgyk rében, a részt-
vev k számában egyaránt jelent s cs k_
kenést okozott, els sorbán a ,,hagyomá-
nyos", tárgyk zpontu régészet' terén. A
konferenc1án 19y olyan kérdések keritltek
el térbe, mint az ember és k rnyezete,
kapcsolata az állat- és n vényvÍlágga},
a ré9észet objektlvltása, komplex tár-
sadalmak vlzsgálata, amÍ nmagában hasz-
nos jelenség lenne, ha valamÍ mellett és
nem helyett képvÍselné a v1Iá9 régészetl
kut,atását. Megfigyelhet a kulturális'antropol 91a1 irányzatok el ret rése,
sajnos a konkrét. tégészet1 anyag rovásá-
ra. A klmondottan archeometrlai jelleg{l
el adások, amelyek a "Spec1al1st !{orklng
Papersn elnevezés szekcÍ ba kertllt,ek, a
konferenc1a anyagának meglebet sen cse-
kély hányadát képezték i ezzel szemben az
archeometr1al m dszerek és szemlélet'm d
alkalmazása számos tertileten érvényesitlt:.
Gazdaságt rténet1 és Lpart rténetÍ kér-
dések els sorban a l'SocÍal and EconomÍc
Contexts of Technological Changeu (A
technol g1at változások társadalmÍ és
gazdaságÍ kereteÍ) c. szekc1 ban merÍil-
tek fel. A szekc1 munkája a k vetkez
témak r k szerint csoportosult s az 1nno-
vác1 eredete és terjedései a nyersanyag
beszerzés, k1termelés és csere i az ln-
tenzÍf1kácí jelensége. Számos néprajz1jelleg megf1gyelés járult }lrozzá, a ny1lr-
vánval akulturác1 s jelenségek elle-
nére t dZ lpart rténetí anyag recens a-
nal gíák alapján t rtén ért'elmezéséhez
- kerámla-technol g1a, égetés, kemence-
formák, edényforma-használat1 m d ssze-
f 99és, Ílletve a k eszk zvLzsgálatok
terén ktll nb z 9eol 91ai adotÉságu
ausztrállaÍ tertlleteken megf 19ye1t nyers-
anyagbeszerzést stratégiák és a hozzá

' kapcsol d hagyományok. A "procurement
and exchange" (nyersanyag kltermelés és

'' csere) témak r els sorban a széles ér_
telemben vett k eszk z vÍzsgálatokat je-
lentette: sajnos, a kerámÍa és fémek,

llletve az anyagÍ kuItura továbbl, ki_
termelés és csere szempontjáb r vÍzsgál-
hat elemei nem képv1seltettek. A k -
eszk zvlzsgálatok k zt rn1nd a klasszl_
kus. elterjedés és akcl rádlusz-vÍzsgá_
latok, mind az ujabban e16térbe kertil
"reflttÍng" - nyersanyag sz1lánkok és
pengék ujra sszeállitása szerepelt,
kés bbÍ perl dusok rI k veinek vizsgá-
lata mellett. A klasszÍkus ,'Ieletanyag"
mel}ett a gazdaság olyan nyoma1 is sz -
ba kertiltek, mÍnt az egykori f ld-
tulajdon nyomát rz teriiletÍ egységek
és ezeket jeLz konstrukc1 k, régí
t'erasz- és mesterséges t szerkezetek,
m1nd a modern iparÍ társadalmak et tt1
néprajzi adatok, mÍnd skor1 régészetl
adatok alapján.

T.Bir Katalin

GESELLSCHAFT DEUTSCHER CHEMTKER
Arbcttrtrclt .Al0Hir0ffllt" tn drr

frchgruppc .&.ltilich. Chcrfu"

A Német Kémikusok Társaságának (NszK)
Anal1tÍkai KémÍai Szakcsoportja kereté-
ben ArcheometrÍa1 l,lunkacsoPort is mÍI-
k d1k' amelynek 1986. márcíus l-én már
182 tagja volt. A munkacsoport 1986 /8A-ra ujraválasztott vezet ségének tagjal:

G. Schulze professzor (eln k),
C. Wolters (eln khelyet,tes),
K. Slussalek (jegyz l

A munkacsoport tevékenységér l rend-
szeresen Lnformál az Analít1ka1 KémÍa1
Szakcsoport évente kétszer megjelen
tájékoztat ja a "MÍtteÍlungsblatt.,..
Az ArcheometrÍai Munkacsoport évente -^\konferenclát rendez, amelyre kttlf ldi
el ad kat ls meghivnak . A; l986-os 6s2>--,
szej vetelt MaÍnzban tartot'ták szeP-
tember lt-l3-án. Az alábbÍ témak r kben
hangzottak el el adások: KerámÍa; }íázak
és vegek; Metallurg1a; Fémek, féntár_
gyak; P1gmentek, sz1nezékek, k t anya-
9ok; ÉpÍt anyagok, k , tlledékek;
PllnÍus team! fémek.

rvendetes, hogy uagyarországot ketten
ls képvíselték, és m1ndkét szakember
el adást'Ís tartotts
Erdély1 Balázs' KaLser, I. :
A budapestÍ Szépm vészetÍ. Muzeum gyttj-
teményéb l szátmaz terrakották erede-
t1ség-vJ.zsgálata
Duma Gy rgy:
Egy nagyarország1, k zépkorl templom-
épittet habarcs-anyagaÍnak vlzsgálata

Dr.
Dr.
Dr.
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1987

Január 19-25. k z tt Íendezik Ravelloban
az els szÍmpoz1umot ,,A g r g k, karthá-
go1ak és etruszkok haj zása és keres-
kedelme a Tirrén tengeren', té ak rben.
Az alább1akkal kapcsolatban várnak
el adásokat: ré9í, Írott források;
a vLz alattl régészet eredményei (haj k);
a megmentett áruk: amforák, vastárgyak,
elefántcsonttárgYak, kerámÍák, bronáok,
ékszerek;
a fontosabb kÍk t k: pl. Ischla, Pyrgos
stb.

Informáci :
European Uníversity Centre for the
Cultural Heritage
Vllla Rufolo I
84olo Ravello, ItalÍa

\
\l-

$$ÉRsl'W'LIND'orV

lnstitute oÍ Archaeology
JubiIee Conservation ConÍerence

1937 1987

Becent Advances
in the

Conseruation and- Analysis 0Í ArtiÍacts

6-10 July 1987

Julius 6:19, k z t't a LondonÍ Egyetem
EagEszeETEtézete 50 éves fennátlásá-
nak megtinneplésére jub1leumÍ konferen-
clát rendez "Ujdonságok a m tárgyak
konzerválásában és vizsgáIatában" clm-
mel.

Informác1 :
Jub1lee conservatÍon Conference
InstÍtute of Archaeology
31-34 Gordon Square
London WCIH OPY, United Kingdom

r@Mr
THE INTERNATIONAL

COUNCIL OF MUSEUMS
COMMITTEEFOR
CONSERVATION

SthTRIENNIAL
MEETING
Sydney, Australia

September 6-ll, 1987

5fi'*Y

,. I 9zeptember 6-1I. k zÖtt ker l sor az
ffiey-ben az rcoM Konzer-
vá}ásl BÍzottságának 8. trlennáléjára,
amely.a "Tudomány a konzerválás szol-
gálatában" cimet vLsel1.

Informác1 :

Monsieur Chr1stian LahanÍer
Chef du Laboratoire
Lab. de recherche des musées de F.rance
6 quai des Tui1lerÍes
75oo1 ParÍs, E'rance

Szeptember 23-25. k z t't konferencÍát
rendeznek Glasgow-ban''Természettudo-
mány és régészet" c1mmel. A k vetkez ol-
dalon k zzétesszttk a konferenc1a els
k rlevelét.
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In assoclatlon wlth the CBA

a resldentlal conference on

September 23

AR.CHAEOI-Cf GY
1n Glasgow

25th L9B7

Papers on al1 aspects of the aPpl1catíon of sc1ent1f1c
techniques 1n archaeolo6y e. B. datlng, materlals analysis,
prospectlon, computlng, statlstlcs, geoarchaeology,
env1 ronnental studÍ es etc are 1 nv1 ted but we wou 1 d
partlcularly welcone

1 ) sbort papers , 20 3 O lni ne , Bi vi ng the reEiu l ts of receut '\-
researcb

2) discussLon Pap rE, 30 40 m'l nsr outllnlng areas of
future research or reviewing partlcular aspects of
archaeonetry

3) contrÍbutLons to a poster gess1on

The proceedl ngs wl I I be pu bI 1 shed ,

Outllnes of papers sbould be forwarded as soon as posslble
Deadllne for the submisslon of abstracts FBBRUARY 1987

Sp"akers w111 not be charged a conference fee but 1n order
to keep the fee as low as posslble (c. t 1,5) for non-
speakers we w1 1 1 not be abl e t o pay any accommod,at 1 on or i'..-,

travel expenses, Accommod.atlon w11I be avalrabre'in
Universlty Halls of "Restdence and excurslons can be arranged
to the Burrel1 }'Íuseum and otber pIaces of 1nterest.

Further detal ls f rorn: SCIENCE CONFERENCE,
DEPARTIíIENT oF ARoHAEoLoGY,
UNlVERSITY OF GLASGOV,
GLASGOV G 1,2 8QQ, s

SCOTLAND

SC I EITCE a. rn c1.
t.

w111 be held

KézÍrat gyanánt ! Lezárva: 1986 .nov.15.
Szerkesztette: Jár Márta
Kiadja a KMI.
F.k.: Éri István
KII{I Rota 2OO p1d.
F.v.: Mészáros János
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