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Az rparrégészet1és ArcheometrlaÍ TáJékoztat Vr,/I-es száma j kora késésselkeriil
az olvas h z. Ez nem jelentl azt, hogy az
archeometrlával és 1parrégészettel foglalkoz k tét1enkedtek volna.
Az Archeometria1 Munkablzottság tagja1,
nagy munkát vá}laltak magukra, tjsszeál1í_
tottak egy an ol nyelv k tetet "AnchaeometJ
rÍcal Research Ín Hungaryl' cimme1.

Az lparrégészet1 Munkabizottság tagjai k1d'o1goztak egy, az 1parrégészet1 emlékek
számbavéte}ére alkaImas kérd61vet, szét-
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kiildték az otszág régészeÍnek,és jelen1eg a visszaénkeze'ft adatok fe1dolgozása folyik.
Mindkét b1zottság rendezett szakmal napokat,
képvise1 lk résztvettek ki.ilftjldÍ konferen_
c1ákon ismertették a hazaL kutatási ered-

ményeket.

Az ArcheometrÍa1 Munkab1zottság 1990-re
nemzetk zí konferenc1át tervez, amely
kapcsol dna: a Mátyás k1ráIy haIálának

5oéves évfordul jára rend'ezend iinnep-

ségsorozatokhoz

Buda Mátyás korában

.

AZ ABCHEOTETRIAI

Az Archeometr1aÍ Munkab1zottság téli iiIésére a Budapesten megrendezett Francia
Tudománycs..E'é^t keretében keriilt sor 1987.
november 3o-án. Az nLésen négy el aclás
hangzott eI.

TTJO{KABIZOTTSAO

HIBET

Az Archeometriai Munkab1zottság 1987.
jrínÍus4-én rendezte meg tavasz1 felolvas iilését, amelynek naplrencl jén régészetÍkonmeghatánozássaI, anyag- és
készitéstechnikaívizsgá}atokkal fogla}koz beszámo1 k szerepeltek.

Program
Lahanier, Chri

Program
Csap János-K lt

s zoL

Lászl : Eégé!g_9E-_E9I:
Leghatározás ae am1
c1 Ja alapján
Az 1986-ban negkezdett kutat munka
eredményeit i'smertették a szerz k (err 1
eL6z6 számunkban már hírt adtunk).

f estészetÍ anyagok vizsgáLata
1985 ta egy tean foglalkozik Munkácsy
M1háIy er sen romlásnak indult festménye1 természettudományos vizsgá1atávaL
A munka els tázIsának ered'ményeit fogla}ta ijssze az eL ad.ás.
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gálatána. Az ut bbl évek tapasztalatai

Magyanonszágon

A pásztáz elektronm1kroszk pot kezdetben
Is sorban m zeumi textil1ák vlzseálatához alkaLmazták Magyarországon. NapJalnkra
azonban már pap1r, pergamen, b r iiveg, k6
alapanyagrí m tárgyak any agvIzsgálatánáL,
korr zi s termékek, biol gial kártev k
-azonosításánáL is fe}hasznáLlák,

Bonszéki János-Ilon Gábor: Nyugatdunántuli, kés bnonzkoni tángyak.anyaggá I at an
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rete és vétlelme
A Francia Mrízeumok Kutat laborat riumána.k (Laboratoire cte recherche des
musées tie France) vezet je a v1Iág egy1k
Iegjobban fe}szerelt m zeumi laborat r1umában foJ-y kutat munkár l beszélt a
nagyszámu magyar hallgat ság eI tt '

Uittman Zsuzsa-Erd halm1né Tijr k KláraKissné Bendefy Márta-VeIledits LaJos:
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Velledits Lajos_End halminé T n k Klára-

Á beszámol els részébena régészlsmertette a sz ban forg tátgyak fel-

-!,littrnann Zsuzsa: E9-Qtész+í anyagok

tárásánakkijrii1ménye1t,majdavegyész!!rn\é-c-e.y*UitIé]y_]uu!ery.@
az uiabb vizseé}ati-es'3!É-!ye_\_J!tsssl
számoIt be a vIzsgáLatokr l és azok
eredményeir l.
A tavaszí iilésen már lsmertetett vLzsgáLatok folytatásár l, az Jabb eredményekr l
Ját Márta-Gond'ár Istvánné: Muzeumí
számoltak be az e. ad k.
text11iákat ttÍsz1t fémfonalak kész1!éstechn1kal v1ásgélata. 13-}5. századi
K lt Lás z1 : Egy-. n.é_áés39!i_lg]- he1y
&sszabE
]serne1-e-l-le!gg}s93-á 9 a qr9}9 9+sl:i9ij99:
A szerves eredet horcloz ra felv1tt, fémszenekkel
b 1 készltett h1mz és sz6v szá1ak a
Az el ad egy avar temet feItárását meg11-12 . században kezdtek eIterjedn1
eL z6 geomágneses leletfelderítésr l, maJd
Eur pában. HasznáLatuk a 13-15. század_
az
ásatás során eI keriilt tárgyak anyagban a leggyakor1bb. E száIak készltésvízsgáIatár
l és az eredmények számít technlka1 v1zsgálatának eredményétÍsgépes feld'olgozásár 3- beszélt.
mertette az el adás.
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tÉv

keriilt sor'
lehatárolávalamint egy szarmata telep
sára rménykut térségében.

rutltÁsox

ARcHEoMETRIAI

R1g -halom furásos kutatásáta

A te1Jesség igénye né}ki.il szeretnénk a
továbbiakban néhány folyamatban 1év6,
1lletve 1987-ben Lezárult kutatásr I hírt
adn1 a szerkeszt ségbe beérkezett ínformácÍ k alapJán:

Geof1z1ka1 felmérést(mágneses kutatást)
Gyoma kilrzetében, a felsz1nl leletek alap_
lán szatmata telepiilés teriiletén végeztiink
aho1 egyrészt a villamos vasut k zelsége
(15o m tévolság sziikséges a zavarmentes

:

LEtETFELDERÍTÉs

méréshez),másrészt feltehet leg ujkori
kábe1 vagy cs6vezeték zavatta a mérést.
Az eredmények klértékelésefolyamatban

Mikrorégi - egy hosszutávu, komplex ré8észet1 kutatás kezdete

van.

A más1k mérés1tertilet Endr d ktlrzetében,
egy árpádkor1 teri.ileten a felsz1n1 le}etek sz r d'ásának f ltérképezése.A méréseket a leIetmentés teriiletr l ind1tottuk, hogy meghatározzuk az el-tétésta
te1epi.i1ésen klviil1 és beliili je11egzetességek ktjz tt. A feltételezett teIepi.iIésen k1viil1 teriileten egy 1o m széles,
1oo m hosszu sávban két olyan anomál1át
taláItunk, amely ti.izheIyre utal: az egyÍk
részleges feltárása megt rtént, ameIy a1apJán extrapoláIhat , hogy az Ílyen je]leg anomá}Íák (2o-4o nT e1térés)ezen a
teriileten szarmata házak tiizhelyeit jeltj}ik. A k1sebb anomá11ák -, amelyek a tátelepii}t árpádkorra lehetnek Jellemz k kiértékelésefolyamatban van.

T bb éves adatgy jt

ez évben,
- rménykut - Szarvas kijrzetében a Régészet1rntézet t bb évre tervezett, komplex tégészeti kutatási programja. A komplexltás azt
jelent1, hogy nem csupán terepbejárás a1apján, hanem a tégészetlkutatás el tt J.égl_
felvéte1ek vlzsgáLata, felsz1n1 teletgy jtés és sz r dás-vizsgálat, geofiz1kai fetmérésés kisátrnén jii furásos kutatás kiértékelése,1lletve ezekkel párhuzamos szondáz ásatások után, lgen sok el zetes 1nformácL alapján indu} meg a részletes feltárás.
A programban sok régészs6t ktilf Id1 kutat k
1s részt vesznek.
munka után
májusban 1nctuIt meg Gyomaend'r d'

A kiilf ldl szak1rod'alom nagy tésze té_
gészetl tertiIetek furásos kutatását
rrdestructlverr (rombol ) m dszernek tekintl. Az ut bbl 1d ben azonban az az 1rányzat keriilt eI térbe hogy a f urások
'
magm1ntá1 sokkal t bb hasznos 1nformác1 t adnak, mínt amekkora rombolást,
kátt okoznak (ez százalékosan elenyész ).
Ktil ntisen hasznos ez a m dszer telltelepek, halmok kutatásánáL, amelyek
feItárás ának tervezés éhez manapság már
elengedhetetlenti} sziikséges. NáIunk
már tijbb éve 1gen nagy termelékenységgel
és szakértelemmel végzI ezt a munkát
Varga Andnás talajmechanikus, a szeged1
M ra Ferenc Mrízeum alkalmazásában (napl
2o-4o db, 2-Io méteres furás lemé1yitése
eLvégezhetí, a minták alapJán kompIett
geoarcheol gia1 szelvény a végeredmény,
valam1nt a mÍnták laborv1zsgálata is elvégezhet6). Ez évben Gyoma hatátában, a

A |'M1krorégi |' kutatásának érclekessége,
hogy részt vesz benne egy olas z tégésziS,
ak1 hozott magával egy olas z geofízl_
kust teriiIetének e1 zetes kutatására:
Maur Cucarzl-t, a Fondazlone Lerici Lgazgat ját, a Prospez1oni Archeo1ogiche f _
szerkeszt jét, számos tég,észeti-geof1zikaI tárgyu c1kk szerz6lét. :.s mágneses
méréseket végzett, mérés1eredményeit este
szám1-t gépénfeltlo1gozta, és ponts r ség_
térképetszerkesztett a terii1etr61. Remé}j k' hogy hasznos és termékeny egyiittm kiidés aIakul ki ve1e és az alap1tvánnyal (amely
a }egrégebb1 a szakmában) az elkijvetkez
években1 ennek alapozása ez évben e1kezd6d tt.

Pattantytís-Á. tdlkl
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Anat }iai sz nyegek sz1nezékei

ANYAGvIzsGÁLAT

Az lparmtivészeti M zeum gy jteményébl
4oo Anat lia teriiletér l származ sz _
nyeg szinezékeinek vizsgálata folyik
rétegkromatográfiás és spektroszkopiás
ana1Ítika1 m clszerekkel. A vizs gáLati
eredmények egyrészt az rparm vészeti Mrízeum sz nyegkata} gusában kerijlnek fe}doIgozásra, másrészt 1ehet6séget adnak
az atlatok statisztikus értékeIésére.

F.émvízsgá}atok

ta a hazaL numízmatikai anyagvlzsgáIatok fellegvárának tekinthet a
Veszprémi Vegyipari Egyeten. t987-ben a
Magyar Nemzeti Mrízeum fe}kérésérelézer
mikroszinképelemzésseI r mai arany és
giirtjg, va1amint erdély1 eztistpénzeket
vízsgáLtak pénztijrténeti valamint ham1sításfelderítési szempontb l. MegvizsgáItak továbbá 4t bizánci SolÍdust (a sziká'
cs1 1e1etb61) és az eredményeket cluster
analízlssel dol gozták fe1. Ugyanitt a
Veszprémi Bakonyi Mrízeum kéréséreL_2
századi hamvasztásos sirok fémmeIIék1etei, a pápaj- helyt rténeti Mrízeum kérésére dunánt 1i kés bronzkorÍ (i.e. xI-X.
sz. ) halomsirok bronztátgyai, a kecskeméti
Katona J zsef MrJzeum kéréséreegy Gorslumban Ielt bronz ApÍs btka és S'ucellus
szobrocska anyagvízsgáLatát végeztékeI.

Hosszrí évek

Batári Ferenc-Timárné Ba!ázsy

Ágnes

Festészeti anyagok v1zsgálata
A KtÍzponti Mrjzeum Igazgat sás laborat riumában 1987_ben számos festményr l
vett minta mellett sor kertilt egy vaslapra festett lkon, egy t bbsz n sen
átfestett barokk lambénia és tijbb XIX.
századi játékbaba festésénekrétegszerkezeti és kijt anyag vIzsgáLatára (mikro _
szk pos metszetszinezéssel/.

-

Fém diszit szá1ak t r k 1 takar kr 1 és
távol_ke1et1 texti1iákr l
Az Esterházy gy Jtemény textiliáinak terrnészettudományos vizs3áLata kenetében
(ra. eL z számunkat) tijbbek kijztjtt tijrijk
] takar kr } vett fém himz , illetve szijv szá]- minták morfo} giai és anyagvizsgáLatá_
ra keriilt sor. A tijrijk eredet f émszáIak
sokkal nagyobb morfol gia1 váItozatosságot
mutatnak, mj-nt az azonos korrí, eur pal ké-

Erd halmínéTijr k-Klára.
Kissné Bendefy l,Iátta

RnCHRCoÍnCTRlCRt
RC'CRNCH
h

szités száLak.
A párizsi A.E.D.T.A. (az ázsLai textiliák
tanulmányozására és ciokumentáLására alkult
társaság) sy jteményéb 'l származ , kinal,
japán és índiai texti1iák fémszáLainak
morfo1 giai és anyagvizsgálata a1apján
e száLak nagy része rígy késziilt ' hogy
papirra (vagy pergamenre?) arany vagy
eztistréteBet (esetenként a fémrétegaLá
vagy f 1é szines lakkréteget is) vittek
fel, majd a fémmel bevont hordoz t vékony (esetenként o.1 mm keskeny)csikokra vácták. A szalagokat ezután sztj-

HUNGRNV
Az '|Archaeometrical Research Ín Hungary''
(Archeometria1 kutatások Magyarországon)
cim , ango} nyelv k1adványkijtet, amelyet
az ArcheometrÍaÍ Munkabizottság két titkáta szerkesztett nyomdában van, el re_
láthat lag ezév nyarán Jelen1k meg. 328
oldalas (2o fot olda1lal) k1advány 43^
illetszerz5 és társszetz5 3o tanulnányát
'
ve rtjvid, adatk z} pubIikáci ját tartalmazza, valamint fiiggelékben ti)bb mÍnt
1oo annotá1t bibliográfia1 téte}t a
'
kijtet szetzíi-nek korábban, máshol megjelent cikkeir l.

véshez hasznáIták vagy selyemfona} kijrétekerve hÍmeztek veltik.

Jár Márta-Gondár Erzsébet
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LATTUK, HALLOTTUK, OLVASTUK.

..

Úl rovatunkban o1yan eseményekr l, kiadványokr l, tanu1mányutakr l számolunk be,
amelyek sem az IRODALMI FIGYEL seTn
pedig a TANÁcsKozÁsoK... rovatok téma_
kijrébe nem 111eszthet6k be.

Archeometr1a a vásárban

Az évente megrendezett tavaszi Butlapesti
(Ipari Javak Szakvásána) 1987-ben a Magyar Tudományos Akad'émia kláLlít termében az MTA Régészeti
Íntézete(nI) Ís tészt vett kíáLLítássa1.
A bemutat tiikrtjzte az RI legf ontosabb
tevékenységi teri.ileteit, ame}yen belii}
a vásár áItalános Jellegéhez kapcsol clva
kiemelt szerepet kapott az archeometrla
és a multídiszciplináris kapcso1atok a
régészetben.A kiál1ítágt dr. Jerem Erzsébet vezetésével á}lították ijssze. A
bemutat vetitett diaképekb l' szerény,
tle ilekorativ tár1 kb 1 és a tégészetmuIt1díszcip1inánis kapcsolata1t szemLéItetí,
poszter jelleg anyagb l áLLt. Az ar-cheometriai vonatkozásrí témak r k kijztjtt a
légifelvételek, a geof1zÍka1 Ieletfe}deritési m dszerek, ta}ajv1zsgáLatok, az
ásatásokon talált b1o1 gia1 je11eg anyag
váItozatos fe}dolgozása (pal1nol gia, il vényi és állati maradványok meghatátozása)
és az ezzel szorosan rokon paleo ko1 g1a1
rekonstrukci keri.ilt bemutatásra. Helyet
kapott ugyanakkor a számitástechnika és
aLkaLmazásának lehet ségeÍa régészet1
anyag feldo1gozásában, va1am1nt a tátgyr'estaurá1ás is. A fe1haszná]- í szempontrí
kiá11Ítás j } 111eszkedett az MTA tevékenységétaz ipari vásáron képvisel kLáLLításba.

A FrancÍa Mrízeumok Kutat laborat riumának
kiállítása a Magyar Nemzeti Galér1ában

Nemzetkijz1 Vásáron

A Francia Tudományos Hét eseményeLhez kapcso} d an a Franc1a Mrízeumok Kutat laborat r1umának tevékenységétbemutat k1á11ítást tek1nthetett meg a ki5ziinség 1987.
december l_t 1-1988. január 3-is a Magyar
Nemzeti GalérÍában. A fot kkal gazd.agon
il1usztráIt tabl kon láthattuk, mi.lyen
m d'szereket aLkalmaznak a m tárgyak feliiIetének, az anyagtisszetételnek vízsgáLatá_
Ta. A k1á11ítás iránt érdek16d knek ajánljuk
a |'La vie mystér1euse des chefs-d'oeuvre.
La science au service de 1'art'' (A m tárgyak tÍtokzatos élete. A tudomány a m vészet szoLgáLatában) cím kiállítási
katal 6ust (Párizs, 198o), ame}y a laborat rlum 198o-as nagy kiáLLítására késztilt (a k tet a ktjzpontÍ Mrízeum1 Igazga_
t ság ktinyvtárában hozzáf éthet .)
A k1ál1itás r vldÍtett, vándoroltathat
bemutat vá átalak1tott váLtozatát Láthat_
ta a ktJzijnség Budapesten.
A dinamikusan fej1 d , korszer en felszerelt m tárgyvlzsgáI ktizpont a '|Nagy
Louvre|l program kezdetében hatalmas alapteriilet , f ld. alatti laborat rlumokat
kap. Ezen laborat r1umok egy1kében helyezik
e1 a v1lág els , m zeum1 célokat szolgáL
részecskegyors ít iát .

5

a szakemberek hogyan azonosltják
a kopt textÍl1ák szLnezékeÍt kiil nb' z6 kromatográf1ás m dszerekkel l vagY
hogy hogyan késziil 1nfrav rtjs felvétel

hogy

+ Ghemie
Archáologie
Einblicke in die Vergangenheit

egy egyiptom1 kerámiár }.

A laborat r1um me}}ett a k1á}1ításon
bemutatták a m tárgyak készítéséhez
alkaLmazott nyersanyagokat (érceket,
drágak veket, festékekot, k6anyagokat,
faanyagokat, texti1íákat stb.). Minden
anyagcsoport mellett feltiintették, m1lyen
m don atthat pontos Ínformácl kat a régészeknek a kémÍaianalizis az ad'ott
nyersanyagokr 1, azok kereskedelmér l.
A k1áIl1tás harmad1k részébenkézm ves
helyeket (aranym ves, bronz nt , kovács,

m

fazekas, fest , iivegfest6, fon -szijv kelmefest ) rendeztek be.
A k1áIl1tás ldeJe alatt a m helyekben a
Látosat k vég1gkisérhettékaranyékszerek,
damaszkolt kardok, bronz ntvények készi-

tésénekmenetét, megtek1nthették' hogy
késztilt a falfestrnény a r ma1aknál stb.
Eme1lett 1nformác1 t kaptak arra vonatkoz Lag, hogy a természettudonányos v1zsgáIatt m dszerek seg1tségéve1 hogyan ktjvetkeztethetiink a m tárgyak készltéstechníkájára.
Megtudhatták, hogy az analíz1seredmények
alapJán mÍ á1lap1that meg a granulác1 s
techn1kár }, hogy készi.ilt régen a dr t,
az aranyLemez, hogy segltenek a rijntgenfelvételek a készltéstechn1kamegf1gyeléséhez, m1képp ttjrtén1k a kerámiaham1sítások felder1tése stb.

SIM

PIK
RÉGÉszETés KÉMIA

Pi1}antás a m ltba (trattttas és katal sus)
A német régészek és kémikusok egyiittm kijdése nagy m ltra tekÍnt v1ssza. 1888ban, BerlÍnben aIapították a vILág els ,
mrízeumi m tárgyvIzsgáLattal f ogIaLkoz
laborat r1umát Friedr1ch Rathgen vezetésével.A Rathgen nevét visel kutat 1aborat r1um ma ls a világ egyik legJelent sebb archeometria1 kutat báz1sa.

Archáologie + chemie
Einblicke in die Vergangenhelt

A kutat }aborat rÍum munkájával ismertetett meg az a kláIlítás ame}yet a
'
Dahlem-l Mrízeumban (Nyugat-Berlin)
láthatott a k z' nqé8 1988. Január 3-1s.
A k1áll1tás k' zéppontJában egy berend'ezett anyagvLzs3áL laborat r1um á}lt'
ahol az érdekl d6k fu k dés kijzben láthattak m szereket. Pásztáz elektronm1kroszk pon át tanulmányozhatták korÍ
bronzok feIi.iletét, vég1gk1sérhették,

A k1áIlÍtásr l 28o oldalas l}lusztrált
katal gus késziilt Archáolog1e + Chem1e
címme}. Ára LZr_ DM + 2'- DM postak }tség.

Megrenclelhet

: Rathgen-Forschungslabor
Schlosstrasse la
lOOO Ber11n, 19
DBR
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Naeybrítanniában 1áttuk

roszk p rtjntgenfluoreszcenc1ás feltéte1, van rijntgendlf fuzL s és racliográf1ai }aborat r1umuk, ana11t1kai eszk -

.

Nagybritanni.a élen ját az archeometr1aÍ
kutatásokban és számos }aborat riumában a
rutinv1zsgálatok mellett nagy srÍlyt fek_
tetnek uj m tárgyvizsgáLati m dszerek
kÍdolgozására is. Ko11égánk, Dr. -Bir
Tamás fizikus, az MTA Tzot p Intézetének
f osztáLyvezet Je angliai tanulmány tja
során oxford'i és londoni kutat helyeket

zeLk (XRF, AA, NAA), termolumineszcens
és C-14 kormeghatároz berendezéseik.
Ezek nagyrésze on-line kapcsolatban van
egy HP I000-es mlnicomputerrel, amely
a mérésvezérlésenés mérés1aclatfeldolgozáson k1vtil szerepet kap az analití_
kai adatok táro}ásában és szolgáLtatást
nyrí jt a statiszt1ka1 e1emzésekhez.
Az eszkoztárta je1Iemz6 a cé].szer ség
és a mértéktartás. Munkájuk, kutatásaík
cé1ja a mrízeum1 tárgyak tjsszetéte1ének,
készitési m djának, eredetének és korának meghatátozása, m dszerfe Jlesztésse1
viszont nem foglalkoznak.
. . .Yégezetiil lehet séget kaptam a
National Galle-ry tudományos laborat riumának megtekintésére.Dr. J.Mi11es,
tud'. tanácsad fogadott és ismertette
a rész1eg fe1adatait és techn1kai fe1szerelését.Felailatuk a festmények meg _
vásához és a ham1sitványok feIismeré_
séhez sziikséges technÍka1 és tudományos
szolgáltatás, 1ényegében kémia1 anali_
tika. A szervet1en festékek e1emzése
korábban a roncsolásmentes XRF m dszer_
re1 tiÍrtént ma már megengedettnek tart'
Ják apr festéksz1Iánkok kieme1és ét a
képek színte bármely részétJ-. Lézeremisszi s spektrométer, e1ektronmikroszk p és rijntgendiffraktométer seg1ti a
kémiaÍés szerkezet1 e1emzést, és igy
a festéktjsszetételmegá1lapitását,
s6t az egyes rétegek megktil nbtjztetését.
A szerves festékek és lakkok e1emzésé_
hez gázkromatogr áf ot, tijmegspektrométert
és nagynyomásri f olyadékkromatográf ot

keresett fel.

célja egy oxfordi konferencián va} tészvétel meIlett a m -

Tanu}mányutjának

tátgyvLzsgáIatokhoz alkalmazott 1egrí jabb
vízsgáIatÍ m dszerek megismerése volt.
Ut1beszámol jáb l adunk k zte részleteket:
fr...A konferencia id tartama alatt m dom
volt az oxfordi Research Laboratory for
Archaeometry and the History of Art
r vicl meglátogatására. Ez az Íntézetmár
évtizedek ta az 'j m dszerek kido1gozásának egy1k koh ja, bár rutin vizsgáIatokat is végeznek, e1s sorban a cserép
hamisitványok kisz rése terén.. Á már

tekinthet6 ancheomágneses,
analitikai és TL kormeghatározásj' munkák
mellett ktilijn sen jelent s a C-14-es kormeghatározás t megspektrometriás m dszerre1. Ígaz, hogy most még csak kb. 40000
hagyományosnak

évre visszamen6en tudnak mérn1, amÍ kb.
a hagyományos m ilszer telJes1_
t képességéve1,de mind ssze néhány mg
minta ke}l csak, szemben az edd1gi néhány g-oé igénnye1 ! Rtjvidesen a mérési
tartomány határát is jelent sen kÍtolják'
amit edd1g a felhasznáLt vegyszerek C-I4
szennyez clése gátott. Két j m dszer _ az
opttka1 stimu1ác1 (uteagt és :--' szvlzsgálatoknál) és a Zr zárvány (cserépanyagok
kormeghatározásához a}kalmazhat ) - Iaborat r1umi hátterét is bemutatták.
Mindkét m dszer hazaí aLkalmazása lehetséges és érdemes voIna azokat bevezetnÍ.
. . .Második Látoeatásom alkalmával a
British Museum Kutatási 0sztályának
vezet je M.S. Tite fogaclott. Bemutatta
az osztáIy laborat riumaít , eszk zej-t,
Legfontosabb m szeriik egy e}ektronmÍk-

megegyez1k

haszná]nak.

ll

A Britlsh Museum Kutat laborat riuma
munkája és fe1szere1tsége 1ránt érdek-

1 d knek rendelkezésére áLl- a KiJzpont1
Mrízeumi Igazgat ság kijnyvtárában a
laborat r1um táJékoztat ja.

7

^z
xlnet

féle ||kiszolgáI létesÍtmény''vette kijriil. A más1k tanuLság az, hogy a j v ben
a hasonl sekély, átégett gtidr k k zeJ-ében érdemes vaskoh után kutatnÍ.
A feltárásltoz t bb természettud'ományos
vízsgáLat kapcso1 d1k: Ver6 J. e16zetes
geofizÍkaÍfelmérésétaz e} keriilt objektumok részben Igazolták, tijbb helyen azonban a f ldben 1ev ujkori vastárgyak
okozták az anomáliát. Az obJektumok korát
archeomágneses (Márton p. ) és C'u (HerteIendÍ Ede) m dszerrel is meg fogjuk ha_
tározn!.
Árpádkori vaskoh k RijJtijkmuzsa.1on
Ru jttikmuzsaj-Zsebedomb al ja 1el6he1yen
(Gy r-Sopron m. ) az Ikva patak partján,
a felsz1nen mutatkoz árpádlcori cserepek helyén kezd'ték meg az ásatást.
A patakt 1 távolabb, a domb oldaIán
gazdag salaklel hely teriil eI, ez azonban a kijzelben á1lt r maÍ viIla m helyeÍhez kapcsol dhat. A feltárás egy X-XI.

PAnBÉoÉszsnIUNKABtzorrsAc

Az lparrégészet1 Munkab1zottság }987 decemberében megtartott tiléséna kohászatl
régészeti}eletek anyagvtzs1,áLitávaL foglalkozott. Megtárgy aLták ezen k1viiJ az
iparrégészet1 1e1 helykataszter folyamatban

lév iigye1t.

Lz lparrégészet1 Munkabizottság és a
K zpont1 Bányászatl Mrízeum szervezésében Dr. Gerhard Spenl (Leoben), az
0sztrák Tudományos AkadémÍaSz1lárdtestf1zikai Kutat lntézeténekmunkatársa
e16ac1ást tartott Sopronban a stájenonszágI és karinthÍaÍvaskohászatí-tégé_
szeti kutatások eredményeir6l.
ÁsltÁsr

HIREK

A Mecsekl BányászatL Mrízeum és a K zpontÍ
Bányászat1 Mrízeum kiJzijs munkáIatokat Índ'ltott az egykorl mecsekl vasbányáazatkohászat emlékeÍnek felkutatásála. A régészetl terepbeJárás során egy kohászatL
1e16he1yet találtunk Pécs-Vasas tertiletén.
A lel hely b1ztos datáIásáItoz tovább kutatásokra van sziikség
Szemán

sz.-1 kohásztelep szabályos sorban e1-

helyezketl három m helyét hozta felsz1nre.
Két m he1ygiJdijr faIában csaknem ép,
1mo1a1 t1pusu koh k á}}tak' kiilijnlegességiik' hogy torokny1lásuk nem kerek,
hanem ovál1s keresztmetszet . A koh k
falának és a m helyg dr k padl iának
meguJ1tott tapasztásrétegei a m helyek
t bb per1 dusu hasznáIatát, bizonyÍtJák. Ezt támasztja aLá a gtjdrijkben taláLt
továbbl 2_2, 4o cm átmér6i$ átésett folt,
me}yek korább1, elbontott koh k medencéÍvoltak. A gtidrijk k zepén Iev nagyméret ciili5plyukak valam1féle tet szetkezet tart gerendáira utalnak.
A harmad1k, sz1ntén t bb per1 dusu m helyg cliir feltárása ecldig 1smeret1en
kemencetÍpust eredményezett, amelynek
boltozata a kenyérsiit kemencékre em1ékeztet, de a1ja nem égett át vastagon,
és mérete 1s nagyobb egy siit kemencénéI. Val sz1nii1eg j.zzLtásra hasznáLták
A leletanyagban m helyenként 8-1o vékony,
tijrékeny fuv cs taláIhat .
A le1 heIyen m1ntákat vettek archeo-

AttÍla

Uiabb avarkorÍ kohászatÍ obiektumok Zamárd1
határában

1987 nyarán az OMBKE anyagi támogatásáva1
foIytattuk az avarkorÍ kohásztelep tavaly
megkezdett ásatását. A feltárás egy uJabb
koh t, és L2 kerek vagy oválls alaku,
helyenként vtiriÍsre, 111etve sziirkére égett
a1Ju, sekély gijdri5t ereclményezett. Ez ut bb1ak a feltijltésiikben találhat vasércdarabok és nagy menny1ség taszén a1apJán
részben ércpijrkijl , részben faszénégetí
gi5driik lehettek. El kertilt még egy, feltehet6en ujraizzÍtásra használt mélyebb,
er sebben átégett gi5d r ls, ez a széle
melIett ta}ált cijl plyukak a1apJán vétl tet s, komolyabb m hely volt.
Az ldeí ásatás f6 uJdonsága volt azt megf1gyeln1, hogy a koh t mÍlyen sok és sok-

mágneses kormeghatár ozáshoz

.

Gtjm
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11 János

lRooALMl F|GYELÖ

Reedy, Ch., Meyens, P.: An interdisciplinany method for employíng
technical data to determíne negional provenance of copper
alloy statues
Darnah' J.A.: Metal thneads and fíIaments
Enhandt D. Finnhaben, N.: Ana1ysís and
'
identification
of oils in
Hawaiian oiled tapa
Gianno, R., von Endt, D., Erhandt, W.D.,
Kochummen, K.M., Hopwood, lrl.: The identification of insulan South East
Asian nesins and other plant
exudates fon anchaeological and
ethnological apptieation
Sheanen, G.L.: Use of diffuse neflectance
Founier^ transform inf:ra-red
spectnoscopy in ant and
archaeo1ogica1 conservatíon
Sturman, Sh.: InvestiSjations into the manufactune and identification
of

A k zeImríltban kerti]t a Kozponti Muzeumi
Igazgat, ság (xur) k nyvtárába:
Konf erenc

iakiadvánvok

Papyraus

M.Bi, Schnam, K.: Investigation
of exudate fonmation of prehistonic human munmífíed nemains
from the American Southwest
Daniels, V. : The blackening of venmillon.
The fading of iodine scarlet
Sullivan,

. pigment
M.: Roman pigments of similan type fr"om
an excavated Pannonian building:
an attempt at diffenentiation
on
the basis of analytical data
Wallent, A.: Natunal or:ganic yellows: analysis
and documentany evidence
Cook, R., Martin, G.: Pneliminany investigations into disco}ounatíons
occuning ín white manble
Lansen, E.B.: SEM-identificatíon and documentation of tool manks and
sunface textures on the Gundestnup cauldnon
Meeks, N.: Antifacts, surfaces and the SEI'I
Jár

(A m tárgyak konzetválásának és anat-izi-_

sének jabb

eredményel)

A UnÍversÍty of London, Institute of
Archaeo1ogy jubiIeumÍ konferenciájának
kiad'ványa archeometriai ténáj cikke1

:

: Analytical investigation
of medieval glass paintings
Títe, M.S., Bimson, M.: Identífication of
eanly vitreous matenials
Dwun-Pingr Y.: Atomic absonption spectnophotometríc anaIysis of Ch'íng
dinasty coins
Pichlen,8., Vendl, A.: Authentication of
a Renaissance bnonze statue
Schr.einer:r, M.

A fe1soroltakon kivii} még számos cikk
tarta1maz konzetváIást_restaurálást
megel6z6 v1zsgálat1 eredményeket.

I

il@

Don Bobior, Alan Álrtia, rad DicL Fletto!' Tlu Exanination oJorgonic'
ComporcnB in Hbtorical Non-Msbllic &4k rlith C-fi FourbrTmn{ont NurJcar
Magw t ic Resona ncc Spc truapy
J. M, Teylor, l.N.M, Wrinwright, F. R, bvingconc, M. Ri'our, and P. Boulanger,
Applicatiou oJa Lacr Sceuur to tlu Rrrrnding and Ilcplication of Muscum

COMMITTEE FOR
CONSERVAI]ON

Objccts

Achim Unger and Jeu Perleberg, X-Rcy CompuurTonryaplry

Cottscrtnlion

in

Wd

George Weclreung, Randcll Evaru, Jomer Weller, tvlaryen Ainrworth, Jobn
Breel_ey, end ca.}'w. Cerriveeu,.í,ssc mb| ollaJto-Rcá fufleaqrents ty D'Blul'
Pvtsring Ust ry a hrteblc Dato Colhairry SVtcn
John Winter,

. szeptemberében keriiIt sor Síd'neyben az IC0M (International Council of
1987

Museums)

$CQ

otCanboga

oryuic

Colon in Ezlst

Diano Wolftbal, Thc TLchnigtu
Án owrvicu

Konzerválási Bizottsá gának

oJ

ásbn

bdy

fuintings: Tlu ld.ntlfcction

Nctlvrlandbh Canvas fuinting:

8. tríennálájára. A konferenc1a szép
k1vÍte1ii, három k tetes' 194 el adássz veget tartalmaz kiad'ványát 1988
elején kapta meg a KMI k nyvtára. (Sa;_
nálatos m ilon a Magyarországr l el adást
tartaní akar k kijzi.il senki sem tudott
kiutazn1 Ausztrá1iába, de a cikkek ennek
e].1enére megje1entek.) A Konzerválási
Bizottság 1 . számrí munkacsoport ja ttimiiríti az archeometriával fogla1koz kat.

Az alábbiakban az ebben a bIokkban pub1iká}t cikkek címétattjuk kijzre azzal
a megjegyzésse1, hogy más munkacsoportokban is adtak k zre archeometriai eredményeket.
Scientifrc Examination of Works of Art/Investigation
scientifique des oeuvres d'art
Chrigtian Labanier, Coordinaor, Coorditutbn du
scientifigu des uuurus d'art'

poupc

trutnil "lnttcstigalbn

Ingrid C. Álerander aud Antoniotta Gallone Gularsi, rí.9fud7 oJPicrc &lla
Francesca's Sacru Con*rcazione andlu Ralatiotship tofilomish PaintingTlchniqucs

Ségol ne Bergeoa el Catbeline Périer-d'Ieterea, Tipolqie da atléIztiorrs d,
su{acc dc la couche pbturalc
JiÍi ÖejLr, lvarra Öe|LovÁ, and Zdenélr Urbagec, hntribution

to ttu

Sttdy o/ttu

Elfcets o|tlu Enuitonttun! on Áncicnt Btonzc Ártlfacs Using tlu X-Ray Pou.dcr

Dlffraction and ltt'rand

Spcctlayy

C. Coupry' J. [.e Marec, J. Corret, M'C. Papillon, R. LaÍÖvre. A. Duval,
Ch. Labanier, et J.P. Riour, I rulyscs dt pigttunu blancs appligulcs lUtudc
cltmnologiguc &s pcintutrls dc choalo,-blanc d. tibrv

M. de Keijzor, Micrvtumical ldtntificatton otMdcrn Organic PigunA
Scctiorc ol Ár tbu' Paintbrys

r'n

Crorr-

, Á3ner TirnÁr_Ballzry, rnd llrzt lGiron, X-Ray Diffivclbn
Inwstigalion on lhe Pigmails oJ Prinud Tc.rtilcs

Márta JÓr

Csak nemrég keriiIt hozzánk a Szlovák Tudományos Akadémía Régészeti ÍntézeteáL_
ta1 1985-ben Nové Vozokany-ban megrende-

You Sun Kim, Chcmical Compuition oJPorcelainq Chitusc Coins,Bruss and Cl,zs2r
Antiqucs F-zcavatcd in Kona
P. Kleio, D. Eclntnin, T. Wazny, rnd J. Bouclq

rYc ut

FindingsJor thc

Dcndwhronolqical Dating otfuncl kintingt o/thc ttil, to 17th Ccntur7r
A. J. Korrolapov, Tlu l'uusing &nuralor Non-fus'n ctil.,. X-Rat D![|mctíon

Á natys b ot Pa

i n t i ng S u tta

zett konferencIája }986-ban Ny1trán
kiad'ott kíadványa, amely a tégészet1 kor_
meghatározássa1 (c14, archeomágnesessé8'
Tt) fog1alkozik. Hazánk képviseletében
Benk Lázár fizikus (MTA lzot p Íntézet)
tartott el adást és jelentetett meg c1k_
ket a kcitetben rrPnogness of TL dating 1n

ca

Marelo Koyuo eld Talreo Kedolura, Á hzlim ury llcpor! on thc Etaninalion oJ
Crysuls Íound on oil PaintÚ6s in tpn IJsfug Nonoestructiw X-Rq Di[ftactiott

R

Lancelot' A. Állegret, B. Ncru, Ch. l.ahanier, J. Ilens, et J. P. Riour, Ánatna
pignunts blancs appliquÍos I'átub ctmnologiguc tlct pcintuns dc clvualctI blanc dt plomb
J.

dc

S.daosbi MIwq Embsiqtaplry end Rctlcaograply otOnunentcd dumw
M.C. Papilloo, B. Lefévre, Cb. l.ahanier, A. Duval, ct J. P. Riorrr, RáJÚatlon lt
étu& pur mictosupic alcct oaiq,u alalvígu cn tmumission dc oups uttrafins

d'éduntillou

de

Hungaryl| címmel.

pintur.s
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R.E. Jones - H. !'1. Catling
Sclence in ArchaeologY
Fltch Laboratory 0ccaslonal paper
(1986) pp. so

Neutroncnaktivicrungsanalytischc Untersuchungen an gcstempelten
Archáologischer Hintergrund
Von CHn. BÖrxEr

griechischen Amphorenhenleln:

Neutronenaktivicrungsanalytische lJntersuchungen an lcstcmpelten
griechischen Amphorcnhenkeln: Erste Ergebnisse
von K. SLUSALLEK. A. BURMESTER' und Cxn. BÖRKER

2.

oberfláchliche Anreicherung und Ausscheidun8 von Salzen beim Verduristcn
salzhalti3er LÖsun8smitlel aus porÖsen objekten
Von D. Frxr, F. JAHNEL und J. Rteoeren

A kiitet a Britlsh School at Athens ren-

dezésébenharmad1zben sorrakerii16 llScience
in Archeo1ogyl| taLáIkoz ' (1985. jan. 26.)
el adása1t tartalma,zza.

Die Unterguchun3 cincs mittclalterlichen Holztccrs eus dcm Fund dcr Bremcr Koggc
Von WERNET LANGE

A megIehet sen széIes 1tl bel1 és tema_
t1ka1 spektrum kijz s vonása - a Brltlsh
Schoolat Athens speclál1s kutatás1 1rányának megfe1e1 en - a keleti medlterrán rég1 , ktjze1ebbríL az skorl és
antík gi5r g kultrírák emlékanyagának sokoldal v1-zsgáIata,

Dic Erhaltung dcr Steindenkmálcr in Copán' Honduras
von JosEF RTEDEnER

Untersuchungcn zur Vervittcrung des Jakobsbrunnens auí der Ffaueninsel
zu Berlin-Wannsee
Von W. HABERLAND und M. SPERLICH

lníornrtloncn
Bibliographie zu Material und Technologie kulturgeschichtlicher
Eiscnobjekte
Von Eveuxe RTEDEL
Deutschsprachige
Dcutschsprachige

Literatur rur Archáometrie (NachtÍáge)
Literatur zur Archáometrie (l9E2)

Trjungsbcrlchlcr
6. Tagung des lCOM-Conservation

Committee, Ottawr l98l

9. llC-Congress, Washington 1982
Archáometrie-Symposium, Neapcl l 9E3

Zerstoru ngsfreie PrÜfu ng

Buchbesprechung

von Kunstwerken

;Di
LRF

ry

1987 novernberében rendezték Nyugat-Berlinben a rrZerst rungsfrele Prilfung von
Kunstwerkenl| (tlttársyak roncso1ásmentes
vizsgáLata) c1m konferencLát. A konferencia kiadványkijtete 2L, legnagyobbrészt
rad1ográf1ás vlzsgáLatok eredményeit 1smertet clkket tartaLmaz.

Laboratoire de Recherche des Musées de France

Ecole du Louvre

ffi

Egyéb kiatlványok

LES n4nrrroDEs sCIENTrr{QuES
t'ÉnloE ET tA coNsERvATIoN
DES (ELTVRES D'ART

DAr.Is

A IÁTTUK' HALIoTTÜK... cím rovatunkban
már f og}alkoztunk a Nyugat- B.erlinben
m ktjd Rathgen_FonschungsIabon tevékenységéveI.E laborat rÍum kiaclványa a
|tBerllner BeÍtráge zur Ancháometnie'l,
amelynek legut bb a 8/1983-as kijtete
keriiIt a KMI kcinyvtárába.

(2e édition,

(Természettudományos m dszerek

a m tárgyak
vizsgálatánál és konze rváLásánáL)
A Francia Muzeumok Kutat laborat niumának
munkatársai áIlították ijssze a kiadványt, amely részben a festmények, tészben pedi g a régészetiés 1parm vészet1
tár gy ak vizs gáLatáItoz alkaLmazhat természettudományos vizsgá}at1 m dszereket
foglalJa ssze az ÉcoLe du Louvre hallgat 1 tészére.Az egyszer , k' zérthet szcjveget fot k és rajzok egész1t1k kÍ.

Mctallanalysen der lgyptischen Stetucttcn dcs Kcstncr-Museums in Hannovcr
von JosEF RTEDERET
Die hasmonáischen Mílnzen
- Mctelltnilysc und Vcrsuch cincr erchlologischen Zuordnun8
von R. SCHWABE, K. SLUSALLEK, C. OoEDtcKE und M. Knupp
Metallanalyscn Nltrnberger Mersingcrzcu3nissc der Vischer-rilerkstatt
Von Joser RTEDERET
Geochemische Untcrsuchungcn an T{trkis und Sodalith

prákolumbianischen Kulturen der Kordillcren
Von HANS nuPpErT

lur Legerstttten

rewe et complétib)

und

Matcrialanalysen rn archáologischen Keramikcn aus dcm lran
Von lnonro RETNDELL und Joser RIEDEnEn

11

otszágban, ahol az atcheometrÍai kutatások
szlnvonala rendk1vi.il magas, hagyománya1
talán legrégibbek és szervezete1 leginkább kifejlettek, érdem1 vitáta van 1ehet sés a tésztvev6k kijz tt a sziikebb szakteriileteken is. Ez a vita, és a régészek
és természettud sok szemmel Láthat an
k1a1akult, kijlcstin sen el nyiis és eredményes kapcsolata taLán a legjeIent sebb
tanu1ság számunkra. Alkalmunk volt bete_
k1ntenÍ, a vita és a plenár1s iilés kapcsán

TANÁcsKozAsoK
MEGBEszÉt Ésex
KONFEBTTTCIAT

1987

tt a Unlversity of
tanszékeként m ktjct Tnstltute of

Jrílíus 6' és 1o. k'
London

z'

Archaeology 5o éves fennáI}ásának meg_
iinneplésére nemzetk z1 Jub1Ieuml konferencIát rendezett, ameIynek témája az Inté_
zetben foly restaurátotképzéshez kapcs 1 dva a konzerváIás, restautáLás, 11letve
a m tárgyvlzsgáIatok 1eg Jabb eredményeínek 1smertetése volt. A konferenc1a t
napján tjsszesen ?? et ad'ás hangzott el,
anyagfajták szer1nt csoportosítva' A
ttjbb, m1nt 3oo résztvev nagy ti5bbsége
angolszász otszágb L érkezett, a szoclaIista országokat mtnd ssze hárman, két
keletnémet és egy magyar (;aro Márta veEyész K zpontl Mrízeum1 Tgazcat ság) képviselték Az e16adások sziJvegét a konferencla résztvev 1 nagyon e1egáns k1ad_
vány formájában az els napon kézhez
kapták . A'z archeometr1al témáJrícikkek
c1mét az IRODALMI FIGYEI rovatban kti-

ztjliiik.

a S.A.B. (scientlfically based archaeo1osy) míndennapJaÍba' a gpeciá1is képzés eredményeit, amelyet S.I,Iarren és
munkatársai a Bradford Un1vers1ty s.A.B.
tanfoIyama1n e1értek' J 1 ti.ikrijzte az
e1 adások és a vita magas szinvonala.
Ehhez persze a megfe1e16 vizsgáIati
fe}téte1ek ís szi.ikségesek. Nagy-BritannÍában 1s alapvet en kétféIem don tudJák ezt megval sitaní l vagY a réBészetLmrízeumÍ jel1eg íntézményekhezkapcso1 d. kutat laborat riumok (grrttsh Museum,
InstÍtute of Archaeo1ogy of the London
Un1vers1ty stb.), va8y a régészette}
szimpatizáL , gyakran a tégészetianyagot |'k1sérletÍterepkéntl| f elhasznál ,
megfelel6 vIzsgálati lehet6ségekkel rendelkezd kutat helyeken keresztiil. A
v1zsgá1at1 1ehet6ségek, 19ények és a
rendelkezésre áLL pénztigyi és társatlalmí er források optÍmális felhaszná-

. . .
és 25. k'

z' tt renclezték
Szeptember 23.
a Régészet
és
Tudomány
Glasgow-ban a
c1m konferencLát. Mlve1 a konferenc1a
k1aclványa még nem á11 rendelkezésiinkre'
a konferencÍán a magyar szlneket kép-

vise1 ko}légák, Takács-Bir

.

1ása érdekébenMarc Pol1ard szeméIyében
f1ata}, energ1kus és elk telezett koordÍnátort váLasztott meg a konferencia
egyeI ne két évre, me}ynek eIteltével
a koondináto:r ugyanennek a f numnak tantozik jelentésse1.

Kata}1n

régész(Kozponti M zeumL Í1azgat sás)
és Bantoschiewicz LászL archeozool gus
(MTA Régészet:-Intézet) rész1etes beszámoJ- Ját ad juk kijzre.

A konferencla e}s napján és a harmatlik
napon egyl. a másotllk napon két szekc1 ban zajLottak az e16adások, Az els6
napon elhangzott e16atlások k z tt áLtaIános kérdések,uJ anyagvizsgálatl
m dszerek, iiveg és kerámLavtzsgá]-atok
és kíeszk' z-vLzsgáLatok szerepeltek,
a másod1k napi szekci k témá|a f ként
a fémek, 1IIetve a gzelves maradványok
vlzsgáIata volt, mig a harmadik napon
els sorban a kormeghatározásL eliárásokkal kapcsolatos kérdésekkeriiItek sz -

"A konferenc1án 15o-en vettek tészt, ebb l
o mind ssze 7 kiilfiilit1. Az elhangzott el adások száma J2, emellett 21 poszterbemutat ra keri.iIt sor. Magyar részr l a
beje1entett 5 résztvev b l végii1 csak
ketten voltunk Je1en a ta1á}koz n raJtunk k1viil tijrtjk, belga és 1ndlai kutat k je1entették a nemzetkijz1 tészvételt. Mondhatjuk, a konferencia jelent s
mértékben|lbrlt be1tl8y'| volt. Talán éppen
ez jelentette a 1egnagyobb erényét: o}yan
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kori kerámlák

ba. A konferenc1a anyagát nyomtatásban
1s megJelentetlk.

foglalko ztak.

nyersanyagmeghat átozásával

Kiil nleges é}mény volt M. Po}lard és
s. Bourner el adása (Dept. of Chem1stry,
Univ. Co1lege, Cardif f ) , akik kijzel 'rre-

n. Jones bevezet el adása (Bradforil
Un1vers1ty) a tudomány és régészet
kapcsolatát abb l a szempontb } vizsgá}la, hogy k1 1s huz hasznot tulaJdonképpen az egészb 1? Válasza szerint a
llvev tl maga a t rténelem 1smerete.
Kleme11 - számos gyakorlati megfigyelése,
tanácsa meIlett - annak fontosságát, hogy
a természettuclományos vizsgáIatot végz6
szakember lehet 1eg részt vegyen a feltárásban ls, aml mind a mÍntavétel,
m1nd az érte1mezés szempontJáb 1 e1 nyiis.
Az uj anyagvízsgálati m dszerek k ztjtt
e1s6sorban az IcP (Ínductively coup1ed
plasma spectroscopy) eredménye1r61 és
régészetialkalmazását L ha1lhattunk .
A m dszert N. llalsh mutatta be részletesen (Royal Holloway and Bedford New
CoIIege), régészeti és geol g1a1 ijsszehasonlit mintákon va1 aLkal,mazását L
( épit anyag, tiveg és obszid'ián) }jl. P.
Heyworth és s.E. !íarren (Schools of
Physlcs and Archaeological Sciences,
Univ. of Bradforil) számo}tak be.

cens|| kerámia v1zsgálat,ával fogla1koz-

tak, és egyeztették az irodalmÍlag j 1
dokumentá}t ad'atokat az anya1v1zsgáIati
eredményekkel xIx-xx. századi porcelán'

minták vízsgáLata kapcsán.
M. Be]l és B. Ottaway bajor és cseh kés neolit kerámiák neutronaktiváci s v1zsgá)'atát l számolt be.

A fémek vLzsgáLatávaL kapcso}atos el aktjzijtt el sztjr P. Cracldock (British
Mus. Research tab.) számoLt be a legkorábbÍ fémbányászat Angliában fel}elhet
nyomair }. EI adását a kulijnboz6 szerszámok nyoma1nak a bányafalon ma j-s felísmenhet képeive1 íllusztnálta.
J. Bay1ey (Ancient Monuments Lab.,
London) a fémmegmunká}ás viszonyIag
kevésséfe1doIgozott fázisávaL, a finonÍtássa} és annak emlékanyagával fog}alkozott, szi.nes- és nemesfémek szempontjáb r.
It{. Fabrizi (fnst. of Archaeology, London)
a |lgonosz|t és a l|nemesll patina szembeáll1tásával f ként a réztátgyak korr zí terméke1t e1emezte .
M.N. Leese (Brttistr Museum Res. Lab.)
a legkorább1 fémtárgyak analizis-ered_
ményeinek szám1t gépes feldolgo zásá_
r 1 tartott beszámol t.J. Mc. Donnell
érd'ekes el ad'ása (az érct6:- az eszk zig: korai vasgyártási technol siák)
felhivta a flgyelmet a vasolvasztás maradványa1n kivi'il a vas megmunkáLásá_
nak további bÍzonyitékaira, 1gy a kovácso1ásnál ke1etkezett vas-forgácsokra,
e1s6sorban népvándorláskori anyag kapcsán
(Dept. of Mechanlcal and Production
EngÍneer1ng, Aston Univ., BÍrm1ngham).
d'ások

Üvegvizsgálatokkal fogIalkozott J. Henderson (Research Lab. for Archeology,
Oxfortl Un1v. ) és B. Turgul s. Atik
(Istanbul) el adása; mindkét tanulmány
az opak tivegek fémoxicljainak kimutatásával és vizsgáLatávaL foglalkozott.
S. La Nlece, a British Museum kutat Laborat riumáb l, az angolszász fémm vesség
je1legzetes korongfibu1á1nak fehér szin
betéteit vIzsgáLta. A fehér anya1 meghatátozása alap ján a kiiltjnbijz technikákat
2 f rrm helyhezil kijtijtte.
A kerám1ával- kapcsoIatos el adások ktjzijtt
az els M.S. Tite (Brttrsh Museum Research
Lab.) tjsszefog1a1 e1 adása volt. Els sorban a kerámia vÍzsgálatok olyan lehet ségeit emelte kl, amelyek a technol giai
kérdésekheznyujthatnak segitséget. A
további el aclások inkább a kerámia anyaga
származás1 helyének meghatátozásáva} foglalkoztak, igy V.J. Robinson, G. Newton
(Untv. Manchester, Dept. Chemistry) és
munkatársaik a korinthosz1 és a tunézLaL

A geoflzÍka1 vízsgáLatok témájában
A. Aspinal1 és c.F. Gaffney el adása
a Schlumberger- e11enállás-eIrenclezés
szerepét vizsgáLták, tégészetiobjektumok fe}der1tésére. s.J. Dockr1ll és
J.B. Hunter a geofiz1kai fe1derités ak-
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tuálís pétdá1t mutatta be az 0rkneysz1getek en végzett feltárások kapcsán.
A másod1k nap dé}utáni el adásaÍt a

1en, hiszen az tirii}ék zs1radék- és fehérjetartalmának meghatározása m dszertanÍIag

az edényekben taLáIt éte}maradványok azonos1tására tett kisérIetekb l szátmazIk.
s. lrlales azonban deri.ilát m don még abban
1s reményked1k, hogy a kopro1itok kém1a1
elemzése b1zonyos emészt szetvL megbetegedések k1mutatásáta is megfele1 eszk z lehet.

komputenek régészet1aIkalmazásának
problematLkáJát tárgyal e1 aclások
zárták. Valamennyl e16ac1 felh1vta a
f1gyelmet a megoIdatlan koord1nác1 , a
f elhasznáL k számLt gépes képzettségének
elégtelen gzlnvonala áLtal okozott ne-

A kiil nbtjz emberi tevékenységekke1 kapcsolatos szerves maradványok (f zész
H.E. Hitl és J. Evans, Instltute of Ar_
chaeologyrLondon, husfelhasznáLás: T.J.
Ringrose, University of Sheffield, Bartos1ewicz L. MTA RégészetiTntézetl EY gy1tés: B. Moffat' SHARP, Edlnburgh)
ktjzijtt kiiltjnijsen az ut bb1l egy ki5zépkori korház anyagának átfog, elemzése
hatott rÍjszer en: a szetzí k vetkezteté-

hézségekne.

kisért szelIemes e1 ad'ása (magyarra tán igy fordithatnánk z ||Égészés Nallsta kaland ja1 a
Tudatlanság Tengerén||) a megfelel stav.J. Roblnson alleg r1ákt

t1szt1ka1

m

1-

dszerek alkaLmazásáta adott

kttiin pé1dát.

A szervesanyag-maradványokkal kapcsolatos
kutatások a konferenc1a másod1k napJán,
a párhuzamos szekc1 k egylkében kertiltek
napirendre. Az ezen a téren foIy munka
két alapvet nehézséggelki.izd'. Az egylk,
amint arra C. Heron (Universíty Col}ege,
Carctif f

seÍt az irásos források, a

nijvénymarad-

ványok botan1ka1 azonosltása és a vérnyo-

mok b1okém1a1 kÍmutatása (HaemoccuIt-

teszt) aIapján vonta le.
A csonttanl vizsgáIatok részben a betegségek hagyományos, morfoI gial e}váLt,ozásokon alapu} megáI}ap1tásával
foglalkoztak (C. Roberts, Unlversity
of Brad'ford és K. Manchester, UnÍvers1ty of Bradford), de helyt kapott né-

) bevezet el adásában rámutato.tt,

a természettutlományos eredmények v1szonylagos elvontsága, nehéz tégészetiértelmezhet sége. A másik akad.áLy az, hogy az
egyre pontosabbá vál , f1nomitott teLtárá_
si m dszerek sem mlnden esetben alkalmasak a háttérhatások és szennyez6ctések
megfe1el mértékk1sz résére.A.M. Pollarcl és G. Davies (University Co11ege,
Carcliff) el adása v1lágosan megmutatta,
hogy amikor a ktirnyezet szervesanyag tartalma vlszonylag alacsony, az llyen JeI1eg régészetj. maradványok értékelhet6séBe is gyakran cs kken és termograv1metriás, vékonyrétegkromatoEráfIás valam1nt
gázktomato3ráfLás mérésekegyiittes alkalmazásával sem m1ndlg oldhat meg k1e1égit en.

hány bonyoluitabb labonat niumi mun-

kát lgényl

m dszer lsmertetése is
szijvettan: A. N. Garland' , UnÍversity
of Manchester, táplálkozástanl vLzsgálatok Lzot parányok seg1tségével:S.E.
Antoine et al. University Col1ege, CardÍff). A pásztáz eIektronm1kroszk p
használata nemcsak a csonttan1 kutatásban de a text1lmaradványok azonosLtásában 1s terJeit (w. r. Mackay, Ed1nburh,
u.L. Ryder és T. Gabra-Sanders, Ed'inburgh).
A magyar el adások: Takács-B1r Katal1n:
Prob1ems 1n the character1zatÍon of
Hungarlan 11thics,
Bartosch1ewÍcz LászL : BiometrÍcs at an
early Medleval butcherlng slte in Hungary. RemélJiik, kollégá1nk el ad ását ,
akÍk a szÍmpoz1umon nem tudtak Jelen
Ienni, Iegalább a konf erencÍa k1-ad'vány_
(

Az eild1g kevésbé behat an v1zsgáIt teriileteken, mint a koprolltok (S. I'lales
és J. Evans, Institute of Archaeology,
London) és fito11tok alaktan1 elemzése
(A.H. Powers, Unlverslty of Sheffield)
az eredmények valamlvel biztat bbak, bár
a kopro1ltok vegy1 e1emzése 1smét v1ggzavezet a szIsztematlkus hatások megá}la_
pitásának problénáiához. Ez nem 1s vélet-

bl
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megismenhetjtlk."

r0t

1988

*

Márc1us 2. és 5. kijztjtt rendezték a
Német Kémikusok Társasága ArcheometriaÍ
munkacsoportJa soron kijvetkez iiJését'
ame1yen a ktjvetkez6 témakijr kben hangzot-

tak el eI

ffi

adások:

Uil lrrs

kerám1a, érme, f ém és metallurgia, iiveg,

máz, épit anyagok, festmény.
Magyar e1 ad k két e16adássa1 szerepeltek a konferencÍán:
ErdélyÍB., Kása I.: Untensuchung ein1ger antÍker Keramiken mÍt T[-Methoden
aus der Sammlung des Kunsthistorischen
Museums 1n Budapest
Duma Gy.: Dle Entwicklung der farbigen
Bleiglasuren des 15. Jahrhundents in

tt, o, Towr

s

INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
ON ARCHAEOMETRY
Május 16. és 2o, k zott keriil sor Toron||Árchaeometry 88'' konferenciára,
amelyen hazánkat Pattantyrís-Á. Mikl s
vi1]'amosnérnijk (Eotvc;s Loránd Geofiz1kaÍ

t ban az

Ungarn.

Intézet) képviseli.

A k vetk ez6 nemzetkiizl l."fr"or"triai
Szimp ziumot Heid'elbergben rendezÍk.

AS S O CIAZIONE TTALI,ANA

PROVE NON DISTRUTTIVE
Ápr11is L?. és 2o. kijz tt rendez1k PerugLában a 2. nemzetk zL, a m tárgyak
roncsolágmentes vtzsgáLatávaL f og}alkoz
konferenciát, amelyen Magyarországot
Erd ha1m1né T rtjk Klára vegyészmérnk
(Kijzpont1 M zeum1- T1az1at sáe) képv1se11.
Pozsgai Imre fizikussal (MTA M szakI
Fiz1ka1 Kutat Íntézet) készített ktjzijs
el adásuk cime: ||E1ectron beam mÍoroanaIytlcal examinatlon on the samples of
Mihá}y Munkácsy's paintíngs|l.

M.CMt*xvul
Alma Mater Studiorum
Srecularia l\ona
Okt ber 18. és 2L. ktjzijtt rendezik Bo1ognában a Nemzetk zi- Archeometallurgiaí

aaa

MáJus 18-19_én rendezl az Archeometriai és az rparrégészet1MunkabÍzottság
kijzijs konf erencíáját, amelynek 2. f ténája

Ko11okvíumot.
aa'

a magyarországí réz és bronz régészet1le}etek természettudományos vízsgáLata,
i11etve a kozelmu1tban feltárt ÍpartijrténetÍemlékek.

Szeptemberben

tartják Adelaide-ben

a

3. Ausztrál Archeometriai Konferenc1át.
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MEMORIAM

Az elmrílt 1d szakban két aktív tagJát
veszítette eL az archeometr1ával, t}let_
ve 1parrégészette1 fog1akoz k tábora.
Fiata1on távozott dr. BétczL János tlzLkus, a Budapestl M szakl Egyetem Tanreaktorának munkatársa, akl hosszrí éveken át
foglalko zott tégészetlkerámlák neutronakt1vácÍ s analízLséve1és nésztvett a
magyal koronázás1 pa1ást fémszáLalnak
vLzsgáLatában 1s.

89 éves korában e1hunyt dn. Vastagh
Gábor vegyészmérntjk, akl a hazaL archeometr1aÍ és 1parrégészetl kutatások egylk
ttiÍr6J ének tek1nthet .
M1ndketten rlás1 veszteséget Je1entenek
szakma1 és emberl szempontb l egyaránt.

Kézinat gyanánt! Lezánva:1988.mánc.
Szer"kesztette: Ján Mánta '
Kíadja a K zponti Muzeumi rgazgat
F.K.: dr.Csikay Lász1
KMr Nyomda 200 pld.
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