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Két év telt el azÁta, hogl ofuas ink kézbevehették Iájékoztat nkat. A hossz hallgatás oka tdbbek k z tt * hog az Iparrégészeti Munkabizottság tagjaí a lel helykataszter elkés tésén,az
Archaeometriai Munkabizottság ta$ai pedtg az Árchaeomeniai lfuntások Maguronz gon"
címri tanulrnányk tet angol és magyar nyelvri változatainak elkészítéséhfáradoztak. Az angol
nyelvri k tet 198{l végénmegielent, a magyar el reláthat lag 1991-ben lát napvilágot.
Jelen számunkban a szokásos munkabizottsági hírel szakírodalrni és konferencia tájékoztat k
mellett az Mf,A RégészetiIntézete lnterdivciplináris osaályának munkatársai is k zolnek sze_
meMnyeket aktuális munlájulr l. Besámol t k zl nk a 28. Nemzetk<iá Árcheometriai szímp ziumr l (Heidelberg)' amelyen Maryarorságot 9 f s delegáci kéPviselte.

Legut bbi számunkban jelzett nemzetk zi konferenciánkat sajnos egr éwel el kellett halasáanunt, 1991 okt berében szeretnénk megrendezrri a MIA Régészeti Intézetével erytittmrik dve.
A két év sztinet mellett a Tájékoztat szerkeszt gárdája' el állítási feltételei is megyáltoztak.
Jár Márta, aki 8 éven keresztiil szinte eryedÍil szeÍkesáette a lapot, más aányu megbizatásai
miatt a tisztségr l lemondott, noha a szerkesztés munkáját továbbra is segíti. A szerkeszt bizottság jelenleg három tag T Bir Katalin munkáját egy-egy' az lpanégész.eti, illetve az
' l delegált megbízott segíti Jerem Erzsébet és Jár MártasznArchaeometriai Munkabizottságb
mélyében.

Az el állítási feltételekben beállott váltoások' kiil n s tekintettel az elmrilt hetek (az ut kor
kedvéért:190 vége) intézmér'yiátszervezéseire, szintén nem használtak a'Iájékoztat rég ta
váÍt publikálásának'

Jelenlegi sámunk ennek megfelel en meglehet sen eklektikus; egyrészt tartalmazza a két év
alatt felsnjlt, ennek megfelel en helyenként némileg elawlt anyagot, másrészt szeretnénk az rij
helyzetr l is sámot adni.
A szerluszt bízotts g

A szerkeszt'

A

s

Az ArchaeometrÍaí Munkabizottság hírei

telveÍ

továbbiakban szeretnénk rendszeresen biztosÍtani

az lpanégészeti és Archeometriai Tájékoztat koráb_
ban megszokott évi két szÁmát, a l bevált angol

j

nyelvii kivonattal A két sám megielenését szeret_
nénk a MunkabizottMgok rendszeres féléviléseihez

k

tni.

Téchnikai szempontb l, már legutols (1988) sámunk is részben sámÍt gépen késztilt. Jelenlegi
Tájékoztatlnk teljes szerkesztése szÁmÍt gépen t r_
ténik Tbvábbi sámainkat is ily m don tervezziik el _

állÍtani. Épp"oezéÍt,munkinkat jelent sen meg_
kÖnnfltené, ha kollégáink k zlésre sz nt kéziratait ha megtehetik - sámít gép s szerkesztésre alkalma_
san (IBM kompatipilis gépen olvashat floppy_n)

ktildenék.
Szeretnénk továbbá az utoljára 1982-ben kÖzÖlt c{mlistát, azipanégészet, illewe archeometria terén tevé_
kenykedŐ kollégák jegzÉkétaktualiálva jra

kz

l-

ní. A nyers' javítatlan, de kiMvÍtett listát a soron
k vetkez KÖzgr lésen kÖzreadjuk Kérjtik a kollégákat, hory ezt a munMt megjegzéseikkel segítsék.

Az Archaeometriai 6 az lpanégészetiMunkabizottság 1988. május 1&19én kÖz s felolvas lést rende-

zett Veszprémben. Az iilés napirendjéntéz- és bronzvizsgiílatokkal, illewe mész_ és téglaégetkemencék
feltárásával

foglalkoz el adások szerepeltek.

Program
B.

Klaián lda: Az}vnA RégészetiIntézetében folytak

tott r éz- és bronarizsgálato

Patay

PkA

legkorábbi magnroÍs?Ágl réz-, illetve

bronztárgyak és anyagvizsgálatuk

E Petres Eva-I It L szl : A nadapi bronzkori kincslelet
T Bir l{aulin: Adatok a korai baltakészÍtéstechno-

l

giájához

Gm

i

lános4egus ErnFKis Varga MiH s: A has-

falvi bronzkorong tájékoztatl vizs gálata

Bánki Zruna-Széln, Levente4egus ErnLBal<os
MiH s: A gorsiumi Apisz-bika szobrocska anyagvizsgálata

N dorfy Gabriella-I
kori mérn ksÍr

lt

Lászl :

A

csálrvári

r

mai

Szervezeti váltoások és tiszt j ítás

Inrinczy Gábor: Árpád_kori tég|aégetkemence

1990. szeptember 5_én az[panégészetiés az Archeometriai Muynkabizottság erytittes lést tartottak a

Szab L I aef: Mészéget kemene a

KMI

K

nyvtárában.

Az Íilésszakmai programja aktuális anyagvixgálati
problémákkal foglalkozott:

G m ri János és Kis Varga Mikl s a hasfalvi napkorong sszehasonlÍt anyagvizsgálatair l számoltak
be.

Ezután ÉriIswán, a \{EAB T rténettudományi Szak_
bizottságának eln ke vezetésével a két Munkabiznttság tisztr1jÍtÓ k zgr lése vette kezdetét. Az Archeo_
metriai Munkabizottság munMját két akadémiai

ciklusán kereszttil íránlt ehrk' Bakos Míkl s' le_
kÖsz nt. Helyette a Bizottság tagjai Borszéki Jánost,
a Veszprémi Vegripari Egletem docensét választották meg.

Az

IpanégészetiMunkabizottság eln kévéismét
a soproni Liszt Ferenc Mrizeum ré-

G m ri Jánost,

gészétválasztotta meg a tagság.

A

Az Archeometriai
Márta, uz Ipanégészeti

ság elnÖke kijelÖlte a két titkán.

Munkabizottság titMra

Jár

két Munkabizott_

Munkabizottságé KÖlt Lászl lett.
Az Iparrégészetiés Archeometriai Tájékoztat szer_
kesztésévelT BirÓ trQtalint bhtákmeg. A szerkeszt bizottság tagiai Jár Márta és Jerem Erzsébet.
Ú1

tagtisták

Aktuálissá vált a Munkabizottságok uglistáinak revÍzi ja is. Részben a Munkabizottságok tevékenpégébe jabban bekapcsol d szakemberek és a megalakulásuk ta ,,feln velv ' kutat gárda, részben a
konkrét munkában évek ta nem tevékenyked kol_
légák a taglisták jelent s m dosÍtását' j tagfelvételt
illewe tÖrlést tettek sz kségessé. A listák aktua|izÁlására a decemberi iilésen keriil sor.

Csongrád_Várháton

mátrafiiredi

Bene várban
Walter llona:
rtszrntpéteri kÖzépkori téglavetŐ
kemence és a ptlszt i xII. szÁzadi tiveghuta
G mÖri Ibtos: Besámol az iparcégészetilel helykataszter állásár l

Az

1990 májtts 4-én a két bizottság ismét kÖz sen rendezte tavaszi tilését,amelyen két osztrák kolléga tartott el adást.

Program
stadlel, Petq (Bécs): Modern quantitative Methoden
in der Archáologie
Hadits, Hennes (Bécs): Der Erzreduktionsofen aus
der germaniscghen Siedlung von 7ain!9rub, NiederÖsterreich (2. Jh.).

Analpen - Rekonstruction
Fzrn kÍviil, besámol hangzott el a Nemzetk zi AÍchaeometriai Szimp ziumrll, amelyet részletesen is-

mertetÍlnk 0d. TANAcsKozA'soK rovatban).
tervezettnél valamivel késŐbb, 1988 végénjelent
meg azArchaeometbal Research in Hungary cím kiadványkÖtet, amely els sorban a Munkabizottság tagjainak pub|ilráci it tartalmaala. A 30 tanulmány és
adatk zl publikáci mellett a szeru k korábban
megielent, archaeometriai témáj cikkeinek r vid kivonatát is kÖzreadtuk. A kiadvány magyar nyelv változatának szedési munkálatai befejez dtek Reméljtik, hog a kÖtet hamarosan eljut az olvas khoz.
Az ezéwe tervezett nemzetk zi archeometrial konfercnci t technikai okokb l t991 szére kellett halasztanunk Az MIA RégészetiIntérctével k zÖsen szervezend iilés els cirkuláréját kikiildtiik. A beérkezett válaszok szeriÍLt az érdekl dés jelent s, mintery
Í.-;n70 ktirrldi résztvev re sámÍthatunk. A második

A

kÖrlevél kiktildésére a Tájékoztat megielenésével
egl

id

ben kerÍil sor.

A Maryarorságon foly archeometriai kutatások es/
része szorosan kapcsolldik az lparrégész'eti,illetve az

Archeometria Munkabizottság tevékenpégéhez.F;rrŐl iryeksztink folyamatos tájékoztatást ny jtani. A
Bizottságok tevékenységénkÍlriil is, természetesen,
sámos hasonlÓ célti és társr vizsgálat t rténik,
ame$nek sajnos csak tÖrt résztt l érkezik informá_
ci szerkesztŐségiinkbe' pedig naryon szÍvesen ad_
nánk ezekr l is rendszeres tud sítást. Azalábbiakban
az elmrllt két évben végzett tevékenpégr l adunk tá_
jékoztatást.

Kormeghatározás

uÁnroN

Péter rendszeres en véga régészetiobjek_

tumok archeomágneses kormeghatározÁsát. 1988_
ban GÖMÖru Jánossal el adásitartottak vaskoh k

kormeghatározásárÓl Franci aorszÁgban, az,, Experimentation en Archeologte - bilan et perspectives" cÍmtt
konferenctán. 1989-ben Exeterben,n4z archeom gnesesség secularis változ s r l Magarorsz gon az elmtilt

2W

évben" címmel, a heidelbergi NemzetkÖzi
Archaeometriai Szimp ziumon (1990) pedig ,,Az

archaeom gneses ir nyítotts gi eredmények értél<eaz
archeometriában" cÍmmel tartott el adást MARTON
Péter. naanroN Péter ás GÖMÖru János ssze_
foghlrját az archeomágneses kormeghatározÁs hazai

eredményeir l, valamint felhívásukat az ásatl régé-

Termolumineszcens kormeghatároz s

Kora k zépkori vaskohÓk TL kormeghatftozÁsár l
tartott el adást a brnoi orságos iparrégészetitanácskoáso! (1988) BENKO IÁzÁr és GoMoRI János.
BENKO lÁzÁr a 9th International Solid State

Dosimetry cÍmmel megrendezett konferencián (Bécs'
1988) ismertette a TL kormeghat&ozásboz sztikséges
kis béta sugárási szint mérésérekikÍsérletezett m d_
Szert. A budapesti MIA Izot p Intézete, a zÁgrábi
Boskovic Intézet és a sz fiai Magfizikai Kutat lnté_
Zet eryiittm k dése keretében azonos régészetiminták korát határozzÁk meg, hory a vizsgálati eredmények sszevethethetŐségét tanulmányozzák Fblyamatban van ausztriai égett sáncok TL kormeghatároása (B. L.) Eg }ora neolit lel hely TL kormeghatározrását l ERDELYI Balázs sámolt be a heidelbergi
Nemzetk zi Archeometriai SzimpÓziumon.

I

Archeomágneses kormeghatárrozás

lr
-l-'o

ry{r

sz'elrhez az alábbiakban olvashatj ák:

TbjékoztatÁs az archeomágneses keltezés eddig eléÉ

eredményeir l

A ma5larorszÁgi archeomágneses keltezés j elentŐsen
fejl dÖtt az elmrllt néhány év folyamán, noha sámos

ponton' illewe korintervallumban még kiegészltésre,
meger sítésreszorul.
Helyben maradt, égett agyagobjektumok (koh k' kemencék stb) maradványainak mágnesezettségéb l az

erykori, heln

f

ldmágneses tér két irányjellemz jét'

deklináci (D) és az inklináci (I) szÖgét határoz_
zuk meg. Ezp,k az id k fo$amán elegend en nagy
a

amplitud jti változást mutatnak ahhoz, hory keltezés
alapját képezhessék.

A

mellékelt ábrán e két szÖg (D és I) mért értékei
láthat k az id fiiggvényében.

Az AD. 1500 el tti szímMlumok mintegy Í) strukt ráb l [objektumb l] szÁrmaz archeomágneses
méréseredmények" I5l a VII-VIII. szÁzadot 7, a XI.
szÁzadot 14 objektum képviseli. A pontok klnetlen
megfipelési eredményeket, az LD. 15 }'nál fiatalabb kor adatokat jelz. keresztek pedig ilyenekMl
szintetiált adatokat Íepte?Entálíak A négl kis kari_
kával jel lt ínklinácil EÖtvÖs l.oránd korai archeomágneses méréseredménye.Az 1500 el tti adatokban
a víxzintes szakaszoka régészetikor, a ftigg legesek
pedig a mért adatok meghatároási hiba-intervallu_
mát jelentik.

Maga a fÖldmágneses váltoás természetesen (hibamentes) sima g rbe szerint tÖrténik' amit a mérési
adatokb l kellene megkonstruálni ahhoz, ho5l archaeomágneses adatokkal keltezni tudjunk Ha megkÍséreljtik az ábrán láthat D és I adatokat es/-es/
g rbével kÖzelÍteni, akkor nyilvánval , hogt a feladatot t bbféleképpenis megoldhatjuk E bizonytalanMgot ktzÁr lag további archeomágneses mérésíered_
mények beiktatásával (további mérésekkel) csÖk_
kenthetj tik valamilyen elfogadhatÓ mérték re.
Val jában az adatok ilyen jelleg{l k zzétételévelazt
szeretnénk bemutatni, hogt melyek azok a korok,
amelyekben még egtáltalán nincs vagy csak kevés

archaeomágneses méréseredmény %[, tehát ahol
friss ásatásbÓl kikeriilŐ, mérhet objektumokta van
sziilség. Téljes adathiány van AD. 450_ 00, valamint

1150 és 1300 k z tt, illewe AD. 1500 után. Ez ut b_
bi régészetikeltezés szempontjáb l kevésséérdekes;
annál inkább az a deklináci nagy változÁsa az avaÍ
kor és az Arpád_kor k z tt. Keli zés szempontjáMl
fontos lenne tudnunk uztazid pontot, amikor a deklináci el jele negatÍw l pozitíwa vált át (800 kÖ_

rtil?).

A

korábbi perildusokat tekinwe teÍmészetesen j
volna, ha a La Tbne_kort is részletesebben megismer_
hetnénk.

Az

1150 és 1300 kÖzÖtti, valamint

15

)

utá-

ni mintavételekhez számos lehet ség ad dhat Á'pao_
kori és kés kÖzépkori teleptlsatásokon. E élra a ke_
nyérsiit kemencék is naryon j anyagot szotgáltathatnak. A k z s munkának ebben a fánsában a ftgészet segÍtheti a geofizikát a fix datál értékfÖldmág_
neses g rbe megalkotásában' amennyiben keltezhet
átégett a5ngobjektumot bocsát rendelkezésre. La
Tbne-kori és AD.800 kÖriili,régészetiteg j l datálha_
t égett aryagobjektumok pakoribb ellbukkanására
is t bb remény van. Az AD. 450 és ) kÖz tti id _
bŐl, a népvándorlás koráMl is igen hasznos lenne né_
hány kemence geomágneses vizsgá|ata. Tbrmolumi_
neszcens és c-14 kormeghatároásokkal (ha az átégett aglagobjektummal azonos kontextrsban
faszénmaradvány is el kerÍll) a koradatot pontosítani

Márton

fter - ElÍE Geofizikai

Tbnszék
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G m rl Jínos -'J'-a*13ffiÍ,Y;t5'oo"ttság
Soproni M zeum, RégészetiRészleg
TbL (99) t1-32l l 2l mel,lék

Aminosav racemiáci

s

kormeghatározás

csapr János és cs. Kiss Zsuxa ,,Fosszilis csontmint k
kormeghatároz sa az atnhosav racembáci ménék
alapj n" címmel sámoltak be a heídelbergi NemzetkÖzi Archeometriaí Szimp ziumon (1990) eredményeikr

alapj átt

l. U5nnitt

ismertették a zsírsavÖsszetétel

t rtén korbecslésre kidolgozott

rozási m dszeriiket. A

lcét eljár st

valarnint felhív sulcat az

al

kormeghatá_

ismertet leír ruI<nt,

bbial<ban tessztlk lc zzé.

TEjékoztat az aminosav raccmizáci s és a zsírsavsszetétel meghatározásán alapul kormeghatÁrozÁm dszcrekn l' a hazai lehet ségelrr l

sl

Az ut bbí id ben intenzív kutat munkát folytattunk

az aminosav racemizáci s l<ormeghatározás hazai alkalmaása, illetve továbbfejlesztése terén. Mivel tudjuk azt, hogl ez az eljárás - a legt bb kormeghatároási m dszerhez hasonl san - sámos hibával terhelt,
ezétt a mldszerhez hitelesÍt g rbéket hoztunk létre,
radiokarbon kormeghatározás segítségével.Az eljárás lényege az' hogl a mas/arországi, radiokarbon_
m dszprrel meghatározott korrl csontminták D_ és
L-aminosav tartalmát meghatároala olyan hitelesÍt
g rbéket szerkesztettilnlq amelyben aDlL aminosav_
arányt ábráznltuk a radiokarbon mÓdszerrel megha_
táro?ntt kor ftggvényében,illewe a csontokban vég_
bemen raesmizácí t rvénpzer ségeit megismerve
extrapoláltuk a radiokarbon_m dszerrel megh atározhat koron t lra. Mivel az aminosavak racr;mizÁct ját az él szervezet pusztulása ta eltelt id n kÍvÍil
befolyásolja még a h mérséklet, a talaj iontartalma
és pH-értékeis, a radiokarbon kormeghatározÁsra
t rtén vonatkoztattíssal ezeket a hiányosságokat ki
tudtuk ktisz bÖlni. A m dszert odáig egnzerrlsÍtet_
ttilq hos/ az ismeretlen mintákb l meghatározott
D/L aminosavarány ismeretében a kor a hitelesít
g rbér l grafihs m dszerrel leolvashat . Minderyik
ismeretlen minta esetében 2-3 aminosav D/L a nyát
használjuk fel a kor meghatfiozÁsára, és a ktil nb z

A

lehetne.
vÖrÖssánc-mintákon

aminosarrakMl kapott értékeksámtani átlagát te-

hogl a kemencéken kÍviil il&, stabilan kiégett agyag_
objektumokon is érdemes tovább foltytatni a kÍsérle-

Am

Kérjtik régészkollégáinkat, hogt amennyiben j l átégett, elbonthat kemenéket találnak, az sat s
fotyam n értesÍsékmintavétel céljáb l a szerz ket.

50

végzett jabb vizsgálatok (pt
Darufalva (Drassburg) Mncának 950-1050 k zÖtti
archaeomágneses koreredményei) is azt mutatják,
teket.

kintj k a minta val di korának

dszer hibája a jelenleg alkalmazott

és analititai mÍlveletek mellett

5000_500 )évkÖzÖtt
0(X)-100 X) év k z tt

lm

000 év f

l

tt

*-

t
L

LOVo

LSVo
ZOVo

el

készítési

A

vizsgálat a jelenlegi feltételek mellett térÍtéses.A

térítéssszege magában foglalja az el készÍtm ve-

leteket (tisztítás, ásványianyag- és szitiMtmentesÍtés),

a szabad aminosavak elválasztását ioncserés oszlopkromatográfiával, a

DlL aminosav arányok

meghatá_

rozÁsát HPLC_val vagl ioncserés oszlopkromatográ-

fiával diasztereomer dipeptid formában és az ered_

mények értékelését(a mÓdszer pontos leÍrása
megtalálhat az Anthropologia Hungarba 20. 67-6f.
(1988) sámában).
Amint az el z leírásb l is kidertilt, a fehérjépÍt
aminosavak racemizÁci jának vixgálatával csak az
5 000 évnélidlsebb csontleletek korára kapunk meg_
felel informáci l EzÉtt aarin minták korának becs_
lésére,melyeknél az aminosav racemizÁct nem alkalmazhatÓ, prÓbálkoztunk a zsírsav sszetétel meghat roz s val, a kor és a zsírsavak mennyisége
arányának vizsgálatával. MegállapÍtottuk, hogy a fiatalabb csontminták lényegesen t bb zsÍrsavat tartal_
maznak mint az id sebbelq és a zsírsavak e5mráshoz
viszonftott aránya, a kromatogram megielenési for_
mája jellemzŐ mÓdon mtls és más a ktil nbÖz kor
mintáknál, és ez lehet vé teszi az a7nnos kÖrtilmények kÖzttl szÁtmaz' csontminták e5rmáshoz viszo_
nftott, relatÍv korának meghatározását. Ráj tttink
arra is, hogy az azonos csontvázb |szÁrmaz csontok
zsírsavgarnitrirája mindig azonos képet mutat' eztrt
ez a mÓdszer alkalmas lehet a kiil nb z korokban
(legalább szÁz év ktil nbségget) e5rmásra temetett'
esetleg sszekeveredett csontvázak, csontok szétvá_
lasztására is.
Összegeane a fentieket: a

m dszer alkalmas 5 )0 év_
nél fiatalabb csontminták relatív kronol giájának
meghatározÁsára. A m dszer alkalmas lehet az azonos cso ntvá zltoz tartoz csontok azonosÍtására is.

Amennyiben igény mertilne fel az ismertetett vi25gálatokra, el zetes megbeszélésután a meghatározÁshoz 2_5 grammnyi csontmintát az alábbi cÍmre kér_

jtik ktildeni:

Dr. Csap János
Pannon Agrártudományi E5retem

Allattenyésztési l(ar
KÖzponti Laborat rium,
Kaposvár, Dénesmaj or Z.Pf'. L6

7m

Anyagvizsgálat
MetallogrtíÍia
Székely Levente kohászati leletek vwgálatát, vala_
mint két avar kori kard tÖredékeinek metallográfiai
elemzését végezte el, Dabas_Papheg és Tápé lel he-

lyekr l.

Fémvizsgálat

A

Veszprémi Vegripari Egretemen Bakos Mikl s és
Gegus ErnŐ lkori és k zépkori bronztárryakat vizsgált lézetemisszi s s zínképelemzéssel.

Jár

Márta (K zponti Mrlzeumi lgazgatÓság), Gon_
dár Erzsébet (INNOVATEXT) és T th Attila (MTA
M'szaki Fizikai Kutat Intézet) tovább folytatták a
m zeumi textíliákat dÍszÍtfémfonalak morfolÓgiai
és anyagelemzését. A team tagiai a heidelbergi Nem_
zetkÖzi Archaeometriai Szimp ziumon a hártya_ és
b rarany fonalak aranyoási technikájának vizsgála-

tár l sámoltak

be.
*

KÖlt lÁszl

folytatta fémvizsgálatait, rÖntgenfluor-

esz@ns elemzés segÍtségével. Erdeményeir l Kís Varga Mikl ssal eryiitt (MTA Atommagkutat Intézete)

sámolt be a heidelbergi értekezleten.

Az lpa rrégészetÍMunkabízottság
híreí

A

Munlrnbizottság terve{

hog a lr zeljÖv ben

az

Ipartégészeti és Archaeometriai Tiljékoztat eg teljes
sz m t tevélcnységeismertetésének szentelL Jelen sz munkban részletesebb besz mol t adunk eg ipart néneti

jelent ségtl satásr

l

Gyoma 133
1987-88 folyamán Gyoma k zségben, a MfA Régészeti Intézpt topográfiai, illewe mikrorégil_kutatási
programjának keretében nagl kíterjedésrÓmai kori

barbár telepet tártunk fel. 383 régészntiobjektum kertilt el , házak, g dr k, árkok, kutak, t zhelyek, ke_
menék és kisebb_na5lobb m helyek. A teleptilés az

AD.

II. sz.

k

zepe_III sz. kÖzepe kÖzÖtti idŐszakban
a ke-

irágzstt. IpartÖrténeti szempontb l els sorban
mencék egl része tarthat sámot érdekl désre.

A

kemencék egy része a megszokott kupolás kemen_
ce volt, a hozzÁ tartoz hamrrsgÖd rrel. Ery kÖztiliik

kupolás részénkét kéménynllással rendelkezett.

1 bb

helyen olyan kupolás kemence kertilt elŐ, melyeket egy_eg mélyebb munkagÖdÖrbe telepÍtettek
Kivétel nélkiil rostély nélkiili kemenék voltak, ta_

pasztásukban tÖbq rétegben cserépdarabokkal. A na_
5tobb, 8o_2m mo-es m helygÖdrÖkben is hasonlÓ
kemenék maradványait tártuk fel.
Az alf ldi ter{ileteken eddig ismeretlen típus kemencék is el kertiltek a lelŐhelyen, ígr sszetett ke_
mencék, amelyekhez eg hosszabb-rÖvidebb árkot is
ástak. Az árok egyik vége egy gÖdÖrbe futott be. Az
árok vége fel li részen nyitott, hossz , 3-4 m-es zsaluz kemencéket épÍtettek az árokba. A kemencék
ftist l nllása az árokvég fel l volt, a g dÖr fellli részen a kemencék zÁrtak, csak fÍistnyÍlásokkal nyÍltak
a gÖd rre. Néha ftirtben elhelyezett hasonl kemen_
cesorokat találtunk.
A 377. szÁm kemence más építésiszprkezetÍi volt.
Itt e5t árokszer{i, mély g d r és egl k r alakri gtldÖr
volt egrmás k zelében. A két gÖdr t elválaszt fÖld_
rétegbe váglák bele alagritszer en a hossztl kemen_
cét, melynek ftistnlltísa itt is az árolszer gÖdÖrrész-

r

l nfilott.

A

telepiilésen

t

bb helyÍitt fi5lelttlnk meg másodla-

utal

nyomokat. Nyersvas bucák
kertiltek el t bb gÖdÖrb l. A m helyk rzetbŐl pedig
sámos, kiil nféle méretÍlés alakrl d ng lt és napon
sárÍtott, másodlagosan kiégett idomtégla kertilt el .
Ezek nagt részénsziliMtolvadék- és vasércolvadékmaradványok voltak. Két olyan idomtéglát találtunk,
amely val szÍn leg f jtat s kemencn zÁr lapja volt'
mindkett n a f jtat nyílással, eryiken vasszersám
gos vasfeldolgoásra

c) Archaeozool gi"ai atlyag vizsg lata (BÖk nyi S.Bartosiewicz L.-Choyke, A)
Sanpot'rtoi sat s llatcsontaryq nakmeghat roz sa
Publ, BÖk nyi S., ActaArchHung 38 (198 )
,4z Ács-vaspusztai t bor állarcsontanyag nak megha'
t roz sa
Publ. BartosiewiczL- Choyke A, B.A"R.
_

*

hozzÁtapadt maradvá nyaival.

VADAY.hdrea-WCZLMagiloltu.

d) Bronzviz:g latok

Eg uniMlis

sáM

trL a

érr l

a lel

bronzlranrcs Összetételét vizsg lata.

Dunai Vasm laborat riumában Acs-Vas-

pusztár l. - Eredményeit a B.AR.-ban kÖzli. Ugyan-

Az MTA RégészetiIntézete
interdiszciplináris tevékenységb

l

a) Tbna sigillat k eredetének meghat rozása neutron'
alaiv ci s analitil<ni m szenel (eryiittm k dés a
BME Kisérleti Tbnreaktorával - Balla M., KeÖmley
G.,Bérczi J.+)
1980 Óta kÖzel 1'50 terra sigillatát vizsgáltattunk meg
(7s|a1 v . Szakály, Tác, San Potito). Meghatározhat-

tuk a Pannoniába szÁ||ltl kerámia-manufakt rák
analitikai jellemzlit és ezek segÍtségévelszámos jellegtelen vagy bizonytalan eredet kerámiafajtát m helyhez tudtunk rendelni. A m dszer segítségével
m helyhez k thet

,

meghatá-

, amennyiben a gárt hely régészetilegismert. Az itáliai ásatásokb l szÁrmaz terra sigillaták
esetében az analitikai jellemz k alapján kidertilt,
hory ezaz anyag egyik ismert gyárt helyhez sem renrozhat

delhet , hanem eg eddig még nem lokaliált k ztpitáliai m hely termékénektekinthet .
Publ. Balla M.-Gabler D., ArchÉrt 110 (1983) 744L
Balla M.-KeÖm |ey G.-Bér czy J.-Gabler' D., ÁchÉrt
113 (198 ) 3249, Gabler D., ActaArchHung 38
(1e86) 78

bronzfibulák és bronzedények

jelentést nem kaptunk.

Szemé$i sámít gép (Pc) alkatmaása a ,,Magtarorsz g RégészetiTopográfiája" c. sorozat k zponti adat-

gr jtésében
Á LnA Régészetilntézetének iránltásával 1962lta
folyik

a maryaroÍszÁE| régészeti lel helyek szisztema_

tikus felkutatása, dokumentáltlsa és publikálása

a

,,Magwrország Régészeti Topográfiája" c. sorozat ke_
retében (1).A sorozat az skort l a t r k kor végéig

terjed id szak lel helyeit k

agazgatási egségek

szerint csoportosítva dolgoz'za fe| (2). A munka legnagtobb részéta telepiilésre alkalmas terÍiletek bejá_
rás-ával felkutatott tlilelÓhelyek, valamint a szakiro_
dalomb l már ismeil, s a terepbejárásokon hitelesÍ_

tett régebbr l ismert lel helyek leírása teszi kí. A
feldolgoás kiterjed továbbá a m zeumok teljes leletanyagának ismertetésére, a Égészrtidokumentáci_
k és a kozeptori források adataira is. Ezeknek a széles k r informáci t ad leÍrásoknakaz elkészítéséhez alapvet segítségetny jt k zponti adatgnÍjtés
folyik RégészetiIntézpt Tbpográfiai Goportja
munkájának
^ dr. Tbrma Iswán vezetésével (3):
t rténeti
- a régeszeti, mÍiemléki,m vészett rténeti,bibliográ_
szempontri
stb.lrodalomb l topográfiai

_

fia

sszeállítása'

azirodalmi adatok lel hetyek szerinti feldolgozása'
_ a mÍneumokban rzÖtt leletanya g fot zÁsa,
_ a levéltári fonások feltártlsa.

{.

b) Faszénmaradv tlyok vizsg latq fafaj ták rnegfiatáro -

zása (eryiittmtlk dés a KMI-vel, Szalay

l

Kvassay Judit

Gabler Dénes
Interdiszciplináris kapcsolatok

csaknem minden darab

helyr

mintáit vizsgálják Vars ban a Lengyel Tlrd. Akadémia Régészrlti Intézetében. Az eredményekr l eddig

Z,

Soros

Alapíwány támogatásával)
25 famaradványt sikertilt elektronmikroszkÓp segítségévelvizsgálni és meghatározni. A minták alapján
L4 fafajtát lehetett felismerni, ezek k ztil épiiletfa
(tÖlg, ieny ), eszkÖz, ill. btltor készÍtésérealkalmas
fafajtákat lehetett r4eghatározni. A stratigráfiai adatok és az auktorhelybk Összevetése a kapott eredmé_
nyekkel e5rtitt a pannoniai vegetáci ra vonatkoz is_
mereteinket is kiegészÍtette.
Publ. The Roman Fbrt at Ács-vaspuszta (Ad statuas)
on the Danubian limes, B.AR. int.ser.

Amikor az els PC megérkezptt a Régészeti Intézetbe, mindenki arra gondolt, hogy eznket az alapvet
adatgr jtéseket kell felvinni a gépre. A b"!{Pláland
aoatmeányiséget _ mintegr 24 0m db bibliogtáfrai,
200 000 ob irooatmi és ehhez kapcsol d 73 500 db
helpévrnutat , zszffi db fényképeskarton - a PC
kafacitásával sszevetve es/ pillanat alatt kidertilt'
hos/ ez nem megoldhatÓ. I-áwa azonban, hogy kollégáink munkáját mennyire se$ti a PC használata, mi
ís felbuzdultunk legalább rászben jÓ lenne meg_
k nnyÍteni a mi munMnkat ls. A szÁmÍtlgépes fel_
ootg ásra legalkalmasabbnak bibliográfiai adargrÍljtéstink t nt. Ez u5ranis eredetileg peremlyukkarto_
nokra késztilt, ametyeten a bibliogr frai adatok r vid

szÖveges részén kívtil,,megjegzésel<eÍ" lehetett tenni,

kÓdolt formában (milyen korszakkal, milyen teriile_
tekkel foglalkozik az adott m , horyan és milyen
mélpégbendolgozzuk azt fel). Kap ra j tt továbbá,
hogy 1988 végéreesedékessé vált a feldolgozott irodalom listájának sszeállítása, amit kétévente szok_
tunk elkészÍteni. A lista a szptz k ABC_rendjében
tartal^ma?fa a feldolgozott m vek bibliográfrai adatait, a megieszés rovatban pedig felttinteti, mely meryé(k)re vonatkozÓ adatokr l késztiltek irodalmi kartonok. Ez a minta bŐséges, de uglanakkor beláthat
mennyiségil, vá|tozatos Összetételrl adathalmazt jelentett, amelyen ki lehetett pr bálni a megfelel
adatbázis- és adatmegielenítési struktrirát és a lekér_
dezés lehetŐségeit. IBM kompatibilis AI típusrl PC_
n' dB.dSE III* programmal tápláltuk be a 650 tételt.
A maryar ABC szerinti rendezést Muzsik Gyuta
(MTA SZTAKI) segítségévelvégeztiik el. A szokásos
,,Cédul zott irdalom 198748" listán kÍv l kinyomtattuk valamennyi' a topográfiai munMban jelenleg
érintett mes/e szÁmára az ket érint mrivek listáját.
A j vŐben folyamatosan vissztik fel sámítlgépre a
feldolgozott irodalmat. Íg az jabb lista elkésztitteig
nem kell ktilÖn tárolni ez,eket a kartonokat, ahory az
eddig t rtént, megnehezltve a cédulaanyagban valÓ
tájékoz dást. A feldolgozott m vek jegzéke pedig
bármikor' napra készen hozzáférhetŐvé válik
A sikeres pr bálkozás után elhatároztulg hory gépre
vissztik a teljes bibliográflai anyag5 jtéstinket. Ape_
remlyukkartonokat azonban, sajnos, még j ideig
nem tudjuk teljes mértékben kiváltani. Legf képpen
azért nem' mert a kartonok informáci értékemegle_
hetlsen es/enetlen. Ezeknek azono5 5zintÍ hoása
igen hosszadalmas k nyvtári feltár munkát igényel_
ne. NehezÍti a feladatot, hogl nem áll minden, szÁmltÓgépet használ kolléga asztalán szÁmfit gép, amihez akármikor hozzáférhet. Ezért eglel re megelég_

sztink azzal, ho5l a 24 W bibliográfiai karton
bevitele után ktil nféle, speciális szempontok szerint
el állított lista elkészÍtésérelesz lehét ség. Ennek
megfelelŐen, ha arra vas^rnk kíváncsiak, hogr pl.

eryik vagl másik merye szÁmára mely fontos adato_
kat tartalmaz m vet nem dolgoztunk még fel, ez a
PC-vel néhány perc alatt megoldhat , amíg uryan_
ezek ,,kirázása" a $ukasztott szél{i kartonok segÍségével napokba tellene.

Bibliográfiai anyagg jtéstink évente 100o-1500 kar_
tonnal gnrapszik. Annak érdekében,ho5t ne n veljtik a betápláland adatmennyiséget, ezeket egnégesen gépre visszÍik Dr. Balog Géza (ELEKIRO_
cooP) készÍtetteel a programot' amivel az j
tételeket a peremlyukkartonra nyomtatjuk Tbvábbiakban tervezztik olyan lekérdez rendszer kialakÍtá_
sát is, amellyel nem csak a topográfiai csopoÍt,,beavatottjai" használhatják a bibliográfrát, hanem vala-

mennyi, a régészeti szakirodalomban tájékoz dni
kÍvánl szakember k nnyen és grorsan betekintést
nyerhessen

Jegrzetek

gr jtéstinkbe.

il

(1) - Bldig 7 k tete jelent
g, Veszprém megye tel_
jes tertiletér l4 k tetben, továbbá Békés'Pest és Komárom merye 1_1 járásár l

- A topográfiai munkálatok megindÍtásakor éwé-

(z)

nyes kÖzség-, játás- és megyehatárok megtartásával.
(3) _ A sr jtést a t rténeti MagarcrszÁg teljes terti_

letére végezzuk; kiemelten kezeljtik azokat a meryé_
ket, ahol a terepbejárások már megkezd dtek.

Csáki Gy rgr-Jerem Erzsébet
I{omplu m dszerek a telep lésh l zati lanat sol<ban
Arégész.eti kutatások elŐre tervezhetŐ célpontjai kÖtt az ut bbi évtizeÁben kiemelked szerepet vívtak
ki a teleptiléshál zatta, az eryes telepek bels szerke_

z

zetére vonatkoz adat5nÍjtések és feltárások. Az
ilyen irány programokat a Régészeti intézetberl az
.n ,,Milaorégi k" tervszer kutatása cÁloua legk _

vetkezetesebben.

Az

intenzÍv teleptiléskutatások

j m dszerek

alkal_

mazÁsát igényelték, illetve tették lehet vé. LégífotÓk'

fotogrametriás felvételek, geofizikai leletfelderítési

m dszerek és ezek szÁm1t gépes feldotgozÁsa, szer_
kesztése segíti a nasl felbontás teleptiléstÖrténeti
vi:zsgálatokat. Ezeket a m dszereket els sorban az alfÖldi mikrorégi -programban, illetve az Ml' aut pá_

lya építésesorán sztilségessévált leletmentési mun_
Mlato k etv é gzÍsébenhas znosÍtj uk
A kutatás nem csak a leletanyag ha5lományos m don t rtén tipol giai és id rendi sszehasonlÍtására
korlátoz di\ hanem az eglkori k rnyezetre, életm d
rekonstrukci ra is kiterjed (paleoÖkol giai, biol giai
vizsgálatok).
Nem kevésbé fontosak az abszoltit kronol giai meghatÁt oz.ását, any ag_ és technikat rténeti elemzéseket
szolgál m dszerek, amelyeknek eredményei szintén
beéptilnek az intenzÍv regionális telepkutatások eredményeibe.

A

konkrét vizsgálatokr

l k vetkez

részletesebb tájékoztatás t adunk

sámunkban

Ú; moaszerek a kutatásban
Malako-h mér

K

zismert toposz

a

negredkor kutatásban, hory

szemben sámos állat- és n vényfaj, illewe magasabb
rend rendszertani egnégek vizsgálatával, a puhates_
t ek (malakofauna) vtngálata nem ad a sz k, lokális

mikrok rnyezeti informáci n tr1li, általánosÍthat informáci t a ter let eglkori klímájár l, a csigák rend_
kíviili k rnyezetérzékerynége,másrészt egles fajok
nagy t r képességemiatt. Ennek láwányos bizonltéMt adta, tÖbbek kÖzt, FtikÖh lrvente és munkatársainak vizsgálatsoÍoz2lta, akik az upponyl szurdokvÖl5lben a déli és északi kitettség v lgrfalak csigafaunája k zÖtt, aktuális élŐtertilet szerint t bbsáz km,
a hosszrlsági k rÖk mentén mérhet távolság van; a
dél felé néz meredek oldalon a mediterrán régi ra
jellemz fajok' a sÖtét, hideg északi oldalon a sarkk rÖkvidékére jellemz fajok élnek

A

debreceni Kossuth L,ajos Ttrdományeryetem FÖldtani Tbnszékének munkatársai apr lékos munkával
és komplex vizsgálati m dszerekkel kialalítottak egl
olyan, a malakofauna elemzésén alapulÓ m dszert,
amely alkalmas aÍTa' ho5l a fenti nehézségek ellenére
a sokszor egyedtili fossziliaként jelenlév csigafaunát
hŐmérséklet, ezen kereszttil bizonyos mértékigkro_
nol giai indikátorként is használhassuk. SzÖ r Gyula
és Siimegí Pál els sorban alf ldi f rások és feltárások
adatait dolgozták fel. Avizsgálatokat Hertelendi E<le
mollusca_héjakon végzett C-L4 vizsgálatai egészítik
ki.

A mikroklimatol giai értékelésent lmen k vetkeztetések levonására a k vetkez megfontolások jogo_
sÍtanak fel:

_ az alfÖldi'

-

nyÍlt vegetáci val borított tertileteken a
mikro- és makroklimatol giai viszonyok k z tti
ktilÖnbség elenyész , íry hiteles informáci val
szolgálhat a malakofauna a tágabb k rnyezetre vonatkoz an is.
a naryobb t r képességfajok csak az év eg részében aktívak, amikor a hŐmérsékleti és csapadékviszonyok sámukra kedvez ek. A malakofau_
nisztikai megfiryelések is, ennek megfelel en' a
vegetáci s peri drsra vonatkoznak

Ennek értelmében a kutat k részletesen megvizsgálták a legielent sebb sárad ldi csigafajok életfelté_
teleit és jelenlegi elterjedését a fels pleisztoént l
napjainkig Magtarorságon megtalálhat fajok szem_

pontjáb

l,

amelyet

ÖSszevetettek.

Atr

a

mezoklimatikrrs adatokkal is
képességi határok alapján meg-

határozhat az egyes fajok ,,klírnaoptimuma" is, ami
átsámÍthatl a vegetáci s peri dttsban uralkod jtiliusi átlagh mérséklet_értékre.
Az eredményeket más paleoklimatol giai adatokkal
is sszevetették (o-18 izot peltol dás, palinol gia,
,,pocok_h mérŐ''), amelyekkel kielégÍteglezés mutatkozott.

A legielent sebb 8 Gastropoda faj szempontjáb l az
optimális jtiliusi átlagh mérséklet, illewe a tÍir _
képességihatárok a k vetkez kben adhatlk meg
(SUMEGI,

P. 1989, p. 75):

optimum T r

Faj

Vallonia tenuilabris 9 t_2
Columella columella 10 t 1
Columella edentula 15 t 1
Pupilla muscorum 16 + 1

oblonga
triplicata

Succinea

Pupilla

16

20

Cepaea vindobonensis 22

Í. 1

LZ
t2,

kez

s

klímarekonstrukci t készÍtettékel az

pleisztocén-kora holocén id ozakára:

Alf

vet_

ld ké_

30 mo-26 000 B. P.: ménékelt,nedves klíma. Fbsszi_

lis talajzlnák jellemzik EurÓpa_szerte (,,stillftied B',
,,Kesselt'', Mende fels horizont). Jt1liusi k zéph -

mérsékletL7 "C felett.
z6W25 m0 B. P.: meleg és szÁraz peri dus, az interstadiális vége.
z4W22000 B. P. : hideg és szÁraz klíma a Nagy_
alf ldÖn. J liusi kÖzéph mérsékletL2_L4'C kÖrtil.
2?Cil[-20 000 B. P.: felmelegedési peri dus' IGI1 "C
jtllittsi kÖzéph mérséklettel (Duna jváros-Tápi stily
als fosszilis talaiszint).
20 0oo-18 m0 B: P.: jélent s klímaromlás, 12 "C jíttiwi átlagh mérsékletértékkel.
18 00L16 000 B. P: nedves, mérsékeltklíma, amelyet
általános klÍmaromlás k vet. Ez a peri dus az .n.

ideje (GABORICSANK V 1978), ami az ri.n. gravetti kultrira legnaryobb elterjedé3ének felel ío"g Magnrorságon
(DOBOSI,V.1967, 1989; DOBOSI, V & al. 1983).
16 000-14 000 B.P.: hideg peri dus, ITL4 "C. jriliusi
kÖzéph mérséklettel. Eryi<lej a jégkot végétjelz
I-ascaux.-Ságvár interstadiális

Dryas I. periÓdussal.

14 000 B. P._t l kezÁve, kisebb-naglobb ingadoások_
kal' általános felmelegedésr l beszélhettink.

L4 0íJí}I? 0m B. P.: hidegtÍlr , nedvességkedvel fa_

jok jelenléte és a hidegkedvel elemek visszah z dá_
sa jelzi a felmelegedést. Az észak-eurÓpai klimatilrus_
kronol giai rendszer szerint BÖling interstadiálisnak
felel meg.
12 000-10 000 B. P.: a felmelegedés folytatÓdik'
LGL7 "C jtilittsi k zéph ménéklet.
oC_ot el_
10 ffism B. P.: jelent s felmelegedés, 20
ér j litsi k zéph mérséklettel.
8500-7000 B. P.: a jelenleginél melegebb és sárazabb
klíma.
A m dszer j lehet ségeket nyit meg, els sorban Ős_
k kori' skori lel helyeink pateo_ kol giai és krono_
l giai értékeléséten.

(Kivonat SZOOR Gy.-SUMEGI P.-HERTELENDI
E. 1990 cikkéb l; szprz k k zleményéMl kivonatolta
TBK)

képesség

( 4-13) 'C
( 5-15) 'C
(10-20) "C

(IUZZ) "C
(1}19) 'c
(LG24) 'C
(18-26) "C

Az alfÖldi szelvények vixgálata arra utal, hogy a fel_
melegedŐ peri drsokat a csigafauna változ.Ása ryor_
sabban je|a, mint a leh léseket, mert a magÍNabb h _
mérséklet mellett csÖkken pfuatartalom hamarabb
vezpt a fauna kicserél désérgmint a rendszerint pá_
ratartalom_n vekedéssel jár lehÍilés.

A malako_h mér alkalmaás val a szerz k a k

Tbnácskozások

Besámol

a Nemzetktizi ArcheometrÍai
szÍmp lziumr l

Heidelberg 1990. aprtlts

24

A

27. NemzetkÖzi Archeometriai szímp ziumot
Heidelbergben rendezték il $l a Max Planck Magfi zikaiIntézntvédn kségével.Azlntézetmunkatársai
adták e5 en a helyi szpwez bizottság eln lségétis.

(E. Perniczka & G. Wrgner)
orszÁg t bb mint 3(n szakembere képviselte az
archaeometria szinte minden ágát. Lrgnépesebb
delegáci val (tÖbb mint 70 f ) természetesen a ren-

3I

f,

dez Német Sz

vetségi KÖztársaság vett részt azi|évolt az angol (t bb mint 50 f )' az
amerikai (tgbb mint 30 f ) és az olasz (kÖzel 30 f )
sen. Nagl

sám

csoport is. Erdekes m don, a korábbi konferenciákt l eltér en, sottn jÖttek RanciaorszÁgb l (20 f ) és

aZ el

(15 fŐ).

z

szimp ziumot rendez GÖr gorságb l is

A kanadai

10

f

s csapatot a 9 fÓs maryar de-

legáci kÖvette, 1g hazánk a 31 résztvev orság delegáci ja

k ztazel kel

eredményes résalétel is n veli annak az esé|yét,hory
Magyarors zÁg adjol otthont a kÖvetkez NemzetkÖzí

Archeometriai Szimp ziumnak. A kérdéstermészetesen az, hogl erre itthon megyannak-e a feltételeink DÖntés, feltehet en, 2 év mrllva, a Los Angelesben tartand konferencián sztiletik, ahol reméljtik'
szintén képviselheti valaki a maryar színeket.

I .r

7. helyet foglalta el.

T bb mint 70 el adás hangzott el, plenáris tilésen.
Szekcilkat, a hagyományokhoz hÍven nem szerveztek. Az el adások id tartamát 20 percben maxímálták. Az el adásokon kíviil tÖbb, mint 200 anyagot
poszteren mutattak be, amelyeket a heidelbergi r j
es/etem fÖldszintjén és els emeletén a konferencia
egész ideje alatt meg lehetett tekínteni. Két alkalommal, 2-2 rátaa poszterek szprz inek,,ii5leletet'' kellett tartaniuk. A magnrok ery el adást és 7 posztert
vittek a konferenciáta. Az el adások, illewe a Poszterek anyagát a Birkháuser Verlag AG Basel jelenteti
ffi g, igérete szerint még ebben az évben.

A konferencia programja

III. Nemzeti Archeometriai Konferencia
Kolozsvárott
1990.

j

nius ;4-15.

Amint azt irodalmí ismertetéstinkben is olvashatják
tisztelt olvas ink, Romániában immár rendszeres találkoz kon sámol be az acrhaeometria szaktertiletén
dolgoz kis létszámrl, de lelkes és szorgalmas kutat gftda

r1j

eredményeir l. Abban a szerencsés helyzet-

ben varyok, hory eryetlen kÍilfÖldi résztvevŐként
val ban friss és személyes besámolÓt adhatok a legut bbi, immár harmadik ilyen talrálkoz rÓl, ami a bukaresti véres események árnyékában zajlott le.

A

konferencia munkanapjain az a|ábbi témakÓrÖkben hangzottak el el adásolq és ez'elrhez kapcsol dtak a poszterek is:

Geoarcheol gia

Szerves és szervetlen anyagok kormeghatározÁs

Fémek és nemfémek eredetmeghatároása
Fémb l és nem fémes anyagb l készÍilt anyagok készítéstechnikája
Geofizikai leletfelderÍtés

Az el adások és a poszterek témái alapján rigl trinik'
hory a hangs ly alapvet en az alkalmaások irányába
tol dott el, t bb volt a konkrét eredmény, mint az j
mriszerek és ezek kipr bálásának illusztrálásáta kteáLt probléma. Másik észrevételem, hogt bizonyos
mÓdszerek alkalmazÁg e5t_egy feladat megoldásában a legt bb szprz nél szinte természetes, magát l
értetld , Ígt nem jelent kiilÖn kiemelend vagy részletezend eseményt. Ez f ként uZ anyag_ és szerke_
zetvtzs gáLato kra j ellemz .
Kiadványk tettink, az,,,4rcheometrical Research in

Hungary", amelyet magunkkal vitttink, komoly érdeklŐdést keltett; annak ellenére, hogl megielenése ta

sámos orságba eljuttattuk' 13 orságb

Mtuta

l

kértéka

szakemberek, és cserébe saját, archeometriai témáj
kiadványaikat ktildik.
archeometriai
Nary megtiszteltetés érte a
''maryar
társadalmat'' a konferencián. Az á||and szervez bizottság felajánlotta a 4 ér mrllva sorra kertil sszej vetel {zewézrsi jogát. Ígr Isztambullal és Prágával
egyiitt, akik maguknak kértéka szprtezÍs jogát' három jel lt van a kÖvetkez konferencia házllgaz ájára. A bizottság eln ke, M. J. AITKEN és titkára, M.

s. TITE elmondták' hogt ismerik a masnr szakem-

berek tevékenységét(tÖbbek kÖzÖtt az Iparrégészeti
és Archeometriai TájékoztatÓ angol nyelvrl mellékletébŐl is), emellett a heidelbergi konferencián val

RÖvid ideig visszatérve az eddigi archeometriai találkoz khoz: a besámol ban szereplŐ kÖtet (ld. kÖnpismertetéseinket) még illegalitásban, engedély nélkiil
jelent Bog, és hasonl képpen mostoha k rtilmények
k zÖtt indult a napokon beltil megielen második

k

tet szerkesztése.

A harmadik találkoz szpwezésé&is beleszÓlt kicsit
a t rténelem: id pontja sokáig bizonytalan volt, és a
hirtelen kit z tt végs id pont miatt a szélesebb
kÖrÍi nemzetk zi réswételtnem lehetett biztosítani.

Minden nehézség ellenére alapvetŐ eredményként
kell elkÖnryelni, hogt az archaeometriai találkozÓk
rendszeressé váltak' nem beszélve a val ban érdemi,
rendszeres és j l koordinált munká l. Ez j részt
Gheorghe I-azarovici áldozatos és fáradhatatlan szer-

vez munkájának eredménye.
A konferencia prograqia

Az elhan g;rltt el adások fel lelik az archeometriai
vizsgálatok klasszikus tertiletének jelent s részét,ígl
a leletfelderÍtést,rÓmai és neolitikus teleptilések esetében (V MURESA}.I, v MORARIU, R. SILVIU)
az informatika - matematikai statisztil<a és számít gépes adatr gzÍtésktilÖnféle felhas análását (nemzeti

adatbázisr l: D. I{AIEI-I. OBERLÁNDER, matematikai-statisztikai elemzési m dszerekr l: I. oP-

RIS, D. DUMITRESCU, A CORBU, M. FRENTIU: régészeti ásatások adatainak képi feldoLgozÁsá'
r L S. t-AZARovIcI)' a m szeres anyagvizsgálatokr l (C. BESLIU, A OI-ARIU - kÖzépkori pénzek' a
híres petrossa_i kincs és egéb fémtárryak neutronaktiváci s vizsgálata, obszidián vízsgálatok - L. DARABA}.I-T FIAI neutronaktiváci s vizsgálatai és T
BIRÓ K általános értékelésea kárpáti obszidíánok
ingá|atának jelenlegi helyzetér l, I. BoBos ás I.

MIRZA

petrográfiai vizsgálatai

k

SCIIENC

eszkÖzÖkÖn)' a

szerves maradványok (els sorban csontanyag) elem_

LFowsKI-cHELEsAr.I' M. GEoRGo_
CEAI{U). Ktil nleges témák a paleoasztron mia (E

lE -

Its

A s lE IID lÍD A 1l lI N G
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ZAROVICI, akinek szinte minden témában meg-

T

emlÍthetném nevét.

A

by MJ.Ailtcn

NtAltLca

III

B

TT, IV{

találkozÓ fontos eseménye, hogt megalakult a ro-

mániai Archeomteriai Bízottság, v MORARIU' P.
FRA}.lGoPoL és Gh. LAzARovICI elnÖkletével.
A bizottság titkárai ch. MATEI és A PAKI. Az a|a-

Providcr ln

OLU

IVI

INBSCBNC E

DA,TTNO

ruthoritelivc tccounl oÍ thc lhcory end prrcticc of
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eredménnyel.
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PROCEEDINGS

Archáometrie

OF THE 26th IN]ERNATIONAL
ARCTHEOMETRY S}'MPO SIT,JM

Neuere naturrlslenschaÍtlichr tlethoden und

Eríolge in der ArchÜotogle

Hcld rt
I,JMVERSITY OF TORONTO, TONONTO, CANADA

Von Dr. rer. nat. Hans Mommsen, Universitát Bonn

Mry l th to Mey

1986. 302 Seiten mit 106 Bitdern und 23 Tabetten.
13,7 x 20,5 cm.

n

(Teubner Studisnbiicher)
ISBN 3-519-02654-0 Kart. DM 38,-

r}í. rAnQUItA&

$pppl-

n. G. v. ll^Ncoc'(

-.

'_

20th, t9!r

^'íll'Jrrjri

included. I}r:grc Seedonr, Ámicar Tcthmto;y. Der'n3.

OrtrnL
M.iairL rnd Bom, M.rh.nrtio tnd St tiriict, p--p.aioi,
Pro'aum oí Cmicr, Pplunc oí Ulhicr, rnd Tclrniqurr

(Archeometria. Új természettudományos m dszerek

és eredmények a régészetben).

New Books in Archaeological Science
s ci en ti

Megrendelhet

fi

c-{'T

ir':,I:::eor

ogv

Arch..oltrbt
D.Pr'!a.ttl
Unlv.'rll'

:

Megrendelhet :
R. G. V FIancock, Slowpoke Reactor Facility
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K

zponti Fizikai Kutat InÍézet gondo_
z,ásában jelent meg az els romániai archaeometriai
konferencia elŐadásai alapján sszeállított tanulmányk tet. Az angol nyelv , szép kiállítás'lk tetet a
szomszédos orságok rvendetesen szaporod , hasonl jellegtl kiadványai kÖzÖtt is ktil n s rÖmmel

A bukaresti

tt.

Sekretariát
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L99L. szén Pozsonyban rendezik meg a soron k vetkez , XII Régészetivilágkonferenciát, szeptember

HRcnAEOI'OSU

BovEiíBEn

ECCD

Karneadou 13
LM75 Athens

ocroBER 1-4

1991

Ptease send all Pre- registration forms and
correspondence to:
M9 Carmen Sendra
Museo Nacionai de Ciencias Naturales (CSIC)
C/ José Gutiérrez Abascal' 2
28006 Madrid
Tf.: (91) 4ll 1328
Telex:. 42182
Telefax: (34) (l) 564 5078

olvastam, annál is inkább, mert a tervek szerint nem

elszigetelt,,Íeprezentáci s kísérletrŐl'', hanem kétévenkéntrendszeresÍtend glakorlatr l van sz , a
szervez k sándéka szerint. Azarchaeometriai vizsgálatok sztikségszerri objektívitása bármely orságban a
régészetí-trténeti interpretáci javára válik ritkán

van erre naryobb sztikség, mint most.
A konferencián 69_en vettek részt, a tanulmányk tet
25 szerz 11 tanulmányát taÍtalmalf,A. A legto_bb tanulmány
gészeti leletfelderÍtéssel (magnetic pros_
pection, Gamma ray backscattering, proton magnetometer prospection) foglalkozik, aktuális régészetile1 helyeken és mÓdszertani szempontb l eglaránt. A
szátmazÁsi hely megállapítását cÁlzÓ, n. provenien_

Í99L november 15-18. kÖzÖtt nemzetkozi kollokviumot rendez a"Tre Birla Institute of Scientific Rese-

a

,Á lcémin szerepe a régészetben" cínlme|.
Érdekl dni lehet a Éovetkez címen:
The Birla Institute of Scientific Research
qrch''

Asmangadh Palace, Malakpet
Hyderabad - 500 036 (A P.), India

cia vingálatok kÖztil obszidián, kerámia, bizánci és

THE ROLE OF CHEMISTRY

r

mai érmékviugálatárll sámolnak be, neutronaktiváci , r ntgenfluoreszcens spektroszklpia és haryományos petrográfiai m dszerek segítségével.A
k tetben neolit sírok és díszÍtéselemekmatematikaistatisztikai vizsgálatair l is olvashatunk.

IN

ARCHAEOTOGY
T2

LEGFRISSEBB
Munkabizottságl tilés

Az Iparrégészetiés Archaeometriai Munkabizotság
1990 december 14-én jabb es/ttttes lést rendezett
Veszprémben. Az tilés napirendjén aaL99L. évi mun_

az jonnan megválasztott, illewe rijra választott eln lségek bemutatkozÁsa, illewe a munkabi_
zottsági tagság meg j ítása szerepelt.
A két Munkabizottság aktualiált taglistáját az alábkatenr,

Tbgolc

-

-

-

Dr. Bakos

doktora,

-

BME Tbnreaktor, Mriegretem rakpart 9, Budapest,
1/1453-500 Dr. Bartosiewicz |Ászl , arcleozool gus' H-1250' MTA Régészeti Intézete,, Uri u. 49.,

Budapest,l.lL759-0LL
Dr. Baumann Mikl s, okl. veryészmérnk, m szaki tanácsad H-820l', Veszprémí Veryipari Egtetem, Pf. 158, Veszprém' 80/12-550 Dr. Benk

-

IÁzÁr, fizíkus, H-1525, MTA lzot p lntézete, Kon_
koly:Thege u. 39., Pf .77, Budapest, LlI6y2-233
Dr. Borszéki János, vegyészmérnÖk, egletemi ad_
junktus, H-E201, Veszprémi Vegyipari Egyetem,
Analitikai Kémiai Tbnszék, Pf. 158, Veszprém,

H_8201' Veszprémi Veryipari Egletem, Matemati_
ka Tbnszék' Pf. 158, Veszprém, 80n?-022

L2-373

Dr. Márton Péter, H-1083' EUIE Tbrmészettudo_
mányí Kar, Geofizikai Tbnszék, Budapest, Kun
Béla tér 2., uI343-953
Dr. lvÁry Ferenc, okl. vegyészmérn k, a kémiai
tudomány kandidátusa, eryet. docens, H-8201'
Veszprémi Vegyipari Egletem, Pf. 158, Veszprém,

urz?-022,

.

A Mikl

s, H-L440, EÖtvÖs Loránd
Geofizikai Intézet, Budapest' pf.35. Kolumbusz u.

Pattanqnis

L7-23,1/1635-010

Dr., Székely Levente, koh mérnÖk, c. es/et. do_
cens, L03Z Budapest, Kiscelli u. 16
Dr. T Bir Katalin, régész,Maryar Nemzeti Mri_
zeum M tárgrvédelmi és Informáci s KÖzpontja,
KÖnytles Kálmán klt. 40, Budapest , L|LL37 -2z0
Dr. Ver J zsef, tud. oszt. vez,H-9401, MTA Geodéziai és Geofizikai Kutat Intézete, Pf. 5., Sopron
Dr. Zimmet I(ároly, veryész, a kémiai tudomány
doktora, es/et. tanár, H_1088, EUIE Tbrmészettudományi Kar, Szenretlen és Anal. Kémiai Thn_

szék, Mrizeum krt. ffi, Budapest' 1/1189_853
a tagságát meg jítr koilégák jegzéke és

a beérkezett válaszokon alapul. ElŐfordulhat, hory
egles kollégák véletlentil nem értestiltek az ÍilésrŐl,
illewe a tagság meg jításrll. Ezért kérjiik, hogl aki
véletlentil kimaradt, de szÁndékában ál1 a Munkabizottságok munkájában továbbra ís részt venni, errŐl
értesítselevélben az illetékes Munkabizottság elnÖkét vagl titkárát. Uganezen mÓdon rij tagok felvéte_

Dr. Csap János, veryész, H-74ll,Mez gazdasági
Fliskola, K zponti LaboratÓrium Kísérletitelep

2., Dénesmajoi 2., I(aposvár

Mikl

16, Sopron,99lI2-4%)

A fenti lista

80nz-022

paleobiol gus, H-8360, Helikon
tt 1., Keszthely
Dr. Gegus ErnŐ,
vegyészmérn k, a kémiai tudomány kandidátusa' c. esletemi docens H_8201,
Veszprémi Veryipari Eryetem, Anal._Kémiai Tbn_
szék, Pf. 158' Veszprém, u22-u22, Budapest H_
s,

KÖnyvtár, Szabads

Dr. Kriston Lászlr , fizikus, H-LLZ?, orságos Kriminol giai és Kriminalisztikai Intézet, Maros u.

-

egyetemi tanár H-8201, Veszprémi Veryipari Egletem, Pf. 158, Veszprém, 80n2-022, Budapest,Petzwal J. u. ?21c, tlL452-552
Dr. Balla Márta, geol gus, radiokémikus, H_11L1,

Dr. Rech

-

-

Márta

Miklls, a kémiai tudomány

Dr. Koltay Lászll, matematikus, egyet.adjunktus,

Budapst, 111.567 -566
IÁszJ , régész.H-740L, Rippl-R nai
Mrizeum, Rippl_R nai tér 1. Pf. 70., Kaposvár, Tbl.

Borszéki János

Jár

-

/1,

Archeometriai Munksbizottság:

Eln k

Dr. Kísházi Péter, tud. oszt. vez.,H-9400, Bányász_
ati KutatÓ Int., Petrográfiai Oszt., Szt. GyÖrry u.

- Dr. Krlt

bíakban tessztik k zzé:
IparrégészetiMunkabizottság:
ElnÖk GÖm ri János
Titkár: KÖltŐ LászlÓ

TitMr:

-

ág
okl

-

Dr. Gyulai Ferenc, archaeobotanikus, H-8361, Ba-

-

Dr. GÖmÖri János, régész, H_9400, Liszt Ferenc

lére is van lehet ség; ennek feltétele szakirányu mun_
ká'sság' illewe a tagok valamelyikének ajánlása.
A december L4-i tilésen megbeszélésre és elfogadásra
kertilt az I99I-es munkaterv. A két Munkabizottság
az el ttÍink ál1Ó kÖzÖs feladatoknak megfelelŐen a
továbbiakban is Össze kívánja hangolni tevékenységét. A legfontosabb elŐtttink állÓ feladat az L99Iszére meghirdetett nemzetk zi konferencia lebonyolítása, amely eryben a ,,nagl megmérettetés" er -

Dr. Haramia Lás

feltételesen elvállalták a soron kÖvetkezl (1D4_as)

-

L026, Lupény u. 12.

latoni M zeum, Pf. 23, Keszthely, l235I (kézi
kapcs.)

M

pr bája

zeum, Május 1. tér 1'., Sopron,99lLI-327,

5/b, Szeged

Ó, Íizikus, H-67?3, Ortutay u.

K

lehet.

A

Munkabizottságok ugyanis

Nemzetk zi Archaeometriai Szimp zium megrende-

Dr. Jánossy András, okl. veglés6 a kémia tudo_
mány kandidátusa, egyetemi docens, H-8201,
Veszprémi Vegyipari Egyetem, Pf. 28, Veszprém,
ffin2-022
Dr. Jár Márta' ves/ésa H-1089, Maryar Nemzeti
Mrizeum Mritárgruédelmí és Informáci s K z_
pontja'
220

is

zé.#t.

Iparrégé,szet
Kovácsm hely Eidegségen

Az

nyves I(álmán krt. 40, Budapest, LILL37-

Iparrégészeti Munkabizottság tagiai

G

mÖri

János vezetésévelXII. szÁzadi kovácsmtihely maradványait tárták fel Hidegségen. A kiemelked jelent _
ségii ipart rténeti emlék tudományos feldo|gozÁsa

Dr. Kis Varga Mikl s, fizikus, H-4001, AIOMKI,
Pf.51 Bem tér t8/c, Debrecen,5?tI7-?6
13

A témát monografikus igényességgel tárgyal kÖtet

folyamatban van; a helysdnruizot és azásat rekonstrukci ját az objektumr l az alábbtakban k zÖljtik. A
kovács mtihely a nya gán Márto n Péter archeomá gneses
kormeghatározÁst, Hertelendi Ede C-L4 kormeghatározÁst is végeznek.

a

Dioscorides Press gondoásában jelent meg, 1990-ben.

PHYTOARCHAEOLOGY
Robert R. Brooks
and

Dieter fohannes

o'x::fl*or

".'

A Geowissenschaften in unserer 7,eit c. foly irat 5.
évfolyamában jelent meg Andreas Hauptmann cikke,
,,Frtlhe l(upfergewinnung in Fenan" címmel. Aszerz a
Holt-TbngertŐl délre fekv rézbányák kutatásának j
eredményeir l sámol be cikkében. Lz illusztráci n
egr fotogrammetriai mÓdszerekkel felmért hármas
nllásti mély akna rajzÁt mutatjuk be.
*

Keftiubarren

/

Ingot tint forma

GÓr-Kápolnadomb

(Vas m.)

k

zel 3 hektáros kiterje-

désr fÖldvárának északi részén1988 lta folyik régé'
szeti kutatás. 1988-89_ben tártuk fel a K-6 szelvény
,,a'' jel gÖdrét. Ebben gazdag leletanyag és két férfi-

csontváz mellett nt formákat és a fémmegmunkálás
további kellékeit találtuk.
Az Önt formák kÖziil a legérdekesebb egy Keftiubarren/Ingot ( si stilyegnég) nt formája. Az ebben n-

t

tt,,mini" ingot, rekonstrukci nk szerint, 34, 5I2 g
el állított termék a Buchholz_féle
tipol giában a 3. tÍpusba sorolhatl.
,,Ingot" jelleg stilyegnégek eredeti (fémb l nt tt)
s'ilyu lehetett. Az

darabjai a rézkor ta ismeretesek. ont forma el for_
dulása azonban rendkíviil ritka, mondhatjuk, szená_
ci sámba megy. Alelet a teleptilés fíatalabb urnamezŐs és kés i urnamez s kor elejére keltezhet
peri dusának terméke. Uganebb l a periÓdusb lto_
vábbi ntŐformák és bronz lepényke is begr jtésre ke_
riilt. Tbvábbi érdekesség, hogl ery gÖdÖrben in situ
szÖv nehezékek sorozatát is feltártuk. Az ásatások to_
vább folytat dnak, a kiemelked ipartÖrténeti jelen_
tŐségtl darabok ktilÖn k zlésre keriilnek.
Ilon

G

bor

Archeometria

** Az- Iparrégészti Munkabizottság cserekapcsolatai
valamint GÖm ri János személyes kontaktusai alapján sámos érdekes ipartÖrténeti jelentlségii informác val gyarapodott a rendelkezéstinkre áll informáci s anyag. Ezek kÖziil két témát emeliink ki jelen
sámunkban:

L sil 1990 szeptember L5-2L k zÖtt a Basneumban és a Szovjet T[rdományos Akadémia
Baskíriai Kutat Intézetében'a Somory Megei M zeumok és a baskíriai akadémiai intéZet erytittmtikodése keretében ugor kori régészeti leleteket tanul** KÖltŐ

k1r

M

mányozott. Ennek során eztist és bronztárgakbÓl 150
mintát hozott sszetétel vixgálat cé|jára.
** Jerem Ernébet archaeometriai tárgyti el adással

,,Fitoarcheol gÍa''
A régészetés a botanika tudományának szímbi zisá_
b l létrejÖtt interdiszciplináris tudományág, amely az

vett részt a West- und Stiddeutsche Verban ftir Altertumsforschung éves konferenciáján, Pottensteinben.
Az el adás címe:

ember_természet k lcs nhatás sokoldal , e5rmásra is
visszahat folyamatain kereszttil szolgá|ja az emberi_

Latenezeitlicher T pferei von Sopron-Krautacker
und ihre iiberregíonale Bedeutung.

ség tÖrténelmének jobb megismerését, botanikaí ada-

tok felhasználásával.

L4

ONFERENCE
ONARCIIAEOMETRY

INTERNATTONAL
Veszprém, Hungary

PUBLICATTON

C

We would like to publish the proceedings of this
mnference. Tb carry out this work, however, we will
need the full cooperation of all contributors. The
following formal outline should be adhered to as clo-

Octobq 7-11. 1991.

Second Circular

- Last Call for Papers

sely as possible:

PIÁCE

Introduction, problem, hlpothesis

This meetingprganized by the Hungarian Academy
of Sciences(the Archaeometrical Working Group of
its Veszprém Committee and the Archaeological Ins_
titute), will take place in the west Hungarian town of
Veszprém, a famous Medieval Episcopal center. The
seminar itself is in an architectural monument,a former prebendal house. Accomodation will be in the
dormitories of the theological college. Details on
transpoÍtation will be included in subsequent circu-

Material and methods
Results

Conclusions

References

Final manuscripts should be submitted at the meeting.

They should not exceed

lars.

preliminary schedule b

Given the limited space figures and tables should not
contain redundant informatíon. C:mera ready figures
and glossy prints should be prepared in maximum
A/5 size (21x 15 cm).

as

follows:

Scíentific citations (author, date: page) should be
used. Any alphabetical reference list is acceptable as
long as it is con sbtent with the text and within itself. Current Anthropology is referred to here as a

October 6, Sunday: arrival in Budapest, transfer to
Veszprém October 7, Monday: registration, sessions
October 8, Ttresday: sessions

October

cursion

page limit

tables.

TIME
The

a strict ten

(5e2'5 n, double spaced) not including figures and

9, Wednesday: sessions, posters, farewell ex-

preferred guideline.

Octoberl0, Thursday:optional one day excursíon to

We would like to encourage the submission of manuscripts on computer diskettes compatible with the
"Euroscript' s)'stem (ac companied by a printed
copy).This will facilitate and accelerate editing.

archaeological sites in the area
October 1"1, Friday: departure

PROGRAM
Up to the end of 1990, some 70 potential participants
have ex pressed interest in attending. At present, 45
papers have been accepted. The topics include aÍchaeological survey techniques, dating and material
analpes (lithics, ceramics, metals, bio logical materials), as well as multidisciplinary projects etc.
We plan to hold 20 minute presentations with 10 mi-

CONTACT
Those who are interested, please send a ten line abstract to

Iásd BartosieÜlc
Archaeological Institute of the

nute dis cussions as well as a poster session. The pre-

ferred language would be English, but German or
French will also be acceptable.

Hungarian Academy of Sciences
L250 Budapest, Uri utca 49.
Hungary

COSTS

Postmarked before February 2E, L99L. Please type

Depending on the number of participants, the projected costs of the meeting should be the equivalent
of 350 to 400 US $ per person. This would include
the registration fee, full board (accomodation and
meals) for the four days from the 7th thru the 10th
(excluding the excursion on October 11) and the
costs of publication.

the following double spaced:

TITLE

Author/s
(Institution)
Tbn lines of text

For the optional October 11. excursion additional
40 $ is estimated.
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NEMZETI(ÖZI ARCHEoMETRHI KoNFERENCIA
Veszprérry 1991.

Második

ob bq

7-1 1.

k rlevél

!

A Magnr Tbdományos Akadémia Veaszprémi AkadémiaíBizottMgának Ipanégészetiés Archaeometriai Munkabízottságai, valamint az I\{TA RégészetiIntérste, a Veszprémi E5tetem és a lvía5ar Nemzeti M zeum k zremílk désévelnemzetk zi tudományos konferenciát sznwez Veszprémben. A konferencia tfigia a széles értelemben
vett archeometriai kutattísok ter lete' hivatalos nyelve azango|. Német és ftancia nyeM el adtlsokat, kéziratokat
aszertez k szintén elfogadnak
A konferencia helyszíne a Veszprémi Akadémiai Bizottság éptiletébenlesz, sálltlsra a teol giai kollégium díáksállásán van lehet ség.

El

zetes prognams

okt
okt

ber 6., vasárnap:
ber 7., hétf :

Okt

ber 8., kedd:
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fakultatív kirándulás a kÖrnyék régészetilel helyein
elutazás

k:

1990 decemberéig mintegl 80 kolléga jelezte részvételi szÁndélrát. Jelenleg 45 beny jtott cl adtÍst fogadott el a
Szervez bizottság.
Az érintett témak r k régészetileletfelderÍtési m dszerek' kormegbatÁrozÁs, anyagvilsgálatok (k eszkÖzÖk' ke_
rámia, fémek' biolÓgiai anyagok) és multidiszciplináris vizsgálatok- Az el zetes tervek szerint egy el adtls id tar_
tama 20 perg amelyet 10 perces vita k vet.

K{iltségek
A várhat k ltségekr l az angol nyell'' k rlevélben részletes tájékozuttlst nyÚJtunk (háts borÍtÓ, bels rész). A
mas/ar résztvev knek' természetesen' forintban is lehet fizetni; a pontos feltételekr l Jár Márta, ill. Bartusie_
wicz Llszl tud adni felvilágosÍtást a második k rlevélrebeÁrkez válaszok ismeretében.

El

adások és publilráci

A

konferenciára elŐadilssal jelentkezni kÍvánÓ kollégákat értesítj k' ha eddig még nem tctték mo!, a részletcs
tájékoztatÓban felsorolt formai k vetelmények alapján (hátlap, b
borÍt ) k ldjék meg elladtlsuk kivonatát
Dr. Bartosiewicz lÁszl címére, tegtés bb I99L. február 2Í3-ig._

ls

BaÉoslcwicz L{szl

MTA RégészetíIntézete
I25o Budapest,

Ú'i

utca 49.

A teljes kéziratot a konferencián kérjitk leadni. A kézirat hossza, illusarácí k nélklll, nem haladhatja
gépelt oldalt (50leiités, a5 sor).

A résnételisándékr l ugnnezona címen várunk értesÍtést.
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