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Az els , Sopronban megrendezett iparrégészeti konferencia után l982_ben jelent meg ae IPAR_
nÉcÉszETI TÁIEKOZTATÓ ek szitma azzal a céllal, hogy ,,a régészek és természettudo-
mányi, valamint miiszaki kutat k informálasa egymás munkaj Í l" szentezettebb formában tortén_
hessen. A kÍilonboz tudományáryak talalkozÍsa, hosszabb_rovidebb id re val osszefon dasa
majd ebb l j tudomány gacska kisarjadása és annak meger sodése természetes, korunkban fel-
gyorsult folyamat. Az archeometria diszciplina megjelenése az iparcégészet melleff, majd ezek
egy[ittmiikodéséb l legut bb a természettudomanyi kutatásokra ép{il kornyezetrégészet, illetve a
miiszaki kutatasok eredményeib l épitkez archeometallurgia onall sodasa is mutatj a ert a folya_
matot. Végs soron, a hazu régészet er s torzse tartJa és táplalja ezeket M tlj ágakat, az irjabb és
irjabb gak sarjadasával, a korona ámérojének novekedésével a ryokér is er sodik, biztosabban
kapaszkodhat a val ság talajéba. A régészet hagyományos m dszereit természetesen nem helyette-
síthetik onmagukban a technika legfejlettebb vívmanyait alkalmaz archeometriai m dszerek sem,
a régészet torzsér l levá'l , pusztálr metrikus árgak menthetetlentil száraz, fudomálryoskod ered-
ményt hoznának. Ha azonban mindig él kapcsolatban maradnak a hagyományos régeszetet jelen-
to tÓrzzsel, egymást friss életnedvekkel, konkrét eredményekkel láthatjak el. Ez a korszeru hazu
régészet lehet sége. Ebben a szellemben kosztintom azIparrégészeti Tí$ékonat X., azlparrégé-
szeti és Archeometriai Tátjékonato 6. évfolyamát, valamint archeometallurelai és a kornyezetré-
gészeti munkabizottsági csoportok megalakulását.

Gamari Janos
az lparré gé sze ti Munlrabizottsag e ln ke



-
I

X EVFOLYAM 1992. DECEMBER

A sZERIGszTl GsMÉTElrl xÉnnsp

Tisáelt Szsrzík|.

A tajékoáat szerkesáése, immár 1990 ta folyama-
tosan, sámít géppel t rténik. Mivel anyagl le-
het segeink a szerénynél is szerényebbek, a szedés és

a tÓrdelés kÖltsegeit megkímélend , a lapot teljes
egészében magunk állítjuk el , egészen a nyomdakész
kéziratig. El Z szímainkban miír kértem a TisÍelt
Szerz ket, hogy akinek modja van rá, sámít gépen
(szivegszerkeszt n) késztilt cikkeit, megiegyzéseit
lemezen adja le. Ennek ellenére jelen számunkhoz is
tÓbb olyan kéziratot kaptam, ami - bár nyilvánval an
szímít gépen késztilt - a szedett kéáratr l szorult
rijragépelésre. Ez ftil<isleges munka, és hibaforrás
egyszeÍTe. Talán segít a cikkek szfunít gépes
leadrísríban az E-mail (elektronikus levelezési cím)
haszniílata. E^ az orságos há zatba bekapcsolt
valamennyi gépr l el lehet érni. NekÍink ilyen sajnos
még nincs (a MNM-MIR Ktin1rues lQlmán k ruti
épii{etében), de várhat an l993-ban lesz. Elektronikus
postaÍi kszámom ennek ellenére él és használhat :

5852bir@,ella.hu.
K rtilbeltil heti rendszeresseggel az E-mail-en
érkezett kcizlemények eljutnak hozzám, és
természetesen a szerz knek visszajelzest kiild k.
Kérem, használjrík ki a lehet séget. KÓvetkez
sámunkban szeretnék k<izreadni egy j E-mail cím-
listrít az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoaat
olvas i részere a munkabizott*ígi tagokr l és minden
kedves szerz nkr l és olvasonkÍ l, aki ilyen m don is
szeretné kapcsolatait ápolni hazAl és kiilÍf'ldi
kollégéival . Az E-mail levelezés - IIF és HUNGAR-
NET intézrrrényi tagoknak ingyenes, ktilfrldre is.
További felvilágosíuíssal sávesen ríll rendelkezestikre.

T. Bir Katalin szerkeszt

AZ ARCHEoMETRIAI MI]NKABIZ0TTSÁG
HÍREI

Az Archeometriai Munkabizottsag 1992. e\d
felolvasotilését Budapesten, a Régészeti Intézetben
tartotta április I4-én, "Sámítiístechnika a régészst'
ben'' címmel AZ tilés témája az archeometriában (és

természetesen a régészetben) haszniílt informatikai
lehet segek voltak.

Az tilés programját az atábbiakban k z utik, a
hozzÍrrdr- benyujtott kivonatokkal egytitt :

Red Ferenc Muzsik Gyula: Gyakorisígi
vizsgrílatok a numizrnatikában

Gyulai Ferenc: Archeobotanikai leletek szfunítigépes
kiénékelése

T. Bir Katalin: A Litotéka adatbÍtzis

Puszta Sríndor Székely Baliázs: Mikromágneses
geofizikai mérések régészeti lel helyeken

Suhajda Attila: Szeriáci s algoritmus alkalmazísa te-
met elemzesre

Barlay Katalin Kutzián lda: Sírok ttijolása
neolitikus temet kben

Jerem Erzsébet - Cs{íki Gy<irry _ Somogyi Péter _
Záb Péter: Teleptilési objektumok rétegtani
v izsgá ata háromdi menzi s model lezéssel

Cs{íki Gy<irgy - Jerem EÍzsebet - Red Ferenc _ Zábt
Péter: Bemutat a régészeti geodéáa sz{mít gépes
alkalmazás:íÍ l

Az Íilésen T. Bir Katalin beszámolt az 1992. evi
CAA (Computer Applications in Archaeology) kon-
ferencirír l és felmeriilt az évente rendszeresen
megrendezend hasonl talá kozÍlk sziiksegessege.
Ezskr I b vebben olvashatnak a ''Nemzetk á hírek'
és az ''Aktuális informáci k" rovatban. Az
alábbiakban az tilésen elhangzott el a&ísok
kivonataibÓl adunk kÓzre nétuínyat:

Archeobotanikai leletek feldolgozasa szamít gép
segítségével

A régészetl-ncivénytani leletek nyilviántartrísira és
adafieldolgozására a Baseli Egyetem Botanikai
Intézetének archaeobotanikai munkacsoportja dBASE
il+ adatbríaiskeze| programra iÍt alkalmaást
fejlesáett kt. Ez a progÍam lehet vé tesá, hory a
ntivénytani leletanyaggal kapcsolatos ásatiísi
paramétereket rÓgzítstik, és a meghatiíroások ered-
ményeit 'pr brtnként' (vizsgrí ati erységek szerint)
tansuk nyilviín. A betaplált adatok további feldol-
gozása automatikusan tcirténik. A számit gep el-
len rzi a bevitt adatok helyessegét, majd pr biík sze-
rint kisámítja az elszeniilt és nem elszentilt magvak
és termések arányát. Fajlisttít késát az egy szÁm
felttintetésevel, kiszímítja relatív gyakorisígukat. Az
eredményeket grafikai megjelenítéssel tehetjtik szem-
léletesebbé. Kell fajszám esetén további Ókol giai
kiértékelésre is mÓd van. Ennek alapjául az a folya-
matosan ffivtil Ókol giai adatbank szolgál, amely
rnrír eddig is mintegy 850 ktizep-eur pai faj cikol giai
adatait (T w R N értékek, n<ivekedési magasxíg,
egyéb tulajdonsagok), valamint a s. Jacomet iíltal
kidolgozott és az archeobotanikusok rí,ltal használt
term hely szerinti tlkol giai csoportosítást tartalÍ|az-
7A. A kiértékelés eredményeként kapott fajlistát a
számittlsép az okobéns rendelkezesre :í l adataival
hasonlítja tissze. AZ archeobotanikai pro$amnak
k szÓnhet en az ásatrís n vényleletei egyszeÍTe
kertilnek nyilvantartrísba és statisaikai-Ókol giai
kiértékelésre.

Gyulai Ferenc
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R I-norÉKA adatbáás

Az elmult években a maryaÍarszági k eszkÓz-nyers_
aÍrya1 azonosítás láwiínyos fejl désen ment kereszttil.
Ennek a sok tényez b l áll ' komplex folyamatnak
véleményem szerint legielent sebb eleme a Maryar
Nemzeti Mrizeumban otthonra talált k eszk z-n'yersa-
nyag sszehasonlít gyiíjtemény és az erre alapozott
adatbríás. Az sszehasonlít gytrjtemény geol gusok'
régészek sok éves g5riijtéseib l, ktilfrldi kollégrínk
által csereként kiitd tt nyersanyag-mintríib l állt
tissze. Ehhez j'írult a sok éven keresztiil meg rzatt
anyagvizsgálatt minuiíllomiíny (vékonycsiszolatok'
preparátumok, porminták), amelyek egyrésá a nyers_

anyagforrások (geol giai lel helyek) szisáematikus
anyagvizsgáIatÍh l, másrésa a vizsgétlt régészsti
anyag hasonl minuíib l áll. Ez a két szitl a
geol giai sszehasonlítÓ anyag és a régészeri ásatrísb l
származ k eszJ<tizanyag _ jelenti a LITOTEKA adat_

brázis két pillérét. Az adatbázis kialakítrísít' a régésze-
ti oldalr l ind'olva, ÍruíÍ l982-ben (Spectrum-kor-
szak!) megkezdtem. Tartalmi megfontolások tekinte_
tében a kialakított szerkezeten azÍna sem kellett lénye-
gesen m dosítani (BIRO 1983 [l9s6]). A szÍmit gé-

pes háttér fejl dése (BM XT/AT gépek, professzioná-
lis adatbrááskezel rendszerek) lehet vé tették egy
olyan komplex reláci s adatbrízis kiépítéset, amelyben
a szsrteágaz és igen nary mennyiségíi adathalom
kezelhet, áttekinthet . Az aLapstrrrktura kialakít'ís:í-
ra, alapadatok felvéte|ére az MTA Régészeti Intézeté'
ben volt lehet ségem. (dBASE III+, FoxBASE rend-
szerben). A valodi reláci s adatkezelés a DataEase 4.0
(4'24) adatbiiáskezel vel viílt meryal síthat vá. A
DataEase uryanakkor a katal gusként publikrít adat-
bááshoz (BIRO _ DoBosI l99l) és az alapvet sta-
tisáikai feldolgoásokhoz (BIRÓ 1991) is megfelel
keretet ny jtott. Jelenleg a geol glai forrrísokra
vonatkoz adatok reszben (1989-ig) publikáltak; a
régészeti adatokbol sámos kisebb tanutmíny jelent
meg. Az adatbáás - ríland t:írolÓkapacitrís-problé_
miák miatt _ csak rész-ben tekinthet kÓryetlen hozzá-
ferésiinek, viszont mind dbt mind DataEase fornruí-

hunban elérhet . Terveink szrrint a teljes adatbáuis
hozzÍtérheto lesz, amint ezeken a gondokon tulju-
tunk, amire a manapság már nem elérhetetlen nagy
tárol kapacitásri merevlemezek és hál zatepítési
ttirekvések reményt nyujtanak.

T. Biro Katalin

AZ IPARRÉGÉSZETI MUNKABIZoTTSÁG
nÍnnIBor

zÁnÓrnlgvrÉs
Iparrégészeti lel helykatas zter I. Nyugat-Dunínful
OTKA IlI - Nyilvantartisi szírn: 137

Témavezet : Dr. G mÓri Jámos, régész
Soproni M zeum, Régészeti Gyiijtemény
9400 Sopron, F tér6.

MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottság elnÓke

A kutatrísban résa vettek:

Dr. MiÍrton Péter. eryetemi docens ELTE Geofizikai
Tanszek' Budapest' archeomágneses kormeg-
hatÍnozás

Ver J zsef' a geofizikai fudományok doktora MTA
Geofizjkai Intézet. Sopron' leletfelkuta ís

Dr. Hertelendi Ede, fizilans' kandidrífus MTA.
ATOMKI, Debrecen, C 14 kormeghatríroások

Dr. Benk Lázár, fizikus MTA Izot p lntézet'
Budapest, TL kormeghatiíroások

Ivancsics Jen , geol gus MAFI Soproni tertirleti

ktizpontja, áwányk zpttani vizsgálatok
Szende Katalin. régészhallgat . mint ryakornok

Soproni M zeum, anyaggyujtés
Gabieli Gabriella, régész Soproni Mtizeum,

szÍmil géryes adatbwitel
továbbá az orsrág mrizeumaib l régészkollégrák ipar-

régészeti adatlapok kit ltésevel'

Bács-Kiskun megyéb l:
BiczÍt Piroska
Kulcsár Valéria
Wicker Erika

Baranya megye:
T. Nagy Erzsébet

Békés megye:
Jarrkovich Dénes
Dr. Szenaszlry Julia
Dr. Kovalovszlry Julia /IVÍNM/

Borsod- Ab ai$- Zemplén me gye :

Dr. Wolf lv{iiria
Dr. Hellebrandt Magdolna

Csongrád megye:
Vályi Katalin
Dr. L rinczy Gábor

Fejér merye:
Dr. Bánki Zsuzsanna

Gy r-Moson-Sopron megye:
Dr. T. Sz nyi Eszter
Dr. Tomka Péter

Haj i-Bihar megye:
Dr. Modyné Nepper Iblya

Heves megye:
SzabÓ J. JÓzsef
Ficsor Gytirgyné

Komáronr megye:
Dr. B. Szatmrári Sarolta
Petényi Siíndor

N grád megye:
Bondiír Katalin

Pest megye és Budapest:
Dr. Bertalan Vilmosné
Dr. Magyar Karoly
Facsady Annanrríria
Dr. Mikl s Zsuzsa
Dr. Tettamanti Sarolta
Dinnyés Istvan
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Gr f Péter
Dr. Nary Margit
Dr. Feld István
Endr'di A.

Somogy megye:
Dr. Ktilt Lászl
Honti Szivia
Stamler Imre

Szabolcs- S zatmár merye :

Dr. Iviinovits Eszter
Szolnok megye:

Cseh Jrinos
Tolna megye:

Dr. Gaál Attila
Vas merye:

Dr. Kiss Gábor
Medgyes Magdolna
Dr. Buocz Teréna
Barbalics Imre Jiínos

Veszprém merye:
Dr. Paláryi Sylvia
Dax Margit
Dr. Ilon Gábor

ZaIa megye'.
Dr. Horváth LásZil
H. Simon Katalin

A kutatas 1986-ban kezd d tt és l99l-ig taÍtott az
els szakasza. Jelenleg az OTKA |l3. 276l. sz. pátlyá-

zat keretében folytatjuk ez7 a munkát. A viállalás sze-
rint az skort l a XVIII. /indokolt esetben a XIX. sá-
zadigl vetttik adatlapokÍa az ásrrinyi nyersanyagok
kitermelésével és feldolgo zÁsával foglalkoz iparágak
régészeti emlékeit. KezdtÍik a terv szerint az arszág
Ny-i megyéiben talríhat objektrrmokkal és leletekkel,
és folytattuk munkrínkat az egész országn kiter-
jesztve. A vríllalást l eltér en amnban már l986-ban
orságos gyujtésre szervezt{ik át a munkát" mert az
adattÁrak, publikáci k és leltr{rktinyvek átvizsgátláls
során a lel helyek szÍrtsága eá tette célszer vé. Igy a
rendelkezésiinkre ráll sszeg csak folyamatos anyag-
gy jtésre, a sztikséges régészeti szondázÁskra és

anyaryizsg:ílatokra volt elég, nem fejez dhetett be az
egész anyag szí'rnít gépbe táplé án és a nyomdakész
any ag me gszerkesztése.
Évenkénti bontásban vázlatosan ismertetem a Soproni
Mrizeum Régészeti részlegének és a VEAB lparrégé-
szeti Munkabizottsrígának az OTKA IlI I37. sz.
pá y ázatÍ toz kapcsol d twékenysegét.

1986.
l. A munkabimttság Íná6 páiyéuatl penzeket és a
Somogy megyei Mrrzeumok lgazgat ságának tiímoga-
trísít is igénybe véve, AVAR VASKoHAsz IPAR-
TELEP helyén feltárta az els Somory megyei VII-
YII|. századt vaskoh t ZAIvíÁRDIBAN.
Eá komplex korme ghatÍrozÁsi kíserleteknek vetettiik
alá /archeomágneses, termoluminescens' C'I4l, hogy
a lel helykataszter további hasonl objektumait
típusba és korba pontosan besorolhassrrk.

2. PETÖHÁZÁN eddig nríLlunk ismeretlen típusu
nÓuru KoRI KovÁcsuÚrmryr tártunk fel,
amelyet még 1986-ban a pekingr archeometallurgiai
konferencián ismertetttink. kiktildÓtt, megjelent dol-
gazattal.
3. A levéltríri és régészsu kutatiís./celszer leletmen-
tés/ a k<izépkori SoPRoN KoVACs UTCAJANAK
(sCHMIEocessn) egyik KovÁCsvrÜmry-
nÉ sz-erÉT azonosí totta az 1 440-es évekb l.
Az itt feltárt vassalakok petrogriífiai vizsg:í{atai is
megÍÓrténtek.
4. SoPRoN kcizepkori városfala (El kapu melletti
fels Zwinger) mellett XUII. SZAZADI TIMARMU-
HELYT irtunk fel.
5. Megrendeáiik a ''VÓrÓs-sánc'' konferenciát Sopron-
ban az égett agyag fizikai, kémiai vizsgálatainak,
archeometriai kutatiísi m dszereinek kifejlesáésere.
A konferencia anyagár l a Soproni Szemle' és az
Iparrégészeti és Archeometriai TájékozLat adott tájé-
koztatast.

1987.
1. A ZAI\4ÁRDI avar vaskohásáelep további kutatása.
2. 

^rpád-kori 
VASOLVASZTO MUI{ELYEK feltará-

sa RÖJTÓKMUZSAJoN.
3. A csehorszÁ$ Liblicében nemzetkcizi archeometal-
lurgiai konferencirin ismertettiik az iparrégészeti lel -

helyek k Ziil a vaskohászati emlékeket. A dolgozat
Prágáhan megielent.
4. A VEAB veszprémi szek'hiuában a munkabinttság
a kohászati leletek anyagvizsgálatának kérdéseivel
foglalkozott
5. Vaskohészatrégészeti témában el adiísra és kon-
n táci rahívtuk meg Sopronba a leobeni Montanuni-
versitilt tnárát Dr. Gerhard Sperl-t.

1988.
l' soMoGYFAJsZoN átmeneti típusri VASKOHG
KAT tárfunk fel, Fajsz nagyfejedelem egykori szíLllás-
helye kÓzelében. A gyepvaserclel helyet is azonosítot-
tuk. GeofiZikai kíserletek ttirténtek eredményesen a
leletfelderítésre és a kormeghatiíroásra.
2. Brírryászati iprrégészstl emlékeink jobb értelmezs-
se céljáb l r vid tanulrnrÍnyutat tettem Bochumba a
Deutches Bergbau Mrizeum gyíijteményeit tanulmá-
nyozandÓ (Németors sba akkor leletszáIlfitás célj ábÓl
jrfutam német k ltsegen Miinchenig, csak a kii{tinbG
zstetfeÁezte az oTKA keret).
3. Valle Camonica (Brescia ktizelében) és Bologna
archeometallurgiai konferenciiíin vettem résá _ is-
mertetve a hazai eredményeket (a meghív k k ltse-
gén).
4. Beaune (FranciaorszáE) archeometallurgiai konfe-
renciájan Miírton-G mÓri, Brno (Csehszlovákia) ipar-
régészeti konferenciáján Benk&Cximtiri el ad:ísa
hangzott el, kohÓk kormeghatiíroási m dszpreirol.
5. Strassbourg, t bb társszerz vel a k ptuíai Á'pa0-
kori vasbiínya ismertetése archeometallurgiai konfe-
rencián. /GÓm<iri, Ivancsics, Hertelendi, Szende/
Mindluirom el adils szÓvege ktilfrild n megielent.
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1989.
L. AZ ausztriai EISENZICKEN nrÉwrcxrÉlryl.
a XIV. században VASVERÓszÉr. korábban
Kendszék. Burgenland. VASSALAKLELÓI{ELyÉN
a X. száradi maryar vaskohászatt<irténet
szempontjáb l fontos ásatiíst végezttink.
z. A SoPRoM uj teleforrkÖzpont ásatiísánáLl jatfu

r maikori F{ZEKASTELEPET, és kÖzepkori
téglaéget kemencét ástunk ki. SCARBANTIA ipar-
telepei szempontjábol jelent s kutauís.
3. Eddigi kohászattÓrténeti kutatísainkat elismerve a
Centro Universario Europeo per i Beni Culturali,
Ravello két hetes kurarsán el ad ként vettem részt, és

az Elba ságetén végzett kíserleti vasolvasáási
munkában is kcizremiÍk dtem.
4. Az Ameliowka-i /Lengyelországl konferenciálr a
magyarorsági vasbuca-leleteket ismertettem /}vÍacher

Fri gves ( metallognífi a) tÍnsszpnií l

1990.
1. HIDEGSÉGEN a híres Árpad-tori templomhoz
tartozÍl falu egy részenek feluirásakor felkutattuk és

feltírtuk a XII. szÍuadt KovÁCsuÜrmlyr. lelet-
mentés keretében.
z. A magyarorszÁgi kovácsmtihelyek cisszefoglal
ismertetése Belfort /Franciaországl archeometallurgiai
konferenciáj:ín.
3. Kormeghauíroásokkal kapcsolatos cikkek
cisszeállí ísa. Eddigl eredményeink osszsgzés, az
iparrégészeti leletek fizikai kormeghatározÁsáE l.
/Gtim ri, Márton, Hertelendi. Benk / Hertelendi Ede
a témábol kandidrítusi disszertáciÓját megvédte /cl4_
kormeghatiároás/.

1991.
l. SOPRON, Potzrnann-dtiLl ben a somogyfajszi
KoHÓLELETEKI{EZ hasonl k felkutatiísa és

ásatrísának megkezdés , X. sziuad.
Ttibbinínyu fiZikai kormeghatároási kíserletek
ugyanitt.
KISERLETI oLVAszTÁs el késátés. ll992-ben a
koh rekonstruálásával eredeti vasercek korabeli
m dszerrel val el késátéswel és felhasnálásáNal
''vassávacsot'' sikerii{t el&íllítanunk, ebb l már vas_

buca kovácsolhat jrahevítés utitn. /

2. Expo'96-hozkapcsol d terveinket a Comité pour
la Siderurgie Ancienne... elfogadta és meghirdette.
/EURÓPA VASIPARA kiállítás/
3. Budalseminare| /}.Iorvégia/ meghívásáÍa
vasolvasáási kíserleten és korrferencián vettem résÍ.
4. Statens Historiska Museum, Stokholm murrkatár_
saival és Kiss_Varga Mikl s, Gegius Ern fizikrrs és
kémikus kollég:árlrkal osszehasonlít vizsgálatokat
folytattrrrrk a Hasf,alvrín és Balkaknín talalt bronz-
korongok késátéstechnikíj ár l.
3. Szlov:íkiai iparrégészettel foglalkoz kollégákkal
kapcsolatkialakítás. Megbívtuk az ottani kohoásat
Dr. Fiiry Klárát /Pozsony/ és Dr.Josef Labudárt
/Selmecbánya/ el a&ísra tapasztalatcserére.

Az eredmények ismertetése

Az eddigi adatgyujtés 1599 maryarorsági ipar-
régészsti lel hely megismerését tette lehet vé. Egyes
lel helyeken el kertilhet tÖbb miíhely. ipari
kemencékkel és szersámokkal' máshol csak a

melléktermékek pl. vassalak mutathatja az egykon
ipari tevékenyseget.
Épp.n ezért /mert néhiíny, kwés informáci t ad
lel helyet jobban. hitelesebben meg akartunk ismerni/
volt sztikség, még az anyaggyujtés idején is a
szandázo ásatásokra. Igy katasaertink tÓbb és
pontosabb informáci t adhat' viszont ezzel lelassult a
gyujtés folyamata.
AZ 1599 lel hely megoszlását mutatja az I. táblázat.
Ahol a régészna topogriífiai munkrík el rehaladtak'
Nesryrém megye: 196, Pest megye: l52l t bb ipar-
régészetl lel helyet ismeriink. Igaz eZ aZ alÍtildi
megyékre is /Békés megye:l01/'
olyan dunántuli megyék' mint Baranya megye 160l,

vagy Tolna megye lz3l további intenzívebb
anyaggyujtés célpontjai kell, hogy legyenek.
Az iparrégészsu lel helyek megyénkénti megosililsa
az I99I. év végi adataink szerint tehát inkább a ku-
tauísi aktivitás mértékét jela, ami j Borsod-Aba j-
Zemplén megyében l|95l, vaw Szabolcs megyében
l97l. de Bács-Kiskun megyében l14l. Szolnok
megyében l34l Heves megyében l45l, Hajdu-Bihar
megye lz8l tertiletein az ipanégészeti lel helyek
sáÍnának naryobb n vekedéset hozhatja a kutatás

célirányossága.
A lel helyek koronkénti és iparonkénti megosz]áséra
is t<irténtek el retes sámítiísok. Az ipanígankénti
megosztást részletezés nélktil aII'. tábláuat mutatja.
A k iparon beltil nem jelezziik egyel re a k b:ínyák,
malomk vág k, k farag k, k pattint stb. miíhelyek
megoszlását ll74l.
Au agyag1par és a faznkasság, téglaégetés, kályhások
miihelyeinek <isszesítése itt 1260 l.

A vasiparban a kovácsok, kotuíszok m helyei,
vasbuca leletek, lakatosok, ktiltin vassalaklel helyek
foglaltatnak benne l4E7 l.
A szimit gélp részleteiben fogia mutat zri. Eddig
azonban csak a lel helyek valamivel t bb, mint
kétharmada van a sámít gépbe táplálva.
A fémipar is további bontisan jelenik il g, ugy mint'
bronztintés, trarang ntés, ÓtvÓsseg, nmírvesség,
lom ntés, depo leletek slb.l374l.

A dBASE IV. programot alkalmazzuk az anyag
bevitelére és rendszerezÉ*re. A szfunít g@s munka
azonban csak 1991-ben kezd dhetett. mert ekkort l
áll rendelkezÉsre sámít g p a Soproni Mrrzeumban.
Jelenleg 1100 lel hely adatainak betaplárlásáruit tar-
tunk. A munkrít az OTKA Il3 pÍtyázat terhére folytat-
juk.
Ujatlb iparÉgészeti lel helyekr l a VEAB
munkabizottságaink által szerkesáett és kiadott lpar-
régészsti és Archeometriai Tájékoaat ban ktiz lttittk
rtivid híradásokat.
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Az ipanégészeti lel helykataszter trírgykÓrében ki-
dolgozott elméletek. m dszerek. eljrirások' beren-
dezések

Feliilvizsgálatra szorul az aZ elmélet /Gyc'r$
GyÓrgy/, hogy a x. szÍuadi maryar szakrális
fejedelem a Kende-Ktindii népe ''kovács-nép'' lett vol-
na, szakrális kovácsok.
Az eisenzickeni A/asver szek/ ásatrísunk utiín
feltételezhetjiik eá.
Az egykori Kendszek-Vasver szsken ugyanis a XIII-
XIV. századbol talátunk vaskoho. és hiímor-
Á'awer h ázl maradványára utal kerámiattiredékeket
és vassalakokat. valamint hínyát. Burgenlándisches
Landesmuseum-mal, Dr. Karl Kaussal k zis ku ttás'

k ltsegtinktin és szakmai iriínyításunkkal.
Somogyfajszi és soproni /Potzmann-dtil i ke
h ásatásaink viszont aEY, az imolai típus el z-
ményeként felfoghat koh típust derítettek fel. Ezek a
koh k a X. sziaad kcizeper l száÍffiamtak Átmeneti
technol giát atkalmaztak itt az avarkori és a IX-X.
századt Nemeskéri/ koh k és az Arpád-kori /Imolai/
típusir koh k kÖztitt.
x. sziuadt koh ink pontos anal giai morvaországi
lel helyeken ismertek /Olomucany/. De nem ez a
tipikus szláv /Zelekovicei/ morva típus. S t att l tel-
jesen eltér fujtatási rendszerrel, technol giával
miiktidÓtt. A X. szápad ktizepen Magyarors'ágon a
Harka sállástertiletén és Fajsz nagyfejedelem
szillástertiletén figyelhet meg a mellfalazattal
ellátott beépített koh . egészen más munkas7anlezet
kapcsol dott a más technol giá toz mint a

''Nemeskéri''/konibbi/ és aZ ''Imolai'' /kés bbi/
típusniíl. Itt lak tertileten kíviil egy tcimegbon
letelepített koluíszokkal- igen koncentrált és intenzív
vastermelés folyt. Egy-egy fontos hadik zpontot
szolgiiluk ki ezek a telepek, [Faisz, Sopron/ a kalan-
dozások utols eveiben.
Ez az elmélet az iparrégészeti lel helykatasáer
el munkrilatainak egyik terméke, régészeti adatokkal.
fizikai kormeghatiíroások sor ozatáv al bizonyítottnak
vehet . további adatokkal kiegészítend .

- A kormeghatÍnozások teriiletén az archleomágneses
m dszert Márton Péter, a termolumineszcens
m dszert Berrk LázáÍ, a Cl4 m dszert Hertelendi
Ede pontosította. Ebhez mások mellett mi is b séges
anyagot bocsrítottunk rendelkezestikre' a feltárt ko-
h telepeken a kontrollvizsgrilatok lehet segét
biaosítottrrk.
Miírton Péter idé7rltt dolgozataiban, Hertelendi Ede
kandidiítusi disszertáci jában ismerteti az j
m dszereket és berendereseket.
A leletfelkutatís geofizikai m dszereit Ver J zsef
pontosította, égett agyagobjektumok, ipari kemencék
és vassalakok kimutatásiíra miígneses mér miíszerek-
kel.

Gamr;ri Janos

''ALLTAG UND MATERIELLE KULTUR IM
FRÚHNEL] aITLTCI{EN UNGARN''

címmel rendezett 1991. december 3-4-én nemzetktizi
konferenciát az ELTE BTK KdzeP és Korarijkori
Régészeti Tanszéke. Az Íilésszakon a XM. és XMl.
szÁzaddal foglalkoz ttirténészek és régészek vettek
réstt. akik e manapság vismnylag elhanyagolt
korszak trírgyi kult níjának kutauí*ír l sámoltak be.

A két rokon tudományág képvisel i el tt
nyrlvánval vá viílt az a megosztottság, hogy az írásos
forrásokat feldolgoz kutat k a tcirténeti
Maryarország egészsroL, ezsn betiil is inkíbb a kiráyi
Magyarországr | és Erdélyb l gyujtenek adatokat. a
régészek számára azonban az adatgyiijtés zome a
h doltság terÍiletére koncentrál dik. Iparrégészeti
szempontMl els sorban Kovács Gytinryi el adiísa
érdemel figyelmet, aki a tor k kori fazekass:íggal és
rézrniivességgel foglalkozott. míg Ágoston Gábor az
írásos anyag segítségével a régészetileg nehezebben
kutathat ruhávatt iparokat (ffileg a b ripart) mutatta
be. Altalanos tanulságként mindenki szÁmára
világossá vált' hogy a jciv ben a régészsti kutatiísokat
a h doltságon kívÍili tertileteken is ki kell terjesztent a

korai rijkorra, hiszen anéprajz m dszereivel kutathat
id szakkal csak így tudjuk az tisszefiiggéseket feltarni.

Szende Katalin

RÓVID HÍnnr

^z 
MTA Néprajzi Kutatocsoport, a VEAB Kéz-

miívesipar-ttirténeti Munkabizottsríga és a Soproni
Mrizeum 1992 márciusiíban megielentette a
''KézmiÍvesipar-tÓrténeti válogatott bibliogriífia'' c.
munkát' amely kb. 5600 címsz t tarta|naz. M ipar'
régészet kutat inak is hasznos kéziktinyve lehet a kb.
400 Ft-ba keriil kÓnyv, amelyet az MTA Néprajá
Kutatocsoportjánál lehet megrendelni.

KoHoÁSATÁS

A Sopron melletti Potzrrrann dííl ben a 84-es ffirit
elkertil szak'aszÁnak építését mege|oz kutatasokníl
korai k zépkori koh telep objektumait is feltárták.
Eryel re két, pirosra égett oldalri ércporktil gfi r
jtitt el , awag fuv kríkkal, p rkÓlt vasercekkel. A
nagyméretíí folyosalak darabok j h elláttísri koh kra
engednek kcivetkeaetni. A koh kat eW elpusztult
r mai villagazÁaság udvariín, egy félig felttilt dÓtt
vizesrírok mellé építették. Az ásatást G mÓri Jitnos
(Soproni Mrizeum) veznti, az égett
agyagobjektrrmokb l archeomiígneses vizsgiílatokra
mintát vett lv{i{rton Péter (ELTE, Budapest). A
faszénminták C- 14 kormeghatiírozÁsát Hertelendi Ede
(ATOMKI, Debrecen) véen.

IRODALOM

Bányászat:
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Eugen Kladivik - Ivan Ladáansk-v. Banské Muzeum
v prirode (Szabadtéri Banyászati MilzBum), Banska
Stiarmica. 1988 pp. 103. i

A se l mecbrlnyai ércbrínyás zat ipan égészeti e ml ékeive l
foglalkozo. színes és fekete_fehér ábrrikkal b<iven

illusanílt kiallíuisi vezeto az l927-ben alapított ''Stur
Dénes Allami Bányászati Mrizeum'' jogut dj ának. az
1965 ta miikt'd Szabadtéri Bányászati Mrizeumnak
az objektumait. ipartÖrténeti és ipanégészeti emlékeit
mutatja be. A muzeum gyiíjt tertilete egész
Szlovrikiára kite{ed. l974_ben nyitottrik meg a
látogat k el tt is a felsánen és a régi
bányavágatokban berendezett kiállítiísokat. A
folyamatosan fejlesáett szabadtéri muzeum 20 hekuírt
foglal majd el. és hat kiiltinbozil szak'aszb l fog állni.
A kiállíuíson láthat k a selmecbányai Mríria akna és a
Zsigmond akna l860-as évekb<il valo gíÍnrteghajuisu
sállít gépei. amelyeket l9l2_ben elektromos
meghajtásra alakítottak át. és ígv l965-ig voltak
haszniílatban. Az l698-ban nyitott András akna két
''nviláma'' (Bertalan és János nyilám) is megnyílt ujra
a látogat k el tt. A selmecbányat puskaporos torony -
ahol a 18. sziuad, kcizepet l a brínvabeli rob
bantásokhoz á l port tríroluík _ szintén a szabadtéri
muzeum tertiletén láthat . A brínya-aknak egy részst
hajtovízzel ellát Klinger tiroi vinÍrom a 18. szÁzad
ktizepet l osszen tt a természettel. harmonikus képet
alkotva. A Klinger-uír els okleveles említése 1573-
b l ismert. A kiálítás kiilcin részlegét alkotja a Teréz
akna (els említése 157l_b l ismert). A Selmecbiínya
felett emelked Tanád hegy csticsa alatt taláhat ez
az emlék. A Weiden akna (l5l9) helye ttilcsérszerií
horpa formájában látsák a felsánen.

Kerámiaipar:

J. Labuda, Technická keramika z archeologického
vyzlrumu Komorského dvora v Banskej Stiavnici.
ZbornÍk Banského Mrizeu 15 (l99l) pp. 2l7-24l.
Selmecbánya egyik legielent sebb miíemlékegyÍit-
teseben l968_70-ben végeaek ásatiísokat. A
Kamaragrofsíg kti4onti éptiletében aZ el keriiLlt
kerámia 9o o/aa az érc- és fempr bákkal kapcsolatos
technikai rendeltetés kerámia. Í leg tégelyek
ttiredéke volt. lvÍiír a l2-l3. sz. fordulÓjár l ismertek
innen leletek, amelyek val színííleg a királyi kamara
maradványai. A fempr bához haszrriílt grafitos
tégelyek legkorábbi el fordulása itt a 15. sziva ol
keltezhet . Arany, eztist és nrís sánesfemek pr báit
végezték a Kammerhof feltrírt éptileteiben. A |6,
szÍzadt l a F kamaragr fsíg kri4ontja volt itt. AZ
Ausariáb l importrílt. merkur_keresztes belyegu
grafitos tégelyek változatos formait k zli és értékeli a
szerz . Tcirténeti adatok' technikai vizsgá att ered-
mények komplex feldolgozíssá teszik a k<izleményt.

B. B nis Éva, A mázas keriímia Pannoniában. El z-
mények és gyrlltrísi kcizpontok. Archeol giai Értesít
117 (1990) 24-38. A korai csiíszírkori - f leg import

el zmények ismertetése után feltérképezi a

kés r mai kori pannoniai fazekaskozpontokat. ahol
mázas kerámiát gvártottak. AZ ismert dunántuli
mííhelyek: Gorsium (Tác). Castra ad Herculem
(Pilismar t). Tokod, Brigetio (Sz ny). Savana
(Szombathely), Aquincum (Obuda). Intercisa
(Dunaujváros), továbbá hét város a provincia déli
részerol (horvát és szlavÓn tertiletekr l).

Mészégetés:

Szab J. Jozsef. Mészéget kemence maradványai a
mátraÍiiredi Benevár mellett. Agria 24 (1988) pp. 8l-
88. Padkás típusu. 3.l4 méter átmér j ttizel térrel
ellátott. 4'2 m. átmér jti l4-l5. sziuadi kemence. A
szprz a leletet korábban az lparrégész.eti és
Archeometriai Munkabizottság l988. V. l9-i
tanácskoásán ismertette.

Vasipar:

Klára Fiirvová - Miltín Micek _ Lubomir Mihok -
Stefa Tomco. Zaciatb zeleáarstva vo lyhodnej casti
Gemera v Stredoveku. Zborník Slovenskeho Narod-
ného Muzea 85 (l99l) pp. l()7-l14. A kÖzépkori
vastermelés kezdetei Gcimor megye keleti részén a l l-
|2. sziradt somkuti vasolvaszt miíhelvek és leleteik
komplex vizsgálatával kertiLltek dokumentálásra. A
részletes régészeti leírás utálr metallográfiai, kémiai
és kvantitativ mikroszJ< piu viregálati eredményeket
kcizÓlnek a cikkben a szerzÍík. Hasznos a
cserépkronol gia részletes kidolgoása és az elérhet
tcirténeti adatok értékelése is. A lel hely aZ
é.szakkelet-maryaroÍs7ág| vasvidékhez tartozott az
Arpád korban. ahol Imola típusu vasolvaszt koh kat
használtak. Fw Klára engedélyével k z ljtik az
alábbi érdekes rekonstrukci t (i.m. p.l4l .24. ábra). A
két miihely tanulmányozása alapján a szerzok aÍra a
kÖvetkeáetésre jutnak' hogy itt vastermelésre
specializilt kis ipartelep volt.
Brílint Csanád: Die Spátavarenzeitliche Siedlung von
Eperjes (Kom. Csongníd, Varia Arch. Hung., Buda_
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pest l99l. pp. l03' 34 tábla, VÓrÓs István és Bar-
tusiewicz Lász]o archeozool giai feldolgoásaival,
Maria Dek wna vassalak elemzési jelentésével. A
szBrzo három vasbuca és egy vassalak-darab avar kori
rétegben val el kertilését említi. Miihelyt vagy kohÓt
nem találtak. A szerza véleménye szerint a telep nem
vastermelésre specializitlt szslgé tato falu volt. mert _

idézem ''Das ist selbstverstiindlich, dass solche
Specialisienrng ein Merkmal des Feudalismus ist" (p.

s5). Val ban magát l értet d , hogy az ilyen
specialiálodás a feudalizrnus (viírosiasodiíst
megel z . korai) szakaszára jellemz . Vannak
azonban kivételek, éppen az avarkottan. Eú l99I'
ben a Régészeti Társulat Kossuth Klubban
megrendezett el ad tilésén részletesebben kifejtettem
(IRAMTO l99l): ltl.Z áltálam feltÍrt és részben
publikríLlt Ta{ánpuszta és Zamárdt avarkori vaskoh
telepei mutatjiik. hogy nagyobb igazgatási kÓzpontok
ktizelében már a kés avar kortan vasipari szolgáltat
falvak jelentek meg, hasonl képpen a tatár f emberek
kés bbi ktizpontjai melletti iparosteleP ldtez.'!.
Tehát cinmagában a buciík avarkori keltezése nem
zárnáki esetleges szolgáltat falu ottani voltiít. Inkább
tapasaalati tények alapjrfur kellene a feudalizrnus.
vagy aZ u.n. barbár-feudalizmus csíriíinak
jelentkezését kissé korábbi id szakba helyezni, miír a
kés i avar korra. Epe{es lel helyhezvisszatérve' csak
a telep kis részét tárták fel, a kevés vassalaklelet
alapjrín nem feltételeáet tehát eddig a specializilt
vasipari termelés. Feltételeáet azonban, hogy a Dél-
AlfiildÓn is lennie kellett egy naryobb kés avar kori
krizpontnak, amelyhez (Zarr rdt és a Pannonhalma
melletti Tarjánpuszta példájÍ toz hasonlÓan)
szalgáltat telepek is tartozhattak. Ezek kÖZiil a vassal
szolgriltat k sok vassalakot maga utrín hary
tevékenysége vezethetne éppen az egykori ktizpont
ktizelébe. A mintaszeríi leletk<izlés rÓvid terjedelem-
ben foglalkozik a vassalak leletekkel. Sok vizsgiílati
eredmény, amelyeket Remport ZoltÍn irányíuísával
egy miiszaki kutatocsoport végzett az eperjesi vas-
bucákon így sem kertilt be ebbe a publikáciÓba. Csak
remélhet , hogy a további kutatrísok során az. ipa'r-
régészet számára fontos buca- lel hely további vas-
maradványok, esetleg míihely vagy vaskohoobjektum
feltár ását is eredmé ny en.

ADAToK A LANGoBARD KoRI prÚmlyer
ISMERETÉI]Ez

A szerzn, Dr. Rosemarie Leinweber (Salzwedel,
Németorság) 199l-ben Sopronban az Iparrégészeti
Munkabizottság vendége volt. Iparrégészeti és kíser-
leti régészeti munkáirol az alábbiakban szímol be a
Tájékoztat részere. A tájékonat magyar nyelvíí
szímában kivonatos fordíuíst k zltink, a Supplement-
be azeredeti német szriveg kertil.

Vasolvaszt:ís

A zethlingeni i.sz. III. sz.-i vasolvaszt fel irása 1980

ta folyik. A koh val osszek ttetésben lev fémmiives

mííhelytertietet is feluírták. A freiburgi Bányászati
Akadémiával kcizÓsen a szerz kísérleteket végzett a
korabeli vaskohászati eljárások rekonstruálásiíra.
Négy kísérleti kemencébe. amelyeket aZ ásatasi
lapas alatok alapján rekonstruáltak, l24l87l83l75 kg
faszenet és 104/3ll40l37 kg gyepvasércet helyeztek.
tÓbb napig hevíwe ket. Az alkalmazott
technol giát l fiigg en a kin-vert femvas tartalmat l l-
52 o/vra sikertilt Óisítani.

Keriímia készítés és égetés

A kerrímiakésátési rekonstrukciÓs kiserletekben egy
agyagmiíves (kerámikus) kollégan mííkÓdtitt ktizre.
Az égetésbez használt kemence a Krevese bei oster-
burg-i ása ísi leletek alapján késziit. Az edényeket
hurkatechnikával, minden esetben kézikorong alkal-
mazásával készítették, az eredeti formák utiín. Az els
égetés során 20 edény készÍilt. majd cisszesen 7 égetés
során mintegv l30 edényt égettek ki. A tÓrési ráta
L2 o/o volt. A kiégetésnél alacsonyabb h mérsékletíi
redrrkríl és magasabb h mérsékletií oxidálÓ égetést
alkalmaáak (650-700, ill. 800 oC). az el bbi esetben
hosszabb. az ut bbiban r<ividebb ideig. (4. ill. 2 ora).
Az eredményt megvizsgálva. a legfi5bb ktilÖnbséget az
edény sánében talá'lták.

Viselet és ékszerek rekonstrukci ja

A hamvaszlásos sírok némileg meg riaék a viselet
maradvitnyait. A germiínok tiltÓzeke gyapj'i és

vászonnemiÍkb l állt. Nagyobb te{edelmií viseleti
darabokat, ruhanemtít, cip ket riztek meg az
als sászországi mocsári leletek. A textiliát nÓvényi
festékekkel snnez1ék. A sánspektrum rekonstruálási
kísérleteik szerint kr msiírgát l olajzild<in át barniíig
terjedt. A ferfiak nadrágot és zubbonyfele fels részt
viseltek megk<it s wel, a n k szoknyát és blria, vagy
egy peplos-szerii ruhát. Az Óveket és szalagokat
'parkettamintás' szivési technikával készítették. A
viseleti ékszerek fibulákbl, díszt kb l, fesiíkb l és
láncokb l állt.

Ezpn kívÍil, langobrírd kori siitési és Í zési technikík-
kal kíserlete ek, sz ttek-fontak és kíserletileg sn-
mulríltrík a gddÓrben val tiizelést is.
Távolabbi terveikben egy 3. szá"adi langobárd tanya
rekonstnrkci ja is szerepel, lakÓMzakkal és gaznasá$
éptiletekkel valamint az egykori természeti k<irnyezet

rekonstrrrkci jával.
o sszeal l ította : G mÖri János

revrurtrvEs MÚI{ELYEK A rÁnpÁr-
MEDENCEI SZARMATA BARBARICUMBAN

Mind Pannonia. mind a vele szomszedos szarmata
barbaricum igen szegény femlel helyekben. Az
ércbányászati lehet ségek hianyában a banyákhoz
k tÓtt els dleges femfeldolgozás, olvasztiis és

finomítiis nem alakult ki. De a mrisodlagos fémfel-
dolgoásra vannak kÓzyetett régészeti adatok a tar-
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tományb l. Ezekben a rÓmai mtihelyekben vagy a

távolabbr l hozott nyersanyagot, vary tisszegyííjttitt,
jboli felhaszniílásra kertil raktiíranyagot dolgoaak

fel. Keszthely Fenékpusztán 1l|. Zalalov n találták
ilyen tisszegy jttitt nyersanyagot. Továbbá
cint miíhelyekre utal régészeti megfigyeléseket tettek
városokban és teleptiléseken: Aquincumban.
Arrabonában, Brigetioban, Carnunfumban'
Emonában. Intercisában, Sisciában' Sirmiumban és
GyulaÍirát ton. Aquincum b l Secundus, Brigetiob l
Romulianus artifex bronzrn ves mester neve is ismert.
Egyes régészetl anyagelemzesekb l mrír koníbban is
ktivetkeáetéseket lehetett levonni femmiÍves
miihelyekre, pl. azokb l a fibukikb l. melyek
Pannonia tertiletén stiríis dnek. s a tartománytÓl
távolabb ritkín vagy egyátalén nem fordulnak el .

Ezeknek az el llítísi ktizpontjaira azonban csak
feltételezések voltak. Diocletianus 30l-ben kiadott
rendeletében (Edictum de pretiis rerum venalium)'
mely a kereskedelmi árak maximá'Mt célona. ktilcin
tételként határo"ra meg a rézrrríives murrkrikat, att l
fiigg en, hogy a mester milyen anyagb l dolgozik.
Ennek alapján az cinttitt, sorozatban készített iíru a
legolcsobb ebben az id szakban, de val sániileg
korríbban sem volt más a helyzet. Az cintés uryanis a
legegyszeríibb eljárás, ami nem kÓvetel meg
komolyabb felkésztiltsége| uryanakkor a
hulladékanyagot vagy selejtet jb l be lehet
olvasáani, aZ arlyagot ismét felhaszruílni.

A szarmata barbaricum fém leletanyaga _ ha eredetét
kétségtelen bizonyosxíggal meg lehet ríllapítani
provincialis tertiletr l szÍrmazik. Ez ffileg ékszer,
penz és elvétve bronzedény, mécses ill kisplaszttka.
Addíg, amíg a diák fémm vesseg magas sántet ért el,
a szarmatÁk'nál ennek még á nyomiít sem lehetett
felfedezni. Az okot a bányrák hití'nyában ill. az élet-
modbeli kiilcinbsegben keresték. Épp.n ezert a bar-
baricum fem késztermék ellá ísa a r mai keres-
kedelem fiiggvényének t nt. A telepeken az aÍryag
9a o/vá kenímia, s csak l %o az egyéb lelet,, s ezen
beliil még kwesebb a femanyag. Igy a
telepanyagokban nem lehetett megfogni a ba ár
fémfeldolgozÁs emlékeit. A síranyagokban már
lényegesen nagyobb a femleletek száÍna, de csak egyes
esetekben lehet a barbár késltményeket
meghauírozni, s amk'at is inkább kiánísos alapon,
azaz, hogy nem olyan, mint a r mai, vagy kivitele
rosszabb, gyengébb.

AZ alÍ ldi mikrorégi s kutatiísi program keretén beliil
két s7aÍmÍLta telepen is dokumentiílhattuk a
femfeldolgozist. Az egyik Gyoma 133. (Ailer
tégLagyár). ItL a II. sz. utols harmada és III. sz. els
évtizedei k z tti id szakra kelteáet teleprészen igen
sok nyerwas tÓmb és olvasá kemence maradvrínya
kertirlt el . A rrr.ísik lel hely a kÓzelben Örménykrit
52. Ez egy kés szarmata-hunkori kisebb majorsiíg,
anyagában szintén sok a nyerwas buca. A
fémfeldolgozás jellege mindkét lel helyen

másodlagos. aZAz. a nversanyagot importiíltiák.
valÓszíniíleg wn riton Daciáb l. s helyben dolgoar{k
fcl.

Egves fémuírgyak. els sorban fibulitk k<izott vannak
olyanok. melyek kezdetlegesebbek. egvszeriibbek,
vagy típusuk nem kcithet provincialis tertilethez' s a
tartományokban sem fordulnak el . Itt tÓbb le-
het seggel szímolhatunk. Vagy r mai míihelyek dol-
goztak csak barbár piac számára. amire ismertink

Él ít (Pl. a tibiscumi gy<inrymiihely)' vagy a bar-
baricumban alakultak ki fémmiÍves miihelyek a helyi
igények kielégítésere, vagy mindkét eset fennállt.
Fémtrirgyak javí ísríra utal nyom sámos volt, s ezek
k zÓtt meleg eljárással késztilt javítrások is, amelyeket
csak mííhelyben végezhettek el.

A barbaricumi fibulríknál néhány esetbn az is meg-
figvelhet ' hogy egy-egy típus változatai sokkal
hosszabb ideig voltak használatban, mint a
szomszedos tartorniínyokban. Mennyisegtik viszont
nagyobb antlál' hogv a beszerzes nehézségével,
nagyobb ba árfrldi értéktikkel magvariízhatnánk. A
típusok egy rész.e a r mai-ba rír kereskedelem
virágkoriíra tehet . igy a kereskedelem hanyatlásával,
a piac ellátatlanságaval sem indokolhat a típusok
hosszti élete. A kés szarmata id szakban megle-
het sen magas ezeknek a szitma. Ezt' ajelenséget segít
értelmezni a Tiszafi}ldvér téglagyár mellett fel írt
szarmata telep anyaga.Itt 1982-ben bontottunk ki egy
kis, résáen frldbe mé$ített építményt. AZ épiilet
tengelye ÉÉNy_oor. RÓvidebb fala 2'80 m. a

hosszabb 3,50 m. A szarmatakori ktils jár szint alatt
10_15 cm mélyen volt a keményre dtingtilt padl . A
déli harmad ktizepén egy 28 cm átmér jii, 60 cm
mély, egyenes alj kis akna volt, melyben nagyobb
faszendarabok, bronztÓrmelék és bronzrtig volt. A
padl t 10_20 cm vastagon faszen és hamu borította.
Ebb l a bet<iltésb l gazÁag leletanyag kertilt el . Pár
tÓredékes edény, tint tégelyek, <int minták'
beolvasztiísra vár bronz nyersanyagok és hulladékok'
k lap darabok' vasszersámok, szeles pf;íj fog k'
árak, poncok, kések és fa szerszÍmnyél ttiredékek.

A miíhely melletti hulladékgÓdrtikben is hasonl '
nagymennyisegu leletanyag volt. Az tint mintiík
agyagbo| késziiltek, a leg!Óbbjtik ttiredékes. A két
feltojás alakri darabbÓl áll minuák fels részen a
betint rész tÓlcséresen képzett, tulfolÉ <int csap
nélktiliek. Minden darabon más és más a két rész
illesztési azonosít jelzese. AZ cint mintákat nem
égették ki a haszrrillat el tt, de vannak olyan
pel ínyok is, ahol a t<ibbsziri haszniílat során a minta
te]jesen át- és kiégett. A kisméretíi awag rint tégelyek
ew részBt sokszor hasznrítrík' deformál dtak'
feliiLletiik iivegesen felh lyagosodott. Pfu darabhoz
hozzáégett az ontésnél haszruílt vas fog is.
A nyersanyag szettÓrt r mai bronzpénzek, ládika és
bronzedény ttiredékek. Igen narymennyis gu a
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m helyben a hulladékilYsg, az cintési varratok eldol-
gozÍsa során lehullott' vágott so{a.
1984-ben rijabb, az el z hoz hasonl bronz nt
m helyt és ery kovácsm helyt írtunk fel.
Az <int mintrík atapjrín meghatiírozhat a késáermék
is, a tiszaftildvríri m helyben fibulríkat <inttittek, a
mintrínak hasznát r mai fibulák atapjan.

dr.Vaday Andrea
MTA Régészeti Intézet

Budapest, Uri u. 49.

EGYÉB ARCHEoMETRIAI ns IPARTÖRTÉ_
NETI voNATKozÁsÚ ESEMÉNYEK

PALEoÖKoLÓGIAI aNrÉr DEBRECENBEN

A Debreceni Akadémiai Bizottság és a Debreceni
Koszuth Lajos Tudomiinyegyetem Á*'ioy- és F ldtani
Tanszékének szervezeseben 1992. május 22-23'án
paleo kol giai lÍEwtl felolvasotilésre keriilt sor
Debrecenben. A paleocikoligiai ankét munkájában az
Archeometriai és lparrégészeti Munkabizottsíg tagiai
vismnylag szerény szerepet játsmttak, 8d anniíl is
sajnálatosabb, mert a VEAB munkabizottsJÍIgar kÓz'tt
éppen a k zelmultban alakult meg a
Ktirnyezetrégészeti Munkabizottsiíg. További sulyos
hirímyossríg, hogy a tlrténeti korok régészete és
egyáltalában a''cserépkorszak'' kutat i egyáltalén
nem szerepeltek sem az el ad k, sffi a hallgat síg
k rében. A kezdeményezés feltétleniiLl sikeres és

támogatiásra mélt ; reméljiik, a továbbiakban a
régészet oldatar l _ szelesebb kr en vrálik ismertté.
Az alábbiakban k z ljtik az ti{és napirendjét, és a
hozzárk eljuttatott el adiískivonatokat.
Májlts 22.
T. Dobosi Viola: Régészeti lel helyek 30.000 és

15.000 B.C. k zott
Ringer Árpao: t. Úiaub adalékok ÉK-Magyarország

féls pleisztocén sztratigriftai-kronolÓgiai és pa-
leo kol giai rendszeréhez, B.P. 30.000 és 10.000
év ktiz tt

z' Ér_uagyarország néhany rijat fels és kés i pa-
leolit leletkomplexe és ezek viszonya a korábban
megismertekhez

Kertész Robert - Stimegi Pá{ - V rls István: A
Jászság fejl'désttirténete és etnodinamikai
sajátosságai a k korban

T. BirÓ Katalin: A természeti er fomísok ki-
hasarríá*ínak dinamikája a neolitikum idején

Borsy Zollán: Az Alf ld EK részenek domborzati vál-
tozásai a fels pleniglaciálist l napjairrkig

L ki J zsef _ Borsy zoltÍn. - P. Félegyházi Enik -
Hertelendi Ede _ Siimegi Pál: A bÓcsai furás
(Duna-Tis za koze) finomrétegÍani elemzese

P. Félegyhfui Enik : Antropogén hatások kimutatilsa
pollenelemzes atapján

Medzihradszlsy Zsofia - Jrárainé Komlodi Magdolna:
Az Errr pai Pollen Adatbázis (EDP) szerepe és

jelent sege a magyaÍországi paleotikol glai
kutatásokban

Siimegi Pál _ Szti r Gyula _ Hertelendi Ede: Új p'-
leoklimatol giai rekonstrukci s m dszer a
''malakoh mér ''.

Május 23.
Kordos Lászlo: Paleo<ikol giai tapasztalatok szerepe a

természetvédelemben
V<irÖs Istviín: A naryeml s fauna viíltozísai

Magyarorságon az utolso 30.000 evben (B.P.)
Krolopp Endre Sz noky Mikl s: PaleoÓkol gtai

vizsgiílatok a Nagykuns.íg felszínk zeli képz d-
ményein

Braun Mitr.íly - Siimegi P{í _ Sztics Lászl _ Szir r
Gyula - Hertelendi Ede: Nlrségi lápi rendszsrek
limnol giai-palec*ikol giai rekonstrukci ja

Siimegi Piíl: A Hajdris.íg fels pleisáocén
fejlfiéstcirténete

SzÓ r Gyula: Geokémiai paraméterek, mint
paleo<ikol giai indilcitorok

A PALEoÓKoLoGIAI aNrÉroN ELHA}.rGZoTT
ELŐADÁSoKBÓL:

A természeti er források kihasználás nak dinamilcaja
a neolitikum idején

A neolitikum' mint aá Gordon CHILDE ta annyian
elmondtiík, forradalmi v:íLltoást jelentett az emberiség
tÓrténetében. A viiltoás lényege nem az egyes
esz& z k, szerszámok formai- technikai áta-
lakrrlásríban' nem 

'ij anyagok és technikák alkal-
mazÁséban rejlik, hanem a ktirnyezettel szemben
min ségileg j vismnyt jelent. Korábban (még a me-
zolitikum idején is) áz emberek az koszisaéma
szerves, biir meglehet sen agresszív részet képezik -
gondoljunk itt a specializít vadiísz*ÓzÓssegekre,
amelyek a kÖzeps paleolitikum ta nagy t megben
ejtettek el bizonyos ríLllatfajokat" és amelyeknek
szerepe a jégkorszak végén minden bizonnyal
jelent sen hozzájárult (a klimatikus váltoások
mellett) egyes ríllafajok elt nésehez. A neolitikumtol
kezd d en azonban az ember nem csak része, hanem
egyre jelent sebb mértékben átalakffia is a
k rnyezetnek. Egyes fajok, fajtÍk' fejl déset
preferiíltan el segíti, másokat lokílisan vagy
globríisan - kiiÍt. A trip}í'lékon feliil is sztiksege van
bizonyos anyagokra, amelyek k áil egyre n velv
mértékben szerepelnek mesterséges anyagok. Mindez
fokozott mértékben kihat az á lalra 'termelt' hrrlladékra
(ea tárjuk fel mi, regészek) és sok csatornán kereszttil
visszahat a kÓrnyezetre. A ténylegesen megfigyelhet
innováci k, melyek k dil a legszembet n bb a
csiszolt k esz]<tizik és a kenámia megielenése inkább
ktivetkezményei az életrn dban bektivetkez alapvett
vríltozísoknak. Ezeknek jelent s része azonban csak
val jában komplex, a hagyomárryos régészet
diszciplinríris keretein tulmutat kutatásokkal
tisááztrato. Mint a rendkíviil sszetett probléma eryik
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résáertiletének szakembere, pusaiin szeretném
felviázolni a természeti er források és amk ki-
haszrrálásrínak problematikáját ebben a civiliáci nk
kiatakulása szempontjáb l rendkívtil jelent s
id szakban, jelezve a kutatrís jelenlegi Ííllásának
eredménye it, az alábbi f bb témak<irtik szerint :

Természeti ktirnyezet és telepiiléwiszonyok
- Lakott tertiletek
_ Teleptilési forma' lel helyek jellege

- Néps ríiség
Az él klrnyeret
- N<ivényvilág

- Allanrilág
Nyersanyagfel használás
- Természetes anyagok
- Mesterseges anyagok

T.Bir Katalin
Magrcr Nemzeti Muzeum

Míitargné de lmi é s Informaci s Ré sz le ge, Budape st

PaleoÖkologiai vizsgalatok a
fe l sz ínkÖze li ké pz tÍ dmé nye in

Nagtkunsag

AZ el a&ís a magyÍrr Alfrld érdekes tája' a
Nagykunság jellegzetes tiledékeinek, az alluviiílis
(infuzi s) lcisznek és fektiképz dményeinek. valamint
a holocén foly víá rétegeknek tiledéktani
(k zetsznrkezeti és mikrofaciol giai)' továbbá
paleoÓkol giai vizsgálatait ismertette. Ót tégtagyén
fettárás (Ttir kszentmiklÓs. Karcag, Kisujszillás,
Mez tur, Martfii) felszínktizeli fels&pleisáocén és
holocén rétegeinek k zetszerkezeti és szoveti
tanulmányozása, valamint Mollusca-faunájának
jellemzese segítségével b vítették a tríj sfiildrajzÍr l
és paleo<ikol giai viszonyair l kialakított képet. A
fektiképz dmények foly kt l tiívolabbi, álland
víáorítís iírterek lassan áÍaml vizeben, illetve az
ott kialakul áLll vizekben tilepedtek le. Az alluvirílis
(infuzi s) l sz, amely helyr l-helyre változ an
aryagosabb, illetve homokosabb, l-3 m vastag
kifejl dés . E képz dmény a radiokarbon vizsgiílatok
szerint 18-24 ezer éves, tehát fiatal fels pleisáocén
koru. Keletkezése n<ivényekkel gazÁagon ben tt
mocsaras ilrterekhez kÓtÓtt. A szelvényekb l el kerÍirlt
malakol giai anyag faj- és egyedosszetétele az
tiledékképz dés kortiLlményeit híven tiikÍ zi. A
foly vízi, az áilando vízborításri, ártén, illetve az
id nként kiszírad ártéri ktirnyezet a kvalitatív és
kvantitatív faunakép alapjan j l elktil niil erymást l.

Sz nolqt Miklos (+) - Krolopp Endre (++1

(+) J zsef Attila Tudom nyegtetem, FÖldtani és

, oslénytani Tanszék, Szeged
1+| Mapar Allami Faldtani Intézet, Budapest

A faciestani és rétegtani azonosítás geokémiai le-
het ségei

A ha7a1 szakirodalomban Ftildvririné Vogl Mária
(1964) els nek hívta fel a figyelmet a rétegazonosítiís
geokémiai lehet segeire. Más indíttatás, els so an a

lito-, bio_ és atomsdéra alaptÓrvényszeríiségeinek
megismerésere vonatkoz igény a
kcirnyezettudomiinyok kiteljesedését eredményeáe.
Egyes indikátorelemek' elempiirok. nyomelem
spektrumok segítségwel ery adott Íi'ldtani kor
szerkezeti erysegén beltil lehet ség nvílt a k zettestek
viszonylagos tagolásiíra, erységek
megktiltinb<iáetésére vaw párhuzamosítilsiira. u.n.
parasztrattgráflal megoldiísokra. IzotÓpgeokémiai'
szerves geokémiai és paleobiogeokémiai
m dszerekkel és más biol giai és finkai datrálási
m dszerekkel egyiitt ezek a viszgiílati m dszerek a
Íi'ldtani id&tér folyamatok tisztÍuásában
hasznosulnak. Kutatiísaink a tudomán}i ez.en fejlfiési
áramlatához csatlakoznak :

_ 
'ij kormeghauirozÁsi m dszefi dolgoaunk ki a

fossdlis csontsztivet szerves és szervetlen alkot inak
és struktunális felépítésének vizsgáIata alapjálr
(sZÖoR l982a.b). A m dszerrel ttibb, bazai karsá_
tertileten fel írt leletanyag frldbni korát hatiíroztuk
meg. Bizonyítottuk, hogy az elemzo m dszer kiter-
jeszthet a quarter Mollusca leletanyagra is.
_ a Mollusca héjanyagvtzsgá atríval igaz.oltuk, hogy a
B-, Ba-, Sr_, K- és Na_t'artalom, továbbá a Ba/Sr és
KNa elempiír paraméterek paleo<ikol giai
indikátorok, amelyek aZ sktirnyezet s tartalmára
utalnak.
* a kemotaxon mia 'ij lehet segeként. Pelerypoda
héjak vékonycsiszolatainak vizsgáIata és a héjak ter_
moanalitikai vizsgálata segítségével azonosítottunk
neryedkori és fels pannon tciredékanyagot.
A vizsgiílatokhoz sztikséges miíszer_ és m dszer_
fejlesztés lehet segét a KLTE Á*,inv- és F<ildtani
Tanszekén a debreceni ATOMKI fejlesáései. a
Magyar arumi F ldtani Intézet szakmai segítsége'és
egy témaorientált, tÓbb kutat helyet magába foglal
OTKA pétyánat (l54.sz.) tette lehet vé. Ezsn az ton
továbblépve, az alábbi analitikai mérés- és m dszer_
fejlesztéseket vetttik tervbe :

_cisszetett termoanalitikai és t megspektrográfial
m szer építése (DT.\ DTG, TG, DSc, QMS_EGA).
- ultrastnrktura vizsgi at (SEM, TEM technika)
- stabil izot paníny (13c, 18o) gyors és pontos
meghatiározása,
_ L4C radiogén kormeghatiíroás fejlesztése,
miiszerépítéssel

- aminosav spektrumok fossziliáb l t rtén
meghatiíroása GC-MS mér rendsrerrel
_ U_ és Th tartalom gyors meghatiíroása beta
intenzitiís méréssel és gÍunna spektrogriífiával,
m szerepítéssel.

A méréseket és adafeldolgozást korszer sít
szá'mít gépes rendszer kialakítasa.
Kutatasaink f irrínya nétuíny jellegzetes
kÓvtiletmentes réteg kemofácies tipizilástlt (edesvízi
mészk képz dmények, v r saryagrétegek,
durvaszemcses tiLledékek) és k<ivtirletes, els sorban
gazdag Mollusca-faunát tanalmazo típusfeltárások
részletes, komplex feluínísá't foglalja magába. Várhat
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eredményeink kronol giai, taxoniílis és

paleuikol giai téren szolgiáltatnak j adatokat.
SzÖ r Gwla

Ko s sut h Laj o s Tudománye gle te m,

Ásvany- és Faldtani Tanszék, Debrecen

GEoARCI{EoLoGIAI ANIKÉT

A Régészeti Trírsulat, a Magyarhoni F<ildtani Tiirsulat
Mérn<ikgeol giai Szakosztrilya és a Néprajzi Tiírsulat
kÓais el ad iilést rendezett |992. november 4'én
'GEOARCHEOLÓGIAI ANKÉT címmel, k esz-
k z k, épít anyagok vizsgá ata tÍrgyáhan a Magyar
Nemzeti Mrizeumban. A programban el adások
mellett videofilmeket is bemutattak.
Az tilés programja a ktivetkez volt:
Kertész Piíl: Bevezet
Simán Katalin: Fels paleolit kitermel hely és m hely

(Arka_Ko rlát) eloadás, videoval
Nyílhegykésato míihely a Los Millaresi erfib l

(Granadai Egyetem oktat filmje)
Bácskay Erzsébet: Az skori kovabányászat ku-

tatás{ínak eredményei Magyaro rszágon
A La Venta-i kovabánya (Granadai Egyetem ok-

tat filmje)
Bir Katalin: Öst<ori k eszkÓzik nyersanyagvizs-

gálara
Brian Adams: Edge-wear analysis: method and appli-

cations (tlaszruíati kopásnyom vizsg lat: a
m dszer és alkalmazisa). angol nyelven' maryar
nyelv tisszefoglal val

The Spear in the Stone (A lándzsa a k ben).
Rendeáe: Kim Mc. Kenzie, Australian Institute of
Aboriginal Studies. angol nyelven, maryar nyelv

' tisszefoglat val
Gilos Mikl s: Fiigg folyosok teherhord

k szerkezeteinek vizsgá ata Szekesfehérvrír'
tÖrténelmi belv:írosaban

Juhász András _ Scheuer Gyula - Szlaboczlcy PtíLl: A
di sgy ri vár épít kÓveinek szÍrmazása és

iíl lékonys á$ v izsgá ata.
Buzás Gergely _ Yarga Andnís: K fararyányok a

kÓzepkori Visegrádon
Marek István: A Lapidarium Hungaricum k zettani

munkiílatai
Hrila J zsef: K Mnyászat és k faragás néprajzi ku-

tatÍra Magyarországon
Video: Szikladal Gerecsei k bányászat (Lehel

Lász] és munkatársai, Néprajzi Mtizeum)
FaragÍassunk malomkÖvet - Sárospatak, Botk bánya.

(video, Rácz Gábor, MTV)

A geoarcheol giai arrkét el adásaib l Brian Adams
el adasrínak kivonatiit tessztik k 7ZÉ. Brian Adams az
Egyestilt Allamokbeli lllinois-i Egyetemr l IREX
tisátindíjasként j<itt MagyarorszÁEra, ahol kÓzel egy
évig tanulmányozza a haszniílati kopi{snyomokat
skori és sk kori k eszkÓzik n.

Használati kop snyom vizsg latok m dszer és
gtakorlati alkalmaz s

A haszrriilati kopásnyomok vizsgiílatiinak m dszerét a
pattintott k esz*'tizok funkci inak meghauirozására
iejlesaették ki. AZ EgyesÍilt Álamokban e ' a
m dszert és a vizsgiílati technikát Lawrence Keeley
mutatta be, 'Experimental Determination of Stone
Tool Uses (University of Chichago Press 1980)' c.

kcinyvében *.

A k eszk<'z éleit reflexi s ércmikroszk ppal vizs-
gáljuk, 50-400-szoros naryí ísban. A k eszk<iz

erykori funkci já'ra hríromfele haszniílati kopásnyom
alapjrín kÓvetkeáetnek; ezsk a mikroméret fel-
políroz dások, a kis sziliínkos lepattanások és a mik-
robaréuÁák'. Kísérletekkel bizonfltották, hogy ezBk a
kopísnyomok val ban lehet vé tesdk a régésznek
olyan k eszk<izik felismeréset, amelyekkel fát, Ít,
csontot, agancsot, nÓvényi anyagot vagy kagyl héjat
munkáltak meg. Eznn kíviil rekonstruálhat , hogy
hogyan használták a szprszÁmot pl. vágásra'
gyalulrísra, fiirásra. fiirészelésre, darabolrísra stb.

Ezt a m dszert hasznríltam egyiptomi paleolit k esz-
k Z k, illetve magyarorszÁgi neolit és bronzf<ori

k eszJ<ozik vizsgélatÍna.
A Sinai Félságet déli részen felrv Abu Noshra korai
fels paleolit lel helyen els sorban az ríllatok da'
rabolása és a b r megmunkiilása haryott nyomot a
k esz,kÓziktin. A Maryarország déli résznr l vizsgé t
k eszk<izÓket els sorban nÓvények vágrMra (ara ís)
és b r megmunkiílásríra haszruálttík.

A használati kopásnyom vizsgiílat j eszk z arra is,
hogy iu egyes tevékenysegi tertiLleteket behatilroljuk a
lel helyen. Ha a k eszkcizik el kertilési helyét gon-
doasan rÓgattk az ásatís során, akkor a kés bbi
használati kopásnyom vizsgiálat segítségwel megiíl-
lapíthat , hogy voltak-e a lel helyen speciális
munkatevékenységre haszniílt zonék' (pl. b rmeg-
munkil , agancsfarag helyek stb.) Iry a haszniálati
kopásnyom vizsgá at bozzájár:ul a lel hely funkciii-
nak rekonstruiílásához. Tágabb értelemben, ezsk a

vizsgáLlatok az emberi tevékenyseg változísait is
dokumentrílj ék' az id fiiggvényében.

Brian Adams
University of I llinois,

Urbana

* A k esz-ktidk használati nyomainak kíserleti
meghatározÁsa

Úxororu eserÁs És A FELTÁRT
LELETANIYAG ETHNoARCI{EoLÓGIAI VIZS-
cÁlera
CsaMi-Téliztildes, a késGrijk kori lengyeli kultura

/ca. 2800-2500 i.e./ lel helye megk znlitoteg 1,5 km2-
en tertil el, Budapestt l alig 50 km-re, a Gerecse
délkeleti nyutvanyaihoz tartozÍl 150-200 m magas

dombtuítakon. A kultura korai szakasához tartoz
telepiilésen és ennek temet jében 1978 ta folytak
risatesot Antoni Judit vezetésevel. Eddig kb. 6000 m2

kertilt feltárásra. A tertiLleten feltehet leg tÓbb kisebb
kÓztisseg élt egyidej leg. Erre utalnak a lel hely
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kÍiltinb<iz részein el kertilt. elsz rtan elhelyezked
éptiletmaradvr{nyok' hulladékgcidrcik és sírok. Csabdi-
Téliztildes egyike a lenryeli kultura legnaryobb
lel hel-veinek haánkban. A telepiilés minden
bizonnyal fontos szerepet játszott a ktiltinbtiz
kultririlk egvmás ktiz<itti kereskedelmében és
viszonylag kÓzponti fekvése révén cisszekÓt
kapocsként is miikexíhetett a dunánfuli' illetl'e a mai
Szloviikia déli részén él lengyeli csoportok ktiztitt. A
lel hely feldolgoásít ethnoarcheol giai m dszer
segítségével végezzílk. Ez a t bboldalri megktizelítés-
m d viszonylag rij és a gyakorlatban még alig terjedt
el hazínkban. Alapvet célunk az ethnoarcheol giai
m dszer bevezetése és alkalmazísa nagy kite{edésií
lel hely esetében. az rijk kori eszktizÓk késátésenek
és használatuk modjrín keresztÍil. Ezeft az ásatási
anyag feldolgozása mellett, azzul egyenl jelent ségu
kísérletsorozatot végztink. A kiserletsorozat alapja a
CsaMi_Télizlldesen feltárt kG' csont- és
agancseszkcizkészlet. A sokoldalri feldolgoás
érdekében kiilt'nfele szakirányri kutat gárdríbÓl baráti
munkacsoportot hoztunk létre. Tag;ai k z'tt
archeozool gus, régész, pateogeognífirs és pal*
botanikus kollégrík vannak. Felkéatik t bb
kismesterseg (fazekas. fafarag . b rdíszmiives.
textilmiives stb.) képvisel jét is arra, hogy munkiínkat
részvételiikkel és tanácsaikkal segítsek. A
kísérletsorozat helye maga a lel hely, ahol a
feltárások mellett 1985 ta foglalkozunk ilyen jellegu
kuta ísokkal is. A feltárasok és a kíserletek keretétil
nyári tiíbor szolgál' ahol diiíkokat' egyetemi
hallgat kat és érdekl d 'civileket' is szeretettel
látunk.

Az etnoarcheol giai szemlélet atapjai

Ahhoz, hogy az rijk kor folyamán használt eszk lik
funkci jának meghatiíroásiiban a lehet segekhez
mérten minél tirgytlagasabbak legytink, tÓbb
szempontot kell figyelembe venntink. Ezsk k ztil
els ként magát a tárgyat kell alaposan
megvizsgtílnunk: arryagát, sulyát, aLakját a rajta
találhat kopiísok, tÓrések elhelyezlredéset, ezsk
mértékét stb. Ktivetkez lépesként olyan rijk kori
ásatiíst kell keresntink, ahol a szerves anyagok is
fennmaradtak, igy pl. Svájc, Franciaorság,
Olasznrszág és Ném etorszÁg t parti cÓlÓptelepiilésein.
A hazAl- eszkÓz k nyelezesi, s így használati m dját
ilyen adatok segítségwel kÓzelíthetjiik meg. A
technikai megoldásokat tekintve a népraja
párhuzamok szerepe kiemelked : a világ egyes
tertiletein, i,gyr els sortan Melanéziiíban ma is élnek
olyan népcsoportok, melyek csak 50_70 éve hagytak
fel i{k kori szintet idéZrt, technikájukkal, igy azt
számos kutat nak sikertilt még id ben
tanulnuínyoznia. Az egykori eszkÓztik vizsgrilatiíban
nélktiltiztretetlen a gyakorlati prÓba, amely egyediil
igazn|ja elképzeléstink helyes vagy helytelen voltiít. A
kíserletek során, ennek megfelel en, az ásatiísi
anyagban szerepl esz*ÓzÓkh z anyagukban,

mérettikben. formájukban hasonlo darabokat
(tárryanként mintegy 50-100 db) kell készítenÍhk" a
néprajzi adatokb l ismert és az eredeti eszkcizÓkb l
kikÓvetke ethet nyomok alapján. AZ elkésztilt
darabokat ktiltinbÓz id tartamu. erymást l eltér
munkafolyamatokban kipr báljuk. Az eszkÓz<ik és a
velÍik végzett munkafolyamatok rekonstrukci ja egy
tol'ábbi kutatási lehet séghez nyujt alapot: aZ u.n.
mikronyom viszgálathoz' amely a tárgvak feltiletén
találhat késátési és használati nyomok mikroszJ< pos
vizsgé atát jelenti. A ''pr badarabok'' készítését és
használatiít végig dokumentríljuk. így pontosan
nyomon ktivethet . melvik eszkÖzrin milyen
munkafolyamat lrmlgyla nyomát. Ennek alapján pedig
megvizsgálhatjuk az ásatiísok leletanyagát. s a
n omok milyenségéb l cisszevetve ket a
"pr badarabokkal" - kcive&eaeftettink az egvkor
veltik végzett munkára. A kíserletsorozatt l fontos
kérdésekre várunk válasn': fiikrciz dik_e. és miképpen'
a lengyeli kulturában a megel z vonaldíszes és
Sopot-Bicske kultura tirtiksege az eszJ<Ózanyagban;
jelez-e és ffileg, milyen gazdasági_társadalmi
viíltoásokat az eszkÓzkészlet viíltozása, utalnak_e a
társva/r az életmodra s annak vá tozÁsaira a kultura
eryes terÍileti csoportjain beltil: a nyersanyag
beszerzésében mekkora szerepe volt a
kereskedelemnek' továbbá az eszktiz<ik
felhasznríás.íban rejl vrírltozatossígra.
A kísérletsorozat''melléktermékeként'' a jÓv ben
szeretnénk az általunk késátett szerszímok
segítségével felépíteni és berendezni egy jk kori
falu_modellt, melynek minden részletét pontosan
dokumentiíljuk. A kísérlet valamennyi mo7zaÍBtát a
feljeryzéseken kíliil fenyképezni és a lehet ségekhez
képest filmezni szeretnénk, az eredményekr l pedig a
szakfolyoiratokban illetve az ismeretterjeszt
lapokban folyamatosan tríjékoztatjuk az érdekl déket.

Antoni Judit

A rÉunprnKToR ALKALMAZÁsa A
nÉcÉszrTl KUTATÁsSAN

A femkeres miiszer felhasználásrír l szeretnék
néhíny gondolatot leírni, mert ry érzpm ez a téma
megéri eilapán sort. Sajnos elte{edéstiket tuítráltatja,
hogy jelenleg még csak valutríért szerezhet k be és
sokszor még az is. hogy a szakemberek nem ismerik a
mííszer felhasználásának lehet segeit. Egyesek
lebecsiilik, mások tulértékelik a képessegeit. Az els
pr bákoások á talában nem tlozzÍlk meg a viirt
sikert, f leg ha nem rendelkeztink a sztikseges
ismeretekkel.

Az elmult evekben szrrzrtt tapasztalataimat szeretném
megosztani mindazokkal. akik rászinják magukat a
fémkeres miíszer hasnÍ atÍra.

Néhány sza a mtiszerr l

A miiszer rítalában három f rés l ríll.
l. keres fej,
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2. teleszk pos szír.
3. míiszerhán a kezel gombokkal és az energiafor-

rással.
Ajánlott még a fejhallgat használata is. mert így a
miíszernek kisebb a fogyasztiísa (kb. négyszeresere
nciveli a telepek élettartamát!) és az egyébként ne-

+- xnífiHntr
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hezen hallhat jeleket is észlelhetjtik.
l. A keres fejek tÓbb átmér ben készÍilnek (28,20,
l l cm). Minél nagyobb a tányér átmér je, annál
mélyebben képes kijelezni atárgyak'at. de ezzel egyÍitt
cstikken az érzékenysege, teluít kisebb tárgyakat már
nem jelez ki. A femekkel er sen szr;nnyezrtt tertileten
j l haszruílhatjuk a ll cm-es tekercset a kis lehatolási
mélyseg miatt. A standard méret a 20 cm-eq
rt talában a cégek a gépeket ezzp| 

'írusitjÍík. 
Kaphat

u.n. véd sapka is minden átmér re. Ez nem más'
mint eg1 megfelel méretií miíanyagtínyér, melyet a
keres fejre htizuttk. Erdemes megvásárolni, mert a
keres fejet hatatlanul is sertilések érhetik, elég egy
kiáll vaskamp , amit eltakar a fii. T<'bbs giik vi7;á l ,
ezÁltal kisebb mélysegu víáen is hasznrílhatjuk.

2. A teleszk pos sár legtÓbbsztir tuírom részt l áll.
A trínyérhoz legkozslebb es rész miianyagbol késztil,
hogy a miíszer miÍkc'déset ne zava4a. Az utolso tagra
van szerelve a muszsrház. Ez eryes típusokniíl
levehet és a rajta találhat fémlemez segítsegwel az
tivtinkre felfiízhetjiik. Célsrerií megoldás, ha rossz
id ben kerestink.

3. A miíszerházon találhatjrrk a jelent sebb kezel
szerveket és csatlakoásokat. Tapasaalatom szennt
minimálisan a kÓvetkez kezel szervekkel rendelkez-
zen géptink.

_ be és kikapcsol gomb.
_ érzékenység tílít gomb'
_ fémmegktiltinbÓztet és szíir (discrimination)

gomb.

- lelet helyét kimér rendszer gomb.

- fejhallgat csatlakozás.

A jobb gépeken vannak még egvéb kezpl szprvek'
azonban ezpk árát nem a mi zsebtinkh z szabt/dr..

Segítséget jelent még az anal g h,ljelz . mely sokkal
finomabbb femmegkii <inbÓaetést tesz lehet vé. A
''keres frekvencia m dosít nak'' akkor vehetjtik
hasznát. ha tÖbb azonos típusri készÍilékkel kerestink.
Használata nélkiil ugyanis a gépek akár l-2 m
távolságr l is interferenciás zavart okozhatnak
egymásnak. A ''kiilcinbÓz talajtípusokra el re_
programozott lehangolás'' kényelmesse tesá a
keresest. de ha tiryesen haszuíljuk az "érzékenység''
gombot. ugyanezt a haulst érhetjiik el.

A mÍíszer haszniílata

Leginkább a terepbejánísruí hasznrílhatjuk a mtiszert.
Miutiín a talaj elszínez déseib l, a cserépan'vagb l
vary egyéb jelek segítsegwel lokalizí'ltuk a lel helyet,
a mííszer segítsegwel nagy eséllyel foghatunk neki
dati értékií femanyag keresesének. Keresés
szempontjáb l legideálisabb a sánt fiild vetés után.
amikor miír 2-3 es átnedvesítette és t m rítette.
AZza| hogy sánt fÖld n keresiink. bizonyos
értelemben n veljtik a miiszer hatékonysígát.
emtauan a prospektusokban k Z'lt keres mélység
kissé tulzott, mivel a wár1 cég a legidoiLlisabb
kÖrtilmények k zÓtt méri be a miÍszert. A val ságban
azonban a legritlcíbb esetben sikertil kell en laza,
nedves talajt kifogni, ahol a fem írryak a legnagyobb
feltilettiket mutatják a felsán felé. A sánt frld n a
mélyszfurtís segít a fémkeres nek. Az wszinadok
alatt a lel hely tÓrmelékszintjére bizonyos fiildréteg
rakodik. Ennek vastagsiígát igen j l szemléltette a
Szombathely déli részén talí'lt r mai kori lel hely'
melyet a Perint_patak által a parfalbÓl kimosott
tegulák segítettek felffiezni. A lel helyet fiives.
boátos rész ukarja. A k zeli színtásban elsz rt tégla
és cserepanyag van, melyb l gyaníthat a r mai kori
telep jelenléte, csak éppen pontosan nem
lokaliálhat . A patak áttal kimosott részen
megmutatkozott, hogy a kb. 50_60 cm-es sziirke szín
kultrrnéteget 40 cm-es humuszréteg takarta. A
mélysántás a kulfurréteget a miiszer számára
elérhet kÓzelsegbe bozta. Aá tapas attarn, hogy ha
egy lel helyet alalposan áwizsgiílok, akkor els
alkalommal a leletek 70 o/ra kigyujthet . A kÓvetkez
évben, brír a szántás rijra megfordítja a talajréteget,
csak kb. 15-20 o/aoS leletmennyiseggel szímolhatunk.
Val szín , hogy a t bb erltizedes talajmozgatás a
hordozo k zegnél nehezebb femanyagot egy kb. 20 cm
mély rétegben akkumulálja. A miiszerrel el keriil
anyag csak mint szorvány jtihet szímításba, de
nagérol a lel helyr l fontos irrformáci kkal
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sz.olgálhat. Egv 50x50 m_es teriiletet kb. 8 rás
munkával képes ery f átvizsgálni. A miiszer
használata szÍikségessé tesá. hogv a teriiletnek szinte
minden cm2_t átvizsgáljuk. Mivel a késziilék hangielet
ad' ígv a felszjnen hever anyagb l is a legiobbakat
l'álogathatjuk ki.
A fémanyag nem egyenletes eloszlása is fontos
informáci t jelent. A r mai villagazdaságoknál az
el kcrtil femanyag j l jelá az éptilet funkci ját. Az
érmek és fibultík nagyrészc ríltalában a lakoeptiletb l.
míg a ktiltinb<iz gazÁasági eszktiztik vagy a femanyag
hiánya gazdasági épiiletet vag-v raktárat jelez.
Találkoaam már olyan lel hellyel is. pl. Ba-
logunyomban vagy Ttiskeváron. ahol szinte az egész
rommezrín. mely igen tekintélyes méretíi volt.
egyenletesen kerÍiLltek el a kisbronzok, fibulák és
egvéb bronzairgvak. A villagazÁaság differenciált
eloszlásu femanyagával szemben ez inkább kisebb
faluktizÓsséget jelzeÍ sámomra. Az Árpad-tori
faluhelyeken a legnagyobb éremsiíríiseggel az egvkori
piactéren számolhatunk. melv általában a templom
k<iryetlen kcizelében van.
Összegene megiíllapíthatom. hogv ery lel helv de-
tektoros áwizsgátlás:íval elegend mennyisé gp datál
anyagot gp' jthettink ahoz. hogv legalább 70 o/vos

biaonság gal v égezzílk el a korm egkntÍrozást.

A talaj

A miiszer erd kben és réteken nem ad kielégít
eredményt. Minden olyan talajon így van ez, amelyet
nem mozgattak. Ves4rém kÓrnyékén kutattam a II.
világháboru nyomait. AZ erd kben elharyott
hadianyagokat általában 8-l0 cm-es Íiildréteg tatrarr1m,.

pedig még csak 4() év telt el. Kivételek azonban itt is
vannak. Olyan helyeken ahol a talaj er sen kcives,
vagy sziklás tertieten a takar frildréteg nem haladja
meg a 15 cm-es vastagságot, j eselytink van aÍTa,

hogy a leletek még a miiszer hat sugariin beltil van-
nak.

A keresés gyakorlata

A miíszerek:írltalában akkor képesek a legiobb hauís-
fokkal a femeket megkiilcinb<iáetni, ha megfelel
sebességgel mozgatjuk 2-3 cm-rel a talaj Ít'l tt. Kb.

r.aia És tanrÁsrA yuszez H026A

40-5() cm_es lépesekkel haladjunk aba udá < irányiíra
mcr legesen. gy a talajon j l láthat nyomot

A lcetEsrerer Vnqriui.-sel.l A rt-ÓZiur;L {.5cx-oa xozaersuu,|

hagyunk. mely segít abban. hogy megfolel átfedéssel
vizsgríjrrk át a teruletet.
A keres fejet mindig vizszintesen tartsuk a talaj
ftil tt. kb. 2-3 cm magassígban. A mííszer szÍrát ilgy
állítsuk be. hogy a talajial bezirt sz.oge 45 o/ros

leryen.
Keresés el tt érdemes megismerkedni a míiszer
fémmegktiLlcinbÖáet rendszerének képességeivel.
Fémtrírgyakt l mentes talajra helyezztink le
pr bauírryakat (huzalszeg! vasdr t. kovácsoltvas szeg'
patk . bronzérem. eztistérem) és pr báljuk ki. hory

hányas fokozatban adja mííszertink a ktil<inbtizo
fémeknél a legiobb sz rési értéket. A pr ba ktizben
természetesen titemesen mozgassuk a tekercset atárgy
frl tt. Tapasztalatom szerint a l0 fokozatu skalán 4-5
k rtili értéknél a kovácsoltvas tárgyakat még kijelzi,
de a vashuzal hulladékot miir nem. Ha keresés k zben
jelet kapunk, akkor a tárgy pontos lokaliálása
érdekében a PINPoINT gombot kell használnunk,
mivel alaphelyzetben a miiszer egy un. négyszÓgjelet
ad. A PINPOINT a|k'alnazásiíval kikapcsoljuk a
femmegkiil nbÓztet rendszert és egy un. színuszjelet
kapunk, amely a targy irányába er s<idik. A
keres fejet keresá alakban mozgaMa pontosan
kimérhetjÍik a tárgy helyét. Ha géptink jetez,
mozgassuk t$ra a tekercset a tertilet ft'l tt és mérjtik
k'l a tirgy megk zelít leges helyet.
Sokszor megÍ rténik, hogy jelez a géptink, de az

ismételt mozgatásra a keres fejnek nem ad jabb jelet.
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Ekkor is hasznaljuk a PINPoNT-ot. A tárgy pontos
helyének kimérése uuín egészen riivid mozdrrlatokkal
ingassuk a keres fejet a tiirry fiiltitt. Ha a kapott jel
nem tisÍa' pl. csak egy iranyba mozgatva ad jelet,

akkor a talajban vat színiiteg sámunkra értéktelen
tÍfigy van. Ha a jel j l érzekelhet ' akkor val sániíleg
atárgy helyzetét l adod an kicsi a visszaver felti{et _

pl. ha egy érem azélén á l.
A leletek kiemeléséhez a legiobban haszniilhat

eszk<iz az un. ti tet kaniíl. A lelet helyenek pontos
kimérése uuín megkezdjtik az ásást. A kitermelt ftldet
a gddÓrt l legalább 20-25 cm tiívolsiígra rakjuk le. Ha
a lelet l0 cm mélysegben nem kertil el , akkor ujra
mozgassuk a keres fejet a g dÓr ft'lÓtt. Ha nem jelez,

akkor a kidobott ftildet terítstik szet és a keres fej

segítségwel keressiik meg a leletet. Ífa az ásiisban 20_

25 cm mélysegen tuljutottunk, akkor a gÓdrÓt

szelesítstik ki, mert lehet' hogy nem pontosan mérttik
ki a lelet helyét. Ha továbbra is j l énékelhet jelet
kapunk. akkor val sániileg nagy méretíí tárgyat jelez

a miiszer. Ez eddig két esetben fordult el velem. Els
izben Pogánytelken' ahol kb. 50 cm mélysegben
mezngazÁasági vas szkozlelet, egy komplett r mai
kori eke keriilt el .

Másodszor T tvrízsony-Csauíron tÓr tt vaseszktizik és
kovácsszerszímokat jelzett 40 cm mélvségben.
Ásauísokon is j l haszniilhat a m szer. Egyrészt a
kidobott ft'ld áwizsgátlásána' másrészt az alapszint
alatti, riltalában kincsleletek megkeresésére. A ki_

dobott ft'ld áwizsgáá&funá a PINPOINT-ot hasznríl-
juk' mivel ezekb l a rétegekb l el kertil fémanyag
mentes az ujkori szennyez désekt l. Érhetik azonban
meglepetések is az embert. Velemszentviden vizsgiíl_
tam át a kidobott ftildet, amikor t bb helyen is
folyamatos PINPoINT jelet kaptam. Hiába ástam,

semmilyen femuírryat sem találtam. Kidertilt végtil,
hogy a kultrirrétegben nagy mennyisegÍí fémércrtig
találhat , bizonyítékául a kelta femmiívessegnek.
Szintugy meglepetést okoáat az ásatisi munkások
átal a ftildhalomba dobrílt cigarettásdobozok
alufoliája, a stirtiskupakok és egyéb femhulladék is.
Ezcrt a míiszer használata megfelel fegyelmet
kÓvetel az ott dolgozokt l is.
A miiszerek általában víáatlan fejiel kesztilnek. A
szár hosszÁlrak megfelel víáen is kereshetiink vele.

Nagyon vi'gyázz1uÍlk amnban, hogy a m sznrház és a
csatlakoz k semmiképpen s m éintkeruenek vizzrl,
mert ez a m szer meghibisodásához vezethet. Ez a

vízmélyseg fltalában 80-90 cm. Nem érdemes a szÁrat
meghosszabbítani, mert ennél mélyebb víáen mrir
nem tudrrrínk kiemelni a leletet anélktil, hogy a

fejtinkkel is a víz alá merti(nénk.
Eddig három lel helyet vizsgíltam, Brrdataván és

Balatonalruídiban ery-ery r mai kori villrát, Fenék-
pusarín az er dÉr-1-vizál Íedett terti{etét. Érmek és

fibulák kertiltek el , sajnos er sen korrodált tillapot-
ban. Víz alatti keresesnél ery rnrís modszert kell al-
kalmaznunk. El szir is egy speciális ásot kell
készítentink. Veryíink ery kb. 20 cm hossai, 5 cm
átméroj m anyag vintezstékcs vet. A végét vágiuk

le 45o-os szigben. A másik végét l kb. 7 cm-re
kcirkcirÓsen furjunk lyukakat egymást l l cm-es
tiívolsígra és vastag damitszllal há{ san fonjuk be. A
ferdén lwágott vége felé es részen 0'8-as fur val

oo
oo
oo 4-5cn Xrrr n lri

tt'il,pvnr,cs

uiz nr-erri usaedsnez

frirjunk lyukakat.
AZ elkésztilt szerszám haszniílatat a ktivetkez :

Miután jelez a mííszeriink, mérjtik ki pontosan a lelet
helyét. Snlrjuk be az iszapba mer legesen a cstivet és

emeljiik ki, rigy hogy az iszap a cs ben maradjon.
En án a fenékr l felemelt keres fej alatt huzzuk el a
csÓvet. Ha ismét jelez a gép, akkor a lelet a cs ben
van. Ezutiín szájával fiilfelé mozgassuk a víáen, hogy
aziszap a lyukakon át kimosodjon. Végtil a lelet fenn-
marad a hál fonaton. Ügyeljtink aÍÍa, hogy
semmilyen femtrírgy, g5r r , kar ra stb. ne legyen
aZDn akeztinkÓn, amelyikkel ásunk. Csak a lelet lehet

az egyetlen fémtárgy a keres fej k relében, ezért vart
szÍikseg a speciális ásora is, mely nem tartalmaz
femet.

A kereses elvi kérdései.

A gyakorlati fogrísok utiirr foglalkoznom kell még
nétuíny eM kérdéssel is. Mint az várhat volt,
trazrínkban is megielentek a kereskedelmi forgalom-
ban a femdetelÍorok. Áruk abazai vrísrírl k szÁméEa
is elfogadhat , és így komoly versenytiírsai leszrek
rÓvid id n beltil a kutat régésznek az amat r
kincskeres k. A jogszabríyok merwsege
kÓvetkeáében a leletek nagnésze a feketepiac sÖtét

csatorniíiban fog eltfurni és el bb vagy ut bb ktilÍtildre
kertilni.
Ahhoa hogy ezt megel zztik gyors és hatiírozott
lépeseket ketl tenni. El sz(ir is, mivel bárki
használhat, tarthat fémkeres m szprt, annak
haszniílatát és a megtaliílt tÍEsya/r- birtoklástít is
legalizílni kell. Fet kellene venni a kapcsolatot a

keresked kkel. Minden vásárl kapjon a vásiírolt
miiszer mellé ery tíjékoúAt t, melyb l megtudhatja a

kereses jogi vonatkozisait. A megtalríl a tfugyak
felett tulajdonjoggal rendelkeutrn, a"al a kitétellel,
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hogy azokat a helyileg illetékes m zeumnak k teles
bemutatni és megvételre felkíniílni. Ha a m zeum
lemord vásirlási sándékár l, akkor szabadon
értékesíthesse. Ebbe a kateg riába természetesen csak
a felsáni szorvrínyanyag tartozna bele, mely ? talaj
fels 20-40 cm mély retegéb l keriil el . Iry a
mizeumban bemuatott trírgyakr l a fontosabb
informáci kat regisztrálni lehetrre. Célszer lenne, ha
valamely archaool giai folyÓirat évente mellékletben
publikálná az azévben el kertilt leletek fontosabb
adatait a megtalál és a szakért régésznevével.

IIéglesi I'ajos

A szerkesztti

A fenti cikk "elvi kérdései' igen messze vezetnek. A
sznrz (ald nem égész) tíláspontja a jelenleg
érvényes jogszabályba iitk zik. Cikkét kétsegtelen
akfuatitása és nyilvánval j színdéka miatt k z ltiik.

MEGALAKULT AtZ ARCI{EOCOMP MULTIDISZ-
CIPLINÁRIs nÉcÉsarruDoMA}rn EGYESÜ-
LET

AZ ARCHEocoMP Multidisrciplináris Régészet-
fudományi Egyesiiletet az alapit tagok ktizgr lése
l99l. okt ber 3l-én hozta létre, megiíllapíwa az
egyestilet alapszabályát. AZ eltelt évben k r-
vonalaz dtak twékenységi tertieteirrk, ezért léptink
most a szakma nagyob nyílvánosságB elé.

^z 
egyestilet cétja: a régészettudomiíny multi-

diszciplináris mírvelése saját vagy rendelkezésre
bocstított eszk zikkel; a kapcsol d társtudományok
szakemberkepzésenek trímogatása; az érintett
tertileteken foly publikáci s twékenyseg el segítése.

Tag gr viszony: Az egyesiilet tagla lehet minden
magyaÍ és HilfÖldi természetes és jogi személy. A
tagfelvétel feltétele: legalább hfuom alapít tag aján-
lása.
Az egyestilet a befizetett tagdíjakbÓl, az eryesiiletnek
nyujtott felajánlásokb l, pályázatokon elnyert
támogatásolcb l, valamint saját tevékenységének
eredményéb l gazdátkodik.
Az eryesÍile! tagiai évi l.000,- Ft (egyeznr Ft) t^gdl

jat fizetnek. Evk zi belepés es tén id anínyos tagdíjat
kell fizetni.
Az eryestiletnek bárki nyujthat felajánlást, aki az
egyesÍilet éljaival egyetért. A felajánlás egyaránt
lehet készpéna dologi juttatiís, vary személyes szol-
gáttatás.
Az egyestllet twékerrysege: céljainknak megfelel en
jelenleg luirom f tertilet mírvelését tírzttik ki:
- archeometriai adatbázis létrehoása,
_ régészntt adatMzisok létrehoásának támogatása,

- a k zgy tjteményi vámít gép s kultrnra terjesáése,
elmétyítése.

Gytlai Ferenc
(elnÖk)

1YEMZETK zlnÍnnx

l99l szén az lparrégészeti Munkabizottsríg vendégei
voltak Sopronban Dr. Fiiry Klára, a Szloviík Nemzeti
M zeum munka írsa és Dr. Jozef Labuda a Szlovi{k
Btfutyászati Mrizeumb | Selmecbányár l. Megtekin_
tették a folyamatban le\' soproni kohorísatríst a
Potanann diíl ben. majd el adrísokat tartottak a
Soproni Mrizeumban:
Fiiry K.: Gemersky Sad (Ctim rnádasd) _ Somlrut

lel helyen felt'írt l1-l2. századi. Imola típusri
vasolvaszt m helyekr l @ozsnyÓi járris)

J. Labuda: Ú3atu iparrégészeti vonatkoásu kutatrísok
Banska Stiavnica (Selmecbilnya) városríban és
ktirnyékén. Az elfudások tartalmának egy részet
ttikrÖzik az Irodalom rovatban ismertetett
k<izlemények (Labuda l99l, Fiiryová et al. 1991).

Gomr;ri János
C,M konferencia

Dríniában kertit megrendezésreIlI.26 _ Iv.l. k z tt
a CAA (Computer Applications in Archaeology)
konferencia. Ez az els alkalom, hogy a mind eddig
éves rendszerességgel Nagy_Britanniában megrende-
zett konferenciát kiilfrld n' rendezték meg. Erre a
nÓvekv nemzetk<iá részvétel és érdekl dés adott
alapot. A konferencia helysáne Dánia második
legnagyobb városa, Aarhus volt, a renderyényt u
Aarhus University épti{eteben tartották. A konferencia
f szsntez i Torsten Madsen és Jens Andersen voltak.
3 napos et ad tilésen sszesen 85 el adiís hangzott el,
3 szekci ban. A konferencia utiin ery napos
kirándutás során a Jtitlandi félsziget északi részenek
régészeti lel helyeit látogattuk.. meg; e7Én kívql
lehet seg volt a Moesgraad_i Óstrsrténeti M zeuh
megtekintésere is. A CAA nem csak eves korrferencia,
hanem egyben bizonyos mértékig testtiletként is
m k dik. Soros eln ke Paul Reilly. Tervezeteket
támogat, szt ndíjakat ad és kiadási tevékenyseget is
folytat. A CAA 'szt ndíjaknak k sz nhet en lehettem
jelen a konferencián. Kiemelném, hogy megktil nb z-
tetett figyelemmel kíserik a kiemelked teljesítmé_
nyeket nÉÍÓ diákok munkáját és lehet séget nyujta-
nak szírnukra szakmai bemutatko zásra.
Célszer lenne, ha Magrarorságon is
megrendeznénk hasonl képpen évente _ a számitigép
régészeti (tá8abb értelemben; m zeumi)
alkalmaásfumk szentelt konferenciát. 1992. április
l5-én a VEAB es a MTA Régészeti Intézete
rendezésében mfu lezajlott ery sikeres felolvas iilés és
1993 . májuMbaÍ' hasodr konferenciát szervez nk.
Meggy zffiésem, hogy semmi sem segítené el jot an
a sámítástechnika által kínált lehet ségek grors
elterjedését, mint ew kell publicitással és
nyilvánosságsal meghirdetett rendsreres f rum,
amelynek eredményeit feltétlentil prrblik{tni kellene,
lehet leg csereképes (idegen nyelv ) formában.

T. Bir Katalin
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AKTI]ÁLIS INFoRMÁCIoK

Geofizikai konferencia

Az Ernopean Geophysical Society 1993 május 3-7.
kÓzÖtt Wiesbadenban megrendezi xWil. tilését.
Ennek keretében régészstl geofizikai kerekasáal_
konferenciara is sor kerii{.

(*, ouoouii;'H::n:f:'Tc*rY

\9/ wiesbaden,3 - 7 May 1ee3

GGnrnl Cont.ct & Rctiltr.tion Accomodedon

EGS oífice Tel: +49'5556't{'l0 Kurbariebe Wlabrdcn
Postíach 49 Fax: +,{9-5556-1709 Verkchnbrlrc
lt{ax_Flan<k-5tr. l Tx:965 5l5 coP d PostÍach 3t 40

KaÚenbug-Lindau SPAN: LlNt'tPl::EGs 62m Wigbaden
Fed. Rcp. emany EARN: US$@DGOGWDG5 Fcd. Rep' Gmmy

Te| +49417-17297n
Ft: +49411-778799
Tx: {t8 6939 ku d

Jelentkezesi hatÍírid : |993 . április.
ci:

További infonruí-

Pattantytis Á. u.

PetroarcheotÓgiai konferecia

Association for the Study of fuicient Marble & other
Stones used in Antiquity

ASryLgSIA
Alhens,17 -22 Moy

'l'hird lnlernational Conferencc

| | ..||i !\! \ í,.s'lt. ' r)I',t(rKHt'l'()s ' & 1'll}: NÁll()N^t, l'}](;llNl(:^t. t!Nlv}:llslíl'
' ; .,''';.Ii|,',.';' ;..,-i;i-''l'-i;i.l'ii,\íT.;Gt'tiT ,;iarr;tn;a;LiiI,,_iirliltrr i_i.,Il.,t,.

ASIIIOSIA Execultve Otficers 1990-93: Nomen Herz (Presi:lent), Merc Welkens (Íst Vbe-
Presl&nt), Lorenzo La?anil (2nd vbe-Presrden\, YaÍnis 

^/b1b,t8 
(Progr 1 Clairman)

Sámítástechnikai konferencia

Mr ltunk j v ie '93 címmel bemutat val egybk t tt
felolvaso tilést rendeztink 1993. rnijus l3-I44n a

tvíagyar Nemzeti Mrizeum dísaermében. Az iilés
tirgya a magyarorsági m zeumokban foly
szírnít géppel tamogatott kutatások jelenlegi helyzete
és eredményei. Kiemelt témaktir k a szfunít géppel

trímogatott régészeti elemzesek valamint a m zeumi
nyilvrántartrísi m dszerek alkalmazísa és eredményei.
Jelentkezesi hatírid : 1993. április 15.

Résryételi szírrdék bejelentés: Suhajda Attila

- Magyar Nemzeti Mrizeum, fax. 117'7806
El adás bejelentés és reztimék: T. Bir Katalin
- MNM M tárgyvedelmi és Irrform'áci s Részleg, fax
2-101-338
pf. 5852 (ella)

l'í

r t1 i

*: ln l,,rI'r ! I I

' I I r:
'rl:, l I

Az el adásokhoz maryar és angol nyelvií, max. l
oldalas reztiméket kériink bektildeni, szintén április
15-ig.
A reztiméket kédtik aZ adott formátrrmnak
megfelel en lehet leg floppy-n vagy hríl zaton
juttassrák el' ugyanis terveink szerint ezek mar egy
el zetes ktitetben az tilés idejére megielennek.

További irrformáci kért Suhajda Attilához (Magyar
Nemzeti Muzeum) lehet fordulni.

A Magyar Régészeti és MíivészettÓrténeti Társasag,
az MTA Régészeti Intézete, a Magyar Nemzeti
M zeum, a Gy r-Sopron Megyei Mrizeumok
Igazgat sága, a METESZ Soproni Szpruezste, az
MTA VEAB Tcirténettudom:ínyl Szakbizottsága, a

Scrabantia Trírsasríg és a soproni Lisá Ferenc
M vel dési K zpont 1993. május 2o'2l'én régészeti
filmek és videok fesztiválját rendezi meg Sopronban.

Jelentkezés és további informáci k G m ri Janosnál.

CSEREPARTNEREINK

A Tájékozra , angol nyelv <isszefoglal ja sámos
jelent s archeometriai kutatrísi centnunba eljut.
Cserébe saját, hasonl jellegu kisebb infonníci s
lapokat, nyomtatványokat kapunk, amelyek a MNM-
RI (volt KMI) szakktinyvtrírában hozzráférhet ek.
Ezekb l k zliiÍlk az alábbiakban válogatiíst:

Lithic Studies Society Anniversary ConÍerence

Lithic Studies:
Looking Backwards - Looking Forwards

st Hilda's College, Oxford

2-4 April 1993
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CSEREPARTNEREINK KIADVÁNYaISÓL És
rÓzÉnonrÚ rNIFoRMÁc tÓrcnÓl

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Soprintendenza Archeologica della Liguria

ARCHEOLOGIA PREVENTIVA LUNGO
IL PERCORSO DI UN METANODOTTO

ll lratto Gcnova . derivazione per Recco

li RollEKfo MAG(;I

ASMOSIA NEWSLETTER

Association for the Study of Marble and
Other Stones Used in Antiquity

Archaeological
Qo*putinf
NewSlettef

cEiÚÍRE UNlVERslTAlRE EURoPEEN PoUR LEs BlENs cULTUREts _ RAVE'io - PROGRAMME AcTlVlTEs 1992/93
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1. ANNCHISTICA
Cárami1rs, viltes etcomm í]oo Table ronde mai 1993 s. G lid'i (l)

dans l'ttalie al#m diavale et dans tes zones Exposition Rawllo G. Vannini (l)

circonrroisiner F. Wdernann (F)

Cenmidte, citá e cpnmerui
nelflala Íardena etab e neile ana ciranvicine
Cenrni:s' btí'l3 aítd t:el in lar<nedk'val laly
and in the suntunding at ar

2. ABCHEOLOG'E ET SC',ENCES DE LA TENNE
Scierrccc etmÍéÍianr l parimoinecr.dÜld: Cours t3_28 awil 1998 R. Lgíewg (F)
ta piere &s monuments.l. Donn es íondamentales Ravello (partthéoriqle) F. W'ldeoann (D
*Jenee trneadetdcl ptimonbaia.tale: 29_31 avÍil Íg9(l G. coppola(t)
la piata cbi mqunentLl. Dati Íon&mena Rome (paro pratique} M. Tabasso (tccRoM)
Sierrcgs arrd nararials oÍ the cultrrral heritaga: C. lanEarrlli D l Fá (l)

sbno br monumonB. l. Fondanrental daur ttL Utti Di Franco o
L Vlad Borelli (l)
B. HellY(F)

Chrorologies o ophysiques et a' h ologiquas Table Bonde 19 _ 20 mars 1993 F. W'Éernann (F)

dJ Pel oli iqrrSup rieur Colloque Í994 F.oídaÍ'i(t)
Cronologb ge sidn a ardtaologictn Rarlello l. Osson (S)
nel palao lb alrrdon Y.TeboÍin (n
G ophnic.l ad arcfieologicd dtrorrclory
in the UpperPaLeoli rb

Erroluton de l'orwironnement physiqp,re Table ronde t 1 novembre 1992 F. oÍlolani (l)
en PáÍiode hbbd$.: Sáminaire juin 1993 T. Had<ans (B)
Ewltzivp dta nbianp frsia C. AboloLindie (F)
in prio swia M. Bunio (l)

E'rol'Jlbn oí Ü'o pÜ'ydcal envirorment
in hboÍi:d p Ííod

Latuolledrptrnoinesubaqraiq.re S minairp Printemps 1993 W.Johannowsky(l)
La tmla &l pprtinorlio suágqueo Rawllo P. Giaanto a (l)

Pronairn oí urrdemaor cr'rl!'ral heritage L Vlad BoÍÍBlli (l)
M. EgloÍl(CH)
L P8ni EÍmini 0)
F. fuglioÍi (l}
F. toScfibto (l)
S.ltala0)

Utilisatbn delrystárrecd'inÍoÍmalion Coníérenco 3o/9-3/1o/t993 G. bck(GB)
géograghique en artÍr obgie Fawlb z staneb (Y1J)
ln4tb dd sisalri hÉ,ltlta,tici goqnna" P. Sommalla (l)
su,ll'archeolqb

lmpact oÍ geographic inbrmation sysbms
on ar aeology

3. HISTOIAE DES C/,VILISATIONS
Moulits a meules dans l'antiquité
Mulini a mole in ÚtidrÉ
Mills alÉ millsoms h antiqurry

Table mnde t993
Ravsllo

W. Johannowski(l)
J.-L Ftches (D
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Ay Melek Özer

METU' Dept.oí Physics

06531, Ankaa TUBKEY

Tel :(90) 421010o,0t3273

Fax : (90) 42101281

FIRST CIRCULAR

ARCHAEOMETRY 94

The 29 th lnternational Symposium on Archaeometry will be held at the Middle East

Technical University (METU), Ankara, 9-14 May 1994.

All sessions will take Place on the campus of METU.

Symposium topics will include: the daling oÍ organic and inorganic materials, anci nt

and historical technology (metals and nonmeials), arlifacls, provonance studies,

mathematical and statistical methods, prospection, and the study of human remains.

The symposium will include a one-day theme session entitled 'Science in Analolian

Archaeology'. ln this session invited speakers will present reviews of the most significant

developmenls and presentations oÍ submitted papers will also be included'

Those interested in attending the Symposium are reguested to complete the

enclosed Íorm and return it in no later than 5 May í993. only those responding will

receive a second circular with information on submission of abstracts, registration and

accomodations.

lt is anlicipated that abstracts of papers will be reviewed by an ínternational

committee of specialists ('convenors').

Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoaat
A MTA VEAB Ttirténettudomanyi Szakbizottsagának Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottságanak lapja
Kézirat gyaniínt!
Késztitt a Magyar Nemzeti Mtizeum Npmdajában, 20o peldanyban
Felel s kiad : Fodor Istviín
Nyomdavezet : Stemler Gyula
A szedés és a t rdelés az ARCI{EOCOMP egyesti{et szímít gépen és munkájában késztllt
Szerkesa bizottsiíg:
Bír Katalin (f szerkesá )
A szerkeszt bizotts.íg tagiai: G mrri János (Ipanégészeti Munkabizottság), Jár MáÍta (Archeometriai


