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Uj számunk kozponti témája az informatikai generácio valtas. Mint alapvet en interdiszciplináns
beállítottságu kutat k rendszeres foruma, aTájékoztat már tobbszor foglalkozotl az informatika
novekv szerepéve| az archeometriai és általában, a régészeti-torténetikutatasokon beltil. Most
tryy érezztik, a vá|tozás elérte azt a kritikus szintet, amikor a puszta mennyiségi novekedés
min ségi ugrashoz vezetett. Meg|elentek - számunkra is hoz-záférhetoen - a munkaállomások,
fokozatosan kiépilt az akadémi ai szférában az elekÍronikus hál zat, hely, országos és nem zetkozi
szinten. Beindultak Magyarországon is az álland an irj informáci t sugárzo bálozati szolgáltato
kozpontok, és alakul ban van a Magyar Elektronikus Konyvtár. Mindezen kedvezo jelenségek
hatása nem mirlhat el nyomtalanul aztpanégészeti és Archeometriai Tájékonat (IRAMTO) felett
sem. A Tájékoztatot - most már negyedik alkalommal - számítogépen állítjuk elo,, elozo számunk
ta egészen nyomdakész állapotig . Ez sajnos nem járt egytitt a Tájékoztat rendszeresebb
megjelentetésével, aminek az akadoz informácio áramlás mellett kétségtelentil oka volt az j
eszkozok munkába állítása k rt'ili számos tennival
.

sajt felé tett rijabb jelent s lépéstjelent. Az IRAMTO 1995-os
szama és ennek angol nyelvii melléklete el szor kertil elekÍronikus médiákon keresztiil is
1995-os számunk az elekÍronikus

olvashato v ltozatban 'terítésre', mégpedig az ezévben megindult Magyar Elektronikus Konyvtár
muzeologiai és régészetipolcán . Az elektronikus konyvtár elérhet az INTERNET_en szoveges
formában pl. GOPFIER (Pocok) szerveren vawa www (World Wide Web) hálozaton, jelenlegi
helye a SZTAKI Helka nevezetii számitogépe (mek.helka.iif.hu). A tartalom számos eleme is
informatikai vonatkozásu híreket tartalmaz _ reméljtik, ilj kozonségunk szítmira is érdekes m don.

Tavalyi igéretÍ'inkhoz híven kozoljtik a két Munkabizottság tagiainak elekÍronikus címétis
reméljtik, ezzel is szolgálhatjuk f célk'talzéstinket, a régészetben, mtitárgyvédelemben és az
ipanégészetben az informácio és a kapcsolatok ryors, hatékony terjesaését.

Hílozaton kereszhil is várja meg|egyzéseiket, kozlendo anyagaikat a szerkeszt
Biro Katalin
h585 2tbi@ella.hu
T.

Kovetkez számunkban a háiozaton keresztÍil elérhet archeometriai, iparrégészetitárgyil
adatbár;isokr l és egyéb informáciokrol adunk áttekintést.
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A szERKEsZTo (ISMETELT) rÉnnsn
Tisztelt Szerz k!

A

Tájékoztato szerkesztése, immár l99o ota
folyamatosan' számitogéppel torténik. Mivel
anyagl lehet ségeink a szerénynélis
szerényebbek, a szedés és a tordelés koltségeit
megkímélend , a lapot teljes egészében
magunk állítjuk el , egészen a nyomdakész
kéztratig. E|ozo számainkban már kértem a
Tisztelt Szerzoket, hogy akinek m dja van rá,
számítogépen (szovegszerkeszt n) készÍ'ilt
cikkeit, meg|egyzéseit lemezen adja le.
Szerencsére, sokan meghallgatták kérésemet.
Talán segít a cikkek számitogépes leadásában
az Aktuális informáciok rovatban kozolt Email lista is.

A szerkesztciség címe:

(kandidátusi értekezés)

Benk

Lánár. Kerárniakban

lev

kvarckristályok termolumineszcens trrlajdonságainak wzsgálata és aLkalmazásuk a
kormegh atár ozásban (kandidátusi értekezés)

Balla Márta szervezte meg (és végerte
részben) a nagy val színiiséggel Magyarországr l, gyan s korulmények kozott

Amerikába kertilt, r mai kori, rin. Seuso kincs
természettudományos vizsgá atut. A munkában másik bizottsági tagunk, Medzihradszky
Zsofia is résávett.

Bizottságunk 1994

decemberében

felolvas tilést tartott, amelynek keretében
Nagy Mihály, a Magyar Nemzeti Muzeum

h5852tbi@ella.hu

AZ ARCHEOMETRIAI

MUNKABIZOTTsÁc nÍnnt

Az

elmirlt id szak eseménytelensége az
archeometria teniletén látszolagos: a

munkabizottság tagiai nagyon sok vizsgálatot
végeaek, konferenciákon el adásokat
tartottak bel- és hilfoldon egyaránt, számos
cikk jelent meg. Bizonyítékkéntálljon itt
néhány adat.

Egy

munkabizottsági tagunk nagydoktori
fokozatot szerzett' négy pedig megvédte
kandidátusi értekezését.Az Ót munka k zi'il
háromban jelent s szerepet kapott az
archeometria:

Csapo János: Kérodzo háziétl'lataink
kolosztrum és tejosszetétele, és néhany
osszetev analitikája (nagydoktori értekezés)

T. Bir Katalin: A kései neolitikum
k

eszkozei és nyersanyagforgalma a magyar
Alfoldon (kandidátusi értekezés)

Páloczi Horváth András: Hagyományok,

kapcsolatok és hatások

Gyulai Ferenc: Torténeti okol giar
vizsgálatok egy kés népvándorlás kori
teleptilésen - Fony d-Bélatelep rekonstrukcioja a novényleletek alapjan

a kunok

kulturáj ában (kandidátusi értekezés)

régészeti

régészea

Seuso kincs

Az MTA

Zenetvdomanyi Intézetének

torténetével
foglalko zo1ít., Balla Marta és Medzihradszky
Zsofia pedig a mutárgyak természetfudományos vrzsgálatainak eredményeit
ismertette.

szervezésében1994 szeptemberében
megrendezésre kertilt nemzetkozi

szimpoziumon (International Symposium
Organ of Classical Antiquity, The Aquincum
organ a.D. 228) Borszéki János és Gegus
Ern el adast tartottak vizsgálataikr l, az
elemanalitika alkalmazási lehet ségeir l
régészetileletek esetében.

Ugyan k a British Museum irltal

nemzetkozi numizmatikai

szenrezett,,

konferencián
be.
l
számoltak
éremvizsgálataikr

T Bíro Katalin az

Archeometry'94-en,
Ankarában tartott el adást az akkor még
átadás el tt áll archeometnai adatbánisrol.

Ugyanezen a konferencián Balla Márta és
Székely Balázs poszterrel szerepelt.

Járo Márta posztert mutatott be

oktoberében Berlinben

az

1994.
rendezeff, a

sorozatban negyedik, nemzetkÓzi, roncsolásmentes vizsgá|atokkal foglalkozo
konferencián (Zerstorungsfreie Untersuchungen an Kunst- und KulturgUtern).
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Ugyan el adast tartott a

franciaorszátgi
Angersban 1994. olc berében, illetve Semuren_Auxois-ban 1995 szeptemberében megren_
dezésre kerult nemzetkozi, textíliákkal, illetve
femekkel foglalkoz konferenciákon.

Gyulai Ferenc az arclteobotanikai uzsgá|atok

Az l994_es év során sor kertilt az OTKA
RégészetiMiiszerkozpont installálasara és
betizemelésére. Képelemzésivizsgalatok
késztiltek tobbek kozott avar sájvégekr l
készrilt rontgenfelvételekr l
mutárgyakr l (d. alabb).

és

egyéb

uj eredményeirol adott tájékoztatist.

Megj elent tanulmányok

(A konferencialcr l sz lo beszamol l(at ld. a
NemzetkÖzi hírek rovatban.)

- Él ehi s zeÍmarad ványok an alitikai izsgálata.
Miitárgyvédelem 22 (|99 4), 22l -228.
- D é|-Zala n o vén yvtlága. D é|-Z ala áll atvil ága.
Nagykanizsa. Monográfra. Szerk.: R zsa
Mikl s. Nagykanizsa 1994, 43-82.
- A Kárpát-medence haszonnovényei a 9-10.

Három munkabizottsági tagunknak lehet sége
nyílt ilj, miitárgyvizsgÍ attal foglalkoz
laborat rium
felszerelésére.OTKA
támogatással kiéptilt a Magyar Nemzeti
Mirzeum videomikroszkopos laborat riuma,
és FEFA keretb l, Kriston Lászlo vezetésével
a Magyar KépzomíivészetiF iskolán hasonl
laborat rium kezdte meg miíkodését.Ez
utobbi a ffiiskolai hallgat k természetfudományos képzését,a képz miivészeti
alkotások elemzését szolgálja.

Jar Marta

században. Honfoglalás és régészet.A
honfoglalásr l sok szemmel I. Szerk.. Kovács
Lász|o. Balassi Kiad , Budapest, 1994, 3ll
p.,247-258 p.

Elkészítetttanulmányok

Tempus reparatum, Oxford.

Endr

novénym

A

visegrádi királyi palota kertjének ásatása
során, Zalavár kozépkori rétegeiben ujabb
novénymaradványok kertiltek el , melyeknek

:

- Plant exploitation and agriculture. In:
Bartosiewicz L. (ed.): Animals in the Urban
Landscape in the Wake of the Middle Ages.
_

UJ EREOVMNYPK AZ
ARCrm oB o TANIKA TERÚLE TÉN

:

wzsgi

-

d

17O. szarmata és Arpád_kori

aradvinyainak

ata.

l

Za|aszentbaláas-Sz

archaeobotanikai

hegyl mezo rézkori

Feldolgozésok késztiltek Budairjlak romai

és élelmiszermaradványainak wzsgálata.
- Umwelt und Pflanzenbau in Transdanubien
wáhrend der Zeit der Urnenfelder_' Hallstattund La- Tene Kultur. In: Jerem,E. & Lippert,
A.eds. : Die Osthallstattkultur, Archaeolingua

Arpád-kori objektumainak novényleleteir l
valamint Vác belváros kozépkori rétegeib l
származ novényleletekr l

- Az OTKA

iszapoltatása folyamatban van.

kori rétegéneknovényleleteir l, egy
gorÖgországi (Pithos) 1992' éVi ásatás
novényleleteir l, Endr d l70 szarmata és
.

Fenékpuszta l993. évi ásatása során kiiszapolt
novényleletek feldolgo zisa folyamatban van
:

Kiértékeléskésztilt a kovetkez lel helyek
anyagárol.

d) 1993. évi ásatás
(8/l3. godor) mag- és termésleletei
- Gor L-6 és H-5 objektumainak mag- és
_ Lussonium (Dunakoml

termésleletei
- Zalaszentbalázs-Sz

l hegyl mezo rézkori
teleptilés novényleleteinek és élelmiszermaradványainak uzsg Lata

telepiilés nÖvényleleteinek

7.

képelemz rends

RégészetiMuszerkozpont
zeÍe (OTKA Hírlevél).

Konferencia részvétel

:

_

Die osthallstattkultur, Sopron 1994.

május
adásom: Umwelt und Pflanzenbau
in Transdanubien wáhrend der Zeit der
Urnenfelder-, Hallstatt- und La-Tene Kultur.
- European Association of Archaeologists
Ljubljana, 1994. szeptember 22-25.
El adásom: Late Migration Period
Agriculture in the Great Hungarian Plain.
- Deininger Imre szÍ'iletésénekl50.
évfordul ja tisáeleJére emlékkonferencia.
Keszthely, 1994. november 25. El adásom:

l0-l4. El
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Az

archaeobotanika jelent sége és jelenlegi

korszakok ktiztil szintén fontos adatokat

_ Régészeti novénytan tárgyat okÍattam a

kaphatunk a bronzkori urnamez s kultura és
a mészbetétes edények népe kulturájanak ezen
a teriileten eddig még nem kutatott
jelenségeinek, kulturalis osszefiiggéseinek
meghatározasához. Jelent s a már 5 bénzal
képviselt kelta telepÍiléskutatása is. Az egy
rétegii, korakozépkori temet ben eddig 716
csontvázas sírt tárhJk fel' (ebb l kb. l0-l5 a
bronzkori, kisapostagi kulturához tartozo
csontváz). A bronzkori hamvasztásos
temetkezések száma kozel l40. Az OTKA
áital támogatott kutatás keretében kémiaiszerologiai-, torténeti antropol g'a' vizs-

eloadást tartoffam.

mintavételeket,
kerámia- és femanalíziseket, archaeozool giai
értékeléseketvégezttink el. Ennek során a
mintegy 400 csontvázmaradványon elvégzett
szerologiai vizsgálatokkal (nem, életkor,

helyzete.

Nemzetkozi kapcsolatok

-

:

Tagja lettem az European fusociation of

fu chaeologists szervezetnek.

- A

British fusociation for Central

and

Eastern Europe támogatásával 1994. jirlius
l0- l 7 kozott részt vettem Londonban' a
RégészetiIntézetben tartott''Identification of
Fibres" c. tanfolyamon.
- oktatás:

szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzo
F iskola régész-technikus szakán.
- Az ELTE régészhallgatÓknak ''Képelemzési
vizsgálatok a régészetben''címmel bemutato
Ismeretteqesáés:

- Résá vettem a

Sziuhalombattán

létrehozando szabadtéri vaskori muzeum

tervének elkészítésében.

_ Kozremíikodtem a North Carolina

State

University Balaton mellékr kulturális

antropologiai felmérésén.

- Ket Tv

felvétel (Dimenzio) és egy rádio

felvétel (Mindennapi fudomány)

késztilt

velem.
archaeobotaniktt s,

MTA

Gyulai F'erenc
Régészeti Intézete

Budapest

ARCHEOMETRIAI VIZSGALATOK A
VORS-PAPKERT LELÓI{ELYEN
FELTART TEMEToK ANYAGÁN
VÖrs kozségtol nyugatra, a Papkert nevi
határrészen a Kis_Balaton elárirasnását
megel zo leletmentési program keretében
l983-ota folytatunk régészetifeltarást. ltt
kerult elo az a 8l9 szinad fordulojátol a 10.
század végéigfolyamatosan használt temet ,
melynek teljes feltárasa és komplex
fel do l go zása rem ényein k szeri nt hozzájárulhat
az avar kori lakosság 9 -( l0 ) századt
továbbélése és az Arpádkori magyarság
etnogenezise problémárnak tisztinásához. A

lel he|yen el fordulo egyéb régészeti

gálatokat, palinologiai

vércsoport, kollagéntipus, dekompoáci s
index meghatározása és ezek matematikai
statisztikai elemzése eredményeként) sikerult
a csontvázas temetkezések kozott bizonyos
bels id rendet és Szerogenetikai kapcsolatokat megállapítanunk. Ezek a szerologiai

kronologiai egységek fedik a régészeti
leletanyag alapján kialakíthat csoportokat, a
kralakulo, genetikailag nagy valoszíntiséggel
osszetartozo egységek pedig hilonboz
régészetileletanyagga| rendelkez temetkezéseket sorolnak egy''család-strukturába''.

A kutatás folyamán a tématervnek
megfelel en a lel hely feltárásával párhu-

zamosan már tobb el adást tartottunk hazai és
nemzetkÖzi konferenciárkon, a kutatáskozi
részeredményekrol az alábbi publikáci ink
jelentek meg:

Takács I. : L szerszám okozta elváltozások
népvándorlás kori és honfoglalás kori
csontvázakon GVIFME l99l , ?56-276.):

Szentpéten J.:

Késoavarkori lovas

temetkezések Vorson (I\trNffi l99l
27 6.\;

K lt

,

265-

L.-Lengyel I.-Pap I.-Szentpéteri J.:

Etnikumok' régészetikulturák

a

kora
megyei
kozépkori Pannoniában. Egy Somogy
régészeti ásatás el zetes eredményei - Vors.
(JamE XXX-XXXII, 1992. 283-307. );
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L. K lt -I.

Lengyel- I. Pap J. Szentpéteri:
Vorláufige Ergebnisse der Ausgrabungen am
Graberfeld Vors aus dem 9-l l. Jh. (SlovArch
n-D t992,223-241.)
K lt L. Honfoglalas kori tegezes sír Vorson
(HON{E XXX-X)Oil ts93, ar-alfl;
Takács l.-Bartosievicz L. : L csontváz leletek
Vors Papkert avar kori lel helyr l (HOME

)oo(-)oo(

1993, 597-684.)

KÖlt Laszlo
HAZ AI FÉMFoNALKUT AT
EREDMÉNYEI

ÁS

or Úlenn

Magyarországi ásatásokb l származ
fémfo n alak k szítéstech n ilc[j a
M. Jár , A.L. T th: Mode de fabrication des
fils métalliques provenant des fouilles en
Honrie in: La conservation des textiles
anciens, Volume des contributions des

Journées d'Études de la SFIIC, Angers, l9g4,
pp. I 57-t67

A régi korok
textíliáin

világi és egyhÍ:.zi oltozetein,
el fordulo
femfonalak

készítéstechnikájárol viszonylag sokat tudunk.
Annál kevésbéismerjuk viszont a szegényebb
rétegek ruházatát, használati textíliáit diszito
femfonalakat. Tizennégy hazat ásatás során
el kenilt femfonal_maradványok készítéstechnikáját tanulmányozfuk optikai mikroszk ppal, pásztázo elekÍron-mikroszk ppal,
elekÍronsugaras mikro-analízissel.

Anyaguk alapjin ot nagy csoportba lehetett
sorolni a mintákat:
- aranyozott eztist,
- ea)stozÓtt réz'
_ eztistÖzott és aranyozottréz,
- sárgaréz,
_ sárgaré zze| borttott réz.

Az els csoportb a tartozo minták egy oldalon
aranyozott, illetve két oldalon aranyozott,
keskeny szalagok felhasználásával készultek.
Az el bbieket aranyozott eztist foliáb l
váglitk' mig az utobbiak aranyozott eztistdr t
elhengerlésévelkésailtek'
eztistozott rézb l késztilt fonalak kozott
voltak eztistozott rézdrotbol készÍiltek.

Az

Találtunk két, eddig ismeretlen technikával
el állított darabot is. Ezek keresztmetszete

kozel négyszogletes, és belsejrikben tireg van.
További vizsgálatok szÚkségesek annak
megállapitására, hogy hogyan készítették
ket.

Egy dr tot találfunk, amely eziistozott

és

aranyozotí rézb l készrilt. Egy rézrudat
el szor ezÚstfusttel borítottak (hevítették,
políroaák), majd aranyfiist kenilt az
ezristozott felUletre ugyanilyen m don.

Ea,ftán vékony, a jelen esetben kb. 0.15 mm
átméroju dr tot h nak a dupla femborításu

rudb

l.

T bb, 14_18. századra datá t sírbol kenilt el
tombakb l (kisebb, max. 20% cinket
tartalma zo rézotvozetb l), illetve sár garézbol
(2o-4o% cinkÍartalmu rézotvÓzet) késztilt
femfonal. Egy tombak_borításir rézdr tot
találtunk, amely feltehet en nem cementálásal
(réz kezelése cinkg zben a feluleti réz-cink
otvozet el állítására), hanem réz vékony
tombak lemezekkel tortén borításával

készult. Rajta sokkal vastagabb a cinktartalmir
réteg, mint a cementálásal el állított
dr tokon.

lVlrízeumi kiállításokon találhat

réteges
'
szerkezetÍi fémszalagok és dr tok.
A fémbevonatok készítéstechnikájának

rekonstruálása

M. Iáro, A.L. T th:

Possibilities of

reconstruction of metal coating techniques
used for solid metal strips or wires in museum
textiles, in: Proceedings of the 4th
International Conference on Non-Destructive
Testing of Works of Art, Berlin, 1994, pp.
544-553

Fémfonalakat évezredek ota használnak

textíliák díszítéséhez.A fémszalagbol,
dr tb l, illetve femmel borított szerves
anyagb l vágott szalagokb l el állított
fonalak készítéstechnikája sokat vitltozott az
id k folyamán. Eleinte arany, illetve eztist volt
az alapanyag, kés bb aranyozott eztistot,
aranyozott vagy eztistozott rezet, esetenként
eztistozott és aranyozoIt rezet, sárgarezet'
sárgarézzel bontott rezet stb. is felhasználtak.
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tortén borítás technikája is sok

változáson ment kereszttil.

A

femfonalak

készítéséhez
alkalmazott femszalagok
szélességeátlagosan o,25-o,4o ffiffi,
vastagsága 0,006-0,030 ffiffi, a bevonatok
vastagsága csak ritkán haladja meg a o,oo2o.oo4 mm-t. A muzeumi textíliákon
femfonalként el fordul dr tok
átlagosan

o,o5-o, 1 o mm.

átmér je

A femszalag vagy femdr t 2-3 mm-es darabját
mtigyant ába ágyazva políro zits után méréseket
végezttink a keresztmetszeten elektronsugaras
mikroanalízissel. A peremt l fél mikronos
lépésekkelhaladva a minta belseje felé
vizsgáltuk a oÁ-os osszetételt, majd
koncentráci -mélység
elkészítetttika
E
tanulmányozva
diagramokat
diagramokat.
az esetek tobbségében azonosíthat volt az
alkalmazott - a korabeli fonásokb l már
ismert - fembevonási (aranyozási, eztistozési
stb.) technika. Egyes mintáknál eddig nem
ismert eljárások (pl réz borítása sargaréz
fu sttel) felhasználási lehet sége is felmenilt'

Jaro Marta
Toth

Attila

és nyomelemek meghatarozás hoz ezeket a
mintákat vált áram ívben végzett teljes
elpárologtatas m dszerével elemezttik, a
nagyobb koncentráci jri alkot kat pedig a
mikromennyiségii minták feloldása és az
oldatok nagyfeszÍiltségti szikrakistilésbe
porlasztása ritjan síkrács-spekÍrográtral felvett
színképekkiértékelésévelhatároztl:k meg. Az
eredményeket az el adasban ismertethik.

Régészetileletek, f ként okori bronzérmék
wzsgálatára a továbbiakban el nyosnek
találtuk a tézer-mtkroszínképelemzésm dszerét, megfelel alkalm azá.s;i feltételek kozott
(2). Foglalkoztunk a régeszeti mintak inhomogenitásával, valamint a kozvetlen lokális
mikroelemzések kalibralasi gondj aival.
Idézett irodalom:

1l Kaba, M.: Die RÖmische orgel von
Aquincum (3.Jahrhundert). Akad. K.,

Budapest - Bárenreiter-Verl., Kassel-BaselTorus-London, 1976.

2l

Gegus E.: Archeometrical Research in
Hungary, Ed. M.Járo, L.K lt . National
Centre of Museums, Budapest, 1988. p. 165.

Gegus Erncí
Veszprémi Egtetem, Anal. Kémia Tansz.,
MTA Kut. csop.

oKoRI REZÖT v )ZETEK MIKROSZÍNKÉPELEI\/IZE SE Ésdz AQUINCLMI
ORGONA

El adás

az

Szimp ziumon

Aquincumi

Orgona

Valamely régészetilelet kémiai osszetétele
ismeretében tájékoz dhafunk a tárgy jellegére
és eredetére vonatkozoan. AZ, otvozettípus
megállapításán tul a legfontosabb eltgazítátst
az anyagban jelenlév kisér és nyomelemek
min sége és azok mennyiségi aránya nyujtja.

Értékesrégészetileletek wzsgálatéthoz j

kimutatási képességiironcsolásmentes vagy
kvázr-roncsolásmentes elemzési m dszerekre
van sztikségtink. Az aquincumi orgona
kiválasztott alkatrészeinek elemzéséhezerre
valo tekintettel mikro-színképelemzésimodszereket választottunk (l ). Minthogy rontgenfluoreszcens vagy optikai spektrometriás
lokális vizsgálo modszerek erre a feladatra
nem alkalmasak, mg-os mennyiségu mintákat
vetti.ink ki az egyes alkotorészekb l. A kísér

RoMAI REZÖTvoreTEK ES AZ
AQUINCUMI ORGONA

El adás

az

Szimp ziumon

A

r

Aquincumi

orgona

maiak nem ismerték ugyan a nszta cinket,

de használták rézzel alkotott otvozetét, a
sárgarezet. J l ismert volt az on es a réz
otvozete, a bronz, es széles korben
alkalmazták az lmot, tobbek kozott az
lombro nz ÓtvÓzetben is.

Az kori

rézÓtvozetek

inhomogének. Ennek

f

nagy

mértékben

okai:

fárz,is'

elktilontilés, rétegképzodés, rossz oldhat ság,
tokéletlen vagy részleges megolvadás, rossz
elegyedés. Fáaisdiagramokon es fémmikroszkopos felvételeken szemléltetttilq milyen

problémát okoz

ez az

inhomogenitás a
mintavétel során. Ennek kozetkenében nem

)il-)ilIl EVFOLYAM
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adnak kell en reprezentativ eredményt a
roncsolásmentes feltiletvizsgál m dszerek,
hanem frrrással, kaparással, nyírassal kiveff
mintákat kell hasznalni. Az értékestargyakat

legkevésbékarosít m dszerek egyike a
mikro-firrással végzetl mintavétel ( l ).

Az aquincumi orgona alkatrészeinek
kíméletesmintavételi és elemzési eljárásait (2)
taglalta Gegus Ern el adasa. Az alábbi
tábláaatban foglaltuk ossze az elemzési
eredményeket, amelyek j l jellemzlk a r mai
kohászat és technika ismeretanyagát.
Az orgonarészek

A ffibb elemek tartalmao/o

Mai rendel-

megtevezése

Cu Sn Zn

tetés es fel_

Pb

hasmálrís

Sípok es

gyi'rÍilq

78-85

0-3

l3-l9

vírgaréz:

lernezek

kÍirt lq
csovekstb.

Síplábak es
és szabáloz

85-95

3-ls 0-2 0-0.5

k

b'rOnZ SZere-

lékek

Szélláda-lernez 83 7.9 8'
67-819-13 l-3

7020

lombronz:

csriszkík

100---

Forraszanyag

-

100--

rézhuzal
n-bevonat
és

forraszanyag

Idézett irodalom:

megbizhat

sággal elemezheto.

a mintát feloldasa után
aeroszolként lehet bevinni a plazmába. Mégis
gyakran kivitelezhet régészetielemzések
során is, hogy 50-100 mg mennyiségri mintát
(pl. bronzot) használjunk fel, a m dszer
el nyeinek kihasznáilására.
A

gyors ICP_OES modszerrel nagyszámu
mintát wzsgálva, az adatfeldolgozás és
értékelésa hagyományos modon komoly
feladatot jelent. Alakfelismer matematikaistatisztikai m dszereket alkalmazva a
régészetielemzésekhez, hatékony adatfeldolgozással szignifikánsan osztáIyo zhatjuk
kulonfele szempontok szerint (az elkészítés
helye vaw ideje stb.) a mintákat, illetve
felhasználhatok lézer-mikroszínképelemzésieredmé_
nyek, vary ktilonfele eredetri adatok
feldolgo zására ts.
Idézett irodalom:

ll J.Borszéki, J.Inczédy., E.Gegus, F.Óván:
Acta Arch. Acad.Sci.Hung . 35, 87-93 (1983)
2l J.Borszéki, J.Inczédy, E.Gegus,

Szonntagh, E.L.: Mikrochim. Acta (Wien)
1981, 191.-

Fres.Z.Anal.Chem . 314, 410-41 3

2l Gegus E.- in: Kaba, M.: Die

Papensis 2, 33-37

-

Gegus ErncÍ - Szonntagh ,Iencj

REGE SZETI BRONZMINTAK ELEI\ME SE
ICP-oES MÓDSZERREL ÉS
ADATFELDoLGoZAS ALAKFELI SMERÓ
MÓDSZEREKKEL

El

adas az Aquincumi Orgona

Szimp ziumon

Egyeduli

hétránya, hogy

ll

Romische
(3.Jahrhundert).
Orgel von Aquincum
Akad.
K., Budapest Bárenreiter-Verl., KasselBasel-Tours-London, I 976.

t

fémek, otvozetek (bronzok) kémiai
osszetétele nagy pontossággal és

Ezek az alakfelismer m dszerek

csapágyak

Horog

legf obb hatasfokir korszerii
nyomelemzési eljarás az induktív csatolásri
plazmával iizemeltetett optikai emisszi s
spehrometrias m dszer. Ezzel a m dszerrel
ktilonfele minták nagy választékának _ pl.

osztályba sorolhafunk ismeretlen mintákat.

--

Tol krík

rekeszek

Az egyrk

3l

Bakos M., Borszéki
(I

(I

F.Óvári:

983).

Acta

Musei

M

zeumi

989)

4l Borszéki J., Óvári F., Koltay L..

Miitárgyvédelem t2, 279-284 (l 983

).

Borszéki Janos
Veszprémi Eg7letem, Anal. Kémia Tanszék
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ERMEK VIZSGALATA LEZER-MIKROszn*txÉ PELEI aE s t tr,tÓo SZERREL

Felkért el adás
London, British

az

M

23.

Érme-Szimp ziumon,
zeum , 1994. szeptember

Az el adásban ismertetttik

a femtÍrgyak elemi

osszetételének roncsolásmentes meghatáro_
zására alkalmas vezérelt lézer-mikroszinképelemzési m dszer miikodési elvét.
Kiválasztott r mai kori bronz érmék
keresztmetszetén végzett homogenitás-

vizsgálatok igazoltak, hogy az érme
peremér l kapott elemzési eredmények

jellemz ek az érmére.okori ezi'ist érmék
azonban csak ugy adtak megbízhat kémiai
osszetételi adatokat, ha a perem egy részén
lekapartuk a korrodeált feluleti réteget.

Tárgyaltuk

az

elemzési m dszer kalib-

rálásához sztikséges osszehasonlíto minták
problémáját. Megadtuk azokat a kísérleti
feltételeket, amelyekkel k lonbozo réz és rézezÚst otvÓzetek kozos kalibrálo gÓrbéken
vizsgálhatok tág koncentráciohatárok kozott.
A modszer pontosságát és megbízhat ságát
réz osszehasonlíto mintákkal határozfuk meg,
de az okori érmékmindig nagyobb inhomo_

genitást mutatnak,

az okori

korulményeknek megfelel en,

mert a foldbe kenilt fem
inhomogenitása

a

diffiizios

muszaki

és azért is,
eredend

és korrozios

folyamatok kovetkeztében tovább novekszik.

Kulonfele érméksorozatvi zsgálatára alakfelismero modszereket alkalmaetunk, a
nyomelemek elemz vonalainak intenzitás_
viszonyai alapján, a valÓs koncentráci k
ismerete nélkÚl. A matematikai-statisáikai
vrzsgálatok eredményeit Halmos Pál és

Borszéki János posáeren mutatták be.

Gegus Ern(i

tr'es:prémi Egletem, Anal. Kémia Tanszék,

MTA Kutat csoport

Óroru EZÜST ÉnuervIZSGÁLATA
tÉzpx-MIKRo-SZÍNKÉPELETZÉSSEL

Icp-SPEKTRoMETRIÁVAL,
ADATFELDoLGoZÁS ALAKFELI SMERÓ
MÓDSZEREKKEL
És

Posáer az Érme-Szimp ziumon' London,

British Mtizeum, 7994. szeptember 22-24.

Régészetileletek elemi osszetétele fontos
titjékoztatast nyujt az eredettikr l és mtiszaki
tulajdonságaikr

l. Ktilonosen igu

ez

femtárgyak, els sorban érmékesetében,
amelyek az kori ''tomegcikkek'' példái. A
lézer-mikrospektroszk pia alkalmas érmék
elemzésére, a fo elemek osszetételének és a
kisér és nyomelemek aranyanak meghatározásával. Ez a vtzsgí ati mÓdszer ''kvázironcsolásmentes'' eljarás, mivel a lézerbelovéssel elg zologtetett minta mennyisége

csupán 50-100 ttg (kráterméret 0,va,z mm),
ez a mikro-mintavétel ''láthatatlan'' az érme
peremén'

A

tájékaztato elemzés eredményei az

elemarányok alapjan felhasznalhatok
ktilonfele r mai eztistérme-sorozatok jellemzéséreés osztályo zásira alakfelismer -

statisztikai m dszerek alapján. Hasonl sági
tesáet alkalmaztunk a minták osztályozasara,
osszetételtik ismerete nélki'rl. Az érmék
adatmátrixát kiegészítetttik az osszetételt l
fiiggetlen, dimenzio nélktili jellemz kkel.

elemi osszetétel mennységi

^z
rozásához vonatkoztato

meghatá-

anyagokat
Számos
esetben, pl. ezristérméknyomelemzéséhez,
nem állnak rendelkezésre megfelel

(standardokat)

kell használni.

osszehasonlít minták. Ilyen elemzéshez a
kalibráci céljÍnakiválasztott mintakbol
salétromsavas oldatot készítetttink, és ICPspekÍrometriás modszerrel megelemezttik.
Ezeknek a2 érmékneka darabjait felhasz-

náltuk a

lézer-mikro-színképelemzésben
osszehasonlít mintákként'

Halmos Pátx és Borszéki .I

noF

x Veszprémi Egletem, Analitilui Kémia
T'anszék
)cx tto.,

MTA Kutatocsoport
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AZWARREGESZETI

MUNKABIzoTTsÁc HIREI
Az lparrégészetiMunkacsoport |993.

április
}-ilÍ| felolvas tilést rendezett Sopronb an. Az
alábbi el adast Ilon Gábor tartotta a

találkoz

n.

A KULSÖvert rc. SZ^ZADI
C SERÉPKALYHÁK REKON S TRUKC Io S
KISÉRLETE I.
1986-87-ben három szakaszban végeztem
leletmentést a kuls vati (Veszprém m.) Béri
Balogh Á' u. ?6. sz. haz kertjében. Ez két, a
I 5. sziuadra keltezhet (1452-63 kozott
készített)kályha toredékeit eredményezte,
amelyek egy részben fáva| bélelt godorben

elraktitrozva t bb más tárgy
kíséretében.A teljes anyagot kozzétetttik a
kályhák elvi rekonstrukci jával egytitt. Az
utobbi Sabján Tibor néprajzos (Szentendre)

voltak

munkája.

TÖbb éven at tervezgetttik, hogy elkészítjuk

az egyik kályha

(oroszlános,

címeres,

lovagfejes oromzati áttort csempével) l:l_es
méretarány' másolatát. Kísérletirégészetnek
is nevezhetjuk azt a tevékenységet, amelynek

els

féuisir l

itt most

beszámolok. A
kézmiives hajdani munkam dszereinek
megismerését is célul tl'iztiik ki. Révedezésunk
a megval sulás ít1ira lépett, amikor a pápai

muzeumba kertilt Ughy István, alonek a nevét
az ttt jelenlév kozépkoros kollégák minden
bizonnyal ismerik a székelykereszttiri kályhacsempék kapcsán.

a munkára,
elhatározttlk, hogy videon és színes dián is
dokumentáljuk tevékenységlin kat.

Amikor elszánfuk magunkat
Kozelebbi céljaink voltak
nyerni

kozelít adatot

:

1. a hajdani dircfaragás munkaidejére

(negatív),
2. a fazekasmester technik aira,
3. az égetésre(modern kemencében),
4. a kályha felépítésére,
5. kiállítasra (Budapest , Visegrád vagy

Pápa?), illetve kereskedelmi forgalomba is
kertiljon a rekonstruált fiit alkalmatosság.

Jelenleg az 1. célt megval sítottrrk, a 2.
el munkáiatai folynak Magyarpolányban.
(Korábban két sikertelen kísérlettinkvolt
tizemmel, ill. komolytalan vállalkoz val).

el adásban az l. fÍnis munkálatait
mutatjuk be, s annak eredményeit foglaljuk
ossze. Ennek kivitelez i Ughy István fest _

Az

mtivész, akinek ilyen jellegli végtermékeit ma
is a kereszturi m zeum kiállításán láthatja az
érdekl d . Segít társa Hauber János restaurátorunk volt.

Néhány el zetes meg1egyzés. a dricok
faragása eredetileg

di vagy

kortefába

torténhetett. Ezek siiriÍ száluak, amelyekbe az
apro részletek is jol belefaraghatok, nem
hasadnak, toredeznek ki k zben, s a használat
során is lassabban kopnak más faknál. Jol
bizonyítják ezt pl. a pápai mirzeum xvIII-

Xx.

szivadt mézeskalács formái.

Munkamenettink ismertetése során ktilon

kiemelem azokat

a

pontokat, amelyek

véleményem szerint a kozépkori ducfarag
munkaidejére vonatkoztathatok' legalábbis
Összehasonlíto j elleggel.

Munkafázisaink:
7. rajzolat levétele a csempér l selyempapírra

2. 15 oÁ-ka| megnove|t ra1z készítéseaz el bbi
alapján (fenymásolással). Ennyi uz égetéskori
zsugorodás átlaga az irodalom alapján. A
felnagyítást a kozépkorban nem tették ffieg,
hiszen a csempernásolatok motíwmai ogyre
kisebbek, a keretek száma és mérete pedig n .

3. gipszlapok ontése Ezek megfelelnek a
kozépkorban használatos falapoknak
(bárdolasa, kifiirészelése : hajdani mester 1'),
4. a megnovelt motívurn gipszlapra rajzolása
_ nyilván a kozépkorban is el rajzoltak
(hajdani mester 2.)

5. a dric kifaragása (hajdani mester 3 )

6. plasztilin pozitiv

készítése(agyaglapot
nyom a dircba, hajdani mester 4.), vagyis így
keletkezik a nyers csempelap, majd a^
osszedol Bozza a csempe tál alaku, korongolt
részével(hajdani mester 5.).

XI-)ilI EVFOLYAM
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A továbbiakban mi már csak azért dolgoz_
funk, hogy a rekonstrukci s munkáh oz és az
esetleges kés bb legyártand kalyhákhoz
tartÓs negatívot (glpsz) és mindig másolhat
pozitívot (miigumi) kapjunk.
7. negativ gipsz duc ontése a plasrtLhin lapr l,
8, miÍ'gumi pozitív készítésearra az esetre, ha

a gipsznegatívok bármelyike megsénilne. (A
mtigumi _ a restaurátorok átlrtalj l ismert 'irn.
Szilorka, kétkomponenstÍ kaucsuk gumi volt.)

A

hajdani mester a mi munkamenetrink
szerinti 3-6. munkafázisokat végezhette el,
amennyiben faragla a dricokat és egyrittal
fazekas is volt.

Az

egyes csempék el állítására vonatkoz
adatok:
(mért) munka ra

oroszlános
Szent Gyrirgvcis
Hunyadi_címeres
Dongáshátu'.
makkos félcsempe
Karejos kimetszésií

(becsiilt)

UghY +

kcizepk.

Hauber

mester

8 fázis

4 fázrs

10

l9
l3

6
6
6

9

4.5

1

cisszesen:

79 ora

majd modern kemencében kiégette egy
komplett kályha csempéit. Ó is, mi is készí-

tetttink munkájárol fot kat, sajnos kozel sem
olyan részletességgel,mint a fenti el adasban
elhangzottakr l. En' a két teleptilés kozti
távolság és az ,i más iranyu elfoglaltsága
tették lehetetlenné. A végeredménypilla_
natnyilag tehát ez. A kalyhát szeretnénk
értékesíteni,s a befolyt osszegb l a kísérletet

olyan m don folytatni, hogy ezeket

el adást 62 db színes diafelvétellel
^z
illusztrálfuk.
E helytitt is szeretnék koszonetet
mondani minden segít társamnak, aki a
munkában résztvett.

IIon Gabor

>l-

2

<.23

a

fazisokat is''kozépkori'' m don (rekonstuált
kemencében) csináljuk végrg, az égetési
h mérsékletet, fa mennyiségét, munka ríkat
stb. is dokumentálva a képi adatrÓgzités
mellett. Fazekas szakért nk Sántha Imre
(Erdélyb l Pápara teleptilt) fazekas lesz.

Ilon G. -Sabján T. : PáJrÁÉ 2 Q989) 77-l4O;
valamint Ház és Ember 5 (1989) 57-l l0.

oromzati. három_

csempe l7

1993 nyarán Dienes Attila (Magyarpolany)
segít tarsaival lekorongorta a iakat, kipréselte a csempelapokat, osszedolgozta azokat,

Irodalom:

(A hajdani mester a tá|ra csak 4 lapkát ragasztott'
majd b rkeménven késsel dísátette = néhány perc)
sztigl. áttÓrt

1995. NOVEMBER

ra

A

kozépkori mester feltételezett minimális
eszkozsztikséglete. Bárd vagy fejsze, vonyo_
kés, fiirész, símítok(csiszolok ), "rajzszén"
vagy karcolotii' vés k, farag kés,, uz és

fazekasagyag

Vagyis a kozépkori fazekas kb. 3-4 folyamatos ''gyenge'' munkanapon elkészíthettea
kályha elemeit az égetésel tti fiuisig. Kozben
természetesen elláthatta a hán k rtili teend _
ket. Tudjuk' életritmusa és életfelfogása egészen más volt, mint napjaink rohan emberéé.

EGYEB ARCIIEoMETRIAI És
IPARToRTÉNETI voNATKozÁsÚ
HIREK
ARCHEoMETRIAI ADATBÁZI

Az IIF

Koordinácios

S

lroda 1993.

évi

Adatbánispályánatán az ARCI{EOCOMP
EgyesÚlet megpályárta és elnyerte egy nagy
tertiletti bálozaton szolgáltatott archeometriai
adatbázis létrehozásának lehet ségét.Az
adatbiuisokat két alap változatban készítettiik
el: DataEase 4.53,, illetve INGRES
vítltozatban. Mindkét vá|tozat két nyelven
(angolul és magyarul) érhet el.

l. DataEase változat
adatbánisokb

l

l-1

szolgáJtatott

^z
(mentirendszeren
keresztÍ'il lekérdezheto)
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vahtozat,
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1 teljes

megenged vá|tozat
adatállomanyok az
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hoz-záférést
késztilt.
teljes

A

ARCHEOCOMP
Egyestilet számitogépén ferhet k bozzá (Bp

1.

Archeometriai adatbízis (ACE)

Foldrajzi (térinformatikai) alapir multidiszciplináris adatbázis, a régészet,régészeti
anyagvlzsgálat

VIII. Konyves Kalman krt. 40).

tárgykorében

A szolgaltatott adatbáeisok

Elemei.

Valamennyi adatbénisunk alapválto zata
személyi számitogépen és nem hálozati

kornyezetben mtikod adatbáziskezel n
késztilt. A munkaállomásra, illetve nagygépes

adatbiniskezel re val átttétel sajnos nem
tokéletes - sz kebb adattartalommal és a
reláci s lehet ségek j részének elvesztésével
jirrt. Ennek oka saját tapasztalatlanságunk,
amit remélhet en folyamatosan kiktiszoboltink.

Az eredetileg reláci s adatbénisokb l ezért, a

hálozati szolgáltatás számára a f

bb

témakoroknek megfelel en a reláci s kapcsolatok feloldásával egyedileg lekérdezhet
adattáblákat készítetttink.

Az adatbilr,tst átmeneti jelleggel a Debreceni
Agrártrrdományi Egyetem há|ozati szerverér l
szolgáltajuk. A rendszer telepítésejelenleg
folyik a Magyar Nemzeti Muzeum szerverére.
TewezaJk az INGRES rendszer szerkezeti
átalakltÍtsát is, amely jobban fog'a ttjl<rÓzni az

eredeti relácios adatbápis szerkezetét és
gazdagabb adattartalmát.

Belépésa bá|ozatt vá|tozatba X.25 vonalon

kereszttil
(hilfoldr l:

8

telefonszámon
nemzetkozi hív szám -216126521 003 8). Ú3abban a DATE Internet
címénis elérheto az adatbázis, az sslO.date.hu
szolgá|tat gépen. Login, jelszo: ace.
126521003

Az ARCF{EOMETRIAI ADATBÁzts egyes
részei - amelyek nem az Egyestilet tagjainak

munkái, és nyomdai uton még publikálatlan
ad ato kat tarta|mazn ak, fo ko z ott ad atvéd el m et
élveznek . E'zel<hez kÚlon felhasznál i név'
jelsz sziikségeltetik, amit a moderátortol/tizemeltet t l, illetve a szerzoi jog
tulajdonosátol krilon kell kérni. Ezen
adatoknak a szerz engedélye nélhil tortén
bármilyen felhasználása, publikálása tilos.

Az

adatbánis rendszer három, szerkezetileg
rendszert tarta|maz

onáll

és a

paleookol gia

LOCUS - Helységnévtár
(nyersanyagforrások, miihelyek, lel helyek,
rzési helyek (mrizeum, gffitemény)).

PERSONALIA - személynévregiszter
(aktív kutat

k

listája' szerzoi lista, torténeti

személyek, aukÍorok, mesterek)

ANALITICA

-

(vizsgálattípusok, wzsgi

ati

feltételek

vizsgálati eredmények)

BIBLIOGRAPHIA
(irodalomj egy zék, annotáci k, cikkek)

Az adatgwjtés kiter1ed a magyarorszagi, vagy
Magyarországro| származo régészetileletek,
miikincsek, torténeti emlékek és ezekkel
objektumok
kapcsolatos
természettudományos (biol giai, fizikai,
kémiai, foldtani) uzsgét|ati eredményeire és az
ezzel kap csolatos adatokra.

Az ARCI{EOMETRIAI

ADATB AZIS a
mutárgyakon, régészetileleteken végzett

multidiszciplinaris elemzéseknek a
szakirodalomban szorványosan és nehezen

kovethet en rendelkezésre áll adatait kívánja
egységes számitogépes rendszerbe foglalni.
Az adatgyiijtés tárgykore a magyarországt,
illetve mawar vonatkozásu elemzési adatok,

megfigyelések. A

jelenlegi állapot a
kifejezetten archeometriai kiadványok
(Archeometrical Studies in Hungary;

Iparrégészeti és Archeometriai Té4ékoztato;
Iparrégészet l Industrial Archaeology I., u)
teljes tematikus feltárásán, valamint az

ARCI{EOCOMP Egyesrilet tagjai

publikált adatokon alapul,

álta|
amelyet

fokozatosan egészíttinkki más publikált,
illetve felhasználhato és kozreadhat adattán
adatokkal. Az eltelt id és az adatbáeis
kifej lesztésére rendeikezéstinkre

all

eszkÖzok
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nem tették lehet vé, hogy a teljességre
torekedjtink, de célunk, hogy az adatbazis
minél teljesebb és helyesebb legyen. Ezért is
ká]iik minden tisaelt felhasznál nkat, hogy
legalább a r la sz l adatokat e||enonrue.
Minden kiegészítés,helyesbítéstés aktrralizálÍrst hálásan fogadunk. Amennyiben ilyen
adatokr l Tisaelt Felhasznál nknak fudomása
van, illetve amennyiben saját adatait szeretné

az

ARCHEOMETRIAI ADATB Ázls

rendelkezésérebocsájtani, kérjÍik,keresse
meg az adatbánis koordinátorat, T. Bir
Katalint.
2.

GENUS adatbázis

Késztilt: Kretzoi
alapján

Mikl

s eredeti anyaggyiijtése

Adatfelvétel: K. Bertalan Mária

A

Genus adatbinis az Eml s Nemzetségek

Adatbázisa néven késztil

katalogus

el publikácioja. Tartalmazza az 1759 ta leírt
eml

s

nemzetségek adatait

a

kovetkez

rendben:

ordo; Familia; Genus; Auctor; Dátum;
Subgenus; Típusfaj; Típusfaj genusza,

Típusfaj lel helye, régio, orszag; Geologiai
kor.

A GENUS

adatbánis jelenleg (kÖnyv
formájában) kozlés alatt van. A végleges
publikáci megielenéséigbetekrntést a szerzoi
jogok birtokosa, Dr. Kretzoi Mikl s adhat,
személyes megkeresésre.

Amennyiben az adatbinist használni kívánja,

kérJe ezt kozvetlentil a szerzot l személyesen'

vagy az ARCI{EOCOMP
keresztÍ'il. Ugyancsak

Egyestileten

A Matolcsi-Gytijtemény adatbír;is alapjául
Magyar Mezogazdasági Mrizeum

Csonttárában orzott szarvasm arha csontvázak
méretei szolgálnak. A híres 'magyar sztirke'
szarvasmarha gyujteményt Dr. Matolcsi Janos
alapította, aki a Hortobágy ilághíni génbankként is számontartott allományaib l koponyáF
kat, lábkozépcsontokat és teljes csontvázakat
szerzett be egyenként, amikor e hagyomáuryos
fajtttt a kipusztulás fenyegette. Lehet ség
szerint az él allatok egykori méreteit is
felvette, mialtal egyeduláll értékii.,a csontanyagra extrapolalhat archeozool giai
alapadatokhoz jutott. Az adatbáais nemmetrikus adatait a Matolcsi feljegyzései alapján kiállított muzeumi leltari kartonokb l
merítetttik. Noha a Matolcsi-Gyujtemény
alapítoja nem érhette meg e fontos anyag
átfog me$ elentetését,idej ében megszervezte
a koponyaméretek rendszeres felvételét.Ea a
munkát részben Takács István, illetve

Bartosiewicz Lászlo végerte l974-ben A

magyar szÍirke marha csontvázak hosszírcsont
méreteit Bartosiewicz Lászlo vette fel 198586_ban kandidátrrsi értekezésénekadat-

gyujtése kozben. A magyar sztirke és a
borzderes (kosztromai) típus keresztezésének
lábkozépcsont méretei szintén az o ( 1993-as)

méréseibolszármaznak. Az adatbáeis
kétnyelrni, angol és magyar magyarinoszoveget tartalmaz. A rovidítésekaz alábbi
irodalom figyelembe vételévelkésztiltek:

A. von den Dreisch (1976). A guide to the
measurement of animal bones from
archaeological sites. Peabody Museum
Bulletin l, Cambridge, Massachusettes.
Biro KaÍalin
Bartosiewicz Laszlo

a végleges publikáci

megelenéséigaz adatok egy része
(VALIDITAS; CITATUM; Meg|egyzések)
nem nyilváno s hozzáférésti.

3. Matolcsi
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archeozool

giai

minta-

adatbázis

Matolcsi János eredeti anyaggytijtése alapján,
Takács István kezdemény ezésére
Adatfelvétel és kiegészítmérések:
Bartosiewlcz Lász|o és Somhegyi Tamás

Matolcsi János és Talracs Istvan emlékére

T.

INFRAVÖRÖ s SPEKTRo SZKÓPIAI
REFERENCIA cyÚrrpwNy

Az ICOM Konzerválási Bizottsága l993-as
washingtoni konferenciitján értestilhettek a
résztvev k arr l, hogy a Getty Conservation
Institute megalakította

az

infravÓros
spektroszkoposok csoportját (IRUG), amely
céljának tekinti egy referenciagy jtemény
osszeállítását a mutÍrgyakkal kapcsolatosan

f

I
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el fordul ktilonbozo anyagok azonosítására
szolgal infravoros spekÍrumokb l. A

spektrumgyujteményt nem zetkozi osszefogással kívánták elkészíteni,kereskedelmi
forgalomba nem kertil, és csak aeok
kaphatnak bel le, akik maguk is legalább 10
spekÍrumot bektildenek.

A Magyar Nemzeti Mirzeum Mtitárgyvédelmi
osztályán eddig is sokat foglalkoztunk
ismeretlen anyagok azonosításával a m zeumi
terulet számára, ami sokszor azért volt

nagyon nehéz, mert nem

illlt

rendelkezéstinkre a megfelel osszehasonlít
spektrumatlasz.

Egyrlttmtikodve

a
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bécsi Technische

Universitát-tel (akikt l korábban az l800_as
évekb l származo kotoanyag- és festékmintákat eÉjtotti'ink) és a BM Biinrigyi
Technikai Kutat Intézetével (akik a
spektrumfelvételeket vállalták), tÖbb mint 100
mintar l tudtrrnk felvételeket készíteni.
eredményeket a kért formában (l. kép)
számitogépre vitttik, és elktildtÍik az IRUG
számára' Bektildott anyagunkért cserébe
mindhárom egytittmtikodo tntézet kapott ewegy gwjteményt.

Az

A

gyrijtemény tobb mint 1200 spektrumot
tartalmaz természetes gyantákr l, olajokr l,
viaszokrol, fehérjékrl, szintetikus poli_
merekr l,pigmentekr l és szinezékekr l, mely
remélhet leg meg fogia konnyíteni az
ismeretlen anyagok azonosításéta jÖv ben.
TcjrÓk

Klara

GE

anrrÉr

oARCI{EoLÓGIAI

l8-l9-én kertilt megrendezésre a
Torténettudományi Szakbizottsága

1995. április

VEAB

Archeometriai Munkabuottsága és a
Maryarhoni Foldtani Társulat Mérnok-

geol giai SzakosáÍ yÍnak rendezésében
második alkalommal Geoarcheol giai Ankét

néven az a konferencia, ahol a
foldtudományok és a régészet képvisel i

beszámolhattak ennek a dinamikusan fejl d
''határtertiletnek'' aktuális eredményeir l,
problémáir l.

els ilyen rendezvényt |992-ben
^z
rendezttik meg Budapesten, a Magyar

Nemzeti Mirzeumban.

A

jelenlegi ankétot alapvet en onkoltséges
alapon szervezhik; emellett a konferencia

megrendezését az
projekt is támogatta.

OTKA T 013638

sz.

A

régészetés a geologia számos kozos elemet
tartalmaz, így a kronol giai és rétegBni
szemlélet és a mult tárgyi emlékeinek,
fossziliáknak, kovuleteknek megszÓlaltatasa.
AZ, ankét id szeniségétés Veszprémben
tortén megrendezésétéppen egy olyan
kiállítás szo|gáltatta, amely ezt az alapvet
egységet pr balta meg dokumentálni' A
veszprémi Laczko Dezs Mrizeum ''Óskori
iparvidék a Bakonyban'' c. kiallításan a szentgí i TtizkÖveshegyen lev skori kovabánya
és a hozz kapcsol d miihelytelepek bemutatisára olyan megoldást választottunk, ahol a
tár gyhoz kap csol d foldtani, régészeti, torte-
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neti és néprajzi adatokat egytitt mutattuk be.

A Geoarcheol giai Ankét a kiallítás
meEekintésévelkezd dott. Cs. Dax Margit, a

Mtizeum igazgatoja tidvozolte a megf elenteket, majd Regenye Judit szakvezetést
tartott a kiállításban. A kiállítás után a
résztvev k kotetlen formában ismerkedhettek
meg egymással a VEAB széh,'héuban rendezett
baráti találkozon'

A konferencia el adások l9._én kezd dtek. A
tematika a régészetés a széles értelemben vett
foldtudományok számos kapcsol d tertiletére terjedt ki. Az el adások sorrendje a már
kialakult archeometriai gyakorlatnak
megfeleloen a leletfelderítésselkezd dott,
majd hozzávet leges kronol giai sorrendben
egészen a mtiemlékek kezelésének, allapotfelmérésének aktuáli s problém ittho z j utottunk.
Az érintett témakorok k zé tartozott az bgyes
lel helyek kornyezetének behato uzsgálata,

az skori k eszkozok wzsg latának uj
eredményei, osszehasonlít nyersanyag_

gytijtemények problem attkája, az utrendszerek, átkel helyek kutatásának problémái.
A mellékelt program pontosabb képet is ad az
érintett témákrol.

Az el

adásokat poszter-szekci és számito-

gépes bemutato egészítette ki.

ankét jo hangulatu, hasznos és érdekes
rendezvénynek bizonyult. Reméljtik, hogy a

Az

második találkozoval

is egy hagyomány_

teremt , rendszeres szakmai forum létrejottét
szolgálhattuk.
T.

I]ir

Katalin és Scharek Péter
rendeztik

Elhangzott el adások:

_ Kertész R bert, Jászsági
koraholocén régészeti lel helyek
Stimegi Pál

geomorfiologiai elemzése
Pattantyus

Miklos' Geofizika

a régészetben

Puszta Sándor,
ELTE Geofizikai
^z
Tanszékénekarcheomágneses kutatási
eredményei
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Bir Katalin, Az OTKA
Régészeti Miiszerkozpont petroarcheol giai
tár gy alkalmaeásair l
* Gyulai Ferenc - T.

- T. Bir Katalin, A Magyar
Nemzeti Mírzeum Litotéka gyujteményének
* Dobosi Viola

gyarapodasár l
* Simán Katalin, Nyersanyag és technol gia

*

Bácskay Erzsébet, Kísérletirégészeti

eredmények k eszkozokon.

Jerem Erzsébet' Régészeti- és geosztratigráfra

Gerocs Ferenc

-

Kovács Valéria - Torma

Andrea, Régészetés archeobotanika. További
adatok G r koravaskori, Dunakoml dLussonium r mai kori és Szécsény xvlxul. száuadi mag_ és termésleletei alapjén

'l' Szlab czky Pál, Yizépítésicoloprendszer
maradványai a népvándorláskori muhi
átkel helynél

Iványosi Szab Andrea - Pávai Éva
Sz noky Mikl s, A Csongrád-Ellésmonostori
templom régészeti feltárása és az elokertilt
díszítk any ag geol ogiai wzsgálata
Gálos Mikl s, Epítésik anyagok mállásának
és tonkremenetelének felvételezése és
dokumentálása

Kenész Pál, Miiemléki k falazat felvétele a
németor szági Maulbronn-i kolostorban

Marek István, Miiemléki k

feltiletek

kezelésénekellen rzési modszerei

Poszterek és bemutatok

:

Pattanty s Miklos, I.GPR and seismic
prospecting at atrchaeological sites; 2. A
floldradar modszer ismertetése és felhasználási
lehet ségei

Puszta Sándor (el

adás

ához kapcsol

d

poszter)

Czaj|ik Zoltin (Puszta Sándor el adásához
kapcsolodo poszter)

Scharek Péter, Fiatal tiledékek foldtani
kutatása a Kisalfoldon és archeologiai
kapcsolatuk

T. Biro Katalin, A k eszkoz

nyersanyag

megoszlás dinam lkitja -számítogépes demo
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A

szerz knek felajanlottuk az elekÍronikus
publikáci lehet ségét.A felsorolasban
csillaggal megjelolt tanulmányokat laildték be
kérésrinkre. Ezek az el adások kozvetlentil
olvashat k az elekÍronikus konywarban,
kivéve Szlab czky Pal munkáját, amely a
szerzo Íiltal''becsomagolt'' formában tolthet
le a ''polcr l''. Éppen ezért, ezt a munkát a
Tájékoztat ban teljes szoveggel is kozoljtik, a
kivonattal beki,ildott tanulmanyokkal egytitt.

KISÉRLETI RÉGÉSZETI EREDI\IENYEK

KoESZKÖZÖKoN

El adas az 1995. április 19'-i
archeogeol giai ankéton. Kivonat

veszprémi

A cikk roviden vÍuolja az oskori pattintott
k eszkozokon mikroszk ppal észlelhet és

tanulmányozhato hasznalati kopásnyomok
uzsgÍ atanak (microwear-sfudy, use wear_
sfudy, traszeologia) m dszerét, a m dszer

felhasznalasanak torténetét,alkalmazási
lehet ségeit, és annak perspekÍiváit. EgÉttal
ismerteti a m dszer korlátait is. Roviden
beszámol arr l, hogy 1994 elejét l kezdve
ennek a m dszernek magyarorszirg alkalmazÍsa is megkezdodott, egy oTKA kutatási
program keretében . Az els eredmények: a

m dszer kipr bálása ktilonboz koru és
kulonboz anyagb l készÍ'ilt mintákon' t bb
mint l00 db kísérletieszkoz és a hozzátjuk
tartozo adatlap elkészítése.
Erdé lyiné Bacskay Erzsébet

vuÉptrÉs t cot-ÖpnEmo SZER
MARADvemyru A NÉPvÁtrnonres
KoRI MUHI ÁrrploHEryNIEIAz 1241 . augusztusi muhi csata helyszín én a
Saj _Hernád foly k egyestilése a|atti
kompátkel helynél, a 60_as években

megkezdett kavicsbálryászat nyomálr kialakult
80-as évekt bekovetkezetl
t ban,
szárazság miatti talaj:r'z-t vtzszint sÚllyedés
nyomán, egy szokatlan méretti coloprendszer

a
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l

vé tlithatová.

A 80-as évek végénegyre inkább vízszint folé
bukkan és a beéryyazo fi'ldb l kimos d
coloprendszert - l993. január 4.-én a
befagyott to jegén megkozelítve - kozelebbr l

szemrevételeztem. Az egymást l kb. 200
m-re lév két colopcsoport koztil a nyugati
érdekes ktilonosen, viszonylag nagyobb
méretei miatt. A jég alatt felismerhet elemi
colopok burkol tenilete kb. I I X 18 m
szabá'lyos téglalap, ami a 60_as évek elején
kiadott un. ''katonai l0.000-es'' térképenmég
láthat , de a kavicsbálrya létesítésével
elkotort
Íég|medernyom jobb partjan, hosszanti
ir ány áv aI n- - al p árhuzarrtosan helyezkedik el.
Az egykori partél mentén el szor egy er sebb
szerkeze{unek építettiker colopsor hirz dik,
amit még két sor kovet, osszesen l,2 m
szélességben, eredetileg legalább l8 m
hosszusággal. A coloprendszer ezen siinibben
fennmaradt részénaz elemi colÖpok
tengelytávolsága kb. 0,5 m. A colopfejek a
helyszíni szemle id pontj átban kb. 70 cm-el

is

emelkedtek a jée (wzszint) ft'lé. A
korulmények alapján a colopok hossza
legalább 2-3 m lehet. Ez a colop telepítési
m d a kikot i partfalak XVII-KX. szÍr;adi
építésim djahoz hasonlatos. (Tokaj,
Poroszl ?) Ett l a stiníbben épített
colopsávt

l, a

mederre mer legesen kifelé

haladva még két colopsor maradványai
ismerhet k fel 5+5 m távolságban. Ez a
kikÖt i dokk tart szerkezete lehetett? A
nyugati coloprendszeren beltil a helysáni
szemlén felismert elemi colopszárn: 35 volt.
(A helyszíni szemlémet zavarta, hogy a jés
kell vastagságu volt ugyan, de a
felmelegedés miatt nagy csattanásokkal
repedezett, els sorban a coloprendszer
kornyezetében.) Az egylk oszlopb l mintát
vettem, ami megbízhato, szakavatott
uzsgátlatokra vár. A partfali cÖlÖpok

keresztmetszete 40 X 40 cffi' durva
megmunkálással. Anyaga kemény t lgyfa.
Megjegyzend , hogy a vtz (talajwz) alatti
tolgyfa' colopok teherbír élettartama 1000
év' MELYEPTERV-es kollégánk Andai Pál
mérnok adatgytíjtése szerint (lasd ''A mérnoki
alkotás torténete'', 1959. c. konyvét.)

A két foly

id szaki mértékad
kisvízi szélessége 30-40 m, sodorvonali
vízmélysége0,8_l m. KÓzépwzi szélessége
40-50 m, mélysége1,5-2,5 m, zátonyos,
egytittes jelen

orvénygodros meder fenékkel.
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Feltételezhet en a mult szilu;adt nagy
erd irtások el tt a uzjárása kiegyenlítettebb
volt, így f ként a kisvízi méretek valamivel
nagyobbak voltak . Az is val színii, hogy iu is
t bb ágra szakadt a meder, csak Írgy, mint a
feljebb és lejjebb is a kikÖvetkeáethet a
meder maradványokb l. Mind ez indokolta,
hogy loháton vaw szekerekkel nagyobb
népességgelmár csak áLÍtéf'hídon lehetett itt
átkelni, mint az augusztus havi uzát|lásnál a
muhi csata idején is.

Emlékeztetem

a T.

hallhat

imat

a

bevezetésben kÖzoltekre, mi szerint a Sajovolgy ezen térségébena talajwz szintje a
l980-as évek el tt sohasem sÚllyedt le a mait
megkÖzelít szintig, tehát a coloprendszer
megmaradt részének teteje azideig legalább
0,5-1 m-el volt a mindenkori minimális
talajwzszint és természetesen tobb méterrel a
ft'ld szintje alatt. Így védve volt a fabont
bakteriális folyamatokt l'

Az

ismertetett nagyobb

teniletri
coloprendszert l keletre kb. 200 m-rel , egy
másik, de joval krsebb méretii, teherbírásu
párhuzamos coloprendszer áll ki a t vizéb l,
de még mindig távolabb a mai él
folyomedert l' Ez már inkább emlékeáet egy
egykori hídpillér alapozási miivére.

Amennyiben feltételezz[ik' hogy a coloprendszerek annak a hídnak a maradványai,
ami már a muhi csatában is nagy szerepet
játszott, akkor a híd helyzetét és kozvetlen
kornyezetét er sen leegyszenisítve rekonstruálhatjuk.

Ez a torténelmi jelent ségu híd kÖzvetlentil a
Sajo-Hernád folyo egyestilése alatt volt, ott
ahol az itnerulet lesztiki'il kb' l km szélesre.
Az elozo id szakokban a két folyo
osszefolyása északabbra lehetett az onodi vár
magasságában, majd feljebb majd még feljebb

a
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medernyomok feldolgozása alapján.

^z
átkelohely korzetének srégészetijelent ségét
pillért
l
mutatja az is, hogy a 2. számu
nyugatra, a bányászat által feltárt kavrcsréteg
tetején, szinte lépésenkénttalalhat k skori
k eszkozok csak ugy, mint innen l -2 km-rel
északabbra is egy régebbi medermaradvány,
mérnoki munkákkal feltárt térszínén.Nem

véletlen az sem, hogy az átkel hely keleti
hídftljénéltalálhat a mai napig lakott,
egykori pálos rendi vendégfogad (a Kuklai
plébanos irn l sz l TV riportfilmre ta|iln
emlékeznek néhanyan ...).

Az

átkel hely mindkét irányba torténelmi
országutban folytat dik: Tiszalric-Szerencs,
illetve Em d-Szihalom felé. (Err l
Anonymusnál részletesen olvashafunk...) A
térségben végzett t bb évtizedes alkalmazott
foldtani, mérnoki munkásságom a|apjátn gy

vélem, hogy a híd építéseta az él
foly meder tobb szÍu méterrel átvándorolt
keleti irányba az ábrán jeloltek szerint. Ezen
vándorlás fajlagos sebessége a wzrajzi
felvételezések alapjan l-5 m/év. Tehát az élo
foly meder, colopcsoportokt l mai helyéhez
sztikséges vándorlási id csak néhány
évszilz;adnyt. Ezért feltételezhet , hogy akár
még 4-500 éwel ezelott is a f meder az l-es
coloprendszer mellett haladt. A meder
vándorlás oka a Taktakoz, jelenleg is tart
er teljes, dmlévszázados nagyságrendii
stillyedése.

Milyen társadalmi tényezo indokolhatta, hogy
kétségkívtila tatÍr1árás el tti id kben, egy
ilyen nagymérettí stabil, aktrr évszánadokat is
kiszolgálÓ ÍLÍté..ihíd (és kik t ) rendszert
építsenek?

A gleccser vándorlások feljegyzései alapján
ismert, hogy a népvándorlás kori tartos szítraz
id szakokban (Kr. u. Iv-x. század kozott)
olyan kényszerii kelet-nyugati irányu
néptomeg mozgások voltak, ami során a
kiszárad kelet-eur pai fuves puszták nomád
tÖmegei uj életlehet séget kerestek, a Kárpátmedence kozepén lév , legnyugatibb eur pai
fuves pusztán (sztyeppén). llyen ismert
népességáramlási id szakok Kr. u 37 5-454
kozott hunok, alánok (ászok), 567-796
kozott az avarok, 895 után a magyarok,
kazárok, majd beseny k és kunok.

A felsorolásb l is kitiinik, hogy évszázadokon
át, de azon belul egymást kovet évek
megfelel évszakaira koncentralva, feltehet leg tobbezres nagyságrendii néptomegek

vonultak ismételten a
b

el sej

Kárpát-medence
ébe állatall ományukkal, felszerel éstikkel,

)il-)ilI EVFOLYAM
szekerekkel,

f ként a Duna-Tisza

kozr

egykori fiives pusztára.

Mivel ezek a

népmozgasok tervszeríiek
voltak, egy-egy vándorlási peri dust is tobb

szakaszra kell osztani, ahol el szor valamilyen
katonai-épito egység haladt, ezt kovette a fo
népességallatallománnyal, szekerekkel, majd
az ut véd. Tehát riry t nik, hogy a száraz
periodus évszépadaibanlehettek olyan
id szakok, amikor stabil átkel hely építésére
vál|alkortak, hiszen az Írtvonal ezen a itszuk
szelvényén'' át csak igy volt biaosíthat a
folytonos sebességíi haladás.

S miért itt? Ha rátekinttink
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Eur pa sfoldrajzi

értelmezéstitérképére,konnyen beláthat ,
hogy a keleti népek ezen utols lehetséges
életteréreaz irt az északi és déli tengerek
kozott a legkisebb energia-felhasznalassal
csak a Keleti Karpátok azon legalacsonyabb
hág ján át vezethetett, ahol geol giai_
hegyszerkezett okok miatt a hágot
megkozelít foly volgyek volgyf i
legkozelebb esnek egymáshoz. Ez a
Dnyesztertl a Tiszáighaladva a Vereckei
Hál6lo két oldalán, az opor és a Latorca
forrásvidékén át adott. Az itt sztikséges
"er ltetett menet" irthossza 80 km, ami
lovasságnak 2-3 tr&p, családos szekér

karavánoknak, némi áillatálománnyal 3-5 nap
járás lehetett. Az innen északabbra, illetve
délebbre es , torténelmileg kétségkívtil
használatos átkel helyek fajlagos él energia
igénye legalább 30-50 Yo-kal t bb a kétoldali
legeltet tertiletek kozott.

Atérve azfián a Kárpát-medence

bels

peremére, a korabelt uzrajzi, domborzati és
erd stiltségi viszonyok egyértelmtien ívesen a
Bodrog irányába jelolték ki a tomeges
népvándorlás lehetséges irtvonalát. Iu elérve
korabeli nevén Hímesudvart (Tokajt), majd
Szerencset, az irt Tiszalircon átt csak
délnyugati irányba haladhatott, a Korom-muhi
átkel hely irányába. Ett l északabbra ugyanis
a terep hullámos és a 600 mm/év csapadék
vonal mentén zéttt to|gyerd k, délebbre pedig
áttén erd k akadályoztiLk volna a tomeges
haladast és az állomány mozgasát

ez a muhi

átkel hely a népek
országutjának egy olyan behatarolt pontja,

Tehát

ahol két ''tolcsér'' alja ér egymásba.

Tisaelt Hallgat im: RégészelqGeol gusok,
Mérnok Kollegák!

El

adasom célja nem t
ráiranyítsam a figyelmet

bb annál,

a Muhi

hogy
kozség

melletti technika torténeti leletre!

Felmertilhet még a kérdés,hogy ismert volt-e
1000- l 500 é'wel ezelott olyan miiszaki
megoldás, amivel ery ilyen nagy híd (kik t )
rendszert megépíthettekvolna?

A víIasrt az korb l ismert és nyomaiban
még ma is tanulményozhato kínai colop és
kotél (lanc) szerkezetes hidak adjak ffi g,
amelyekr l szintén beszámol Andai Pál
konyve. Ne hagyjuk figyelmen kíviil azt sem,
hogy ae eur pai és iw a Kárpát-medencebeli
kulturtorténeti kutatásoknál az ismeretelmélet forrasát visszafelé haladva a romai_
gorog-egyiptomi-mezopotámiai torténelemben gyokererteik, de adva volt egy másik
kulturtorténeti forrás is, a kelet-azsiai, amir l
mind máig alig tudunk valamit, ahogy eÍTe
Simonyi Karoly

kultrrrtorténete''

(

l

is

rámutat

''A

fulka

986) c. remekmiivében.

Szlab czlE Pal
okl. geologus mérnÓk

Úr rNIpRDISZCIPLINÁRIS

MÚIfiLY, A

nÉcÉszETI MÚSZERKOZPoNT

l99l_ben a Világbank-oTKA miiszerkozpont
pétlyÍlr;atán val részvételcéljáb l t bb
kutat helyr l a régészetinterdiszciplináris
fu dományaival foglalko zo szakemberek kozos
elhatár o zass al mti szerkozp o ntot al apítottak. A
sikeres pátlyánat eredményeképpen
beszerzésre kenilt nagyértékmikroszk pok,
szárnít gépek és egy teljes képelemz
rendszer egyéb elemei. A betizemelés után
1995-ben kezdttik meg folyamatos
szolgáltatásunkat.

A

számítogépes képelemzo rendszerrel

végzett méréseink és

kiértékeléseink
els sorban a torténettudomány (a régészet,de
ktilonosen az archaeol gia interdiszciplinríris
fu dománry at. ar chaeometria, archaeobotanika,

XI-)OII EVFOLYAM
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aÍchaeozoologia) a biol gia., az agrártudo(vet magvizsgálatok, talajtani
kutatások, pollenelemzés), a miiszaki
tudományok (alakfelismerés, morfologia), a
foldtudományok (ásványtan, slénytan stb.),
továbbá a fentieknek megfelel en az tpar- és a
mezogazdaság illetékes ágazatuban
szolgáltathatnak fontos eredményeket. Ezen
tulmen en fudományos alapkutatási, min ségellen rzési, oktatási, mérésitechnol gia
fejlesaési és kozmtivel dési célokat is szolgál.

mányok

E

vizsgálatokkal lehet vé vált, hogy az
ásatások során speciális m dszerekkel nyert
mikroleleteket elemezztik, dokumentáljuk.
Természetesen a vizsgáland minták
feldolgozitsét és az eljárast mindenkor az
adott tudományos feladat határozza meg.

A

mtíszerkozpont által felvállalt, illetve
kísérletijelleggel beindítando f bb kutatási
feladatok:

b. Terepi videofelvételek, térképiinformáci
elemzése.

c. Egyéb' a rendszer

tal vizsgálhato képi

A

fenti vizsgálatok korében számos magyaÍ
m zeum és intézet, de kÍ'ils megrendel k

részéreis m dunkban íL|l elemzéseket
végezni, ezá|tal el segíwe a miiszerkozpont
onfenntart mtikodtetését. Éppen ezért a
képelemz rendszer szabad kapacitását a
fenntartást el segít szakirányÚr mÍiszaki és
agrártechnol giai szolgáltatási - illetve
oktatási feladatok megval sítására szeretnénk
felhasználni.

A RégészetiMtiszerkozpont a Magyar
Tudományos Akadémia Részeti Intézete (H1250 Budapest I. Uri utca 49. Telefon: 1-7590l l/539, Fax. l-564-567) gesztorságában
non profit gazdé kodással' szakmailag
on áll o an, gazdaságllag el kti l o nítve mtik o dik
.

a. Archaeometriai vrzsgálatok

Gyulai Ferenc

:

MTA RégészetiIntézete

Szerves eredetii minták vrzsgálata:

-

á

informáci k elemzése.

Archaeobotanika: fajmeghatírozás, fajta-

elemzés, mikronyomok wzsgálata, élelmiszermaradványok elemzése, mennyiségi
p o ll

enan alízis, xylotomia ( faszovet vizsgál at),

antrakotomia (faszén vrzsgálat), dendrokronologia.
_

Archaeozool gia: faj- és fajtam eghatírozás.,
mikrofauna metrikus izsgalata, évi és havi
novekedési vonalak biokronol giai célu
elemzése, patologiai vizsgálatok, csontanyag
használata és sénilésinyomainak wzsgálata.
Szervetlen minták vizsgálata:

Természetes anyagok: eredetmeghatározás'
mikronyomok wzsgá|ata, használati nyomok

izsgá|ata,

szÖveti

vizsgálatok,
elemzése,

vékonycsiszolatok mennységi

hasadási nyomvonal detektáilás és hidráci s
réteg mérésikronologia (obszidián mintákon),
szemcsemeret elemések.

nálási adatok, eredetme ghatározits.

ARCHEOMETRY'94

9-l4 kozott Ankarában
(Torokország) keriilt megrendezésre
Archeometry '94 néven az archeometria
kétéventerendszeresen
mtivel inek
megtartott, nemzetkozi fudományos
konferen ciája. A szervezobizottság éléna
torokok részérl Ay Melek ozer,, a Middle
1994-ben május

East Technical University fizika tanszékének
professzora állt. A szervezés nehéz munkátját
szerényen, de kittin en oldották meg' bár
egyesek hiányolták a beépített''social event''eket és sok vitát váltott ki az el adások,
poszterek megosztása, beosztása. Ktilon
szekciokat nem indítottak, így a naw számu
jelentkezo koÁil néhányan akarafuk ellenére
''szorultak poszterre'', esetenként kevésbé
értékesel adasokkal szemben.

- Mesterséges anyagok:

készítéstechnika,technoloogiai

NEMZETKoZInÍnnx

és felhasz-

A

konferencia
voltak:

f

bb témakorei a kovetkezok

XI-XIII EVFOLYAM
- Nem-fem

anyag tárgyak provenienciája

és

technol giai vizsgalatok
_

Lel

helyfelderítés

_ Szerves és szervetlen anyagok

korának

meghatarozisa
- Tudományos vizsgálatok az anat liai
régészetben

Biol

giai maradványok vizsgétlata
- Geoarcheol gia
- Fémtárgyak provenienciája és technologiai
vizsgálatok
- Matematikai m dszerek és adatkezelés
_
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T

bbé_kevésbétermészetes, hogy a ''sláger''
Anat liáb an az obszidián volt. Ismét kidenilt,
hogy rengeteg a parhvzamos munka és er s
korreláci mutathat ki a jétrhato utak és az
ismert anatoliai obszidián lel helyek kozott...

A

gazdag programbol természetesen csak
villanásszeruen lehet egyeseket kiemelni

inkább benyomásokrol

beszélhetiink.
Számomra a leglátványosabb bemutat az
amerikai indián ttirkizbanyák feltárását
osszefoglal poszter volt. Nagy jelent ségiiek
Dél_ Kelet Eur pa skora szempontjáb l P.I.

Kuniholm dendrokronologiat uzsgálatat,

és

A

konferen cián ismét felmertilt a magyarországi megrend ezés kérdése,lehet sége.
Ebben a tárgyban az ezéu konferencian
résztvev magyarok nevében osszehírrtrrnk
egy alkalmi ''ropgy(ílést'' és egyben kérd ívet
tetttink kozzé ery esetlegesen Magyarországon szervezend szimpozium tigyében.
Akit l egyá|talán vÍ aszt kapfunk pozitívan
állt a dologhoz, de gazdát a rendezvénynek
sokáig nem találtrrnk. Borszéki János ugyan
kilátasba helyezte, hogy a Veszprémi

Egyetem felvállalná a konferencia rendezését,
de végleges vát|aszt nem kapfunk sem t le,
sem a Veszprémi Egyetemt l. A Standing
Committee (a konferencia áland bizottsága)
ismételt kérésérea Magyar Nemzeti Mrizeum
vállalta a házigazda szerepét, amit hivatalos
szándékn yilatkozatban hoztu nk az érdekeltek
fudomására. Végleges dontés a konferencia
rendezésérl az l996-os szimpoziumon
várhat .
T.

Biro Katalin

ASMOSIA: A KLASSZIKUS OKOR

nÉcÉszETIKÓZETTANA

kulonlegesen fontos egy ilj thesszáliai barlangi
lel hely (szintén posáerre szorult) 40.000
éves, siinin datált folyamatos rétegsora, amely
a balkáni paleolitikumr l meglév szegényes
adatokat jelent sen kiegészíti.

1993. május 17-19. kozott GÓrÖgországban
rendezték meg az ASMOSIA (Association for
the Study of Marble Objects & Other Stones
used in Antiquity) nemzetkÖzi konferenciát. A
konferencia els sorban a klasszikus antikvitás

Magyarországrol négyen vethink részt a
konferencián: Balla Márta a BME Tanreaktorábol, akr Jerem Erzsébettel kozos
poszterén kelta kori kerámiavizsgá|ataikat
foglalta ossze, Székely Balazs és Steinbach
Péter az ELTE Geofizikai Tanszékér l kozos

márványnak kutatásával foglalkozik. Az

munkájukban a T tszapolgár-Cs szhalom lel helyen végzett ujabb geofizikai vizsgálatok
eredményeit mutatták be és T. Bir Katalin
(Magyar Nemzeti M zeum, Miitárgyvédelmi
és Informáci s részleg), aki az akkor még
átadas el tt állo archeometnai adatbánst
mutatta be.

A

konferencia fenypontja a Hetitta Muzeum
kivételes szépségíÍés gazdagság gyujteményénekme5ekintése volt. A konferencia
kirándulásokat opcionálisan a helyszínen
lehetett befizetni.

kiemelt jelent ségii nyersanyagának,

a

l993.-as rendezvény már a harmadik ennek a
témának szentelt konferencia. Az ASMOSIA
ugyanakkor egyesuletként is miikÖdik,
informáci s hírlevelet ad ki. Elnoke Norman
Herz, aki a Mediterráneum márványlel helyeinek kutatásában alapvet munkát
végzett. Az els konferencia helyszíne
olaszország, a másodiké Belgium volt. A
konferenciának l993-ban a Demokritos
National Centre of Scientific Research volt. A
konferenciát az ASMOSIA álland
szervezetén kíviil a NCSR Archeometriai
Kutatolaboratoriuma és a Gorog Míiszaki
Egyetem rendezte.

konferencián 14 országb l osszesen 80
kutat vett résá' A programban 54 el adás

A

)il-)ml ÉworYAM
hangzott el.

A

tudományos program május
zajlott, ezt egy kirándulás

. kozott
egészítetteki május 2a-22. kozott,
l7 -l9

legismertebb okori
megtekintésére.

k
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a

bányák (Paros, Naxos)

A konferencia kozponti témétja természetesen
a márványok kutatása, márványlel helyek és
bányák feltárása illetve a mtiemlékek, szobrok
anyaginak azonosítása volt. A ma már
rutineljárásnak tekinthet stabil tzotoparány
vizsgálatokat egyrészt ujabb lel helyek,
bányák wzsgálatáva| egészítettékki; ujabb
stabil izotopok meghatározásával b vítették
az elktilÖnítésre használt elemeket, illetve
tobbváltozos kiértékelésieljárás (és tobbfele
analitikai technika) segítségévelpontosították,
b vítettékaz eddigi lehet ségeket. KiilonÖsen
a bázigazdák, a Demokritosi Archeometriai

Laboratorium munkatársai sokfele uj
vizsgálati szemponttal járultak hozzá a
márványkutatásokhoz.

ziil a mintavételezés
modjának befolyását az analitikai eredményre
más k zetminták esetében is érdemes lenne
vrzsgálni.
Eredményeik k

Magyarországrol a konferencián egyedul
vettem részt,, ''Lithic Implements of G r, NW
Hungary: Evidences of Cast production" c.

el

adással.

A

konferencia részletes programját az
Abstracts of Asmosia 1993, Third [nt.Conf.,
Athens 17-23 May kotet tartalmazza, a

benyujtott tanulmányok
folyamatban van.
szerkeszti.

A

megjelentetése

kotetet Norman Herz
T.

Biro Katalin

BERLIN: uÚranGYAK
RoNC SoLÁSMENTES VIZ SGALATA
Négy tntézmény(Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prÍ.ifung, Staatliche Museeen

zLr Berlin - Preussischer

Kulturbesitz,

Associazone Italiana Prove non Distruttive
Monitoraggio Diagnostrca és az Istituto
Centrale del Restauro - Roma) rendezésében
kenilt sor l994. okt ber 3-8._ig a ''Mtitárgyak
ro n c so l ásm ente s .irrzs gá ata" (Z er sto run g sfrei e
Untersuchungen an Kunst- und KulturgUtern)
címii, immáron 4. nemzetkozi konferen ciára,

ezuttal nem olaszországban,

hanem
e|ozic három

A

Németországban, Berlinben.

ország, olaszország tenilete. Az afrikai
kontinens és Spanyolország nagy bányáijoval
kevésbéismertek . Ez évben el szor Albánia
nyersanyagforrásairol és ezek felh aszn álásár ol
is tá1ékozodhatott az ASMOSIA kutatoi
kÖzossége; ezze| szemben, szamunkra
kevésbékedvez en a dél_eur pai anyag tobbi
része (a volt Jugoszlávia, Bulgária, Románia
stb.) márványlel helyei még feltáratlanok a
kutatás szamára lgy a Meditenáneumra
érvényes bánya elktilonítés a Magyarországon

A 20 országb l érkezett, t bb, mint 200
résávevo tobbsége német volt. Az Allami
Konyvtár nagytermében a négy munkanapon
45 el adás hangzott el, amelyek nagy
részének szovegét a rendezvény el tt kézhez
vehették a résztvevok. A vaskos preprint (735
oldal) nem csak az eloadások, hanem a tobb,

márványvrzsgálatok els dleges terlilete,
foldrajzi értelemben, a mediterrán régio;
hagyományosan, a mai Gorogorszitg, Torok-

elokenil márvány

tárgyakra (ilyeneket

rézkort l ismenink!)

csak er s

a

fenntar-

tásokkal a|ka|mazhatok kozvetlentil.

Az ASMOSIA, bár nevében és célkittizésében
egyaránt elsosorban a márvány kutatást
kívánja szolgálni, teret ad a petrarcheologia
távolabbi teruleteinek is. Igy elsosorban az
egyéb' a Mediterráneumban használatos
építokÖvekvizsgálatának is.

Az

rendezvényt Romában, Perugia-ban, illetve
Viterboban tartották.

mint 50 posáeren bemutatott anyag szovegét
is tartalmazza. A második kotet kés bb jelent
meg, az els b l kimaradt cikkekkel.

A konferencia kiadvanykÖtetei megtekinthet(í

.Iaro Martanal:

Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, VIII.
Konyves K. krt. +O.

A

el

kovetkezo témakorokben hangzottak el
adások:

- rontgenvizsgálatok,
- komputertomográfia,

K-XIII EVFOLYAM

AQUINCUMI ORGONA SZIMPOZIUM

optikai mérések,
rontgenfluoreszcens analízis,
egyéb eljárások - vizsgálati modszerek,
kornyezeti hatások,
_ a feluletvizsgálatok problémája.

-

A

konferencia ideje alatt, illetve az otodik
napon lehet ség volt a berlini, míitérgyuzsgálatokat, illetve ilyen vizsálatokat is
végzo laborat riumok, pl. a Rathgen Forschungslabor, Hahn- Meintner-lnstitut stb.
megtekintésére.

A konferencia záronapjan bejelentették, hogy
a kovetkez rendezvényt Magyarországon
tartják 1996. második felében.

Részletes tájékoztatás. Magyar Kémikusok
Egyestilete.

Jaro Marta
VII. NEIVÍZETK ozr

SZIMPoZII]NÍ

ru zrÓ

l995

szeptemberében rendezték meg
Lengyelországban a VII. NemzetkÓzi Tuzko
Szimpoziumot.

A Tuzko

Szimpoziumok sorozatát

a
hollandiai Maastricht onkéntesei indították, a

Maastricht kornyéki kovabányák

ered-

ményeinek feldolgozása során. Az els 3
szimpozium után a nemzetkozivé szélesedett

esemény a koeszkozok tudományos
kutatásával foglalkozo szakemberek legfobb
forumává vált; az egymást kovet

szimpoziumok ( 1983, Brighton, I 987 ,
Bordeaux, 1991, Madrid) a szakma igazi
Íinnepei voltak.

A lengyel

1995. NOVEMBER
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kutatás europai jelent

ségu
petroarcheologiai
iskola
eredményei, a lengyel
egyaránt indokolták a szimpoáum lengyel
országi megrendezését. A rendezo tntézmény
a Lengyel Akadémia RégészetiIntézete, a

konferencia helyszíne ostrowiecz
Swietokryzski, a világhíni Krezemionki
uzkobánya kozvetlen kozelében.
T.

Bir

Katalin

"International Symposium on Organ of
Classical Antiquity. The Aquincum Organ
A.D. 228" címmel az MTA Zenefudományi
'
Intézete ( 1014 Budapest, Táncsics M. u. 7 .),
az MTA RégészetiIntézettel, a Budapesti
Torténeti Mirzeummal és a Dél-Floridai
Egyetemmel eryiittmiikove rendezte meg a
zenefudományt, a régészeti és az analitikai
kémiai szaktertiletek miivel inek a
részvételévelaz okori orgonákr l, kiilonosen
az egyedtili viszonylag épségbenmegmaradt

aquincumi orgona fudományos vizsgálatairol
szervezett tanácskozást. A hazai, amerikai'
német és holland szakemberek hirsz el adásban bemutatott anyagát a Zenefudományi
Intézet Kodály-termében 30-40 résávev
értékelteés vitatta ffieg, angol és részben
német nyelven. Az eloadások osszefoglal it a
résztvev k érkezésÚkkor kézhez kapták. A
teljes anyagot tartalmaz kiadványt a jov év
folyamán a Walcker-Mayer Kft (Németország) jelenteti meg. A szimp zium utols
napján a résztvev k felkeresték a szentendrei
falum zeumot és a l00 éves fennállását
tinnepl Aquincumi Muzeumot, ahol az
orgona Walcker-Mayer-fele rekonstrukcioja is
láthato.

Émap-sZI|&IaIUM
"The Application of Scientific Techniques for
the Investigation of Coins and Coinage"
címmel 1994. szeptember 22-24. kozott
Londonban nemzetkozi konferenciát
rendezett a British Muzeum és a Királyi
Numizmatikai Társaság Tudományos Kutatási
Bizottsá ga. M érmék,f ként az okori leletek
mtiszaki tulajdonságainak és kémiai
osszetételénekwzsgit|atára alkalmazott
m dszerek és technikák áttekintésére felkért

osszefoglal el adások hangzottak el l8
témakorben. Meghívott el ad ként a |ézermikro-színképelemzésim dszert ismertette
Gegus Ern , poszter el adassal az ICPalakfelismer
spekÍrometna és M
matematikai-statisztikai modszerek alkalmazásárol számolt be Halmos Pál és Borszéki
János. A konfererrcián részt vett Bakos
Miklos, a Magyar Numizmatikai Társaság

xl->ouÉwot-YAM
elnoke is.

A

60-70 eur pai, amerikai és ázsiai

(apán' kínai) résztvev a rendkívtil aktiv

szakmai programon kívul élvezhette a British
Mirzeum varázslatos kozegét naponta, és
felejthetetlen emléket szerzetí egy esti

fogadáson

a tobbezer éves targyak

kÖrnyezetében.

Gegus Ern

nÖvmnÍnnx
CAA'95

A

Computer Applications

in

Archaeology
néven évente megrendezeÍI konferencia 1 995.
évi riléséta hollandiai Leidenben rendeaék
meg. A magyar kutatást a konferencián Jerem
Erzsébet, Red Ferenc (MTA Régészeti
Intézete) és T. Bir Katalin képviselték.

IRODALMI FIGYELO
Irodalmi figyel rovafunk ez ttal _ a három év
alatt felgytilemlett nagy mennyiségií eredeti

híranyag miatt

_ most

szerényebb. F
témakoninknek, az elekÍronikus publikáci

ter1edésénekjegyében azonban beszámolunk

az elso muzeumi CD, és egyben interakÍív
meg;elenésér l.
A
kiadványorol további informáci kat lehet
szerezni a szerz kÍ l, T. Bir Katalint l

kiállítási vezeto

(MNM) és Regenye

Laczko Dezs Muzeum)

Juditt

l

(Veszprém,

ít

ás
i

;'Til''T*ili*.';il'zc

u

Barbara E. Luedtke:
An Archaeologist's Guide to Chert and
Flint
Institute of Archaeology, University of
California, Los Angeles

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH TOOLS
1992, pp. 1-172.

A kotetet

val

.

A

szerzo problémáival mély azonosságot
érzek. Amikor saját magam karan pr báltam

felfedezni a foldtudomálryoknak a régészet
szítmira hasznosíthat birodalmát, éveket vett
igénybe, amig a kommunikáci s rendszert,
szaknyelvet elsajátítottam. Ez még nem a
probléma megoldása, csak a korrekt kérdéseltevés lehet sége. Ugyancsak a rendkívul
vonzo társfudomány mélyebb megismerése
kellett ahhoz, hogy felisme{em: az én
problém ámat ezvtta| sem oldja meg helyettem
más...

Mindezek trikrében, Luedtke

1--

-

Exhibition guidc

konyve

els sorban aÍra tesz kisérletet, hogy ezt a
hosszu utat lerovidítse, els sorban azoknak a
kollégáknak, akik k eszkozokkel foglaloznak. A címben jelzett k zetek (kova,
tíJzk ) els sorban az skori k eszkozok
nyersanyagaként j elent sek számunkra.

szemmel megfigyelhet és kísérletileg
megfigyelhet mechanikar fulajdonságok
részletes leírását) kapjuk. Ktilon fejezet

m bat t

-*-,.;'.
l-

t

l kapfuk ismertetésre, amit
ez rton is koszÖntink. Sajnos, 1992 ota ez az
els megjelent (igaz, a sokásosnál nagyobb
te{edelmii) számunk, így az ismertetést csak
most fudjuk kozreadni. Szerencsére Barbara
Luedtke konyve a nehezen arnrl kateg riáb l
a

foglalkozik
mállásával,
l---

kiad

7

A konyvben a kovak zetek eredetét,
tulajdonságait (kémiai jellemz k, láthat ,

oskori iparvidék a Bakonyban
kl áll
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Ausstellungsfilhrer

a kovakozetek átalakulásával,
a patina kialakulásával. A

fuggelékbe keniltek olyan, a petroarcheol gia
gyakorlata szempontjábÓl fontos kérdések,
mint a kovak ozetek lel helyeinek azonosítása
és az egyes kovak zet_típusok. Ilyen
értelemben a kÖnyv egyben egy folyamatban
lev munka részeredménye.A kovatípusok
leírását elemzési adatok egészítikki. A kotet

)il-)ilI ÉworYAM

végéna szakkifejezések magyarázatát adja
meg a szerzo.

Egészében véve Barbara Luedtke konyve
els sorban a témával ismerked kutat k
szÍtmár aj elent hasznos segítséget'
T.

Bir

Katalin

ELEKTRoNIKUS TELEFoNKÖNYV
arche ometriaval, régé szette

Összeállítasunkban most

I

foglalkozo

az n.

''akadémiai

szféritn" beluli legnagyobb magyarország
hátlozati szolgáltat , a Nemzeti Informácios
Infrastruktura Fejlesztési program keretein

miikod HUNGARNET étltal fenntartott
levelez rendszerek címeit
adjuk kozre. Azota számos helyi postafi k,
cím is elérhet vé vált, ezek részben a
TRILLA rendszerb l étirányitással is

beltil

ELLNTRILLA

lokalis postaállomások
elérhet k. A
elérhet s égéta gopher telefonkonyvek alapján javasoljuk, amelyhez ktilon megadunk .gy
lehetséges bej árási utat.

BartosiewiczLász]o
Bezscz)<y Tamas
Bir Katalin
Csongor Éva
Fejes Ildik
Fodor tstván
Gyulai Ákos
Gyulai Ferenc
Hably Lilla
Haramia Lásilo
Heil Billint
Hertelendi Ede
Horváth Ferenc
Ilon Gábor
Jánossy András
Jár Márta
Kis-Varga Miklos
Koltay Lászlo
K lt Lászlil
Ktirti Béla
Lohner Tivadar
Loincry Gábor
Marton Erzsebet
Miírton Péter

MedzihradszlryZsofia

Murak zy Gyula

h1697mur@,ella.hu
h4762nag@ella.hu
h977Zpap@,ella.hu
h9777pap@,ella.hu
h303lpoz@,ella.hu

Nagy MihtíLly
Pap Ildik
Papp Gíbor
Pozsgai Imre
Red Ferenc
Reá_Kat Gábor

Ifl3lred@,ella.hu

hl6l9rez@ella.hu

RÓna-Tas András
Suhajda Attila

h1739ron@2ella.hu

T

hl283tot@ella.hu

h4763suh@,ella.hu
h4392sze@,ella.hu

Szentffteri J zsef
Szekely BalííZs

AKTUÁLIs lNFonuÁctÓx

mag/ar kutat khoz
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h10459bar@,ella.hu
h1618bez@ella.hu

h5&s}bi@ella.hu
h3698cso@'ella.hu
h796afej@ella.hu
h1620fod@'ella.hu
h5814gyu@,ella.hu

h9l33gru&ella.hu

h9679hab@,ella.hu
h3378har@ella.hu

M088hei@,ella.hu
hl473her@ella.hu
h45l9hor@ella.hu
lo46lilo@,ella.hu
hl9O5jan&ella.hu
hl0458jar@,ella.hu
h5222kts@,ella.hu

taBakol@ella.hu

h5286kol@,ella.hu
h4760kur@,ella.hu
h1561loh@,ella.hu
h452Dlor@ella.hu
h10462mar@,.ella.hu
h33l 1rnar@.ella.hu
h9682med@,el1a.hu

spacerg@,sas.elte.hu

th Attila

h3278tro@,ella.hu
h10460vad@ella.hu

Trogmayer Ott
Vaday Andrea

szétmára, akik nem az Ella/Trilla
rendszert hasznátljétk, további keresési
há|ozati
lehet ségeket nyÚrjtanak a
telefonkonyvek. Az alábbi listát a miskolci
egyetem kozponti szerverének gopher
szo\gáltatasaib l vettem' A szolgáltat gép

Azok

címe:

gold.uni-miskolc.hu
lntemet Gopher lnformation Client v2.1.3

Kereses a h azai

e le

ktro nik

u

s telefo nko nyrekbe n

1. BKE telefonkonyr
2. BME telefonkonytr

3.

ELLA tudakozo (X.25-os postafiokok)

4. ELTE cimek es telefonkonyv
5. GATE telefonkonyv
6. Godolloi Mezogazdasagi Biotechnologiai
Kozpont telefonkonyv

7. HIX (RADIR) telefonkonyr
8. llF WhoÍs szo(gaftatas
9. JATE telefonkonyv
10. JPTE telefonkonyv
11. KFKI e-mail cimlista
12. KFKI telefonkonyt
13. KLTE telefonkonyv
14. SOTE telefonkonyv
15. SZTAK X.500 cimlista
16. Veszyemi Egyetem telefonkonyv
Minden kiegészítéstorommel várunk!
T.

Biro Katalin

- --1
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TKOZI ARC HEOMETRI AI
ZIÍJM -URBANA
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996

A kovetkez tudományos tiléseket tervezik:

l.

él szervezet anyagai

maradványok, stb.)

2.

kormeghatirozás (szerves

(csontok,

és szervetlen

anyagok)

3. régészetifeltarás (geoarcheologia,
leletfelderítés)
4. technol gialleletfelderítés: femek, kerámia"
tivegek' k /festékeklkot anyagok
A

szimpozium tervei kozott szerepel egy
egésznapos el adássorozat a ''Biol giai
maradványok és a szerves maradványok''
témájában.

Az elozetes programot' a jelentkezési lappal,
fudományos el adasok felsorolásával,
elszállásolási, utazási lehet ségekkel egyiitt

A.D. 1050-7750, from Cahokia

A

30. Nemzetkozi

Archeometriar
Szimpoziumot az lllinois-i Egyetem, (UrbanaChampaign, Illinois USA) rendezi meg 1996
május 20-24 kozott. Az els korlevélre 425
résztvev jelntkezett, a tobbségrik szándékát
jeleáe, hogy cikkének rovid tartalmi
Összefoglaloját is ki'ildi. A rendezok l995
november l5-ig vár1ák ezeknek a végso
beérkezését.

1996 februárjában ktildik el

érdekl d knek.

az

A

szimp zium alatt a jelentkez k számos
kulturalis és szorakoaato rendezvényen is
résztvehetnek.

A kovetkez címre lehet írni további

informáci kért:

C.Johnson, Conferences & Institutes, 302
E.John Street, Suite 202, Champaign, Illinois
61820

USA

Sarkazy Gabrie lla

Iparrégészetiés Archeometriai Tájékoztato

A MTA VEAB

TÖrténettudományi Szakbizottságának lparrégeszeti és Archeometriar
Munkabizottságának lapj a
Kézirat gyanánt!
Készrilt a Magyar Nemzeti Muzeum Nyomdájában' 200 példányban
Felelos kiado: Gedar Istvan
Nyomdavezeto . Stemler Gyula
A szedés és a tÖrdelés az ARCHEOCOMP egyestilet számitogépén és munkájátban késztilt
Szerkesá bizottság:
Bíro Katalin (foszerkesáo )
A szerkeszt bizottság tag1ar Gomori János (Ipanégészeti Munkabrzottsag), Járo Márta
( Arc heometriai Munkabrzottság
)
Jelen szamunk nvomdar megielenésr koltségétaz 0TI(A T-013 38 proiekÍ biztosította.

