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EG\' t-rJABB Lr'HrrÓsÉr;

Nem eloszÖr esik szo ujságunkban az archeometriai szimpozium megrendezésér l. Már az 1990ben megrendezett heidelbergi Archaeometry Symposium után felmerulet a gondolat, hogy ezt a
szaktenilettink kutatásának élvonalát jelképezo konferenciát Magyarországra hív1uk, hogy
tanulhassunk és erot merítstink Szerencsésebb csillagzat alatt dolgozo kollégáink példáján.
Beszéljtink konkrétan. a ''szerencsén'' ez esetben mukodo szervezeti kereteket, intézményi háttért,

szakmai megbecstiltséget, színvonalas publikácios forumot és

természetesen
Összehasonlíthatatlanul bovebb eszkÓzparkot és vrzsgálati lehetoséget értek. Az archeometria
Magyarországon hazátlan: egyes muzeumok' intézetek, tanszékek elszigetelt kutatoi, lelkes
analitikusok szabadidos hobbr.;a és egy kelloképpen meg nem becstilheto regionális akadémiai
munkacsoport formázza nem létezo szeÍyezeti kereteit.

Ez a konferencia most u;abb lehetoséget ad arÍa, hogy az eddigi gyakorlatot - 1o és rossz oldalával
egyutt _ átgondoljuk Egyesítstik eroinket, gytijtsuk Össze eredményeinket és probáljuk meg a
hiányosságokat potolni. Igyekezztink a magyar kutatást a napos' ftlnyes oldalrol bemutatni a
hozzánk érkez knek, ugy' hogy abbol a kÖvetkezo évtized (szinad..., ezred...?) kutatoi is meríteni
tud;anak. Ebbol a célbol helyi konferenciát' el készítopublikáciokat, adatbázis egyeáetéseket
terveztink.
Feltétlentil sztikséges a saját helyzettinkon tul is foglalko zni tágabb kornyezeti.ink problámáival is.
A konferencia állando szervez bizottsága lailon felhívta figyelmtinket arra, tegyunk meg mindent
azérÍ,hogy a kÖrnyezo ''poszt-kommunista'' országokbol minél tobben eljohessenek, és
bekap csolodhassa nak az archeometri ai szimp ozium o k sorozatának munkáqáb a.
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a: elcj:ei oldalroll

sziiletett

Feladatunk tehát. hogr' a konferencia hírétminél
szélesebb korbe juttassuk el. és probáljuk
meeÍeremteni a lehet ségeket aÍÍa.hogr' eg}'
onkoltséges és kcizép_kelet europai''ffnaárcár'al''
mén'e ktiltséges renden'én1're minél t bben

elicihessenek.

AZ

Archaeometn' Smposium_ok hagrománr'ainak

mepfeleloen a konferencia nem osáhat eg}'S7-erre
t bb. eg1id ben foh'o szekciora. A tudomám'os
program gazdagságát a jelenttís posaer szekcio
támogatja.
A magr-ar kutatás ezen a renden'én1''en - a háagazda
szerén1'ségér'el- valoszíniileg nem jut annl'i ''podium-

idohoz''. amennr.iben eredménveinket megfelelo

mélvségben be tudn:ánk mutatni. Cétszeríínektíínik
tehát eg1' elr'el korábban. 1997 tavas'zÁn a VEAB

Archeometriai Munkabizottságának szenezésében

eg} nemzett sántti archeometriai konferenciát
rendezni. ahol kir'álasahatoak a kulcsfontosságu

elcíadások és amelr'nek idegen (Í ként angol) nr'elrri
an1'agának megielentetésér'el aktuális és sánr'onalas
tájékoaatást adhatunk a részn'evtík kezébe a mag\.ar
kutatás helr'zetér l. eredmén1'eir l. A ktitetet

uj

tartalmazzák'.

tudomán-v*os eredményeket

az

alábbiak

- Az aminosavak racemiáciojának felmérése hazÁrk
tertiletér l származo csontmintakb l.

- AZ

aminosavak racemizáci jának kalibrálása a
radiokarbon m dszerre. Hitelesít g rbék szerkesaése
ismeret len csontminta korának meghatáro zásár a.

- Az aminosavak rucemizÁci jábol szÁrmaz D-allo_

izoleucin és a bakteriális eredetíídiamino_pimelinsar'
széwálasaása. a kormeghatározÁs eredménveinek
pontosítása a bakteriális tevékenységbolsármazo. és
a kort meghamisíto bakteriális eredetií diaminop

imel i nsav kimutatása és megha tár ozása alapj án.

jár

- Minimális racemiácioval

fehérje hidrolízis.

- Gy'apjusztínvegek és textíliák korának becslése a
kéntartalmu aminosavak oxidríci ja és a tirozin
bomlása alapján.

-

Fentieken kíriil segítettem eg} sr'éd kollégának
tengeri mikrofosszilié . D- és L_aminosar' tartalmát

''Archaeometrical Studies in Hungary' [[.'' nér'en
lelentetnénk meg. utalr'a eg} átizeddel korábbi

meghatározni. ill. a kag1'l kban lejátszodo
racemiáciot (ktiltinboz h mérséklet.pH. id )
modellezni. Egl' sr.ájci kollégának makro_ és
mikroelemeket. aminosavakat. zsírsavakat és

Erre a hazai konferenciára is r'áriuk tehát

élelemmaradványokbol.

elodjére (Járo M. - KÖlt L. szerk.. Archaeometrical
Studies in Hungar.r' Budapest. l9tl8).

a7'

érdek lodok .ielentkezését.

a

hel.y'i

meg

határoaam

ktilcinbozÓ

*

.s:en,e: bi:ottsag nevében
T'.

Biro Katalrn

.s:erkes:t(í

.\7' .\R(]HI,]()}IE'IRL\| \tI'NLtBÍ:Lo'ITsÁt;
tIÍREl

ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSAGI ULE

S

199,i. tle,c'emher,\

A]

kolesaerint

Archeometriai Munkabizottság elmrilt Íilésén

foként a/ Archaeometr.r' '9ti
lehetoségérolesett szo: emellett

megrendezésének

a

munkabizottság

tag|al besámoltak a/' ér'es munkárol is. A/
alábbtakban az. írásban is benruitott besámol kat

Munkáinkbol

l 99,t- l 995_ben az alábbi. archeometriai
témáju publikácioik szÍilettek
:

Szakcikkek:
Csapo. J. _ Németh1. S - Folestad. S. - Tir'esten. A. Martin. T.G. - Csapo-Kiss. Zs.: Age determination
based on amino acid racemization. A nerv possibilitr'.
-lmino ^lcid.s. 199-t. 7. 317-325.
Csapo. J. - Csapo-Kiss Zs. - Folestad. S. - Orwar. O. A. _ Martin. T.G. _ Némethr'. S.: Age
estimation of old carpets based on rystine and rysteic
acid contenl. Analitica Chimica :trcta, 1995. 300. l-3.

Tivesten.

3 l

3-320

Tir'esten A. _ Folestad S. - Csapo J. - Némethl' S. Johansson M. L.: Determination of D- and L-amino

acids

in

marine microfossil protein using liquid

s:erk.

chromatographr' uíth conr'entional and laser induced
fluorescence detection. To be submitted to Ánalvtica
(' hinica .{cÍo. Holland.

l993_ban''Csontlelctck korának meghatarotÁsa a/.
aminosar'ak racemi acioja alapján'' c. páll'ázatunkkal

_ Csapo. J. - Nag1'marosi. A.
Malmgren. B.A.: Protein diagenesis in Miocene
ovstcr shells. Applications in geochronolog:r' and
molecular ta.xonoml. To bc submitted to

ad.tuk kÖzrc

cs.lPO./.1.\(/S

elnr'crt[ik az

oTKA

támogatasat. ezért l99-t- l995_bcn

lepfontosabb. arheolográr'al kapcsolatos ter'ékenr.
ségcnr c tcnla k ré csoportosult. A téma keretében

Némcthr,. S'

I'}a I e

oge ogra ph.v. Pa

Ie

oc

Ii

ma

t

o I og,-,

Pa

Ie

oe c o I ogv,

.
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Némethy, S. - Csapo. J. - Naidu. P.D. _ Malmgren.
B.A.: Racemization of aspartic acid and glutamic acid
in the late Pleistocene planktonic foraminifer taxa

orbulina universa and Globorotália menardii - G.
tumida complex. To be submitted to lvÍarine

lvÍicropaleontologv.

K. _ Malmgren.
B.A.: Racemization of aspartic acid in the benthic
foraminifer Bulimina marginata: Geochrolnological
Némethy. S. - Csapo. J. - Nordberg.

Jelet s

OTKA

el adilst tartottunk. valamint Liverpoolba. ahol 1995.
jrilius 3-6 ktizÓtt tartottiÍk az Archaeological Sciences
Coderence-t, ahol ery el adiíssal és eg-v* poszterrel
vettÍink részt.
PA^I|\ÍOI{

Németh1'. S. - Csapo. J. - Malmgren. B.A.: Aging
experiments on oyster: comparison of racemization
rates of protein bound aspanic acid and glutamic acid
at elevated temperature. lmplications for
geochronolory. To be submitted to J. of Paleontologv.

'

Csapo.J. - CsapGKiss, Zs. - K lt . L. - Folestad. S. onvar. o. _ Tivesten. A. _ Martin. T.G. _ Némethy.
S.: Age estimation of old carpets based on c-vstine and
rysteic acid content. World Archaeological Congress3. 1994. New Delhi. India. December 4-l L
Csapo. J. - CsapGKiss. Zs. - Kcilt . L.

_

Némethy. S. -

S. - Tivesten. A. - Martin. T.G.:

Age

determination based on amino acid racemization: A
new possibilitv. W'orlcl Archaeological Congress-3.
1994. New Delhi. India. Decembert-l1.

Némethv. S. - Csapo. J. - Nagvmarosi. A.
Malmgren. B.A.: Protein decay in Miocene O.vster

shells.: A versatile method for age determination and
estimation of diagenesis. 78Rft,1 ,4bstacts. 1995. '7.
229.

Csapo.J. - CsapGKiss. Zs.. - K lt . L' - Németh1'. S.:
Age estimation of materials with high keratin content
based on cvstine. c,vsteic acid. methionine and

twosine content. Archaeological

Sciences
ConJbrence, Liverpool. England. 1995 julius 3-6. 47.

- CsaÉ.J. - K lt

L. _ Németh'v. S.:
A possible eÍTor of amino acid dating . Archaeological
Sciences Conference, Liverpool. England. 1995 julius
CsapGKiss" Zs.

.

3-6. 5 r.

Arheol

Csapo Janos
Agrartudománvi Eq1vetem, Kaposva r

T. BIRO K4T4LIN':

Az l995-&n sámos

régebbi munka eredménye ''érett

beu. másrésá tÓbb olyan kezdeményezés is indult.
amely el remutatonak ttinik. Ezek k Zti'l kiemelkném
az elekÍronikus publikáci nagl'mértékíiel retÓrését
és a koeszkciz<ik archeometriai vizsgálata tárgyában
beindult OTKA-projeltet.
Konferenciák

Csapo. J.: Fehérjetartalmri régészetileletek korának
meghatáro zása.,4 }{épvan dor laskor Fi ata l Kuta toina k
5. Talalkozoja, Szenna. 1994. szeptember 2'7-29.

Folestad.

arheol $ához. hogv az

a

applications. To be submittedto Boreas.

El adások:

k ze van viszont az

és az OMFB uímogatiíxívalsikertilt kijutnunk
Úioettriue. ahol 1994. december 4_l 1 ktizÓtt rendeaék
IÚ'orld Archaeological (-ongress-3-t. ahol két

giához kevés a ktize. de

szabadjon

megemlíteni. hog."_ 1995 junius 23-án megvédtem
"Kéríídzhánállataink kolosáum_ és tejtisszetétele és
néhány tisszetel' analitikája'' c. akadémiai dolrrori
értekezésemet.és 1995 okt ber 26-án sikeresen
habilitaltam a PANNON Agrártrrdományi Eryetem
Allattenyésztési Karán Kapowáron.

l. l . konferenciaszervezés
- Geoarcheol giai Ankét (Scharek Péterrel k<iztisen)

Veszprém. április l8- 19

- Mtiltunk jtiv je (Suhajda Attilával kciztisen)

Budapest. május
-

l8-l9

DAT'95 Muzeumi adatbáások szekci

Budapest. november 6-9

l.2. Résryételegvéb konferenciákon:
- Computer Applications in Archaeology
Leiden. Hollandia. rnárcius 3l-április 4
- Vll.Nemzetk á Tti7k Szimpozium
ostrowiecz Sw.. LengvelorszÁg szeptember 4-8
_ ICOM Weimari csopoÍt találkoz
Krakk . Lengvelország szeptember 7-8
- Networkshop - G d ll . április l9-2l

z.kiállilás rendezés

- oskori

ipanridék

a

Bakonvban (Regenye Judittal

kciztisen) - Veszprém. március 15 - december

3l

3. ásauís

- ásatiís a Szentgál-tíizkÓveshegvi bányát
míihe\telepek eryikén (Teleki diil )
Judittal ktizÓsen. ásatásvezet R.J.

ktirtilvev
(Regenye

)

4. feldolgoás

- Folyamatban lev munkák: Zalaegerszeg kcirnvéke
(Honáth L.. Simon K. ásauísainak k anyaga). M3
aut pálya (Kalicz N. és Koos Judit. valamint Vaday
Andrea ásatiísainak k anvaga). Szombahelyi
tanásatások

k

anyaga

MegkezdfrÓtt az oTKA T_013638 projekt keretében
a csiszolt k eszktizÓk nyersanyag-lel hely azonosítási
vizsgálat sorozat. Nyugat-MagyarorszÁgi mizeumi és
_

terepi gÉjtésekkel.valamint
segítsegével

az OTKA

REM
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.

l.Hag1'ományos (n1'omtatott) publikáci k
5.l l. Szerkesaés.
_ tRAMTo 1993_95 ma&var. angol szám
- Mitltunk jÓv<íje '95 Abstracts. Suhajda Attila és Kiss
Viktoria kcizremíik désével
- Mtiltunk jÓv jc 93_95 angol nyelr.ti
konferenciakotet. el készítésalatt (Marton Erzsébet
vette át a munkát)
5.

5.12. Jegvzet:

Sámítogépekr l muzeol gusoknak. Budapest. MNM
pp. l-55. + hipertcxt
5.13. Szakcikkek:

- H 8 Szentgál - Tíizkcivesheg\'. Ves4rém counfv" in:
Catalogue of Flint Mines. Archaeologia Polona vol.
33: 1995 pp. 402.408
- The role of lithic f,rnds in the Neolithic archaeologl'

of thc Atfrld region. JAM

XXXVI

(1994) pp. 159-

165

- A Szcntgál. fiizi-kuti késtíneolit teleptilés k an1''aga
l]'ithic matcrial of the Late Neolithic Settlement
Szentgál. Fiizi-kut. Veszprém Megvei Muzeumok
K<izleménr'ei l9-2(). l 993_ l994 pp. 89_ l l tt
- Muzeu-MEK. Networkshop'95 pp. 376-381

GIS konferencia kcitet (Ravello 1993)

- Lithic

ACN

implements of G r. NW Hungar.r'. in:
Maniatis et al. sz.erk.. ASMOSIA konferencia kritet
(Athcn 199-l)
5. l -t

Kiállítási katalogus:

- Biro

Katalin-Regent'e Judit.

oskori ipanidék a

Bakonr'ban. kiállításvezctci. Veszprém l 995.
5.

2. Elektronikus publikácio:

-5.21

MEK

muzeumi polc

sz.erkesáett

és

folvoiratokon kírtil)

-

(megfelent szakcikkek.
is megielent

ny'omtalásban

- Geoarcheologiai Ankét kéziratai

- A kései neolitikum k eszkcizei a magvar AlftildÓn.
kand. dissz.ertácio tézisek és teljes mag\'ar szÓr'eg
5.22 CD-ROM-on megielent
- Óskori ipan,idék a Bakonvban. kiállíulsi r'ezet . CD-

ROM

- Asatások a Bakonvban. in:

ABCD l995:3

rnvezetrégészetié.s
archaeometriai m dszerek alkalmazasa a
te l e pti l é stÓrté n e t i kutatásb an

l996.III.l0

f témája a régészetnekeg1' rij ága. a
kÖrnyezetrégeeszet. E tudományág. a ttirténeti
cikol giához hasonl an. eryrésa a kornvezeti
A disszerÍáci

tényez k szélesktiríivizsgálauíval. másrészt a
kÓrnyezet és a benne él ember egvmásra gvakorolt
hatásiíval foglalkozik. Célja a krjzelebbi és tavolabbi
kcirnyezet rekonstrukciÓja. Mindez rendkívtil hasznos
a mrilt megismerése szempontjábol.

Jár
a

Ntárta: lttuzeumi textiliákat diszÍtti Jémfunalak

n.vagv i zsga la ta

me gha ta rozá

sa

é

te

s ké sz ité ste c hn i káj u k
t tu domanvo s mo d s:e re k k e l .

rmé sze

1996.IV.23

A

disszertáciÓ a m dszer kidolgoása mellett
foglalkozik a kronologia az eredetmeghatározás. az

utánzatok és a

hamisítások felfedezésének

problémáival.

(Idézetek a "Tézisekbcjl", szerk. )

A MAGYAR NEMZETÍMÍJaEUM LABoRATÓ_

- Biro Katalin- Fejes tldik . GIS Applications in the
Hungarian National Museum. in: G. Lock szerk..
- Archaeometn' Databasc.

ÉnrprcrzÉsEr
Jerem Erzsébet: K

zuUMAIBAN FoLYÓ encrmoMETzuAl
VIZSGÁLAToK

A mrizeum mikroszk pos és kémiai laborat riumában

els sorban egvszeríÍbb nedvesanalitikai elemzések.
mikroszk pos rétegszerkezet-meghatároások és
ktit ary'ag elemzések elvégzésérevan lehet ség. A

intézményekkel val j
egvtittm k(dés
eredményeként azonban jelent s ménékben
kiszélesedik az' igénybevehet vizsgálati m dszerek
k<ire. A kapowári Somogr' Megr'ei Muzeum. (K lt
Lászlo - roncsolásmentes rtintgenfluoreszcens
analíás). a Magtr'ar Tudománvos Akadémia Míiszaki
Fizikai Kutatointézete (T th Attila - elektronsugaras
mikroanalíás). az orságos Kriminalisztikai és
Kriminol giai lntézet (Kriston Lásd
rÓntgendiffrakci s elemzések) valamint a Budapesti
Miiszaki Egvetem Tanreaktora (Balla Márta
neutronaktiváci s és roncsolásmentes rÖntgenfluoreszcens analízis) talán a legryakrabban
kcizremíik d k.

más

A7- emrilt id szakban sok

r mai kori habarcs

és

vakolat r'izsgálatára kertilt sor. A habarcselemzések
célja annak eldtintése volt. hog1' alkalmaáatGe a

sar'ban oldhatalan maradék sázalékos

szÁm

5.23 WWW formában megielent

mennyrségének meghatározÁsa. a felhasznált homok

_ ''Muzcunri Naptár'' _

habarcsmin ík egymás k<izÓtti tisszehasonlítására. Az
eredménvek régészeti feldolgoása folvamatban r'an.

a mag!'arorszégi muzeumok

elérhetoscgc és kiállíuisai (Aran}'os Erzsébet. Marton
Erzsébct és Párdi Fercnc kozremrík désér'el)

;|

Ía g"-a

r

T.
N

e

Rir

m:e

t

Katalin.

iI

Íu : e tu

n

szemcseméretének.

sánének stb. vízsgálata

a

Hasonlo céllal végezttik el r mai kori falfestmén1
tiiredékek olvan komplex elemzését. amel1'nek során
a pigment. illen,e pigmentkererékek azonosítása és a

pigmentréteg

alatti

simít r'akolat-réteg min ségi
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(a típust jelzo betti rnelletu értékeka

V V: szersámnvomok a hátoldalon

' ábra Egy romai kon. tobb periodusu épulet megvizsgált falfestmény-toredékeinek
sematiku s raiza (részlet)
l

cisszetételének vizsgálata mellett meghatároztuk a

további vakolatrétegek vastagságát, savban
oldhatatlan részénekmennyisegét. illetve a

felhaszruílt homok vizuálisan kiértékethet min ségi
it. Ennek alapján egJ_-egy épiiletre.
telepÍilésrevonatkoz lag grafikusan pr báltuk
ábrázolni a izsgált darabok jellemz it és a hasonlÓ

jellemz

darabokat erymás mellé rendelni

A

hossá évek ta

foly

(l.

ábra).

fémfonal vizsgálatok

legujabb eredményei kÖztil néhány:

-a

fudomásunk szerint eddig csak egy esetben
azonosított. nnal borított papírszalag (a Néprajzi
Mrizeum anyagában egy japán mellény díszítésére
használt fémfonal) mellett egv rijabb. sántén uívol_
keleti textílián sikertilt ugvanilyrn fonalat találni.
_ szintén. val sántileg el szcir sikertilt ezÍistdr ttal
betekert vasdr tot. mint femfonalat azonosítani egy
l7. szÁzadt textílián. amelyen a hímzésheze7on kí\.Íil

l0 ktil nféle eryéb fémfonalat használtak.
- egy 14. századra datált kazula esetében a

ktiltinb<iz

részekr l származo. hasonl morfologiáj fémfonalak

(femmel borított borszalag belfonal kciré tekerve)

három csoportot alkottak az
e

ztisttartal ma al apj rírr.

aranvborítás

Az

egvéb fémvizsgálatok során t bbek ktizcitt
honfoglalás kori eztistgyÓngyÓt, alar Ówereteket. a

ffiiskolai (restaurátor)

diplomamunkákhoz

ereklyetart alapanyagát' berakásiít. nyeregszegecset.
feryver_diszitményeket stb. elemeztÍink.

Jaro Marta

UJABB EREDIVÍE}.I-YEK A FoSsZLIs cSoNToK
KoRÁNAK BECSLÉSE TERÚLETÉN _
KoPaECSLÉ S AZ AMINoSAVAK
RACEM|ZÁctÓle ALAPJÁN

Amint azt talán tudj:ík a saelt olvas k. vegyész
analitikusként kertiltem az arheol gusok sámomra
egyre sámpatikusabb tríborába. 1987 ta végzek

a csontokban lejátszod racemiácio
tanulmányozására. és pr bálok meg
munkatársaimmal ktizÓsen _ olyan m dszert
kidolgozni. mely a korábbi aminosav_racemiáci n
(AAR) alapul korbecslési eljárások hibáját
analíziseket

kikÍiszÓbtili. Vizsgálataink folyamán níjcitttink arra.
hogy az AAR_n alapul korbecslési eljárás legnagyobb
hibája az. \togy a minta el életénekhián-vában naryon

sok olyan

paramétert (pl. h mérséklet. pH.
' mikroorganizrnusokkal tÓr1én
fert zffiés) nem ismeriink. melyek az aminosavak

ionkoncentráci

racemizáci ját befolyásoljrík. Fentiek miatt az AAR_n
kormeghatározási eljárást pr báltuk
visszalezetni a radiokarbon keltezésre. ill. az AAR_n
alapul kormeghatiírozási m dszert a radiokarbon

alapul

m dszerre kalibrálfuk. Összegyjwe

t:urzáÍlk

kiilcinb<iz m zeumaibÓl mintegy l00 db csontmintát.

melyek korát

a

radiokarbon m dszerrel már

meghatároaák. vizsgáltuk ezek D_ és L-aminosav
tartalmát el szÓr aminosav analizátonat az általunk
kodolgozott m dszerrel alanil- ill. 2-szulfonsav alanildiasaereomer dipeptid forrnríban szétválasztva az

aminosav enantiomereket.

ezl

kÓvet

en

pedig
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nagyhatékonyságu folvadékkromatográffal OPA/TATG
ill. FLEC-tal elvégzett származékképzésután

határoauk meg a minták D- és L-aminosav tartalmát.
A D- és L-aminosav tartalom megismerése után
minden aminosarra ábrázoltuk aDlL aránvokat íII. az
ln (I+D/LXl_D/L)_Í az id fiiggvénvében.melvnek
során rig-v_ner'ezett''hitelesít gtirbeket'' kaptunk. Ea
kÓr'et en semmi más dolgunk nincs. mint
meghatározni aZ ismeretlen csontminta D- és Laminosav tartalmát. és a hitelesít gorbéb l. r'agl' a
lineáris regresszioval kapott egvenletb l az ismeretlen
minta kora ktin'etlentil sámíthat
.

Mérésiadataink alapján kisámolr'a ktilcinb zaminosavak racemizáciojának felezési idejét
megállapíthat . hogl a His a 2-l2 ezer él'. a Phe a 320 ezer év. az Asp az 5-35 ezer éy. az Ala pedig a l080 ezer ér' kozotti minták korának meghatározására
alkalmazhat . lzoleucinnal a 30 ezer év. valinnal
pedig az 55 ezer ér' feletti mintiík kora hatiírozhat

meg. 0.l-nél kisebb.

ill. 0.7-nél nagvobb

DIL

arán1'okat a kormeghatározÁsra nem használunk. mert
a meghatározÁs pontossága ezeken a határokon t l
bizon1talan. A mérésiadatok alapján megszerkesztett

kalibráci s gÓrbeket szemlélr'e megállapíthat . hos'

mindegl ik gorbe g.v-akorlatilag lineárisnak tekinthet
a 0.l_0.5 D/L aránv kozott. és ez a szak'asz adja a

legpntosabb eredmén1t a kormeghatározásra. hisz itt
a D-aminosav megfelel . j l mérhet koncentráciÓban
r'an jelen. A hitelesít gtirbe 0.5 után kezd el gtirbiilni.

és eZ a

gtirbÍilet ().6

DlL

arán1' ftil<itt már

bizonvtalanná teszi a meghatároást.

A

racemizácio foka szennt az aminosavakat három
csoportba lehet sorolni. Az els csoportot alkotják a

g}'ors racemiácíos idejíi aminosavak: tiroán.
fenilalanin és hisaidin. melveket a fiatal (500()-

5().0(X) ér'es) csontminlák korának meghatározására
tudunk felhasználni. A második csoportba tartoznak
azok az. aminosavak. melr'ek a 10.0()0-100.000 ér'
kozotti csontminlákra használhatok. Ebbe a csoportba
tartoznak a7, asryaraginsa\'. glutaminsav. treonin.
szerin. alanin. metionin. lizin és arginin. A harmadik
csopotot alkoto aminosavak - r'alin. izoleucin. leucin
- a7' 50.(XX)- l(X).0(X) évnélid sebb csontminták
korának meghatározására alkalmasak. Mindhárom
csoportnál 3-5 hitelesít gtirbével rendelkeziink. ígr' a
csoporton beltili átfedéseket biaosítani tudjuk. s t eg1'
_eg}' csontmintára esetenként 2-3 hitelesít gcirbe

fel a kormeghatározásra. majd végiil a

értékesinfornuíci t szolgáltathat a kort

en.

A csontminta ismert korát (Y) a D/L
(Xt) ill. aZ ln[(I+D/LX1-D/L)| (X2)-re

analíásét is.
arán_v*ra

vonatkoztatva négv aminosav (Phe. Asp. Ala. Ile)
esetében otyan becsl egyenleteket kaptunk (Y : a +
bX). melvekkel a korbecslés elvégeáet . Mind a
nyolc regres.szi s eg1'errletnél a determinácios
koeffrciens (r/) énékettibb volt 0.99-nél. Mindeg1ik
aminosal' esetében az ry, y" na$obb volt mint 0.99.
ami annak a kÓvetkezméhve' hogr' az X2-t az Xy l
sámoltuk. A regresszi bol sámolt eltérések sz rását
(a becslés standard hibája: \r) fel lehet használni a

korbecslés standard hibájának sámolásíra

a

kÓvetkez képlet segítségwel

:

))
,tl$ : rt"." [t/n

+

6-X

)2/Sum(X-X

ahol n a mintrík száma^ mellyel a

fl
regresszi t

sámoltuk-

6-X

)2 arátlagb l sámolt négvzetÓsszeg eltérés.
s}$ értékeminderyik regressnonál két esetben volt

sámolva: el<iszÓr X:X másodszor pedig X eryenl
volt a szélscíértékekkel. A Phe. Asp és Ala esetében
azát|agos értékD/L-re 0.35-0.4l ktizÓtt változlak. az
A megfelel
értékekln(X2)_re 0.75-t l 0.90-ig váltoaak. az
extrém értékekpedig il).75 voltak. Az izoleacinra az
átlagok 0.16 és 0.32 ktizÓtt váltoáak. a vonatkoz
extrém értékek pedig í).06 és í).12 voltak. A két s;$

extrém értékekpedig t0.30 voltak.

értékmindeg1'ik aminosavra. át|agra és széls értékre

ktiretkez eredménveket

adta:

a

Miután megismertiik a ktiltinbÓz koru csontminták
D/L_amínosar' arányának id fiiggéséta modszer
alkalmassá vált a hitelesít gtirbet alkoto mintiíkhoz
hasonl krirtilménvek k ziil származÓ. ismeretlen

Aminosar'

Kozépérték

Phe

189

.\sp

226
382

hitelesíto gÖrbe D/L aminosav arán1'át hasonlirv"a az
ismeretlen minta D/L aminosat' arányához.. a minta
kora a hitelesíttí gtirbérol leolr'ashato. Egt ismeretlen
ntinta esetében 2-.} esetleg -l aminosavat használunk

illet

Természetesen elvégeátik a kapott adatok statisztikai

adatait is fel tudjuk használni a kor meghatározásáta.

koru csontminta korának meghatározÁsára. A

ktilcinbtizo

aminosavak alapján kapott korokat átlagolva kapjuk
meg az ismeretlen minta korát. Mindegvik mintára
meg lehet azonban találni azt az optimális D/L anínyt.
amelv a legiobb eredméryt adja a korra. A t bbi
aminosav segítségévelmeghatározott kor az optimális
DlL arányb l sámolt eredményeket meger sítheti.
\'ag}' esetleg megkérd jelezheti.Pl. eg}' l l.200
évesnek meghatározott koru csontmintára a His. a
Phe. az Asp és az Na DlL arányai a ktNetkez k:
0.682.0.473. 0.27I és 0.l12. Ebben az esetben a Phe
és az Asp DlL arányai javasolhat k a
kormeghatározásra. mert azok vannak az ideális
tartományban. a hitelesít gÓrbe lineiírisnak
tekinthet részén.de a His és az Ala D/L aránya is

Ala
I

lu-

A

3l

I

Széls é,rték
329
458
988
514

becslés kozépertékénekstandard hibáját

kÓvetkez képlettel lehet sámolni:
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aminosav egyiittes alka|mazásiíval a kor pontosíthat .
és egymást l fiiggetlen mérések átlaga tekinthet a

és 957ros konfidencia hatrírok mellett

C. I.

:A

minta tényleges korának.

két Is au"gu + S.E. (,o.os).

Mivet a mintasám minimális volt. a szabadsiígi fokot
lS-nek szímolhrk' melynél b.os értéke2.13 volt. A +

eltéréseket minden aminosav pérra az alábbi
sszeállítiís tartalma zza.

Phe
Asp
Ala
Ile

-

454
473
-

313

601

ll09
650

1160

Il8

733

Ile
388
409
524

.

A konfidencia határok az átlagértékek esetében aZ átl

frilcitt.

széls értékekesetén pedig az átl

alatt

találhat k. Amennyiben mindkéÍDlL értékaz átlag
kcizelében van. akkor 95o/vban biaosak lehettink
afel l. hogy a korbecslésÍink Y + 313 és 524 év
tartományban van. Amennyiben becsléstink mindkét
esetben a széls séges D/L tartományon alapszik.
akkor 9 So/tban biaosak lehettink, hogy korbecsléstink
Y + 60l és l 186 év tartományban van. A konfidencia
intervellumot minden kormeghauíroásnál és minden
aminosav esetéhn egyedileg kell kisámolni.

Egv peldrín bemutatr'a a

kalibráci

használatiít az a|ábbi eredményeket kaptuk:
L-His:

0.0697m9.

D-His:

s

gtirbek

0.0298

D/L His :0.428
Kor a hitelesít gtirber l
7.l00 év: s.E. : 337.
LPhe:0.0543 mg. D-Phe:0.0138 D/L Phe :0.254
Kor a hitelesít gtirber l:
.950 év: s.E. = 19l.
L-Asp: 0,134
D-Asp:0.0245 D/L Asp :0.182
Kor a hitelesít gorber l:
6.900év; s.E.
5.

mg.

:4

afel l. hogr a vizsgált minta kora 6554 és 74o6 év
ktizritt van.

aszparaginsav értékesinformáci

t

M dszertinket sikerrel alkalmaztuk MagvarorszÁgr l'
származ csontminták esetén. A radiokarbon

és a

s

dszerrel
gÓraéinkkel
kalibráci
meghatározott korok k ai k ltinbség elhanyagolhat
volt. Minden esetben nag,von vatosan jártunk el mind
m

a

minta el késátésnél.mind

a

hitelesít gcirbe

akalmazÁsaruíl; iigyeltiink arra. hogy az ismeretlen
minta eredete hasonl legyen ahhoz, mint amikb l a
hitelesít gtirbét megszerkesztettiik. valamint
vigváztunk arra. hory az elokésntéslépesei is teljesen
hasonl ak legyenek. Tisaában vagyunk a m dszer
ryenge pontjaival. és azza|, hogy a m dszer terhelt a
radiokarbon m dszer hibájával. Eredményeink mégis
bizonyítj:íka m dszer haszruílhat srígát' megbízhat ságát. M dszerÍinket csak nag.von vatosan és

fenntartással javasoljuk alkalmazni más kÓrnyezeti
ktirtilmények kÓzcitt (h mérséklet.pH. talajcisszetétel )'
fusz ott miísok a racemizáci s viszonyok' Javasoljuk
azonban. hogy eredményeinkre alapma dolgozzon ki
mindenki a saját ktirnyezetének megfelel kalibráci s
gtirbéket. ha aZ aminosav racemiáci
alapul
kormeghatározást eryrész alkalmazni aka{a. másrész

n

Tényleges kor: a három sámított kor átlaga: 6980 év.
A kor S.E. értéke 202 év. és teljesen biaosak lehetÍink

Az

A hitelesít gÓrbét

ah

mérséklet és a pH
okoáa hibafonásokat, viszont íw a m dszert egy
másik kormeghatfuozÁsi m dszer esetleges hibájfual
terheljtik. Az aminosav racemiáci n alapul
kormeghatározási m dszer természetesen abszoluttá
válik akkor' ha becstiljtik a h mérsékleti viszonyokat.
ebben az esetben ugyanis csak a mintában lév DtL
aminosav arány az ismeretlen. az sszes t bbi adat.
íg a minta kora is a reakci sebességi egyenletb l
sámíthat

alkalmaara kikÍiszÓhiljtik

adhat

a

kormeghatÍnozást illet en. amennyiben azonban az
aszparaginsawal meghatiíromtt értéknagyon eltér a
másik két aminosav segítségévelkapott
célszeríi
ekkor a His és a Phe DÍL arányána hagyatkozni' a kort
a két aminosavb l számolni. mert az Asp DIL aránya
nem éri el a 0.2-t és így nem ad pontos eredményt a
kormeghauírozásra.

l'

Mivel az ut bbi id ben az aminosav racemizácion
alapul kormeghatarozást sok kritika érte, egy olyan
m dszer kidolgoásiíra vállalkoztrrnk. melynek
segítségévelaz aminosav racemizáci n atapul kor
pontosabbá tehet . A radiokarbon m dszerrel
meghatározott koru minták D- és L_aminosav

pontosabbá aka{a tenni.

Végezetiil engedtessék meg. hogy egv_két sz t sz ljak
arr l' hogy mibe is kerÍil egy_ kormeghatározÁs. lehet e
hozzánk fordulni kormeghatározási kéréssel.Ha

valaki rendelkezik eg}" nag.v_hatékonyságu
folyadékkromatogriffial. nulris nekiállhat a

kormeghatároásnak. A minta pontos el késátésérl
és a hitelesít gÓrbékr l mindenkinek megadjuk a
pontos informáci t, mely alapján ery átlagos
analitikus (esetleg technikus) a m dszert adaptálni
tudja. Ha nem akarja valaki saját maga analizÁlru
mintáját, mi is szívesen meghatározzllk azt. de annak
sajnos ára van. Laborat riumunk jelenlegi árai

normál aminosavanalíás (még nincs sz
aminosavakr l) 4.500 Ft_ba kertil.
Kalkuláci ink alapján rigy tíinik, hogy ery csontminta
alapján

egy_

D- és L-

D_ és L_aminosavait 9.500_10.500 Ft_bol meg tudjuk

határozni.

a DlL

arány alapján

ttlrtén korbecslés

tartalmát meghauíronta, és a DIL arány ábránolva a

természetesen inryenes.

szerkesáetttink. Minden korra megtalrilhat aZ a
hitelesít gtirbe, melynek segítségévela legiobb

Yizsgálatainkra ktilft'ldcin is felfiryeltek. Azon tril.
hogy sámos ktileinlenyomatkér lapot kaptunk, 1994

kor

fiiggvényében un.

kcizelítésttudjuk adni

a

hitelesít gtirbeket

korra. 2-3 (esetleg

4)

decemberében

az Úioettriuen tartott konferencián

a
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heidelbergi kollégrák felvetették, hog'v szervezrrtink

kellene eg}'. az aminosav racemiáci n alapul
arheometriai laborat riumot. ahol egész Eur pa
csontmintáit min síthetnénk.Amennyiben megkapjuk
az oMFB_t l pálváZott. nagvhatékonysrígu folyadék_
kromatográfunkat. talán eleget is tudunk tenni a

kérésnek.

Csapo János

GYAPruSZot IYEGEK KoRÁNAK MEGHATÁROZASA A CISZTIN. A CISZTEINSAV. A METI.
oMN ES A TIRoZIN TARTALoM ALAPJÁN
aminosar'ak racemizÁci ján alapulo kormeg_
határoásnál r'ilágosan kinínt. hogl a 2.000_3.000
ér'nélfiatalabb fehé{etartalmu minták (els sorban

kz

csontok) t l

fiatalok az ilm don t

rtén

kormeghatározásra. Vizsgálva ezen''ftatal'' mintrík
aminosavtisszetételét megállapítottuk. hogv a cisztin

nag1'obb hán1'ada elbomlott illetve oxiÜál dott
ciszteinsalr'á. r'alamint ezekben a pár ezer éves

a tiroán

nagvobb része és a metionin
jelent s része sem találhat már meg. Fentiek miatt
feltételezhet . hos' osszefiiggés van ezen ''fiatal''
csontminták kora és a minta cisztin_. ciszteinsav-.
metionin- és tirozin tartalma ktizÓtt. Mintegv 50
csontminta analízise után rájtitt[ink. hog'v mir'el a
csont f fehé{éje a kollagén csak kis mennyiségben
tartalmaz kéntartalmu aminosavakat. ez a korbecslési
mintákban

modszer csontminták esetén aZ igen alacsonJkéntartalmu aminosar' koncentrácio miatt
bizonrtalan. Ezután kezdtunk el foglalkozni ismert
koru glapjusz nyegek és ryapjutextilirík aminosar'

cisszetételének meghatároásával. kapcsolatot keresr.e
az aminosav osszetétel (cisain. cisaeinsav. metionin.

tirozin) és a kor kozÓtt.

A

a két kéntartalmir
aminosar' mind szabad állapotban. mind a
peptidk tésben érzékenr'az oxidáci ra. Ezen tul a
cisain a kornyezeti kcirtilményekt l fiiggoen
meghatározÁs alapja az. hog;}'

elbomolhat alaninná. szerinné

és glicinné. l'ag-y

átalakulhat homocisaeinné. homocisztinné és
glicinné is. Jelent s mennyiségben károsodhat a
cisain mellett a mctionin is. oxidál dva metionin_
szulfonná ill. -szulfoxiddil. Fenti veszteségek
kiktiszribolésérc dolgoztiík ki t bb k kcizcitt a két
kéntartalmu aminosar' oxidiílt állapotban ttirtén
meghatározását. ami lén1egesen pontosabb
eredménvekct adott aZ oxidiílatlan állapotban
meghatározotthoz' képest.A gvapjrisztín1egek ill.
ruhák korának becslésére hasonl grafikonokat

szeretttink r.olna létrehozni. mint amint

azt

a'z

racemiáci esetén tetttik fosszilis
A kiil<inkiz koru gp'apj bol késztilt kopt
textileket és g1apjusz nyegeket a Magl'ar Nemzeti
Muzeumb l és a Mag1'ar lparmiivészeti Mineumb l
szerea k be. A textil ill. sz nyeg rongálása nélkÍil
aminosar'
csontokra.

minteg\'

2()_

l(X) mg mennyiségÍig1'apjusálat

mintáaunk ill. hasináltunk fel analínsre. A mag\'ar
merin juh gvapját _ amel1' a vonatkoztatási jelen
pontot mutatta _intézettink Kisérleti Üzemébol
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szereztiik be. A g)'ppjri mentes volt mindenfajta
technol giai beavatkozásÍo|, kÓzvetleniil a juhokt l
szÁrmazott A mai modern sz n'vegek tisszetételének
megállapításríhoz a mintát a kereskedelmi forgalom-

ban lév sz nyegekb l nyertiik a Kapowári Domus
Aruházbol. A sz nyegek feltiletén ktirmtinket ill'
tenyeriinket tÓbbsztir végighrizva mintegv 2-3 g
mintát

gÉjt tttink sz

n'vegenként.

A hidrolízis id optimálása és az analitikai m dszer
pontosságanak ellen rzése után kezdttik elemezni a

Magvar Iparmiívészeti Muzrumb l és a Magyar
Nemzeti Mrizeumb l beszerzett ruh:ík. ruhadisátések
és sz nyegek sszetételét.A ruhríkbol ill. disnt
anyagokb l csak pár milligramm anvag állt

rendelkezéstÍrkre. ezert aZ analíás eredmények
ezekben aZ esetekben egvetlen analízisb l

szÍrmaznak. A sz nyegminuiknál _ mivel elegend
anYag állt rendelkezéstinkre _ két párhuzamos mérés
átlaga a kapott adat. Az analízis adatokbol

megrlllapíthat . hog'v a kor el rehaladtával n a
cisZeinsav mennvisége és ennek megfelel en cxikken
a cisain mennyisége. A mai gyapjrihoz viszonyítva a
ciszteinsav mennvisége 4_500 ér' alatt tízszeresére.
ezer év alatt tcibb mint husxzorosára. 1600_1700 év
alatt pedig 28_3O-szorosára n . Ezzel szemben a
cisztintartalom már 120_l40 év alatt is kevesebb mint
felére. 4-500 év alatt harmaÚára. 1600_1700 év alatt
pedig mintegv tlzedére cscikken. A mai gvapjusz nyeg

osszetételéhez viszonyítva aZ

ismert

koru
hasonl
megállapításokat tehettink uzza| a ktiLlÖnbseggel. ami
a mai gvapjusz nyeg és a technol giai beal'atkoást l
mentes gyapjli sszetételébenvan. Tehát a mai

ryapjufonalak sszetételét teljesen

gvapjusz nyegb

l

származo ryapjufehé{ébenmért

l00_ l40 év alatt
háromszorosára. 4-500 év alatt t<ibb mint citszÓrÖsere.
1000 év alatt mintegy tizszeresére. 1600_1700 év alatt
pedig mintegv l4-szeresere n tt. Ezzel párhuzamosan
a cisztintartalom l00-l40 ev alatt6oo/rára. 4_500 év
alatt 4oobára. 1600_1700 év alatt pedig mintegv 12_
(!
l3o/rára cscikkent.
0.3

l7o.os ciszteinsav tartalom

Még

jelent

sebbek a

kiil nbségek ha

a

ciszteinsav/cisain hányadosokat hasonlítjuk cissze. Ez
az arány' a cisaeinsav tartalom nÓvekedésének és a
cisaintartalom cstikkenésének megfelel en n<ivekv
korral n . és az |6oo-1700 éves mintáknál 300_320_
szor nagvobb mint a g'lapj nál. és l00_l l5_sztir
na5_obb mint a mai

A

sz nyegnél.

minták metionin és tirozin tartalmát vizsgálva

megállapíthato. hogv mind a metionin. mind a tirozin
tartalom csÖkken a kor el rehaladtiával. s t az 1750

éves gvapj sálbol és az egyik 1600

éves

gvapjusálbol sem tirozint. sem metionint nem
tudtunk kimutatni. A mintrík metionin tartalma l00l4() év alatt 85o/,rra. 4_500 év alatt 55o/tra. 16001700 év alatt pedig majdnem nullára cscikkent. A
tiroán esetében a cstikkenés l00-l40 év alatt l0-l5o/r

os. 4-500 ér,alatt mintegv 30olrros. l600-l700 év alatt
pedig a tirozin is majdnem teljesen elbomlik.
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A cisztin és a cisáeinsav tartalmat ábrámlva az id
fiiggvényében megállapíthat , hogy a cisztin egy

Három becslés alapján a standard hiba:

yl +y2 +y3

kezdeti gyorsabb cstikkenést kcivet en az 500-1750 év

kcizÓtt már csak kisebb mértékben és lineárisan
változik. Egy ryorsabb nÓvekedés a ciszteinsav
tartalomban is megfigyelhet a 0_500 év ktiztitt. mely

nÓvekedés-acisaintartalomcsÓkkenéséhez

hasonl an - lelassul. A metionin tartalom változása az
els Ótsáz év alatt hasonl a cisztintartalomhoz. ezt
kÓvet en tovább cs<ikken. és az 1600_l700_as évek
felé koncentráci ja nullára cscikken. A tirozin
folyamatosan cxikken az id fiiggvényében' és a
metioninhoz hasonl an 1600_1700 év után

mennyisége gyakorlatilag már

císzteinsav/cisain hányados

n

az

id

nulla. A

fiiggvényében.

Mi a

m dszer pontossíga? A 23 mintára kapott
aminosav analitikai adatokat lineáris regressá val
értékelve megríllapítottuk' hogy extrém alacsony
illetve nagy koroknál jelent s eltérésekvannak az
ismert kor (y) és a m dszertinkkel meghatározott kor

(y) kÓzcltt, ezert m dszertink nem extrapolálhat , aa'
csak a l20-l700 év kcizÓtti mintiík korának becslésére
lehet felhasználni. A ktil<inbÖz koru
gyapj szíSnyegek' kopt ruhák és ruhadisátések
aminosav cisszetétel atapján végzett kormeghatáLroása
lineiíris regressá val kapott egyenleteit. a korreláci s
koefftcienseket ('v.*) és a korbecslés hibáit (sn.*) az

l. táblázat mutaija. A korreláci kMl és a becslés
hibájára alapona megállapíthato. hogy a ciszteinsav

tartalom alapján lehet legpontosabban
meghatározni.

E

a

kort
' kÓveti pontossilgban a tirozin és a

cisztintartalom. és a legkevésbépontos eredményt
akkor kapjuk, ha a ciszteinsavlcisáin arány alapjrfut
akarjuk a kon becstilni.

A ktilcinbciz aminosal'ak ktiz<itti korreláciÓ kÍilcinÓsen
szoros volt. A három legpontosabb becslést ad
aminosav kcizÓtt a koneláci s koeffrciensek a

ktivetkez képpen alakultak: cisáeinsav_cisztein:
0.980; ciszteinsav_tiroán. _0.990 és cisain-tirozin:
+0.97o. Az igen szoros korreláci jelzi an' is, hory a
ttibbszcirÖs regressá tÓl is csak csekély eredmény
várhat a becslés pontossrígát illet leg. Amikor a
korbecslésbe a cisztin. a ciszteinsav és a tirozin is
szerepelt. a standard hiba szinte uryanakkora volt.
mintha csak a ciszteinsav alapján sámítottuk volna a
kort. Más esetekben azonban hasznos lehet tÓbb

3

amit a kovetkez képlettel lehet sámítani:

A m dszer standard hibáját

*\3

\r * \a

n

2rx1Úsyt\2

+

Mindegyik becslésre meg lehet állapítani

y + (tzld.f.. .os) (fu),
ahol a d.f. a szabadsígfok. A standard hibákat és a
95% konfidencia hatiírokat az L.L8 és a2.25 sorszámri
mintiíkra a 2. táblázat tarta]mazza' Az |.18-as minta

kora, attol fiigg en, hogy melyik

aminosavat

használjuk a kor becslésére.562 és 600 év k zitt
változik. átlagosan 580 év. Mind a négy konfidencia
tartomány átfedi erymást jeleare an', hogy nincs

szignifikáns kÍiLlcinbség a becslések k<izÓtt. 95o/aban
biaosak lehettink afel l' hogy a minta kora 550 és
610 év kÓzÓtt van. A 2.25-ijs minta esetében a
korbecslés 297 évt | 344 évig te{ed. Itt is az cisszes

konfidencia hatiír átfedi egymást,

és 95olros

biaonsilggal állíthatjuk, hory a minta kora 288 és 364
év k<izcitt van.
i tablazet
A kulonbtizc! koru gyapjuszonyegek, kopt ruhák és ruhadaszitesek amtnosav
osszetéte| alapján meghatarozott koának linearis regresszioval kapott egyenletei,
korrelácios koefÍiciensek (r'.') es a korbecslés hibáia (sy.x)

változo

Fuggetlen

Egyenlr;t (a + bxl

rxy

!

Crsztrn (x2)

í=2o6a-453x2

-.981

121

Tirozrn (x3)

I=17lO-599x3

-.988

100.4

Mebonrn (x4)

I=1539-360'tx4

-.85s

334.5

9 = 306 +40'!x5

.974

146

Cisáernsav/cisán

(x5)

a

sv.x

Crszlernsav(x1)

553

=-33S + 46?x1

I

1

2 láblázal

Két ismeretlen szcinyeg korának bccgléce g a modarpr mcgbizhet lága
95oÁ

i

Ctsáetnsav

1.92

2.90

39.70 562

14.4

Crsztin

324

2.32

41 03 600

31 6

Trrozin

199

1

26

2370 578

25.8

524

632

580

142

550

610

301

373

s.s.x.

Atlag

y

s!

144

2

90

39 70 337

't7.2

Cisztrn

391

2

32

41 03 297

405

Trrozrn

238

1.26

Crszteinsav

Ahol:
n = a mintasám. jelen esetben 23.

23 70

y4

)1

a

181

AH

=

t_t(évgU

1évek; ÁrE-

Aminosav

Amrnosavak

a k<ivetkez képlet szerint

az aminosav mennyisége az ismeretlen mintában.
x = a 23 minta aminosav <isszetételének átlaga és
S.s.x : a 23 minta (x _ *)2 értékének<isszege.

a

konfidencia intervallumokat mint

n s.s.x
-\':\.*!+G--")-2
X:

2r*1*rsrl'y3 * 2'**3'9y3

9

aminosav alapján sámítani a kort, hisz ezze| aZ egyes
aminosavak meghatiírozási hibáit ki lehet kÍiszÓbÓlni.

kalkuláltuk:

NOVEMBER

also hatar F

H

=

íelso hatar

95o,o

532
s34

213
279
248

592
666

381

409
364

megbizhatosagl szlnten. C'L. = koníidencia határ
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mint minden m dszernek.
mÓdszertinknek is vannak gyenge pontjai. Ezek a
ryenge pontok nem aZ aminosav analitikában vary a
minta et késátésbenkeresend k. hanem a
meghatározrri kívánt minta el életében. Ha a minta
agtessáv hatásoknak volt kitéve' pl. er teljes oxidál
vag\' redukál ktirnyezet. akkor kormeghatározás
hibája nagy'obb lesz. A tisáán oxidatív vag}* redulrtív

Természetesen

BRONZKOR A NTYIJGAT.DUNANTULON
In memoriam Mithay Sríndor
Pápa. 1996. augusztus 26-28

hatások nagymértékben befolyásolhatják a
kéntartalm aminosav tisszetételt. kevésbe
befolvásolj:ík azonban pl. a tirozin bomlását.
M

dszertinket ovatosan és fenntarlással javasoljuk
alkalmazni a teljesen ismeretlen eredetíi (el életíi)
mintiík esetén. azonban a m dszerrel kapott kor
meger síthet. Vagv megcrífolhat más m dszerekkel
kapott eredményeket. Más sz val ha nincs jobb
m dszer. a kéntartalmri aminosavak oxidríci ján. ill a

tiroán bomlásán alapul

m

dszer

hasznos

informáci val szolgáthat egv régészszámára.

Végezettil egv-két sz t arr l. hogy mibe is kertil ery

kormegha tár ozás. lehet e hozzá nk fordulni korbecslési

A

bronzkor kérdéseivelfoglalkoz konferenciát Ilon

Gábor szervezte. A programban sámos

a vita

is

el adiísban és

archeometria. iparrégészeti t'írgni
el adiísok. megbeszélések és bemutat k is voltak.

során

kéréssel.Ha valaki rendelkezik eg'v normál

A programb

fol1'adékkromatográffal. máris nekiállhat a
meghatároásnak. A minta pontos el késátésérl és a

Figler András: Bronzkori kulturak G1l r karnvékén

aminosavanaliátorral vag'v eg}' nagvhatékonyságu

meghaÍírozitshoz sztikséges gtirbekr l

és

egvenletekr l mindenkinek megadjuk a pontos
informáci t. mel1' alapján ery átlagos analitikus
(esetleg technikus) a m dszert adaplÍt|ni tudja. Ha
nem aka{a valaki saját maga analizálni minuíját. mi
is szívesen meghatároz;nlk azL. de annak sajnos ára
van. Laboratoriumunk jelenlegi árai alapján eg'v
normál aminosavanalízis (mir'el itt nincs sz D_ és Laminosavakr l) 4.500 Ft-ba kerÍil. és mivel itt nics
sztikség a D- és L-aminosavak széwálasilására. ezen
azáron egl'minta korát meg tudjuk becstilni.

Csapo Janos

IPARRÉGÉsznrtNÍ(rNIíA.BIZoTTsÁc

^Z
rrÍnumol

Jelen sámunk megielenésével ktizel egyid ben tartja

aZ lparrégészeti Munkabizottság 1996. évi ulését
Somopfajszon. (1996. november 6-7.). ahol a k zelmultben skohászati mrizeum néven bemutat helyet
n1'itottak. AZ. tilésr l kÓvetkez sámunkban
részletesen beszámolunk.

l:

: Bronzkori allattartas

Bartosiewicz Lászl
E szaknvu ga

t-

Du nan

F'íileki Gyiirgy:

rekonstrukcioja

A

t t) I

o

aZ

n

bronzkori Kisalfald k rnyezet-

Torma István: A tokocli csoport és a

DIV{K|

je
Dlv{K leltihelltei Esztergom-

nvergesujJblu i temet

Cseh Julianna: A
Komarom

Regenye

meg3,'é,ben

Judit: Ltjabb DILIK leletek a

Balaton-

FeIvidékrrjl

Kiss Vikt ria: t'tegfiglelések a D]v{K edénykészítési
technikajarol

.

Paul Maclean: Ujabb természettudomanvos adatok a
karpat-me dence i bronzok c;sszetéte lér l

Ki'lt Lászl : Kés -bronzkori

sirleletek bronzainak

lata
Hontí Szilvia: Kés bronzkori halomsír Sávolyon
t e rmé sze ttudomanyo s

t, i

zsga

Marton Erzsébet: Agvagtarglak a velemi Szent
tÍidr l
SzabrÓ Gézaz '1z UP femmíivessége a régészeti
kísérletek tiikrében

Gyulai Ferenc-Torrn& Andrea: Az Ú*K

A

te l e pii l é sé n

ek

n

v é n.v le l e te

gori

i.

németbányai kés bronzkori lel hely komplex
vízsgátatár l llon Gábor és T. BirÓ Katalin szímoltak

be.

gvÉ*T'''o
d
?:
Ö
o
o
a
Y
,a
a
N
)^1
.L
\.-EEZ

o-q

to^torocyFArszJ.J
oY+ox.
c

il$it'

Részletesebben a fenti anyagb l Szabo Géza kísérleti
régészeti eredmén-veiffi l k zliink válogatást.
szerk.

l Dunántrili Més etétes Edénvek Népe

2

Urnamez s Kultura
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A papai konferencia anyagabol:

Ölrrest rÍsÉru-BTEKrÉso BRoNZKoRI
r'Éuot vASZTÓ KoHÓKKAL
Az elmult érrkben Regcilyben és Bcilcskén folytatott
régészetikísérletsorozatok eredményeként idén a
Szízhalombattai Régészeti Parkban a

kés bronzkori

fémolvasááshoz haszrrált. ktilcinb<iz szerkezetíi
femolvasáÓ koh kat építetttinkés miíkÓdtettiink. A
régészetileletek. és ffiként a Bcilcske-Sziget lel hely
tint miíhelyei feltrírása során megfiryelt jelenségek
alapján nég} koh t rekonstruálfunk.

1996.
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cm bels átmér j . 20 cm falvastagságu koh als
részénlév lyukba tapasÍotfuk. Az ily m don a
kohoba' a rostély a|á vezetett. a rostély által
egYenletesen elosztott

leveg az

egész koh belsejében

egyenletenes magas h mérsekletet biaosított. Izz
állapotában a faszen csak 800-900 C fok volt, fujtawa
viszont az l4oa C fokot is elérte. Egyenetlen fujtatás'
a leveg bevezetése esetén a koh belesejében lév
szííkté en méréseink szerint akár tÓbbsáz fokos
eltérésis lehet - ami ahhoz vezethet' hogy a bronz

nem olvad meg. A tapasztott

koh

k

kiils

h mérséklete folyamatos tizemelés esetén sem haladta
meg a kézrneleg állapotot.

A bÓtcskei lel helyen megfiryelt és folyamatosan
mért viszonylag er s és rílland irányu széljrírása
rostélydarabok ismeretében egy széltorlasztásos koh
haszniilaulnak a lehet ségétis felvetette. Hasonl t
már a regÓlyi kísérletek során is építetttink,akkor
azonban a rekonstrukci hoz még csak egy l fejet
utánzo fujtatocs allt rendelkezésiÍrkre. Az jabb
leletek meger sítik a korábbi elképzeléseket, s a
gyakorlatban már egészen enyhe erejií szélnélis
kivál an miiktjd olvaszt koh t lehet segítsegíikkel
építeni.

A most megépített és m kexítetett bronzolvasztÓ
k természetszerííenfelvetik' hogy a kiiltinb<iz
régészetilel helyeken el keriilt m helyek

koh

A

bronz olvaszlására gÖd<irszeríi' két fujtat val
t: a jár sántre tapasztott. kerek
palástu' két fujtat val miík dtetett koh t: a jár szintre
tapasztott. rostéllyal ellátott' eg-Y fujtat val
tizemeltetett koh t és egv dombélen - széljárta helyen
miík(xítetett koh

_

építettszéltorlasnásos koh t építettiink.

Ag

íÓrszeru, vaw a jár szintre tapasztott. kerek
val míikcjdtetett koh kkal Euro-

palástu. két fujtat

pában sámos helyen végeznek égészetikísérleteket.
A kilcskei feltrírás régészeti megÍiryelései és leletei
alapján lehet ségttrk nyílt jabb szerkezetíi olvaszt
ís. A rekonstrukci hoz a kulcsot
koh k megépítésére
az cintésre utal salakdarabok és a rendkíviil er sen
átégett paticsdarabok mellett talált rostély t redékei
aduík. A rostélyt kb. 5x5 cm-es trívolsiígban 2.5-3 cm
átmérqii lyukak tÖrték át. A miihely terÍiletén tÓbb
helyen er sen átégett foltok voltak - ami a jár szint
ftilé emelked koh helyére utalt. A paticsdarabok és
változatÁt
rostély ttiredékei alapján két
alakri. ill.
készítetttik el. Az egyiket egyetlen t
hagyományos formájri kovácsfujtat val izzítottuk. A
probléma az volt. hogy
kísérleteksorán az egr'ik
miként tudjuk a régészeti anyagban megtalalhat

koh
ml

a

Í

rÓvid fujtatocstivekkel az 1200-l30() C fokig
felhevített koh t miík<idtetni anélktil. hogy
megégnénka magas h k zelségét l. A fujtatÓcs<ivek
ktizdarabokkal t rtén meghosszabbíuísa nem j<ihetett
sz ba- meft arra - bár sámos kíserletben használnak
ilyen hosszabít cyiveket - a kárpát-medencei lelet-

anyagban nincs pelda. Igy a rÓvid fujtatocsÓvet siírral
a k<izvetleniil a jár szintre rakott. 50 cm magas' 30

a leletnvagot. a régészetijelenségeket' a
értékelésénél
ftildrajá tényez ket csak tisszefliggéseikben lehet
vizsgálni' Nem célszeríípeldául egy olyan lel hely
anyagát. eszk<izkésiletét, ahol ery eryszeríi gÓdr<it
használtak a kis k<iz<isség néhrfury dekányi bronzának
megolvasztiísához. párhuzamba állítani egy olyan
femm ves kÓzpontéval, ahol a speciiilisan kiválasztott
hely révéna széltorlaszrásos koh ban rílland an' nagy

hatékonysíggal, jelent s' akár tÓbb miázsás
mennyiségben termeltek az iíltaliinosan használt
eszkcizÓk mellett speciális tárgyakat is nagy tertiletek
számára.

Szabo Géza

szombathelvi arrr|rr1,, Daniel tanarképz
ftiskolan régész-technikus képzésindult, ttjrténelem,
illeve ftldrajz ftiszakos hallgatok sz mara. A képzés
eddigi eredményei: egv kiváIo tank)nyv a Kárpát-

A

medence stÖrténetérl (Ilon Gábor imm r 3.
kiadasban megielen munlrnja), régészethez is
konyito, lelkes tanáremberek és néhany olwn
szakdolgozat, amib l bizony a "profik" is tanulhatnak.

TEREPBEJÁRÁSI EREDI\4ENYEK ÉnrÉrnl-ÉsE
E GY SZERÚ rnruNFoRMATIKAI
MÓDSZEREKKEL
(régész-technikusi szakdolgozat kivonata)

A

magyarországi régészeti kutatásban Ina a felsáni
m dszerét alka|mazzi <.

gyujtés sámos
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A

legeredményesebb munka eléréséhezfeltétlenul
sztikséges a begyujttitt leletek megfelel kiértékelése.

feldolgoása. Erre szeretnénk egy peldát bemutatni.
1994. olrt ber 14.-én és olrt ber 17.-én szisáematikus
terepbejárást végezttink a Vas megyei Jak melletti

a

-.

aa

Dérmányi-réten. A terÍiletet ma sánt ftildként

l a J:ík
tti rit . keletr l ery forrás és egtr'
másik sánt fold. délr l a Sorok patak (fás. bokros
part). Nyugatr l ery rét facsoportokkal határolja.
Felszíne enyhén lejt az ritt l a patak irányába. a
használjak, melyet észak-északnwgati irányb

Balogunyom kÓz

sántkÍilcinbség 1.75 m a bejárt tertilet két legtávolabbi

pontja kozcitt. Korábban itt

nem

te1epbejárást. A két nap alatt 16. illewe 7

m'

régeaek

.'=X:x

f vel22.ooo

X:Xx,

terÍiletet jártunk be. amit 5x5 méteres griíjtési
négvzetekre osaoffunk fel. (A néryzeteket
vízsántesen az abc betiÍivel. fiigg legesen 1-30-ig

sámokkal jelcilttik.) Ez sszesen 16 rát vett igénybe.
A talaj ktizepesen sÁraz. elboronált volt. Az id járás

az

els nap

szÁraz. napstitéses' a második nap hideg,

szeles volt.

A

terepbejárás során epujttitt anyag tisáíuisára
(mosiísíra). mérésere.csomagolásíra a Savaria

M zeum

kerámiamos

restaurátor míÍhelyébenés
jában kerÍilt sor. Erre a

4 napon' cisszesen 14 munka rát
fordítottunk. Ezután kertilt sor a feldolgoásra.
amelyhez a DaraFase 4.53. Excel 5.0. Idrisi
munkafolvamatra

szoftvereket használtuk fel. Az osszesen 5564
(tegulak. edényteiredékek. kcivek stb.) adat
sámít gépre r'itele 7 napon, 5l munka rát vett
igén'be. Természetesen ez aZ riási ménékíi

a mrizeum raktárába.
J:ík - Dérmánvi rét
szisáematikus terepbejárására sszesen (terepen.
leletan'vag nem kertilhetett be

ígv menetk<izben selejteamk.

A

illewe a muzeumban végzett munka) 35 nawt.

aZAZ

l3'7 rátfordítottrrnk.
A továbbiakban a feldolgozott adatok (f leg a r mai
kori leletek) informácioertékével foglalkozunk.A
gpjtési mez k 73 o/aában találnrnk leleteket.
Nagl'résztik (89 %) a r mai korb l" '7 % a
neolitikumb l" L %o az rijkorbol és 2 oÁ ismeretlen

korbol származik A bronzkori. kcizépkori és kés
kcizépkori leletek száma elenyész . A beg}ujt tt
leletanyag cisszsul1a 512.6 kg. Ez a ktivetkez képpen
oszlik meg: mez nként naryobb mértékíi
koncentráltság (30 kglmez ) firyelhet meg a G - K
oszlopok ktizÓtt. kiugr an magas értéketa G.v
mez ben találtunk (5l kg). A tertileten keletr l n1ugat
felé haladva az A-Gy-ig meredeken n tt. majd Gy-Yig fokozatosan cstikkent a sulyok eloszlása.Soronként
hasonl szempontok alapján. a srilyok a 12-16. és a
26. sorokban jelent sek (30 kg/sor). A legmagasabb
értéka 12. sorban volt: 46 kg.A rÓmai leletek
koncentráltsága a H-K oszlopok és a 14-16. sorok
ktizÓtt fig1elhet meg. ( A továbbiakban l. sámri
objektum a mellékelt ábrán). A teguliák eloszlása ezze|
szinte megegy'ezik. MegvizsgáWa ezen mezoknek a
leletsámát. az F-M oszlopok kcizÓtt 200 db feletti a

a"
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t- 36 felett
r mai

leletek eloszlása.

A

számsorok tekintetében a

10-12.: a 14- 16.. és a 25-28. sorok
db feletti a r mai leletek szitma.

k

ztitt szintén 200

Két régészetiobjektum is feltételeáet az adatok
alapján..Az l. sámri objektum (lásd a mellékelt
ábrrírr) jelent s szímban tarta|maz teguliíkat és
kciveket. Az el bbiek megosilásáÍ l már sz ltunk. A
k<ivek tulnyom részs zÓldpala' ezenkívtil bazalt és
fillit fordul el ezen a terÍileten elenyész sámban. A
zÓldpala koncentrálaíga lefedi ezt a tertiletet. Itt
kívánjuk megiegyezrri. hogy a kÓvek 92 o/n a
zÓldpala. a másik jelent sebb k zet mindÓssze csak 3
o/rot tesz ki. A zcildpalrák eloszlása a l0-12. sorokban

kiugr

. t<ibb mint 30 db/sor.R mai edények is

sámban fordulnak
Az

el az l. sám

jelent

s

objekrum

egész tertileten szétszortan helyezkednek
feltételezhet . hogv szetsántottiík ezeket.
Koncentrálva a K-D oszlopok és a 25-28-as sorok
k<izÓtt találhat ak. Jelent sebb edényttiredéket e

tertiletén.

el. ebb

l

l nem találtunk' leginkább sztirke és sirga
kors tciredékek kerÍiltek el . A begyujtÓtt fémek az
s72 és a K19-es mez k vonalát l északra voltak.
Figyelemre mélti. hogy z<imében a 2. sorban az S-C;
és a l0-l8. sorokban az N-I oszlopokban taliílhat ak.
Az ut bbi megeryezik az l. sámri objektum
korszakb

elhelyezkedésével. Továbbá itt gÉjtÓtttink be még két

>av.

ÉworYAM

bronzlemea és az lmok ll3-át is.A tegulák, femek,
ktivek adataib l az a kÓvetkeaetés vonhat le' hogy itt
egy "gazflas.ígi éptilet" á|lt. Ezt támasája alá, hogy a
''r mai villa'' teriiletén csak két esetben fordul el fem

Az lomleletek s lya aZ l. sámri
objektrrmban aZ tisszstilynak 27o/t át adja.
(vas. lom).

Megjegyzend . hogy a fémek csak az tisszes leletek
|o/rát teszik ki . A uÍémukateg riájába soroltuk az
tlsszes olyan fémtárgyat, amelyek rijkoriak. Íry kés bb
kÓnnyebben kezelhet k lettek ezen adatok. A 2'
sámri objelrtum (lásd a mellékelt ábrán) esetében a

l

ugyanaz vonhat le.
objektumnál.
zÓldpalak

tegulták és kÓvek <jsszevetéseb

mint az l.sámri

A

elhelyezkedése a 20-23., 25-28. sorokban jelent s.
tcibb mint 30 db/sor. A terÍileten ery ''r mai villát'
feltételezhetÍink. Itt koncentrál dik a r mai edények
6o/a". Fémek csak elenyész szÁmban fordulnak el

A második legjelent sebb lomlelet (H27_es
mez ben I20 g.) a ''r maivillában'' kertilt el .Az l. .
itt.

2. szám régészeti objektum cisszetartozik. Varyis a
tertileten ery r mai lakoeptilet és ery ehhez tartom
gazdasági éptilet keriilt el a felsáni leletek alapján.
A fent említett eredményekb l is kitíínik.hogy a
sásztematikus terepbejárás a leghatékonyabb a
felszíni leletgyíijtési m dszerek k<izÍil, feltéve' ha a
begÉjtÓtt informáci k kiértékelésekell en részletes.
Ehhez mindenképpen sziikséges sámít gépes

.

(táblázat-keze|
felhasználása.
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val sáníisítése,illewe a lel helyre val kertilésenek
m dozata volt.
A minta-el készítéssorán a k szerszámokb l
ryémánttárcsás vág géppel kis darabkát levágtunk, a

szeletet tárrylemezre ragasztottuk és 30 pm
vastagsíg vékonycsiszolatot késátettÍink bel le. A
vizsgálatokat polariáci s (k zettani) mikroszk ppal
végeaÍik.A négy lel helyr | származo eszfcÓzÓk

k

k zetek áwányos cisszetételétaz
táblápatban foglaltuk tissze. Uryancsak

zettípusiít,az egyes

I.,2.

ezekben

a

táblázatokban feltiintetttik

a k zetek

val sáníisíthet szÁrmazási helyét (helyeit) valamint
az egyes lel hel.vekre kertilés feltételezhet
mÓdozatait is.
A k szerszÁmok alapanyaga rendkíviil változatos.

Gyakorlatllag a felhaszrrálás célja tntározta meg azt
l az sember a szersámot

aZ alapanyagot, amib
elkészítette.

peldaul a fejszék valamint a hasonl an er s
igénybevételnek kitett szersámok anyagának
keménynek és elleruíllÓnak kell lennie. Ilyen célokra
alkalmasak egnésá a finomszemcsés, iide k zetek,
mint peld.íul a bazalt, amafitos andezit, szaruszirt
(hornfels). esetenként a zÓldpala, másrésá a t:.a;gy
kovatartalmri. vary ut lagosan átkovásodott k zetek.
vagyis a finomszemcses homokk , a kvarcit, a
metahomokk és a sálikomagmatitok. Más
rendeltetésíÍszersámok puhább k zetekb l (mészk ,
szerpentinit stb.) késziiltek. Festéshez _ az általunk
vizsgált k zetekb l - bauxitos aryagot lnszrÁlrt az

Iry

sember.

EGYÉB ARCHEoMETRIAI ÉsIPARTÖRTÉNETI voNATKozÁsÚ ESEMÉNYEK
M&M KONFERENCIA
|996. jriniusiíban rendezték meg Budapesten a
''Museums and Minerals'' nevii nemzetkÓzi

konferenciát.

aZ ELTE.

a uÁrl a

Természet_

tudontínyi M zeum és a miskolci Herman ott

Mrizeum szervezéseben.
konferencián bemutatott archeometriai vonatko'
ásri anyagok kciziil részletesen bemutatjuk Szakmány

A

Gytirry ritt<ir jelent ségu munkáját a csiszolt
k eszkÓzÓk lel hely-azonosítása tárryktirében.
szerk.

NEoLITIKIJMI KÓSZERSZÁMoK ANYAGÁNAK
PETRoGnÁrnt VIZSGÁLATA
Bevezetés

Négy lel helyt l (Bicske - Galagonyás, Méhtelek.
Endrfi és Szarvas) származ . mintery 50 darab.
tÓbbfele anyagu és rendeltetésíi, neolitikumbol

származo k szersámot vizsgáltunk

petro$á'fiailag.
k szersámok
meghatározása,

másrészt

a

A

vizsgálatok

meg
célja egyrészt a

alapanyagának k zettani

a k zetalkot ásványok leírása.
nyersanyag származási helyének

k zetek eljutása
A k szersámok
A

kÓZíil eryesek a

a

lel helyre

alapanyagául felhasznált k zetek
lel helyek ktizelében fordulnak el

(pl.: gránátos lácit Bicske ktizelében), mások nem tul
nagy távolsiígra, de az el z típust l nuír j val
messzebb találhat k (pl. a Méhteleken talált piroxénamfibol andezit anyagri szersám), s t találunk olyan
eszkÓziket is. amelyek k zetanyaga esetleg t b száz
kilométerre fordul csak el a lel helyt t (pl. az
Endr dtin talált zilldpala, amelyik az Alpok Pennini
egysegéb l szármank). A koszsrszÁmok anyagának a
lel helyre lal eljutáffi az alábbi Mrom ffi m don
lal sániisíthet
1, AZ semberek egrmás kÓZ'tt cserélték
koszerszámaikat. Ez esetben a szerszám k zstanyaga
naryon messár l is sárma7f|at, és az eredeti lel hely
kiderítésesokszor nehézségekbe titk zik.
2. A lel helyhez kozeli vídoly.ísokdurva
tormelékeib l szármank a szersámok alapanyaga.
:

az sember viszonylag gyakran
vízi hordalékot szerszímainak
alapanyagához, mivel egyrészt alakra a
legmegfelel bb kavicsot tudta kiválasztani a
Úgy gondoljuk, hogy

használt

foly

vídolyásb l. másrésá a foly vízi kavicsok ktizott a
legsáv sabb, legellenáll bb kavicsok drisulnak fel.

azok, amelyek legkwésbe koptatodnak

nuíllanak.

illetve
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l. ábra: Ak eszk zilkkíízstanyagá,nak val sániísíthet származási helye és a szállíuís ir:ínya Bicske_Galagonyás
lel helyre.

,$W

3. A k szersámok alapanyagához természetes
(azoknak is els sorban a
feltárásokb l
ttirmeléklejt jéb l). a

lel hely kozeléb l jutott hozzá.
valoszíniÍleg az eloz nél kisebb
jelent ségu volt. mivel eg}' folv víá kavicsanyag
sokkal változatosabb" ttibbfele anyagu alapanyagot

(Ez az eset

kínál. mint az

_

általában

_

egyféle k zetet tartalmaz

Uryancsak eryénelmiien azonosíthat a Bicskén
el kertilt durva_ és finomszemcses homokk eredete
is. amelyek a kcizeli Gerecse als kréta tcirmelékes
sorozatáb l (Csísár - B Argyelán 1994. B. Á'rgyelán
1995) sármaznak. A Pár-Y* ktizseg melletti Mézes_
he$ szarmata átonymészktlvét a benne találhat
Sinzowella foraminifera bizonyítja (ÍkízrnérM.
sz beli kc'zlés).

A k zetek eg)" másik
a k zettípus

feltárás.

A

kíjzrt

eredetének

meghatiíroása

Egves esetekben illehe
k zettípusoknál egészen
pontosan meg tudjuk

határozni a vizsgált k zet
eredeti szÁrmazÁsi helvét'

k zetek a
ktizelében
és k zettani

általában ezek a

lel hell

fordulnak

el

csoportjánál

jellegeik olyanok. ho5'
egvértelmiien

meghatározhato

a

Bicskér l.

amelvnek

pontos

szÁrmazási helv. Ilven
peldául a gránátos dácit
lel helye teljesen

pontosan

lehatárolhat volt
Visegrádi-hegvségi

D

a

mtis

melletti
''Öregvágás''
k fejt jének k zete alapján
(Peregi 1966).

szÁrmazási helyét rrrár nem
annf ira

mindig lehet

Rtividítések, magyarázatok

:

Carpathians _ I(irpátok
Alps - Alpok
Transdanubian Mts. _ Dunántuli-kÖzéphegvség
Central Slol'akian Volcanic Area _ KÓZep
Szlovákiai Vulkíni TerÍilet
Apuseni Mts. _ Erdélvi_k<izépherység
Rechnitz window - Rohonci ablak
Tokaj_Slanec Mts. _ Tokaj-Selmeci hegység
Sub-Carpathian Volcanic Area _ Kárpátaljai
Vulkáni Tertilet
G - Gerecse
V _ Visegrádi_hegvség
MH - Mézes_heg1
LSB - Duna_balparti rÓgcik
NGBA _ N grád_G<imtiri Bazalt TerÍilet
MGU _ Melléte_GÓmtiri Egvség
sZD - Szanask _DarnÓ-heg1'

pontosan behatárolni. mint
esetekben.
el z
ÁtaHban ezek a k zetek

az

rnár nem fordulnak

k

szprszámok

el

a

lel helyének

kÖaretlen kÓrnvezetében.
lel helyhez kcizel

viszont a

es vídolyás vízgytjt

teriiletén _ viszonylag nem
nag-"* távolságra (általában

l00

km_nél

ritkán

messzebb) - megtalálhatok.

Feltételezztik. hog-v ezak

alapanyaga els
ezeknek

a

sorban

olyásoknak a

kavicsanvagáb l

szÁrmaak és

csak

másodsorban kertilhettek
csere tján a lel helyre.

-T,í/('t
(

A lcl(ihelyrc

\'al()szinusilhetÓ

szárntazási helye(i)
Ír'ttlrhtist;ilt'r'll' pl;ruirrkl;isz (;rttdrzttt). hirrti(

ll

iiteu.

i-hegység' D

V isegrárl

gránát

Al:rp:rrty;ru: rrrlk;ini
r ir

A kozct

i\ sr lirrvris rlis7t tétI

])t|s

iriirriitos rliicit

llu
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plap1,'11ri.t

l;t.ttrtkrilt;iI r'r rk : klitrrrprrrrrétr tegirin-atlgitos
lnag. ilttgilos szegtilr t, olrvrrr. rlrrirrittserlril

Oregvágás

rn(ls.

kcri!l[.s r'alriszítt

tnridozata
í_el

tárásllril

(

ktiíL. irirlrr'il l

"

Nrigrácl_(i(tnt(ir

i Bazalt'Í'crÜ let

cscrc

;rtttpltihrrl tIt;iltt Írszetlt|rttltrrrÍiiz;ik
Ál;tp;rttv;r!: pl:rlt,t|1l;isz, ;Irl11|t. tl|;It||t'llI

\tttltlitrls ilrlílc7il

K(lzép Szlovákiai Vulkárri

l)u rta kavicsarrvagiilrril

(Mátra)
(('serhát)

(cserc

)

(cscre

)

Alpok (Penrrirri Egység) vagy

Du tra kavicsartvaglillítl

op:rk

'|'erÜlet
rrurgnetit

\ I ct

arliori(

nrcl nnr

pl;rr'ilrkl;ilz (;lltdIZitl)' Piperrtrit

-
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t

;rtrtlihrl||á

;rl;rkrrl). ilrrrt:nit. trp:ttit

Erdély i-kozéphegység (banat it-

csere

vagy
Nyrrgati-Kárpáttlk
Megjegyzés: A krizet

l)una kavicsanvag:ilxil

iiv)

ere<letének

p()nt(}sabh nte.phatárrrL:is;íltrrz részIelesehh

r'izsgiilatrrk lennének sztikségesek.

/.iilrl;l:rlu (lrkurrol rt pala)

Itinolir. ;tlhtt. lr.rrc. ilrnerril. rrragnetit. lpatit
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( I

í
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Nyugat i-Kárpátok
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lttlrrrtrrrttltt. k;ilili;lrlplit' pl:rr'irrk|Ísz. kv:rr
cpitloI

l:rd lyi-koz phcgység

cserc

Alpok vagv Kárpátok (pontosabb
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(ierecse' als(l kr ta ''Lábatlarri

)

tlrlso kr['t:t]

'i

[)utta kar' icsanvagálrril

vagY cserc ('l)

L

lr r nl'cit

Keleti Alpok Pennini Egység.
Rolronci-ablak

r'rch rtt+tl,'u\ ztlr: Iittrrtttrzelttcstir

(cserc

)

A lcl()ltclvrc kcrulc.s

valoszirrr

rnrirlozata
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a k zeteknek eryes. az eredeti
jellemz k zetalkot ásvánvai segítenek a
k zet eredeti helvét meghatározrri. Pl. ilyen a
Bicskér l szÁrrrnzo tremolitpala (l. táblázat).
amelyben a jellegzetes zÓld színii Cr_gránátok
(Hovorka et al. t985) egvértelmiÍvéteszik a nlugati_
kárpáti eredetet. A szarvasi lel hel1r l el kertilt
Altalában ezeknek

forráshelyre

és a k zet
a Btikk_ hegységbeli Szarvask
l val származást sejteti' A

'amfibolperidotit ásványos cisszetétele.
átalakultsági foka

kcirnyéki teriiletr
Méhteleken talált piroxén amfibol andezit (2.
táblázat\ nagl. val sánííséggela Kárpátaljai neogén
vulkáni teríiletr l sármazik. de a Tokaj-Setmeci
hegvségben is el fordulnak hasonl k zetek, ig"l az
onnan val származást sem árhatjuk ki
egvértelmíien. A sántén Szarvason el fordul
dioritos_gabbroidrílis k zetek az
Erdélyikcizephegység banatit_tivére jellemz ek. míg aZ
Endr dr l el kertilt szaruszirt (hornfels) a banatit_Óv
magmatitjainak kontakt mnájáb l származhat.
Sámos k zet a Kárpát_medence" a Kárpátok vagy aZ
Alpok a k eszkÖz lel hehét l tiívoli tertiletekr l
szÁrmazhat. és an!'aga csere utján kertilhetett a
lel helvre. En' meger síti. hogl' a lel hel-v- ktizelében
találhat l'ídohás vízgriijt tertiletén nem fordulnak
el ilven jellegu k zetek.A Bicskén el kertilt baza|t

(l.

táblázat) piroxénjének egirin_augitos cisszetétele
alapján ez a kozet csak a N grád-Gcimtiri tertiletr l
származhat. mivel a Kárpát_medence fiatal bazaltvulkanizmusa során csak ezen a tertileten találunk

ilyen sszetételíipiroxéneket (Dobosi

2. ábra: A

k

eszkcizi)k

k

zetanyagának

l989).

1996,

an csere ritján kertilhetett Bicskére a
szarusárt (hornfels) és bauxitos agag^ valamint
Endr dre a zoldpala. ez ut bbinak a k zettani jellegei
teljesen azonosak a Bicskén el kertilt zildpala
k zettani jellegeivel. A Szarvason el fordul
szerpentinit fonásk zetére tÓbb helv is szoba kerti{het.
Végezettil van néhiínyolyan k zettípus. amelynek
eredeti származási helyér l nem tudunk pontos
informáci t adni. Ezek a k zetek - ilyen els sorban a
kvarcit nag]" terÍileten elterjedtek az Alpok és a
Kárpátok tertiletén illetve a Kárpát_medencében.
Hasonl

Ugvanez elmondhat néhány olvan magmás
k zettípusr l is. amelyben nincs olyan mikroszkÓppal
meghatározhaÍo specifikus áwán"v.

eZ sem biáos. ho&v eredménvre vezet.

Összegzés

A neolitikumi k szersámok k zstanyaga a
Galagonyás lel helyen els solban a

hegv stb.), valamint a Duna kavicsanyag:furak
az Alpokbol. Kárpátokb l. Ktizép
Szloviíkiai Vulkáni Tertiletr l szÁrmazik Egyes

k

szerszámok anyaga tiávolabbi tertiletekr

r!: ' ''-",\
,{.-- ",\

(

t'f

,rf Rl''

l

(Erdélyi-

és a szállítás iránya Méhtelek lalamint

'

)

k<izeli

felhasználásával

)

i\-t

Bicske_

herységekb l (Gerecse. Visegrádi_hegyseg' Mézes-

\

(

amel-v

egvértelmiÍvéteszi a pontos szÁrmazÁsi helyet. mint
amilyet fentebb említettiink a N grád-gcimciri bazalt
esetén. Ilven esetekben a pontos származási hely
megállapíuísa csak részletesebb. miíszeres
vizsgálatokkal lehetséges. de a kvarcitok esetén még

val sániisíthet származási helye

Szanas és Endr d lel helyekre.
RÓvidítések. mag1'arázatok: Id az l. ábránál
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k<izephegység. N grád-GtimÓri

Bazalt Teriilet. Duna-

balparti rÓgok vag)_ más tertiletr l szÁrmazlk és
feltételezhet en csere tján kerÍilt a lel hely're (l.
ábra). A méhteleki lel he\_ k zetanyaga a
IQírpátokbol' a KárpáIaljai neogén vullcíni terÍiletr l
valamint esetleg a Tokaj- Selmeci herységb l
szÁrmazhat (2. ábra). Az egymáshoz k<izel es Szarvas
és Endr d lel helyen talált k szsrszÁmok nyersanyaga
Erdélyi-kcizepherysegb l
tulnyom részt az
szÁrmazhat de találunk a k zetek kozott északr l. a
Keleti_ Mátrábol. Szarvak - Darno-hegy kcirnyékérl
vagy a Melléte- GÓmtiri Egvségb | származ
k zeteket is. A zÓldpala el fordulása a dunántuli
tertiletekkel val cserekereskedelmet bizonyítja (2.
ábra).
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of

and
Ghent

el adást tartott "Talajtan

a

Az el ad:ís f bb témaktirei: a talajtan ryakorlati
alkalmaása, lehet ségek és határok, a talajképz
folyamatok és aZ emberi hatás elktil<inítése. a
ftildm velés-állattenyésztésnyomonktivetése
(ktizépkori pel&ín kereszttil). a neolit talajfelsán
megváltoása. riturílis helyek talajtani azonosítása
voltak.
Medzihradszkv Zs

fia

NEN/ÍZETKoZI RÉGE SZETI KoNFERENCIA
Sázhalombatta 1996. okÍ ber 3-7

A

szá nlombattai Matrica Mrizeum szervezésében

A

párhuzamos szekci

nemzetkrizi konferenciát rendeztek a kés bronzkor és
a koravaskor kérdéseirl valamint a kiserleti régészet
aktu:ílis problémáir l (B. szekciÓ). Az alábbiakban a
''Kísérleti Régészet''szekci munkájár l sámolok be.

el

k miatt

sajnos csak

aZ

adi{sok ery részétvolt alkalmam meghallgatni. de
riry gondolom. ezek is igen érdekesek azarcheometria
mííveli szÁmára.
P. Reynolds /UK:/ Celtic round house, the Birth, the

Life and the Death

A kísérletirégészetkorébe tartozik az el

adás nag)_

része. bizonyos vonatkoásban pedig az arctneometria
tárgykÓrébe. Apr lékos munkával ki kellett sámítani
a régészek által feltárt ct}l<iplyukak segítségévela tet

a tart gerendák teherbírását. s a faanyag
mennyiségét..Ez ut bbival cisszefiiggésben egy kiils
ctiltiplyuksor funkci ját ki kellett találni.
A kiils cciltipxik szerepe nem lehetett más. mint a
alakját.

nagy kor alakri tet re nehezed s
szolgál gerendiíkb l állÓ pillérek sora.

ly

kiváltá*ít

H. Herdíts lAusztnal. Archeometallurgical work
done by the Arbeitskreis Experimentelle Archaologie
at I,:ienna Universitv.i A Bécsi Eryetem Kísérleti
RégészetiMunkacsoportjának archeometallu$iai
kutatásai

J. Ilapp /Franciao. l. Paléometallurgie du cuivre

Rendkívtil érdekes vizsgálati anyag bemutatása.
amelynek során a dél-franciaorszÁgi rézkori
tárryakban réz+antimon jelenléte mutathat ki.
amennyiben a felhasná|t nyersanyag nem kalkopirit.
mint az Alpok nyersanyaga. hanem malachit.

AM.Özer-S.Demirci-ATurkmenoglu-A
iT<irÓko./: Archeometric studies
Ortakoy archaeologi cal si te

A

Akzol

of the samples Íro^

D.Todtenhaupt Németo./. Teermeiler

oder

Teergrube

A

Kuryweil Németo. l : Doppe ltopverfahren
Mindkét el adás a kátrány el áltíuísínakskori
m dszerét ismerteti. a felhaszniílt fa mennyiségétstb.
C. Eibner Németo./: Cleanshaved in Late Bronze
Áge, an illusion. Experiments with a replica of a
razor frotn the Jtlational Museum Budapest

A borowálkoás
professzor r, a

rejtelmeibe avatott

be

Eibner

Nemzeti Mrizeumb l szármam
Hallstatt A korra illetve Hallstatt B korra datalhat

kés bronzkori borotvával.
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J. Weiner

l8

Altneolitische Holzbearbeitung
linearbandkeramischen Brunnens aus
Erke lenz-Kiickhot en, Deutsch land.
J.Kovarnik /Cseho./: Die Technologie der
am Beispiel

A.,lémeto . l:
de^s

vorgeschichtlichen Keramik mit Riicksicht auJ' ihr

Brennen

1996.
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ftíradoztak. a gyujttiget kt l a keresáes lovagokig. A
Ínagas tudomány véleménye szerint mindez gyerekes
srjnház volt. a részletek hitelessége iránti ígény.a
m dszertani fegyelem és az adatok tisaeletének teljes
hiányálal. Altalános vélekedésszerint az eredmények

nem

a

tudonrrínv tárházát gazdag1tottál<. hanem a

J. Blouzek

oJ'prehiston,.

résztvev k intellektrriílis hiányossrígait pr báltrík
potolni.
Sajnos. ez az álláspont aá is megakadályozta. hogy

H-P.Stika

eredmény -

Gy. l'íileki: The role of geomorphologyl in the stuQv

/Cseho. l. Die Probleme der klimatischen
Entwicklung in der Hallstattzeit in lt,litteleuropa

A.{émeto./. Landwirtschaftliche Gruncllagen der Ji"tihen Kelten im mittleren !,,Íeckarland in
Stidwestdeutschland aufgrund archtiobotanischer

néhán1' kiemelked

en

mel-v_ekb

jelent s kísérleti régészeti
l nem keveset kiemelked

Ecological cleterminations oJ' the evolution of the
Early Bronze Age settlement microregion at

szaktekintélyek végeaek - bekerÍiljcin a tudományos
kÓztudatba. Pedig a leletek feltárása után teljesen
jogos az a kérdésfeltevés.hogyan is használták. mire
szolgáltak a feltárt eszkciztik.
Az általános szemlélet megváltoztatása ffiként két
nagyobb kutatási program hatás:íra ktivetkezett be.

ANl.Choyke-L.Bartosiewicz lMagyaro.l. Bronze

RégészetiKcizpont. a nuísik az angliai Butser Ancient

F.uncle

S.Kadrow - N't. Litynska-Zajac

/Lengyelo./:

Iwanowice in south-east Poland.

animal exploitation in W'estern Hungarv
N.I.Shishlina /Oroszo./: Animal,s anct birds in

^Lge

the

Bron:e,,tge culture oJ' the,4ncient Steppe ltiomads
F.Gyulai /lvlagvaro.l: Einkorn as the living part
ancient landscape
K.B.l'orsov /Oroszo./: liomadic pasture s.vstem
Ka ln.v ks

a n cl Sa

nna

ti

o./'

,J

a n,s

Zs. Medzihradszky /Tr4agy'aro.l. T'he reconstruction
o./' the 2nd millenium BC enttironment based on

Pa

I i

no I ogi ca I i nve st igati on

\Il.Jankovská /Cseho./: Pollenanalvsen

uncl

Egviktink

a d:íniai Lejre-ben míikcid Kísérleti

Farm. AZ el bbit Hans-ole Hansen hona

létre.

fohtatva a skandinár' régészetnemes hagvományait.
A rekonstnrkci k ásatásokon feltárt házakra.
objektumokra alapoztak. A pusztulási folyamatot
hossá éveken át k<ivették. olyan realisaikus elemek
hatásiínak megfigvelésével is. mint a leégett éptilet

nyomai. AZ elsfileges cél az volt. hog} ásatási
megfigvelések helyes értelmezeséhezadjanak
eszktia. Hamarosan az oktatás szempontjai kertiltek
el térbe. mert ennek segítségévellehetett az
intézményekm ke tetéset anyagilag megoldani.
AZ l972-ben létrehozott Butser Ancient Farm kicsit

.lrchaologische Erfor,schungen im der T'schechischen
Republik
llIarton Er:sébet

másképpen indult. Létrejcittekor kutatási és oktatási
feladatokat egyaránt kívánt szolgálni. a kés vaskor és

Amint az. a fenti Ues)mofOUor is kitunik.

Elképzelésiink szerint a kutatások során folyamatosan
az oktatásban is haszruílhat anyagok jcinnek létre.

a

sázhalombattai konferencia egv teljes szekcioja. az

l99tl-ra ten'ezett Archeometriai Szimpoáumunk

pedig kiemelt tematikus iitése a kísérleti régészetnek

szenteltetett.

Az eddigi reakciok alapján még az archeometriával
foglalkozÓ kollégák k rében is ''magtarázgatni kell a
bizonvín'ántt'': mi is annvira fontos néhány h bonos
játszadozásán?

A ke&iikér't _ és a téma el remutat . kiemelked
.jelent sége miatt _ kir,'onatosan k<izÓljtik a modern
kísérletirégészet egxik uttcir epéniségének.Peter J.
Re.v:noldsnak l994_ben írott tanulmán_v*át. A téma
iránt mélvebben érdekl d k részÉreaz

tanulmánr' másolatát sáresen megkÍildi:

eredeti

a szerkesztti.

KISERLETI RÉGÉSZET . MULTLrNK JoVÓJENEK
EGY LEHETSEGES PERSPEKTÍVAJA
Míntegr' harminc ér'e3a kísérletirégészetreáltalában
ug1' tekintettek. mint az igazi régészettl távol áll

bolondériára. Fura emberek hobbija volt. akik
r'alamilven kcidcis ''mtilt''_koktél megértésén
_]

náluk... (szerk.)

a romai kor idejének viszonyait

modellezv'e.

Terveink szerint eg-v m kdd képes gazdaságot

kívántunk létrehozrri. amely nag5dáb t megfelel az i.e.
300 k rtilre datálhat állapotoknak. Kezdett l fogva
vezetem ezt a vállalkozást. amely megfelel elméleti
alapokat és szigoru m dszertani feryelmet

Az

alapgondolat szerint

a

k

\'etelt.

kísérleteket a régészeti

megfigyelésekre kell alapozni. majd sokoldalri
tudományos r'izsgálatokkal elemezni az érintett
tudonrrínyágak szerint. Például. ery mez gazdasági
kísérleteredméryét eg}' agrárszakember. eg}-

építkezéseredményeit ery építész.ery élelmiszer_
rekonstrukci s kísértetan"vagát eg}mikrobiol gus el|en nzze. Az ''emberi ténvez t''.
amennvire lehet. ki kell zárru az értelmezésb l. Nem
lehet a mai ember tapasaalataival visszamenni a
mriltba. Az olyan rijságír -íz kérdéseknek. hog1' ''és
ho5*an érzi magát mint sember?'' semmi énelme.

tárolási

tnkább a régészekáltal feltett val s kérdésekre
keressiik a válasa. amelyeket az ásatásí tapasaalatok
és a leletanyag vizsgálata alapján tesznek fel. Tetuít.
annak ellenére' hogl'eg'' míik d vaskori gazdaságot

kívántunk alapítani. ennek létrehoása
anakronisztikus Önellentmondás. A Butser Ancient
Farm ''ug.'- néz ki''. mint egy miÍkcid vaskori

XIV EVFOLYAM
majors:íg. de fulajdonképpen ery szabadtéri
laborat rium. ahol bonyolult és tisszetett kíserletek
sorozatait végezzilk.

A

kísérletim dszertanhoz

a fizikai

kísérletek

szabályrendszerét vetttik alapul: a megfigyelések
alapján felállított hipotéziseket konkrét kísérletek által
szolgáltatott adatt<imeg segítsegével ryakorlatban

a kiindul feltevés megállja-e a
kell
utasítani. Kiindulásképpen a
el

vizsgáljuk, hog"v
hel.vet. vag}-
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hipotézist ciífolni pr báljuk. és nem meger síteni.
mert ez ut bbi m dszer gyakran vezetne arra. hog-vcsak a feltevéseket meger sít adatokat verytik
firyelembe.

Sávesebben haszrrálom a ''feltevés'' sz t aZ
''értelmezésnél'''mert eZ ut bbi már valami

kisérleteink. Ktilonfele talajokon. trágyánra és
anélktil. szi és tavaszi vetéssel. éves uganal és
vetésforg val vizsgáltuk a várhat termés nagyxígát.
A kíserletek haszrra j val tulmutat aZ eredeti
kérdésen: ryakorlatilag tÓbb rij problémát l'etett fel'
mint amit megválaszolt. A helyes értelmezéshez
változatos éghajlati viszonyok alatt hasonl kisérletsorozatra lenne sziikség. amelynek egyes elemei már
beindultaka.
A technol giai rijítások kísérletitanulmányozása

kÓrébe részben a

leletfelderítési eszkcizÓk

hatékonyságának pr bája tartozik ismert terepen

a

vag-Y-

régészetileletek elmozdulásának kÓvetése a

talajban.

A

kísérlet.amint

a

fentiekb

l is

láthat

.

lényegi

etfogultságra utal a megfigyelés interpre ílásaban.
A válasaott m dszernek megfelel en az elemi adatok
szintjén dolgozunk. Az eredmények nyilvánval an
felhasználhatÓk aZ általános érvényu elméletek

elemévé vált a régészeti kutatásnak. Nem miís. mint a
dedulrtív logika alapján nyert elgondolásaink pr bája
a finkai vat srígban. A kísérletek nélktil a régészet

legkonkrétabb esetekre korlátoz dnak. Kísérleteinket

feltevéseket

t. Építkezés
2. Folyamatok és esz&ciáasnáLat

alapkÓveivé vál lnának.

sántjén is.

de a

munkafolyamatok

a kÓvetkezo ot nary témak rb n

csak

a

végea k:

5.

Val

színíisegi pr bák

Technol giai

'ijításokvonatkoz an konkrét peldákat
Valamennyi témak<irre
mutatok be. a kísérlet menetével eryÍitt.

Az építésikísérleteksorán az elmult harminc wben a
korszak szinte minden. teljes egészébenfe|tárt házmaradványának rekonstrukci ját sikertilt elkésáteni.
Egy építménvrekonstrukci ja nagyon is konkrét
feladat. Eg1 bizonyos szerkezetet kell rijra alkotni. 1:l
méretarányban. kizárolag az ásatási megÍiryelésekre
alapon'a. Ebb l ktivetkez en. eZ a kísérletlel hel-v
specifikus. tderílis esethn eZ

a kísérletekalapján kell ellen rizni
miel tt az elfogadott b<ilcsességek megrendíthetetlen

a ' az alapot. amihez az
ásatási tapasztalatokat hasonlíthatjuk. Ennek jelent s
részéta feltár régészmár nem is tudja kÓvetni. mert
az tisszehasonir.j ailyag, - és a vizsgálat - a kíserleti
tisszehasonlít anyagot is rz laborat riumokban
folyik. A jÓv perspektíváját az integrált kísérletek
A jÓv ben kíserlet jelentheti

3. Szimuláci k

-t.

a merev tipol grai sorok végtelen
ismételgetésénél.Az értelmezéseket. elméleteket és

megállna

a

lel helyet feltar

régészteljes egpiittm kÓdésével készÍil"minden terepi

megfig1elés birtokában. lgv az akkor jelentéktelennek
ítéltrészletek heh'Íikre kertilhetnek. Pontosan
mérheto a felhaszrrált anyag. munkaora és vizsgálhat
az építmén1'tart ssíga is. Tobbnyire kényszerííségbl.
de bontási kísérleteket is végeaÍink. ahol a pusaulási
folyamat volt megÍigvelhet .

is

rekonstruált fol.v*amatok k ziil a gabona
feldolgoásával - sárítás' e{esaés. tárolás
kapcsolatos kísérleteket mutatom be részletesen. A
kisérletek sikere tÓbb tudornányos vitához adott

A

érveket. uryanakkor bizonyos
érvényességikorét is sikertilt pontosítani.

sámítások

A szimuláci s kisérletek során hosszabb ideig tart
folyamatokat lehet sikerrel kÓvetni. akár tÓbb
generáci n kereszttil is. Konkrét kisérleteink során
nagvobb mesterséges árok és sánc rendszer váltoásait
vizsgáljuk: most késztilt eI a 32. evbeli megÍigyelések

jelentik, a kísérletirégészet.a feltárások és a
természettudományos vizsgálatok egytittes
alkalmazÁsával.

Peter Reynolds

Butser Ancient Farm

ELEKTRoNIKUS Po STÁNKBÓL
Kohászat-tiirténeti WEB-lap Miskolcon

"...Sajnos nem tudtam elmenni a multimedia
muzeumi majalisra (tanfolyam es konferencia is volt
itt szombaton. amin ott kellett lennem), de "cserebe"
csinaltam egy kis Web anyagot a miskolci Kozponti

Kohaszati Muzeumrol. ami mar elerheto

a

htm
cimen. Me'g eg]" kicsit javitgatom majd (tovabbi
kepek. kepalairasok lesznek es valosánuleg a kepek
http : //www. uni- mi skolc. hu 80 80 /kohasz/index.
:

me'rete't is

csokkentem.

hogy

gyorsabban

letoltodjenek). de mar lehet hasznalni" ha valakit
erdekel.

Az

egesz eryebkent egy- naryobb projekt kezdete. ami

a szakmakat es a
(Az
szr;wez'. mint volt
apam
be.
fettalalokat mutatna'
kohaszati igazgato.)
a

nehezipar tortenete't. jelene't.

Udv!

"

Drotos Laszlo
kon dro t@3o I d. uni -mi sko

I

c.

hu

publikáciÓja...

A

val sániiségi pr b:ík olyan kísérletisorozatnál
fontosak. ahol nag.von sok kcirtilmény egyÍittes
hatásiíval kell sámolni. llvenek voltak pl. a
mezogazdasági termelés hatékonyságára vonatkoz

a

a szerz katalán kísérletitelepekre utal (1994). azota
az ilyen irányu kísérletek' P. Reynolds iuíutyíuisíval'
nálunk is beindultak (Szízhalombattai kísérleti
régészeti telep).
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vizsgálatokkal azonosíthat a feldolgozott ntivény.
állat. Fosszilis csontok. fogak stabilizot p-arányai és
nvomelemtartalma alapj án táplá|kozás- rekonstntkci
végeáet ' Genetikai vizsgiílatokkal kÓvethet ery-

ARCHAEOMETRY'96

egv népcsoport vándorlása.

Május 20-21 ktiz<itt keriilt megrendezésre a

30.

NemzetkÓzi Archaeometriai Szimpozium . az Illinois
Egvetem renedezésében. Urbana-Champaignben. aZ
Egvestilt Allamokban. A világ 23 országábol kozel
250 szakember vett részt. 75 sz beli el adás hangzott
el és l50 posaer kertilt bemutatásru. Az el adások és
posaerek a kÓvetkez témaktirokhÓz kapcsolodtak
:

-Nemfémes anyagok (k eszkÓzok. építkÓvek.
festékek" kerámiák. tivegek) technol giája és
eredetvizs gálata

-Fémek késátéstechnol giáj a és prorrnienciáj a
_Kormeghatározás
-Geoarchaeologia
-Lel hehfelderítés

A

technologiai és eredetl'izsgálatoknál a
legkiiltinb<iz bb vizs gáIati technikák all<a|mazására

láthattunk peldakat '.az áwán1' ill. fémfáások
tanulmán-v-ozására változatlanul igen eredményesen
alka|mázzak az optikai-es elektronmilroszk pos.

metallográfiai és r ntgen-díffrakcios m ds zereket. Az
klasszikus
elemanalitikai eljárások ktizcitt a
spektroszkopiai m dszerek (AAS. oES) kissé háttérbe
szorultak a nagymííszereseljárásokkal szemben. A
multielemes n-v_omelemvizsgálatoknál a NAA rzi
el n_v_ét mégaz tCP-vel szemben is. AZ ICP hátrán_v_át
-azt. hog1'a mintat a r.izsgálathoz oldatba kell linnieg} u1 technika alkalmazAsával probáljak meg
kiktisz bÓlni : laserrel párologÍatjak el a méréshez
sztikséges néhan mg-n1-i ani'agmenn_v_iséget (Laser

Ablation ICP method).
A kormeghatároási modszereknél a C-l.l. ktilcinboz
lumineszcens. aminosav racemizaci n alapul

méréseken tul megismerkedhetttink a7. uránsorozatok modszerér'el és aZ un. ESR (elektron spin
rezonancia) technikával. r'alamint a talajok korának

krdolgozott oCR

(oxidizable

Geoarchaeologiai témakcirben

kcirnvezet-es

meghatározására

Carbon Ration) eliárással'

klímarekonstnrkcrora. talajvizsgálatokra láthattunk
szemléletes példríkat.

A

lelohel1felderítésnél f ként elektromos ellenállás-.
mágneses-. r'alamrnt fÓldradaros mérések eredménr'ei
szerepeltek
A konr'enciális témakorcikÖn tul eg}' egész napos
el adássorozAtot szenteltek a biologiai an1'agok és
szen'es maradr'ánr'ok vizsgálatának. Ezen a terlileten
.

tapasztalhato

a

archaeometriában.

legdinamikusabb fejl

A ktilonboz

A

ma már a molekuláris

biol gia és az immunol gia szintjén és m dszereivel

dés a7'

szen/es analitíkai

végzett vizsgálatok segítségévelkcizvetlen és objektív

adatokat kaphatunk az eg'ves

népcsoportok
életmodjára l'onatk ozoan.
A zÁrottap détutánján két fontos kérdésktirben folyr
konzultáciÓ '. az archaeometria olrtatásiír l és aZ
ktilcinkiz
an_v_agi támogatás rendszerér l a
oktatásr l
l.
kÍil
nosen
az
l
Err
a
témár
orságokban.
fontosnak tartanék eg1' itthoni cisszejovetelt.
A helvi szem'ez bizottsag az el adásokon ki\'[il

sámos érdekes programr l gondoskodott a
résztl'ev k szÁmára. Sámit gépes bemutaton
ismerkedhetti.ink a ftildrEzi informaci s rendszer
(GIS) alka|tnazÁsair'al. ktil<inkiz archaeol giai
oktatGprogramokkal. végig kÓvethettiik az lllinois
mumiájának

Eg,v-etem

analitikai mííszereketláthattuk míikfiésk

zben.

Megnéatik aZ egvetem tertiletén lev két. igen értékes
g_riíjteménn'elrendelkez muzeumot. a Krannert AÍt
Museumot és a World Heritage Museumot.

konferenciát kcilet egynapos kiránduláson a
Mississippi menti templomdombokon. Cahokiaban

A

folv

ásatásokat tekintetttik meg.

U. T.S.P.P.

Balla Marta

XIII. KONGRESSZUS

l996. szeptember 8-14. ktizÓtt rendeaék meg a kozép-

olaszorsági Forli'-ban a régészet.els sorban az
í5srégészetlegnag1obb nemzetkozi rendearén1'

sorozataként ismert U.I.S.P.P. (Union lnternationale
des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques) XIII.
kongresszusát. 76 orságb l tobb. mint 3000 régész.

illetve

a

régészeti anyag r'izsgálatár'al foglalkoz

szakember vett

rés az
"

esemén_v_en.

A konferencia szekci k és alszekciok. kolloln'iumok

és míÍhely-csoportok (workshopok) rendszerébol állt
ossze.

Összesen lÍt szekci (sámos alszekci r'al). 37
kollolo'ium és 23 ''miihel}''' (: Workshop) alkotta a
tudományos program gerincét. Ebben sámos olyan

egvség volt. amel1'már címébenis az archeometria és
az iparrégészet szorosabb-tágabb tárgvkcirébe tartozik.
és a hag1'omán1'osabb srégészetiszekciokban is sok
ol-v-an

el adás volt. ami részben !?g-!' egészben ide

tartozik.

El sztir

tekintstik át

m dszerek lehetoséget adnak korábban elveszettnek
hitt an1'agok: ragasaok. illatszerek. gv gl'szerek.

eg1'ségeket:

szen'es maradl'án1ok segítségér'elmeghatároáato.
hogr mit munkáltak meg a7' eszkozzel : DNS

tísrégészetben)

balzsamozo an1'agok. ételmaradr'án'ok azonosítására.
A ko- és csonteszk zÓk használati feltiletein talált

ktil<inb<iz

dszerekkel tortént
vizsgálatsorozatát. Meglátogattuk az eg'vetem
An_v_agvizsgal Laborat riunriít. ahol a legmodernebb
természetfudománvos m

a

már címében is ide tarloz

Szekci k: l. Elméleti és m dszertani problémák ( l. l..
Altalános etméleti és m dszertani problémiík. l.2.

Matematikai és statisaikai m dszerek

a7.

xIV. EVFOLYAM

1996 NOVEMBER

2t

technikiák. 2.5.. lelet-felderítési m dszerek:

2.6.

állapot_vizsgálatok restaurálás. konzerválás céljábol:
2. 7. automat izált lizsgálati eljárások).
3. Paleo-Ókol gia (3.l geoarcheol gia: 3.2.

archeobotanika: 3.3. archeozool gia: 3.4. klíma.
ktirn-vezet. gazdaság. 3.5. aZ emberi populáci k
paleobiol eiája). Szinte valamennvi ttirténeti szekci
foglalkozou a korabeli ktirnyezettel" nyersanyag-

geoarheol gia. k zettan és iivegek. fémek. kerámiiík
és konzenrálásuk. aZ si ktirn-v*ezet és biokémiai
analíásek. Minden szekci ban minteg.v- 10-15 el adás
hangzott el. és a szekci k melletti poszterbemutatásra
is lehet ség volt. AZ el adások abstactjeit
regisnrá|áskor megkaptrrk. és uryancsak megkaptuk a
pontos id beosaást. melyhez a konferencia szeruez

ságoruan ragaszkodtak.

A

konferencia an;vagát

i

eg-v-

forgalommal.

ktitcin kÓtetben jelentetik meg. mel.vbe

értelemben archeometriai jelleguek.

Liverpoolban mintha csak otthon letttink volna.

A kollokviumok k Ztil a II. (GIS alkalmaása a
régészetben). a III. (kormeghatározási m dszerek). a
IV. (di$tális képrÓgzítés és alkalmazág a régészetí
teleptiléwizsgálatokban). a V. (képanalízisaZ
archeobotanika terén). a VI. (az emberi teleptilések
tiledékeinek mikromorfol giája) voltak szorosabb
A

''Workshop''-ok rendszerében a mediterrán tertilet
paleo-zoogeogrriÍiája (Wl). a késoglaciális-koraholocén paleoklimatologia (w2). a l tuíziasítása.
szerep (w3). az ember és a wlkánok kapcsolata

(w6). a borosqván a régészetben (W7). a régészeti
anyag konzen'álásanak. restaurálásiínak problémái
(wl 1). a kríeszkciz-technol gia (wl2). k eszkcizfunkci vizsgálatok (wl7) tanoznak szorosabban
s

zakterÍiletti nkhtiz.

A kollolo"iumok és a kirándulásvezet k anyaga már
konferenciára megjelent. 18. illewe 12 ktitetben.

a
a

szekci k an1'agát pedig ezuÍán fogiák megjelentetni.

TBK

ARCHAEOLOGICAL SCIEN CE S CONFERENCE
1995 jrilius 4-6 kciztitt a Universiqv of Liverpool

egvtittmííkeidve a

The Council for
meg az

Archaeologv-val rendezte

British

1995- s

Archaeological Sciences Conference-t. Mivel az 1989konferenciár l szpp
emlékekkel jÓttem haza. szerettÍink volna résztvenni
ezr;n a konferencián is. mert rigy tapasnaltam. hog1'
hasonl an a tÓbbi kis konferenciákhoz. itt mindenki
sokkal barátságosabb. tÓbb lehet ség adodik a
problémrik megvitauísiíra. t bb ismeretséget lehet

ben Bradfordban megtartott

ktitni. hisz itt tén1'leg csak olyan
cissze. akiket jobbára csak aZ arheol gia érdekel.
Minden pályázai lehet seget kihasználva sikertilt
annyi pénzt cisszegytijteni. hogv felesegemmel erytitt
emberek j<innek

résá tudtunk venni a Liverpool-i konferencián.
A konferencia sánhelye pár szÁz méterre volt a

Mersey folv t l Liverpool délkeleti részéna
Greenbank Lane. a Queens Drive és a Mossley Hill
Drive által ha trolt tertileten egv szép parkban. A
sállások kciryetlentil az el adotermek mellett voltak.
és az el ad k mellett volt az étterem is. íg1'

gvakorlatilag az egész konferencia alatt ki sem kellett
volna mozdulnurtk az egyetem tertiletér l. A Penny
Lane_en keresáiil eljuNa a Smithdown Road_ra a síírii
buszktizlekedésnek ktiszcinhet<íen 20 percen beltil
Liverpool belvárosíban lehetttink.

A

evolrici

.

f

témái az alábbíak voltak: hurnán
kronol gia. technol gia és kereskedelem"

konferencia

aZ

késátett anyagot is beválogattrík.
Elláttak benniinket b séges infornuíci s anyaggal
mind a konferenciával. mind Liverpoollal
kapcsolatban. és nyugodtan állíthatom hogv a
konferencia légéremár majdnem olyan otthonosan
mozogtunk mind az eryetem tertiletén. mind
el ad:ísunkr l

A konferenciára ery el adásunkat és ery poszterÍinket
fogaduík el. Jrilius 4-én délutr{n a Chronological
Studies szekci ban "Age estimation of materials with
high keratin content based on cvstine. rysteic acid.
methionine and tvrosine content'' címmel &rtottunk
el adiíst. melyben azokr l a viszgálatokr l
sámoltunk be melyeket a ryapjrisz nyegek és ruhák
korának becsléséredolgoáunk ki. és említést tetttink

an l. hog}' vizsgálatainkat tovább folytatjuk a haj.
sz r. kcirtim és pata analízise irányában is. tuítha

találunk itt is valamilyen tisszefiiggést a kor és az
cisszetétel ktizcitt. El adrísunk uuáni vita (5-6 kérdést

kaptunk) sámunkra bizonyítotu' hogv a7.
elmondottak másokban is ébresaettek

'ij
gondolatokat. Ugvancsak a Chronalogical Studies
possible
of
amino
enor
mutattuk
be
'A
szekci ban
acid dating" c. posztertinket. melyben arra szerettiik
volna felhívni a figvelmet. hogv a korábban sok
uímad:ísnak kitett aminosav racemiáci n alapul
kormeghatároás egyik hibalehet sége a csontban
visszamaradt bakteririLlis tevékenységnek k<isz nhet
diamino_pimelinsav. melv a hagvományos ioncserés
oszlopkromatográfiás m dszerrel meghatáton'a
egytitt elruíl a korábban kormeghauírozÁsra igen

gyakran alkalmazott D-allo-izoleucinnal. Ha

aminosavat nem választják

el

egymást

l.

a

két

akkor a

kormeghatiírozás egy igen nagv pozitív iránv hibával

terhelt. tehát a Dallo-izoleucin alapj:fut meghaÍározott

kor. a bakteriális tevékenység fiiggvénében. akár
tÓbbszÓrÓse

is lehet a tényleges kornak.

az emberekr l. A konferencia szentez i
és mindenki akivel kapcsolatba kerÍilttink rendkír,til
segít kész és kedves volt. Az elhelyezes kivál volt. az
egv ill. kétáryas szobák minden igényt kielégítettek.
A konferenciazár vacsorát az Albert Dock-ban lév
Eg-v__két szot

National Maritime Museum-ban rendeáék. ahol
megismerkedhetttink a ktil<inkiz haj típusokkal és
haj ási eszkÓzcikkel.
Mindent tisszefoglalva. az igen kedves és szívélyes
angolok eg.v naryon tartalmas. viszonylag olcs . szép
sámunkra sokáig emlékezetes konferenciát
rendeztek Liverpoolban.
Csapo Janos

és

1)
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KLADVANYoK

JOURNAL OF MEDITERRANEAN
ARCHAEOLOGY
tt.l (June 1995). Sheffreld Academic Press sámos
archeometriai tárgyu cikkel

:

SPECIAL SECTION: Lead lsotope Analysis and the

Mediterranean Metals Trade

P. Budd. P.. A.M. Pollard. B. Scaife

& R.G.

Thomas.

"Oxhide ingots. recrcling and the Mediterranean

metals trade." Pp. l-32.

N.H. Gale & Z.A. Stos-Gale. "Comments on 'Oxhide
ingots. recvclíng and the Mediterranean metals
trade."' Pp.33-41.

M. Hall. "Comments on'Oxhide ingots. rerycling and

the MediteÍTanean metals trade'''' Pp.42-44.

E.V.

E.C.. K.A. Yener & E.C.

Say're.

"Comments

on 'Oxhide ingots. rerycling

Joel.
and the

E.

"

Pp.5-t-5tt.

Pernicka- "Crisis

anall'sis'I" Pp.59- {.

or catharsis

in lead

A.J. Ammerrnan. "The dvnamics of modern land use
and the Acconia Sun'q'." Pp.77-92.
Rachel J. Hallote. "Mortuar.r' archaeologl' and the
Middle Bronze Age southern Let'ant." Pp. 93-122.

k a kÓvetkez címen juthatnak

a

The Sheffreld Academic Press
Mansion House.lg Kingfield Road. Sheffield.
Sl I 9AS. England

FAX. +-l.l-I l,l-255--1 2(r
E-MAIL : adminírltsheffac.

demon. co. uk

Szerkesa k; John F. Chern'és A. Bernard Knapp

THE STUDY OF MARBLE AND OTTMR STONES
USED IN ANITIQUTTY
szerk.: Yannis Maniatis. Norman Herz- Yannis

Basiakos. Archenpe Books 1995 London. pp. l-302.
A1. l99_l-ben Athénben megrendezett III. NemzetkÖzi
Konferencia a mán'ánr és aZ antik\'itásban használt
eg1'éb kozetek vizsgálatárol'

ARCHAEOMETRY'9{
szerk: S. Demtrci. A.M. Ózer és G. D. Summers.

TÜBITAK

1996

pp

l_6tl5

Az. 199-l-es Archaeometr.r Svmposium konferencia-

kÖtete

.

A

a

Web-lapot

Northwest Research

for

the

International Association of obsidian Studies ner'íi
szervezet tartja karban. és els sorban az amerikai
kontinens adatait tarta|tnazzq. Célkitiizéseiszerint a
vllág valamennvi obsádián forrásár l kíván anyagot
gpujteni és szolgáltatni.
k<izelebb visz benntinket es'
régi álomhoz. hos' aZ obsádiárrnal foglalkoz
kutat k legalább a virtuiílis térben ''minÍát

A kitíínokezdeményezés

g1'ííjthessenek'' valamennyi obszidián

lel helyr

l.

A Web'lap címe:
http://rwvw. míssouri.edu/-mu rrwww/archlab. html

g Ia

MAIN SECTION

érdekl d

|étre az obsádián kutatások támogatásiíra.

jvÍichael D. Glascock

scoc k@)re ac t or. murr.

m i

sso uri'

e

dtt

isotope

comment." Pp.70-75.

folvoirathoz:

A Missouri Egvetem munkalársai WWW lapot hoaak

the

P. Budd. A.M. Pollard. B. Scaife & R.G. Thomas.
"Lead isotope analy'sis and oxhide ingots: a final

AZ

oBSZIDIÁtv wpn-LAB

a project létrehívda:

Mediterranean metals trade."' Pp.45-53.

J.D. Muhlr'. J.D.. "Lead isotope analysis and
archaeologist.
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ARCHEoMETzuAI KoNFERENC
KÚLFÖLoÖN

I

A_

ITTHoN

ÉS

Nlary-ar-cheometry

Az

1998 április 27. és május

"3lth

l

kcizÓtt Budapestre

International S1'mposium on
Archaeomet1r''' el késztileteinek keretében 1997
április végénva&v május elején 2 napos
tervezett

tudományos találkozot szen'eztink Veszprémben.

E

konferencia célja aZ archaeometria hazai
helyzetének felmérése.illen'e az el adások angol
n1'elvií megielentetése a lár Márta és Kcilt Lász]o
szerkesaette nagr' sikeríi''Archaeometrical Research
in Hungan''' (l9tl8) második koteteként. A sz ban

forgo tizér'es tisszefoglalot a

nemzetkciá
szimpozionon a részwer' knek terjesztenénk.
A kotet végéreannotált bibliografiát ten'eztink.
amel1'hez minden érdekl d nek az ut bbi l0 évben
(1986 ota) megielent archeometriai targyu cikkér l
legfeljebb 25o szavas ismertet t kérunk.
Felvilágositás a veszprémi konferenciárol
Járo Márta és T. Bir Katalin címén
Magl'ar Nemzeti Muzeum
H-l-150 Bp.e..Pf. l2-l
Tel. fa.r (36)- l -2 l0 l -3 3 8

:

Email H5852tbiratella. hu

A bibliográfiához szÁnt adatokat kérytik Bartosieu'icz
Lászl nak ktildeni azalábbi címre
:

Dr. Bartos iewicz Lászlo
ELTE RégészetiIntézet
Budapest. H-1088 Budapest. Mrizeum krt. 4/B
Telefon/Fax: 36 (l) 266 0863

XIV EVFOLYAM
Metals ln Antiquity'
Harvard Universit-v. 199'l szeptember 10-13

A konferencia célja aZ antik femmíivesseg teljeskoríi
r.izsgálata. Foglalkozik a fémek természetes
el fordutásíval. bányászatával. a fémfeldolgozás
fáásaival és mindezek társadalmi tuítterével.
Megkozelítésében egvesíteni kívánja aZ antropologia.

régészet.fÓldtudománvok

és

an-v*agvizsgálatok

szempontjait.

SZAMÍTASTECHNIKAI KoNFERENC IA-ITTHoN
És
-rÖmÖN

r

Computer Applications & Quantitative Methods in
Archaeolo&v - CAA 97

Ahol minden kezd

dÓtt: Birmingham-ben kertil sor a

sámít gép és a mennyiségi elemzések régészeti
a\katmazásával foglalkoz.o éves konferencia
negvedwázados jubileumi iilésére.1997. április l0_l3

kozÓtt.

Az elmrilt 25 év alatt a

Suzanne M. Young és Paul Budd
További informáci k a kovetkezí| címen:
Suzanne Young
Archaeometry Laboratries
Han'ard Universiry'
Peabodv Museum
I I Divinir-v* Ave.. Cambridge MA 02138 USA
mai l : s-voungía-ifas. han'ard. edu

feg1verrárában is. Ebben a
szerep jutott.

Az

érdekl d

CAA

k a ktivetkez

SeErndo Congreso Nacional De Arqueometria
Second National Congress On Archaeometry
Zaragoza (Spain). t6-19 September 1997

A "Grupo de Espectroscopia Analitica y Sensores del

Departamento de Quimica Analitica de la Universidad

Zaragoza"
Arqueometria

és a

de la

''Grupo Interdisciplinar de
Universidad de Zaragoza"

szen.ezésében meghirdetett konferencia célja. hog1' az
kiilonféle tertiletein miíkÓd
archeometria

szakembereket sszehozza.
a spanyolorszÁgi kutatásokat ten'ezik

Elsosorban
bemutatni.

Plenáris tilést. el adiísokat és poszter szekci kat

terv'eznek.

A szimpozium által érintett témakorok: leletfelderítés.
szen'es és szen'etlen anyagok kormeghatározÁsa.
an1'ag"_izsgálatok.

Jelentkezési határid 1996. november 30.

A

résn'étellelkapcsolatos további informáciokkal

szolgál:
Josefina PEREZ ARANTEGUI
Dpto.Quimica Analitica. Facultad de Ciencias
Universidad de ZaraEoza. Pl.San Francisco. s/n
5OOO9

- ZARAGCIZA

Tel: +3{.76.76 l0 0()
f'2a; +3;1.76.76 12 92
E-mail : jperezt a,,msf. unizar. es

sorozatnak nem kis

címen vehetik fel

a

kapcsolatoí a szen' ez kke l
CAA 1997 Organising Committee
Universiqv of Birmingham. Edgbaston
:

Birmingham B15 2TT UK
E-mail : C AA9-l @BHAM. AC.UK
A konferencia weblap címe.
http . /Ánvrv. bufau. bham. ac. uk.

de

számítogép végleg

polgár1ogot nyert a humán tudományok. ígv a régészet

A konferencia szen' ezoi.

e-
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MÍrltunk

/c

aa97 l caa97 . htm

j v je '97

Legszebb hagvományainkhoz híven. a muzeumi
világnap kornvékén(V. l8). ismét megrendezzítk a
"Computer Applications in Archaeologv" sorozat
magvarorszÁgt szekci

jának l99l Óta

kétévente

megrendezett konferenciáját és bemutatoJát.

Az t993. és I995. kon'ferencia elrjadásat angol nyelven meg1elentek.
|lÍ arton

Erzsébet szerkesztésében.

a Magvar Nemzeti Muzeum majálisához
kapcsolod an el szcir rendeáiik meg a ''multimédia
majálist''. En a nemes hagvományt folytatv'a. és a
l996-ban

Multunk j<iv je... sorozattal egvesítve. három naposra
tervezztik az l997-es konferenciát és bemutatot" ahol
az I. nap (május l8. l'asárnap: a muzeumi világnap) a

legszélesebb nvilvánossígnak szÓlna. míg a7.
el adások. a szoros értelemben vett szakmai
rendezvény május l9-20-án kertil soÍTa.

Jelentkezési hatarid

.

el<íadással. bemutat

poszterrel . L997. március

val

ill.

15.

Az elíladásokhoz maryar és angol nyelr"íi. max. l
oldalas reziiméket kérunk bekiiLldeni. sántén március
l5-ig.

A reziiméket kérJtik aZ adott formátumnak
megfelel en lehet leg floppy-n vas' hálozaton

juttassík el. ugvanis ten'eink szerint ezek már

el

zetes kÓtetben az tilés idejére megielennek.
Jelentkezés és informácio :

T. Biro Katalin (e-mail: h5852tbi@.ella.hu)
Párdi Ferenc (e- mail : ferko(á-torigo. hnm. hu)
Magvar Nemzeti Muzeum. Informatikai Fooszuill'

H-l-r50 Pf. 124
Tel. fax: 2 l0l 338

egr'

XIV EVFOLYAM
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Yes. I would like to receive further infbrmation on the Archaeometrv'9ti
Svmposium because

Standing (,'ommittee
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G..-\. Wagrcr. Herdelherq
S.{'. Wrsseman [-rbana
K.T. Biro. Burlapest
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I
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I would

n

I

like to present a paper / poster

would like to receive funher intbrmation

rnstitution

Balla_ B\íÍ-

L. fJart<xirew rcz ELTI.
K.T. Brro. lN\Í
J. tlonzekr. \eszprem i nrr

Address

J. esap<l. P.\TÍ''
J. GÓmÓri. Sopronr \luzeunr
(i. llon_ Savaria \Íuz-cunr

Citv

!.. Illvcs.

\Í. Jaro.
l'-.

will probablv attend the Svmposium

Name

l'rralorgmirinscommittee
M
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If vou are interested. complete the fbrm and send to
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( orrespondence .\ddress:
i.atalrn i' rJrr,'
ilunganan \alltlnal \Íusettnr

I)cpt,'l
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I
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Katalin

T

Biro

Hungarian National Museum
Dept. of lntbrmation
H-1450 Budapest Pt. 124 Hungan

Tel . tbx (-lr)-l-2101 i38

Email h-sS5ltbirDeila

hu
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lparregcszett eS Archeomctriai Tájékozlato - Megielent

al.oTKA T-()l3638

A N,{T A VEAB TÖrtenettudománvi Siakbizottságanak lparrégeszetr
iKczlrat gvanantI
I

Protekt tamogatásár'al

es Archeometriai Munkabizottsagának

lapja

lKcszrrlt a Mag\'ar Nenrzcti Muzeum Nr'omdá_iában. 2(X) pcldánvbalt
iFelclos krado: Gcdal Istr'átr
I Nvomdavezct : Stemlcr Grukr

Szcrkesatíbrz-ottsag : Bl ro Katalr n ( foszcrkcsáo ).
Zctl Munkablzottsag). Járo Mart:t (Archeomctrlai Munkabizottsag)
i Gornciri Janos { lpa
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