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Szemle 

Az archeometriáról - a budapesti 
Nemzetközi Archeometriai Szimpózium kapcsán 

T. BÍRÓ Katalin1 

1998. április 27 - május 1. között Budapesten került megrendezésre a 31. 
Nemzetközi Archeometriai Szimpózium. A konferenciát 29 országból 260 re
gisztrált résztvevő és számos "alkalmi" látogató tisztelte meg a Magyar Tudo
mányos Akadémia székházában. A konferenciát a Magyar Nemzeti Múzeum 
rendezte, számos akadémiai és egyéb tudományos intézmény, múzeum, egye
temi tanszék bevonásával. 

Mi az archeometriai 

A régészet köztudottan inkább a "szellemtudományok", humán ismeretek kö
zé tartozik. A történelem részeként és segédtudományaként, az elmúlt idők 
néprajzaként a múlt ismeretét kívánja elmélyíteni, elsősorban a tárgyi anyag 
vizsgálatával. Ahol azonban megjelenik az anyag, a maga materiális értelmében, 
és ennek kontextusa, ott a történészi és művészettörténeti szemlélet már nem 
elegendő. A társtudományok - esetünkben természettudományok - megjelené
se, integrálódása a múlt kutatásának eszköztárába részben éppen azért vált 
szükségessé, mert a hagyományos "stiláris" szemlélettel már elértük lehetősé
geink határait. 

Ma már nem elegendő ásóval-lapáttal (uram bocsa', csákánnyal) jól-rosszul 
kiforgatni a leleteket a földből, majd tipológiai sorokba rendezve közzétenni 
őket. A múlt emlékeinek forrásértéke ugyanis alapvetően függ a feltárás, sőt, 
felderítés módszereitől és a feldolgozás (természet)tudományos megközelítésé
től. Ma már tudjuk: a régészet megismételhetetlen kísérlet, amely miközben 
napvilágra hozza, egyben jórészt el is pusztítja vizsgálatának tárgyát. 

Az archeometria gyakorlatilag a régészetben és a műtárgyak vizsgálatában 
általában használható objektív, "mérhető" természettudományos vizsgálati 
módszerek és alkalmazásuk összességét jelenti. Ezek között a természet
tudományos vizsgálati módszerek között pedig - a közös történeti, rétegtani 
szemlélet és az "anyag" - kőzetként, ásványként való értelmezése alapján - a 
földtudományoknak mindig kiemelt szerep jutott. 

1 Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest Múzeum körút 14-16 
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Kis magyar archeometriai áttekintés 

A régészet természettudományos szemléletű művelése természetesen nem 
címke- és intézményfüggő. 

A magyar régészet és temészettudományok - geológia, kémia - úttörő, kor
szakos egyéniségei számára ez a látásmód nem volt idegen. Földtudományi 
körökben szinte felesleges említeni a "diluvium-vitát" ( H E R M A N Ottó, H A L A V Á T S 

Gyula, P A P P Károly, K A D I C Ottokár és sokan mások közreműködésével). Szintén 
szó szerint korszakos jelentőségű az a korai "archeometriai" munkásság, ame
lyet konferenciánk szimbólumának kiválasztásával is a köztudat emlékezetébe 
ajánlunk. P U L S Z K Y Ferenc, régész, államférfi és polihisztor, nem utolsó sorban 
a Magyar Nemzeti Múzeum egykori igazgatója valóban "korszakot alkotott" 
A rézkor Magyarországon (1881) című és tartalmú monográfiájával. A korszak 
elválasztása a megelőző Montelius-féle szisztémával szemben (kőkor - bronz
kor - vaskor) szigorúan anyagvizsgálati alapon történt, amelyhez az alapot a 
leletanyag igen gondos kémiai vizsgálata teremtette meg. A vizsgálatokat W A R T 

H A Vince, jeles kémikus végezte, eredményei a korszakot bemutató monográ
fiában közlésre is kerültek. 

A természettudományos megalapozottság a továbbiakban is jelen volt, kimu
tatható a magyar régészeti gyakorlatban. Elsősorban a paleolitikum kutatásában 
érvényesült ez a szemlélet. V É R T E S László alapvető monográfiájának ( V É R T E S 

L., Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. A Magyar Ré
gészet Kézikönyve I. (1965)) legidőtállóbb fejezete a magyarországi őskőkori 
lelőhelyek természettudományos adatainak katasztere. A Magyar Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetében hosszú időn keresztül működött az Inter
diszciplináris Osztály, ahol olyan eredmények születtek, mint a B Ö K Ö N Y I Sándor 
nevéhez fűződő világhírű magyar archeozoológiai iskola. A Múzeumi Restau
rátor- és Módszertani Központ elsősorban a műtárgyvédelem érdekében alkal
mazott anyagvizsgálatok és a restaurátor képzés terén ért el fontos eredményeket. 

Mindezek ellenére a magyar archeometriai kutatás változatlanul lelkes ku
tatók egyéni erőfeszítéseiből táplálkozott (táplálkozik), intézményi háttér és 
gyakran szakmai elismerés nélkül. A szétszórt erők néminemű összefogására, 
a már létező Iparrégészeti Munkabizottság példájára, 1983-ban a Veszprémi 
Akadémiai Bizottság keretében alakult meg az Archeometriai Munkabizottság, 
a szakma egyetlen többé-kevésbé hivatalos fóruma. Első elnöke B A K O S Miklós 
vegyész-numizmata, első titkára J Á R Ó Márta vegyész-restaurátor voltak. Ha
marosan megszületett a munkabizottság - azóta is kéziratos! - folyóirata, a már 
működő Iparrégészeti Tájékoztató kibővülésével, Iparrégészeti és Archeomet
riai Tájékoztató (IRAMTO) néven. A munkabizottság éves rendszerességgel tu
dományos üléseket, konferenciákat szervez. 

A szétszórt és követhetetlen publikációk összefogására, a gyakran csak "láb
jegyzetben", függelékben közölt értékek összegyűjtésének gondolatával készült 
a magyar archaeometriai kutatások első összefoglalója, Archaeometrical Research 
in Hungary címmel 1988-ban, J Á R Ó Márta és K Ö L T Ő László szerkesztésében. A 
tanulmánykötet aktuális angol nyelvű cikkeken kívül annotált bibliográfia for-
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májában összegyűjtötte a legfontosabb magyarországi eredményeket, legalább 
is a munkabizottság tagjainak köréből. A 31. Nemzetközi Archeometriai Szim
pózium alkalmából, egy megelőző országos archeometriai konferencia anyagá
ból ("MagyArcheometry", 1997. április 29-30, Veszprém) és az 1988. óta eltelt 
tíz év bibliográfiai terméséből megjelentettük az Archaeometrical Research in Hun
gary II. kötetét, K Ö L T Ő László és B A R T O S I E W I C Z László szerkesztésében. 

International Symposium on Archaeometry 

Az Archeometriai Szimpóziumok sorozata 1986-ban került látókörünkbe 
( J Á R Ó M., IRAMTO 1986), amikor az eseményre Athénban, a frissen alapított 
Demokritosz Kutatási Centrum Archeometriai Laboratóriumának szervezésé
ben került sor. Ekkorra már kialakult a rendezvény mai ritmusa: kétévente 
találkozó az Óvilágban és az Újvilágban, felváltva. A következő 1990-es európai 
(heidelbergi) találkozón a magyar kutatás már jelentős csapattal képviseltette 
magát, és felmerült a magyarországi rendezés lehetősége is. Az 1994-es rende
zést intézményi háttér és pénzügyi források híján kellett lemondanunk. Az 1998-
as rendezés valóban az utolsó lehetőségünk volt - legalább is ebben az évez
redben. 

A konferencia sorozat rendezésében, lebonyolításában elég sok kötöttséggel 
találkoztunk. Ennek jelentős része érdekes, praktikus - vagy egyszerűen csak 
hagyomány. A konferencia szervező testülete helyi szervező bizottságból, va
lamint az előző konferenciák szervezőiből alakult állandó szervező bizottságból 
áll. A két-két évente váltogatott színhely lehetővé teszi, hogy minél szélesebb 
körben kapcsolódjanak be a konferencia munkájába. Az 1994-es ankarai hely
szín például lehetőséget adott a jelentősebb ázsiai részvételre. Általában meg
figyelhető, hogy a konferencia által már "megérintett" korábbi helyszínekről 
jóval több résztvevő jelentkezik minden további Archeometriai Szimpóziumra. 
(I. táblázat, 1. ábra) Irányár szinten kötött a részvételi díj - nekünk sok, de a 
hasonló színvonalú nyugati konferenciákhoz képest mérsékelt 200 USD körüli 
árban. Tudatosan támogatják a diákok minél aktívabb részvételét - ezt célozza 
a kedvezményes részvételi díj mellett az 1998-ban először meghirdetett "legjobb 
diák-poszter" díj is. 

A tényleges lebonyolítást szintén szigorúan szabályozzák. A vaskos szerve
zési útmutató még az ún. "társadalmi eseményeket" is érinti. A konferencia 
hivatalos nyelve, szinte természetesen, angol. Egyetlen (plenáris) előadó szekció 
van, a figyelem tehát nem oszlik meg párhuzamosan futó érdekes előadások 
között. A hagyományosan nagy létszámú konferencián ez azt is jelenti, hogy 
csupán a benyújtott témák kisebb hányada kerül szóbeli előadásra: a nagy több
ség poszter szekcióra "szorul". Az előadások, illetve poszterek besorolását - a 
szerző kívánságait is figyelembe véve - ún. "konvenorok" végzik, akik az álta
lánosabb érdeklődésre számot tartó, átfogó témákat igyekeznek kihalászni a 
benyújtott előadás kivonatok alapján. Az arányok, esetünkben a következőkép
pen alakultak: 72 szóbeli előadás mellett mintegy 230 poszter került bemuta
tásra. A poszterek számára bőséges időt kell biztosítani, két sorozatban. A bu-
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dapesti konferencia valamennyi méltatója kiemelte a poszterek rendkívül magas 
színvonalát - egyesek az előadások rovására. A poszter, mint kötetlen, szemé
lyes, de terjedelmében erősen korlátozott kifejezési forma segíti a lényeg, a 
látványos elemek kiemelését, sokkal nagyobb mértékben befogadható mint a 
jól-rosszul elhadart előadások és a közvetlen kontaktus megteremtésére na
gyobb lehetőséget ad a szerzőknek a rokon területekkel foglalkozó szakem
berekkel. 

A résztvevők megoszlása országok szerint 

1. táblázat 

Ausztria 9 Norvégia 1 
Belgium 6 Lengyelország 1 
Bulgária 1 Románia 6 
Kanada 7 Oroszország 4 
Kína 1 Szlovákia 2 
Cseh Köztársaság 1 Dél-Afrika 2 
Dánia 2 Spanyolország 5 
Franciaország 11 Svédország 3 
Németország 28 Svájc 5 
Görögország 11 Hollandia 2 
Magyarország 60 Törökország 10 
Izrael 6 Egyesült Királyság 35 
Olaszország 12 USA 20 
Litvánia 1 Jugoszlávia 1 
Mexikó 7 

A konferencia tematikus szekcióit szintén a hagyományok szabályozzák. A 
kialakult témakörök: 1. Biológiai anyagok vizsgálata, 2. Kormeghatározás, 3. 
Leletfelderítés, 4. Származási hely és technológia vizsgálatok: a, fémek, b, ke
rámia és üveg, c, kő és festék. Minden helyszín emellett egy kiemelt témakört 
javasolhat, ami Budapesten "A kísérleti régészet és ennek hatása a tudományos 
szemléletű régészetre" volt. A speciális témaválasztást egyrészt a nemzetközi 
érdeklődés, másrészt a témában a legutóbbi években elért hazai eredmények 
indokolják. Megnyílt első szabadtéri kísérleti régészeti parkunk (Százhalom
batta), Somogyfajszon a X. század vaskohászatának bemutatásán kívül kísérleti 
vasolvasztót is állítottak fel, folyamatban van egy biohistóriai kísérleti telep 
felállítása a Nógrád megyei Szarvasgedén. 

Az elhangzott előadások, elvben, szigorúan időarányosak a beérkezett téma
javaslatokhoz képest. Az 1. ábrán a bemutatott előadásokat és posztereket lát
hatjuk, témakör szerinti bontásban1. 

A konferenciára megjelent az előadások kivonata (BlRÓ-HORVÁTH szerk. 
1998). Terveink szerint az elhangzott előadásokat és bemutatott posztereket 

1 BARTOSIEWICZ László összesítése, megjelent a Múzeumi Hírlevél 1998. július-augusztusi 
számában 
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önálló konferenciakötetként teljes terjedelemben megjelentetjük, a régészek által 
jól ismert BAR (British Archaeological Reports) sorozatban. 

Archeometria és a földtudományok 

Mi köze is van mindehhez a földtudományokkal foglalkozó szakembereknek? 
Nagyon is sok. 

Az első: maga a földtörténet, aminek a régészet maga is része. Az emberiség 
történetének fosszilis és szubfosszilis bizonyítékai, melyet az üledékképződés 
jól ismert folyamatai őriznek meg számunkra, (többek közt) a geofizika mód
szereivel deríthetők fel, a rétegtan következetes alkalmazásával értelmezhetők. 
A negyedidőszak legfontosabb "index fosszíliája" az ember illetve az emberi 
tevékenység nyomai (régészeti leletek, szerszámok, konyhahulladék, települési 
és temetkezési nyomok). A másik oldalról szemlélve, az egykori környezet föld
történeti, ősföldrajzi rekonstrukciója segít a leletek és az egykori emberi közös
ségek életének megértésében. 

A második: a földtudományok, mint anyagvizsgálati módszer alkalmazása 
az ember által felhasznált és alkotott természetes és mesterséges anyagok 
(nyersanyagok és késztermékek) vizsgálatában. A leletanyagra természetes mó
don ugyanúgy vonatkoznak a fizika, kémia, ásványtan és kőzettan törvényei, 
és a vizsgálatok eredményei fontos információkat adnak az egykori használati 
tárgyak származási helyét, műhelyeit, készítési technológiáját illetően. 

A harmadik: érdekeink nagy mértékben egyeznek, a speciális anyagvizsgálati 
módszerek alkalmazása terén, amelyeket - akár régészeti anyagon, akár geo
lógiai kézipáldányokon vagy egyéb mintákon végeznek - értelmezni kell és 
lehet saját szaktudományunk keretein belül. 
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Nem véletlen, hogy a régészeten és az archeometrián belül is elkülönült egy 
speciális terület, amelyet "Geoarcheológia" (esetenként: petroarcheológia) néven 
határoznak meg. A témában írt egyik legfrissebb kézikönyv ( H E R Z & G A R R I S O N 

1998) odáig megy a földtani szemléletű régészet kiterjesztésében, hogy szinte 
a teljes archeometriai spektrumot felöleli1. 

Geoarcheológia a budapesti konferencián 

A Budapesten megrendezett 31. Nemzetközi Archeometriai Konferencián a 
geoarcheológia teljes súlyával képviseltette magát. Jelen volt, először is, személy 
szerint a konferencia helyi szervező bizottságának összetételében, akik közül 
többen is foglakoznak ilyen irányú kutatásokkal. A 20 tagú helyi szervező bi
zottság tagjai közül 11-en foglakoznak tág értelemben vett geoarcheológiai ku
tatásokkal2 (beleértve az egykori környezet, flóra és fauna rekonstruálását is), 
és többen "céhbeli" geológusok és geofizikusok. Jelen volt a földtudomány, nem 
kis mértékben, támogatóink között is: csak köszönet illetheti a földtudomá
nyokkal foglalkozó magyarországi intézményeket, akik aktív erkölcsi és anyagi 
támogatással segítették munkánkat. Ezúton is köszönjük a Magyar Állami Föld
tani Intézet, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, az ELTE Földtudományi Tan
székcsoportok, az MTA Geokémiai Kutató Intézete, a Magyarhoni Földtani Tár
sulat és a Magyar Geofizikusok Egyesületének támogatását. Végül, egyáltalán 
nem utolsó sorban, jelen volt a konferencia munkájában is. 

Téma szerint két szekció munkája tartozik szorosabban ide: a "Field Archa
eology (3)" néven összefoglalt témakör (leletfelderítés, geofizikai módszerek, 
környezeti régészet) és a Provenance and Technology nagy témakör Stone/Pig-
ment/Plaster (4c) témaköre. Emellett szinte minden szekcióban találkozhattunk 
olyan előadásokkal, poszterekkel, ahol a vizsgálati eszköztárban vagy az ered
mények értelmezésében földtudományi eszközöket, eredményeket és szemlé
letet használtak fel. 

Talán a legdinamikusabban fejlődő kutatási terület jelenleg a csiszolt kőesz
közök származási hely vizsgálata. Ezen a téren projekt-indító kezdeményezé-

1 Erről tanúskodik a könyv felépítése is: 
Az első részben (Part I. - The Archaeological Site and its Environment) a régészeti lelőhely és 
környezete kerül bemutatásra. 
A második rész (Part II. - Dating Techniques) a különféle kormeghatározási módszereket 
mutatják be a szerzők. 
A harmadik rész (Part III. - Site Exploration) a leletfelderítés különféle módszereivel 
ismerkedhetünk meg. 
A negyedik rész (Part IV. - Artifact Analysis) a leletanyag szorosabb értelemben vett 
anyagvizsgálatával foglalkozik. 

2 BALLÁ Márta, BME, neutron aktivációs analitika, BARTOSIEWICZ László, ELTE, archeozoológia, 
BÍRÓ Katalin, MNM, petroarcheológia, JEREM Erzsébet, Régészeti Intézet, környezeti régészet, 
MARTON Péter, ELTE, archeomágneses vizsgálatok, MEDZIHRADSZKY Zsófia, MTTM, 
paleobotanika, O R C S K Éva, OMFB, műemléki kőanyag vizsgálatok, PATTANTYÚS Á. Miklós, 
ELGI, geofizika, SCHAREK Péter, MÁFI, mérnökgeológia, SZAKMÁNY György, ELTE, kőzettan, 
WEISZBURG Tamás, ELTE, ásványtan 
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seknek is tanúi lehettünk. A témában a magyar kutatás is fontos új eredmé
nyekkel jelentkezett, de olasz, szlovák, spanyol kollégáink munkássága is re
ményt ad arra, hogy nemzetközi együttműködéssel sikerül az egykori nyers
anyag-ellátási rendszer alapelemeit tisztázni. 

A már jóval nagyobb hagyományokkal rendelkező kova, obszidián és már
vány proveniencia-vizsgálatok újabb jelentős adatokkal szaporodtak. A geofi
zikai illetve ősföldrajzi rekonstrukciós vizsgálatok elsősorban konkrét esetta
nulmányokkal jelentkeztek. A földtani környezet hatását azonban a mesterséges 
anyagok (elsősorban a kerámia és üvegvizsgálatok) és a biológiai maradványok 
vizsgálatai esetében is a feldolgozás lényegi részeként kezelték a kutatók. 

*** 
A konferencia szervezését kezdettől fogva hatékonyan segítették a különféle 

IT eszközök, elsősorban az elektronikus levelezés, levelezési listák és a www 
technológia. A konferencia teljes anyaga hozzáférhető jelenleg is a következő 
címen: 

http://www.ace.hu/MNM/MN/ametry/ 
ahol a beküldött előadás kivonatok teljes szöveggel hozzáférhetőek. A web-

labot a konferencia kiadvány elkészültéig változatlan formában életben tartjuk, 
amikor is lehetőség szerint kiegészítjük a konferencia publikáció-adataival. 

Fel Mexikóra! 

A konferencia sorozat következő eseménye - a 32. Nemzetközi Archeometriai 
Szimpózium - az állandó szervező bizottság döntése értelmében Mexikóban 
kerül megrendezésre. A házigazda a mexikói egyetem geofizikai tanszékének 
régészeti leletfelderítési laboratóriuma (!) lesz. Ez önmagában is garancia a geo-
archeológiai profil további kiemelt jelentőségére. A konferencia kiemelt téma
köre pedig a szervezők szándéka szerint a városi környezetben alkalmazható 
leletfelderítési eljárások bemutatása lesz. Az érdeklődők kedvéért az alábbiak
ban közreadom a szervező pontos nevét és címét, valamint a konferencia web
lap elérhetőségét: 

Dr. Luis A. B A R B A , 

Inst. Investigaciones Antropologicas UNAM Lab. de Prospeccion Arquelogicas, 
Ciudad Universitaria, Coyoacan Mexico D.F. 04510, Mexico 
Tel. +52 5 622 9561 fax:+52 5 665 2959 
barba@servidor.unam.mx 
http : / / w w w. archaeometry. unam.mx 
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