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Új együttműködés kezdetei a Szöuli Egyetem
és az MTA EK között
2016.09.26.-2016.09.30.
Szöul, Koreai Köztársaság
2016.09.26 és 09.30. között, Prof. Seonbok Yi
(Dept. of Archaeology, Seoul National University)
és Yong-Joo Jwa (Department of Geology,
Gyeongsang National University) meghívására
néhány napot töltöttem Szöulban. A 2016 nyarán
Liparin rendezett I. Nemzetközi Obszidián
Konferencián kötött ismeretség kapcsán a koreaiak
meghívták Enzo Ferrarát (Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica, Torino) és engem. A kétnapos
szakmai program laborlátogatásokból és egy
„Recent Progress in Obsidian Provenance
Research” c. mini szimpóziumból állt.
Az első nap először meglátogattuk Daejeonban a
Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)
HANARO kutatóreaktorát. A reaktor jelenleg nem
üzemel, 2016 végén tervezik az újraindítást. Itt
rövid beszélgetés után az NAA labort, valamint a
HNF mérőcsarnokot tekintettük meg.
A HANARO HNF csarnokában – többek között –
SANS, Ultra-SANS, neutron reflektometriai,
pordiffrakciós, háromtengelyű spektrometriai,
neutron radiográfiai, mélységprofil Analitikai
valamint egy fejlesztés alatt álló fókuszált PGAA
mérőhely található. Az analitikai alkalmazások
között nagy hangsúlyt fektetnek a különböző
félvezető anyagok és technikák vizsgálatára, de a
roncsolásmentes módszereket (PGAA) szeretnék
alkalmazni a kulturális örökség tárgyi emlékeinek
pld. obszidiánok vizsgálatára. Ez utóbbi témában,
ill. a PGAA alkalmazásai terén a jövőben
szeretnének együttműködni a budapesti PGAA
laborral.
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A második szakmai látogatás tárgya a szöuli Korea
Basic Science Institute volt, itt különböző geológiai
és környezet- és élelmiszerkutatási programokban
alkalmazott
berendezéseket,
elsősorban
tömegspektrométereket – FT-ICR MS, LTQ-FT,
HR-SIMS, LA-MC-ICP-MS – tekintettünk meg.
A szakmai program második napján a Szöuli
Egyetemen rendezett mini szimpóziumon három
előadás hangzott el: Yong-Joo Jwa: A koreai
obszidiánok proveniencia kutatásának aktuális
kérdéseiről; Enzo Ferrara: „Magnetic granulometry
as a sourcing characteristic of archaeological
obsidian in the Mediterranean”; Kasztovszky Zsolt:
„Applications of neutron methods in Cultural
Heritage Research / Provenance study of
Carpathian obsidians”. Az előadások közönsége
főként MSc és PhD hallgatókból állt.
A látogatás során vendéglátóimmal többféle
együttműködési
lehetőséget
vázoltunk
fel:
Perspektivikusnak tartjuk az együttműködést az
obszidián
kutatás
terén
(PGAA
alkalmazhatóságának vizsgálata, a két PGAA
berendezés
összehasonlítása,
összemérések,
adatbázisok összehasonlítása). Általánosságban
hasznos lehet a tapasztalatok cseréje a PGA
analitika, méréstechnika terén is. A további
együttműködéshez pályázati keretet kell találni, erre
egy lehetőség pld. a kétoldalú Tudományos és
Technikai együttműködés, jelenleg azonban nem
indítanak új pályázatot koreai-magyar relációban.
2016. október 11.
Kasztovszky Zsolt
MTA EK NAL
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1. ábra: A képen (balról jobbra): Yong-Joo Jwa, Kasztovszky Zsolt, Enzo Ferrara és Seonbok Yi
Fig. 1.: On the picture, from left to right: Yong-Joo Jwa, Zsolt Kasztovszky, Enzo Ferrara and Seonbok Yi.
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