
Izotópos kormeghatározás a régészetben

Az utóbbi időben többen tették fel a kérdést múzeumunknak, mi a radiokarbon
módszer, a C-14-es kormeghatározás lényege? A kérdésre c cikk keretein belül meg-
próbálunk választ adni, előbb azonban szabad legyen néhány előzményre röviden ki-
térnünk. A régészeti vizsgálatok kiindulási alapját a leletek és a velük összefüggő
jelenségek adják. A kutatás „miért"-je és „hogyan"-ja viszont a szemlélet változásainak,
fejlődésének megfelelően alakul, s eleve létrehozza új vizsgálatok, így új módszerek
igényét. A bevált alapvető módszerekét, melyeket a régészet ma is felhasznál kutatásai
során, nem kell elvetni, csupán arról van szó, hogy ma már nem lehet figyelmen kívül
hagyni vagy sok esetben nélkülözni a századunkban oly viharosan fejlődő természet-
tudományos kutatások és vizsgálatok eredményeit. A régészet új szemlélete módot
nyújt ilyen kiegészítő vizsgálatok elvégzésére, mert kutatásainak végső célja a lelet-
anyág mögött álló ember minél teljesebb megismerése; környezetének, életmódjának,
munkafolyamatainak lehetőségszerinti rekonstruálása. Mindezekben a kérdésekben az
említett exakt vizsgálatoknak rendkívüli jelentőségük van.

Mivel a természettudományos szemlélet egyik fontos alapelve, hogy objektív
kritériumok alapján lehet valamit eldönteni, a vizsgálódást az a törekvés hatja át,
hogy szubjektív hibalehetőségektől mentes legyen.

A természettudományos analízisek és kutatások különösen a második világháború
után kerültek napirendre. Ezek között merült fel az exakt időmeghatározás szükséges-
sége is. \v. F. Libby amerikai prof. volt az, aki a radioszenes kormeghatározással meg-
nyitotta az ilyen jellegű vizsgálatok sorát. Kutató munkája elismeréséül 1960-ban el-
nyerte a kémiai Nobel-díjat.

A vizsgálat elvi alapja és lényege:
Radioszenes kormeghatározás szerves maradványokból lehetséges. A radioszén

a szén 14-es izotópja (C-14) a természetben a levegőnek a kozmikus sugárzással való
besugárzásával keletkezik. Az élőszervezetek életük folyamán felveszik a C-14-et, ami
mint említettük sugárzó anyag. Átlagos élettartama 8000 év, felezési ideje kb. 5700 év.
Ennyi idő alatt bomlik el és alakul vissza azzá a nitrogénné, amelyből képződött az
egykor élő szerveztben felhalmozott radioszén mennyiségének a fele. Mivel átalakulása
során sugárzik, ezzel mutatható ki egy-egy atom halála. Nézzünk egy példát. Ha pl.
egy darab fa elégetésével kapott széndioxid gázt számlálóba vezetjük, kimutathatjuk,
a szénatomok szétbomlását. 4400 millió radioszén atomból percenként egy bomlik el,
ezérr legalább 4400 millió szénatomra van szükség ahhoz, hogy kimutatható sugárzá-
sunk legyen. Bár ez nagy számnak látszik, mégsem az, mivel pl. 1 gramm szénben 1012

-szer ennyi atom van, vagyis egy radioszénatomra kb. ennyi közönséges szénatom jut.
Ez a radioszén koncentrációja az élő anyagban. A halál pillanatában minden élőlény
ezzel a koncentrációval rendelkezik.,
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A múmiák vallanak:

Libby tanulmányaiból tudjuk, hogy Libby és munkatársai, többek között, múmiá-
kon végeitek eljárásukat igazoló kísérleteket. 5700 éves múmiák fele annyi radioszenet
kell, hogy tartalmazzanak, mint a ma élő személyek. De 5700 éves múmiák nincse-
nek, a legöregebbek, melyeknek korát viszonylag jól ismerjük, 4800 évesek. Figyelembe
vették azt, hogy a történészek kb. 3700 évig visszamenőleg biztosak a dolgukban, s így
két időszak adódott, amelyen kipróbálhatták módszerüket: az egyik 3700 év volt, a
másik kb. ezer évvel több. A kísérletek kiválóan sikerültek. Egyik kivétel talán érdekes
lehet. A Chicagói Egyetem Keleti Intézetével dolgoztak együtt egy nagy gyűjteményen,
amelyet Breasted pcof. holott Egyiptomból. A harmadik megvizsgált tárgy mainak bi-
zonyult, bár a feltevések szerint az ötödik dinasztiából származott. Mivel első két mé-
résük sikeres volt, ma sincs rá más magyarázat, minthogy Breastedet becsapták. Ettől
eltekintve meg kell jegyeznünk, hogy a római és egyiptomi történelem folyamán nem
találtak eltérést módszerük és a történelem nyújtotta adatok között.

A C-14-es vizsgálatokhoz kb. 20-30 gramm, szénben elég dús anyagra van szük-
ség egy méréshez, s ez némely esetben túl nagy mennyiség. Más esetben viszont egyéb-
ként használhatatlan mintákkal dolgoznak. A holt-tengeri tekercsek korát pl. a cso-
magoló vászonból állapították meg.

Mennyire pontos?
A radioszenes módszer lényegében az egyedüli abszolút kormeghatározás. Ezt

azonban mégsem lehet szó szerint érteni; talán annyit mondhatunk, hogy a vizsgálati
actatok hibalehetősége az utóbbi 3700 évre vonatkozóan valószínűleg 1 vagy 2 száza-
lék. A történelem előtti időszakot illetően már nagyobb korrekciókra van szükség. Pl.
2Ű ezer év alatt a C-14 sugárzása annyira gyöngül, hogy már nehezen mérhető és külön-
böztethető meg az egyéb módon keletkező sugárzásoktól.

A C-14-es módszert állandóan csiszolják, kutatják a hibalehetőségeket, fokozzák a
kontrollt: elsősorban múmiákon, egyiptomi ó- és közép-birodalmi famaradványok vizs-
gálata révén. , ...%•.•

Befejezésül, mint érdekességet említjük meg, hogy a szolnoki múzeum régészeti
kiállításának 1. termében a tószegi Laposhalom világhírű bronzkori telepének kereszt-
metszete látható, ahol a középső rétég korát a tárgyalt radioszenes módszerrel is sike-
rült megállapítani. A C-14-es vizsgálatok szerint a középső rétegben lévő leletanyag
kora: 3460 év.

Csépai Ferenc
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