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I. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

Az archeometria – régészeti leletek természettudományos eszközökkel történő szisztematikus 

vizsgálata – viszonylag fiatal, csak néhány évtizedes múltra visszatekintő tudományág, amely 

napjainkra nemzetközi szinten is fontos részét képezi az alkalmazott geológiai kutatásoknak. 

Kőzetanyagú leletekkel foglalkozó részterülete (petroarcheológia, petroarcheometria) 

Magyarországon is dinamikusan fejlődő terület. A kutatások célja a kőzetekből készített 

tárgyak nyersanyagának minél pontosabb kőzettani meghatározása és a lehetőségekhez 

mérten a nyersanyagok forrásterületének lehatárolása, szerencsés esetben az egykori 

bányászat pontos helyének meghatározása – ezáltal olyan egykori kulturális kapcsolatok 

feltárása, amelyeket írásbeliség híján más eszközökkel nem, vagy csak bizonytalan módon 

lehet nyomozni. A leletek természettudományos vizsgálatával a tárgyak készítési 

technikájáról, használatáról, végeredményben a régmúlt embereinek mindennapi életéről is 

képet kaphatunk, ezzel is segítve a régészeti kutatásokat. Mindemellett a távolsági 

nyersanyagok felkutatásával az egyes népek, kultúrák kapcsolatrendszeréről is értékes 

információk kerülhetnek napvilágra. 

Az eddigi kutatások eleinte a pattintott kőeszközök, majd ezek mellett a csiszolt kőeszközök 

vizsgálatával foglalkoztak nagyobb számban. A szerszámkövek kutatására a közelmúltig nem 

fordítottak nagy figyelmet, ásatásokon gyakorta be sem gyűjtötték őket, holott - főleg az 

őskori – leletanyagban nagy mennyiséget képviselnek. Szerszámköveket minden periódusból 

ismerünk, az őskőkortól napjainkig. Azokat a kőből készült használati eszközöket nevezzük 

szerszámkőnek, amelyek nem sorolhatók be se a pattintott, se a csiszolt kőeszközök 

hagyományos csoportjai közé. Leggyakoribb típusaik: őrlőkövek (malomkövek), fenőkövek, 

csiszolókövek, ütőkövek, retusőrök és számos, egyelőre ismeretlen funkciójú, kőzet-anyagú 

használati tárgy. (T. Biró & Péterdi 2011) Mivel a régészeti leletanyagban általában 

viszonylag nagy számban fordulnak elő, emellett kiállítási értéket általában csak ritkán 

képviselnek, a szerszámkövek vizsgálatában nagyobb lehetőség nyílik a különböző 

roncsolásos vizsgálatok alkalmazására. Mindennapos használati jellegük miatt általában a 

felhasználásukhoz közeli nyersanyaglelőhelyről származnak (bár előfordulnak távoli 

lelőhelyek kiemelkedő minőségű nyersanyagaiból készült szerszámkövek is). Ezek a 

tulajdonságok különösen alkalmassá teszik a szerszámköveket az archeometriai vizsgálatokra, 

azon belül a nyersanyag származási helyének vizsgálatára. 

Szerszámkövek archeometriai vizsgálatával eddig csak kevesen foglalkoztak (pl. Péterdi 

2004; Kázmér 2005.; Péterdi et al. 2005; Szakmány & Nagy 2005; Péterdi et al. 2009a, 

2009b; Szakmány & Nagy-Szabó 2011; Péterdi et al 2011a, 2011 b; Oláh et al. in press), és a 
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közlemények terjedelmi korlátai miatt általában csak egy régészeti lelőhely egy bizonyos 

kőzettípusából készült szerszámköveit dolgozták fel. Általánosan elmondható, hogy a csiszolt 

kőszközök vizsgálata a szerszámkövektől elkülönítve folyt (gyakran nem is ugyanaz a kutató, 

vagy kutatócsoport végezte egy-egy régészeti lelőhely csiszolt kőeszközeinek, illetve 

szerszámköveinek archeometriai feldolgozását). Mivel a csiszolt kőeszközök és a 

szerszámkövek megmunkálási technikái hasonlóak, előfordulhat a nyersanyaguk közötti 

hasonlóság, vagy akár azonosság is. Gyakoribb azonban, hogy a csiszolt kőeszközök és a 

szerszámkövek nyersanyaga, ha nem is azonos kőzettípusból készültek, mégis, egyazon 

területről, földtani egységből származik. Érdemes tehát egy régészeti lelőhely csiszolt 

kőeszköz- és szerszámkő-leleteit együtt vizsgálni, így az azonos nyersanyagú vagy azonos 

területről származó szerszámkövek roncsolásos vizsgálatával a komolyabb kiállítási értéket 

képviselő, ezért csak korlátozott mértékben vizsgálható csiszolt kőeszközökről is több 

információ nyerhető. Ilyen átfogó, egy régészeti lelőhely teljes csiszolt- és szerszámkő-

leletekre kiterjedő vizsgálata Magyarországon eddig csak néhány esetben történt meg 

(Horváth 2004; Szakmány et al. 2008). 

 

Doktori kutatásom célkitűzése a nagykiterjedésű, jelentős mennyiségű leletanyagot 

szolgáltató Balatonőszöd – Temetői-dűlő régészeti lelőhely (Horváth et al. 2006, Horváth 

2010) szerszámkő- és csiszolt kőeszköz-leletanyagának szakszerű kőzettani feldolgozása, és 

az előforduló jellemző nyersanyagok származási helyének minél pontosabb behatárolása.  

Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhely a késő rézkori Baden kultúra Magyarországon eddig 

feltárt legnagyobb és leghosszabb életű települése. A feltárt és a hozzá kapcsolódó regisztrált 

lelőhely együttes területe meghaladta a 20 hektárt. A lelőhelyen a Balaton-Lasinja kultúrának 

és a Bolerázi kultúrának is kerültek elő önálló objektumai. A Balaton-Lasinja kultúra és a 

Baden kultúra anyaga több helyen keverve került elő, anélkül, hogy a metszetben későbbi 

beásás vagy bolygatás nyoma lett volna megfigyelhető. (Horváth et al. 2006, Horváth 2010) 

 



 4

II. Vizsgálati módszerek 

A leleteket makroszkópos (azaz szabad szemmel és kézi nagyítóval végzett) megfigyelések 

révén nyersanyaguk alapján csoportokba soroltam. A csoportok egy, vagy néhány jellemző 

(és régészeti szempontból kevésbé értékes, töredékes) példányából vékonycsiszolatot 

készítettem a részletes, petrográfiai (polarizációs) mikroszkópos vizsgálatokhoz. A 

mikroszkópos vizsgálatok eredményét (ásványos összetétel, kőzetszövet) geokémiai 

vizsgálatokkal (teljes kémiai és elektron-mikroszondás ásványkémiai vizsgálatokkal) és 

fizikai vizsgálattal (mágneses szuszceptibilitás-mérés) egészítettem ki. 

A teljes kémiai elemzések ICP-ES, illetve ICP-MS segítségével készültek a vancouveri 

ACME Analytical Laboratories Ltd. Laboratóriumában, valamint roncsolásmentes PGAA 

módszerrel Budapesten, a KFKI Izotópkutató Intézetében (a mérés a 10 MW-os Budapest 

Kutató Reaktornál készült, ahol a 24 mm2 felületre kollimált, 1*108 termális ekvivalens 

neutronfluxusú neutronnyalábbal 3416 s-ig történt a besugárzás). A detektálást Canberra 

HPGe-BGO-detektorrendszerrel, a spektrum értékelését Hypermet PC szoftverrel végezték. A 

PGAA-méréseket és a spektrumok értékelését Szilágyi Veronika és Kasztovszky Zsolt 

végezték. 

Az elektron-mikroszondás (EPMA) vizsgálatok az MTA Geokémiai Kutató Intézetében, 

Budapesten készültek (Oxford Instruments INCA Energy 200 típusú energiadiszperziv 

elemző rendszerrel felszerelt JEOL Superprobe 733 típusú elektron-mikroszondával, 15 kV 

gyorsítófeszültség és 4 nA mintaáram értékek mellett). Az EPMA vizsgálatokat Judik Katalin 

és Dobosi Gábor végezték. 

Néhány kőbaltát épségük megőrzése érdekében nem vethettem alá roncsolásos vizsgálatnak, 

ezért ezeken a leleteken roncsolásmentes elektron-mikroszondás (EPMA, SEM-EDX) 

vizsgálatok készültek az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetében, a Kőzettan-

Geokémiai Tanszéken. Itt az elektronmikroszkóp mintakamrájába meglehetősen nagy minták 

is beleférnek, ezért a kőeszközöket roncsolásos előkészítés nélkül, egyben be lehet tenni a 

mintakamrába. Előkészítésként a mintát mindössze alufóliába kell becsomagolni, az előre 

kiválasztott mérési hely kivételével, ahol a felületet vezető szénréteggel kell bevonni, amely a 

vizsgálat után maradéktalanul eltávolítható. A mérési körülmények ideálistól eltérő volta 

miatt (a csiszolt kőeszközök felülete nem teljesen sík) az egyes ásványfázisok összetételéről 

ezzel a módszerrel csak fél-kvantitatív elemzést lehet készíteni, azaz az így nyert 

ásványkémiai adatok nagyfokú pontatlansággal terheltek, csak tájékoztató jellegűek lehetnek. 

A mérésekhez használt műszer EDAX PV9800-as energiadiszperzív spektrométerrel 

felszerelt AMRAY 1830 típusú pásztázó elektronmikroszkóp. A mérés és a fotózás 20 kV 
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gyorsítófeszültségen, 1 nA mintaárammal történt, a mérési pont átmérője minden esetben 

megegyezett a fókuszált elektronsugár átmérőjével (~50-100 nm). A mérési idő 100 s 

(livetime). A roncsolásmentes elektron-mikroszondás vizsgálatokat Bendő Zsolt végezte. 

A kapott adatokat a szakirodalomban közölt elemzések adataival vetettem össze. A 

nagyszámú elemzési adat feldolgozásához és szemléletes megjelenítéséhez diagramokat 

készítettem és többváltozós adatelemző módszereket alkalmaztam (hierarchikus 

klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis). A többváltozós adatelemzésben Kovács József volt 

segítségemre. 

A mágneses szuszceptibilitás (MS) mérésekhez 10 kHz frekvencián működő, 1*10-5 SI 

érzékenységű, Kappameter KT-5 típusú mágneses szuszceptibilitás mérőt használtam, a 

műszer kör alakú érzékelőfeje 60 mm átmérőjű. A valós MS-érték kiszámításának érdekében 

a mért értékeken a minták méretéből és alakjából adódóan szükséges korrekciókat kell 

elvégezni (Bradák et al. 2005; Bradák et al. 2009). Az MS-méréseket és a korrekciós 

számításokat Szakmány György segítségével végeztem. 
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III. Új tudományos eredmények 

1. Elvégeztem a Balatonőszöd–Temetői dűlő lelőhelyről előkerült 500 db kőzetanyagú 

(köztük 10 db, valószínűleg mesterségesen előállított anyagú durva kerámia) lelet kőzettani 

meghatározását, a leleteket nyersanyaguk alapján csoportosítottam (1. táblázat). A csiszolt 

kőeszközök nyersanyaga túlnyomórészt bazalt (151 db, 90%); a szerszámkövek (és egyéb 

leletek) többsége homokkő (205 db, 62%) anyagú. Egyes kőzetfajták esetében (bazalt, 

homokkő, bazaltos lapillitufa, mészkő) részletesebb elkülönítést is alkalmaztam. 

 

 darabszám % 

bazalt 204 40,8 

alkáli bázisos telérkőzet ("trachidolerit") 2 0,4 

nefrit 1 0,2 

szerpentinit 4 0,8 

kontakt metabázit 2 0,4 

kovás andezit 1 0,2 

meta-aleurolit/metatufa 1 0,2 

mikrokristályos mészkő 5 1,0 

homokkő 205 41,0 

bazaltos lapillitufa 11 2,2 

andaluzitos, két csillámú, fehér gránit 1 0,2 

mészkő 26 5,2 

dolomit 2 0,4 

kavicsok 25 5,0 

mesterséges? 10 2,0 

összes 500 100,0 

1. táblázat: a régészeti leletek (csiszolt kőeszközök és szerszámkövek, egyéb megmunkált 

kőzetanyagú leletek) megoszlása nyersanyagok szerint. 

 



 7

2. Részletes petrográfiai, geokémiai és statisztikai módszerek alkalmazásával, valamint nagy 

mennyiségű irodalmi leírás és elemzési adat felhasználásával megállapítottam, hogy a bazalt 

nyersanyag a Balatonfelvidék bazalt-vulkánjainak (ide értve a Bakony és a Keszthelyi-

hegység bazaltos vulkánjait is) anyagából származtatható. A bazalt anyagú leletek 40%-

átkitevő első bazalt-változat legvalószínűbb nyersanyagforrása a Hegyestű bazaltja, míg a 

leletek 60%-át kitevő második bazalt-változat nyersanyaga a vizsgált geológiai lelőhelyek 

közül legjobban Haláp és Uzsa kőzeteire hasonlít, de azokkal egyértelműen nem azonosítható, 

a második bazalt-változat esetében nem zárható ki Diszel (Hajagoshegy) sem. 

 

3. A bazalt anyagú régészeti leletek vizsgálata során összehasonlítás céljából összegyűjtött és 

a későbbiekben a részletes adatokkal nem rendelkező geológiai lelőhelyekről begyűjtendő 

teljes-kőzet-összetételi, ásványkémiai, ásványos összetételbeli és szöveti információk, 

elemzési eredmények alapján felállított (és a jövőben bővíthető) alap adatbázist készítettem, 

amelynek segítségével más régészeti lelőhelyek hasonló nyersanyagú kőeszközei 

nyersanyagának származási helyéről is információt tudunk szolgáltatni (pl. Oláh et al. in 

press) 

 

4. Részletes petrográfiai és geokémiai módszerek alkalmazásával, valamint irodalmi 

összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy az alkáli bázisos telérkőzetek 

(„trachidoleritek”) legvalószínűbb nyersanyagforrása a Mecsekben található. Bár teljes-kőzet 

kémiai összetételüket tekintve a kőbalták inkább az ankaramitokhoz, alkáli bazaltokhoz 

(„limburgitoid trachidoleritekhez”) állnak közel, figyelembe véve előrehaladott átalakulásukat 

mégis inkább a szöveti megjelenésük, egykori ásványos összetételük alapján hasonlító Na-

bazanitok, fonotefritek („tipusos trachidoleritek”) között (illetve az átmeneti tagok között) kell 

keresnünk nyersanyagukat. 

A legvalószínűbb nyersanyagforrások a mánfai Mélyvölgy kőzetei, illetve a Komló környéki 

telérek. 

 

5. Részletes petrográfiai és geokémiai, valamint kőzetfizikai módszerek alkalmazásával, 

irodalmi összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy a nefrit vésőbalta nyersanyaga 

nagy valószínűséggel a Cseh-masszívum északi részéről, Alsó-Sziléziából, a lengyelországi 

Jordanów közelében fekvő geológiai lelőhelyről származik. Az eredmény értékét növeli, hogy 

a balatonőszödi nefrit balta az első biztos régészeti kontextussal rendelkező nefrit anyagú lelet 

a magyar őskorban. 
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6. Részletes petrográfiai és geokémiai, valamint kőzetfizikai módszerek alkalmazásával, 

irodalmi összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy a szerpentinit anyagú kőbalták 

nyersanyaga nagy valószínűséggel a Cseh-masszívum északi részéről, Alsó-Sziléziából, a 

lengyelországi Gogołów-Jordanów-masszívumból származik (egy balta esetében a közeli 

Szklary-masszívum sem zárható ki). 

 

7. Részletes petrográfiai és geokémiai, valamint kőzetfizikai módszerek alkalmazásával, 

irodalmi összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy a kontakt metabázit anyagú 

kőbalták nyersanyaga igen nagy valószínűséggel a Cseh-masszívum északi részéről a 

Krkonoše-Jizera (korábbi irodalmakban Železnỳ Brod néven említett) kristályos egységből 

származik. 

 

8. Részletes petrográfiai és geokémiai módszerek alkalmazásával, valamint irodalmi 

összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy a homokkövek túlnyomó többségét (89%-

át) kitevő vörös (és kifakult, fehér) homokkő anyagú leletek nyersanyaga a Balatonfelvidéki 

Homokkő Formáció Vörös homokkő és aleurolit tagozatába sorolt homokkövek közül került 

ki, a szinte földpátmentes, kvarc és kőzettörmelék túlsúlyával jellemezhető érettebb homokkő 

típusból. Ez a típus a Déli-Balaton-felvidék peremi területein és az Északi-Balaton-felvidéken 

a formáció alsó részére jellemző. 

 

9. Részletes petrográfiai és geokémiai módszerek alkalmazásával, valamint irodalmi 

összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy a homokkövek kis részének (2,5%-ának) 

nyersanyaga a Nyugati-Mecsekből, a Jakabhegyi Homokkő Formáció felsőbb szintjeiben 

megjelenő homokkövek közül eredeztethető. 

 

10. Részletes petrográfiai és geokémiai módszerek alkalmazásával, valamint irodalmi 

összehasonlítás segítségével megállapítottam, hogy a bazaltos lapillitifából készült őrlőkövek 

(őrlőkő-töredékek) és egyéb, jellegtelen töredékek nyersanyaga nagy valószínűséggel a 

Balatonfelvidék (ide értve a Bakony és a Keszthelyi-hegység bazaltos vulkánjait is), illetve a 

Kisalföld fiatal bazaltos piroklasztitjaiból származik, nevezetesen a következő lelőhelyek 

valamelyikéről: Tihanyi-félsziget, Hajagos (Diszel), Csobánc, Kereki-hegy, Szigliget, 

Szentgyögy-hegy, Uzsa, a Bazsi és Tátika között felszínre bukkanó piroklasztitok, Kis-
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Somlyó. Ezen lelőhelyek közül a Hajagos (Diszel) és Uzsa a bazalt-anyagú régészeti leletek 

(csiszolt kőeszközök) lehetséges forrásterületeként is felmerült. 

 

11. Részletes petrográfiai módszerek alkalmazásával, valamint irodalmi összehasonlítás 

segítségével megállapítottam, hogy a fehér, kétcsillámú, andaluzitos gránit őrlőkő-töredék 

nyersanyagának legvalószínűbb forrásterülete a Nyugat-Mecsek (elsősorban Bükkösd 

környékén és a Sormás patak völgyében megjelenő kavics-összletek). Kőzettani alapon nem 

zárható ki a forrásterületek közül a Cseh-masszívum és a Dunavarsány-környéki kavics-

összlet sem. 

 

12. A régészeti leletek nyersanyagát és a nyersanyagforrásokat a régészeti lelőhelytől való 

távolságuk alapján csoportosítva megállapítottam, hogy a Balatonőszöd–Temetői dűlő 

lelőhelyen feltárt egykori településen döntő többségében helyi nyersanyagokat használtak, 

csak néhány eszköz nyersanyaga származik közeli (regionális, egy napi járóföldnél, azaz 

mintegy 30 km-nél messzebb fekvő) vagy távolsági (200 km-nél távolabbi) 

nyersanyagforrásból. A regionális és távolsági nyersanyagforrások meghatározása fontos 

adalék a vizsgált régészeti kultúrák (Baden, Boleráz) elterjedésének, kulturális kapcsolatainak 

vizsgálatához. 

 

Következtetések: 

Vizsgálataim eredményeképpen megállapítható, hogy a szerszámkövek részletes petrográfiai 

és geokémiai feldolgozása a régészet számára értékes információt szolgáltat. A csiszolt 

kőeszközök és szerszámkövek együttes vizsgálatával többlet információ nyerhető a csak 

korlátozottan vizsgálható csiszolt kőeszközökről is, a későbbikben tehát érdemes lenne ezt a 

gyakorlatot folytatni, azaz a két lelettípust együtt vizsgálni természettudományos (elsősorban 

kőzettani és geokémiai) módszerekkel. 
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