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Mágneses szuszceptibilitás vizsgálatok alkalmazása 
archeometriai kutatásokban 

BRADÁK BALÁZS, geográfus szakos hallgató (2004 ősz) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezetők:  SZAKMÁNY GYÖRGY, egyetemi adjunktus, 
DR JÓZSA SÁNDOR, tudományos munkatárs, 
ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék 

„A kőkorszaki emberek minden testi és' lelki erejüket 
felhasználták arra, hogy a sziklák országának urai 
lehessenek, és hogy a legkisebb kavicsból a 
legfinomabb eszközöket készítsék; … A kő nekik 
mindenük volt, annak felhasználása egész életük 
feladata vala.” [1]  

Az archeometriai kutatások egyik kiemelt kutatási területe az emberek által készített 
tárgyak anyagvizsgálatát és eredetkutatását végzi. Az ember és környezet kapcsolata itt 
egy pontban, a nyersanyaglelőhelyben csomósodik. Az archeometriai kutatások célja 
mindig ennek a pontnak (pontoknak) a meghatározása, melyre a geológia, a (geo)fizika, 
a (geo)kémia és más kapcsolódó tudományágak számos lehetőséget kínálnak, mint 
például a mágneses szuszceptibilitás (MS, mágnesezhetőség) vizsgálatok. 

A kőeszközök alaki sajátosságai és felszíni egyenetlenségei a mért mágnesezhetőség 
értékek pontosítását teszik szükségessé. A Kappameter KT-5 mérőműszer leírásában 
megadott fedési- és egyenetlenségi korrekciós értékek használata mellett, és azon 
túlmenően modellkísérletek útján megállapított vastagsági korrekciós értékeket 
alkalmaztam a valódi mágneses szuszceptibilitás számítására. A statisztikailag is 
feldolgozható kőeszközök közül a zöldpala anyagú eszközök esetén a korábban más 
módszerek (petrográfiai mikroszkópos vizsgálatok, PGAA kémiai elemzések) alapján 
elkülönített csoportok mágnesezhetőség értékeinek alapján is hasonló alcsoportokat 
kaptam. Ezek jó egyezést mutatnak a feltételezett nyersanyag-lelőhelyek értékeivel. 

Továbbá a petrográfiailag nagyon hasonló dél (Želešice) és észak (Velké Hamry feltárás, 
Železný Brod terület) csehországi eredetű zöldpalák az MS értékek alapján határozottan 
elkülöníthetők. A bazalt nyersanyagú eszközök esetén a Balatonfelvidéken és a 
Kisalföldön valamint Nógrád-Gömör területén megjelenő plio-pleisztocén, „fiatal” 
bazaltos kőzetek kis mértékben elkülönülnek a Mecsek alsó-kréta bazaltos kőzeteitől. 

A szerpentinit anyagú eszközök mágneses szuszceptibilitás érték alapján történő 
elkülönítése a kőzetek inhomogén mágnesezhető ásvány eloszlása miatt nem lehetséges. 

Statisztikailag is feldolgozható régészeti gyűjteményen hazánkban először végzett 
roncsolásmentes MS mérések jól kiegészítik, sok esetben pontosíthatják a kőeszközök 
makroszkópos petrográfiai meghatározásán alapuló csoportosítását. 
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Repedéskitöltő karbonátok komplex vizsgálata az ófalui 
Goldgrund völgyből 

DABI GERGELY, geográfus-geológus szakos hallgató (2004 ősz) 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

Témavezetők:  M. TÓTH TIVADAR, egyetemi docens,  
DR. SCHUBERT FÉLIX, OTKA ösztöndíjas  
SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 

A karbon időszaki Mórágyi Granitoid Komplexum és a szilur-devon kisfokú metamorf 
képződményeket magában foglaló Ófalui Formáció kettős aljzatkomplexum, melynek 
földtani fejlődése egymással szoros összefüggésben alakult ki. Utóbbi, képlékeny 
szerkezetalakulása kapcsán, a korábbiakban kiterjedt vizsgálatok tárgya volt. Az utóbbi 
években a Mórágyi granitoid test, mint a kis és közepes radioaktivitású erőműi 
hulladékok végleges elhelyezése szempontjából perspektivikus földtani közeg került a 
földtani, s így a töréses szerkezetalakulás vonatkozásait célzó kutatások középpontjába 
(Szabó et al., 2003, Kovács-Pállfy et al., 2003). Ezen vizsgálatok a granitoidban 
megjelenő, fúrásokkal feltárt repedéskitöltésekre irányultak. 

Az ófalui Goldgrund-völgyben feltárt milonit és metaandezit összetett töréses 
szerkezetalakulás nyomait viseli, ami a milonitban elterjedt törési síkok formájában, a 
metaandezit tagban, pedig felnyílások és az ezekben megjelenő utólagos cementáció (a 
továbbiakban repedéskitöltés) formájában jelenik meg. Jelen dolgozat célja a 
metaandezitben lévő repedéskitöltések komplex vizsgálata, a poszttektonikus 
folyamatok lehetséges modelljének felállítása. További célom annak vizsgálata, hogy a 
kapott fejlődési kép beleilleszthető-e a Mórágyi granitoidot érintő, hasonló vizsgálatok 
által leírt tektonikai/cementációs modellekbe. 
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Szélsőségesen eltérő genetikájú paleofluidumok nyomai a 
Baksai komplexum repedésrendszerében  

FINTOR KRISZTIÁN, geográfus-geológushallgató (2004 ősz)  
Szegedi Tudományegyetem Szeged  

Témavezetők:  M. TÓTH TIVADAR, egyetemi docens  
SCHUBERT FÉLIX, OTKA-ösztöndíjas  
SZTE Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék  

A különböző földtani képződmények vizsgálata igen nagy jelentőségű a radioaktív 
hulladékok végleges elhelyezése szempontjából. Az utóbbi évtizedben, hazánkban is 
kutatások kezdődtek a befogadásukra alkalmas képződmények után, aminek 
eredményeképpen a Görcsönyi hátság metamorf összlete is perspektivikussá vált; a 
magyarországi radioaktív hulladékok tárolására alkalmas képződmények közül a 
negyedik legalkalmasabb minősítést kapta. Egy kőzettest hulladék potenciáljának 
vizsgálata során kiemelkedően fontos a kőzetek repedezettségének és az azokat 
cementáló ásványok elemzése. A Mórágyi gránit esetében például részletes vizsgálatok 
készültek a cementáció fizikai, (hőmérséklet, nyomás) és kémiai (vízösszetétel) 
viszonyainak rekonstrukciójára (SZABÓ ÉS TSAI., 2003). 

A Görcsönyi polimetamorf képződmények típusfeltárását a Baksa 2. sz. kutatófúrás 
képezi. A kutatómunka célja – a töredezett metamorfitok repedés kitöltéseinek 
ásványtani és geokémiai vizsgálatával – a töréses deformációt követő földtani 
események felismerése, és a repedésrendszerben mozgó fluidumok evolúciójának 
meghatározása. 

A kitöltésekben található ásványokon petrográfiai, ásványkémiai (EMPA) és fluidum 
zárvány vizsgálatok történtek. A fúrás felső kb. 800 m-es szakaszán az alábbi eltérő 
repedés kitöltési típusok különíthetők el: albit – K-földpát – klorit – kvarc – kalcit I; 
epidot – zoizit – klorit – pirit – kalcit II; kalcit III. 

Az első két típus térbeli és genetikai kapcsolata nem tisztázott, míg a kizárólag kalcitot 
tartalmazó erek mindkettőnél fiatalabbak. A földpát, klorit, epidot és zoizit 
ásványkémiai adatok arra utalnak, hogy ezek a repedéskitöltő fázisok 330 – 160˚C 
között, hűlő rendszerben kristályosodtak. A fluidum zárvány vizsgálatok alapján két 
fluidum generáció különíthető el. Az epidot és a zoizit hűlő (Th: 330 – 160˚C), 
hidrotermális eredetű rendszerben keletkezett, melyet extrém alacsony sótartalom 
jellemzett (Tmice: -0.3 – 0˚C). A kvarc és a kalcit II extrém magas szalinitású (Tmice: -
16.7 – -29.2˚C), alacsony hőmérsékletű (Th: 123 – 47˚C), hűlő rendszert reprezentál. 

Az epidot/zoizit ásványtársaság gránit intrúzió hidrotermás hatására képződhetett. A 
későbbi paleofluidum kiugróan magas sótartalma felveti annak lehetőségét, hogy a 
Baksa komplexumban áramló fluidumok ismeretlen evaporit testekkel (perm vagy 
triász) kommunikáltak, és így napjainkban is kapcsolatban állnak a komplexum 
környezetében található képződmények fluidum rendszerével. Ezt a tényt mindenképpen 
figyelembe kell venni egy esetleges radioaktív hulladéktároló létesítésekor. 
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A velencei gránit hidrotermás átalakulása a sukorói 
andezittelér környezetében 

JUNG PÉTER, geológus szakos hallgató (2004 ősz) 
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Budapest 

Témavezetők:  MOLNÁR FERENC, egyetemi docens,  
ELTE Ásványtani Tanszék 

A Velencei-hegység K-i részén, Sukorótól K-ÉK-re egy eocén korú andezit telér 
nyomult a felső karbon korú gránitba. Az andezit telérrel párhuzamosan erőteljes 
hidrotermás kőzetátalakulási zonáció figyelhető meg a gránitban. A dolgozatomban arra 
keresem a választ, hogy ez a hidrotermás kőzetátalakulás az andezit benyomuláshoz 
köthető-e. A kérdés eldöntéséhez részletes terepi felvételezést végeztem, majd erre 
vizsgálat sorozatot építettem. Munkám során vékonycsiszolatokat készítettem az 
átalakulási zónákból és ezek alapján petrográfiai leírást adtam a képződményekről. A 
makroszkópos és mikroszkópos észleleteket, röntgen pordiffrakciós és fluidzárvány 
vizsgálatokkal egészítettem ki.  

A gránitkőzetben tapasztalt átalakulási zonáció aszimmetrikus az andezitre nézve és az 
andezit nem mutat hidrotermás elváltozást. Petrográfiai megfigyeléseink arra utalnak, 
hogy a legintenzívebb hidrotermás aktivitás a gránit mintegy 20-25 m széles kovásodott-
breccsásodott zónájában történt. Ettől a zónától kifelé haladva egyre kevesebb 
elváltozást (kovásodást, agyagásványosodást) mutató zónák következnek. A hidrotemás 
hatás több generációjú volt, ugyanis a breccsában fragmentumként mozaikkristályos 
kvarcból álló szemcsék is láthatók, melyek egy előző kovásodási-breccsásodási 
szakaszra utalnak. Ehhez a zónához kötődő piritesedés és a pirit markazitosodása is több 
ütemű hidrotermális tevékenységet tükröz. Az utolsó ércképződési fázist antimonit 
képződése is jellemzi. A folyadékzárvány vizsgálatok adatai arra szolgálnak, hogy a 
plaeogén vulkanizmushoz kapcsolódó hidrotermális fluidumok is átjárták a kőzetet. 
Tehát a gránit hidrotermális kőzet átalakulását egyaránt okozhatta variszkuszi és 
paleogén hatás is, de még ez utóbbi hidrotermális esemény is az andezit telér 
benyomulása előtt ment végbe. 
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Két csiszolt kőbalta archeometriai vizsgálata  

NAGY ISTVÁN, biológia-geológia szakos hallgató 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

VARGA GÁBOR, geológus szakos hallgató 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezető:  WEISZBURG TAMÁS, tudományos főmunkatárs,  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék 

A kőeszközök nyersanyagát képező különféle kőzetek és ásványok s ezek származási 
helyének megállapítása, valamint az eredmények régészeti vetületben történő 
értelmezése, az archeometria tudományág kutatáskörébe tartozik. Dolgozatunk 
középpontjában a Mikolából ((Micula), Szatmár megye, Románia) előkerült régészeti 
anyag eddig még fel nem dolgozott részének, két kőbaltának a vizsgálata áll.  

A vizsgálatok célját a kőbaltákból készült vékonycsiszolatok minél részletesebb 
elemzése, ásványtani és szöveti jellegeik feltérképezése, valamint a származási hely 
felkutatása – így pedig a Mikola területén élt őskori közösség(ek) kereskedelmi 
kapcsolatainak nyomon követése - képezte. 

A két baltán a lehetőségekhez mérten különféle vizsgálatokat végeztünk. Mindkét baltát 
megfigyeltük polarizációs mikroszkóppal, az egyiket röntgenpordiffrakciós 
vizsgálatnak, a másikat PGAA módszerrel kémiai elemzésnek vetettük alá. Végül 
mindkettőt megvizsgáltuk elektronsugaras mikroanalízissel is. 

Az alkalmazott vizsgálati módszerek alapján bebizonyosodott, hogy mindkét csiszolt 
kőbalta anyaga metamorf kőzet. A szaruszirt anyagú kőbalta származási helyének 
tisztázására összehasonlító mintavételezést, és további analíziseket végeztünk. A 
zöldpala esetén a vizsgálatok azt mutatják, hogy – az eddigi ismeretek alapján – annak 
anyaga feltehetően a Cseh masszívum területéről származik. 

 

 

1. ábra: a szaruszirt anyagú kőbalta 
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Magmás, hidrotermális és metamorf folyamatok 
rekonstrukciója a Szarvaskői Egység gabbrópegmatitjaiban  

PÉNTEK ATTILA, geológus szakos hallgató  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezető:  MOLNÁR FERENC, egyetemi docens 
ELTE, Ásványtani Tanszék 

Munkánk során Szarvaskő környékén, a Tóbérci-kőfejtőben, illetve az Újhatár-völgy két 
természetes feltárásában előforduló, gabbroidális kőzetekhez kapcsolódó pegmatitos 
kifejlődéseket vizsgáltunk. Legfontosabb eredményeink a következők: 

A mikroszkópi vizsgálatok során megfigyelt ásványtársaság, az ásványkémiai adatok és 
egyes terepi megfigyelések alapján megállapítottuk, hogy a tóbérci kőzetek egy erősen 
differenciált, illókban dús olvadékból, sekély mélységben, a magmakamra 
kupolazónájában képződhettek. Ezzel szemben az újhatár-völgyi minták jellege arra 
utal, hogy az a gabbró és pegmatitjai a magmakamra mélyebb zónájában 
kristályosodtak. 

A pegmatitos kifejlődéseket települési és szöveti viszonyaik alapján több csoportba 
osztottuk, és meghatároztunk egy modellt ezek képződési, kristályosodási viszonyaira. 

A pegmatitos kifejlődések megjelenése, a bennük található apatit-szemcsék 
halogéngeokémiája, deutérikus (magmás fluidum általi) átalakulásra utaló nyomok, és a 
szakirodalomban ismertetett analógiák alapján bizonyítottuk, hogy a gabbróintrúziókban 
végbement egy önálló magmás fluid-fázis szeparációja. 

Az óceánaljzati hidrotermális metaszomatózis magasabb, amfibolit-fáciesű viszonyai 
között a tóbérci minták erős, míg az újhatár-völgyiek csak enyhe átalakulásokat 
szenvedtek. Az alacsonyabb, zöldpala-fáciesű viszonyok között előbbiek ismét 
rendkívül erőteljesen átalakultak, míg utóbbiak nem mutatnak átalakulást. 

Folyadékzárvány vizsgálataink két fluidgenerációt mutattak ki az óceánaljzati fejlődés 
300°C körüli tartományára nézve. Egyikük (I. zárványpopuláció) felforrást szenvedett, 
ami az adott viszonyoknak megfelelően sekély (~800 m-es) képződési mélységet jelent. 
Ennél sokkal valószínűbb, hogy ez a zárványgeneráció tartalmaz minimális, 
mikrotermometriailag kimutathatatlan CO2-ot, mely magmás eredetű fluid komponens. 

Az alpi, regionális metamorfózis jelentős átalakító hatással volt mindkét előfordulás 
ásványtársaságára. Fluidzárvány vizsgálataink során megismertük e folyamathoz kötődő 
fluidum fizikai, kémiai jellemzőit. Ezen tulajdonságok, és klorit-termometria együttes 
alkalmazásával a pumpellyit-prehnit fáciesű metamorfózis viszonyaiként 240-260°C 
hőmérsékleti-, és alacsony, 1-2 kbar közötti nyomásértéket kaptunk. 

 


