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1A ábra. BSE-felvétel: kalcit és barit. 1B ábra. BSE-felvétel: tremolit - aktinolit, klorit +
magnetit koronával.
Jelen munka a T 046736. sz. OTKA pályázat és a Stockholmi Egyetem, Geológiai és
Geokémiai Tanszékének támogatásával készült.

A KISKUNDOROZSMA-NAGYSZÉK II. LELŐHELY KŐZETANYAGÁNAK
ARCHAEOMETRIAI VIZSGÁLATA
Preliminary results of archaometrical analisys of stone tools from
Kiskundorozsma-Nagyszék II.
Bárdossy Apolka, Dr . Pál-M olnár Elemér
Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged

Abstract

This study deals with the archeometrial investigation of sarmatian stone tools of Kiskundorozsma-Nagyszek
II. Most of the stone tools made of raw materials that cannot be identified macrosscopically. We have
examined more than 500 pieces from the area. We assorted them and chose 86 representative specimens
for detailed analysis. After the primary macroscopical classification were further analysed petrographically in
thin section, and subsequently gruped according to their significance and potential in defining source
regions.

Összefoglalás
A szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Nemzeti Autópálya Rt között megkötött
szerződés alapján az M5 autópálya nyomvonalán végzett megelőző feltárások keretében
Kiskundorozsma-Nagyszék II. lelőhely feltárása 1998 és 1999-ben, valamint 2005-ben
történt meg. (Szalontai, Tóth 1998-19991; Szalontai, Wilhelm 20052) Az autópálya
nyomvonala Kiskundorozsmától nyugatra a nagyszéki határrészben, megközelítőleg É-D
irányban, a Maty-ér egyik lefűzödésének nyugati magaspartján húzódik (1. ábra), erre a
helyre települt a szarmata kori népesség is, településük kiterjedése körülbelül 78000108000 m2, melyet a nyomvonal hosszanti irányban szelt át, így az ásatás során több mint
a felét sikerült feltárni az egykori
falunak, nemcsak részleteit, hanem
teljes egészét sikerült megismerni.
Célunk
a
KiskundorozsmaNagyszék
II.
lelőhely
területéről
származó kőzetből készült régészeti
leletanyag archaeometriai vizsgálata,
mely tartalmazza az építési célokra
használt kövek,
anyagok
és a
használati
eszközök
(őrlőkövek,
fenőkövek,
orsókövek,
patics,
tapasztás, kerámia, salak) vizsgálatát
is. Jelen dolgozatunk az őrlőkövek,
fenőkövek
előzetes
vizsgálati
eredményeinek a bemutatása.
A
tudományok
közeledése
L ábra A Kiskundorozsma Nagyszék II. lelőhely
clhdyczkcdcsc
napjainkban egyre inkább érvényesül, így
a különböző szakterületek kutatóinak együttműködése, és a kutatási módszereik
összehangolása bővíti a történeti hagyatékok vizsgálatának lehetőségeit. Ez jelentősen
megkönnyíti a korban igen nehezen elhelyezhető eszközök tárgyalását. Ezért rendkívül
fontos e leletek összetett vizsgálata, mely komplexitásnak szerves részét képezi többek
közt az archaeogeológia, ezen belül pedig az archaeometria is, mégpedig a malomkövek
származási helyeinek pontos megállapításával, kőzetanyagának petrográfiai elemzésével.
A származási hely behatárolása leszűkíti a szállítás, illetve a kereskedelem módjának és
irányának kérdéskörét, ezzel utalva őseink, elődeink vándorlására, kereskedelmi
szokásaira, valamint a környező népekkel szembeni politikai magatartásra, beigazolva
vagy elvetve korábbi leírások, elméletek hitelességét. Az archaeometria feladata tehát,
hogy geológia vizsgálati módszereivel segítse a régészek és történészek munkáját a múlt
minél pontosabb feltárásának céljából. Az egykori lelőhelyet, bányászati helyet akkor
tudjuk meghatározni, ha az adott kőzetek ásványos, kémiai összetétel vagy ősmaradványtartalom esetén jellegzetes bélyegekkel rendelkeznek.
A vizsgált lelőhelyről nagyobb mennyiségben fenőkövek és malomkő töredékek
kerültek elő, azonban magas azoknak a kőzettöredékeknek a száma is, melyek pontos
funkciója nem határozható meg.
A fenőkövek a kasza fenésére szolgáló különböző alakú terméskövek. A lelőhelyről
ezekből közel 30 darab került elő. A keményebb és finomszemű homokkövek dominálnak
a vizsgálati anyagban, ezek mellett kisebb számban még metamorf (csillámpala) anyagú
minták vannak jelen. A homokkövek széles sávban igen elterjedt kőzetféleségek

számtalan bánya és feltárási lehetőséggel a Kárpát-medencében. A vizsgált minták a
mikroszkópos vizsgálatok alapján nem rendelkeznek egyedi tulajdonságokkal.
Az első forgatható malom a görögöknél kétféle
formában jelent meg a Kr. e. 6. század táján: az egyik a
helyhez kötött, állatokkal vagy rabszolgákkal működtetett
nagyméretű malom, a másik a tulajdonképpeni
kézimalom. Utóbbit az újabb kutatások szerint a
görögökkel való érintkezés során a kelták vették át, és az
ő közvetítésükkel ismerték meg a rómaiak és Európa más
népei. A lelőhelyről ez utóbbi típus került csak elő. A
malomkőtöredékek esetén választ kell keresni az eredeti
malomkő alakjára, méreteire, a töredékek egymás közti
2. ábra D á cit ő rlő k ő töredék,
viszonyának meghatározására.
A zo n o sító : 34.352.54.
E tekintetben vizsgálni kell a töredékek felületét,
esetleges kopásait. Amennyiben sikerül felületén körív részletét föllelni, akkor ennek
görbületi ívéből következtethetünk a malomkövek átmérőjére. A lelőhelyről 38 formailag is
értékelhető malomkő lelet került elő (2. -3. ábra), 3 teljes, 3 esetben elenyésző a
hiányosság, valamint 2 db egymástól távolabb előbukkant leletek, a rendelkezésre álló
nyolc malomkőből két kézimalom kőrésze teljes
egészében összeállt, egy esetben a teljes felsőkőhöz az
alsó kő egynegyednyi töredéke illeszthető. Valamint
lehetséges volt egy korai, kezdetleges, marokköves
malom rekonstruálása.3
A makroszkópos vizsgálat és leírás után, első
lépésben az előkerült több mint 500 kőzetmintából 86
darabot választottunk ki további részletesebb vizsgálatra,
amelyek részben reprezentálták a nagyobb csoportokat,
3. ábra Andezit őriőkő töredék,
illetve a ritkább nyersanyagokat, valamint a szabad
szemmel pontosan nem meghatározható anyagokat is.
A kiválasztott darabokból vékonycsiszolatot készítettünk, amelyeket petrográfiai
polarizációs mikroszkóppal vizsgáltunk meg.
Legnagyobb számban üledékes kőzetek kerültek elő, a minták 46%-át ez a típus
tette ki, a legelterjedtebb csoport (38%) ezen belül a Duna-Tisza közi tavi mészkő (ismert
még réti mészkő, darázskő, terméskő néven). Jelentős még a különböző típusú
homokkövek (50%) jelenléte, ám ezek szemcse eloszlása és megjelenése is igen
változatos.
A második csoportot a magmás kőzetek adják. Az őrlőkövek szinte mind ebből a
típusú kőzetből készültek. Főként kiömlési magmás kőzeteket használtak. Hólyagüreges
bazalt, andezit, dácit és riolit különíthető el. Az ásatásból előkerült darabok mindegyike
málláson ment át, a kisebb példányok így további vizsgálatra nem alkalmasak. A vizsgált
bazaltok mindegyike hólyagüreges, az üregek karbonátos kitöltése több mintára is
jellemző, szövetük porfíros intergranuláris. Az andezitek a kőzetváltozatok ellenére is
egységes képet mutatnak a származás szempontjából, jelen vizsgálatok szerint az
Alfölddel érintkező vulkáni sorozatából származhatnak. Szövetük porfíros mikroholokristályos, többségük piroxén-andezit, csak egy mintára jellemző az amfibolok
túlsúlya. Az erdélyi kőzetanyag is jelen van a minták között, a referenciaként gyűjtött
kissebesi dácitokkal történt szöveti és ásványos összevetés alapján a dácit innen eredhet.
A riolitok, riolittufák az egykori Borsod, Zemplén és Bereg megye bányahelyiről, vagy
Tokaj környékéről is származhatnak.

A metamorf kőzetek száma igen alacsony, mindössze a minták 2%-át teszi ki, főleg
fenőkövek készítésére használták, illetve olyan töredékekben található, melyek
rendeltetése nem határozható meg.
A kutatás további fázisában az anyag régészeti feldolgozása mellett komplex
ásványtani-kőzettani-geokémiai vizsgálatokat tervezünk végezni. Jelenleg a minták
röntgen pordiffrakciós vizsgálata van folyamatban.
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ELŐINJEKTÁLÁSI TECHNOLÓGIA A BÁTAAPÁTI LEJTŐSAKNÁKBAN
Pre-injection technology in Bataapáti’s exploratory tunnels
Berta József, Deák Ferenc
Mecsekére Zrt.

Abstract

The program for the final disposal of low- and intermediate-level radioactive waste coming from the nuclear
power plant started more than 13 years ago in Hungary. It started with a geological screening, due to find the
most suitable formation for the radioactive waste disposal. The final alternative was a granite complex in
Moragyi Granite Formation which is composed of granitic rocks behind Bataapati village.
Through tunnel excavation very often appears water inflows. The main role of pre-injection of grout based
material, is to effectively seal, in the shortest possible time all water bearing fissures before they are exposed
by excavation. Furthermore, the paper highlights the technology (equipments, type of injected material, and
process) of pre-injection work what we use.

1. Bevezetés
A modern bányászatban és alagútépítésben nagyon gyorsan elterjedt és fejlődött a
nemzetközi gyakorlatban is használt cementalapú előinjektálási eljárás.
A fő motivációk, amelyek szükségessé teszik a bányatérségek vízkizárásos
munkálatait:
- A vágathajtás során a beszivárgó víz kiszivattyúzásával, a kihajtott bányatérségek
körül a felszín alatti vizek számottevő szintcsökkenése következhet be.
- A vizesedések, vagy erőteljesebb befolyások megronthatják a kialakított
biztosítatlan térrészek stabilitását, a későbbiekben pedig ronthatják a biztosításként
használt kőzethorgonyzás, lőttbetonozás minőségét és tönkretehetik az alagutak
útburkolatát.

