
Archeometriai Műhely 2021/XVIII./3. 

HU ISSN 1786-271X; urn: nbn: hu-4106 © by the author(s) 

261 

„KIGYLA” - A „CSISZOLT KŐESZKÖZ ÉS SZERSZÁMKŐ 

NYERSANYAGOK NAGYMŰSZERES VIZSGÁLATA A KÁRPÁT-

MEDENCE ÉS KÖRNYEZETE ŐSKORI TÁVOLSÁGI ÉS 

REGIONÁLIS KERESKEDELMI HÁLÓZATAINAK 

FELTÉRKÉPEZÉSÉHEZ” C. NKFIH PROJEKT ADATBÁZISA 

DATABASE FOR THE "LARGE FACILITY ANALYTICAL STUDIES OF 

POLISHED AND GROUND STONE ARTEFACTS FOR THE RECONSTRUCTION 

OF PREHISTORIC TRANSREGIONAL TRADE ROUTES IN THE CARPATHIAN 

BASIN AND ITS SURROUNDINGS" PROJECT (K-131814, NATIONAL 

RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION OFFICE)• 

T. BIRÓ Katalin1; HEGEDŰS Péter2 & SZILÁGYI Kata3 

1 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 

2Bóly 

3 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Németország 

E-mail: tbk@ace.hu, hpetair@gmail.com, szil.szvetlana@gmail.com 

Abstract 

The participants of the project have been involved in the provenance study of polished stone artefacts for more 

than two decades (Szakmány & Starnini 1998, Biró 1998a, Biró & Szakmány 2000). In the framework of a four-

year project supported by the National Research, Development and Innovation Office (project K-131814, 

launched in 2019) we are planning to construct a series of maps based on petrographical characterisation 

studies. The collected data will be stored in a web-based database for the use of project participants and the 

general public, basically experts interested in this special field. For this purpose, we are using, as a starting 

point, the MissMarble type database model constructed in MySQL system by J. Zöldföldi and P. Hegedűs 

(Zöldföldi et al. 2008). This model has been used in our previous database construction for pottery (CeraMis) 

and lithics (Litotéka), respectively (Zöldföldi et al. 2010, Biró & Hegedűs 2012). The current database is 

focussing on the petroarcheological (macroscopic and instrumental) investigation of polished stone tools. Data 

for the project are collected, partly, in the framework of the current project and our former studies, but we 

would like to integrate in this format the totality of the published information available to us. The sources of data 

are the records on macroscopic, microscopic and instrumental analysis for polished stone tools, measurement 

data, processed data from museum inventories and information published in the field, partly based on our own 

research and partly on information published by others. 

We are in the process of adapting the current database system to the specific problem; first of all, we plan to 

check and update the publications and material test documents to be processed. 

By the end of the project, we are planning to construct a database with GIS connection demonstrating the 

temporal and spatial distribution of polished stone artefacts in the Carpathian Basin for the students of social 

and economic history. 

Kivonat 

A projekt résztvevői több mint két évtizede foglalkoznak csiszolt kőeszközök eredetvizsgálatával (Szakmány & 

Starnini 1998, Biró 1998a, Biró & Szakmány 2000). Eredményeinket a 2019-ben indult négyéves K-131814 

NKFIH program egyik fő célkitűzéseként, térkép sorozat formájában szeretnénk megjeleníteni, ami a projekt 

lezárásáig elvégzett nyersanyag- és származási hely vizsgálatokon alapul. Az összegyűjtött adatokat, vizsgálati 

eredményeket web alapú adatbázisban hozzáférhetővé szeretnénk tenni a projekt résztvevők és az érdeklődő 
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szakemberek számára. Ehhez a korábbi tapasztalatok alapján megfelelőnek bizonyult SQL alapokra épülő 

(MySQL) webes alkalmazást (MissMarble) használjuk kiindulópontként (Zöldföldi et al. 2008). 

Ezt a mintát már korábbi adatbázis építési programjainkhoz (kerámia: CeraMis, pattintott kőeszköz nyersanyag: 

Litotéka) is felhasználtuk (Zöldföldi et al. 2010, Biró & Hegedűs 2012). A jelenlegi adatbázis a csiszolt 

kőeszközök petroarcheológiai (makroszkópos és műszeres) vizsgálatain alapul. Adatforrásaink a makroszkópos, 

mikroszkópos és nagyműszeres vizsgálatok jegyzőkönyvei, a mérési adatok, a múzeumi leltárkönyvek feldolgozott 

adatai és a tárgykörben megjelent részben saját kutatási eredményeinkből, másrészt mások által publikált 

információkból álltak össze.  

Elképzeléseink szerint a program végére vizsgálati eredményeink egy térinformatikai kapcsolattal rendelkező, a 

csiszolt kőeszköz nyersanyagok térbeli és időbeli elterjedését reprezentatívan bemutató magyar és angol nyelvű 

adatbázisban válnak hozzáférhetővé az őskor társadalmi és gazdaságtörténeti kutatásával foglalkozó 

szakemberek számára. 

KEYWORDS: DATABASE, POLISHED STONE ARTEFACTS, PETROARCHAEOLOGY 

KULCSSZAVAK: ADATBÁZIS, CSISZOLT KŐESZKÖZÖK, PETROARCHEOLÓGIA 

 

Bevezetés 

Több évtizede foglalkozunk petroarcheológiai 

információk adatbázisba rendezésével. Az első és 

mindmáig használt rendszer még DOS operációs 

rendszer alatt működő relációs adatbázis 

környezetben készült, szerkezetét, adatait jelenleg 

is használjuk és fejlesztjük (Biró 1990, 2005). Ez az 

adatbázis is alkalmas térinformatikai jellegű 

információ kinyerésére (Biró 1998b), de a jelenleg 

elvárható követelményeknek – hálózati és több 

felhasználós elérhetőség, képanyag integrálása – 

már nem felel meg. Az azóta eltelt időszakban 

jelentősen fejlődött és átalakult a múzeumi 

informatikai háttér is (Biró 2008). 

A munkánkhoz legközelebb álló „zöldkő” adatbázis 

a JADE projekthez kapcsolódik (Pétrequin et al. 

eds. 2017), amely szigorúan ellenőrzött, a projekt 

keretében felgyűjtött adatokból építkezik és csak a 

lekérdezések eredményeit teszi közzé (Gauthier et 

al. 2017, Gauthier & Pétrequin 2017). 

A jelenlegi rendszer közvetlen elődje a MissMarble 

(relációs típusú) adatbázis, amelyet Hegedűs Péter 

és Zöldföldi Judit alakítottak ki, márvány leletekre 

(Zöldföldi et al. 2008). A rendszert kerámia leletek 

vizsgálatára (Zöldföldi et al. 2010) és korábbi 

petroarcheológiai OTKA program támogatására is 

felhasználtuk (Biró & Hegedűs 2012), amely ma is 

működőképes és elérhető (http://www.hp-

soft.hu/MM_Litoteka/). 

A Kigyla adatbázis tárgya és célkitűzése 

A Kigyla elnevezés a korai feldolgozásokra utal (pl. 

Rómer 1866, 10), jelentése „zöldkő” (kígyókő, 

szerpentinit), de ide tartoznak a csiszolt kőeszközök 

kutatásában kiemelt jelentőségű nagy nyomáson 

(HP) és magas hőmérsékleten (HT) képződött (HP-

HT) metamorf kőzetek is. Az adatbázis a K-131814 

NKFIH („Csiszolt kőeszköz és szerszámkő 

nyersanyagok nagyműszeres vizsgálata a Kárpát-

medence és környezete őskori távolsági és 

regionális kereskedelmi hálózatainak 

feltérképezéséhez”) projekthez kapcsolódik és célul 

tűzte ki, hogy a csiszolt kőeszközök és 

szerszámkövek petroarcheológiai információit egy 

rendszerbe gyűjti össze, és abból az 

elkülönített/azonosított nyersanyagtípusok szerint 

atlasz jellegű információt ad közre, szerkesztett, 

térképen megjeleníthető formában. 

Alapegysége az egy darab vizsgált tárgy, amely egy 

bizonyos lelőhelyhez, azon belül adott 

kontextushoz kapcsolódik. Ugyanaz a tárgy több 

adatforrásból is felvételre kerülhet a rendszerben. A 

tárgyhoz képanyag, leírás (formai/régészeti és 

nyersanyagra vonatkozó információk), valamint a 

konkrét vizsgálati eredmények is kapcsoltak 

(1. ábra). Ahol az elérhető információ lehetővé 

teszi, a tárgyat adott térbeli dimenziókkal 

rendelkező nyersanyagtípusba és forrásterülethez 

rendeljük. Ennek segítségével az adatbázisból 

történő lekérdezések eredményét térképen is 

megjeleníthetjük. 

Adatforrások 

Legfontosabb információ forrásaink a saját 

(aktuális projekt résztvevők által végzett) 

különböző komplexitású vizsgálatok nyers adatai és 

azoknak értékelése. Ebbe beleértendő az egyszerű 

makroszkópos vizsgálat, lehetőség szerint a puszta 

ránézésen túli egyéb roncsolásmentes 

vizsgálatokkal – sztereomikroszkóp, mágneses 

szuszceptibilitás (MS) mérés – kiegészítve 

(2. ábra). Ez alkalmas lehet már elkülönített 

nyersanyagcsoportba való besorolásra, de saját 

tapasztalatunkból is tudjuk, hogy a műszeres 

vizsgálatok – roncsolásmentes, illetve lehetőleg 

minél kevesebb roncsolással járó 

kőzettani/geokémiai vizsgálatok – segítségével ez 

az információ pontosítható és pontosítandó. A 

munkacsoport jelenleg a következő típusú 

vizsgálatokat végzi az erre kijelölt csiszolt 
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1. ábra: “Kigyla” adatbázis modell (vázlat) 

Fig. 1.: An outline for the model of “Kigyla” database 

 

kőeszközökön: kémiai összetétel meghatározása 

prompt gamma (PGAA) és neutron aktivációs 

analízissel (NAA), valamint röntgen fluoreszcens 

spektroszkópiával (XRF) (Kasztovszky et al. 

2017a, 2017b); ásványok és kőzetszövet 

meghatározása pásztázó elektronmikroszkópban 

végzett energia diszperzív spektroszkópia (SEM-

EDS) segítségével (Bendő et al. 2013) vagy 

vékonycsiszolatos optikai mikroszkópiával; 

fázisösszetétel meghatározás röntgen diffrakcióval 

(XRD). Ezeknek a vizsgálatoknak a 

számszerűsíthető eredményeit, illetve szabad 

szöveges leírását is rögzíti a Kigyla adatbázis 

rendszer (3. ábra). 

Nagyobb gondot jelent a kutatócsoport tagjai által 

nem vizsgált tárgyakról szóló – gyakran hiányos, 

vitatható és aktualizálandó információ kezelése a 

rendszeren belül (4. ábra). 

Rengeteg szétszórt adatbázis jellegű információ 

kering eseti feldolgozások mentén is, ezért sokat 

kell küzdeni a klónokkal és az adatok 

relevanciájával is. Természetesen a korábbi és 

főként a publikált adatok mellett, különösen, ha 

azok a nyersanyagra és/vagy származási helyre 

vonatkozó információkat tartalmaznak, nem 

mehetünk el, még ha ezeknek felhasználása az 

Atlasz számára erősen megkérdőjelezhető – mert 

ma már másként látjuk a kérdést, pontosabb 

nyersanyag meghatározást tudunk adni vagy 

egyszerűen nem egyezik a véleményünk. 

Inkább az adatgyűjtés fázisában használhatók a 

múzeumi leltárkönyvek adatai (5. ábra), hiszen a 

leltározást többnyire petroarcheológiai ismeretekkel 

nem rendelkező szakemberek végezték. 

Hasonlóképpen problematikus a régészeti 

információk kezelése, ugyanis nagyon sok kőbalta 

szórványleletként kerül elő, vagy 

magángyűjteményekből kerül közgyűjteménybe. 

Ezeknek dokumentáltsága (pl. nyilvántartási szám) 

is megoldandó. 

A leletek korának megállapítása és régészeti 

kultúrához kapcsolása történhet a lelőhelyen 

gyűjtött egyéb korhatározó (diagnosztikus) leletek 

segítségével (pl. Wolf-gyűjtemény, Péntek-

gyűjtemény, Biró et al. 2017, 2019; Szilágyi et al. 

2021). Az ásatásból származó leletek körében a 

kormeghatározás általában biztosabb lábakon áll, 

hiszen az előkerülés pontos körülményei jól 

ismertek (Oravecz & Józsa 2005). Több periódusú 

lelőhely esetében (ahol több, a kőeszköz készítése 

szempontjából fontos korszak leletei kerültek elő) is 

akad olyan balta, amelynek koradatait csak tágabb 

határok között tudjuk megadni (pl. újkőkori/Kr.e. 

6000–4000). 
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2. ábra: Adatforrások 

A: személyes (kézzel írt) jegyzetek; B: személyes adatbázis információk; C: adatfelvételi lap MS adatokhoz 

Fig. 2.: Sources for data 

A: personal (hand-written) data; B: personal database info; C: data acquisition sheet for MS data 
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3. ábra: Adatforrások – Vizsgálati adatok 

A: érkeztető lista (logbook); B: dokumentációs fotó és kémiai összetétel; C: geokémiai adatok (közlése: Biró et al. 2021) 

Fig. 3.: Sources for data – Analytical results 

A: logbook; B: documentation photo and chemical composition; C: geochemistry data (published in Biró et al. 2021) 
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4. ábra: Adatforrások – Publikációk 

A: irodalmi adatbázis; B: kiemelt publikációk 

Fig. 4.: Sources for data – Publications 

A: technical literature list; B: especially relevant publications 
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5. ábra: Adatforrások – leltárkönyvi adatok (Huntéka): A: főlap; B: média fül; C: leletkarton nézet 

Fig. 5.: Sources for data – inventory data (Huntéka system): A: main page; B: media page; C: object card view 
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A legtöbb, ásatásból származó csiszolt balta 

azonban kellő pontossággal megadható 

kontextussal, leletkörnyezettel (“objektummal”) 

rendelkezik, ami a kronológiai besorolást könnyíti 

és egyben lehetőséget ad a tipológiai jellemzők 

korhatározó értékének feltárásához. 

Különlegesen fontos ebből a szempontból a 

sírleletek vizsgálata, ahol nem egyszerűen 

korhatározásról van szó, hanem a halottal együtt 

eltemetett tárgy egyben személyes dimenziót is kap. 

A tárgy sírbeli pozíciója alapján az eltemetett egyén 

személyes tárgyaként tekinthető vagy az őt eltemető 

közösséget vagy családot is reprezentálhatja. Ezzel 

együtt a temetkezési rítusra és egy-egy nyersanyag 

vagy tárgytípus gazdasági, társadalmi és rituális 

értékére is következtethetünk. Ez okból a 

projektben számos sírmellékletként előkerült 

kőeszköz is szerepel, amelyek régészeti 

proveniencia (származási hely) adatait rögzítjük a 

Kigyla adatbázisban. A magángyűjteményekből, 

települési jelenségekből és a sírokból származó 

leletek nyersanyagainak és tárgytípusainak térbeli 

megjelenítése fontos hozadéka a kutatásnak. 

Reményeink szerint a régészeti előkerülés alapján 

meghatározott leletek időbeli és térbeli 

előfordulásai és mennyiségi adatai új 

eredményekkel szolgálnak nem csak egy 

különleges nyersanyagú tárgyról, hanem az 

őskorban használt – és a vizsgálatba bevont – 

összes csiszolt kőeszközről és szerszámkőről. Ezek 

együttesen egy adott közösség gazdasági és rituális 

érték koncepciójára és egy speciális deponálási 

szokásának megismerésére adnak lehetőséget. 

Jelentős információs értékkel rendelkeznek a 

raktárleletek, “kincsek” vagy áldozati leletek is, 

ezeknek vizsgálata szintén kulcsfontosságú. 

Készültségi állapot 

Jelenleg a “Kigyla” adatbázis rendszer 

szerkezetének, háttéradatainak pontosítása folyik. A 

rendszert olyan adatállományokkal szeretnénk 

tesztelni, amelyekhez minden adat 

rendelkezésünkre áll – leltári információ, képanyag, 

vizsgálati adatok, proveniencia meghatározás (6-

7. ábra). Ilyen információ sorozat lehet az utóbbi 

években sikeresen elkülönített és közzé tett nagy 

nyomáson és hőmérsékleten képződőtt (HP-HT) 

jadeit és rokon kőzetekből készült eszközök adatai 

(Szakmány et al. 2013, Biró et al. 2017b, Bendő et 

al. 2019). 

A HP-HT metamorfitok kutatásához kapcsolódóan 

szisztematikus gyűjtést végeztünk több hazai 

múzeumban és gyűjteményben, amelynek adatait 

szintén integrálni szeretnénk a rendszerbe. Emellett 

petroarcheológiai feldolgozó munkánk során több, 

jelentős mennyiségű csiszolt kőeszközt is 

eredményező feltárás anyaga került a látókörünkbe 

(Alsónyék-Bátaszék, Hódmezővásárhely-Gorzsa, 

Kup-Egyes; Zalai-Gaál et al. 2011, Szakmány et al. 

2008, Biró 2011). Ezeket szeretnénk kiegészíteni a 

K-131814 NKFIH program keretében célzottan 

felgyűjtött információval. 

A rendszer jelenleg is elérhető a projekt tagjai 

számára, név/jelszó megadásával. Külső 

felhasználók számára a rendszert a publikált 

vizsgálati adatok feltöltése utáni állapotban 

tervezzük megnyitni. 

Összegzés 

A „Csiszolt kőeszköz és szerszámkő nyersanyagok 

nagyműszeres vizsgálata a Kárpát-medence és 

környezete őskori távolsági és regionális 

kereskedelmi hálózatainak feltérképezéséhez” 

projekt egy speciális tárgytípus vizsgálatára jött 

létre. A csiszolt kőeszközök az őskori 

eszközkészleten belül valószínűleg a legszélesebb 

körű kapcsolatrendszert dokumentálják (Szilágyi & 

Biró 2021). 

Összességében elmondható, hogy minél pontosabb 

a kiinduló régészeti információ, annál többet 

remélhetünk a vizsgált tárgyak petroarcheológiai 

feldolgozásától. 

A projekt résztvevői törekednek arra, hogy minél 

több csiszolt kőeszközt személyesen is 

megvizsgáljanak, de tudjuk, hogy egy projekten 

belül a teljes információ halmazt nem fogjuk tudni 

feldolgozni. A projekt tervezett vizsgálatai és terepi 

kutatásai mellett az időbeli és vizsgálati kereteket is 

messze meghaladná a teljes információ mennyiség 

feldolgozása. Reményeink szerint ezt a hosszabb 

távú feldolgozást a projekt befejezését követően is 

tudjuk folytatni. 
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6. ábra: “Kigyla” adatbázis bejelentkező képernyő (a) és térképi kapcsolat (b) 

Fig. 6.: The login screen of “Kigyla” database (a) and GIS map connection (b) 
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7. ábra: “Kigyla” adatbázis minta nézet 

Fig. 7.: “Kigyla” database sample sheet 
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