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Abstract Nephrite is mainly known in prehistoric context as raw material for polished stone tools. It is 

present among archaeological finds in Hungary only in a few numbers. They are known mostly from 

Transdanubian archaeological sites. The general aim of our investigations is the detailed petrographic 

and geochemical examination of the nephrite artefacts found on Hungarian sites, and locating the origin 

of the raw materials. The material was basically investigated by non-destructive methods (PGAA, non-

destructive SEM-EDX) to avoid invasive analyses on the complete artefacts. In this study, preliminary 

results are presented. Based on their chemical composition, most of the artefacts measured so far belong 

to the S-type (serpentinite-related) nephrite deposits. On the basis of their microscopic and mineralchem-

ical features, the artefacts investigated so far can be divided into five raw material types:(1) Almost pure 

tremolite-nephrite with only a few fine grained magnetite or ilmenite grains and some pseudomorphs 

after pyroxenes. (2) almost pure actinolite-nephrite with only a few very fine grained magnetite or ilmen-

ite grains. (3) almost pure tremolite-nephrite with a few chlorite and some pseudomorphs after pyrox-

enes. (4) actinolite-nephrite, with chlorite, relict clinopyroxenes (diopside), pseudomorphs after pyrox-

enes, spinels and garnets. Magnetite, limonite, apatite and titanite also occur. There is a typical associa-

tion of chromite spinel and grossular garnet in this type. (5) actinolite-nephrite – sometimes also tremo-

lite - with chlorite, relict clinopyroxenes and spinel (chromite), but garnet is missing. We have already 

built a database of the possible nephrite raw material sources of Europe - descriptions and survey data: 

mineral-, textural- and chemical composition. On the basis of our investigations the most probable raw-

material sources are the following: type (1) and (3) belongs to Jordanów, Poland. The provenance of the 

other types are not so clear, but we have candidates from the Swiss Alps. There is a nephrite type in Jor-

danów, that looks very similar to type (4), but the main amphibole type is tremolite in all Jordanów sam-

ples, while actinolite in the type four artefacts. 

 

Kivonat Magyarországi régészeti leletanyagban – főként csiszolt kőeszközök nyersanyagaként - nefritet 

csak kis számban és főként dunántúli lelőhelyekről ismerünk. Munkánk célja a nefrit kőeszközök részletes 

kőzettani és geokémiai vizsgálata; nyersanyaguk szerinti csoportosítása, illetve a nyersanyagok szárma-

zási helyére vonatkozó következtetések levonása. A kőeszközök épségének megőrzése érdekében csak 

roncsolásmentes vizsgálatokat alkalmaztunk (PGAA, roncsolásmentes SEM-EDX). Cikkünkben előzetes 

eredményeket közlünk. Teljes kőzet kémiai összetételük alapján a már megvizsgált nefrit kőeszközök nagy 

része S-típusú (szerpentinesedett utrabázisos kőzetes-típusú) nefrit-lelőhelyekhez köthető. Eredményeink 

alapján az eddig megvizsgált kőeszközök – nyersanyaguk mikroszkópos és ásványkémiai jellemzői alap-

ján – öt csoportba sorolhatók: (1) Szinte “tiszta” tremolit-nefrit, csak apró magnetit, ritkán ilmenit szem-

cséket tartalmaz, valamint piroxének utáni pszeudomorfózákat. (2) Szinte “tiszta” aktinolit-nefrit, csak 

apró magnetit, ritkán ilmenit szemcséket tartalmaz. (3) Szinte “tiszta” tremolit-nefrit, kevés klorittal és 

piroxén utáni pszeudomorfózával. (4) Aktinolit-nefrit, klorittal, relikt klinopiroxénekkel (diopsziddal), 

piroxén utáni pszeudomorfózákkal, spinellekkel és gránátokkal. Magnetit, limonit, apatit és titanit szintén 

megtalálható ebben a típusban. Nagyon jellegzetes képet mutat a spinellek (krómit) és gránátok 

(grosszulár) együttes megjelenése. (5) Aktinolit-nefrit – de néhány esetben tremolit is megtalálható – 

klorittal, relikt klinopiroxénekkel és spinellekkel (krómittal), de a gránátok ebből a típusból hiányoznak. 

Az európai nefritlelőhelyek nyersanyagtípusairól – irodalmi adatok és általunk vizsgált minták alapján – 
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általunk készített adatbázist (Péterdi et al. 2014) használtuk a lehetséges nyersanyagforrások azonosítá-

sához. Az eddig megvizsgált nefrit kőeszközök makroszkópos megjelenése, ásványos összetétele, szövete, 

valamint teljes kőzet kémiai összetétele alapján a legvalószínűbb nyersanyag forrásterületek a követke-

zők: Az (1) és (3) típus nyersanyagának forrása Jordanów (Alsó-Szilézia, Lengyelország). A többi típus 

nyersanyag-eredete még nem tisztázott, de egyes svájci lelőhelyek jellemzői nagy hasonlóságot mutatnak 

ezekkel a típusokkal. Az egyik jordanówi nefrit-típus nagyon hasonlít a (4) típusra, de a fő kőzetalkotó 

amfibol Jordanówban a tremolit, míg a 4. típusba tartozó régészeti leletek esetében aktonolit.  

 

Kulcsszavak nefrit, csiszolt kőeszköz, proveniencia-vizsgálatok 

 

Key words nephrite, polished stone tool, provenience studies 

 

 

Bevezetés, régészeti háttér, a kutatás célja 

 

Magyarországi régészeti leletanyagban nefritet 

csak kis számban és főként dunántúli lelőhelyek-

ről ismerünk, elsősorban a Miháldy-gyűjtemény 

(Szakmány et al. 2001) és az Ebenhöch-

gyűjtemény anyagában (Friedel 2008; Friedel et 

al. 2008, 2011). Ezen gyűjteményekben őrzött 

régészeti leletek korok és kultúrák szerint már 

nem azonosíthatók a leletek szórvány jellege 

(Ebenhöch-gyűjtemény), illetve a hiányzó lelő-

hely-információk miatt (Miháldy-gyűjtemény) 

(Horváth 2001). 

Jelenleg is folyó kutatásaink – kapcsolódva 

modern ásatásokhoz és nemzetközi archeometriai 

programokhoz (pl. JADE 2) – néhány pontos 

lelőhellyel, egyes esetekben pontos régészeti 

kontextussal rendelkező nefrit kőeszköz azonosí-

tását és vizsgálatát is lehetővé tették (1. táblázat, 

1. ábra). 

Mivel a Kárpát-medencében és közvetlen kör-

nyezetében nem ismerünk nefrit-lelőhelyet, így a 

nefrit nyersanyagok (vagy a kész kőeszközök) 

biztosan nagy távolságról érkeztek a régészeti 

lelőhelyekre. 

Munkánk célja a nefrit kőeszközök részletes 

kőzettani és geokémiai vizsgálata; nyersanyaguk 

szerinti csoportosítása, illetve a nyersanyagok 

származási helyére vonatkozó következtetések 

levonása. 

Cikkünkben előzetes eredményeket közlünk a 

Miháldy Gyűjtemény nefrit kőeszközeinek és az 

eddig megvizsgált pontos lelőhellyel rendelkező 

nefrit kőeszközök részletes kőzettani és geokémiai 

vizsgálata alapján. A későbbiekben az Ebenhöch 

Gyűjtemény nefrit kőeszközeinek, illetve további 

pontos lelőhellyel, illetve régészeti kontextussal 

rendelkező nefrit kőeszközök vizsgálatát is ter-

vezzük. 

 

Vizsgálati módszerek 
 

A kőeszközök épségének megőrzése érdekében 

csak roncsolásmentes vizsgálatokat alkalmaztunk. 

Mindenekelőtt makroszkóposan (szabad szemmel 

és kézinagyítóval) végeztünk megfigyeléseket 

(szín, kőzetszövet). A nyersanyag jellege miatt 

azonban a nefritek esetében a makroszkópos cso-

portosítás gyakran nem kivitelezhető kellő pon-

tossággal, mivel a nefrit típusok szabad szemmel 

nem, vagy csak nagyon nehezen különböztethetők 

meg egymástól. 

A pontos kőzettani csoportosítás érdekében 

roncsolásmentes teljes kőzet kémiai vizsgálatokat 

(prompt-gamma aktivációs analízis – PGAA) és 

roncsolásmentes ásványkémiai vizsgálatokat 

(roncsolásmentes SEM-EDX, “eredeti felszín 

módszer”) végeztünk. 

Az európai nefritlelőhelyek nyersanyagtípusai-

ról – irodalmi adatok és általunk vizsgált minták 

alapján - általunk készített adatbázist (Péterdi et 

al. 2014) használtuk a lehetséges nyersanyagfor-

rások azonosításához. 

A prompt-gamma aktivációs analitikai méré-

sek a  Budapesti Neutron Centrum PGAA és 

NIPS-NORMA mérőhelyein készültek. A mérő-

helyeken a minta pozíciójában mért termikus 

ekvivalens neutronfluxus 7.75×107cm-2s-1, ill. 

2.75×107cm-2s-1 volt. A PGAA mérőhely minta-

tartó kamrája maximum 5 cm×5 cm×10 cm, míg a 

NIPS-NORMA mérőhely 20 cm×20 cm×20 cm 

méretű tárgy befogadására alkalmas. Utóbbinál a 

vizsgált tárgyakat neutronokkal átvilágítva 2- ill. 

3-dimenziós képeket, valamint ún. „elemtérképe-

ket” is készíthetünk a tárgyakról. Mindkét mérő-

helyen a besugárzásnál alkalmazott neutronnyaláb 

keresztmetszete 5 mm2 és 400 mm2 között változ-

tatható, és igény szerint egy nagyobb tárgy kivá-

lasztott része is vizsgálható (Kis et al, 2015). 

Kőzetek vizsgálata során a neutronok több cm 
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mélységig behatolnak a mintába, így a módszer 

tömbi („bulk”) elemzésnek tekinthető, amelynek 

során a kőeszköz jelentős térfogatáról kapunk 

információt, ellentétben más roncsolásmentes 

kémiai elemzési módszerekkel, amelyek esetében 

csak a felszínről, illetve annak közvetlen közelé-

ből kapunk kémiai összetételi adatokat. A PGAA 

és NIPS-NORMA berendezések aktuális jellem-

zőit Szentmiklósi és munkatársai írják le 

(Szentmiklósi et al. 2010). Az (n,γ) magreakció-

ban keletkező fotonok detektálása 16k sokcsator-

nás analizátorhoz kapcsolódó Canberra HPGe-

BGO-detektorrendszerrel, a spektrum értékelése 

Hypermet PC szoftverrel történik. A főelemek és 

néhány nyomelem mennyiségi meghatározása 

standardizáló mérések alapján összeállított ún. 

„PGAA-könyvtár alapján” zajlik (Révay, 2009). 

A legtöbb geológiai (kőzet-) minta esetén vala-

mennyi főösszetevő és néhány – nagy érzékeny-

séggel mérhető – nyomelem (B, Cl, Sc, V, Cr, Nd, 

Sm, Gd) mennyiségileg meghatározható. A 

PGAA módszer egyedi lehetőséget nyújt pl. a kis 

mennyiségű H és B roncsolásmentes meghatáro-

zására. 

A roncsolásmentes elektron-mikroszkópos 

(roncsolásmentes SEM-EDX) vizsgálatok az 

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézeté-

ben, a Kőzettan-Geokémiai Tanszéken készültek, 

a nemrég kifejlesztett „eredeti felszín módszerrel” 

(Bendő et al., 2012). A mérésekhez használt mű-

szer EDAX PV9800-as energiadiszperzív spekt-

rométerrel felszerelt AMRAY 1830 típusú pásztá-

zó elektronmikroszkóp. A mérés és a fotózás 20 

kV gyorsítófeszültségen, 1 nA mintaárammal 

történt, a mérési pont átmérője minden esetben 

megegyezett a fókuszált elektronsugár átmérőjé-

vel (~50-100 nm). A mérési idő 100 s (livetime). 

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 tájékoz-

tató jellegűek lehetnek. 

 

 

 
 
1. ábra. A vizsgált régészeti leletek és lelőhelyek (rövidítések: 1. Lukácsháza; 2. Szombathely; 3. Ikervár; 4. Gérce; 5. 
Balatonszemes; 6. Balatonőszöd; 7. Orci; 8. Alattyán; Ebenhöch – Ebenhöch Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum; 
Miháldy - Miháldy Gyűjtemény, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém). 
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1. táblázat. Mintadarabok és elvégzett vizsgálatok. (Rövidítések: DVK – Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája; EH – 
Ebenhöch Gyűjtemény; LDM – Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém; MH – Miháldy Gyűjtemény; MNM – Magyar Nemzeti 
Múzeum; PGAA - prompt-gamma aktivációs analízis; RRM – Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár; SEM-EDX - 
roncsolásmentes SEM-EDX, “eredeti felszín módszer”; SM – Savaria Múzeum, Szombathely). 

 

Mintajel Lelőhely Kultúra / Kor 
Azonosító / Leltári 
Szám 

Pgaa Sem-Edx 

Alattyán Alattyán, Vízköz Tisza kultúra - + + 

Balatonőszöd Balatonőszöd, Temetői-dűlő Badeni kultúra IIB-III B-991. gödör + + 

Balatonszemes Balatonszemes-Szemesi berek Badeni kultúra vagy DVK 18.3/696.1 (RRM) + + 

Ikervár Ikervár, Péterfa major   Badeni kultúra 4.12.5/3,  217 obj. (SM) + + 

Gérce, Nemeshegy Gérce, Nemeshegy alja bizonytalan (terepbejárás) 8.10.6/3 (SM) + + 

Gérce, Római villa Gérce, Római villa II. bizonytalan (terepbejárás) Gy. 2004 (SM) + + 

Lukácsháza Lukácsháza ismeretlen 4150 (RRM) + + 

Orci Orci ismeretlen 4004 (RRM) + + 

Szombathely Szombathely, Táncsics M. u. 44. Badeni kultúra 70. gödör (SM) + + 

MH 1006 ismeretlen ismeretlen 55.1006 (LDM) + - 

MH 1010 ismeretlen ismeretlen 55.1010 (LDM) + - 

MH 1097 ismeretlen ismeretlen 55.1097 (LDM) + + 

MH 1109 ismeretlen ismeretlen 55.1109 (LDM) + - 

MH 1144 ismeretlen ismeretlen 55.1144 (LDM) + + 

MH 1145 ismeretlen ismeretlen 55.1145 (LDM) + - 

MH 1149 ismeretlen ismeretlen 55.1149 (LDM) + + 

MH 1152 ismeretlen ismeretlen 55.1152 (LDM) + + 

MH 1203 ismeretlen ismeretlen 55.1203 (LDM) + + 

MH 1275 ismeretlen ismeretlen 55.1275 (LDM) + - 

EH 248 ismeretlen ismeretlen 300/876.248. (MNM) + - 

 

 
2. ábra. Teljes kőzet kémiai összetétel (PGAA-eredmények): vizsgált régészeti leletek. (Rövidítések: MH - Miháldy 
Gyűjtemény, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém; EH - Ebenhöch Gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum). 
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Vizsgálati eredmények – makroszkópos tulaj-

donságok 

 

A vizsgált nefrit-eszközök színe változatos képet 

mutat: fehér, halványzöld illetve sötétebb zöld 

árnyalatok is előfordulnak. A fehér példányok 

felülete a mállás, eltemetődés hatására világos 

vagy sötétszürke, esetenként kékesszürke árnyala-

túra változhat. Egyes példányokon több alapszín-

változat is megjelenik, általában a fehér - halvány 

zöld, halvány kékeszöld árnyalatok. Minden szín-

változat felületén megjelenhetnek vörösbarna 

foltok, de ezek a leletek belsejében (sérült, tört 

felületeken) hiányoznak. A kőzetek szövetére 

jellemző az amfibolok szálas megjelenése, a szá-

lak hajladozása, kéve-szerű egymásba fonódása 

(„nefrit-szövet”) (1. ábra). 

 

Vizsgálati eredmények – teljes kőzet kémiai 

összetétel (pgaa) 

 

Irodalmi adatok alapján a nefritek képződésük 

szerint két csoportba oszthatóak: az első típus 

kontakt metaszomatózis útján jön létre intermedi-

er-savanyú intrúziók és dolomitos márványok 

között (dolomitos típus, D-típus), a második típus 

esetében a kontakt metaszomatózis a magmás test 

és szerpentinit között megy végbe (szerpentinese-

dett ultrabázisos kőzetes-típus, S-típus) (Zhang et 

al 2011). A két típus közötti lényeges geokémiai 

eltérés mutatkozik a Mg2+/(Mg2++Fe2+(3+)) mol-

arányban, amely D-típusú nefritek esetében 0,930-

1 között van, míg S-típusú nefritek esetében 

0,860-0,930 közé esik (Zhang et al 2011). A két 

típus közötti határ kijelölése azonban – valószínű-

leg – önkényesen történt, mivel a kínai geológiai 

minták értékei közül egy sem esik a 0,920 és 

0,950 közötti tartományba. Véleményünk szerint 

tehát ebben a tartományban máshol is kijelölhető 

volna a határ. 

Az eddig már megvizsgált magyarországi nef-

rit kőeszközök nagy része S-típusú (2. ábra), csak 

néhány lelet összetétele esik a D-típusba (de ezek 

értékei sem haladják meg a 0,950-es értéket). A 

fentiek alapján meg kell azonban jegyeznünk, 

hogy kutatásaink alapján a két típus közötti – 

geokémiai – határvonal nem igazán éles: a 

roncsolásmentes módszerek hibahatárai miatt a 

határvonalhoz közeli értékekkel rendelkező lele-

tek egyedi mérlegelést – és más vizsgálatok ered-

ményével való összevetést – igényelnek. 

 

Vizsgálati eredmények – mikroszkópos jellem-

zők (ásványos összetétel, szövet), ásványkémia 

(roncsolásmentes sem-edx) 

 

A pontos lelőhellyel rendelkező nefrit kőeszközök 

mindegyikét, valamint a Miháldy Gyűjtemény 

nefrit kőeszközeinek nagy részét vizsgáltuk az 

„eredeti felszín módszerrel”. Eredményeink alap-

ján az eddig megvizsgált kőeszközök – nyers-

anyaguk mikroszkópos és ásványkémiai jellemzői 

alapján – öt csoportba sorolhatók: 

 

 

 
 
3. ábra. A-B) SEM-fotó: szöveti kép (1. típus). (Rövidíté-
sek: trem – tremolit, lim – limonit). 
 

1. típus: szinte “tiszta” tremolit-nefrit. Csak 

apró magnetit (és ebből mállott limonit), valamint 

ritkán ilmenit szemcséket tartalmaz, de ezek telje-

sen hiányozhatnak is. Helyenként még felfedezhe-

tőek az eredeti piroxének utáni pszeudomorfózák 

(álalakok) (3. ábra). 

2. típus: szinte “tiszta” aktinolit-nefrit. Csak 

apró magnetit (és ebből mállott limonit), valamint 

ritkán ilmenit szemcséket tartalmaz (4.A. ábra). 



Péterdi B. et al., Gesta XIV (2015), 64–78. 

69 

3. típus: szinte “tiszta” tremolit-nefrit, kevés 

klorittal és piroxén utáni pszeudomorfózával (4.B. 

ábra). 

 

 

 
 
4. ábra. A) SEM-fotó: szöveti kép (2. típus). (Rövidítések: 
act – aktinolit, lim – limonit), B) SEM-fotó: szöveti kép (3. 
típus). (Rövidítések: trem – tremolit, chl – klorit). 

 

4. típus: aktinolit-nefrit, klorittal, relikt 

klinopiroxénekkel (diopsziddal), piroxén utáni 

pszeudomorfózákkal és viszonylag nagyméretű 

kísérő-ásványokkal: spinellekkel és gránátokkal 

(5. ábra). A relikt diopszidokban az amfibol he-

lyenként erek formájában jelenik meg (5.A. ábra: 

az ábrán megjelenő amfibol összetétele alapján a 

tremolit/aktinolit határon helyezkedik el). Magne-

tit, limonit, apatit és titanit szintén megtalálható 

ebben a típusban, járulékos elegyrészként. Na-

gyon jellegzetes képet mutat a spinellek (krómit) 

és gránátok (grosszulár, illetve az ugrandit sorba 

tartozó egyéb gránátok) együttes megjelenése 

(5.C-D. ábra). 

 

 
 

 
 
5. ábra. A) SEM-fotó: szöveti kép (4. típus). (Rövidítések: 
trem – tremolit (a tremolit/aktinolit határon elhelyezkedő 
összetételű), di – diopszid), B) SEM-fotó: szöveti kép (4. 
típus). (Rövidítések: act – aktinolit, pspx – piroxén utáni 
pszeudomorfóza), C) SEM-fotó: szöveti kép (4. típus). 
(Rövidítések: grs – gránát, chr – krómit, ap – apatit) 
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5. ábra. D) SEM-fotó: szöveti kép (4. típus). (Rövidíté-
sek: grs – gránát, chr – krómit, act – aktinolit) 

 

A nefritképződés fő átalakulási folyamata 

(tremolit/aktinolit képződése diopszidból) mellett 

a gránátok átalakulása spinellé és klorittá is jel-

lemző (Gil et al. in press) Ebben a típusban tehát 

még megtalálhatók az eredeti gránátok reliktumai. 

5. típus: aktinolit-nefrit – néhány esetben 

tremolit is található a mintákban – klorittal, relikt 

klinopiroxénekkel és spinellekkel (krómittal), de a 

gránátok ebből a típusból hiányoznak. (6. ábra). 

Ebben a típusban tehát már nem található relikt 

gránát, de spinell és klorit együttese igen. 

Összességében elmondható, hogy a nefrit fő 

kőzetalkotó amfibol típusa (tremolit vagy 

aktinolit) változó, előfordulnak kevert minták is 

(7. ábra). 

 

 
 
6. ábra. A) SEM-fotó: szöveti kép (5. típus). (Rövidítések: 
act – aktinolit, chl – klorit, mt – magnetit), 

 
 
6. ábra. B) SEM-fotó: szöveti kép (5. típus). (Rövidítések: 
chr – krómit, chl – klorit) 
 

 

Lehetséges forrásterületek 

 

Esztétikus megjelenése és az egymást átszövő 

vékony amfibol szálakból álló, tömött szövet 

biztosította szívóssága kiváló csiszolt kőeszköz 

nyersanyaggá teszi a nefritet, ezért széles körben 

elterjedt nyersanyag volt Európában a neolitikum-

ban és a rézkorban, bár a nefrit-testek kis mérete 

miatt nagy tömegben nem használták. 

A lelőhelyek azonosítását megnehezíti, hogy a 

közelebbi és távolabbi múltban igen sokféle zöld 

színű kőzetet neveztek nefritnek (amelyek zöme 

nem felel meg a mai – kőzettani – értelemben vett 

nefrit-fogalomnak), és a nefritet alkotó amfibol-

fajták nevezéktana is változott az idők során (azaz 

nem feltétlenül tremolitot, vagy aktinolitot kell 

keresnünk a régebbi irodalmakban, hanem pl. 

„grammatitot”, sőt hornblendét). Segíthet azonban 

– az ásványos összetétel és szövet összehasonlítá-

sa mellett – a néhány lelőhelyről rendelkezésre 

álló kémiai elemzési eredmények összevetése a 

vizsgált leletek elemzési adataival. 

Európában a nefrit geológiai lelőhelyeinek 

száma kevés: az Alpokban (Svájc, Olaszország, 

Franciaország, Németország és Ausztria területén 

is), az Appenninekben, a Harz-hegységben, Skan-

dináviában, valamint a Cseh-masszívum peremte-

rületein vannak ismert előfordulásai. A Skandiná-

viából az eljegesedési fázisokban jég által szállí-

tott vándorkövek között is előfordulnak nefrit 

anyagúak (Rügen-sziget, Potsdam és Lipcse kör-

nyéke) (Gunia 2000) (8. ábra). 
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7. ábra. A fő kőzetalkotó amfibol típusa (roncsolásmentes SEM-EDX eredmények): régészeti leletek. 
(Amfibol-besorolás Leake et a. 1997 alapján.). 

 

 
 
8. ábra. Ismert nefrit nyersanyag-források Európában (sárga jelzés – nefrit lelőhelyek részletes leírásokkal és elemzési 
adatokkal; narancs jelzés - nefrit lelőhelyek részletes adatok nélkül). 
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Említést érdemelnek az úgynevezett „Mur 

Nockerl”-ek, a Mura folyó hordalékából (Leoben 

és Graz közötti szakasz) származó nefrit-

kavicsok, görgetegek. A Drávába ömlő folyócska 

közelebb esik a Kárpát-medencéhez, mint a többi 

ismert lelőhely. Annak ellenére, hogy felső folyá-

sa mentén (mielőtt áttörne a Glein Alm-on) több 

szerpentinitesedett kőzettest is található, a nefrit-

kavicsok anyakőzete nem ismert (Giess 2005). A 

„Mur Nockerl”-ek tremolit-nefritek (Giess 2005), 

de részletes leírások illetve elemzési adatok nem 

állnak rendelkezésre. 

A Balkán-félszigeten előkerült nefrit-anyagú 

csiszolt kőeszközök jelentős száma miatt régészek 

feltételeznek egy nefrit nyersanyagforrást a Bal-

kán-félszigeten is, de ezidáig még nem sikerült ezt 

a geológiai lelőhelyet megtalálni (Kostov 2005). 

Két lehetséges nyersanyag-forrásterületről is 

rendelkezésünkre állnak többé-kevésbé részletes 

leírások és elemzési adatok (ásványos összetétel, 

szövet, teljes kőzet kémiai összetétel). Ez a két 

régió a Svájci Alpok (Graubünden / Grisons kan-

ton) és a Cseh-masszívum peremterületei ((Meyer 

1884; Traube 1885a, 1885b, 1887; Heierli 1902; 

Sachs 1902; Kalkowsky 1906; Welter 1911a, 

1911b; Schneider 1912; Staub 1915, 1917; 

Schmidt 1917; Preiswerk 1926; Dietrich and de 

Quervain 1968; Gunia 2000; D’Amico et al. 2003; 

Giess 2003, Gil 2013, Gil et al. in press). 

Jelen cikkben csak néhány nefrit-lelőhelyet 

mutatunk be, példaként (9-11. ábra). A teljes 

adatbázist és a részletes leírásokat lásd Péterdi et 

al. 2014. 

Jordanów és Złoty Stok lelőhelyekről (Alsó-

Szilézia, Lengyelország) az elmúlt néhány évben 

gyűjtött nefrit-minták is rendelkezésünkre állnak, 

ezeket modern analitikai módszerekkel (PGAA, 

EPMA, roncsolásmentes SEM-EDX) vizsgáltuk 

(Gil 2013; Gil et al. in press; Péterdi et al. 2014). 

Irodalmi adatok és saját vizsgálataink alapján is 

megállapítható, hogy sokféle nefrit-típus található 

ezeken a lelőhelyeken. 

 

 

 
 
9. ábra. Példa a „nefrit-adatbázisból” (Péterdi et al. 2014): Cuolms. 
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10. ábra. Példa a „nefrit-adatbázisból” (Péterdi et al. 2014): Mühlen, Salux. 

 

 

 

 

 
 
11. ábra. Példa a „nefrit-adatbázisból” (Péterdi et al. 2014): Jordanów. 
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Az eredmények értékelése, legvalószínűbb 

nyersanyag-források 

 

A 12. ábrán a vizsgált kőeszközök teljes kőzet 

kémiai összetételi adatait tüntettük fel, együtt a 

lehetséges nyersanyagforrásokról összegyűjtött – 

irodalmi és saját vizsgálatokból származó - ada-

tokkal. 

A 13. ábrán mutatjuk be a vizsgált kőeszközök 

fő kőzetalkotó amfibol összetételi adatait, együtt a 

Jordanów és Złoty Stok lelőhelyekről származó 

általunk vizsgált nyersanyag-minták adataival. 

Az eddig megvizsgált nefrit kőeszközök mak-

roszkópos megjelenése, ásványos összetétele, 

szövete, valamint teljes kőzet kémiai összetétele 

alapján a legvalószínűbb nyersanyag forrásterüle-

tek a következők: 

Az 1. és 3. típus nyersanyagának forrása 

Jordanów (Alsó-Szilézia, Lengyelország). A többi 

típus nyersanyag-eredete még nem tisztázott, de 

egyes svájci lelőhelyek jellemzői nagy hasonlósá-

got mutatnak ezekkel a típusokkal (2. táblázat, 14. 

ábra). Sajnos a Kárpát-medencéhez legközelebb 

eső lehetséges nyersanyagforrásról, a „Mur 

Nockerl”-ekről részletes leírások illetve elemzési 

adatok nem állnak rendelkezésre. 

 
2. táblázat. Feltételezett nyersanyag-forrásterületek. 
 

Típus Feltételezett nyersanyag-forrás 

1. típus: „tiszta” tremolit + apró magnetit, limonit, ± ilmenit 
± piroxén utáni pszeudomorfózák 
 

Jordanów (Jordansmühl in Schlesien) (Alsó-Szilézia, 
Lengyelország) 

2. típus: „tiszta” aktinolit + apró magnetit, limonit ± ilmenit 
 

Cuolms? (Oberhalbstein (Alpi di Platta), Svájc) 

3. típus: tremolit + kevés klorit ± piroxén utáni pszeudomorfózák 
 

Jordanów (Jordansmühl in Schlesien) (Alsó-Szilézia, 
Lengyelország) 

4. típus: aktinolit + klorit, relikt klinoprixének (diopszid), 
piroxén utáni pszeudomorfózák, spinell (krómit), gránát (relikt 
grosszulár) + apró magnetit, ilmenit, ± apatit, ± titanit 

Val da Faller (Faller-völgy): Mühlen (Mulegns), For-
schella-csúcs, (Oberhalbstein (Alpi di Platta), Svájc) 
Salux? (Oberhalbstein (Alpi di Platta), Svájc) 
Jordanów??? (Jordansmühl in Schlesien) 
(Alsó-Szilézia, Lengyelország) 
 

5. típus: aktinolit és tremolit + klorit, 
relikt klinoprixének, spinell (krómit) 
+ apró magnetit – gránát nincs 

??? (Crap Farreras?) (Oberhalbstein (Alpi di Platta), 
Svájc) 

 

Az egyik jordanówi nefrit-típus nagyon hason-

lít a 4. típusra (pl. krómit-grosszulár ásvány-

asszociáció), de a fő kőzetalkotó amfibol 

Jordanówban a tremolit, míg a 4. típusba tartozó 

régészeti leletek esetében aktonolit. Mindazonáltal 

a jordanówi zöld nefrit-típusok zöld színét nem 

csak kis mennyiségű klorit, hanem – elsősorban 

erekben megjelenő – aktinolit is okozza (Gil et al. 

in press), ezért lehetséges, hogy ezen típus nyers-

anyagforrása is Jordanówban keresendő. 

Jordanówi nefritből készült kőbaltákat találtak 

Jordanówtól mintegy 15 km-re északra (neoliti-

kum), Lengyelország középső területein (Gniezno 

közelében, ún. „Dunai kultúra”, feltehetően vo-

naldíszes csoportok), Felső-Sziléziában (Tölcséres 

szájú edények kultúrája, Zsinegdíszes edények 

népének kultúrája: Foltyn et al. 2000; Gunia 

2000), valamint egy Szilézia csehországi részén 

feltárt késő neolitikumi lelőhelyen (Přichystal et 

al., 2012). Kulturális kapcsolatok ismeretesek a 

jordanówi nyersanyagforrás és a Kárpát-medence 

között a bronzkorból (a baden kultúra idejéből) 

(Přichystal 2000). 

Mindezek mellett a nefrit-testeket magában 

foglaló szerpentiniteket bizonyítottan bányászták 

és kőbalta-készítésre használták a neolitikumban 

(Wojciechowski 1995; Majerowicz et al. 2000; 

Skoczylas et al. 2000). A belőlük készített csiszolt 

kőeszközök nagy távolságra (akár 340 km-re) is 

eljutottak (Skoczylas et al. 2000). A Zsinegdíszes 

edények népének kultúrája idejében szerpentinit-

kitermelő és -megmunkáló központ működött a 

területen, amelynek legfőbb termékei az úgyneve-

zett „Śleża-típusú” nyéllyukas balták voltak 

(Skoczylas et al. 2000). 
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12. ábra. Teljes kőzet kémiai összetétel (PGAA-eredmények): vizsgált régészeti leletek, nefrit-nyersanyagforrások 
(irodalmi adatok és saját PGAA-mérések, hivatkozásokat ld. a szövegben). 
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13. ábra. A fő kőzetalkotó amfibol típusa (roncsolásmentes SEM-EDX eredmények): régészeti leletek; nefrit-
nyersanyagforrások (roncsolásos és roncsolásmentes SEM-EDX eredmények, hivatkozásokat ld. a szövegben). 
(Amfibol-besorolás Leake et al. 1997 alapján.) 
 

 
 
14. ábra. Legvalószínűbb nyersanyagforrások (előzetes eredmények). 
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