
Helló, tudomány!

A  
régészeti lelőhelyek többségén a leletanyag leg-

nagyobb része mindig kerámia, így mennyiségénél 

fogva is nagyon sok információt hordoz az adott kö-

zösségekről és a különböző közösségek közötti kapcsolatokról.

 A kerámiákat több módon is vizsgálhatjuk. Vannak 

rajtuk szabad szemmel is tanulmányozható jellegzetességek, 

de a legtöbb infor-

mációt mikrosz-

kópos vagy egyéb 

kémiai vizsgálattal 

nyerjük. A szabad 

szemmel elemezhe-

tő jegyek a kerámiák 

formája, díszítése, 

színe és a készíté-

sükre utaló nyomok 

összessége (koron-

golás vagy részek-

ből való felépítés 

nyomai). De a kerá-

miák természettu-

dományos vizsgála-

ta is egyre elterjedtebb Magyarországon.

Jelen cikkünkben a kerámiából készített úgynevezett vé-

konycsiszolatok mikroszkópos vizsgálatát és az abban rejlő 

kutatási lehetőségeket mutatjuk be. Ezeket a vizsgálatokat 

kerámiai petrográfi ai, vagyis kőzettani vizsgálatnak is nevezzük. 

Ez egy roncsolásos módszer, mely során a kerámiából egy pici 

darabot „fel kell áldoznunk” a cél érdekében. Ebből a kis da-

rabból egy 0,03 mm vékony csiszolatot készítünk. A vékony-

csiszolatban a kerámiában található ásvány- és kőzettörme-

lékeket vizsgáljuk, illetve megpróbáljuk meghatározni, hogy 

mely alkotóelemek természetesek és melyek azok, amelyeket 

a fazekas adott a nyersanyaghoz. A nyersanyag „kinézetéből” 

azt is rekonstruál-

juk, hogy a kerá-

mia készítése ho-

gyan történhetett, 

fi gyelt-e a fazekas 

az összetevők meg-

felelő eloszlatására, 

vagy hogyan illesz-

tett össze részeket. 

A vékonycsiszola-

tok vizsgálatához 

úgynevezett pola-

rizációs mikroszkó-

pot használunk.

Sokatmondó hagyomány

A kerámiakészítésben nagyon fontos szerepe volt és van 

a kulturális hagyományoknak. Ugyanazt a típusú, tökéletesen 

funkcionáló edényt számtalan módon el lehet készíteni, de 

a fazekasok elsősorban azokat a módozatokat választják, ame-

lyeket a hagyományuk diktál. A fazekasoknak tehát megvolt 

a lehetőségük a választásra, de a sok rendelkezésre álló lehe-

K
erámiavizsgálatok a régészetben

Kreiter Attila

Bátaszék-Körtvélyes-dűlő: szkíta griff es pecsé-
telő granitoid soványítással

Becsehely-Bükkaljai-dűlő: a nagyon fi nom szemcsés idegen eredetűnek vélt Malo Korenovo (1.) 
kerámia nyersanyaga megegyezik a vonaldíszes helyi kerámiáéval (2)
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Kerámiavizsgálatok a régészetben
tőség közül (mind a nyersanyag/

soványító anyag, mind a készítési 

mód tekintetében) azokat válasz-

tották, amelyeket a kerámiakészí-

tés tanulása során elsajátítottak, 

és amelyek a technológiai hagyo-

mányuk részévé váltak. A rendel-

kezésre álló eszközök, nyersanya-

gok és a technológiai tradíció 

együttesen részei a kulturális ha-

gyományoknak, ezért az edények 

formája, funkciója, valamint az el-

készítésük során hozott techno-

lógiai döntések között bonyolult 

kapcsolat lehet. Mindezek fényé-

ben a kerámiavizsgálat összetett 

társadalmi folyamatok és kapcso-

latrendszerek feltérképezésére 

is alkalmas.

Nyomozás a kerámiák belsejében

A kerámiák vékonycsiszolatai-

nak vizsgálatával olyan informáci-

ókat nyerünk, amelyek segítenek 

megérteni többek között a ke-

rámiakészítés fejlődését, hiszen 

különböző hagyományokat és a közöttük lévő kapcsolatokat 

azonosíthatunk. Ezen kívül azonban számos régészeti problé-

ma megértésében is segítségünkre van. Az alapvető kérdések 

mellett, mint hogy helyi volt-e 

a kerámia nyersanyaga, illetve 

hogy mivel soványították a nyers-

anyagokat, komplexebb kérdé-

sekre is választ kaphatunk. Például 

információt szolgáltathat az adott 

közösség kézművesiparának fej-

lettségéről és szervezettségéről 

is. Megtudhatjuk, hogy voltak-e 

szakosodott fazekasok egy kerá-

miatípuson, vagy akár különböző 

típusokon belül, ami szintén sokat 

elárul az adott közösség társadal-

mi szervezettségéről, kereskedel-

mi vagy kulturális kapcsolatairól.

A lelőhelyeken gyakran kerül-

nek elő olyan kerámiák is, amelyek 

kinézetük alapján más területekről 

származhatnak. Ilyen esetekben 

alapvető kérdés a kerámiák szár-

mazásának meghatározása, vagy-

is hogy az adott kerámiát helyben 

készítették-e, vagy máshonnan 

hozták a lelőhelyre. A nyersanyag 

vizsgálatához ismerni kell a lelő-

hely környezetének földtani viszo-

nyait, amiket szakirodalmi adatok alapján gyűjthetünk össze, 

illetve mintákat gyűjthetünk helyi agyagokból is, amelyek ösz-

szetételét összehasonlíthatjuk a kerámiák összetételével. Ha 

Grafi tos fényezési kísérlet Grafi tos fényezési kísérlet

Szakmár-Kisülés: pelyvával soványított Körös-kerámia 
mikroszkópi képe

Maroslele-Panahát: nagyon fi nom szemcsés Vinča-kerámia 
mikroszkópi képe
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Kerámiavizsgálatok a régészetben
a vizsgálat során kiderül, hogy a kerámia nyersanyaga, avagy 

soványító anyaga nem található meg helyben, esetleg a lelő-

hely közvetlen környezetében, akkor feltételezhetően nem 

helyben készült. A kerámiák eredetvizsgálata azonban más 

szempontból is tanulságos lehet, hiszen az is bebizonyosod-

hat, hogy az idegennek vélt kerámiák valójában helyi termé-

kek, valószínűleg másolatok, és csak formájuk, esetleg díszíté-

sük mutat távolabbi területek felé. Olykor azonban az is kiderül, 

hogy bár az idegennek tűnő kerámiák az adott lelőhelyen 

készültek, vagyis nem kereskedelem útján kerültek oda, a ké-

szítésük mégis teljesen eltér a helyi közösség kerámiakészítési 

hagyományaitól. Ilyen jelenséget fi gyeltünk meg Maroslelén, 

ahol a neolitikus vonaldíszes kultúra lelőhelyén az úgyneve-

zett Vinča-kultúrába sorolható kerámiák kerültek elő, de ezek 

a helyi hagyományoktól eltérő módon készültek. Az eredmé-

nyek alapján arra következtettünk, hogy a Vinča-kultúra em-

berei is éltek a vonaldíszes kultúra maroslelei lelőhelyén, akik 

a korábbi hagyományuknak megfelelően folytatták a kerámia-

készítést. A kerámiavizsgálat segítségével tehát összetettebb 

kapcsolatokat fedeztünk fel különböző kultúrák között.

A kerámiák nyersanyaga mellett a soványító anyaguk 

vizsgálata is nagyon fontos részét képezi az elemzéseknek. 

Soványításkor a fazekasok különböző anyagokat adhatnak 

az agyaghoz. A fazekasok gyakran használtak soványító anya-

got azért, mert a helyi nyersanyag természetes állapotában 

nem volt alkalmas kerámiakészítésre vagy éppen annak a ke-

rámiatípusnak az elkészítésére, amit szerettek volna. A sová-

nyítás módja azonban nagyrészt a hagyományból, vagyis kul-

A 

grafit-

használat egy 

másik érdekes módja 

a grafi tos fényezés. Ez az eljárás 

a késő bronzkorban és a vaskorban volt 

elterjedt, és vélhetően azt a célt (is) szolgálta, hogy 

a kerámiák úgy nézzenek ki, olyan szépen csillogjanak, mint 

a korabeli fémedények. A közelmúltig nem tudtuk, hogy 

hogyan is készíthették ezt a nagyon szép fémes csillo-

gást, de kísérleti úton rekonstruáltuk és meghatároztuk 

a grafi tos fényezés receptúráját. Az ily módon készí-

tett kerámiákat újabb vizsgálattal ellenőriztük, és 

az eredményeket összehasonlítottuk a régészeti 

kerámiákon tapasztaltakkal. A kísérleteink 

alapján bátran kijelenthetjük, hogy a kora-

beli fazekasok nagyon professzionális 

szinten űzték a kerámiakészítést.

Grafi tos fényezési kísérlet

Grafi tos fényezési kísérlet

Dunaszentgyörgy 6. számú főút: kelta grafi ttal 
soványított kerámia és mikroszkópi képei
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turális elvárásokból fakad. Például a neolitikumban pelyvával 

soványították a kerámiák legnagyobb részét, ez az egyik leg-

erősebb hagyomány az őskori Kárpát-medencében, ami majd 

1000 évig fennállt.

Egy, a mai gondolkodással szintén nehezen megérthető 

hagyomány a grafi tos soványítás, amely a keltákra (vaskor) volt 

jellemző. A grafi tos soványítás okai máig tisztázatlanok, annyi 

bizonyos, hogy Közép-Európában terjedt el, és ha nem volt he-

lyi grafi t, távoli területről szerezték be, csak azért, hogy a kerá-

miáikat azzal soványíthassák. Dunaszentgyörgy kelta grafi tos 

kerámiáinak vizsgálata kiderítette, hogy a kerámiák helyben 

készültek, de az ahhoz adott grafi t kereskedelmi kapcsolatok 

révén Dél-Csehországból származhat. Ebben az esetben te-

hát információt kaptunk a távolsági kereskedelemről, illetve 

a kereskedelem módjáról is (nem késztermékkel, hanem nyers 

grafi ttal való kereskedelem), vagyis a vizsgálatok segítségével 

jóval árnyaltabb régészeti értelmezés vált lehetővé.

Mit árul el az építéstechnika?

A kerámiák formázási technikájának vizsgálata szintén fon-

tos a régészeti értelmezésben. Az építéstechnikai megfi gyelés 

alapvető, hiszen az edény törésfelületéből, felszíni egyenetlen-

ségekből, korongolásnyomok sűrűségéből és mikrorepedé-

sekből próbáljuk rekonstruálni, hogy miképp is készülhettek 

az edények. Gyakori jelenség, hogy egy edény elkészítése so-

rán több építési technikát is alkalmaztak. Például Paks-Gyapa 

Szelelő-hegy lelőhely római kerámiáin korongolásnyomokat 

fi gyeltünk meg, ugyanakkor azonban az edényeken szabályo-

san, vízszintesen elhelyezkedő egyenetlenségek (kidudorodá-

sok) is láthatók. Az edények legnagyobb része laptechnikával 

készült, vagyis lapos agyagcsíkokat illesztettek össze, amelye-

ket aztán lassú korongon fi nomítottak tovább. A vékonycsiszo-

latban megfi gyelhető szövet hullámzása a lassú korongolás 

nyomán alakult ki. Az építéstechnika vizsgálatának jelentősé-

ge, hogy a korábbi ismereteinkkel ellentétben a kerámiák ké-

szítésében összetett technikákat is azonosítottunk, amelyek 

a többi technológiai jegyet és a kerámiák formai változatossá-

gát is fi gyelembe véve szintén segítségünkre lehetnek esetle-

ges műhelykörzetek lehatárolásában, vagyis a kerámiakészítés 

szervezettségének megértésében.

A fentiek alapján látható, hogy kerámiavizsgálatokkal na-

gyon sok részletkérdés tisztázható, amelyek hatékonyan segí-

tik a régészeti értelmezést, és olyan részleteiben ismerhetjük 

meg a régészeti kerámiákat, ami a hagyományos régészeti 

módszerekkel nem lehetséges. Az elmúlt időszakban számos 

régészeti kultúra közötti kapcsolatot térképeztünk fel a kerá-

miatechnológia segítségével, amely alapvetően változtatja 

meg korábbi elképzeléseinket régészeti kultúrák és korszakok 

közötti kapcsolatokról és a kerámiakészítés fejlődéséről.

C C C

Kerámiavizsgálatok a régészetben

Paks-Gyapa TO 16: homokkal soványított római fazék (A nyilak a fazék 
építési egységeinek összeillesztési pontjait jelölik, illetve a mikroszkópos 
felvételen a kerámia hullámzó nyersanyaga fi gyelhető meg.)

Paks-Gyapa TO 16: homokkal soványított római fazék (A nyilak a fazék 
építési egységeinek összeillesztési pontjait jelölik.)

Zalakomár-Alsó-csalit: laptechnikával készült kelta fazék, a törésfelületén 
megfi gyelhető repedés a két lap összeillesztését jelöli
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6728 Szeged 
Kollégiumi út  11/H 
www.generalnyomda.hu
info@generalnyomda.hu 
Tel. :  +36-62-814-110 
Fax:  +36-62-445-003 

Vállaljuk

Önben megszületett a gondolat, amely méltó arra, 
hogy megossza másokkal.

Mi megmutatjuk, hogyan lehet ezt 
professzionálisan megvalósítani.

AHOL A GONDOLATOK 
FORMÁT ÖLTENEK

könyv,

brosúra, prospektus,

jegyzettömb,

levélpapír, névjegykártya,

szórólap,

katalógus,

magazin,

dosszié, mappa

legyártását 1-10.000 példányig akár egy nap alatt!

Printdekor, a Móra Ferenc 
Múzeum kiállítási anyagainak
digitális nyomtatási partnere.


