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BEVEZETÉS 

 

Dolgozatomban a miskolci Avas-Tűzkövesen 2002-ben folytatott ásatás során előkerült, 

helyi kőeszköznyersanyagból készült paleolitokon megfigyelt, az ásatásvezető régész által 

egy egyedi fejtési és/vagy hőkezelési technika jeleiként aposztrofált tűznyomok régészeti, 

kísérleti régészeti és archeometriai vizsgálatának eredményeit mutatom be (Ringer 2003; 

2004; 2011; Hartai & Szakáll, 2005; Ringer & Szakáll, 2005, Tóth, 2011; 2016). A régészeti, 

kísérleti régészeti, makroszkópos és laboratóriumi nagyműszeres vizsgálatok alapján az 

ásatási leletanyag egyes darabjait valóban erős hőhatás érhette (Tóth, 2016), és a problémakör 

alapos tanulmányozása után az alábbi következtetésekre jutottam: 

 

1. tézis 

Az avasi limnoszilicit több tucatnyi színváltozata ismert (Simán, 1979/a; /b; 1995/b; 

Ringer & Szakáll, 2005; Szolyák & Mester, 2011), melyeket a feldolgozás megkönnyítése 

érdekében három nagy csoportba (AVK I.: áttetsző, színtelen; AVK II.: fehér-barna sávozott; 

AVK III.: barna színű) soroltam be (Tóth, 2016). A három avasi limnoszilicit típus közötti 

legfőbb makroszkópikus eltérés (szín = vasoxidtartalom) az archeometriai vizsgálatok 

eredményein is visszatükröződik: elmondható, hogyha a minőségbeli változatosságot nem 

számítjuk, akkor a három avasi limnoszilicit típus közötti legfontosabb különbség a 

vasoxidtartalom, amelynek mértéke befolyásolja a nyersanyagdarabban lévő víz, amorf 

anyag/fluidumok (szilanol) mennyiségét (Schmidt et al. 2011; 2012/a; 2012/b; 2013; 2015).  

 

2. tézis 

Az avasi limnoszilicit egyes változatain 260-360 °C-os hő hatására (AVK. II., AVK III.) 

jellegzetes elváltozások figyelhetőek meg, de a hőkezelés után pattintott nyersanyagok tipikus 

makroszkopikus jellemzője, a zsírfényes felület a nyers avasi limnoszilicit kéreggel határos 

részein is megfigyelhető, csakúgy, mint a vöröses elszíneződés, melynek egyik oka a 

vasoxidoknak a nyersanyag természetes repedései mentén történő részleges, felületi 

kiszáradása lehet (Hartai, 2009). Ezért a hőhatás kérdésének egyidejű és sikeres 

makroszkópos, valamint nagyműszeres archeometriai (FTIR) vizsgálatára egyedül a fehér 

színű, barna sávos, az avasi limnoszilicit-változatok közül a közepes mennyiségű vasoxidot 

tartalmazó típusok (AVK II.) alkalmasak nagy biztonsággal: ezek a hőre jól reagálnak - a 
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barna sávok színe vörössé, bordóvá változik - és a bennük végbemenő ásványkémiai 

elváltozások (vízvesztés és átkristályosodás) is jól követhetők infravörös spektroszkópiás 

vizsgálattal. 

 

3. tézis 

A kovás kőzetekben 200 °C feletti hő hatására végbemenő folyamat az ún. termális 

metamorfózis (Pápay, 2006; Hartai, 2009). Ennek alapjai a kovás kőzetek diagenezise során 

hátra maradt, ún. intergranurális (szemcsék közötti) fluidumok, tulajdonképp a kovás kőzetek 

mikrozárványaiban és szövetszerkezetében jelen lévő szilanol (Hartai, 2009). A kovakőzet 

nagyon kemény és ellenálló, de a szilanol miatt a természetben előforduló egyik leggyengébb 

kémiai kötés, a hidrogénkötés is jelen van benne. Hidrogéneket tartalmaznak azok a 

vasoxidok is, melyek az avasi limnoszilicit egyes változatait barnára színezik, de erős hő 

hatására hematittá válva elvörösödnek. A magas hőmérséklet hatására a fluidumok-ban oldott 

anyagok, kovás kőzetek esetében a szilícium és az oxigén, a kovás kőzetek szövetének szálai 

között található résekben kicsapódhatnak, hasonlóan a metamorf kőzetek repedéseiben 

megfigyelhető, kvarccal kitöltött erekhez (Hartai, 2009). Erős hőhatásra a fluidumok-ban 

található oxigén és hidrogén egy része a kovás kőzetek nyílt pórusaiban található, nem kötött 

vízzel együtt távozik a pattintott kőeszköznyersanyagból. Schindler et al. (1982) a goethitnél 

tömörebb szerkezetű hematit kialakulásához kötötte a hőkezelődött kovák friss törési felületén 

látható zsírfény kialakulását és a nyersanyag megmunkálhatóságának javulását, de 

véleményem szerint mindezt nagyrészt a fluidumokban oldott anyagok kristályosodása 

okozza.  

 

4. tézis 

Az őskorban a sütést és a hőkezelést az eszközkészítési műveletsor két, egymástól 

világosan elkülöníthető részének megkönnyítése céljából végezték (Holló et al., 2002). A 

sütést a kőeszköznyersanyag fejtése és/vagy darabolása során, a hőkezelést pedig a debitage 

folyamatának, azaz a féltermék elkészítésének legvégén alkalmazták (Mercieca, 2000; 

Akerman, 2006). A sütés darabolja, a hőkezelés pedig nemesíti a nyersanyagot. A sütés gyors, 

a hőkezelés nagyon lassú folyamat: a sütés sokkal kevesebb hőkezelődött és sokkal több 

túlégetett nyersanyagot eredményez a hőkezeléshez képest. Hőkezelés során a féltermékek 

roncsolódását a nyersanyag gondos előszárításával és nagyon sokáig tartó, óvatos lehűtésével 
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kell kerülni, sütés során viszont törekedni kell a kis tűz megfelelő területre irányított hője által 

kiváltott, minél gyorsabb és nagyobb hősokkra.  

 

5. tézis 

A Ringer Árpád által feltételezett nagytüzes fejtési technika alkalmazását az archeometriai 

vizsgálati eredmények, a 2002-es ásatási leletanyag vizsgálata, valamint a nyers, bányanedves 

avasi limnoszilicit tulajdonságai miatt nem tartom valószínűnek (Ringer, 2003; 2004; 2011; 

Ringer & Szakáll, 2005; Tóth, 2016). A kazános hőkezelő-kísérletek során „bányanedves” (a 

szabadban esőben ázott, így a molekulárisan és zárt pórusaikban kötött folyadékon kívül a 

nyitott pórusokban is vizet tartalmazó) limnosziliciteket is áthevítettem. A hamuba ágyazott 

tömbök és szilánkok – a száraz limnoszilicitekkel ellentétben – szinte mindig szétrobbantak. 

Ezután a nagyobb maradványokat a bennük található mikrorepedések miatt nem lehetett 

megmunkálni. Az egyetlen sikeres kísérlet pedig az eredményhez képest aránytalanul sok 

időt, energiát és alapanyagot szükségeltetett, valamint sokkal több elszíneződött leletet kellett 

volna produkálnia. E megfigyelések alapján úgy gondolom, hogy az őskori bányászok a 

frissen kibontott avasi limnoszilicitpadokat a rajtuk rakott nagy tüzekkel csak tönkretették 

volna. A kísérleti régészeti vizsgálatok eredményei alapján a 2002-es ásatási leletanyagban 

található, egyértelmű termikus stigmákat mutató, nagyméretű, ép paleolitok (többek között 

Melléklet I, 2. fotó/11.) többségének esetében kizárható a természetes és mezőgazdasági 

tüzek hatása (lásd pl. a venyigeégetős terepi kísérlet eredményeit) hatása is. Ilyen minták csak 

a legritkább esetben keletkeztek a terepi égetések során. A nagyméretű ütőkő egyik vége 

viszont ilyen tűzben színeződhetett el (Melléklet I, 1. fotó). Az eredeti kérdésre, miszerint 

lehetséges-e, hogy az Avas-Tűzkövesen a kőkor valamelyik szakaszában a limnoszilicit 

fejtéséhez használták a sütés technológiáját, a dolgozatban bemutatott eredmények alapján a 

válasz: igen, lehetséges. Ringer Árpád helyesen ismerte fel a kis tüzes sütés használatára utaló 

nyomokként értelmezhető jeleket. 

 Az avasi nyersanyag célzatos hőkezelését a következők miatt tartom kizártnak: a termikus 

kipattanásból arra következtethetünk, hogy az egész áthevített nyersanyagtömb nagy része a 

benne keletkezett mikrorepedések miatt a további megmunkálásra alkalmatlan. Ezért egy 

lelőhelyen megfigyelt nagyszámú termikus kipattanás és hőkezelődött paleolit és törmelék (a 

2002-es ásatási leletanyag körülbelül 4 %-a) a sütés jele lehet, a hőkezelés lehetőségét pedig 

erősen csökkenti (Miller, 2010). Az ütőköves törésteszt alapján az alig 15 cm vastagságú ép 

paddarabot sem könnyű ütőkővel feldarabolni, azaz nagyméretű szilánk- és pengedebitázsra 

alkalmas szupportokat kapni. A masszív, repedésmentes, 20-30 cm vastagságúnak is leírt 
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limnoszilicitpadok fejtését, darabolását a sütés alkalmazása jelentősen megkönnyíthette 

(Ringer & Szakáll, 2005). A nagy ütőkövek sikertelen csapásai a leválasztandó 

nyersanyagtömbben a későbbi megmunkálást negatívan befolyásoló repedéseket idézhettek 

elő. Az Avas-Tűzköves bányászai vastag limnoszilicit padok fejtésekor a sütéssel egyrészt 

eltávolíthatták az ütéseket részben elnyelő kortexréteget, másrészt könnyebben kezelhető 

méretű és repedésektől mentes nyersanyagtömböket nyerhettek ki a padokból.  
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