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I. BEVEZETÉS
A mai Kárpátalja területe (1. ábra) földrajzi szempontból a Kárpát-medence szerves része,
ugyanis a Kárpátaljai-síkság az Alföld északkeleti határvidékét képezi. A megye területe
átmenetet képez az Alföld és a Kárpátok hegyvonulatai között, tehát migrációs szempontból is
meghatározó jellegekkel bír. Az Északkeleti-Kárpátok vonulataival határolt vidék történelme az
őskor legkorábbi szakaszaiba nyúlik vissza. A Kárpátalján felkutatott régészeti leletek tanúsága
szerint az első emberi közösségek már az alsó paleolitikum időszakában megtelepedtek a mai
nagyszőlősi és a huszti járások területén, a Tisza jobb és bal partján (Gladilin és Sitliviy, 1990).
A területen a paleolitikum minden egyes korszakából fedeztek már fel régészeti objektumokat, és
ez a tendencia az őskor minden egyes további korszakára jellemző maradt. Kárpátalja területe
tehát a paleotikumon kívül a mezolitikumban, a neolitikumban, a rézkorban, a bronzkorban, a
vaskorban és a későbbi korokban is lakott vidék volt. Ennek megfelelően az őskori leletek
számottevőek, a korai időszakokban pedig – törvényszerűen – elsősorban a kőnyersanyagból
készült eszközök vannak túlsúlyban.

1. ábra: Kárpátalja elhelyezkedése Európában és Ukrajnán belül.
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A paleolitikumban vadászó és gyűjtögető – vándorló életmódot folytató – emberek több tényező
figyelembevételével választották ki az átmeneti lakhelyüket. Ezek közül az egyik legfontosabb a
megfelelő minőségű és mennyiségű kőeszköz nyersanyag volt. A mai Kárpátalja területén a
neogén vulkanizmus és az azt követő, posztvulkáni metaszomatikus folyamatok egy sor olyan
kőzet létrejöttét eredményezték, amelyek potenciálisan alkalmasak pattintott kőeszközök
készítésére. A paleolitikum korszak embere rendkívül jól ismerte a környezet adta lehetőségeket,
és Kárpátalja előhegységi területein több olyan nyersanyagra bukkant, amely alkalmas volt
kőeszközök pattintással történő kialakítására. A leletek azt bizonyítják, hogy még a megfelelő
nyersanyagon belül is a leginkább erősebb, tartósabb és jobb minőségű darabokat választották ki
az eszközkészítő mesterek.
A processzuális régészet térhódítása a XX. században jelentős mértékben előremozdította
azoknak a határtudományoknak a szükségességét, amelyek teljesen új megvilágításba helyeznek
egy-egy régészeti objektumot. A régészeti leletek természettudományos vizsgálatának módszerei
egyre változatosabbak, az eredmények gyakran kiegészítik a régészeti módszerekkel kapott
eredményeket.

Az

archeometria

az

a

tudomány,

amely

a

régészeti

objektumok

természettudományos vizsgálatával foglalkozik, és amelynek kutatói a Kárpátaljával határos
országokban már több évtizede eredményes munkát végeznek. Annak ellenére, hogy az elmúlt
évtizedekben Kárpátalján jelentős régészeti kutatások zajlottak, az archeometriának nem
tulajdonítottak fontos szerepet, vagyis a vidék egy igazi fehér foltnak számított ebben a
tekintetben.
Mindez azért rendkívül fontos, mert bár jelenleg államhatárok darabolják szét a természetföldrajzilag egységes Kárpát-medencét, a paleolitikumban nem voltak határok: az emberi
közösségek szabadon mozoghattak a több száz kilométeres síkvidékeken, dombságokon és
hegységeken át. Ezzel együtt meg kell említenünk, hogy a vidék nem csak régészeti
szempontból, de geológiai felépítésében is rendkívül változatos. Ennek megfelelően számos
olyan kőzet fordul elő a területén, amely az őskorban kőnyersanyagként került felhasználásra az
emberi közösségek által. Figyelembe véve a környező országok (Magyarország, Szlovákia,
Lengyelország) eddigi archeometriai kutatási eredményeit, az őskori Kárpát-medence határok
nélküli egységességét, a régészeti leletek gazdagságát, továbbá Kárpátalja geológiai
sokszínűségét, felmerült, hogy célszerű, sőt nagyon fontos lenne itt is archeometriai kutatásokat
végezni. Kutatásom egyik alapvető célja ezért az volt, hogy új ismeretekkel bővítsem a Kárpátmedence archeometriai adatbázisát. Figyelembe véve a vizsgált terület jelentős kiterjedését,
régészeti és geológiai sokszínűségét, saját magam számára is korlátokat kellett szabnom, ezért
kutatásom az emberiség történetének kőkorára, és ezen belül is a pattintott kőeszközök
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legkorábbi korszakára, a paleolitikumra terjed ki. Legfőbb céljaimat a következőképp
fogalmazhatnám meg:
- Kárpátalja területére vonatkozó petroarcheológiai kutatás módszertanának kidolgozása;
- Kárpátalja területén az archeometriai vonatkozású geológiai szakirodalom és térképek
feldolgozása, potenciális pattintott kőnyersanyagok előzetes azonosítása szakirodalmi leírások
alapján;
- régészeti szakirodalmi nyersanyagleírások feldolgozása, terepi ellenőrzése;
- potenciális kőnyersanyagok terepi felkutatása és térképezése a mai Kárpátalja területén
geológiai szakirodalmi és térképi adatok alapján;
- geológiai és régészeti minták petroarcheológiai vizsgálata, azonosítása, terminológiai
megalapozása;
- geológiai és régészeti nyersanyagminták összehasonlítása, geológiai minták esetleges
azonosítása régészeti gyűjteményekben.
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II. RÉGÉSZETI-ARCHEOMETRIAI ÁTTEKINTÉS
II.1. Régészeti háttér
A mai Kárpátalja területe az első világháború végéig az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott
(négy vármegye alkotta a területét), majd ezután Csehszlovákia kötelékébe került 1939-ig (akkor
Podkarpatszka Rusznak nevezték). A második világháború alatt a terület nagyobb része újra
Magyarországhoz került, majd pedig 1945-ben, a második világháború befejezése után a
Szovjetunióhoz, azon belül az Ukrán SzSzK-hoz csatolták, és így jött létre a ma Kárpátaljának
nevezett közigazgatási terület. 1991-től a függetlenné vált Ukrajna része. Ennek a
változatosságnak megfelelően az egyes településeknek, földrajzi neveknek több változata is
használatban van, ezért a mellékletben táblázatban összefoglaltam a helységnevek többnyelvű
írásmódját (1. melléklet).
Kárpátalja területe az őskor korai szakasza óta lakott vidék, ennek bizonyítékait először
Királyháza és Rakasz települések környékén találták meg még az 1970-es évek elején (a
lelőhelyeket a továbbiakban ld. a 2. ábrán). Jelenlegi ismereteink szerint az első emberi
közösségek több mint 900 000 évvel ezelőtt jelentek meg ezen a vidéken, az említett lelőhelyek
többrétegű telepein alsó, középső és felső paleolitikus kultúrrétegeket is feltártak (Gladilin és
Sitliviy, 1990; Koulakovska és Usik, 2011). Kárpátalja kőkorából az előhegységi és dombsági
vidékeken jelenleg több mint 100 paleolit, közel 30 mezolit és több tíz neolit lelőhelyet ismerünk
(Kobály, 1998). Az őskori emlékek kutatásának kezdetei a mai Kárpátalján Lehoczky Tivadar
nevéhez fűződnek. A XIX. század végén és a XX. század elején tevékenykedő polihisztor
alapozta meg a kárpátaljai régészeti kutatásokat (ld. Lehoczky, 1892; 1912). A vidék akkor még
az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, majd az első világháborút követően Csehszlovákia
kötelékébe került. Az őskori kutatások abban az időben is folytak, az egyik legjelentősebb ezek
közül Beregszász mellett zajlott: Jozef Skutil először végzett szakszerű ásatásokat a Beregszász I
paleolit lelőhelyen (Skutil, 1938). A régészeti kutatások igazából a második világháború után
teljesedtek ki.
A szovjet időszakban már nem csak a legrégibb kőkor emlékeire koncentráltak a kutatók, egyre
újabb és újabb korszakok emlékei kerültek elő, szakszerű ásatások zajlottak. 1969-ben Vladislav
Gladilin vezetésével létrejött az Állandó Paleolit Expedíció, amely az 1990-es évek elejéig
tevékenykedett. A megfelelő finanszírozásnak köszönhetően a kutatások rendszeressé váltak,
számos monográfia és publikáció született (ld.: Kulakovska, 1989; Sitlivy, 1989; Tkachenko,
1989; Gladilin, Sitliviy, 1990), továbbá a terepbejárások eredményeiről évente a Régészeti
felfedezések (Археологические открытия) című kiadványban számoltak be a kutatók. Az olyan
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in situ lelőhelyekről, mint a Királyháza II, Beregszász I, Kisrákóc IV, Molotchniy Kamin
barlang, továbbá több tíz felszíni jellegű lelőhelyről több tízezer kőeszköz és pattinték került
elsősorban a kijevi kutatóintézetek, egyetemek és múzeumok raktáraiba.
A mezolitikus lelőhelyek kutatása valamivel később vette kezdetét. Az 1970-es évekig nem is
esett szó mezolitikumról Kárpátalján, a kutatások a 80-as években váltak rendszeressé és
elsősorban Leonid Matskeviy nevéhez kötődtek. Az egyetlen ismert kárpátaljai sztratifikált
lelőhelycsoport az ókemencei, amelyről több ezer kőeszköz és pattinték származik (Matskevoy,
1991). A leletek legnagyobb része a Kárpátaljával szomszédos Ivano-Frankivszk és Lemberg
megyék múzeumaiba, illetve egyetemeihez került.

2. ábra: Kárpátalja legjelentősebb őskori régészeti lelőhelyei.

A kőkor utolsó szakasza a neolitikum, kutatása Kárpátalján szintén a szovjet időszakban vált
intenzívvé. Az 1970-es évektől kezdődően a rendszeres terepbejárásoknak köszönhetően
fedezték fel a vidék legfontosabb neolitikus lelőhelyeit, úgymint a zápszonyi Kova-dombot, a
szernyei Kis-mezőt stb. A kutatásokat Michaylo Potushniak vezette egészen halálig, 2009-ig
(Potushniak, 2011). A több ezer feltárt lelet elsősorban a kárpátaljai múzeumokban található.
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A Szovjetunió felbomlása után, 1991-ben Ukrajna független állammá vált, ezzel együtt a 90-es
évek elejétől kezdődően a régészeti kutatások is új fordulatot vettek, az őskori kutatások
szempontjából, sajnos negatív irányba. A paleolit kutatásokat kijevi régészek (elsősorban Larissa
Kulakovska, Vitaliy Usik, Serhiy Rizhov) végzik, a mezolitikum és a neolitikum kutatása teljes
mértékben megszűnt. A paleolitkutatásban jelentős előrelépésként említhető meg a 2003-ban
megjelent felső paleolitikus lelőhelyekről szóló monográfia (Tkatchenko, 2003), továbbá az
újabb in situ lelőhelyek felfedezése Saján és Szeklence (Usik et al., 2003-2004), továbbá
Királyháza mellett (Koulakovska és Usik, 2011).
Az emberiség történelmének további korszakaiban (rézkor, bronzkor stb.) a kőnyersanyagok
egyre kisebb szerepet kaptak az eszközkészítés folyamatában, ugyanakkor jelenlétük egészen a
vaskorszakig nyomon követhető. A régészeti kutatásokban az őskőkor az az időszak, amikor a
kulturális és egyéb fontos információkat elsősorban a kőeszközökből nyert információk által
nyerik ki a kutatók. Az újkőkorban a kőeszközök mellett már a kerámiák, majd a későbbi
időszakokban a fémből készült tárgyak által történik az interpretáció.
II.2. Archeometriai háttér
Az előző alfejezetből is látható, hogy Kárpátalja kőkora rendkívül gazdag a leletanyagok,
elsősorban a különböző kőzetekből készült eszközök és pattintékok tekintetében. Annak ellenére,
hogy a XX. század második felében a régészet egyre jobban bevonta a természettudományokat
az objektumok kutatásába, a kőnyersanyagok petrológiai, azon belül is elsősorban petrográfiai
vizsgálatára egyáltalán nem fordítottak figyelmet, szakszerű meghatározásokra gyakorlatilag
nem is került sor. A régészet és a természettudományok szoros kapcsolatának egyik
megtestesítője a petroarcheológia tudománya. A petroarcheológia az archeometria egyik ága,
amely a kőből készült régészeti objektumok kőzettani vizsgálatával, továbbá a nyersanyagok
geológiai forrásának felderítésével, elterjedésével, lehatárolásával foglalkozik. A régészet és a
geológia határtudományaként számos új perspektívával járul hozzá az emberiség őskori
történelmének megismeréséhez.
A kárpátaljai vonatkozású régészeti szakirodalomban egy-egy lelőhely bemutatásakor szinte
mindig találunk utalásokat, illetve leírásokat a kőnyersanyagokról, ugyanakkor figyelembe kell
vennünk, hogy a nyersanyagok meghatározását nem geológusok végezték. Egyetlen kivételt
lehet megemlíteni, méghozzá a Rakasz-környéki obszidián kőeszköz-nyersanyagként való első
leírását. Ez a munka geológustól, Petrunytól származik (Petruny, 1972), aki 1948-ban
Kárpátalján olyan, obszidiánból készült régészeti leleteket talált, amelyek nyersanyaga legalább
két geológiai forrásból származott. Ebből kiindulva azt szerette volna bebizonyítani, hogy a
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Kárpátalja területén összegyűjtött, obszidiánból készült régészeti leletek nyersanyagának egy
része nem importált, hanem helyi eredetű. 1968-ban fedezte fel Rakasz mellett az első korai- és
középső-paleolit lelőhelyeket. Ez volt az első és hosszú ideig egyetlen kárpátaljai
petroarcheológiai kutatás, amikor a terepről szórványként előkerült és a múzeumokban fellelhető
régészeti leletek nyersanyagát összevetették a geológiai lelőhelyen talált nyersanyaggal. Petruny
szerint az eszközkészítő mesterek még az obszidiánon belül is a legjobb minőségű nyersanyagot
igyekeztek kiválogatni. Ezzel együtt megjegyzi, hogy a rakaszi obszidiánból pattintott leleteken
patina alakult ki, ami alapján el lehet őket különíteni a kárpátaljai múzeumokban látható neolit
vagy bronzkori obszidián-leletektől (ezek régészeti koruk szerint sokkal fiatalabbak, így nem
alakult ki rajtuk jelentősebb mállási kéreg).
Petruny 1972-ben tehát megállapította, hogy a kárpátaljai régészeti gyűjteményekben fellelhető
obszidián tárgyak nyersanyaga két forrásból származik: az egyik a rakasziból (amit rakaszi
obszidiánnak nevezett), a másik pedig a magyarországi és kelet-szlovákiai lelőhelyekről
(földrajzilag a Tokaj-Eperjesi hegységből) származókból. Az elkülönítéshez makro- és
mikroszkópos vizsgálatokat, továbbá színképelemzést alkalmazott. Az utóbbi elemzés alapján
Petruny leírta, hogy az „import” (magyarországi, szlovákiai) és a helyi (rakaszi) obszidián között
kémiai összetételben nagyon kicsi a különbség, a jelentősebb eltérések csak a réz-, a molibdénés a titán-tartalomban vannak.
Petruny a Szovjetunió számos tagköztársaságában végzett hasonló jellegű petroarcheológiai
kutatásokat, Ukrajnában és azon belül Kárpátalján viszont nem talált követőkre. Így a régészeti
kutatások során több évtizeden keresztül maguk a régészek foglalkoztak a nyersanyagok
meghatározásával, az alapvető és részletes petrográfiai vizsgálatok nélkül viszont elég gyakran
születtek téves magyarázatok és meghatározások. Kulakovska és Usik szóbeli közlése szerint a
Királyháza II paleolit lelőhely nyersanyagait egy novoszibirszki geológus vizsgálta, és mint
kiderült, a kizárólagosan makroszkópos módszer a helyi geológiai viszonyok ismerete nélkül
ahhoz az eredményhez vezetett, hogy a nemzetközi fontosságú lelőhely szinte minden egyes
kőnyersanyagát tévesen határozták meg.
A rendszeres, gyakorlatilag a teljes megye területét lefedő petroarcheológiai kutatások 2006-ban
kezdődtek Kárpátalján doktori kutatásom keretein belül. Bár a nyersanyagkutatások terén
Kárpátalja majdnem teljes mértékben ismeretlen terület volt, a környező országokban már
évtizedek óta zajlottak archeometriai jellegű kutatások, így azok módszereinek megismerése és
eredményei nagy segítséget nyújtottak számomra. A Kárpát-medence országai közül
mindenképp ki kell emelnem Magyarországot, ahol az archeometriai kutatások komoly múltra
tekintenek vissza (az erről szóló részletesebb összefoglalót ld. T. Biró (2012) munkájában). 2004
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óta, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) kiadásában, T. Biró Katalin főszerkesztésében jelenik
meg az Archeometriai Műhely folyóirat, amely magyarországi és külföldi szerzők
szakpublikációit jelenteti meg különböző nyelveken. 2008-ban alakult meg az MTA Geokémiai,
Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága (2012-ben
Albizottsággá alakult), amely tudományos keretet ad a magyarországi archeometriai
kutatásoknak. Emellett az utóbbi években több magyarországi egyetem régész- és
természettudományos képzésében kap egyre nagyobb szerepet az archeometria.

11

III. MÓDSZEREK
A munka eredményes megírása többszakaszos, gyakran párhuzamosan alkalmazott módszereket
követelt meg, ugyanis maga a kutatás egy olyan területen zajlott, amely a Kárpát-medence
archeometriai térképén fehér foltként szerepelt. Figyelembe véve azt a tényt, hogy korábban nem
születtek szakmunkák a kárpátaljai kőkori leletek nyersanyagairól, gyakorlatilag előzmények
nélkül kezdtem neki Kárpátalján a petroarcheológiai kutatásoknak. Nem rendelkezvén alapokkal,
de figyelembe véve azt, hogy az archeometria, és azon belül a petroarcheológia a régészet és a
geológia határtudománya, mindenekelőtt a régészeti és a geológiai szakirodalom összegyűjtését
és feldolgozását tekintettem az elsődleges feladatnak, majd ezt követte a terepbejárás,
mintagyűjtés és az anyagfeldolgozás, végül az ismeretanyag rendszerezése és értelmezése.
A kutatás fázisai tehát a következők voltak:
1. A kárpátaljai területekre, lelőhelyekre vonatkozó régészeti szakirodalom összegyűjtése és
elemzése. Ebben a szakaszban olyan elismert szakemberektől kaptam segítséget, mint Kobály
József (a Megyei Honismereti Múzeum Régészeti Osztályának vezetője), Larissa Kulakovska (az
Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének (AI NANU) tagja, az Intézeti
Múzeum igazgatója) és Vitaliy Usik (a fent említett intézet és múzeum munkatársa). A régészeti
szakmunkákban és publikációkban elsősorban a pattintott kőeszközök nyersanyagára és
előfordulási helyükre vonatkozó információkat gyűjtöttem. A régészeti irodalomban a szerzők
gyakran foglalkoznak a nyersanyagok makroszkópos leírásával, továbbá számos esetben az
geológiai forrásukat is megemlítik.
2. A Kárpátaljára vonatkozó geológiai szakirodalom összegyűjtése és elemzése. A megye
geológiai megismerése a második világháború után, a szovjet korszakban kezdődött intenzívvé
válni, de elsősorban az érces lelőhelyek felderítése miatt. A rendszeres kutatásoknak
köszönhetően már az 1950-es években elkészültek az első átfogó szakmunkák, majd a következő
évtizedekben ezek száma egyre növekedett. Ennek megfelelően rendkívül gazdag geológiai
szakirodalom állt rendelkezésemre, amelyet Bohdan Matskiv geológus és Andriy Chomutnik
főgeológus, a Beregszászban korábban működő Kárpátaljai Geológiai Felderítő Expedíció
munkatársai tettek elérhetővé számomra. A geológiai szakmunkákban és publikációkban
Kárpátalja egy-egy régiójának földtani felépítésével, a felszínen, illetve felszín közelében
található kőzetek előfordulásával kapcsolatos információkat elemeztem, nagy hangsúlyt fektetve
a potenciális pattintott kőnyersanyagok elkülönítésére. Szintén az említett expedíció munkatársai
bocsátották rendelkezésemre a dolgozat megírásához használt geológiai térképeket.
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3. Terepbejárások. A régészeti és geológiai szakirodalomból összegyűjtött, pattintott kőeszköz
nyersanyagokra vonatkozó ismeretek birtokában kezdtem meg a tervszerű terepbejárásokat.
Ebben a fázisban szakszerű segítséget kaptam Bohdan Matskivtól, aki az elmúlt évtizedekben
folyamatosan részt

vett

a kárpátaljai

geológiai térképek

szerkesztésében, a terepi

információgyűjtésben, a kőzetminták azonosításában, polarizációs mikroszkópos vizsgálatukban.
Matskiv az 1960-as évektől rendszeresen végzett terepbejárásokat Kárpátalján és a munkájáról
folyamatosan naplókat vezetett. Ezek a naplók további hasznos adatokat tartalmaztak, gyakran
kiegészítették a geológiai szakmunkákban csak felületesen közölt információkat. Ennek
köszönhetően számos esetben rendkívül rövid idő alatt találtam rá a keresett kőzetre, így mindig
maradt idő a terület részletesebb átkutatására további potenciális kőnyersanyagok után.
Tapasztalt terepi geológussal, térképekkel és a szakirodalmi adatok ismeretében célirányosan
vizsgáltunk át kisebb-nagyobb területeket, mintagyűjtést végeztünk, a minták forráshelyeit pedig
GPS-koordinátákkal rögzítettük. Gyakran előfordult, hogy egy-egy vizsgált területen a
szakirodalom által nem ismert kőzetekre is rábukkantunk, továbbá néha többször is vissza kellett
mennünk ugyanarra a helyre mintagyűjtés céljából, így egy-egy kisebb régiót teljes mértékben
fel tudtunk mérni. A terepi kutatások elsődleges célja a szakirodalom által említett kőzetek
forráshelyeinek igazolása, továbbá a mintagyűjtés volt. A terepbejárások tehát célirányosak
voltak, minden egyes esetben egy előre meghatározott kisebb régió feltérképezését végeztük el,
ugyanakkor – az óriási terület miatt – Kárpátalja teljes területét egyelőre nem sikerült
megkutatni. A jövőben elsősorban a megye északnyugati részén (az ungvári, perecsenyi és
nagybereznai járásokban) lenne szükség további terepbejárásokra.
Fontos megemlítenem azt a tényt, hogy a terepbejárások alkalmával többször bukkantam a
felszínen heverő régészeti leletekre, elsősorban kőből pattintott tárgyakra. A leleteken jól
felismerhetőek voltak az emberi megmunkálás jelei, ezért egy-egy területről összegyűjtöttem a
tárgyakat, majd a petrográfiai elemzésük után átadtam őket a Beregvidéki Múzeumnak
(Beregszász), a Megyei Honismereti Múzeumnak (Ungvár) és a Régészeti Intézet Múzeumának
(Kijev).
4. A munka következő fázisában a begyűjtött geológiai és régészeti minták petrográfiai
feldolgozása következett. Először részletes makroszkópos leírást végeztem. A rendszerezés és az
elsődleges csoportosítások után reprezentatív mintákból vékonycsiszolatok készültek. A
petroarcheológiai

kutatások

egyik

alapvető

módszere

a

kőzetmintákból

készült

vékonycsiszolatok polarizációs mikroszkóppal történő vizsgálata. A csiszolatok az ELTE
Kőzettan-Geokémiai Tanszékének laboratóriumában készültek Józsa Sándor, a tanszék
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munkatársának közreműködésével. A kutatás során összesen 194 vékonycsiszolat részletes
leírására és kiértékelésére került sor.
5. A minták vizsgálata során számos olyan kőzettel találkoztam, amelyeknek pontos
meghatározása csak makro- és mikroszkópos módszerekkel nem volt lehetséges. Ezen kívül,
előfordultak olyan minták is, amelyeken részletesebb elemzéseket volt célszerű megvalósítani. A
kiválogatott mintákat ezután nagyműszeres vizsgálatokkal tanulmányoztuk.
Összesen 4 darab mintát (KH-1g, KH-1r, RAK-30g és RAK-30r) vizsgáltunk ICP-OS és ICPMS módszerrel, amelyet az ACME Analytical Laboratories (Vancouver) végzett.
14 mintát SEM-EDX, illetve elektron-mikorszondás módszerrel vizsgáltunk. Ebből 4 minta
(KH-1g, KH-1r, RAK-30g és RAK-30r) mérésére az MTA Geokémiai Kutatóintézetében került
sor. A vizsgálatra kijelölt mintákból készült fedetlen vékonycsiszolatokat az MTA Geokémiai
Kutatóintézetben készítettük elő az elektron-mikroszondás vizsgálatokhoz. A vizsgálatok Oxford
Instruments INCA Energy 200 típusú energiadiszperziv elemző rendszerrel felszerelt JEOL
Superprobe 733 típusú elektron-mikroszondával készültek. A mérések és a vizsgálatok 20 kV
gyorsítófeszültség és 4 nA mintaáram értékek mellett történtek. A mennyiségi elemzés során
kvarc (Si), korund (Al), MgO, albit (Na), rutil (Ti), wollastonit (Ca), hematit (Fe), spessartin
(Mn) és ortoklász (K) sztenderdeket használtunk, a számlálási idő pedig 50, ill. 100 sec. volt. Az
Oxford Instruments elemzőprogramja a ZAF korrekciót automatikusan elvégezte. Az elektronmikroszondás méréseket Dr. Dobosi Gábor végezte.
10 darab minta (Sus-g1, Kov-arg-g1, Kvasovo-g1, BK103, K-12, K-14, K-18, K-19, K-57, K-61)
mérésére került sor az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén. A vizsgálatok során használt
műszer egy EDAX PV9800 típusú energiadiszperzív spektrométerrel felszerelt AMRAY 1830
típusú volfrámkatódos pásztázó elektronmikroszkóp. Az alkalmazott gyorsítófeszültség 20 kV, a
sugáráram 1 nA volt, a sugárátmérő megegyezett a fókuszált elektronsugár átmérőjével (~50
nm). Az ásványkémiai elemzések kiértékelése nemzetközi sztenderdek (albit: Amelia # AS5010AB; ortoklász: MAD-10; augit: ENM-augit; kromit: Australia, C. M. Taylor Company; titanit: C.
M. Taylor Company; kaersutit: Glen Innes, Australia, C. M. Taylor Company; biotit: LP-6;
apatit: Wilberforce apatite # AS1040-AB; Ba-, Zn-, U-tartalmú mesterséges üveg: K-378 F. G.;
olivin: AS5200-AB; spessartin: garnet No. 3d) és ZAF korrekció segítségével történt. A minták
felületét JEOL JEE-4B típusú vákuumgőzölő segítségével tettük vezetővé. A méréseket Bendő
Zsolt tanszéki mérnök végezte.
- 8 minta (KA-33, KA-35, KA-68, KA-SZ-1, KA-SZ-2, KA-SZ-3, KA-SZ-4, KA-Ke-1)
elemzése roncsolásmentes PGAA módszerrel az MTA Energiatudományi Kutatóintézetében, a
10 MW-os Budapest Kutató Reaktornál készült. A besugárzás a 24 mm2 felületre kollimált,
1*108 termális ekvivalens neutronfluxusú neutronnyalábbal 3416 s-ig történt. A detektálást
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Canberra HPGe-BGO-detektorrendszerrel, a spektrum értékelését Hypermet PC szoftverrel
végezték. A PGAA-méréseket és a spektrumok értékelését Kasztovszky Zsolt és Szilágyi
Veronika végezték.
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IV. NEVEZÉKTANI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI JAVASLATOK
Ahogy korábban is írtam, a rendszeres petroarcheológiai kutatások 2006-ban kezdődtek
Kárpátalján a doktori kutatásom keretein belül. Már a munka legelején

szembesültem a

nyersanyagok meghatározásával és nevezéktanával kapcsolatos problémákkal, amelyeknek a
megoldása kulcsfontosságú feladatként állt előttem.
IV. 1. A „királyházi andezit” és a királyházi paleolit lelőhely egyéb nyersanyagai
A korábban már említett Királyháza II lelőhely kőnyersanyagait feldolgozó régészek és
novoszibirszki geológus nem csak petrográfiai, hanem terminológiai hibákat is elkövettek a
nyersanyagok meghatározásakor. Ezek közül elsőként kell megemlíteni a királyházi andezitnek
nevezett nyersanyagot, amely a lelőhely elsődleges kőanyaga, több tízezer eszköz és pattinték
készült belőle. A kőzetet már az 1970-es évek elejétől andezitként említik, és a legújabb
régészeti publikációkban is ezzel a meghatározással találkozhatunk (Koulakovska és Usik,
2011). A nyersanyag andezitként való meghatározása abból a szempontból is furcsa volt
számomra, hogy a forráshelye egy hatalmas, külszíni dácitbánya peremterületén található,
andezitet pedig csak az adott helytől távolabbra írnak le a szakirodalomban (Zolotuhin, 1960). A
kőzet kiemelkedően fontos szerepet játszott az őskorban, ezért a petrográfiai, kémiai és
ásványkémiai elemzésének részletes eredményeit, és ezzel együtt a pontos petrogárfiai
meghatározását az V. fejezetben tárgyalom.
A királyházi lelőhelyekkel kapcsolatosan ki kell emelnünk még két rendkívül gyakori
nyersanyagot, amelyet tévesen határoztak meg: a kvarcitot és a feketepalát. Az előbbit a
szakirodalomban (ld.: Gladilin és Sitliviy, 1990; Koulakovska és Usik, 2011) következetesen
használták a különböző homokkő típusokra (a kovás kötőanyagú, kagylósan törő változatra és az
inkább meszes kötőanyagú, ütőkőként használatos kárpáti homokkőre egyaránt). A kvarcit és a
homokkő két különböző kőzettípus, az első metamorf, a második pedig üledékes kőzet. A másik
esetben a régészek a feketepala kifejezést arra a fekete, masszív, kagylósan törő kőzetre
használták, amely vizsgálataim alapján kovás argillit, és rendkívül elterjedt nyersanyag volt
Kárpátalja-szerte a paleolitikum különböző korszakaiban (ld. az V. fejezetet).
IV.2. A Beregszászi-dombság „kovái”
Hasonló félreértelmezések születtek a Beregszászi-dombság felső paleolitikus lelőhelyeinek
elsődleges nyersanyagaival kapcsolatosan is. Az 1970-es évektől kezdődően a nyersanyagot
először kovás mészkőnek, majd pedig beregszászi kovának nevezték (Tkachenko, 1989;
Tkatchenko, 2003). A dombság geológiai viszonyainak ismeretében kétségek merültek fel az
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említett kőeszköz-nyersanyagok átkovásodott mészkő, illetve valamilyen üledékes kovafélék
mivoltában.

A

vékonycsiszolatos,

pontos
majd

petrográfiai
pásztázó

meghatározás

céljából

elektronmikroszkópos

a

mintákon

vizsgálatokat

mikroszkópi

végeztünk.

Az

eredményeket az V. fejezetben tárgyalom.
IV.3. Kova- és kovás kőzetek nevezéktani problémái
A kutatásom során találkoztam olyan terminológiai problémákkal is, amelyek a kőnyersanyagok
eltérő meghatározásával és félremagyarázásával kapcsolatosan kerültek előtérbe: a kőzeteket
ugyanis eltérő módon, más-más értelmezéssel használták és használják az ukrán-orosz, illetve a
nyugati és a magyar szakirodalomban. A kutatásom során gyakran fordultak elő olyan
kőzettípusok, amelyek a nyugati és az egykori szovjet, illetve mai ukrán és orosz
szakirodalomban teljesen más jelentéssel értelmeztek. A kovás kőzetek elnevezésében
tapasztalható terminológiai problémákkal foglalkozott az a workshop, amelyet a Budapesten
megrendezett IMA 2010 konferencián szerveztek. Ennek keretében előadások hangzottak el és
poszterek kerültek bemutatásra. A workshop témáiból készült összefoglaló cikkeket az
Archeometriai Műhely 2010/3 kiadása tartalmazza. Az alábbiakban az őskori viszonylatban
potenciális kőeszköz nyersanyagként használatos kőzeteket és a nevezéktanukkal kapcsolatos
ellentmondásokat szeretném bemutatni, és pontosan meghatározni, hogy az egyes kőzetnevek
alatt én pontosan mit értek, mivel ennek tisztázását dolgozatom szempontjából kiemelten
fontosnak tartom.
IV.3.1. Jáspis
Az egyik leginkább megtévesztő kőzetnév a jáspis (eng: "jasper"; ru: "яшма"; ua: "яшма"),
amely Kristoforovitch értelmezésében üledékes kovás kőzet, radioláriákkal (Kristoforovitch,
1955). Egy másik értelmezés szerint előfordulnak olyan jáspis változatok is, amelyekben teljesen
hiányoznak a radiolária maradványok. Svetsov szerint a jáspist sokszor tévesen metamorf
kőzetként írják le (Svetsov, 1958). Egy 1973-as geológiai szótárban a jáspis még inkább
változatos eredetéről írnak: először üledékes, kovás kőzetnek nevezik, amely lehet radiolária
tartalmú és előfordul olyan is, amelyekben hiányoznak a maradványok. Később hozzáteszik,
hogy a radioláriákat nem tartalmazó változatok származása különböző lehet: vulkanikus eredetű
üledékes vagy akár kémiai-biokémiai is (Paffengolts et al. (szerk.), 1973). Hvorova
értelmezésében a jáspisnak radioláriás és kovaszivacstűs változatai is előfordulnak, továbbá
megjegyzi, hogy létezik nagy mélységben metamorfizálódott jáspis, amely már elvesztette
üledékes kőzetjellegét, továbbá nem üledékes eredetű jáspis is előfordul a természetben
(Hvorova, 1983).
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A jáspis különböző változatairól is találunk utalásokat, például Wallacher (1992) a vassal
vörösre színezett kovakőzetet jáspilitnek nevezi, ugyanakkor a szláv nyelvű szakirodalomban a
jáspilit olyan kőzet, amely kvarc-hematit vagy kvarc-magnetit összetétellel rendelkezik,
lényegében vasércnek felel meg (Kristoforovitch, 1955). Kostov szerint a valódi jáspis metamorf
vagy metaszomatikus eredetű, a jasperoidok és a jáspisszerű kőzetek pedig üledékesek, esetleg
magmás eredetűek (Kostov, 2010). T. Biró értelmezésében a jáspis hidrotermális kovakőzet,
kialakulása utóvulkáni működéshez kapcsolható (Biró, 2008).
Az eddig leírtakból láthatjuk, hogy a jáspis különböző magyarázatokban lehet akár magmás,
üledékes vagy metamorf eredetű kőzet is. Véleményem szerint jáspis néven kétféle eredetű
kőzetet is elnevezhetünk: egyrészt olyan üledékes eredetű kovás kőzetet, amelynek jellegzetes
vörös színét a nagy mennyiségű vasoxid adja. Amennyiben mélytengeri eredettel rendelkezik, a
benne lévő radioláriák vagy kovaszivacstűk nem kőzetalkotóként vannak jelen, ugyanis ebben az
esetben a kőzetet radiolaritnak vagy spongiolitnak kellene nevezni. Másrészt a jáspis kifejezés
alkalmazható még olyan vulkáni eredetű vagy metaszomatikusan átalakult kőzetekre is, amelyek
kovás, opálos megjelenésűek, a vasoxid pedig teljes mértékben vörösre festi őket. Az én
értelmezésemben a jáspis vasoxid által teljes egészében vörösre festett, kovás, üledékes vagy
vulkáni eredetű üledékes, metaszomatikusan átalakult kőzetet jelent.
IV.3.2. Gejzirit
A gejzirittel (eng: "geisirite"; ru: "гейзерит"; ua: "гейзерит") kapcsolatos terminológiai
probléma abból adódik, hogy egyes szerzők ezt a kovasavban dús gejzírekből és más magas
hőmérsékletű forrásokból való kicsapódás révén létrejött üledékes kőzetnek tekintik
(Kristoforovitch, 1955; Svetsov, 1958; Hvorova, 1983; Biró, 2008), míg más magyarázat szerint
a kovás vagy kovásodott tufák szinonimájaként is alkalmazhatják ezt a kifejezést
(Kristoforovitch, 1955; Biletskiy, 2004). Wallacher (1992) a gejziritet a hidrokvarcittal
azonosítja, kialakulását a kovás hévforrások vízéből kiváló kova blokkokkal magyarázza. A
gejzirittel kapcsolatos ellentmondás szintén a kőzet kialakulásával kapcsolatosan kerül előtérbe:
gejzírekből kicsapódó üledéket/üledékes kőzetet vagy kovásodott tufát nevezünk gejziritnek.
Véleményem szerint a gejzirit és a kovás tufa két különböző kőzet. A kovás tufák vulkáni
környezetben jönnek létre, amikor a tufákat kovagélben gazdag forró oldatok járják át, vagyis
átitatásos metaszomatózisról beszélhetünk. A gejzirit kifejezést viszont a felszínen kicsapódó,
kovagélből kialakult üledékes kőzetre lehet alkalmazni, amely gyakorlatilag teljes mértékben
kikristályosodott kovagélből áll. Míg az első esetben egy már létező kőzet kémiai átalakulása
révén jön létre, a második esetben fizikai átalakulás, kikristályosodás által képződik új kőzet.
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IV.3.3. Lidit és ftanit
Rendkívül eltérő magyarázatokat találunk a szakirodalomban a lidittel kapcsolatosan is. A lidit
(eng: "lydite"; ru: "лидит"; ua: "лідіт") az egyik verzió szerint kovás kőzet (Paffengolts et al.
(szerk.), 1973; Wallacher, 1992), másik értelmezésében pedig metamorf eredetű (Brandl, 2010).
Biró szerint a prekambriumi és ópaleozoós szerves anyagú, sötét színű kovakőzeteket nevezik
összefoglalóan liditnek (Biró, 2008).
A ftanit (eng: "ftanite"; ru: "фтанит"; ua: "фтаніт") a szakmunkákban általában különálló
kőzetcsoportként, üledékes kovás kőzetként szerepel (ld. Hvorova, 1983; Wallacher, 1992),
ugyanakkor Kiss a liditet és a ftanitot a radiolaritok változatainak nevezi (Kiss, 1998).
Egy 1989-ben megjelent petrográfiai szótárban (Rika, Malishevskaya, 1989) mindkét kőzetet
kovás, biogén eredetű kovakőzetként jellemzik, amelyeknek sötét, fekete színét a bennük lévő
szerves anyag mennyisége határozza meg. A szótár szerint mindkét kőzet nagyrészt
mikrokristályos kalcedonból áll (a ftanit összetevőinél ezenkívül még kvarcot és vasoxidot is
említ).
A fentiek szerint a leírások alapján a lidit és a ftanit egészen sötét, fekete színű kovakőzetekre
alkalmazott általánosított terminológiát sugall, ezért véleményem szerint a legmegfelelőbb leírást
az 1989-es petrográfiai szótárban olvashatjuk a két kőzetről. Ugyanakkor nem kizárt, hogy
bizonyos esetekben – tévesen – liditnek, illetve ftanitnak neveznek kovásodott argillit rétegeket,
illetve azok metamorfizálódott változatait (ld. Kazanskiy et al. (1987), ahol a lidit és a ftanit
egyaránt metamorfizálódott üledékes kovás kőzet.
IV.3.4. Limnikus eredetű kovakőzetek
A magyar nyelvű szakirodalomban gyakran találkozhatunk a következő kőzetnevekkel:
limnokvarcit, limnokalcedonit, limnoopalit. Az egykori szovjet és a mai ukrán-orosz nyelvű
szakirodalomban ezek a fogalmak nincsenek jelen. Wallacher (1992) szerint „terresztrikus
környezetben, a felszínre lépő, kovával telített hidrotermák vízéből kicsapódó kovából
képződnek a limnoopalitok, amelyek átkristályosodva limnokalcedonitok, limnokvarcitok
lesznek”. Biró értelmezésében a limnokvarcit a tavakban leülepedett, kovasavban gazdag
oldatokból jön létre (Biró, 2008).
A limnikus eredetű kovakőzeteket a Kárpát-medencében és környezetében gyakran használták
kőeszköz nyersanyagként a paleolitikumban, ezért kutatásuk, azonosításuk rendkívül fontos
feladat. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a limnikus eredetű kőzetek külső
megjelenése rendkívül változatos és makroszkóposan nem mindig határozhatóak meg
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egyértelműen. A tapasztalat azt mutatja, hogy az adott kőzeteket szabad szemmel sokszor
nagyon nehéz elkülöníteni a metaszomatikusan átalakult kőzetektől. Véleményem szerint
elképzelhető, hogy a hidrokvarcitként, gejziritként és limnikus eredetű kovakőzetekként
azonosított minták egy része valójában metaszomatikusan átalakult (kovásodott, opálosodott)
kőzetek lehetnek. A pontosabb meghatározás akár egy vékonycsiszolatos vizsgálatból is
megvalósítható.
A limnikus eredetű kovakőzetek vékonycsiszolati vizsgálatánál ugyanis jól megfigyelhető a
kőzet alapanyaga (mátrixa), amely túlnyomórészt opálból, kvarcból vagy kalcedonból áll.
Emellett gyakran tartalmaznak növényi maradványokat, illetve azok helyeit, átkovásodott
pszudomorfózáit (Szekszárdi et al., 2010). A limnikus eredetű kovakőzetet az alapján kell
elneveznünk, hogy az alapanyaga túlnyomórészt opálból, kvarcból vagy kalcedonból áll.
Amennyiben a mátrix túlnyomórészt izotróp opál, a kőzet megnevezése limnoopalit lesz, és
ennek megfelelően a többi megnevezés is így történik.
IV.3.5. A kárpátaljai obszidiánok problémája
Külön esettanulmányként szeretném kiemelni a kárpátaljai obszidiánok körül kialakult
problémát, amely részben terminológiai eredetű, részben pedig téves meghatározásból fakadó
félreértések sorozataként fogható fel. Az eset iskolapéldaként mutatható be a geológiai és
régészeti kutatások során elkövetett alapvető hibákkal kapcsolatosan; rávilágít arra, hogy milyen
terminológiai és azonosítási hibákat ejtettek a szerzők. Fentebb már utaltam arra, hogy
Kárpátalján először Petruny foglalkozott behatóbban az obszidiánok kutatásával, megemlítve a
Kárpát-medence egyéb ismert forrásait is. A munkássága során azonban csak egy kárpátaljai
obszidián forrással foglalkozott, és nem csak petroarcheológiai, hanem geológiai szempontból is.
A rendelkezésre álló kárpátaljai vonatkozású egyéb geológiai és régészeti szakirodalom
átvizsgálása során azonban teljesen más kép rajzolódott ki: a megye területének különböző
pontjain az obszidiánok különböző geológiai forrásait ismertették a szerzők (Bobriyevitch, 1952;
Danilovich, 1963; Fishkin, 1954; Gorbatchevskaya, 1969; Maleyev, 1964; Merlitch és
Spitkovskaya, 1974; Radzivill A., Radzivil V., Tokovenko, 1978; Soloninko és Timofeyeva,
1981; Soloninko, 1969; Zalesskiy, 1960).
Mielőtt a továbbiakban bemutatjuk azokat a geológiai és régészeti szakirodalomból ismert
kárpátaljai lelőhelyeket, amelyek esetében a szerzők obszidián típusokat írnak le, tisztáznunk
kell magának az obszidiánnak a fogalmát. Az obszidián gyakorlatilag csak kőzetüvegből álló
savanyú (nagy SiO2 tartalmú) magmás kőzet, a felszínre törő láva gyors lehűlése által jön létre, a
többi vulkanikus eredetű üveges kőzettől több jellemző alapján is jól el lehet különíteni.
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Nasedkin (1975) szerint a kőzetstruktúra és a víztartalom terén figyelhetőek meg a
legjelentősebb különbségek. Az obszidián üvegfényű, amorf szerkezettel, kagylós töréssel
rendelkezik, továbbá a víztartalma nem haladja meg az 1 százalékot. A színe lehet szürke, fekete,
barna, vagy akár vörös (mahagóni obszidián). Keménysége a Mohs-skálán 6-6,5. A hozzá
hasonlóan szintén teljesen kőzetüvegből álló perlit ezzel szemben gömbhéjas elválású
szerkezettel és minden esetben 1 százaléknál magasabb (akár 10%) víztartalommal rendelkezik.
A szurokkő, amely szintén kőzetüvegből áll, inkább zsírfényű, emellett általában egyenetlen
törésű. A víztartalma az obszidiánénál nagyobb. Megemlíthető még a tektit és annak számtalan,
földrajzi előfordulása alapján megnevezett változata, amelyek külsőleg rendkívül hasonlítanak az
obszidiánra, de teljesen más eredettel rendelkeznek (leginkább meteoritok, üstökösök
becsapódási környezetében jönnek létre).
Szintén fontos előre leszögezni a tényt, miszerint a szláv nyelvű szakirodalomban a szerzők
gyakran külön fogalomként használják az obszidián és a vulkanikus üveg kifejezést (ld.
Nasedkin, 1963, Matskevoy és Ribatchek, 1984). Nasedkin (1963) Kárpátalja területén egyetlen
igazi obszidián lelőhelyet ír le, ugyanakkor vulkanikus üvegek előfordulásáról több helyen is
említést tesz, mint savanyú összetételű tufákban lévő törmelék. A következőkben ismertetjük a
szerzők által obszidiánnak nevezett kőzeteket, előfordulási helyüket, továbbá megvizsgáljuk,
mennyire célszerű obszidiánként azonosítani a kőzeteket a leírások alapján. Éppen ezért a
potenciális obszidián lelőhelyek esetében – ellenőrzés – céljából terepbejárásokat végeztem, ezek
eredményeit itt ismertetem és tárgyalom a dolgozatomban.
1. A geológiai és régészeti szakpublikációkban Kárpátalja területéről obszidiánt, perlites
obszidiánt, obszidián magokat és vulkanikus üveget írnak le a szerzők. Előfordulási helyüket a
megye három vulkanikus eredetű régiójára tehetjük: a Vihorlát-Gutini vulkáni vonulat, az Avashegység és a Beregszászi-dombvidék területére (Rats, 2009; Rácz, 2012).
Sobolyev et al. (1955) Ilkóc környékéről, Maleyev (1964) pedig Perecseny város vidékén ír le
"obszidián-jellegű" kőzetet minden további információ nélkül; Maleyev (1964) és Spitkovska et
al. (1969) perlites szerkezetű obszidiánról tesznek említést Szerednye mellett; Soloninko (1969)
2-5 mm nagyságú obszidián magokat ír le Szerencsfalva és Kismogyorós települések mellett (a
szakirodalmi leírás alapján ezek a kisméretű „magok” semmilyen tekintetben nem alkalmasak
eszközkészítésre); a Beregszászi-dombvidék területén több obszidián forrást is megemlítenek a
szerzők (Fiskin, 1954; Spitkovska et al., 1969; Merlitch és Spitkovska, 1974; Radzivill et al.,
1978), azonban ezek mindegyike egybeesik a perlitek lelőhelyeivel, továbbá a nagyobb
perlitbányák feltárásaival (a különböző külszíni bányákban tartott terepbejárások alapján
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megállapítottam, hogy a geológiai szakirodalom által megnevezett obszidián előfordulások
valójában perliteket takarnak).
Danilovitch (1963) a Tiszakirva település környékén lévő Cserepes patak felső folyásánál írt le
riolitos összetételű obszidiánt tartalmazó tufabreccsát, amelyről egyben azt is megjegyezte, hogy
a törmeléket elsősorban üvegszerű riolit alkotja. Ugyanott Zolotuhin (1960) vulkanikus
üvegtörmeléket ír le. Itt is a terepbejárások igazolták, hogy nincs valódi obszidián Tiszakirva
környékén. Hasonló végkövetkeztetésre jutottam a Hegyrét és Fedelesfalva települések
környékén leírt obszidián típusok esetében. Bobriyevitch (1952) a két település környékén
összesen három riolitos összetételű obszidián típust (egy vöröset és két fekete változatot) írt le,
amelyek közül az első a leggyakoribb, a másik kettő pedig csak szórványosan fordul elő. A
szerző munkájában azt írja, hogy az obszidián szövete porfíros, de annyira kevés benne a szabad
szemmel is látható fenokristály (porfíros elegyrész), hogy a kőzetet obszidiánnak lehet nevezni.
A terepbejárások során a Bobriyevitch által közel 6 négyzetkilométeres területen leírt obszidián
típusok egyikét sem sikerült felfedezni, üveges riolit változatok és perlit tömbök azonban
előfordulnak. A szakirodalmi adatok, úgymint a kőzet víztartalma (–H2O – 1,31%, +H2O –
1,08%), a petrográfiai leírása, továbbá a terepi tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy
az adott régióban nincsenek valódi obszidiánok.
A régészeti irodalomból egyetlen obszidián leírást emelnék ki. Az Ókemence I mezolitikus
lelőhelyen talált néhány pattintott tárgy nyersanyagát Matskevoy és Ribatchok (1984)
munkájukban először obszidiánnak, majd pedig vulkanikus üvegnek nevezik. A szerzők szerint
az adott kőzetet – geológiai viszonyok között – a perecsenyi járás Turjavágás település
közelében lévő bányában lehet felfedezni, petrográfiai leírásánál viszont egy geológiai
szakirodalomra (Sobolyev et al., 1974) hivatkoznak. A tanulmányból nem derül ki egyértelműen,
hogy a szerzők valóban megtalálták-e ugyanazt a nyersanyagot az említett bánya területén, vagy
csak a geológiai szakirodalomban talált leírás alapján következtettek az azonosságra. A kőzet
obszidián-mivolta erősen kétséges, erre utal a petrográfiai leírása is: felszínét világos színű réteg
fedi, amely a sósavra pezsgéssel reagál (ezt mészkő-kéregnek nevezik). A kőzetmintából a
szerzők vékonycsiszolatot készítettek, majd polarizációs mikroszkóppal vizsgálva barnás-zöldes
alapanyagról számoltak be, nagyon ritkán tűszerű krisztallitok és opak szemcsék előfordulásával.
A leírás tartalmaz még egy érdekes kijelentést, miszerint egyes helyeken az üveg klóropálba
alakul át.
A fentiek alapján a geológiai és régészeti szakirodalomban megjelölt kárpátaljai obszidián
lelőhelyek terepi felmérése után kritikusan kell hozzáállnunk a szakmunkákban megjelölt
forráshelyekhez és az ott meghatározott kőzetekhez. Általánosságban elmondható, hogy a
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szerzők több esetben perlitet, esetleg más üveges vagy nagy üvegtartalmú kőzetváltozatokat
neveztek obszidiánnak.
IV.3.6. A kárpátaljai szarukövek problémája
A nevezéktani problémák egyik különös esete a szarukövek fogalmának használata az orosz és
ukrán nyelvű geológiai szakirodalomban. A magyar nyelvben külön megnevezés létezik az
üledékes eredetű szarukőre és a kontakt metamorf szaruszirtre, viszont az orosz és ukrán
nyelvekben mindkettőt egységesen "rogovik"-nak nevezik (ru: "роговик", "роговиковая
порода"; ua: "роговик" vagy "роговикова порода"). Ez tükröződik az 1960-ban megjelent
magyar-orosz geológiai szótárban (Geiger, 1960), ahol a "szarukő" és a "szaruszirt" orosz
megfelelője egyaránt a "роговик" vagy "роговиковая порода". Míg a keleti szláv nyelvű
geológiai, petrográfiai szótárakban leginkább csak a kontakt metamorf kőzetekre alkalmazzák a
kifejezést, egyes szintén keleti szláv geológiai tanulmányokban, publikációkban és a
térképezésben gyakran alkalmazzák kovás üledékes kőzetek megnevezésére, ráadásul az adott
kőzetek marker értékűek, hiszen földtani struktúrák határait jelzik. Az említések, leírások alapján
nem mindig egyértelmű, hogy az adott "rogovik" valójában egy kontakt metamorf eredetű
szaruszirt, vagy pedig egy kovás kőzet.
A terminológiai problémára Svetsov már 1958-ban felhívta a figyelmet, amikor megemlítette a
szaruköveket a legfőbb kovás kőzetek jellemzésénél, de csak azért, hogy leszögezze: a "rogovik"
kifejezést helytelen kovás kőzetek esetén használni (Svetsov, 1958). Wallacher 1992-es
kötetében szintén erre a problémára hívja fel a figyelmet: a kova- és kovás kőzetek petrográfiai
osztályozásánál a kovaszegregátumok "szarukőként" való említését "feleslegesnek", "zavart
keltőnek" nevezte, ezzel is rámutatva a terminológiai ellentmondásra (Wallacher, 1992). Biró
szerint az idősebb mezozoós, részben kémiai üledékes, főként triász korú kovakőzeteket nevezik
szarukőnek (Biró, 2008).
A szarukő-szaruszirt-rogovik körül kialakult problémák megoldásának első pontja a
szakirodalmi feldolgozás. A rendelkezésre álló kárpátaljai vonatkozású szakpublikációk és
kötetek feldolgozását két nagy csoportra való felosztással vittem véghez. Az első csoportba
soroltam azokat a forrásokat, amelyeknél egyértelműen kiderül, hogy a szerző(k) kontakt
metamorf kőzetről beszél(nek). A második csoportban az üledékes eredetű kovás kőzeteket
tárgyalom.
A szakirodalmi említéseket a szakmunkák megjelenésének időrendi sorrendjében közlöm.
- Szaruszirtek szakirodalmi említései Kárpátalja területéről
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Egy 1955-ben megjelent kötetben (Sobolyev et al., 1955), amely az Északkeleti-Kárpátok
vulkanikus és hipabisszikus kőzeteinek vizsgálatával foglalkozik, a szerzők "rogovik"
xenolitokat írnak le a Nagyszőlős melletti dácitkupola (minden bizonnyal a nagyszőlősi Feketehegyre gondolnak, ami egy vulkáni kúp maradványa) kőzetei között (3. ábra). A leírás szerint a
szürkésfekete kőzet struktúrája aprószemcsés, a textúrája egyenlőtlenül réteges, ásványi
összetétele: cordierit, plagioklász, anortoklász, biotit, hipersztén, spinell és magnetit. Emellett a
szerzők közlik, hogy az adott kőzet a vulkanikus kőzettestben beágyazódott üledékes zárványok
metamorfózisa által jött létre. Ebből egyértelmű, hogy az adott kőzet egy tipikus kontakt
metamorf szaruszirt (hornfels). A szerzők is megállapítják, hogy kétség kívül egy olyan
"rogovik" (adott esetben: szaruszirt) változattal állunk szemben, amely agyagos és mészköves

3. ábra: Szaruszirt-előfordulások Kárpátalján (szakirodalmi adatok és terepbejárás alapján).

üledékek metamorfizmusával alakult ki, a kék színű cordierit megléte pedig kis nyomású, de
magas hőmérsékletű képződési környezetre utal.
A szerzők szerint hasonló cordierites szaruszirt zárványok fordulnak elő a Vihorlát-Gutini
vulkáni vonulat délkeleti részében (az Avas-hegység ukrajnai részén, a Tisza bal partján), az
ottani hipabisszális intrúziók diorit- és granodiorit porfírjaiban. Az aprószemcsés, sötét kőzet
ásványi összetétele: andaluzit, cordierit, káliföldpát, opak ásványok, biotit, spinell, apatit, kloritszerpentin, karbonát, kvarc. Az adott területen nem csak zárványok formájában fordulnak elő
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szaruszirtek, hanem nagyobb kiterjedésű zónákban, egész rétegeket alkotva. Ugyanakkor a
szerzők úgy vélték, hogy ez a szaruszirt nem egy tipikus kifejlődés, amely magas hőmérsékleti
viszonyok között jött létre, sokkal inkább egy alacsonyabb hőmérsékletű változatként tekintettek
rá.
Ugyanebben a munkában lilás árnyalatú szaruszirtet említenek a Kölcsény melletti selesztovói
bánya környéki hiperszténes andezitek előfordulásainál (3. ábra). Ez a szaruszirt aleurolitos
rétegek átalakulásából jött létre, ásványai között megtalálható a kvarc, diopszid, piroxén,
tridimit, plagioklász, biotit, magnetit, szfén. Az adott aleurolit üledéket a felszín felé mozgó
magma a mélyebb rétegekben lévő paleogén korú rétegekből sodorta magával, miközben magas
hőmérséklet, de kis nyomási viszonyok között végbement a metamorfózis.
Az előzőekben tárgyalt szakmunkában említett Avas-hegységi "rogovik" kőzetek leírását
folytatja egy 1957-ben megjelent tanulmány (Lazarenko, 1957), viszont teljesen más
megvilágításba helyezi az ott vizsgált szaruszirteket. A Visk település környéki hegyek
hipabisszikus intrúzióinak és agyagpaláinak kontaktusaiban írja le a tipikus szaruszirteket (3.
ábra), amelyeknek rétegei néhol elérik a 3-4 méteres vastagságot, és a szerző véleménye szerint
– az 1955-ös szakvéleménnyel ellentétben – az összes ott lévő kontakt kőzet magas hőmérsékleti
viszonyok között képződött. A masszív, réteges textúrájú kőzet kagylós töréssel rendelkezik,
szürke színű, néha barnás árnyalattal. Ásványi összetétele: kvarc, plagioklász, káliföldpát, biotit,
diopszid, karbonát és pirit. A Visk környéki agyagos üledékek jelentős mennyiségben
tartalmaznak meszet is, ezért a szaruszirtek "alapanyaga" adott esetben a márgás üledékek
voltak. A szerző szerint a szaruszirtek gyakran jelentős mértékben karbonátosodtak és
piritesedtek, ami a kialakulásuk utáni hidrotermális átalakulásoknak köszönhető.
A fentebb említett két szakmunkában is vizsgált Visk-környéki szaruszirteket tárgyalja egy
1961-ben megjelent tanulmány (Spitkovskaya, 1961). A szerző a szaruszirtek két típusát
különbözteti meg a vizsgált területen, rámutatva, hogy több tekintetben az 1955-ös és az 1957-es
leírások is megállják a helyüket, ugyanis mindkét tanulmány egy-egy jól elkülöníthető hornfels
(szaruszirt) típust ír le. Spitkovskaya azonban részletesebben foglalkozik eredetükkel,
megállapította, hogy a magas hőmérsékleten képződött változat csak és kizárólag az alsó
szarmata

korú

gabbró-diabáz

kontaktusán

fedezhető

fel,

kialakulása

a

magma

kikristályosodásával párhuzamosan zajlott. A pannon korú diorit porfír testek kontaktusán
azonban alacsonyabb hőmérsékleten, kisebb mélységben ment végbe az átalakulás folyamata. Az
első típus a Bánya- és a Morongós-patak környékén fordul elő, ásványi összetétele: monoklin
piroxén, plagioklász, káliföldpát, kvarc, biotit, magnetit. A második változat egy szürkesötétszürke, szilánkos törésű szaruszirt, amelynek a struktúrája rendkívül hasonlít az eredeti
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üledékes kőzetére, ásványi összetétele: amfibol, biotit, klinozoizit, plagioklász, kvarc,
káliföldpát, muszkovit, klorit, magnetit, pirit és kalcit.
Spitkovskaya szerint Lazarenko 1957-es tanulmányában téves következtetésre jutott a szaruszirt
eredendő kőzetanyagát illetően, ugyanis a kémiai vizsgálatok eredményeiből kitűnik: nem márga
átalakulásával képződött (ami egyébként nem is fordul elő a vidéken) a szaruszirt, hiszen
kalcium jelentős mennyiségben nem mutatható ki.
1966-ban Spitkovskaya már mélyfúrások adatainak kielemzésével ábrázolja szelvényeken a Visk
környékén kialakult szaruszirt testeket (Spitkovskaya, 1966). A szerző az újabb kutatások által
igazolja, hogy a szaruszirtek a hipabisszikus vulkáni kőzetek (diorit-, granodiorit porfír, gabbró
diabáz, gabbró porfír) és a környezetükben lévő aleurolit és argillit rétegek kontaktusán jöttek
létre, egyes helyeken több méteres vastagságú tömegeket alkotva.
Spitkovskaya egy 1969-es tanulmányában is szaruszirteket említ a viski intrúzíós vidékről, újabb
adalékokkal kiegészítve a több stádiumon keresztül kialakuló terület rendkívül bonyolult
geológiai felépítéséről szóló információkat (Spitkovskaya, 1969).
Összefoglalásképp elmondható, hogy Kárpátalján az 1950-es évektől kezdődő intenzív geológiai
kutatások első stádiumában a terület teljes földtani megismerése volt a cél, a későbbi
évtizedekben pedig egyre inkább a vidék ércásványainak és egyéb ásványkincseinek
feltérképezése, felmérése vált fontossá. Ennek megfelelően, a későbbi szakirodalomban részletes
vizsgálatok híján újabb információkat – adott esetben az intrúziókról és a kontaktuson kialakuló
szaruszirtekről – a XX. század 60-as éveinek eredményeihez képest már nem találunk, mivel a
stratégiai fontosságú lelőhelyek máshol helyezkedtek el. A legújabb kutatások hiányának másik
okaként a Kárpátaljai Geológiai Felderítő Expedíció nevű intézmény leépítése és szakaszos
felszámolását lehetne megemlíteni.
Az eddig felsorolt szakmunkák arról tanúskodnak, hogy az 1950-60-as években a geológiai
térképezések és felmérések idején Kárpátalja több vidékén is találtak olyan környezeteket, ahol a
magmás intrúziók kontaktusán üledékes kőzetek közepes, illetve nagy hőmérsékletű, de
viszonylag alacsony nyomás közepette szaruszirtté alakultak át. Az adott kőzetek környezetének
és ásványos összetételének leírásai alapján egyértelműen megállapítható, hogy kontakt
metamorfózis által kialakult szaruszirtről, vagyis hornfelsről beszélhetünk.
- Üledékes kovás kőzetként azonosítható szarukövek szakirodalmi említései Kárpátalja
területéről
Az alábbiakban el kell tekintenünk a hornfelseknél alkalmazott szerkezeti minta használatától,
ugyanis a Kárpátalja területén – geológiai szakirodalomban – szarukőként (rogovik) megemlített
üledékes eredetű kovás kőzetek jól behatárolható földtani korszakra és területre korlátozódnak,
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ezért tárgyalásuk egységesen történik majd. Szintén fontos megemlítenünk, hogy a kárpátaljai
geológiai kutatásokban soha nem kaptak fontos szerepet a kova-, illetve kovás kőzetek. Ez alól
egyedül az ún. szarukövek képeznek kivételt, ugyanis a különböző földtani struktúrák és
korszakok elkülönítésénél helyzetjelző szerepet játszanak (markerek).
Ahogy fentebb már említettem, az elmúlt évtizedekben több szerző is felhívta a figyelmet a
szarukő fogalom sok esetbeli téves használatára. A kovás, üledékes eredetű szarukő arról kapta a
nevét, hogy felszíne a szaruhoz hasonló. Sok mindent megmagyaráz a tény, miszerint egy 1988ban, a Szovjetunióban megjelent összefoglaló munkában a szerzők kihangsúlyozták: a "rogovik"
kifejezést a második világháború előtti időkben vették át a szovjet geológusok lengyel
kollégáiktól (Vyalov et al., 1988). Ebből megállapíthatjuk, hogy az előző század 80-as éveire jól
meghonosodott Kárpátalján a "rogovik" kifejezés alkalmazása a sötét színű kovás
képződményekre. A szerzők szerint a "szarukő" szinonimájaként használták még a "kalcedonit"
és a "szilicit" kifejezéseket is.

4. ábra: Szarukő (oligocén és menilit kovás kőzetek) előfordulásai Kárpátalján (szakirodalmi adatok és
terepbejárás alapján).

Egy korábbi, 1971-ben kiadott könyvben is olvashatunk egy rövid utalást arról, hogy a
sötétszürke-fekete, néha világoskék árnyalatú kovákat Kárpátalján – lengyel mintára –
szarukőnek nevezik (Glushko és Kruglova, 1971).
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Ahogy korábban említettem, Kárpátalja területén nem fordítottak figyelmet a kovás kőzetek
kutatására, sőt, a Szovjetunió kovás kőzeteiről szóló összefoglaló kötetben nem is szerepelt
egyetlen kárpátaljai kovaféle sem (Distanov, 1976). A vidék kovás kőzeteinek egy csoportjával
egyedül Tkatchuk foglalkozott, aki még egy 1955-ben megjelent tanulmányában kalcedonitnak
nevezte el a menilit formáció kováit – ugyanis alapanyaguk nagyrészt kalcedonból állt –, ezzel
elvetve a lengyelektől átvett szarukő kifejezést (Tkatchuk, 1955). Mint számunkra az már
kiderült, 1955 után ismeretlen okból kifolyólag a szovjet geológusok mégis szarukőnek, vagy
pedig egyszerűen csak kovának nevezték a menilit formáció kovás képződményeit, nem pedig a
Tkatchuk által – jól megalapozottan javasolt – kalcedonitnak.
A szakirodalmi feldolgozás által világossá vált, hogy a Kárpátalja területén "rogovik"
kifejezéssel illetett kőzetek valójában két, teljesen különböző kőzetcsoportot alkotnak. A kontakt
metamorf eredetű szaruszirtek leírásai teljesen egyértelműek, ráadásul területileg jól
behatárolható

képződmények:

legjelentősebb

és

egyben

legjobban

tanulmányozott

előfordulásaikat az Avas-hegység északi, ukrajnai területén figyelhetjük meg (ld. korábban). Az
üledékes eredetű szarukövek viszont sokkal nagyobb elterjedési területtel rendelkeznek (4. ábra),
ráadásul a "szarukő" nevű kőzet kárpátaljai viszonylatban nem csak egy bizonyos kovás kőzetet
takar, hanem gyakorlatilag az összes olyan kovásodott vagy kovakőzetet felöleli, amely az
oligocén korú menilit formációhoz sorolható (kovásodott argillit, kovásodott aleurolit,
kalcedonit, kova).
Az eddigi eredményekből tehát kiderült, hogy a lengyel geológiai szakirodalomból a szovjet
kutatók által átvett "rogovik" szóhasználat okozta a terminológiai ellentmondásokat, továbbá a
szakirodalmi kutatás által az is nyilvánvalóvá vált, hogy kárpátaljai vonatkozásban a szarukövek
csoportjába sorolnak több kova- és kovás kőzetet is.
Mindezek után kijelenthető, hogy a szaruszirtek (hornfelsek) egyértelműen elkülöníthető
kőzetcsoportot jelentenek, azonban a szarukövek egy adott formációhoz tartozó különböző
üledékes kovakőzetek gyűjtőfogalmaként szerepelnek a geológiai szakirodalomban. Ezt jól
tükrözik a különböző geológiai szakmunkák, ahol a menilit formáció kovás kőzeteit néha
egyszerűen csak kovaként vagy szarukőként említik, de gyakran használják rájuk a kovás argillit,
aleurolit, esetleg a kalcedonit vagy szilicit kifejezéseket is (Glushko és Kruglova, 1971; Danish,
1973; Smirnov, 1973; Gabinet et al., 1976; Afanasyeva, 1979; Vyalov et al., 1981; Vyalov et al,
1988).
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V. NYERSANYAG-ELŐFORDULÁSOK
Ahogy a „Módszerek” fejezetben leírtam, a rendelkezésre álló régészeti és geológiai
szakirodalom, továbbá a földtani térképek átvizsgálása után, majd pedig a kárpátaljai múzeumok
pattintott kőeszköz gyűjteményeinek áttekintését követően célirányos terepbejárásokat végeztem.
Egy-egy viszonylag kisebb régiót alaposan átkutatva olyan kőzeteket kerestem a felszínen,
illetve feltárásokban, patak- vagy folyómedrekben, allúviumokban, amelyek makroszkóposan
hasonlítanak a múzeumok gyűjteményeiben előforduló kőeszközök nyersanyagaihoz, továbbá,
amelyek a szakirodalmi leírások alapján potenciálisan alkalmasak lehettek pattintott kőeszközök
készítésére.
A továbbiakban a terepen felfedezett potenciális kőnyersanyagokat ismertetem alapvetően
petrográfiai csoportosítást alkalmazva. A kőzetek bemutatásánál leírom makro- és mikroszkópos
jellemzőiket, területi előfordulásukat és geológiai hátterüket, továbbá, amennyiben az adott
mintából készültek egyéb műszeres vizsgálatok, azok eredményeit is közlöm és értelmezem.
V.1. Vulkáni és vulkáni eredetű kőzetek
Ebbe a csoportba soroltam azokat a terepen begyűjtött geológiai és régészeti mintákat, amelyeket
vulkáni és vulkáni eredetű kőzetként azonosítottam. A vulkáni kőzet névvel a lávakőzeteket, a
vulkáni eredetűvel pedig a piroklasztikumokat (elsősorban tufa és tufit) különbözetettem meg és
használom a dologzatomban. Kárpátalja területének közel 13 százalékát borítják vulkáni
képződmények, ezeken belül a felszínen található lávakőzetek aránya valamivel magasabb a
piroklasztikumokhoz képest. A felszínen megtalálható intrúziók aránya – a lávakőzetekhez és a
piroklasztikumhoz képest – rendkívül alacsony (Gönczy, 2009).
V.1.1. Vulkáni kőzetek
V.1.1.1. Királyházi üveges dácit (hialodácit)
Makroszkópos leírás. Az üveges dácit természetes kérge szürke vagy sötétszürke, ritkábban
világoskék árnyalatú. A kérge gyakran erősen kilúgozódott, elmállott, a kipattogzott
ásványszemcsék helyén különböző méretű üregek maradtak. A friss törési felülete fekete,
mattfényű, az alapanyagban gyakoriak a világos, fehér színű ásványszemcsék (földpátok) (5.
ábra). Kisebb üregek csak nagyon ritkán fordulnak elő benne, kisebb repedések, illetve elválási
felszínek gyakrabban. A masszív, rideg, üveges kőzet gyengeségi felületeit ezek a kisebb
repedések okozzák, ennek ellenére a válogatott darabok tökéletesen alkalmasak pattintott
eszközök készítésére. A kőzet kagylós töréssel rendelkezik, jól alakítható nyersanyag.
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5. ábra: A királyházi üveges dácit.

Mikroszkópos leírás. Az üveges dácit mintákból készült vékonycsiszolatok polarizációs
mikroszkópos vizsgálatánál jól megfigyelhető a porfíros szövet. A jelentős mennyiségű,
viszonylag sötét, szürkésbarna alapanyag izotróp kőzetüvegből áll, amelyben nem túl jelentős
(10-15%) mennyiségben különböző méretű sajátalakú plagioklász, amfibol, ortopiroxén
fenokristályok, továbbá ezen ásványok aggregátumai fordulnak elő (6. ábra).

6. ábra: A királyházi üveges dácit mikroszkópi képe –az alapanyagban a mikrolitek-mikrokristályok
irányított elrendezésűek, az aggregátumot üvegzárványos és üveges szegélyű plagioklász, továbbá ortopiroxén
alkotja (a – 1N; b – +N).
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A plagioklászok gyakran poliszintetikusan ikresedtek, a kristályok zónásak és – a magjuk –
üvegzárványosak, szegélyükön vékony zárványmentes továbbnövekedés figyelhető meg (7.
ábra). Az alapanyag ezen kívül nagymértékben tartalmaz apró, tűszerű plagioklász
ásványszemcséket, amelyek a folyásiránynak megfelelően irányítottan helyezkednek el. Ezek a
mikrolitek-mikrokristályok gyakran körülfolyják a fenokristályokat és a zárványokat (8. ábra).

7. ábra: A királyházi üveges dácit jellemző mikroszkópi képe – összetetten ikres, zónás, belső részén
üvegzárványos palgioklász fenokristály (a – 1N; b – +N).

8. ábra: A királyházi üveges dácit mikroszkópi képe – sajátalakú hornblende fenokristály (a – 1N; b – +N).

Elektron-mikroszondás vizsgálat. Az elektron-mikroszondás vizsgálatok célja az volt, hogy az
egyes kőzetalkotó ásványokról és a kőzetüvegről pontos összetételi adatokat kapjunk, ezáltal a
geológiai és a régészeti mintát még pontosabban össze tudjuk hasonlítani. További célként tűztük
ki, hogy információt kapjunk a kőzetet létrehozó magmás folyamatokra. Ez utóbbi segítségével a
dácitot a közelben előforduló rakaszi obszidián (ld. később) részletes vizsgálati eredményeivel
összevetve a két kőzet genetikai rokonságát vizsgáltuk. A vizsgálat két mintát vizsgáltunk meg, a
KH-1R és KH-1G jelzésűt. Az első régészeti lelet, a második geológiai minta volt. Az elektronmikroszondás vizsgálat megerősítette a petrográfiai leírás eredményeit, miszerint mind a
régészeti, mind a geológiai mintában az alapanyagot főleg apró plagioklász lécek és kőzetüveg
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alkotja (9.1. ábra). A fenokristály generációban amfibol, ortopiroxén és plagioklász található
(9.2-3. ábra). A leggyakoribb fenokristályok mindkét mintában az üde, erősen zónás, és a
rezorbeált (visszaoldott) belsejű plagioklász (9.2. ábra).
A plagioklász összetétele széles spektrumban változik, a nagyobb méretűek zónásak, a kisebb

1

2

3

9. ábra: Királyházi dácit: 1 – az alapanyag képe. Az apró, irányítottan elhelyezkedő plagioklász-lécek
között kőzetüveg van (KH-1R minta); 2 – zónás plagioklász fenokristály rezorbeált maggal (KH-1G
minta); 3 – amfibol és plagioklász ásványok összenövése (KH-1G minta), visszaszórt elektronképek.

szemcsék általában homogének. A zónás
plagioklász

magja

összetételű,

a

labradoritos-bytownitos

perem

felé

savanyodik.

Legsavanyúbb (andezines, ritkán labradoritos)
összetételűnek az alapanyagban előforduló apró
léces plagioklászok bizonyultak (3. melléklet).
Az amfibollal együtt előforduló plagioklász
zárvány szintén andezines (10. ábra). Az
amfibol uralkodóan edenites-pargasitos/Mghastingsites összetételű, ritkán átcsúszik a
10. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközökben
(R) és a terepi mintákban (G) mért plagioklászok
összetétele.

ferroedenit mezőbe, a fenokristályoknál vékony
reakciószegély alakul ki (11. és 12. ábrák, 5.
melléklet). Az ortopiroxének – összetételük

alapján – a klinoensztatit mezőbe (de a klinoferroszilit mező határához közel) esnek, közel a
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11. ábra: Amfibol (Amf) fenokristály,
vékony reakciószegéllyel. Mellette kisebb
plagioklász
(Plag)
szemcse
látható
(visszaszórt elektronkép, KH-1R minta).

12. ábra: A dácit és az obszidián
kőeszközökben (R) és a terepi mintákban (G)
mért amfibolok összetétele, Leake et al. (2004)
rendszerében.

klinoferroszilithez (13. ábra, 4. melléklet). Az ortopiroxén és a plagioklászok összenövése egyes
esetekben szintén megfigyelhető (14. ábra). A kőzetüveg igen savanyú, SiO2 tartalma 78-79%, a
K2O tartalma magas, és jelentősen meghaladja a Na2O tartalmát (6. melléklet).

13. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközökben (R)
és a terepi mintákban (G) mért piroxének összetétele,
Morimoto et al. (1988) rendszerében.

14.
ábra:
Zónás
ortopiroxén
(Opx)
fenokristály, plagioklásszal (Plag) összenőve
(visszaszórt elektronkép, KH-1R minta).

Egyéb vizsgálatok. ICP-OES és ICP MS. A III. fejezetben ismertetett terminológiai probléma
miatt pontosabb meghatározásra volt szükség, ennek érdekében kémiai vizsgálatra került sor. A
vizsgálat szintén ugyanarra a két reprezentatív, üde mintára terjedt ki, amelyből az elektronmikroszondás vizsgálatok is készültek (KH-1R és KH-1G). A kémiai vizsgálat eredményei azt
mutatják, hogy mindkét megelemzett kőzetminta savanyú összetételű, az SiO2 tartalmuk 66,87,
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illetve 67,42 százalék, ennek megfelelően a nyersanyagot dácitként lehet azonosítani (15. ábra, 2.
melléklet).
Az összalkália tartalom (~7%) alapján a kőzetek a szubalkáli sorozatba tartoznak, a Na2O
tartalom valamivel meghaladja a K2O tartalmat. A magas, 3% feletti K2O tartalom alapján a
kőzetek a „magas K-tartalmú”
(high-K) sorozatba tartoznak
(Ewart, 1982). A nyomelemeket
tekintve a sokelemes diagram
azt mutatja, hogy a Nb, P és a
Ti

viszonylagos

anomáliát

negatív

mutat

a

többi

elemhez képest (16. ábra). A
ritkaföldfémek

kondritra

normált diagramja a könnyű
jelentős

RFF-ke
mutatja
15. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközök (R) és terepi minták
(G) TAS diagramja (alapdiagram Le Bas et al. 1986).

dúsulását

a

nehéz

ritkaföldfémekhez

képest,

emellett gyenge negatív Euanomáliát mutat (17. ábra).

A petrográfiai és elektron-mikroszondás vizsgálatok alapján a magas (50%-ot jelentősen
meghaladó) üvegtartalom miatt a kőzet megnevezésében alkalmazhatjuk a „hialo” előtagot, ami
ógörög nyelven „üveget” jelent
(hyalos). Ennek megfelelően, a
királyházi

többrétegű

telepeken

használt

elsődleges

pontos

petrográfiai

nyersanyag

paleolit

megnevezése üveges dácit vagy
hialodácit

(Rácz,

petrográfiai,

2009b).

A

ásványkémiai

és

kőzetkémiai

vizsgálatok

eredményei azt mutatják, hogy a
régészeti

és

annyira
16. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközök (R) és terepi
minták (G) primitív köpenyre normált sokelemes diagramja.
Primitív köpeny adatok Sun és McDonough (1989) alapján.
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kőzetanyaguk
mondható.

geológiai
hasonló,

minta
hogy

azonosnak

Előfordulás. A kőzet Kárpátalja
nagyszőlősi járásának északkeleti
végében, a királyházi (verécei)
külszíni bánya környéki dácit
szubvulkáni test kontaktusánál
fordul elő a Tisza folyó IX. és X.
tagolatlan ártér feletti teraszainak
löszszerű

üledékében

(18.1-2.

ábrák) (GPS: N48°10'27.6" –
E23°10'16.0").
használták
17. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközök (R) és terepi minták
(G) kondritra normált RFF diagramja. Kondrit adatok Sun és
McDonough (1989) alapján.

eszközkészítő

Ezt
a

a

kőzetet

paleolitikum
mesterei

az

őskőkor különböző szakaszaiban,

ennek a terepen is látható bizonyítékai vannak, ugyanis a geológiai minták közvetlen közelében
gyakran találkoztam pattintott, megmunkált eszközökkel, pattintékokkal, amelyeknek különböző
mértékben patinizálódott a felszíne.

18. ábra: 1 – Királyháza, Veréce és a dácitbánya fekvése (forrás: Google Earth); 2 – a verécei dácitbánya
látképe; 3, 4 – üveges dácittömbök a bánya keleti és déli peremterületén. Vörös körökkel a régészeti
lelőhelyeket, feketékkel pedig a geológiai minták előfordulását jelöltem.
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19. ábra: Királyháza-Veréce és Tiszakirva környékének egyszerűsített geológiai térképe (B. Matskiv és V.
Kuzovenko (2003) alapján ősszeállította: B. Matskiv).

A kőzet kisebb (néhány centiméter átmérőjű) és nagyobb (akár 1 méter átmérőjű) tömbjei
megtalálhatóak a külszíni bánya legmagasabb peremi részében, a bányától délre található, közel
220-230 méter magas domb gerincén, továbbá a bányából a falu irányába vezető földút
közvetlen közelében is (18.3-4. ábrák). A terület a Vihorlát-Gutini vulkáni vonulaton belül az
Avas-hegység északkeleti, ukrajnai részén található, kialakulása a miocén vulkanizmussal
hozható összefüggésbe, szerkezetileg a kucsavai vulkanikus komplexumtól keletre elterülő
hatalmas szubvulkáni dácit, andezit-dácit és riodácit testekhez kapcsolható (19. ábra).
Az üveges dácittömbök a riolit-dácit, andezit-dácit, illetve a dácit szubvulkáni testek kontaktusán
fordulnak elő. A szubvulkáni testeket tehát nyugatról az andezitből és annak tufáiból, illetve
tufitjaiból álló kucsavai komplexum, északi-északnyugati irányból pedig az üledékes ilnicai
formáció határolja (agyagok, argillitek, homokkövek és széntartalmú tufitrétegek).
A vizsgált területet északon-északkeleten a szinyáki formáció riolittufái és riolit-dácitjai
határolják. Keleti peremén újra az ilnicai és a szinyáki formációk zárják, továbbá az obavai
formáció, amely andezit-bazaltokból áll. A szubvulkáni testeket délről az ilnicai formáció
üledékes kőzetei határolják (Matskiv és Kuzovenko, 2003).
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V.1.1.2. Kárpáti 3 obszidián
A Rakasz és Kisrákóc környékén megtalálható obszidiánt 2008-ban integrálták a kárpáti
obszidiánok csoportjába (Rosania et al., 2008).
Makroszkópos leírás. A kőzet
természetes formájában világosvagy

sötétszürke

mállási

kéreggel rendelkezik, felszíne a
ásványszemcsék

kipattogzódó

miatt gyakran lyukacsos, mállott
(20. ábra). Ugyanez a jelenség a
pattintott

kőeszközökön

is

megfigyelhető. A frissen tört
felület fekete, üvegfényű, szabad
szemmel is jól láthatóak egyes
ásványszemcsék, zárványok. A
kőzet törése kagylós, gyengeségi
felületet

csak

mennyiségben
maximum
20. ábra: A rakaszi, kárpáti 3 obszidián fekete változata.

a

kis

előforduló,
2-3

mm-es

ásványszemcsék és zárványok,
továbbá a változó méretű (a
nagyobb tömbökben akár több
centiméter hosszú) repedések
eredményeznek.
vékonyabb

kőzet

A

szilánkjai

sem

engedik át a fényt.
Az

általam

végzett

újabb

terepbejárások és a gyűjtött
minták

feldolgozása

alapján

elmondható, hogy a kárpáti 3
obszidián

két

rendelkezik,

a

altípussal
különbségek

pedig makro- és mikroszkópos
21. ábra: A rakaszi, kárpáti 3 obszidián sötétszürke változata.
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szinten is jól észrevehetőek. Az

első típus esetében a frissen tört felület fekete, üvegfényű, egyes esetekben szürke irányított
sávok figyelhetőek meg benne. A második változat frissen tört felülete viszont sötétszürke,
mattfényű, sötétebb sávok csak kis mennyiségben vannak jelen. A kőzet alapanyagában nagy

22. ábra: A rakaszi, kárpáti 3 obszidián mikroszkópi képe – ortopiroxén fenokristályok a sávos, fluidális
jellegű alapanyagban (a – 1N; b – +N).

mennyiségben vannak jelen a szabad szemmel is látható szferolitos képződmények (21. ábra). Ez
a jellegzetesség a fekete színű kárpáti 3 változatnál csak nagyon ritkán fordul elő.
Mikroszkópos leírás. Mikroszkóp alatt a kőzet mindkét változata vitroporfíros szövetű, benne jól
látható a láva folyása következtében kialakult fluidális jelleg (22. ábra). Az alapanyagban világos
sávok és – ritkábban – sötétebb sávok váltakoznak. A kőzet szövetében mikrolitok (krisztallitok)
fordulnak elő, amelyek látványosan körbefolyják a gyakran aggregátumokba tömörült
fenokristályokat (23. ábra). Ezeket a felszakított zárványokat (általában 4-5, de maximálisan 10
térfogatszázalék) sajátalakú plagioklász, rombos és monoklin piroxén, amfibol és biotit alkotják.

23. ábra: A rakaszi, kárpáti 3 obszidián mikroszkópi képe – földpátokból és klinopiroxénből álló zárvány
(a – 1N; b – +N).

Az egyedi kristályok uralkodóan 250-750 µm, a ritkán előforduló aggregátumok mérete
általában 500-2000 µm között mozog. A plagioklászok zónásak, ikerlemezesek, a magjukban
üvegzárványokat tartalmaznak és rezorpció is megfigyelhető bennük (24. ábra). Akcesszóriák:
magnetit és cirkon.
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24. ábra: A rakaszi, kárpáti 3 obszidián mikroszkópi képe: zónás, belül üvegzárványos, rezorbeált
plagioklász fenokristály (a – 1N; b – +N).

25. ábra: A rakaszi, kárpáti 3 obszidián sötétszürke változatának mikroszkópi képe – ásványszemcsék
szegélyén vagy az alapanyagban elkülönülten megjelenő szeferolitos üvegfoltok (a – 1N; b – +N).

A kőzetben egyes helyeken megfigyelhető, amint a
zárványok

a

folyásiránnyal

párhuzamosan

szétesnek és az ásványszemcsék eltávolodtak
egymástól.

Az

üveg

átlátszó,

színtelen,

törésmutatója Nasedkin (1963) mérései alapján
N=1,482, Petruny (1972) szerint N=1,498±0,001,
ami savanyú összetételre utal.
A zárványok – megjelenésük alapján – még nagy
mélységben, a kitörés előtt alakultak ki. A kárpáti 3
obszidián
26. ábra: A RAK-30R minta üveges
alapanyaga (visszaszórt elektronkép).

sötétszürke

vékonycsiszolatban

jól

változatánál

a

megfigyelhetőek

a

szferolitos képződmények, amelyek áteső fényben

barna színűek és egyes ásványok körül jönnek létre (25. ábra). Ez a jellegzetesség az obszidián
fekete változatánál nem jelentkezik tömegesen.
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27. ábra: Olivin fenokristály (visszaszórt
elektronkép, RAK-30G minta).

28. ábra: Zónás plagioklász fenokristály
(visszaszórt elektronkép, RAK-30G minta).

29. ábra: Zónás amfibol fenokristály
(visszaszórt elektronkép, RAK-30G minta).

30.
ábra:
Klinopiroxén
fenokristály
(visszaszórt elektronkép, RAK-30G minta).

31. ábra: Zónás klinopiroxén (Cpx)
fenokristály (visszaszórt elektronkép, RAK30G minta).

32. ábra: Ortopiroxén és ilmenit összenövése
(visszaszórt elektronkép, RAK-30G minta).

Elektron-mikroszondás vizsgálat. A vizsgálat során egy régészeti (RAK-30R) és egy geológiai
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(RAK-30G) minta került megmérésre. Az alapanyag mindkét minta esetében szinte teljes
mértékben üvegből áll, az apróbb krisztallitokat közelebbről nem lehet meghatározni (26. ábra).
A RAK-30R jelzésű mintában a fenokristályok csoportját plagioklász, klino- és ortopiroxén,
amfibol és ilmenit alkotják. A RAK-30G mintában ezen kívül az elektron-mikroszondás mérések
nagyon ritkán és kis méretben olivint is kimutattak (27. ábra, 7. melléklet). Az amfibol szintén
nagyon ritka és csak mikrofenokristályokat alkotnak. A fenokristályként előforduló nagyobb
méretű plagioklász szemcsék mindkét mintában zónásak (28. ábra), a kisebbek (<50 µm)
homogének. Összetételük szerint a nagyobb méretű, zónás fenokristályok magja andezineslabradoritos, ritkábban bytownitos, szegélyük andezines-labradoritos, míg a kisméretű homogén
plagioklászok andezines-labradoritos összetételűek (ld. 10. ábra, 3. melléklet).
Az amfibol szintén gyakran zónás, de csak a RAK-30G mintában (29. ábra), kémiai összetétele
alapján pargasitos összetételű. Emellett azonban a régészeti mintában ferropargasit/hastingsites
összetételű amfibolt is előfordul (ld. 12. ábra, 5. melléklet). Rombos piroxén (klinoferroszilites
összetétellel, ami azonban a klinoensztatit határához közel esik) mindkét mintában megtalálható
(ld. 13. ábra). A klinopiroxének között kisméretű, nem zónás kristályok mindkét mintában (30.
ábra), a nagyméretű zónás kristályok viszont – igaz, csak elvétve – kizárólag a geológiai
mintában fordulnak elő (31. ábra). Helyenként ortopiroxén és ilmenit ásványok aggregátumai is
megtalálhatóak (32. ábra, 7. melléklet). A klinopiroxének összetételük alapján augitosak, azon
belül azonban változatosak (ld. 13. ábra, 4. melléklet). Az alapanyagot alkotó kőzetüveg

33. ábra: 1 – a kárpáti 3 obszidián geológiai forráshelye Rakasz és Kisrákóc települések között (vörös
körökkel a régészeti, feketékkel a geológiai lelőhelyeket jelöltem); 2 – savanyú összetételű,
agglomerátumos tufába ágyazódott obszidiántömb Rakasztól északra; 3 – a Rakasztól északra található
patakmeder obszidián- és perlittömbökkel.
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összetétele erősen savanyú, 73-74% SiO2 tartalmú (6. melléklet).
Egyéb vizsgálatok. ICP-OES és ICP MS. A két reprezentatív minta kémiai elemzése 70,40,
illetve 70,94 százalékban mutatott ki SiO2 tartalmat, (a LOI 0,4 és 0,3 százalék volt), ennek
megfelelően a nyersanyagot riolitos összetételűnek lehet azonosítani, az igen jelentős (>90%)
kőzetüveg-tartalmat és az egyéb tulajdonságokat is figyelembe véve, obszidián (2. melléklet). Az
összalkália-tartalom meghaladja a 7 %-ot, azon belül a K2O és a Na2O közel azonos, a kálium
tartalom valamennyivel meghaladja a nátriumét. A magas (>3,5 %) K2O tartalom alapján a
kőzetek a „magas K-tartalmú” (high-K) kőzetsorozatban tartoznak (Ewart, 1982). A
nyomelemek közül a – királyházi dácithoz hasonlóan – a Nb, P és a Ti mutat negatív anomáliát a
többi nyomelemhez képest, és a kondritra normált RFF eloszlása is hasonló ahhoz, az obszidián
negatív Eu-anomáliája valamivel jelentősebb, mint a dácité.

34. ábra: Rakasz és Kisrákóc környékének egyszerűsített geológiai térképe (B. Matskiv és V. Kuzovenko
(2003) alapján ősszeállította: B. Matskiv).

Az anyagvizsgálatok alapján elmondható, hogy habár kisebb különbségek mutatkoztak a
régészeti és a geológiai obszidián minta összetétele között, ez elsősorban annak köszönhető,
hogy a bennük előforduló fenokristályok-aggregátumok csak kis mennyiségben fordulnak elő,
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melyek közül a legritkábban előfordulók (pl. zónás klinopiroxén) jelenléte esetlegesnek
mondható. Mindazonáltal egyértelműen kijelenthetjük, hogy a régészeti és a geológiai minta
eredete

azonos,

ugyanarról

a

kőzetről beszélhetünk.
Előfordulás.

A

kőzet

két

változatának különböző méretű
(néhány centimétertől több tíz
centiméterig) tömbjei Kárpátalja
huszti

és

ilosvai

járásának

határán, a Rakasz és Kisrákóc
települések
35. ábra: Rakasz környékén felfedezett pattintott régészeti
leletek (a jobb oldali felső tárgy kivételével – amely valamilyen
erősen átkovásodott üledékes kőzet – mindegyik kárpáti 3
obszidiánból készült).

közötti

területen

fordulnak elő (33. ábra) (GPS:
N48°13'54.0" – E23°11'03.4"):
Rakasztól északra, a Falusi nevű

patak felső folyásánál, és a Kisrákóctól délebbre eső területeken, a harmadidőszaki szinyáki
formáció savanyú összetételű, agglomerátumos tufáiban (34. ábra) (Matskiv és Kuzovenko,
2003). A természetes kérgük nagyon hasonlít a perlit tömbök kérgéhez. Erodált talajfelszínen,
továbbá patakmedrekben még ma is gyűjthetőek, ráadásul a geológiai minták mellett gyakran
pattintott, megmunkált szilánkokat és eszközöket is találtam (35. ábra). A terület a VihorlátGutini vulkáni vonulat Nagyszőlősi-hegységének központi részét képezi.
V.1.1.3. A királyházi dácit és a rakaszi obszidián összehasonlítása
A királyházi dácitot és a rakaszi
obszidiánt
kémiai

hasonló ásványos
összetételük,

és

szöveti

hasonlatosságaik, valamint a két
nyersanyag
való

lelőhely

egymáshoz

közelsége

miatt

magmagenetikai

szempontból

is

érdemesnek tartottam összevetni,
elsősorban abból a célból, hogy a
két előfordulás lehetséges genetikai
rokonságát bizonyítsam.
36. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközök (R) és terepi
minták (G) minták alapanyagának (kisebb méretű jelek) és az
alapanyag üvegtartalmának (nagyobb méretű jelek) TAS
diagramja (alapdiagram Le Bas et al. 1986).
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A két kőzet teljes kémiai és
elektron-mikroszondás

vizsgálati

eredményeinek összevetése alapján elmondható, hogy azok magmagenetikailag rokon kőzetek,
azon belül a rakaszi obszidián a királyházi dácitnak egy differenciáltabb változata. Ezt jól
mutatja a teljes kőzetkémiai adatokat tartalmazó TAS diagram, miután a négy elemzett kőzet
összetétele közel egy magmás differenciációs trendre esik (ld. 15. ábra). Az alapanyagokban
előforduló kőzetüveg elektron-mikroszondás elemzési eredményeiből szerkesztett TAS
diagramon egyrészt jól megfigyelhető a kőzetüveg savanyúbb jellege a teljes kőzethez, valamint
a teljes alapanyag összetételéhez viszonyítva (36. ábra).

37. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközök
(R) és terepi minták (G) SiO2-Sr/Rb
diagramja.

38. ábra: A dácit és az obszidián kőeszközök
(R) és terepi minták (G) U-Th diagramja.

A differenciáció jellegét jól érzékeltetik a SiO2-Sr/Rb, valamint a Th-U diagramokon a négy
elemzési eredmény közel egy differenciációs trendre esése (37-38. ábrák, Samuels et al., 2007).
Az obszidián és a dácit azonos magmaforrását a gazdag RFF tartalom, valamint az
inkompatibilis nyomelemek hasonló eloszlása igazolja (ld. 16-17. ábrák). A Ti és a P kis
különbségét a kétféle kőzetben előforduló amfibol mennyiségének különbsége indokolja.
A dácit és az obszidiánban előforduló plagioklász zárványok, illetve fenokristályok összetételi
tartományának széles átfedése szintén megerősíti a két kőzet azonos genetikáját (ld. 10. ábra).
A plagioklászon kívül mindkét kőzetben azonos típusú és hasonló összetételű amfibol és
ortopiroxén fordul elő, ami ugyancsak a két kőzet azonos eredetére utal. Az ortopiroxén (és az
egyik obszidiánban elvétve előforduló olivin) primitív, köpeny eredetű, kevéssé differenciált
magma eredetet jelez. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az obszidiánban (mind a
kőeszközben, mind a terepi mintában) a rombos piroxén mellett augitos összetételű monoklin
piroxén is előfordul (ld. 13. ábra). Az amfibolok összetétele szintén közel azonos a kétféle
kőzettípusban, uralkodóan edenites-pargasitos/Mg-hastingsites összetételűek, az obszidián
kőeszközben azonban ritkán egy ettől eltérő összetételű, ferropargasitos/hastingsites is előfordul.
(ld. 12. ábra).
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A kémiai és az ásványkémiai adatok tehát összességében azt mutatják, hogy a királyházi dácit és
a rakaszi obszidián genetikája közös, feltehetőleg egy magmakamrából származnak, közel
azonos időben, ugyanazon kitörés termékeként jöttek létre. Az obszidián azonban ugyanannak a
magmának egy erőteljesebben differenciált, frakcionált képződménye.

V.1.2. Egyéb vulkáni eredetű kőzetek
A vulkáni eredetű kőzetek csoportjába soroltam azokat a metaszomatikusan átalakult kőzeteket,
amelyek a Beregszászi-dombvidék területén fordulnak elő. A dombság geológiai szempontból
harmadidőszaki vulkanikus eredetű képződmény (Lyashkevich, 1995), amely a Kárpátaljaisíkságból

emelkedik

ki,

legmagasabb pontja a beregszászi
Nagy-hegy csúcsa – 365,5 m. A
dombság elsősorban a felszínre
törő

riolitból

és

annak

piroklasztitjaiból, főleg tufáiból
áll. A felszínen és a felszín
közelben rioliton és riolittufán
kívül perlitet és tufitot lehet még
találni.
39. ábra: A nagymuzsalyi Fehér-bányából
porcelánszerű, kovásodott, opálosodott kőzetek.

származó

A

dombvidék

területére

szinte

jellemző,

teljes

hogy

az

utóvulkáni folyamatok révén a
vulkáni eredetű és az üledékes
kőzetek

jelentős

metaszomatikusan

része
átalakult,

aminek következtében változatos
szerkezetű és színezetű kovásodott
és opálosodott kőzetek jöttek létre
(39.

ábra).

metaszomatikus
40. ábra: Nagymuzsaly település környékéről származó őskori
pattintott lelet, amely a helyi, porcelánszerű, kovásodott,
opálosodott tufából készült.

Az

átitatásos

átalakulás

a

kőzetrétegeket

különböző

mélységekben

különböző

mértékben alakította át, a törések
mentén a felszínre törő kovasavban gazdag oldatok a felszín közelében kovásodott riolit, -tufa és
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-tufit kőzetek létrejöttét eredményezték (Leye et al., 1971, Fishkin, 1958). A kovásodott tufák és
tufitok legtipikusabb előfordulásai a Nagymuzsaly település északi részén lévő Fehér-bányában,
továbbá Kovászó mellett találhatóak. A nagymuzsalyi feltárásban több helyen egészen
porcelánszerű kovásodott tufákat is fel lehet fedezni, ebből az anyagból pattintott tárgyak is
készültek az őskorban (40. ábra). A tömör, tökéletes kagylós töréssel rendelkező kőzet a fehér
színtől a rozsdabarnáig minden változatban megtalálható, de nem tömbök, hanem rétegek
formájában. A porcelánszerű kovásodott tufa homogén szövetű, viszont előfordulnak benne
változatos méretű és szabálytalan alakú üregek, amelyek gyakran kaolinittel vannak kitöltve.
A dombvidéken végzett terepbejárások számos új eredménnyel szolgáltak a régészeti és a
geológiai kutatások számára egyaránt. 2006 és 2007 folyamán a Beregszászi-dombvidék
területén a régészeti szakirodalomból (Tkatchenko, 2003) ismert 7 telepen kívül mintagyűjtések
alkalmával sikerült felfedeznem még további 4 vagy 5 felszíni lelőhelyet. Az új lelőhelyek
mennyisége körüli bizonytalanság a régészeti szakirodalom pontatlan leírásaiból származik. A
felszínen megtalált, egyértelműen ember által megmunkált, pattintott tárgyakat régészeknek is
megmutattam (Kobály Józsefnek, Serhiy Rizhovnak, Larissa Kulakovskának, Vitaliy Usiknak),
akik a leletek többségét a felső paleolit kőiparokba sorolták, néhány tárgy azonban minden

2 km
41. ábra: A Beregszászi-dombvidék. Vörös körökkel a régészeti lelőhelyeket, feketékkel pedig a helyi
nyersanyagforrásokat jelöltem.
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bizonnyal a paleolitikum középső és alsó korszakából származik.
A régészeti lelőhelyek a Beregszászi-dombvidék területének három részén koncentrálódnak: a
nyugati, a központi és a keleti régiókban (41. ábra). A nyugati csoport Beregszász várostól
délkeleti irányban helyezkedik el, szakirodalomból összesen 7 paleolit lelőhelyét ismerjük

42. ábra: A Bene mellett található Kelemen-hegy.

(közülük egy in situ), további 2 felszíni telepet 2006-2007-ben sikerült felfedezni (Rácz, 2009b).
A központi csoport Nagymuzsaly településtől északra helyezkedik el. A korábban publikált
régészeti szakirodalom alapján innen nem ismerünk paleolit telepeket, viszont az utóbbi évek
terepbejárásainak köszönhetően 3
felszíni

lelőhelyet

felfedeznem.

A

keleti

sikerült
csoport

paleolit telepei a Bene és Kovászó
települések

közötti

területen

helyezkednek el. Szakirodalomból
összesen

két

benei

ismerünk

(Tkatchenko,

telepet
2003),

amelyek közül az egyiket biztosan
sikerült

azonosítani és

gazdag

leletanyagot gyűjteni a területéről.
43. ábra: A Kelemen-hegyről előkerült pattintott tárgyak.

A leletek egymástól 80 méterre
koncentrálódnak két központban a

Kisvártető nevű 55-60 méter magas domb lapos tetejének délkeleti részén.
Új felfedezésnek számítanak azok a leletek, amelyek a Benétől közel 1,5 kilométerre fekvő
Kelemen-hegyen kerültek elő (42. ábra). A közel 30-40 méter magas domb a síkságból
emelkedik ki, nagyobb részét erdő borítja. A domb metaszomatikusan átalakult, kovásodott és
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opálosodott riolittufából áll (Prichodko és Koren, 1985), északi oldalán egy kisebb (4x2 m) és
egy nagyobb (6x6 m) barlang található, délnyugati oldalán pedig további két barlang (az egyik
több méter hosszú, folyamatosan alacsonyodó, a másikat szinte állandó jelleggel víz tölti ki).
Az északi oldalon lévő barlangokban és a közvetlenül felettük lévő dombtetőn pattintott
tárgyakat találtam (összesen 10-12 darabot) (43. ábra), amelyek a helyi metaszomatikus tufából
készültek. A fentebb már megnevezett régészek nem tudták egyetlen iparhoz sem besorolni a
leleteket, elmondásuk szerint az új lelőhelyek részletesebb megismeréséhez próbaásatásokra
lenne szükség.
Megjegyzem, hogy az eddigi szakirodalmi adatok alapján Kárpátalján jelenleg csak egy olyan
barlangi lelőhelyet ismerünk, amelyben paleolit korú leleteket találtak, ez a Molochniy Kamin
(magyarul: Tejkő-barlang) (Tkatchenko, 2003).
A továbbiakban a Beregszászi-dombvidék metaszomatikusan átalakult kőzeteit ismertetem.
V.1.2.1. Metaszomatikus riolittufa I

44. ábra: 1 – metaszomatikus riolittufa I; 2 – metaszomatikus riolit I; 3 – metaszomatikus riolittufa II; 4 –
metaszomatikus tufit I.

Makroszkópos leírás. A kőzet masszív, kovás megjelenésű, rendkívül finomszemcsés, kagylós
töréssel rendelkezik, sötétszürke (44. ábra: 1). A szövete nagyrészt homogén, egyes helyeken
szabálytalan alakú sötétebb foltok fordulnak elő. A kéreghez közeli részeknél változik az anyag
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minősége, növekszik a szemcseméret és a kéreg alatt közvetlenül fehér foltok jelennek meg. Bár
apróbb üregek érces kiválással és hajszálrepedések előfordulnak benne, mégis jól
megmunkálható, könnyen pattintható anyag.

45. ábra: A metaszomatikus riolittufa I jellemző mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Mikroszkópos leírás. Mikroszkóp alatt jól látható, hogy az alapanyagban különböző
szemcseméretű mikrokristályos kvarc (szögletes), opak ásványok, továbbá agyagásvány
szemcsék fordulnak elő. A vékonycsiszolatban áteső fényben és keresztezett nikolok között is jól
megfigyelhető az eredeti kőzet tufára jellemző struktúrája, amit a kőzet rétegzettsége és
egyenletes finom szemcsemérete jelez. Ezen kívül, szabálytalan alakú mikrorepedések is

46. ábra. A metaszomatikus riolittufa I jellemző elektronmikroszkópos felvétele (12. számú minta).
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előfordulnak (45. ábra).
Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. A mikrokristályos kvarcból álló alapanyagban rendkívül
gyakoriak a különböző méretű pórusok (a legnagyobbak 60-80 µm), amelyeknek a falán
kvarckristályok találhatóak. Az üregekben néha kalcit is előfordul. A kőzetben elvétve találunk
még cirkont és a teljes csiszolatban szétszórva, különböző méretű (<5 µm) TiO2 szemcséket (46.
ábra).

47. ábra: A Beregszász és Nagymuzsaly környéki régészeti lelőhelyek

Előfordulás. A kőzetet először a Kárpátaljai-síkságból kiemelkedő Beregszászi-dombvidék
délnyugati részén, a Beregszásztól délre fekvő paleolit lelőhelyekről sikerült begyűjteni (47.
ábra), pattintott eszközök, szilánkok, pengék formájában (48. ábra) (GPS: N48°11'04.0" –
E22°39'44.0"). A későbbi terepbejárások alkalmával a régészeti lelőhelyek közvetlen közelében
– tőlük északi és nyugati irányban – geológiai mintákat is sikerült találnom. A geológiai minták
néhány centimétertől több tíz centiméterig terjedő nagyságú tömbjeit az erodált vagy szőlőnek
felszántott talaj felszínén sikerült begyűjteni, tehát törmelék formájában. Tkatchenko
monográfiájában (2003) említést tesz ennek a kőzetnek az elsődleges geológiai forráshelyéről, az
V. beregszászi paleolit telep környékén. A Tkatchenkóval közös terepbejárás alkalmával (2011ben) már nem találtuk meg ezt a kibukkanást, elmondása szerint az utóbbi 10-15 évben
jelentősen megváltozott a felszín, feltehetőleg ezért nem látszik már a szálkőzet.
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V.1.2.2. Metaszomatikus riolittufa II
Makroszkópos leírás. A kőzet az előző
változathoz hasonlóan rendkívül masszív,
színe egészen világos szürke, néha fehér,
de gyakran jellemző rá a világoskék
árnyalat.

Szövete

homogén,

néha

rozsdabarna színű érces kiválásokkal (49.
ábra).

Szövetében

néhol

sávosság

figyelhető meg: különböző vastagságú
sötétszürke sávok szelik át a mintákat. A
kőzet kéregközeli részében gyakoribbá
válnak az ércfeldúsulások, romlik az
anyag minősége. A kovás, homogén
szövetének
48. ábra: A Beregszász II lelőhely pattintott leletei (a
jobb felső eszköz kivételével (kovás argillit) az összes I.
típusú metaszomatikus riolittufából készült).

köszönhetően

könnyen

megmunkálható nyersanyag.
Mikroszkópos leírás. A kőzet mikroszkópi
képe nagymértékben hasonlít az első
típusú metaszomatikusriolittufa csoportba
tartozó mintákéhoz, azonban ebben a
változatban

kevesebb

az

opak-

és

agyagásvány, továbbá az üregek falain
kvarc ásványszemcsék figyelhetőek meg.
Keresztezett nikolok alatt és áteső fényben
egyaránt jól kivehető a sávozottság (a
világosabb

sávokban

nagyobb

a

szemcseméret) és a relikt szöveti jellegek
(50. ábra).
Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. Az adott
kőzetből

készült

fedetlen

csiszolat

pásztázó

elektronmikroszkópos

képe

gyakorlatilag ugyanazt mutatja, mint az
49. ábra: A Nagymuzsaly-A lelőhely pattintott leletei,
nyersanyaguk II. típusú metaszomatikus riolittufa).

első

típusú

metaszomatikus

riolittufa

esetében. Az alapanyag mikrokristályos

kvarcból áll, gyakoriak benne a különböző méretű pórusok, amelyeknek a falán kvarckristályok
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50. ábra: A metaszomatikus riolittufa II mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

51. ábra. A metaszomatikus riolittufa II jellemző elektronmikroszkópos felvétele (14. számú minta). A kép
közepén egy viszonylag nagy méretű pórus látható, amelyben kvarckristályok fejlődtek (Q – kvarc).

találhatóak. A kőzetben egyenletes eloszlásban, szétszórva, különböző méretű (<5 µm) TiO2
szemcsék fordulnak elő (51. ábra).
Előfordulás. A II. típusú metaszomatikus riolittufát mindezidáig csak a régészeti leletek
nyersanyagai között sikerült megtalálni, azon belül a Nagymuzsaly-A felszíni paleolit lelőhelyen
(ld. 47. ábra), ahol elsődleges nyersanyagként volt jelen (GPS: N48°10'39.1" – E22°40'05.9").
Szintén a régészeti szakirodalmi leírások pontatlansága miatt még ma sem tudjuk pontosan, hogy
ez egy új lelőhely, vagy esetleg már egy korábbról ismert telep, amely a Nagymuzsaly I névvel
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került be Tkatchenko monográfiájába (Tkatchenko, 2003). Éppen ezért a továbbiakban
Nagymuzsaly-A névvel fogom említeni. A lelőhely a Beregszászi-dombvidék délnyugati részén
terül el, a Beregszász-Nagyszőlős autóút bal oldalán, az úttól mintegy 200 méterre északi
irányban.

52. ábra: A Nagymuzsaly-A lelőhely. A háttérben balra az Aranyos-hegy, jobbra a Beregszász III és IV
paleolit telepek találhatók.

A lelőhely egy közel 40
méter magas domb tetején
helyezkedik el (52. ábra),
amely közel 2 kilométerre
délnyugati irányban fekszik
a beregszászi Nagy-hegytől,
a dombvidék legmagasabb
pontjától.

A

lelőhelytől

délnyugati

irányba

közel

500 méterre található az
Aranyos-hegy (legmagasabb
pontja

177,9

méter).

A

régészeti lelőhely területét
53. ábra: A Nagymuzsaly-A lelőhely mellett előkerült nyersanyagtömb,
amelyen emberi megmunkálás nyomai láthatóak. Nyersanyaga a helyi,
II. típusú metaszomatikus riolittufa).

jelenleg szőlő termesztésére
használják,

a

leletek

a

felszántott szőlősorok felszínéről származnak. A Nagymuzsaly-A régészeti lelőhelyről származó

53

pattintott tárgyak közül 7 viszonylag nagyméretű nukleusz és prenukleusz (53. ábra), ami arra
utal, hogy ez a hely közel lehetett a nyersanyag lelőhelyéhez és a tömbök elsődleges
megmunkálása helyben történt (Rácz, 2009).

54. ábra: A Beregszászi-dombvidék egyszerűsített geológiai térképe (B. Matskiv és V. Kuzovenko (2003)
alapján ősszeállította: B. Matskiv).

A geológiai térkép (Prichodko és Koren, 1982) szerint a lelőhely környékét a dorobratovoi
formáció riolitjai és azok tufái alkotják (54. ábra), maga a domb a metaszomatikusan átalakult
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kőzetek keleti határát jelenti. A dombtól nyugati irányban egy közel 1 négyzetkilométernyi
nagyságú zóna található, ahol a metaszomatikus folyamatok átalakult kőzetek kialakulásához
vezettek a kárpáti vulkanizmus negyedik fázisában (Leye et al., 1971; Kretchkovskiy és Teplov,
1966; Lazarenko et al., 1963). Ennek köszönhetően a felszínen vagy annak a közelében ma is
felfedezhetünk metaszomatikusan átalakult kőzetváltozatokat törmelék formájában, azonban a
paleolit telep elsődleges nyersanyagának geológiai mintáit eddig még nem sikerült megtalálni.

V.1.2.3. Metaszomatikus riolit I
Makroszkópos leírás.
A

kőzet

erősen

átkovásodott,

de

szövetében gyakori az
inhomogenitás. Színe
egy mintán belül is
rendkívül változatos: a
világosabb

szürke

színtől a rózsaszín és
vörösesbarna
árnyalatokig
megtalálhatóak

az

átmenetek.

A

szövetben gyakoriak a
különböző
szabálytalan

méretű,
alakú

üregek és repedések
55. ábra: A Beregszász III és IV telepek elsődleges nyersanyagából – az I.
típusú metaszomatikus riolitból – készült pattintott tárgyak.

érces

kiválással,

amelyek

jelentősen

csökkentik a nyersanyag minőségét. A kéreghez közeli részeken gyakoribbá válnak az üregek,
maga a kéreg pedig rendkívül porózus, vörösesbarna színű (ld. 44.2 és 55. ábrák). A repedések
és üregek jelenléte ellenére a homogén kőzetrészek rendkívül jó minőségű nyersanyagnak
számítanak, tehát a válogatott minták alkalmasak eszközök pattintására.
Mikroszkópos leírás. A mikroszkóp alatt a kőzet mátrixában breccsásodás figyelhető meg,
gyakoriak a repedések és üregek, amelyeknek a falain másodlagos kristályok képződtek. Az
alapanyag mikrokristályos kvarcszemcsékből áll, amelyek mérettartományában jelentős
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különbségek vannak (56. ábra). A fentiek alapján egy többszörös átkristályosodás által létrejött,
átkovásodott, riolitos összetételű lávakőzettel állunk szemben.

56. ábra: A metaszomatikus riolit I mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).
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57. ábra. A metaszomatikus riolit I jellemző elektronmikroszkópos felvételei (18. számú minta) 1 – az
alapanyag szivacsos szerkezete; 2 – átalakult biotit cirkonnal (Zrn).

Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. A kőzet szivacsos alapanyaga mikrokristályos kvarcból áll, a
breccsásodás, foltos jelleg a pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken is jól megfigyelhető,
mint ahogy a sokszor párhuzamosan vagy egymást metsző futó hajszálerek is. A mátrixban
egyenletesen szétszóródva, mindenhol jelen vannak igen apró TiO2 szemcsék. Az alapanyagban
nagy mennyiségben fordulnak elő pórusok, amelyeknek a falán kvarcszemcsék, ritkábban pedig
agyagásványok (valószínűsíthetően montmorillonit) találhatóak. A felvételeken ritkán erősen
átalakult biotitot is sikerült azonosítani, továbbá cirkon és illit kristályokat (57. ábra).
Előfordulás. A kőzettípust a II. típusú riolittufához hasonlóan eddig csak régészeti anyagban
sikerült megtalálni (58. ábra). A Beregszász III és IV lelőhelyeken elsődleges nyersanyagként
jelen lévő kőzetet a várostól délre, az Aranyos-hegy északi oldalán lehet megtalálni pattintott
tárgyak formájában (ld. 47. ábra) (GPS: N48°10'50.1" – E22°39'44.6"). A minták a
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szőlőültetvény területén, a felszántott talaj felszínén fordulnak elő. A lelőhelyek közvetlen
közelében minden egyes négyzetméter földterületet megmunkáltak, sem szálkőzetet, sem pedig
törmeléket nem látni a felszínen. A lelőhelyek területét a geológiai térkép (Prichodko és Koren,
1982) szerint a dorobratovói formáció riolitjai, riolittufái és tufitjai alkotják (ld. 54. ábra), vagyis
mindenképp egy helyi átalakult kőzettípusról van szó, amelynek a felszíni előfordulásai mára
már nincsenek meg.

58. ábra: A Beregszász IV paleolit telepről előkerült pattintott tárgyak (fent középen egy kárpáti 1
obszidiánból, alatta középen egy metaszomatikus riolittufa I nyersanyagból készült pattinték. Az összes többi
az I típusú metaszomatikus riolitból készült).

V.1.2.4. Metaszomatikus riolit II
Makroszkópos leírás. A kőzet erősen
átkovásodott,

kagylós

töréssel

rendelkezik, homogén szövetű, színe
legtöbbször világosszürke vagy barna, de gyakran sötétbarna vagy
bordó

elszíneződésekkel.

A

mintákban jól megfigyelhető a sávos
(folyásos)
világosabb
59. ábra: Metaszomatikus riolit II. A geológiai minta
Kovászó település környékéről származik, az alapanyagában
egy viszonylag nagy kiterjedésű kaolinosodott rész látható.

jelleg,

sötétebb

rétegekkel,

ércfeldúsulás
vörösesbarna

miatt
sávokkal.

és

gyakran
kialakult
Kisebb

üregek és hajszálrepedések csak ritkán fordulnak elő. Még ritkábbak azok a viszonylag nagyobb
méretű, szabálytalan alakú üregek, amelyekben kaolinit található (59. ábra).
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Egyes esetekben a pattintott tárgyakon még megfigyelhető a kőzet eredeti kérge, ami barna vagy
sárgásbarna színű, vastagsága 0,5-1 mm. A kőzet masszív, könnyen pattintható, jó minőségű
nyersanyag (60. ábra).

60. ábra: A Bene I paleolit telepről előkerült pattintott leletek, mindegyikük a II. típusú metaszomatikus
riolitból készült. Némelyiknek az alapanyagában szabad szemmel is jól megfigyelhető a folyásos jelleg.

Mikroszkópos leírás. Mikroszkóp alatt a kőzet folyásos jellegeket mutató alapanyaga izotróp
opál,

amelyben

gyakran

találhatunk

reliktum

ásványszemcséket,

például

lécalakú

plagioklászokat (albit, méretük <200 µm). A gyengén kikristályosodott mátrixban opak

61. ábra: A metaszomatikus riolit II mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

ásványok is megfigyelhetőek. A csiszolatban jól látható az eredeti kőzet struktúrája, néhol a
58

breccsás jelleg (61. ábra), így a megfigyelések alapján a nyersanyagot metaszomatikusan
átalakult, opálosodott riolitos összetételű lávakőzetként lehet azonosítani (opalit). Az eredeti,
homogén szövetű üveges lávakőzetet az utóvulkáni működés átalakította, az üveg opállá alakult.

62. ábra. A metaszomatikus riolit II jellemző elektronmikroszkópos felvétele (BK103 minta) (Al – alunit, Kln
– kaolinit, Ms - muszkovit).

Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. A kőzet folyásos szövete elektronmikroszkóppal is jól
megfigyelhető, mint ahogy az is, amint egy-egy helyen a folyásosság folyamatossága megtörik
és a törési sík mentén elcsúszva folytatódik tovább. Kvarc törmelék nem található benne. A
tisztán SiO2 összetételű alapanyagban különböző méretű üregek, pórusok fordulnak elő, bennük
kaolinit és alunit figyelhető meg. A teljes mintában csaknem egyenletesen oszlanak el TiO2
szemcsék, de ritkán megtalálhatóak még muszkovit/szericit pikkelyek, illetve barit kristályok is,
továbbá Fe-oxid vagy -hidroxid (62. ábra). A mintában ritkán, – az alakja alapján – feltehetőleg
földpát pszeudomorfóza szintén előfordul.
Előfordulás. A második metaszomatikus riolit típust a felfedezését követően sokáig csak a
régészeti leletek nyersanyagai között sikerült azonosítani. A Bene I paleolit lelőhely már az
1970-es évek óta ismert, a monográfia szerint a telepen készült eszközök nagy része szintén a
"beregszászi kova" nevű nyersanyagból készült (Tkatchenko, 2003).
A Beregszászi-dombvidék keleti részében, a Bene és Kovászó közötti dombokon történő
mintagyűjtések alkalmával két, egymáshoz néhány tíz méteres távolságban lévő lelőhelyre
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63. ábra: A Bene I paleolit telep elhelyezkedése. A szürke körök a leletek két térbeli koncentrációjának
helyét jelzik.

bukkantam (63. ábra), ahol a felszínen nagy mennyiségben találtam emberi kéz által
megmunkált, pattintott tárgyakat. A fentebb említett szakirodalomban található pontatlan leírás
miatt 2006-ban még úgy gondoltam, hogy egy új lelőhelyre bukkantam (erről egy konferencián

64. ábra: A benei Kisvártető domb.

is beszámoltam: Rácz B. A benei Kisvártető paleolit lelőhely archeometriai vizsgálata. Fiatal
Kárpátaljai Magyar Kutatók IV. Konferenciája. 2006. október 28. Beregszász). Több évvel
később, Tkatchenko kárpátaljai utazása és a vele történt konzultáció alkalmával viszont kiderült,
hogy a helyiek által Kisvártetőnek nevezett dombtetőn (64. ábra) a monográfiában szereplő Bene
I lelőhely található.
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A

Kisvártető

nevű

domb

a

beregszászi járás Bene és Kovászó
települések

között

található,

a

Beregszász-Tiszaújlak autóút Bene
után

következő

kovászói

elágazásától balra, vagyis északi
irányban. Legmagasabb pontjának
tengerszint feletti magassága 181
méter (maga a domb közel 60
méterrel

emelkedik

ki

a

környezetéből). A domb teteje, ahol
65. ábra: Metaszomatikus riolit II. A vékony, rozsdabarna
kéreg alatt az alapanyagban szabad szemmel is jól látható a
folyásos jelleg.

a régészeti lelőhelyek találhatóak,
jelenleg

egy

több

tíz

méter

átmérőjű, közel lapos felszínt alkot,

ennek egy kisebb része jelenleg mezőgazdaságilag hasznosított terület (barackos), ugyanakkor a
másik – nagyobb – részét fűfélék és bokrok borítják. A domb csúcsa rendkívül jó rálátást biztosít
a teljes környező területre, méghozzá csaknem 360 fokos szögben.
A leletek egy része a gyümölcsös területéről, másik részük pedig ettől a helytől keletebbre, a
füves és bozótos részről kerültek elő. A pattintott tárgyak közel 80-85 százaléka metaszomatikus
riolitból készült, amelynek legközelebbi geológiai forrását a régészeti lelőhelyektől 3,5
kilométerre északra, Kovászó település északnyugati végétől 300 méterre északnyugati irányban
haladva sikerült megtalálni a felszínen, törmelék formájában (65-66. ábrák) (GPS: N48°11'45.5"
– E22°45'39.0").
A geológiai térkép (Prichodko és Koren,
1982) szerint a régészeti lelőhelyek és az
elsődleges

nyersanyag

geológiai

forrásterülete egyaránt a dorobratovói
formáció riolittufáinak, tufitjainak és
ugyanazon

formáció

riolitjainak,

lávabreccsáinak határán helyezkednek el
(ld. 54. ábra).
66. ábra: Metaszomatikus riolit II. A nyersanyag egyik
geológiai forráshelye Kovászó település mellett
található. A tömbök a felszínen és közvetlenül a felszín
alatt is megtalálhatóak.

V.1.2.5. Metaszomatikus tufit I
Makroszkópos

leírás.

A

kőzet

finomszemcsés, masszív megjelenésű, legtöbbször sávos mintázattal. Rendkívül változatos
árnyalatú, világos- és sötétbarna, bordó színű sávokkal tarkított szürke vagy kékes árnyalatú
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minták is előfordulnak (67. ábra). A változatos mintázatot minden bizonnyal az érckiválások
okozták. Szövete tömött, kagylós törésű, néha apróbb üregekkel. A kőzet kérge csontszínű, néha
lazább szerkezetű, porózus. A kőzet homogenitásának és kagylós törésének köszönhetően jó
minőségű nyersanyagnak számít.

67. ábra: A Nagymuzsaly-B paleolit lelőhelyről származó leletek. Nyersanyaguk a metaszomatikus tufit I.

Mikroszkópos leírás. Az izotróp, opálosodott alapanyagban nagy mennyiségű, különböző
szemcseméretű, gyakran lekerekített kvarckristályok, kaolinit kristályok, továbbá opak ásványok
fordulnak elő (68. ábra).

68. ábra: A metaszomatikus tufit I mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).
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Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a kőzet foltos
textúráját különböző ásványok, pszeudomorfózák okozzák. A viszonylag nagyobb (akár 200-250
µm) földpát utáni pszeudomorfózákat kaolinit alkotja, de ugyanez az ásvány kisebb üregekben is
megtalálható.

69.ábra. A metaszomatikus tufit I jellemző elektronmikroszkópos felvétele (19. számú minta) (Brt – barit, Kln
– kaolinit, Ms – muszkovit, Q – kvarc, Zrn - cirkon).

Némely pszeudomorfózát mikrokristályos kvarc tölt ki. Monokristályos- és polikristályos kvarc
szemcsék egyaránt jelen vannak a kőzetben. A mintában többféle eredetű monokristályos kvarc
figyelhető meg: az eredetileg is koptatott, kerekded szemcsék körül továbbnövekedési szegély
figyelhető meg. Ezek mellett szögletesek is előfordulnak, ezek feltehetően vulkáni eredetűek. A
mintában viszonylag nagy mennyiségben fordul elő barit, néha nagyobb (0,2-0,4 mm)
halmazokat alkotva, továbbá megfigyelhető még cirkon, muszkovit és vas-oxid-hidroxid
jelenléte is (69. ábra).
Előfordulás. Az első metaszomatikus tufit változat mind régészeti, mind pedig geológiai
vonatkozásban a Nagymuzsaly B paleolit lelőhelyen és annak környékén fordul elő (70. ábra)
(GPS: N48°10'53.6" – E22°40'27.0").
A régészeti lelőhely a Beregszászi-dombvidék délnyugati részében, az Aranyos-hegy és a
beregszászi Nagy-hegy között találtható (ld. 47. ábra), a Beregszász-Nagyszőlős autóúttól
légvonalban 500 méterre északi irányban. A közel 170-175 méter magas domb tetején és déli
lejtőjének felső részén 2007-ben fedeztem fel először megmunkált, pattintott tárgyakat a
felszínen. A leletek legnagyobb része a helyi metaszomatikus tufitból készült, amelynek
különböző méretű (néhány centimétertől 20-30 cm-ig) tömbjeit törmelékben az egész dombtetőn
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70. ábra: A Nagymuzsaly-B paleolit lelőhely látképe. A telep a dombtetőn helyezkedik el.

és annak lejtőin is nagy mennyiségben meg lehet találni. Szálkőzetben nem fordul elő a régészeti
lelőhelyen, ugyanis a kőzetrétegeket vastag talajtakaró fedi. A lelőhelytől 200 méterre déldélkeleti irányban azonban található egy feltárás, egy kisebb külszíni bánya, ahol szálban
fordulnak elő teljesen hasonló kőzetek (71. ábra).

71. ábra: A Nagymuzsaly-B paleolit lelőhely közelében található feltárás. A háttérben a
Nagymuzsaly-A, Beregszász III és IV lelőhelyek, továbbá az Aranyos-hegy láthatók.
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A geológiai térkép (Prichodko és Koren, 1982)
alapján a területet a dorobratovói formáció
riolittufái és tufitjai alkotják (ld. 54. ábra).
V.1.2.6. Metaszomatikus tufit II
Makroszkópos leírás. A kőzet homogén szövetű,
tömött, masszív megjelenésű (72. ábra). Színe
sötétszürke,

néha

világoskék

vagy

bordó

árnyalattal. Apróbb üregek, illetve repedések
megfigyelhetőek benne, továbbá szabálytalan
alakú elszíneződések (világosabb vagy sötétebb
sávok)

is

finomszemcsés,
72. ábra: Metaszomatikus tufit II – a
Nagymuzsaly-C.
D
és
E
elsődleges
nyersanyaga.

előfordulnak.
kagylósan

A

rendkívül

törő

homogén

alapanyagnak köszönhetően a kőzet kiválóan
alkalmas pattintott eszközök készítésére.
Mikroszkópos leírás. A kőzet finomszemcsés

alapanyaga izotróp, opálosodott, benne nagy mennyiségben fordulnak elő opak ásványszemcsék.
A kvarcszemcsék egy része lekerekített. Mikroszkóp alatt a finom rétegzés megfigyelhető (73.
ábra).

73. ábra: A metaszomatikus tufit II mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. Az elektronmikroszkópban jól megfigyelhető a rétegzés,
helyenként sűrű vasoxidfelhalmozódás látható. Az alapanyagban nagy mennyiségben vannak
jelen olyan különböző alakú és méretű üregek, amelyeket kaolinit tölt ki (74. ábra). Egyes
helyeken ezek az üregek halmazokat alkotnak. A mintában csillámok utáni pszeudomorfózákat,
kvarcszemcséket és cirkon kristályokat is találunk.
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74. ábra. A metaszomatikus tufit II jellemző elektronmikroszkópos felvétele (61. számú minta) (Kln kaolinit).

Előfordulás. A második metaszomatikus tufit változatot az elsőhöz hasonlóan először pattintott
tárgyak formájában sikerült megtalálni 2007-ben, a Beregszászi-dombvidék központi részében,
Nagymuzsaly településtől északra, a Beregszász-Nagyszőlős autóúttól közel 1,5 kilométerre
északi irányban (GPS: N48°11'39.5" – E22°42'14.6").
A paleolit telepeket észak felől a kuklyai erdő, keletről a Pelikán-hegy a perlitbányájával, délről
maga a falu és a Fehér-bánya, kelet felől pedig a beregszászi Nagy-hegy határolja (75. ábra).
A lelőhelyek területe jelenleg egy helyi borgyár tulajdonában vannak, szőlőültetvények foglalják
el. A terepbejárások alkalmával ezen a területen összesen három paleolit lelőhelyet fedeztem fel,
amelyek kisebb-nagyobb kiemelkedő dombokon helyezkednek el. A régészeti szakirodalomban
eddig nem szerepelnek ezek a lelőhelyek.
A Nagymuzsaly-C, D és E nevű lelőhelyeken – bár változatos volt a nyersanyag-felhasználás –
túlnyomórészt helyi kőzeteket használtak a pattintott eszközök elkészítéséhez. A telepeken
túlsúlyban vannak a helyi, metaszomatikusan átalakult kőnyersanyagok, de az egyik típus, amely
nagy mennyiségben megtalálható törmelék formájában a lehatárolt terület majdnem minden
egyes részében, domináns szerepet játszott a nyersanyag-felhasználásban. A Nagymuzsaly-E
jelzésű lelőhelyen szinte az egész felszínt beborítják a különböző méretű tömbjei, természetesen
tört vagy széthasadt darabjai, amelyek nagyon gyakran ember által készített, pattintott
tárgyakhoz hasonlítanak (76. ábra). A geológiai térkép (Prichodko és Koren, 1982) alapján a
területen a dorobratovói formáció riolittufás, tufitos, lávabreccsás és perlites alszintjeinek kőzetei
találhatóak a felszínen (ld. 54. ábra).
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75. ábra: A Nagymuzsalytól északra található paleolit telepek és a Fehér-bánya elhelyezkedése.

76. ábra: A II. típusú metaszomatikus tufit törmeléke a Nagymuzsaly-E paleolit telepen. A törmelék
között megmunkált kövek is előfordulnak.
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Miután a Beregszászi-dombvidék hat különböző, metaszomatikusan átalakult pattintott kőeszköz
nyersanyaga viszonylag hasonló egymáshoz, ezért a legfontosabb tulajdonságaikat az alábbi
összehasonlító táblázatban is összefoglaltam.
1. táblázat. A Beregszászi-dombvidék paleolit telepeinek elsődleges pattintott kőnyersanyagai és azok
fontosabb jellegzetességeinek összehasonlítása.

Kőzet neve

Metaszomatikus
riolittufa I
- sötétszürke
- apró
üregek,
repedések

Metaszomatikus
riolittufa II
- világosszürke, fehér
- rendkívül
homogén
- érces
kiválások
- sávozottság

- relikt,
finoman
rétegzett
szövet,
- mikrokristályos
kvarc
alapanyag
- pórusok

- relikt,
finoman
rétegzett
szövet
- mikrokristályos
kvarc
alapanyag
- pórusok

Beregszászidombvidék
DNY-i része
(Beregszász
környéke)

Ismeretlen

Beregszász
I, II és V
paleolit
telepek
(elsődleges
nyersanyag)

NagymuzsalyA paleolit
telep
(elsődleges
nyersanyag)

Külső
megjelenés

Mikroszkópi
jellegzetességek

Geológiai
forrás

Előfordulása
régészeti
anyagban

Metaszomatikus riolit
II
- folyásos
jellegű
szövet
- homogén
- világosszürke vagy
barna,
sötétbarna
vagy bordó
elszíneződésekkel
- üregek
- breccsás
jellegű,
opálos
alapanyag
- folyásos
szövet
- reliktum
ásványok:
plagioklász

Metaszomatikus tufit I

Metaszomatikus tufit II

Metaszomatikus riolit I

- világosvagy
sötétbarna,
kékes
árnyalattal,
néha
vörösesbarnabordó
sávokkal
- homogén
- kisebb
üregek
- foltos
textúrájú
szövet
- izotróp
alapanyag
- pszeudomorfózák
- nagy
mennyiségű
lekerekített és
szögletes
kvarcszemcse
- kaolinit

- sötét-szürke,
világoskék
vagy bordó
árnyalattal
- homogén
- apró üregek,
hajszálrepedések

- foltos textúra
(világosszürke,
rózsaszín,
vörösesbarna
árnyalatok)
- üregek és
repedések

- foltos
textúrájú
szövet,
sávosság
- helyenként
sűrű vasoxidfelhalmozódás
- izotróp
alapanyag
- pszeudomorfózák
- nagy
mennyiségű
lekerekített és
szögletes
kvarcszemcse
- kaolinit
Beregszászidombvidék
központi része
(Nagmuzsaly
környéke)

- breccsás
jellegű
alapanyag
- különböző
mérettartományú
mikrokristályos
kvarc alapanyag
- biotit utáni
pszeudomorfózák

Ismeretlen

Beregszászidombvidék
DK-i része
(Kovászó
környéke)

NagymuzsalyC, D és E
paleolit
telepek
(elsődleges
nyersanyag)

Beregszász III és
IV paleolit
telepek
(elsődleges
nyersanyag)

Bene I
paleolit telep
(elsődleges
nyersanyag)

Beregszászidombvidék
DNY-i része
(Beregszász
és
Nagmuzsaly
között)
Nagymuzsaly
B paleolit
telep
(elsődleges
nyersanyag)
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V.2. Üledékes kőzetek
Ebbe a csoportba tartoznak azok a terepen begyűjtött geológiai és régészeti minták, amelyeket
üledékes eredetű kőzetként azonosítottam. Területi elterjedésük sokkal nagyobb az előzőekben
tárgyalt – vulkáni és vulkanikus eredetű kőzetek – csoportjához képest.
V. 2.1. Kovás argillit
Makroszkópos leírás. A kovás argillit masszív megjelenésű, nagyon finomszemcsés, kemény,
kagylós töréssel rendelkező kőzet. Vékony kérgének színe fekete, szürkésbarna vagy szürke
(ritkábban egészen világos vasoxidos kiválással), frissen tört felülete fekete.

77. ábra: Kovás argillit típusok: a bal oldali egy erősen, a jobb oldali egy kevésbé kovásodott minta.

A terepbejárások során több altípussal is találkoztam (77-78. ábrák). Előfordulnak olyan
változatok, amelyek rendkívül erőteljesen átkovásodtak, ezeknek a szövete teljesen homogén
(különálló szemcsék formájában, illetve halmazokban feldúsulva pirit előfordulhat benne) (79.
ábra), fekete, kovás megjelenésű, kérge szintén fekete, csak valamivel fakóbb, mint az üde
felszín. Ezzel együtt sokkal elterjedtebb az a változat, amely kevésbé kovásodott, de azért
kagylós töréssel rendelkezik, a szövete nagyrészt homogén, azonban néha előfordulnak benne
erek, amelyeket kvarc tölt ki. Az alapanyagban egyes helyeken piritkockák figyelhetőek meg,
gyakran csoportosulásokban (ezeket sokszor szabad szemmel is jól lehet látni). Kérge
világosabb, mint az üde felszíne, friss törési felülete mélyfekete színű, mattfényű.
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78. ábra: Kovás argillit Lengyelszállás környékéről.

A kovás argilliteknek csak a
válogatott darabjaik voltak
alkalmasak

kőeszközök

készítésére,
kőzetben

ugyanis
található

a
pirit-

felhalmozódások, továbbá a
kisebb-nagyobb repedések,
erek gyengeségi felületeket
eredményeznek.
A kőzet különböző mértékű
kovásodása

szintén

befolyásoló tényező lehetett
az őskorban a nyersanyagok
kiválogatásában, ugyanis a
teljesen homogén, erősen
kovás

argillit

könnyen

megmunkálható, rendkívül
jó minőségű nyersanyagnak
számít.
79. ábra: Kovás argillit a Tisza kavicsanyagából, Aknaszlatina település
környékéről. A kőzet erősen kovásodott alapanyagában egy viszonylag
nagy kiterjedésű piritfelhalmozódás látható.

Mikroszkópos

leírás.

Vékonycsiszolatban a kőzet
alapanyaga

különböző

szemcseméretű opálból és kalcedonból áll (0,004-0,02 mm), kriptokristályos sávok váltakoznak
mikrokristályosokkal. A mátrix ennek ellenére homogén, ami masszív szerkezetet ad a kőzetnek
(80. ábra). Áteső fényben jól látható az alapanyagban egyenletesen eloszló fekete, szerves anyag.
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Az opálon és kalcedonon kívül ritkán agyagásványok és csillámpikkelyek, továbbá pirit
szemcsék is előfordulnak.

80. ábra: A kovás argillit mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. A minta szövete homogén, néhány ásványszemcse és kisebb ér
figyelhető meg benne. A legnagyobb ásványszemcsék – a homogén és nem zónás pirit szemcsék
– közel 100-120 µm méretűek. A sztilolit-varratokat kvarc tölti ki. Ezek mentén feloxidálódott
piritfelhalmozódás figyelhető meg. A mintában előfordul még kaolinit pszeudomorfózaként,
továbbá ankerit, klorit és barit (81. ábra).

81.ábra. A kovás argillit jellemző elektronmikroszkópos felvétele (Kov-arg-g1 minta) (Ank – ankerit, Kln –
kaolinit, Q – kvarc, Py - pirit).

Előfordulás. A kőzetet a geológiai szakirodalomban oligocén korú mélytengeri eredetű kovás
üledékes kőzetként írják le (Popp és Kochan, 2010). A kovás argillit különböző változatai széles
körben elterjedtek Kárpátalja területén: a Flis-öv déli részében (a szolyvai és ökörmezői
járásokban), Zajgó, Tarfalu, Majdánka, Tarújfalu és Lengyelszállás déli határában, a Tarpatak
mentén (GPS: N48°40'22.2" – E23°27'06.6"). Ezeken a területeken a kőzetet patakok által feltárt
rétegekben szálban, illetve a felszínen törmelék, kavicsok formájában is megtalálhatjuk (82.
ábra). A kovás argillit az oligocén korú duszinói vagy menilit formációban fordul elő, elsődleges
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geológiai forráshelye a Flis-öv (ritkább előfordulásokkal a máramarosi szirt-övben is
találkozhatunk, többek között a Tisza felső folyásánál, Kőrösmező környékén – GPS:
N48°13'10.3" – E24°19'09.0").
A kőzetet számos helyen megtalálhatjuk az elsődleges geológiai forrásterületén kívül, többek
között a Mihálka település mellett folyó Bajlovo-patak medrében (itt valamivel rosszabb
minőségben, a kovásodás mértéke gyengébb, ami gyakran egyenetlen vagy szilánkos törést
eredményez), továbbá a Nagy-ág folyó Iza és Huszt közötti szakaszán, tehát jelen van az egész
Aknaszlatinai-medence északi részének alluviális üledékeiben. Szintén előfordul a kőzet a Tisza
alluviumában a Huszti-kaputól kezdve egészen Tiszaújlakig. Az allúviumban a kovás argillit
kavicsok néhány százaléknyi mennyiségben és változó méretben, leggyakrabban 6-8 cm
nagyságban fordulnak elő.

82. ábra: A Lengyelszállás és Tarújfalu melletti Tarpatak allúviumában megtalálható kovás argillit.

A kárpátaljai paleolit régészeti lelőhelyeken a leletanyagban gyakori a kovás argillit, de egy-egy
telepen csak néhány darabot találunk belőle. Kőeszköz-nyersanyagként eddig a királyházi
településen, az ungvári és munkácsi járások paleolit lelőhelyein, továbbá a Beregszászidombvidék paleolit telepeinek leletei között sikerült azonosítani.
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V.2.2. Kovás homokkő
Makroszkópos leírás. A kárpátaljai régészeti lelőhelyekről származó pattintott tárgyak között
több kovás homokkő típust találtam, amelyeknek egy részét terepen, másodlagos geológiai
forráshelyükről is sikerült begyűjteni. Az eszközkészítésre leginkább alkalmas homokkőtípusok
közül kettőt szeretnék kiemelni, amelyek gyakran jelentős mennyiségben vannak jelen a
régészeti leletek nyersanyagai között.
Az

első

típus

(kovás

I)

egy

homokkő

sötétszürke-szürke,
finomszemcsés,
kötőanyagú,

kovás
homogén,

rendkívül

masszív

homokkő, amely kagylós
töréssel

rendelkezik,

a

gyengeségi felületek teljes
mértékben
(83.

hiányoznak

ábra).

A

kérge

világosabb szürke, az üde
felszíne sötétebb. A kéreg
83. ábra: Az I. típusú kovás homokkő a Tisza allúviumából Visk
környékéről.

alatt nem ritka a változó
vastagságban

húzódó,

barna színű sáv.
A második típus (kovás
homokkő II) (a régészeti
szak-irodalomban
„radvánci kova” névvel
szerepel (ld. Tkatchenko,
2003) természetes felszíne
sötétszürke vagy barna,
világosabb és sötét sávok
váltakozása
meg
84. ábra: A II. típusú kovás homokkőből készült pattintott tárgyak a
Beregszász környéki paleolit telepekről (a nyersanyagot a régészeti
szakirodalomban radvánci kovának nevezik).
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figyelhető

rajta.

Alapanyaga

sötétszürke,

rendkívül

finomszemcsés és kovás
kötőanyagú,

törése

kagylós, a frissen tört felületeken még inkább látszik a különböző árnyalatú sávok váltakozása
(szürke-sötétszürke-rozsdabarna). A sávok irányított elrendezésűek, de gyakran találunk a törési
felszíneken lencse, kerekded, illetve szabálytalan alakú elszíneződéseket (84. ábra). A kőzet
kérge ugyanolyan színű, mint az üde felszíne, csak valamivel fakóbb árnyalatú.
Mikroszkópos leírás. Az I. típusú kovás homokkő mikroszkóp alatt masszív szerkezetű,

85. ábra: Az I. típusú kovás homokkő mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

aprószemcsés,

szemcsevázú

kvarchomokkő,

különböző

mértékben

lekerekített

kvarcszemcsékből áll. A kvarckristályok mérete 0,1-0,3 mm, a kovás kötőanyagot opál alkotja (a
teljes kőzet 15-18 százaléka). A kvarcszemcséken kívül elvétve előfordulnak zöld glaukonit,

86. ábra: A II. típusú kovás homokkő mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

halványbarna kalcit és lekerekített cirkon kristályok is (85. ábra).
A II. típusú homokkőből készült vékonycsiszolatban jól megfigyelhető, hogy a kőzet finomaprószemcsés,

finoman

törmelékszemcsék

rétegzett,

mennyisége

kovás

mintegy

kötőanyagú,
65-70%.

wacke

Közepesen

jellegű

homokkő,

osztályozott,

a

uralkodó

szemcsemérete 0,05-0,02 mm, rétegenként változó. Törmelékszemcséi szinte kizárólag szögletes
vagy csak nagyon gyengén koptatott monokristályos kvarc, valamint ritkábban tűzkő. Nagyon
ritkán glaukonit és fehér csillám szemcsék előfordulnak, esetenként a szabálytalan alakú opak
szemcsék helyileg feldúsulnak (86. ábra).
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Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. Pásztázó elektronmikroszkóppal a II. típusú kovás homokkőnél
jól kivehető a foltos textúra, amelynek nagy részét kvarcszemcsék alkotják, és melyben
gyakoriak a sajátalakú (rombos) dolomitszemcsék, ezek szegélyén pedig barit figyelhető meg. A
baritot gyakran vasas kalcitréteg veszi körül. Baritszemcsék egy-egy helyen sajátalakú ásványok
formájában is megfigyelhetőek. A polarizációs mikroszkópban nem, de nagyobb nagyításban
már észrevehetőek pirit ásványszemcsék is, amelyek vagy külön-külön fordulnak elő, vagy pedig
feldúsulva. A mintában klorit is előfordul, amelynek a szegélyén esetenként szintén barit alakult
ki (87. ábra). A kőzetben előfordulnak különálló kalcitszemcsék, továbbá illit, muszkovit, cirkon
és turmalin is. A mintában elvétve kloritosodott biotit, továbbá földpát (80x100 µm) fordul még
elő.

87. ábra. A II. típusú kovás homokkő jellemző elektronmikroszkópos felvétele (57. számú minta) (Brt – barit,
Cc – kalcit, Chl – klorit, Dol – dolomit, Ms – muszkovit, Q – kvarc, Py - pirit).

Előfordulás. Az első típus a Tisza, továbbá a Nagy-ág allúviumában is megtalálható, Visktől
északra, továbbá a Huszt és Iza között, tehát nagy területen, de csak ritkán fordul elő az
allúviumban (88. ábra). Méretük változó, akár 20-30 cm-es tömböket is fel lehet fedezni (GPS:
N48°03'36.5" – E23°26'17.9"). Ez a típusú kovás homokkő a kréta korú sipoti vagy az oligocén
korú menilit formációból származik, a Flis-övből (Matskiv és Kuzovenko, 2003). Kőeszköznyersanyagként a királyházi, továbbá a Beregszászi-dombvidék paleolit telepeinek leletei között
sikerült azonosítani. Pattintáskor a kőzet nagyon jól alakítható, fizikai tulajdonságai teljes
mértékben megfelelnek az eszközkészítés feltételeinek.
A második típus Kárpátalja területének számos paleolit telepén elsődleges nyersanyagként van
jelen (az ungvári Radváncon előkerült több ezer darab megmunkált eszköz és pattinték több mint
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90 százaléka ebből a homokkőből készült.). Az őskorban a kőeszköz-készítő mesterek nagy
valószínűség szerint nem szálkőzetből gyűjtötték be ezt a nyersanyagot, hanem a folyók
hordalékából, kavicsok formájában. A megtalált régészeti leletek egy részén még jól látható a
koptatott kavics külső kérge. A kovás homokkövek különböző méretű kavicsait a Tisza, a Nagyág és a Borzsa folyók allúviumában sikerült eddig azonosítani, de pontos geológiai forráshelyük
egyelőre ismeretlen. A régió geológiai hátterét figyelembe véve, a második kovás homokkő típus
potenciálisan a Kárpátok Flis-övéből származik, a kréta korú sipoti, vagy az oligocén menilit
formációból (Matskiv és Kuzovenko, 2003). A dél-délnyugati folyásirányú folyók szállíthatták a
kavicsokat a telephelyek (mai régészeti lelőhelyek) közvetlen közelébe, ahol az egyéb megfelelő
minőségű és mennyiségű helyi kőnyersanyagok hiányoztak, így az említett kovás homokkőtípusokat használták az eszközkészítő mesterek.

88. ábra: A Tisza és allúviuma Visk mellett (1,2 – kovás homokkövek; 3 – kovás argillit).
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V.2.3. Limnokalcedonit
Makroszkópos leírás. A kőzet világos színű, alapanyagában fehér, rozsdabarna és szürke,
szürkéskék árnyalatú sávokat lehet megfigyelni, kérge valamivel sötétebb. A friss törési felületén
figyelhetjük meg a kőzet alapanyagát, amelyben nagy mennyiségben találunk növényi
maradványokat. A mátrixban gyakoriak a nagyobb kiterjedésű, teljesen tisztán kalcedonból álló
részek, amelyeknek kagylós a törésük. A homogén szövet színe rendkívül változó, a világostól
kezdve egészen a szürkéskék árnyalatig. Figyelembe véve az eszközkészítés szempontjait, a
növényi maradványok jelentős mértékben rontják a kőzet minőségét, ugyanakkor az egynemű,
kalcedonos kőzetrészek alkalmasak kisebb eszközök készítésére.

89. ábra: Limnokalcedonit tömb Tiszakirva környékén.

Mikroszkópos leírás. A kőzet tömött alapanyagában, a vékonycsiszolatokban is jól
felismerhetőek a különböző méretű és alakú növényi rostok maradványai, illetve helyük. A
mátrix mikrokristályos szerkezetű, legnagyobbrészt kalcedonból áll, de előfordul benne opál is.
A kalcedon szemcsék mérete általában 0,005-0,01 mm, de helyenként kör, elnyúlt vagy lencse
alakban durvább

szemcsés

formában

fordulnak elő.

Ezek

feltehetőleg az

egykori

növénymaradványok helyét mutatják. Keresztezett nikolokkal jól megfigyelhetőek a mátrix
további jellegzetességei, mint például a kalcedonnal kitöltött erek megléte. Áteső fényben
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megfigyelhető, hogy az egész csiszolatban egyenlőtlen mértékben elszórtan jelen van valamilyen
sötét, feltehetően szerves anyag, amely egyes helyeken feldúsul (90. ábra).

90. ábra: A tiszakirvai limnokalcedonit mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Előfordulás. A kőzetet az Avas-hegység északi részén, a Tisza bal partján, a Huszti-kaputól déli
irányban lévő Tiszakirva település mellett fedeztem fel (91. ábra) (GPS: N48°09'58.9" –
E23°13'54.6"). A falutól déli irányba távolodva a domborzat egyre változatosabbá válik, a
tengerszint feletti magasság egyre növekszik. A vidéken több kisebb patak található, amelyeknek

91. ábra: A Tiszakirva környéki limnokalcedonit és limnoopalit előfordulások (fekete körökkel jelezve).

egy része a Tiszába torkollik. Elsősorban ezekben a patakokban, illetve egykori patakmedrekben,
továbbá a patakok közötti erdős területeken gyakran kerülnek felszínre – például egykori
vízmosásokban, talajcsúszásokban – a különböző kőzetek. A terepbejárások alkalmával
rendkívül változatos kőzeteket figyelhettem meg ezen a viszonylag kis területen, andezitektől
kezdve egészen a – Kárpátalján ritka jelenségnek számító – limnokalcedonitig. Ez a
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változatosság a vidék bonyolult geológiai felépítésének köszönhető (a területet elsősorban a
neogén vulkanikus képződmények, továbbá az ilnicai formáció széntartalmú üledékes rétegei
alkotják. Az üledékes kőzetek között meg kell említeni az agyagokat, argilliteket,
homokköveket, továbbá a barnaszén rétegeket tartalmazó tufitokat.
A területen egyéb, rendkívül változatos üledékes kőzetek is előfordulnak, többek között
sekélyvízi (vagy tavi) eredetű kovafélék. A vulkanikus kőzetek a kucsavai, matekivszki, szinyáki
és obavai formációkhoz köthetők. A kucsavai, obavai és matekivszki komplexumokat elsősorban
andezitváltozatok (néha bazaltos andezitek) és azok tufái, tufitjai alkotják, a vulkanitokat
alluviális üledék fedi. A szinyáki formáció savanyúbb összetételű kőzetekből áll, elsősorban
riodácitól (riolit és a dácit határára eső savanyú vulkanit típus), riolittufából, egyes helyeken
andezit-dácit lávafolyamokból) (Matskiv és Kuzovenko, 2003).
A limnokalcedonit a patakok medrében, továbbá az egykori vízmosásokban fordul elő (92. ábra).
A különböző méretű (akár 40-60 cm nagyságú) és formájú tömbök gyakran törmelékként vannak
jelen az erdei utak és patakok mentén. A kőzet kalapáccsal való szétütéskor szikrát ad, és
jellegzetes égett szagot terjeszt. Eredete alapján minden bizonnyal az ilnicai formációból
származik, kialakulása tavi eredetű, erre utalnak a mintákban lévő növényi lenyomatok,
szármaradványok. Régészeti leletek nyersanyagaként eddig nem sikerült azonosítani.

92. ábra: Limnokalcedonit tömbök és előfordulásuk környezete Tiszakirva környékén.
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V.2.4. Limnoopalit
Makroszkópos leírás. A kőzet sötét színű, sötétbarna vagy egészen fekete, gyakran alakul ki rajta
világos árnyalatú természetes kéreg, amely alatt egy változó vastagságú rozsdabarna színű réteg
helyezkedik el. Törése kagylós, a kevésbé homogén részeken szilánkos. Alapanyaga első
ránézésre üveges, de valójában inkább kovás, az elváló vékony szilánkok szürkék és barnák.
Alapanyagában különböző méretű világosabb (szürke, illetve barna) színű szabálytalan alakú
foltok láthatóak (93. ábra).
A kőzet sötét színét minden
bizonnyal a szerves eredetű
összetevőinek köszönheti. A
kőzet

sokkal

erőteljesebb

kovás jelleget mutat, mint a
fentebb

tárgyalt

limnokalcedonit, azonban az
inhomogenitás gyakran okoz
gyengeségi

felületeket.

Ezeken a helyeken a törése
szilánkos

vagy

egyenetlen.

Eszközkészítésre

válogatott

darabjai, hasonló minőségben,
mint

az

előzően

tárgyalt

világos színű limnokalcedonit,
93. ábra: A Tiszakirva környéki limnoopalit.

alkalmasak

Mikroszkópos leírás. A kőzet szövete kriptokristályos, keresztezett nikolokkal egészen sötét, de
nem homogén.

94. ábra: A tiszakirvai limnoopalit mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).
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A mátrix 60-65 százalékban izotróp opálból áll, a fennmaradó részt a szervesanyag tölti ki,
amely gyakran feldúsul, továbbá kvarc és karbonátos ásványok is előfordulnak. A szervesanyag
keresztezett nikolok között sötét- vagy rozsdabarna. A csiszolatokban áteső fényben néha
növényi rostok is láthatóak (94. ábra). A kőzetet a mikroszkópos vizsgálatok alapján
egyértelműen limnoopalitként azonosíthatjuk.
Előfordulás. Az Avas-hegység északi részén, Tiszakirva településtől délre bukkantam rá erre a
kőzetre (ld. 91. ábra), amely ugyanazon a területen, de ritkábban fordul elő, mint a
limnokalcedonit, elsősorban a patakmedrekben. A tömbök nagysága helyenként eléri a 40-50
cm-t. A kőzet teljesen sötét, fekete, első ránézésre az üde felszíne alapján obszidiánnak vagy
szurokkőnek néz ki. Egyes mintákon viszont látható a természetes kérge, amely világosszürke,
néha teljesen fehér színű (95. ábra). A kőzet szintén az ilnicai formáció tavi eredetű kovás
kőzete, pontos meghatározásához és terminológiai besorolásához mikroszkópos vizsgálatokra
volt szükség. Régészeti leletek nyersanyagaként eddig nem sikerült azonosítani.

95. ábra: A limnoopalit egy viszonylag nagyméretű tömbje egy Tiszakirva melletti patakmederben.

V.2.5. Radiolarit típusok
A terepbejárások során a fentebb már ismertetett üledékes kőzeteken kívül sikerült biogén
eredetű, mélytengeri eredetű kovás kőzeteket – radiolaritokat – is találni, ezeknek az
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előfordulásai

az

Északkeleti-Kárpátok

(Ukrán-Kárpátok)

Pienini-szirtövének

területére

jellemzők.
V.2.5.1. I. típusú szolyvai radiolarit
Makroszkópos leírás. A kőzet masszív megjelenésű, kovás alapanyagú, különböző méretű (a
legnagyobb közel 20 cm átmérőjű volt) tömbök formájában fordul elő, törmelékben. Kérge 1-10

96. ábra: Az I. típusú szolyvai radiolarit (Ka-Sz-2 minta)

mm vastagságú, néha porózus részekkel, színe egészen világosbarna, majd alatta egy közel 1-2
mm vastag zöldes-barna árnyalatú sáv húzódik. Az üde felszín barna színű, de szabálytalan alakú
világosabb vagy sötétebb árnyalatú elszíneződések előfordulhatnak. A kőzet rendkívül homogén,

97. ábra: Az I. típusú szolyvai radiolarit mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

kagylós töréssel rendelkezik, de előfordulnak benne kisebb repedések, amelyek gyengeségi
felületeket eredményeznek (96. ábra). A vékony szilánkjai világosbarnák.
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98. ábra: A Pienini-szirtöv Szolyvától délre található kibukkanása egy patakmederben. A területen a
következő kova- és kovás kőzetek fordulnak elő: 1 – III. típusú szolyvai radiolairt; 2 – II. típusú szolyvai
radiolarit; 3 – fekete radiolarit típusok; 4 – I. típusú szolyvai radiolairt; 5 – kovás mészkő; 6 –
átkristályosodott, kvarcitszerű homokkő; 7 – szolyvai kovás mészkő.

Mikroszkópos leírás. Vékonycsiszolatban jól megfigyelhető, hogy a kőzet mátrixát izotróp opál
és változó szemcseméretű kalcedon alkotja (97. ábra). Az alapanyagban jól elkülöníthetőek a kör
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metszetű radioláriák, amelyeknek átkristályosodott maradványait kalcedon alkotja. A mátrixban
a radioláriákon kívül sokkal kisebb arányban foraminiferák is előfordulnak, amelyeket
karbonátok alkotnak. A kalcedon egyes helyeken feldúsul, közel 0,5 mm-es szferolitokat alkotva,
amelyeknek a középpontjában aprószemcsés kalcit található. Az alapanyagban a mikroszkóp
alatt is megfigyelhetőek a kisebb repedések, amelyeknek falán kalcedont találunk.
Egyéb vizsgálatok. PGAA. A mintán végzett vizsgálat eredményei szerint a kőzet SiO2 tartalma
97,3%, ami megerősíti, hogy egy valódi kovás kőzettel állunk szemben (8. melléklet).
Előfordulás. Ezt a radiolarit típust, mint ahogy a továbbiakat is, a Pienini-szirtöv szolyvai járásra
eső területén, Szolyva várostól közel 3 kilométerre délre, patakmedrekben és természetes
vízmosásokban, erodált talajfelszínen sikerült begyűjteni (98. ábra) (GPS: N48°30'58.2" –
E22°58'49.0"). A mintagyűjtési területen a kőzet ritkán fordul elő, alig néhány darabot sikerült

99. ábra: A Pienini-szirtöv Szolyvától délre található kibukkanása egy patakmederben, ahol a szirtöv
mészköveit, kovás kőzetváltozatait a matekivszki vulkáni komplexum andezites lejtőtörmeléke fedi.

begyűjteni belőle. A területen – északról dél felé haladva – több helyen bukkannak felszínre az
eocén korú sopuri formáció masszív homokkővei (köztük egészen átkristályosodott, teljesen
kvarcit-szerű változatok is), majd pedig a kréta időszakból származó tiszai és puhivi formációk
homokkövei, agyagkövei és mészkövei. A geológiai térképen (Matskiv és Kuzovenko, 2003) jól
megfigyelhető a vidék szirtöves, pikkelyszerű felépítése, az ÉK-DK csapásiránnyal rendelkező
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keskeny sávokban vannak jelen azok a felső jura-alsó kréta korú mészkövek, amelyek a szolyvai
járás ezen részén a felszínre bukkannak, és ahol megtalálhatóak a radiolaritok.
Az adott területtől délebbre már a matekivszki vulkáni komplexum (a Vihorlát-Gutini vonulat
része) andezitjeit és annak tufáit találjuk. Az üledékes és a vulkáni formációk határvidékén a
radiolaritokat tartalmazó mészköveket sok helyen andezites lejtőtörmelék fedi (99. ábra).
V.2.5.2. II. típusú szolyvai radiolarit
Makroszkópos leírás. A második radiolarit típus külső kérgének színe barna vagy rozsdabarna és
változó vastagságú. Az üde felszín szürkés-sötétzöld árnyalatú. A vékony leválasztott pikkelyei
világosszürkék. Nagyon sok fizikai tulajdonságában megegyezik az első típuséval, ugyanolyan
masszív megjelenésű, tömött, különböző méretű tömbökben fordul elő, törmelékben, szintén
homogén és kagylós töréssel rendelkezik, különbség azonban, hogy előfordulnak benne olyan
repedések, amelyek gyengeségi felületeket eredményeznek (100. ábra). Ezeknek a felületeknek
köszönhetően a kőzet gyakran egyenes lapok mentén válik szét, ezért csak a válogatott darabjai
alkalmasak kisebb eszközök pattintására.

100. ábra: A II. típusú szolyvai radiolarit (Sz-s4 minta).

Mikroszkópos leírás. A kőzet alapanyaga mikrokristályos kalcedonból és opálból áll, a kalcedon
szemcsemérete változó. A mátrixban jelentős mennyiségben vannak jelen a radioláriák
átkristályosodott, kalcedonos vázmaradványai (néha legyezőszerű megjelenéssel), amelyek bár
különböző nagyságúak (0,01-0,08 mm), egyenlő mértékben fordulnak elő a csiszolatban. Az
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alapanyagban néhol vékony repedések is előfordulnak, amelyeket teljes egészében szálas
kalcedon tölt ki (101. ábra).

101. ábra: A II. típusú szolyvai radiolarit mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Előfordulás. Az adott radiolarit típus előfordulási helye megegyezik az első típus geológiai
forrásával.
V.2.5.3. III. típusú szolyvai radiolarit
Makroszkópos leírás. A kőzet különböző méretű tömbjeinek kérge világosbarna, vastagsága
változó, közvetlenül alatta egy nagyon
vékony, sötét rozsdabarna réteg húzódik.
Az üde felülete rozsdabarna, homogén,
ugyanakkor szabálytalan alakú sötétebb
vagy világosabb árnyalatú elváltozások
előfordulnak benne. A radiolarit masszív,
kovás megjelenésű, törése kagylós (102.
ábra).
Mikroszkópos leírás. Vékonycsiszolatban
a

radiolarit

harmadik

típus

nagyon

hasonlít az elsőre, azzal a különbséggel,
hogy ebben a változatban nincsenek
repedések.

Az

különböző
102. ábra: A III. típusú szolyvai radiolarit (Sz-s7 minta).

mikrokristályos

alapanyag

elsősorban

szemcseméretű
kalcedonból

áll,

a

szemcsék közötti teret pedig amorf, minden bizonnyal vasoxid-hidroxid által megfestett,
rozsdabarna színű opál tölti ki. A mátrixban egyenlően oszlanak el a kalcedonná
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átkristályosodott (gyakran legyezőszerűek), különböző nagyságú (0,02-0,1 mm) radiolária
maradványok (103. ábra).

103. ábra: A III. típusú szolyvai radiolarit mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Előfordulás. Az adott radiolarit típus előfordulási helye megegyezik az első és második típus
geológiai forrásával.
V.2.6. Kovás mészkő típusok
A fentebb leírt radiolaritok előfordulási helyén, illetve azok környezetében gyakran találtam
csaknem teljesen átkovásodott mészkő típusokat, amelyeknek némelyike fizikai tulajdonságai
alapján pattintott eszközök készítésére is alkalmasnak bizonyult. Az alábbiakban ezeket a kovás
mészköveket ismertetem.
V.2.6.1. Szolyvai kovás mészkő
Makroszkópos leírás. A masszív, tömör,
kovásodott kőzet gumók formájában
fordul elő a sokkal puhább mészkőben,
ezért abból gyakran kihull és törmelékben
is megtalálható. Meszes kérge világos,
csontszínű,

majdnem

fehér

színű,

vastagsága legfeljebb 1 mm. Az üde
felszín világos, illetve sötétszürke. A
kőzet
104. ábra: Szolyvai kovás mészkő (KA-Sz-3 minta).

nem

teljesen

homogén,

a

különböző árnyalatú szürke részeket még
sötétebb, tiszta kovás sávok választják el

egymástól. Ezen kívül, kisebb-nagyobb kalcittal kitöltött repedések is előfordulnak benne,
amelyek gyengeségi felületet okoznak (104. ábra). A kovás mészkő kagylós töréssel rendelkezik,
vékony szilánkjai egészen világosszürkék.
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Mikroszkópos leírás. A mikrokristályos karbonátos és kovás alapanyagban mind áteső fényben,
mind pedig keresztezett nikolok alatt jól kivehető a nagy mennyiségű radiolária maradvány,
továbbá alárendelt szerepben foraminiferák is megtalálhatóak (105. ábra).

105. ábra: A szolyvai, ősmaradványokban gazdag kovás mészkő jellegzetes mikroszkópi képe (1N).

106. ábra: A szolyvai kovás mészkő mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

Az egykori egysejtűek maradványai kalcedonná kristályosodtak át, és gyakran legyezőszerű
jelleget mutatnak. A radioláriák különböző méretűek, kör metszetűek, egyenlően oszlanak el a
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csiszolat minden egyes részében. Az alapanyag homogenitását egy nagyobb repedés bontja meg,
amelyet nagyméretű kalcitkristályok töltenek ki (106. ábra).
Egyéb vizsgálatok. PGAA. A vizsgálati eredmények szerint a kőzet SiO2 tartalma mindössze
66,3%, CaO – 16,9%, CO2 pedig 14,3%, vagyis az adatok is egy kovásodott, karbonátos eredetű
kőzetre utalnak (8. melléklet).
Előfordulás. A szolyvai kovás mészkő típus előfordulási helye megegyezik a fentebb tárgyalt
radiolarit típusok geológiai forráshelyével, vagyis szintén a Pienini-szirtövhöz köthető felső juraalsó kréta korú mészkövekben fordul elő (Matskiv és Kuzovenko, 2003).
V.2.6.2. Zárnyai kovás mészkő
Makroszkópos leírás. A kovás mészkő szabálytalan alakú lencsék formájában jelenik meg
mészkőben, mint bezáró kőzetben. A környezetében lévő mészkő világos színű, ugyancsak

107. ábra: A zárnyai kovás mészkő (Pr-6 minta).

átkovásodott, de nem olyan jelentős mértékben, mint maga a vizsgált kőzet. A zárnyai kovás
mészkő üde felülete egészen sötétszürke, alapanyagában különböző méretű sötétebb foltokat
lehet látni. A kőzet nem teljesen homogén, ugyanis nagy mennyiségben szövik át különböző
vastagságú repedések, amelyeket teljes egészében kalcit tölt ki (107. ábra). A repedések a bezáró
kőzethez közelebbi részeken a legvastagabbak (közel 0,6-0,8 cm), az erősen kovásodott

89

szegmensek felé pedig elvékonyodnak. Ezeken a sokkal inkább homogénebb részeken a kőzet
törése kagylós, a lepattintott vékony pikkelyek színe fehér.
Mikroszkópos leírás. A csaknem teljesen kovásodott mészkő vékonycsiszolati képe rendkívül
nagy változatosságot mutat, amely az egykori gazdag ősmaradvány (elsősorban radioláriák,
foraminiferák és kagylóvázak) tartalmat tükrözi vissza.

108. ábra: A zárnyai kovás mészkő mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

A kőzet nagyrészt mikrokristályos kvarcból, opálból és változó szemcseméretű kalcedonból áll
(ezeknek egy része legyezőszerű, szálas megjelenéssel), de különböző méretű és alakú,
feltehetően terrigén eredetű kvarcszemcsék is megfigyelhetőek benne. A karbonát, illetve
újrakristályosodott karbonát mennyisége 10-25 százalék, eloszlása egyenlőtlen (108. ábra).
Előfordulás. A kovás mészkőre Kárpátalja ilosvai járásának Zárnya települése mellett, egy
működő mészkőbánya területén bukkantam rá (GPS: N48°20'25.6" – E23°14'37.0"). A bánya a
településtől keletre, a Borzsa folyó bal partján helyezkedik el. A feltárásokban több kovásodott
mészkőtípust is találtam, de egyedül ennek a változatnak alkalmasak a válogatott darabjai
pattintott eszközök készítésére.
A lelőhely a korábban tárgyalt radiolaritok, valamint a szolyvai kovásodott mészkő geológiai
forrásterületéhez hasonlóan a Pienini-szirtöv részét képezi, csak egy másik vidéken való
felszínre bukkanását. A bánya területén a felső jura-alsó kréta korú mészkövek tartalmazzák az
erősen kovásodott mészkőváltozatot (Matskiv és Kuzovenko, 2003). A bánya paleontológiai
szempontból is érdekes lelőhely, ugyanis a mészkövek mellett gyakran előforduló – ugyanahhoz
a formációhoz tartozó – vörösesbarna és a világoszöld színű márgában gyakoriak a puhatestűek,
belemniteszek megkövesedett maradványai és lenyomatai.
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109. ábra: Üledékes kőzetek geológiai mintáinak gyűjtési helyszínei

A fejezetben leírt üledékes kőzetek csoportjából eddig egyértelműen csak a kovásodott argillitet
és a homokkő típusokat sikerült azonosítani a kárpátaljai régészeti gyűjtemények kőnyersanyagai
között. A terület paleolit telepeiről származó pattintott leletek további tanulmányozása azonban
hozhat még új eredményeket, többek között az olyan potenciális pattintott kőeszköznyersanyagok, mint a Szolyva-környéki radiolaritok, a kovás mészkövek, illetve a tiszakirvai
limnoopalit és limnokalcedonit azonosításának tekintetében (109. ábra). Továbbá meg kell
említenem még az újabb paleolit telepek felfedezését, az egyre bővülő gyűjteményeket,
amelyeknek a vizsgálata szintén hozhat új eredményeket.

V.3. Metamorf kőzetek
A metamorf kőzetek csoportjában összesen egyféle geológiai minta kerül leírásra, amely
kőeszköz nyersanyagként eddig még nem ismert, de tulajdonságai alapján mind pattintott, mind
pedig csiszolt eszközök készítésére potenciálisan alkalmas lehet.
V.3.1. Szaruszirt (hornfels)
A módszertani problémákkal foglalkozó fejezetben már kitértem a szaruszirtek-szarukövek körül
kialakult nevezéktani problémákra. Az alábbiakban egy olyan kőzettípust jellemzek, amelyet
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geológiai szakirodalom és térkép alapján is egyértelműen hornfelsként (szaruszirt) lehet
azonosítani.
Makroszkópos leírás. A mátrix szürke vagy sötétszürke, néhol kékes árnyalattal, összességében
elmondható, hogy masszív megjelenésű kőzet. A kérge rozsdabarna, barna vagy szürke, egyes
helyeken több milliméter vastagságú (110. ábra). A kéreg alatt gyakoriak az alapanyagban a
rozsdabarna foltszerű vagy hosszanti irányú elszíneződések (limonitosodás).

110. ábra: A bányafalui szaruszirt.

A tömbjei sávosak, emellett a sávok mentén elválás is megfigyelhető, vagyis kisebb fizikai
ráhatásra különböző vastagságú lapok mentén válnak szét. Az így kialakuló felszínek színe
barna, illetve sárgás- vagy vörösesbarna. A hornfels mikrokristályos vagy kriptokristályos
alapanyagának köszönhetően kagylós töréssel rendelkezik, jól pattintható (111. ábra).
Az alapanyaga nem teljesen homogén, gyakran fordulnak elő benne repedések, illetve üregek,
amelyeket ásványok vagy érces kiválások töltenek ki. A repedések és az üregek szélei a mátrix
színéhez képest sötétebbek (majdnem feketék), a kitöltő anyagok színe pedig világosabb
(rozsdabarna vagy törtfehér).
Mikroszkópos leírás. Alapanyaga uralkodóan rendkívül finomszemcsés (<20 μm-es elegyrészek),
nagyrészt szubmikroszkópos szemcsékből áll, teljesen kikristályosodott kőzet. Benne
polarizációs mikroszkóppal felismerhetően ritkán és elszórtan elhelyezkedő apró, izometrikus
kvarcszemcsék fordulnak elő, méretük 10-20 μm. Apró, általában 10 μm-nél kisebb, kissé nyúlt,
tűs kristályok szintén előfordulnak, ezek polarizációs mikroszkóppal azonban nem határozhatók
meg. Viszonylag gyakori a közel izometrikus, esetenként kissé nyúlt, máshol négyzetes
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metszetű, szintén apró (uralkodóan 10, maximálisan 20 μm-es) opakásvány, alakja után
magnetit, illetve ilmenit. A kőzet jelentős részét teszi ki a fent felsorolt ásványok közötti teret
kitöltő,

nagyon

kettőstörő,

gyengén

szabálytalan

alakú

fázis, ami feltehetően kezdődően
rosszul kristályosodott földpát,
esetleg nagyon finomszemcsés
kova anyagú. A kőzetet egy
vékony, nagyon finomszemcsés
anyagból álló ér szeli át (112.
ábra).
Egyéb vizsgálatok. SEM-EDX. A
nagyon

finom

szemcseméretű

kőzet ásványfázisainak pontosabb
meghatározása

érdekében

vékonycsiszolatból

SEM-EDX

vizsgálatot végezünk. A SEM
felvétel

jól

teljesen

mutatja

a

kristályos

finomszemcsés

jellegét

kőzet
és
(113.

ábra). A kőzet – polarizációs
mikroszkóppal
111. ábra: A bányafalui szaruszirt: homogén alapanyag, kagylós
törés.

meghatározható

nem
–

legnagyobb

112. ábra: A bányafalui szaruszirt mikroszkópi képe (a – 1N; b – +N).

részét nagyon finomszemcsés földpát alkotja, amely elsősorban plagioklász és valamivel
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kevesebb alkáliföldpát (a K mellett Na, kevés Ca és Ba tartalommal) szorosan egymás mellé
növekedett, szabálytalan alakú szemcséiből áll. Viszonylag gyakoriak a vékony, 1-2 μm
vékonyságú és 10-15 μm hosszú apró kristályok, amelyek ritkán, bennük orientálatlanul
elhelyezkedő ásványokból álló aggregátumot is alkotnak, összetételük alapján legvalószínűbben

1

2

3

113. ábra. A bányafalui szaruszirt jellemző elektronmikroszkópos felvételei (Sus-g1 minta): 1 – jellemző,
sávos szöveti kép; 2 – kinagyított, jellemző szöveti kép, jól kivehető az egyenletes szemcseméret; 3 – alkáli
földpáttal, kvarccal és diopsziddal kitöltött üreg (Afs – alkáli földpát, Ap – apatit, Di – diopszid, Ilm –
ilmenit, Q - kvarc).
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amfibolok (esetleg monoklin piroxének, a nagyon kis szemcseméret következtében egyértelműen
nem dönthető el).
A kőzetben előfordulnak még valamivel nagyobb méretű kvarcszemcsék, amelyek viszonylag
elszórtan, szorosan a földpátokkal összenőve, azok között jelennek meg. Elvétve apatit, cirkon,
magnetit, ilmenit, titanit, krómit, illetve Cr-spinell szintén kimutatható. A kőzetet egy vékony ér
szeli át, amely nagyon rosszul kristályos, feltehetően limonitosodott agyagásványokból áll.

114. ábra: A Bányafalu melletti szaruszirt kibukkanás.

Előfordulás. Kárpátalja szolyvai járásában, a Latorca folyó jobb partján, Bányafalu településtől
keletre, a Munkács-Szolyva autóút mellett bal oldalon egy sziklaszirt emelkedik ki a felszínből
(114. ábra) (GPS: N48°32'26.8" – E22°55'40.6"). A terület a Flis-Kárpátok (azon belül a
Porkulecki-takaró) része, a Máramarosi- és a Pienini-szirtöv határvidékén található (Matskiv,
Kuzovenko, 2003). Először egy 1982-ben szerkesztett 1:50 000 léptékű geológiai térképen
tüntettek fel ezen a helyen egy diorit porfiritből álló dájkot oligocén korú üledékes kőzetek
környezetében (Tarasenko et al., 1982). A dájk vastagsága átlagosan 10-15 méter, a legnagyobb
kiterjedésű részei elérik a 20 métert. A dájk a Latorca folyó partján, az autóút melletti sziklán is
jól megfigyelhető, majd északnyugati irányba húzódva közel 500 méteren keresztül egy külszíni
bányában kerül ismét felszínre.
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A harmadidőszaki vulkanizmushoz köthető dájk diorit porfírból áll, amelynek alapanyaga
mikrodioritos szerkezetű, nagy mennyiségű plagioklásszal, amfibollal és piroxénnel. A dájkot
övező üledékes rétegeket a turicai formáció fekete argillit, márga, szürke homokkő és aleurolit
összletei alkotják (Matskiv és Kuzovenko, 2003). Az üledékes kőzetegyütteseket gyakran szövik
át különböző irányokban fehér kalciterek (néhol több centiméter szélesek).
Az intrúzió és az üledékes kőzetek határvonalán nem mindenhol figyelhető meg a kontaktus,
illetve a kontakt metamorf átalakulás. Egyes helyeken üvegszerű, gyengén kikristályosodott
változatok fordulnak elő, vastagságuk nem haladja meg a 10-15 centimétert. Azokon a helyeken,
ahol a dájk érintkezési felülete párhuzamos az üledékes rétegsorokkal, szintén hiányzik a kontakt
átalakulás, legfeljebb a kőzetek tömörebbé válása figyelhető meg. Más jellegű a kontaktus
azokon a szakaszokon, ahol a dájk átmetszette az argillit és homokkő rétegeket, továbbá ahol a
dájk mélyen benyomult az üledékekbe: ezeken a helyeken kontakt metamorfózis ment végbe,
amelynek révén szaruszirt alakult ki (115. ábra). A szaruszirt rétegeinek legnagyobb vastagsága
helyenként eléri az 1-3 métert.

115. ábra: Szaruszirt a kontaktus közeléből.

A minták első csoportjának begyűjtése a Latorca jobb partja felett magasodó sziklaszirt legfelső
részén zajlott, ahol szabad szemmel is jól kivehető az intrúzió és az üledékes rétegek
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átalakulásából létrejött szaruszirt találkozásának környezete. A két kőzet találkozásának vonala
több méteren keresztül megfigyelhető a kopár szikla mentén. A minták második csoportját a
település közelében található külszíni bányában gyűjtöttük, az egyik meredek domboldal eróziós
felszínén. Itt a kőzeteket kisebb törmeléktakaró fedte.
A szaruszirt fizikai tulajdonságai alapján alkalmas pattintott eszközök készítésére, viszont
kárpátaljai régészeti gyűjteményekben eddig nem sikerült azonosítani. Makroszkópos
megjelenése alapján hasonlít a Kárpát-medence különböző régióiban előkerült, szaruszirtből
készült csiszolt kőeszköz-nyersanyagokra (Szakmány, 2009), azonban az ásványos összetétele és
szöveti jellegzetessége alapján azoktól jelentően eltér.
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VI. NYERSANYAGRÉGIÓK
A Kárpátalja különböző vidékein megtalálható paleolit telepek pattintott kőeszközeinek
vizsgálata, majd pedig a régészeti és geológiai szakirodalom tanulmányozása, illetve a terepi
kutatásokból származó adatok összesítése után felismerhetővé váltak a vidék őskőkorának
nyersanyagforgalmát tükröző törvényszerűségek. Ezeket a törvényszerűségeket próbáltam meg
nyersanyagrégiók

formájában

megfogalmazni,

összeállítva

az

ehhez

szükséges

kritériumrendszert. A nyersanyagrégiók megfogalmazásának és egymástól való elkülönítésüknek
kritériumai a következők:
– olyan, földrajzilag jól lehatárolható terület, amelyen paleolit korú régészeti lelőhelyek
találhatóak;
– megfelelő mennyiségű és minőségű pattintható kőnyersanyag jelenléte az adott területen,
elsődleges vagy áthalmozott állapotban;
– egy-egy helyi (elsődleges vagy másodlagos helyzetű) kőnyersanyag domináns felhasználása az
adott terület paleolit telepein.
A fentebb megfogalmazott kritériumok alapján definiálhatjuk a nyersanyagrégió fogalmát: a
nyersanyagrégió egy földrajzilag jól lehatárolható terület, amelyen egyaránt megtalálhatóak
paleolit korú régészeti lelőhelyek és olyan, elsődleges vagy másodlagos geológiai
környezetükben lévő kőzetek, amelyek domináns nyersanyagforrásként szolgáltak a kőeszközök
elkészítéséhez az adott telepeken.
A nyersanyagrégiók kijelölése egy alapvető törvényszerűségre alapszik, amely jelenlegi
ismereteink szerint csak és kizárólag a paleolitikum időszakára volt érvényes. Az előző
fejezetben leírt potenciális kőeszköz-nyersanyagok egy részét sikerült régészeti gyűjtemények
kőeszköz-nyersanyagaként is azonosítani. Egy-egy kőzet domináns szerepe a paleolit telepeken
egyáltalán nem volt véletlenszerű. A paleolitikum időszakában az emberi közösségek csak
viszonylag rövid ideig éltek letelepedett életmódot, életük jelentős részében vándoroltak. Az
egy-egy területen megfelelő mennyiségben és minőségben jelen lévő kőnyersanyagok jelentős
mértékben meghatározták a közösségek átmeneti letelepedését. Összevetve minden egyes elért
eredményt, elmondható, hogy a mai Kárpátalja területén a paleolitikum különböző szakaszaiban
élő emberi közösségek átmeneti jellegű letelepedéseit jelentős mértékben meghatározta az előző
fejezetben ismertetett kőnyersanyagok egy része. A közösségek minden esetben túlnyomórészt
helyi kőzeteket használtak a paleolit telepeken, vagyis lényegében rátelepedtek a helyi
kőnyersanyagok geológiai forrásaira. A vizsgált terület nagyrészt hegyvidékből áll, kisebb része
a

Kárpátaljai-síkságból,

amelyből

a

Beregszász-dombvidék

emelkedik

ki.

A

nyersanyagforrásokon túl a vidék akkori felszíni és klimatikus viszonyai is meghatározó
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tényezőként léptek fel az emberi közösségek vándorlásában, éppen ezért a paleolit telepek főleg
az előhegységi területeken és a dombvidéken helyezkednek el, ahol egyben megfelelő
mennyiségben és minőségben kőnyersanyagok is előfordulnak pattintott eszközök készítéséhez.
Összegezve az eddigi kutatási eredményeket, Kárpátalja mai területén a paleolitikum korszakára
vetítve három nagy nyersanyagrégiót különítek el: (1) vulkáni, (2) metaszomatikus és (3)
üledékes (116. ábra). A doktori értekezésem megírása előtt a kutatásaim eredményeinek első
bemutatásakor még 4 különböző nyersanyagrégiót különítettem el (ld. Rácz, 2008b, 2009b),
ugyanakkor az eredmények összesítése után célszerűvé vált a régiók racionalizálása. A
továbbiakban a legújabb felosztás szerint jellemzem a nyersanyagrégiókat.

116. ábra. Kárpátalja mai területének paleolit nyersanyagrégiói: 1 – vulkáni, 2 – metaszomatikus, 3 –
üledékes.

VI.1. Vulkáni nyersanyagrégió
A régió a Vihorlát-Gutini vulkáni vonulat részét képező Nagyszőlősi-hegység déli vidékét és az
Avas-hegység északi, ukrajnai vonulatait foglalja magába, a Tisza által a vulkáni vonulatot
átvágó Huszti-kapu területén és annak két oldalán helyezkedik el. Kárpátalja paleolitikumának
vulkáni nyersanyagrégiójában két vulkanikus kőnyersanyag játszotta a domináns szerepet az
eszközök készítésénél: a királyházi üveges dácit és a rakaszi, kárpáti 3 obszidián. Mindkét
nyersanyag területileg jól lehatárolható és egymástól különálló vidéken számított elsődleges
nyersanyagnak, ezért a régión belül két alrégiót különítek el: a Tisza-kapu északi oldalán, vagyis

99

a Tisza jobb partján a Rakasz-Kisrákóc alrégiót, a déli oldalon, tehát a Tisza bal partján pedig a
Királyháza-Veréce alrégiót.
VI.1.1. A Rakasz-Kisrákóc alrégió
A Rakasz és Kisrákóc települések környékén felfedezett régészeti lelőhelyeken az eszközkészítő
mesterek elsősorban a helyi, vulkanikus eredetű obszidiánt részesítették előnyben (Rizhov, 1999,
2003). Az obszidián a vulkánokból felszínre törő láva hirtelen kihűléséből képződő üveges
kőzet, amely az emberiség minden korszakában meghatározó jelleggel bírt, a belőle készült
eszközök kiváló minősége és tartóssága miatt, emellett egy-egy kultúránál pedig kultikus
szerepet is játszott (ld. közép-amerikai középkori kultúrák, Húsvét-szigetek (Bahn, 2003). A
kárpátaljai obszidián lelőhely Ukrajnában egyedinek számít, hiszen az egész ország területén
nem található egyéb felszíni előfordulása. A Kárpát-medencében viszont – a kárpátaljaival
együtt – összesen három obszidián lelőhelyet ismerünk, ezeket R. Taylor nevezéktani javaslata
alapján kárpáti obszidiánoknak nevezzük (Taylor, 1976). A kárpáti 1 és kárpáti 2 az EperjesTokaji hegységben fordul elő, az előbbi a hegység északi, a mai szlovákiai részén, Vinicky
közelében, a kárpáti 2 a hegység déli, mai magyarországi területén fordul elő (kutatásuknak
eredményeiről bővebben ld. Biró, 1981, 2004), a kárpáti 3 pedig a Nagyszőlősi-hegységben
(Ukrajna) található.
A kárpátaljai változat rendkívül népszerű nyersanyag volt az őskőkor folyamán, ugyanakkor az
eszközkészítéshez csak a válogatott darabjai voltak alkalmasak, mivel gyakoriak benne a fehér
földpát ásványszemcsék és a különböző méretű zárványok, amelyek gyengeségi felületet
képeznek. Geológiai forráshelyén még ma is megtalálható in situ környezetben, kisebb-nagyobb
tömbök formájában, az előző évszázad 60-as éveiben pedig még másfél méteres átmérőjű
bombákat is megemlítettek a geológusok (Zalesskiy, 1960). A rakaszi obszidián ebben a
tekintetben is kiemelkedő a kárpáti források körében, ugyanis a magyarországi és szlovákiai
geológiai lelőhelyek mára szinte teljesen kimerültek, kisebb méretű tömböket már csak
szórványban lehet találni, másodlagos környezetben (Biró, 2004).
Az obszidián kőeszköz-nyersanyagként jelentős szerepet játszott a paleolitikum és a neolitikum
időszakában Kárpátalján. Az őskőkori telepeken előforduló leletek között megtalálhatjuk
mindhárom kárpáti típust, ugyanakkor más – akár távolabbi területről származó – obszidián
változat nem fordul elő. Ugyanakkor a geológiai szakirodalomban több mint tíz obszidián és
vulkanikus üvegforrást ír le Kárpátalja különböző vidékeiről, amiből azt lehetne feltételezni,
hogy az őskorban az eszközkészítő mesterek a kárpáti 1, 2 és 3 változatokon kívül más közeli
előfordulású

obszidiánhoz

is

hozzájuthattak

volna

(az

obszidiánok

előfordulásairól

összefoglalóan ld. Rats, 2009; Rácz, 2010c). A probléma tisztázása érdekében részletesebb
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kutatásokra volt szükség, amelyek elsődleges célja a geológiai szakirodalomban említett források
terepi ellenőrzése volt. A részletes terepi bejárások eredménye alapján elmondható, hogy
Kárpátalja területén mindösszesen egy valódi obszidián forrás létezik, méghozzá a Nagyszőlősihegységben, a kárpáti 3 obszidián (Rats, 2009). A neolitikumban már elsősorban a kárpáti 1
obszidiánt használták a letelepedett életmódra áttért közösségek, elsőként a Körös kultúra
lakossága, ez rendkívül jó minősége és áttetszősége miatt lényegesen távolabbi területekre, akár
1000 km-es távolságra is eljutott. A kárpáti 2 típusnak – kevésbé áttetsző és kevésbé előnyös
mechanikai tulajdonságai miatt – az elterjedése lényegesen szűkebb, szinte kizárólag a Kárpátmedencére és közvetlen környezetére szorítkozik. A kárpáti 3 típus elsősorban helyi
felhasználású (117. ábra), újabb feltételezések szerint azonban nem kizárt, hogy a neolit kultúrák
a Kárpát-medencében a helyi kárpáti 3 obszidiánt is felhasználták, viszont a korábbi
évtizedekben a nyersanyag egyáltalán nem volt ismert a régészeti szakirodalomban, így esetleges
azonosítására sem volt lehetőség (Mester és Rácz, 2010).

2 km
117. ábra. A vulkáni nyersanyagrégió alrégiói: R-K – Rakasz-Kisrákóc alrégió, K-V – Királyháza-Veréce
alrégió.
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VI.1.2. Királyháza-Veréce alrégió
A Tisza bal partján szintén megtelepedtek emberi közösségek, jelenlétükről tanúskodnak a
fennmaradt telephelyek, amelyek a paleolitikum különböző szakaszaiból származnak. A
Rakasztól alig néhány kilométerrel délebbre lévő lelőhelyeken már az obszidiántól egy teljesen
eltérő nyersanyag-felhasználási tradíciót, az üveges dácit felhasználását figyelhetjük meg. Ebben
az alrégióban (117. ábra) találjuk a legősibb kárpátaljai (és egyben ukrajnai) paleolit
telephelyeket a nagyszőlősi járás Királyháza és Veréce települések mellett. A több mint 900 000
éves lelőhely területén alsó, középső és felső paleolitikumból származó kultúrrétegek kerültek
elő (Gladilin és Sitliviy, 1990). A lelőhely minden egyes rétegére jellemző volt egy közös vonás:
a nyersanyag-felhasználás túlnyomórészt egyetlen kőzetre korlátozódott. Az őskőkor folyamán a
királyházi lelőhelyen különböző emberfajok, más-más kultúrákhoz tartozó közösségek egy és
ugyanazon nyersanyagot használták, méghozzá több százezer éven át. Ezt a nyersanyagot bár a
régészeti szakirodalom az előző évszázad 70-es éveitől kezdve andezitként említi (az erről szóló
összefoglalást ld.: Kulakovska, 2002), vizsgálati eredményeink alapján a kőzet valójában a
vulkanikus eredetű dácit egy erősen üveges változata. A terepbejárások igazolták, hogy a
kőeszköz-készítés szempontjából jó minőségű nyersanyag még ma is megtalálható a telephelyek
közelében, különböző méretű vulkanikus tömbök formájában.
Az alrégióban az őskori eszközkészítő mesterek az elsődleges nyersanyagon kívül – bár nagyon
kis arányban – más kőzeteket is felhasználtak: helyieket (pl. a Tisza allúviumából származó
kovás homokköveket és kovás argillitet, kárpáti 3 obszidiánt) és egzotikusakat (pl. Tokajkörnyéki limnokvarcit) egyaránt.
VI.2. Metaszomatikus nyersanyagrégió
Kárpátalja

paleolitikumának

következő

jelentős

nyersanyagrégiójaként

a

Beregszászi-

dombvidéket lehetne megemlíteni, amelynek keleti, központi és nyugati részén egyaránt jelen
vannak paleolit telepek. Ezeken túlnyomórészt helyi vulkanikus eredetű kőzeteket használtak az
eszközkészítő mesterek, ugyanakkor a változatos nyersanyag-felhasználást bizonyítja, hogy
jelentős mértékben vannak jelen regionális és távoli kőnyersanyagok is. A rendelkezésre álló
adatok arra engednek következtetni, hogy a dombvidékre érkező közösségek viszonylag rövid
ideig tartózkodtak itt, a nyersanyagforrások megismerése és az újabb eszközök készítése után
továbbvándoroltak. Az őskor embere a dombvidék szinte minden részén begyűjthette az
eszközök készítéséhez szükséges kőzeteket, ugyanis a harmadidőszaki utóvulkáni működésnek
köszönhetően a vulkanikus eredetű kőzetek szinte az egész területen átkovásodtak, opálosodtak
(Fishkin, 1958; Leye et al, 1971; Merlitch és Spitkovskaya, 1974; Radzivill et al, 1978;), emellett
a felszínen igen sok helyen kibukkantak. A metaszomatikus átalakulások által létrejött
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átkovásodott és opálosodott tufa, tufit és riolit volt az elsődleges nyersanyag a Beregszász,
Nagymuzsaly és Bene környéki telepeken (Rácz, 2008a, 2009a, 2010b).
A paleolit telepek elhelyezkedése nagyszerű bizonyítéka annak, hogy a rakaszi és királyházi
példákhoz hasonlóan, itt is a közösségek rátelepedtek a rendelkezésre álló nyersanyagforrásokra.
A telepek elhelyezkedése, a kőeszközök nyersanyagainak eloszlása, továbbá a geológiai
forráshelyük alapján jól körvonalazható a régió három részre való tagolódása (118. ábra). Az
összesen három, jól elkülöníthető alrégióban eltérő elsődleges nyersanyag-felhasználás zajlott.
VI.2.1. Beregszászi alrégió
Az alrégió a Beregszászi-dombvidék délnyugati részében helyezkedik el (118. ábra). Északon
Beregszász város déli határa, keleten a Nagy-hegy, délen az Aranyos-hegy déli lejtői, nyugaton
pedig a Kis-hegy és magának a dombvidéknek a nyugati lejtői határolják.
Az alrégió elsődleges nyersanyagai az előbbiekben már ismertetett metaszomatikus riolittufa I
(Beregszász I, II, V és VI régészeti lelőhelyek), metaszomatikus riolittufa II (Nagymuzsaly-A),
metaszomatikus tufit I (Nagymuzsaly-B), továbbá a metaszomatikus riolit I (Beregszász III és

2 km
118. ábra. A metaszomatikus nyersanyagrégió alrégiói: B – Beregszászi alrégió, N – Nagymuzsalyi
alrégió, B-K – Bene-Kovászó alrégió.
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IV). A kőeszközök nyersanyagai között kisebb arányban jelen vannak még további helyi kőzetek
(egyéb metaszomatitok), regionális kőzetek terén pedig megemlíthetőek a kovás homokkövek és
a különböző radiolarit típusok. Távoli nyersanyagok ritkán fordulnak elő, ezek elsősorban
kárpáti 1 és 2 obszidián, különböző típusú kovakőzetek, radiolaritok, limnokvarcit típusok. Az
elsődleges nyersanyagok egy részének geológiai forráshelyét az alrégió északi és északkeleti
részén sikerült megtalálni, a felszínen, törmelékes kőtömbök formájában.
VI.2.2. Nagymuzsalyi alrégió
Az alrégiót észak felől a kuklyai erdő, keletről a Pelikán és a Nagy Várna-hegy, délről
Nagymuzsaly és a Fehér-bánya, kelet felől pedig a beregszászi Nagy-hegy határolja (118. ábra).
Az elsődleges nyersanyag itt a helyi metaszomatikus tufit II (Nagymuzsaly-C, D és E régészeti
lelőhelyek). A helyi nyersanyagok között jelen vannak további metaszomatitok is. Regionális
nyersanyagként megemlíthetőek a kovás homokkövek, radiolaritok. Távoli nyersanyagok itt is
ritkán fordulnak elő: kárpáti 1 és 2 obszidián, kovakőzetek és limnokvarcitok. Az elsődleges
nyersanyagként meghatározott átkovásodott tufit az alrégió majdnem teljes területén
megtalálható különböző méretű tömbök formájában, többek között a régészeti lelőhelyek
területén is.
VI.2.3. Bene-Kovászó alrégió
Az alrégió a Beregszászi-dombvidék keleti-délkeleti végét, a Bene és Kovászó közötti
területeket és a különálló, síkságból kiemelkedő Kelemen-hegyet foglalja magába (118. ábra).
Az elsődleges nyersanyag ebben az alrégióban egy metaszomatikusan átalakult, opálosodott,
riolitos lávakőzet. A Bene I lelőhelyről származó leletek között az elsődleges nyersanyagon kívül
egyéb helyi metaszomatit típusok is előfordulnak (pl. Kelemen-hegyi kovásodott tufa). A
regionális nyersanyagok kovás homokkövek, radiolarit és különböző kovafélék formájában
képviseltetik magukat, a távoliak között megemlíthető a kárpáti 1 és 2 obszidián, kovakőzetek és
limnokvarcitok.
VI.3. Üledékes nyersanyagrégió
A paleolitikum időszakában a Vihorlát-Gutini vulkáni komplexum előhegységi, dombos
területein több helyen is létrejöttek átmeneti szálláshelyek. A régió (ld. 116. ábra) Ungvártól
kiindulva, Munkácson keresztül, egészen a Nagyszőlősi-hegységig (tehát a vulkáni
nyersanyagrégióig) követi a vulkáni vonulat előhegységi ívét, majd keletebbre a Tisza jobb
partján a Máramarosi-szirtövben, Szeklence településnél, a Tisza bal partján pedig az Avashegység ukrajnai részén (119. ábra), Sajánnál ér véget. A régió területi folytonosságát tehát teljes
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egészében kettészakítja a vulkáni nyersanyagrégió. Az összességében légvonalban közel 85
kilométeren keresztül húzódó nyersanyagrégióban a régészeti lelőhelyeken teljesen más jellegű

119. ábra. Az Avas-hegység vonulatainak jellegzetes képe, az üledékes nyersanyagrégió délkeleti
peremterülete Huszt és Saján között.

kőnyersanyag felhasználást figyelhetünk meg a korábban tárgyalt régiókhoz képest. Itt az
elsődleges nyersanyag aránya a régészeti gyűjteményekben – egy-egy kivételes régészeti
lelőhely kivételével – messze nem éri el a 85-90 százalékos arányt. Egyedül az Ungváron
található Radvánc késő paleolit lelőhelyet tudnám kiemelni, ahol a leletek több mint 90
százaléka kovás homokkőből készült, miközben a legtöbb régészeti lelőhely esetben ez a
nyersanyag mindössze közel 60 százalékos arányban van jelen (például a Saján I vagy Szeklence
I telepeken (Usik et al., 2003-2004). Ennek megfelelően sokkal nagyobb szerepet kapnak az
egyéb helyi, továbbá regionális nyersanyagok. A helyiek között megemlíthetőek az erősen
üveges vulkanitok (dácit vagy andezit), különböző metaszomatikusan átalakult kőzetek, továbbá
kovás mészkövek, radiolaritok. Regionális, illetve távoli nyersanyagként a kárpáti 1 obszidián,
változatos kovakőzetek, limnokvarcit változatok fordulnak elő.
Az elsődleges kőnyersanyag ebben az esetben a kovás homokkő volt, amelynek különböző
változatait folyami kavics formájában gyűjthették be az eszközkészítő mesterek. A kőzetet a
folyók szállították a Kárpátok Flis-övéből a Kárpátaljai-síkságra és a Tisza medencéjének
irányába (Rácz, 2009b), ezután a kavicsokból kiválogatták a megfelelő nyersanyagtömböket,
hogy azokból később magköveket és eszközöket készítsenek.
A terepbejárások során a régió keleti felében, vagyis az Aknaszlatinai-medencében, továbbá az
Avas-hegységben és a Máramarosi-szirtövben a kovás argillit és kovás homokkő kavicsokat
folyók alluviális üledékében sikerült begyűjteni. A kárpátaljai régészeti gyűjteményekben
egyértelműen azonosítható mindkét kőzet.
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A nyersanyagrégiók és azok alrégióinak elsődleges, illetve egyéb nyersanyagait a 2. táblázatban
összesítettem.
2. táblázat. Kárpátalja nyersanyagrégióinak és alrégióinak elsődleges és egyéb nyersanyagai.
Nyersanyagrégió

Alrégió

Királyháza
-Veréce

Elsődleges
nyersanyag

Üveges dácit
(90-95%)

Származás, a
forrásterület
jellege

Helyi, törmelék

Vulkáni

Metaszomatikus

RakaszKisrákóc

Kárpáti 3 obszidián
(85-90%)

Beregszászi

Metaszomatikusan
átalakult,
opálosodott riolitos
összetételű
lávakőzet,
kovásodott riolittufa
és tufit
(90-95%)

Nagymuzsalyi

BeneKovászó

Üledékes

-

Metaszomatikusan
átalakult,
kovásodott tufit
(90-95%)

Metaszomatikusan
átalakult,
opálosodott riolitos
összetételű
lávakőzet (opalit)
(85-90%)

Kovás homokkő
(60-90%)

Helyi, törmelék

Egyéb
nyersanyagok

Származás, a forrásterület
jellege

Kárpáti 3 obszidián

Helyi (Rakasz), törmelék

Kovás homokkő és
argillit

Helyi (a Tisza allúviuma)

Limnokvarcit

Távoli (Tokaji-hegység)

Kovakőzetek

Ismeretlen

Metaszomatikusan
átalakult kőzetek
Kovás homokkő
Radiolarit

Helyi, törmelék

Kárpáti 1 obszidián
Kárpáti 2 obszidián
Kovakőzetek
Limnokvarcit
Kovás homokkő
Radiolarit

Helyi, feltárás
és törmelék

Kárpáti 1 obszidián
Kárpáti 2 obszidián
Kovakőzetek
Limnokvarcit
Kovás homokkő
Radiolarit

Helyi, törmelék

Folyók
kavicsanyaga
(Tisza, Nagyág, Ung)

Kárpáti 1 obszidián
Kárpáti 2 obszidián
Kovakőzetek
Limnokvarcit
Kovás argillit
Kovás argillit
Üveges vulkanitok
Metaszomatikus
kőzetek
Kovás mészkövek
Radiolarit
Kárpáti 1 obszidián
Kovakőzetek
Limnokvarcit
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Ismeretlen
Regionális (allúvium)
Regionális (Pienini-szirtöv)
és távoli (Fehér-Kárpátok)
Távoli (Eperjes-Tokajihegység)
Távoli (Tokaji-hegység)
Ismeretlen
Távoli (Tokaji-hegység)
Regionális (allúvium)
Regionális (Pienini-szirtöv)
és távoli (Fehér-Kárpátok)
Távoli (Eperjes-Tokajihegység)
Távoli (Tokaji-hegység)
Ismeretlen
Távoli (Tokaji-hegység)
Regionális (allúvium)
Regionális (Pienini-szirtöv)
és távoli (Fehér-Kárpátok)
Távoli (Eperjes-Tokajihegység)
Távoli (Tokaji-hegység)
Ismeretlen
Távoli (Tokaji-hegység)
Regionális (allúvium)
Helyi (allúvium)
Helyi
Ismeretlen
Helyi vagy regionális
(allúvium)
Helyi vagy regionális
(allúvium)
Regionális vagy távoli
(Eperjes-Tokaji-hegység)
Ismeretlen
Regionális vagy távoli
(Tokaji-hegység)

VII. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK
Munkámban a kárpátaljai paleolit régészeti lelőhelyekről származó kőeszközök elsődleges
nyersanyagainak leírását, továbbá a vidék potenciális pattintott kőeszköz-nyersanyagainak
feltérképezését, valamint a begyűjtött minták archeometriai, azon belül elsősorban petrográfiai
vizsgálatát végeztem el. A kitűzött célok elérése érdekében mindenek előtt ki kellett dolgoznom
a – Kárpátalja csaknem teljes területére kiterjedő – kutatás módszertanát. Munkám legfontosabb
céljai között szerepelt a nevezéktani problémák lehetőség szerinti megoldása; a pattintott
eszközök és a geológiai minták pontos kőzettani azonosítása. A kutatás eredményeiből a
következő megállapítások fogalmazhatóak meg:
I. Geológiai és régészeti szakirodalomban egyaránt számos esetben találkoztam megtévesztő,
félreérthető, rosszul meghatározott kőzetnevekkel. Szakirodalmi és terepi kutatások, továbbá
különböző műszeres vizsgálatok eredményeinek köszönhetően a következő eredményekre
jutottam:
1. A régészeti szakirodalomban korolevói (királyházi) andezitnek nevezett kőzet
valójában egy olyan dácit típus, amelynek alapanyaga erősen üveges, ezért javaslatom szerint
helyesebb hialodácitnak vagy üveges dácitnak nevezni; ennek a nyersanyagnak alapvető
kőzettani-geokémiai jellemzését elvégeztem.
2. Kárpátalja területén a geológiai és régészeti szakirodalom több mint tíz különböző
obszidián forrást említ, ugyanakkor kutatásaim során bebizonyítottam, hogy a megye területén
valójában csak egy obszidián forrás található, Rakasz és Kisrákóc települések környékén. Ez az
ún. kárpáti 3 obszidián; ennek alapvető kőzettani-geokémiai jellemzését elvégeztem.
3. A királyházi dácit és a rakaszi obszidián kőzettan-geokémiai vizsgálati eredményeivel
bebizonyítottam a két kőzettípus magmagenetikai rokonságát.
4. Szintén szakirodalmi adatok és terepi kutatások eredményei által sikerült kimutatnom,
hogy a kárpátaljai geológiai szakmunkákban és térképeken használt „rogovik” kifejezést két
különböző kőzet megnevezésére használják. A „rogovik” jelenthet kontakt metamorf eredetű
szaruszirtet és kovás üledékes kőzetet egyaránt. Kárpátaljai viszonylatban ez a kifejezés nem
csak egy bizonyos kovás kőzetet takar, hanem általánosan használatos gyakorlatilag az összes
oligocén korú, menilit formációhoz sorolható kova- vagy kovásodott kőzetre (kovás argillit,
kovás aleurolit, kalcedonit, egyéb kovakőzet).
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5. A petrográfiai kutatások eredményeinek köszönhetően sikerült kimutatnom, hogy a
régészeti szakirodalomban tévesen alkalmazták a következő kőzetneveket: feketepala, kvarcit,
beregszászi és radvánci kova. A feketepala valójában kovás argillit vagy kovás aleurolit, tehát
üledékes eredetű, nem pedig metamorf kőzet; a kvarcit kifejezést kovás homokkő típusokra
alkalmazták, tehát szintén üledékes, nem pedig metamorf eredetű a kőzet; a beregszászi kova
(korábban kovás

mészkő) kifejezés

valójában hat

különböző csoportra felosztható,

metaszomatikusan átalakult vulkáni eredetű kőzetet takar (metaszomatikus riolittufa I és II,
metaszomatikus tufit I és II, metaszomatikus riolit I és II); a radvánci kovaként megnevezett
kőzetről kiderült, hogy egy kovás homokkő típus.
II. Kutatásaim során előzetes régészeti és geológiai szakirodalmi információgyűjtés alapján
tervszerű terepbejárásokat és térképezést végeztem Kárpátalja különböző vidékein (CsapMunkácsi medence, Beregszászi-dombvidék, Szinyák, Borló, Avas-hegység, Szlatinai-medence,
Máramarosi- és Pienini-szirtöv, a Vihorlát-Gutin vulkáni vonulattól északra található FlisKárpátokban) paleolit kőeszközök potenciális nyersanyagainak előfordulásai tekintetében. A
terepmunka által sikerült begyűjteni és részletesen leírni összesen 19 potenciális pattintott
kőeszköz-nyersanyagot, és ezek előfordulási területeit lehatárolni.
III. A leírt 19 kőzettípus közül eddig 11-et sikerült azonosítani a kárpátaljai paleolit lelőhelyekről
származó kőeszköz-gyűjtemények nyersanyagai

között. Az

adott

kőzetek Kárpátalja

paleolitikumának elsődleges és legfontosabb kőnyersanyagai voltak, az eszközkészítő mesterek
ezeket használták fel a legnagyobb arányban egy-egy őskőkori telephelyen. Kárpátalja
paleolitikumának legelterjedtebb pattintott kőnyersanyagai tehát a következők voltak:
- királyházi üveges dácit (hialodácit);
- kárpáti 3 obszidián;
- a Beregszászi-dombság metaszomatikusan átalakult kőzetei (metaszomatikus riolittufa I
és II, metaszomatikus tufit I és II, metaszomatikus riolit I és II);
- kovás homokkő (I. és II. típus);
- kovás argillit.
IV. A kárpátaljai paleolit lelőhelyek elsődleges kőnyersanyagain kívül olyan potenciális
pattintott kőeszköz-nyersanyagok vizsgálatát is elvégeztem, amelyeknek geológiai forráshelye a
mai Kárpátalja területén található, de mindezidáig még nem sikerült azonosítani őket a
kárpátaljai paleolit lelőhelyekről származó kőeszköz-gyűjteményekben. Az alábbi kőzetek mind
mennyiségi, mind pedig minőségi tulajdonságaik által alkalmasak lehettek pattintott kőeszközök
készítésére:
- tiszakirvai limnokalcedonit;
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- tiszakirvai limnoopalit;
- I., II. és III. típusú szolyvai radiolarit;
- szolyvai kovás mészkő;
- zárnyai kovás mészkő;
- bányafalui szaruszirt.
A terepi kutatások során felfedezett azon potenciális kőnyersanyagokat, amelyeket eddig nem
sikerült azonosítani a paleolit régészeti gyűjteményekben, feltehetőleg az alábbi okok miatt nem
használták az őskőkor eszközkészítő mesterei:
1. az adott nyersanyag rendkívül ritka, kis mennyiségben fordul elő egy-egy területen és
feltehetőleg ez a paleolitikumra is érvényes volt, (például a szolyvai radiolarit és kovás mészkő
típusok, továbbá a zárnyai kovás mészkő és a bányafalui szaruszirt);
2. a nyersanyag geológiai forrásvidékének közelében egy sokkal jobb minőségű és nagyobb
mennyiségben elérhető más kőnyersanyag található. Erre a legjobb példák a tiszakirvai
limnokalcedonit és limnoopalit, amelyeknek válogatott darabjai bár alkalmasak eszközkészítésre,
ráadásul Tiszakirva környékén, az Avas-hegységben viszonylag nagy mennyiségben gyűjthetők
is, mégsem váltak fontos nyersanyagbázissá az őskőkor folyamán. Ennek okát Tiszakirvától
keleti irányban közel 5 kilométerre és észak-északkeleti irányban közel 8 kilométerre kell
keresni. Az előbbi vidéken a királyházi üveges dácit, az utóbbiban pedig a kárpáti 3 obszidián
geológiai forrása található;
3. minden egyes nyersanyagkutatásnál számolnunk kell az idő és a felszín változásának
tényezőivel: előfordulhat, hogy a több tízezer évvel ezelőtt még elérhető kőzetek mára már
betemetődtek. A folyamat fordítottja is megtörténhet: a mára erózió, földmozgások,
talajcsúszások és egyéb tényezők által felszínre került kőzeteknek az őskőkorban nem volt
felszíni előfordulásuk, vagyis nem voltak elérhetőek az ember számára.
V. A régészeti és geológiai szakirodalom tanulmányozása során, majd pedig a terepi kutatások és
a begyűjtött kőzetminták vizsgálata által felismerhetővé váltak a Kárpátalja őskőkorának
nyersanyagforgalmával kapcsolatos törvényszerűségek. Az eredmények által kijelenthető, hogy a
paleolitikum időszakában az emberi közösségek vándorlását és átmeneti jellegű letelepedését
jelentős mértékben meghatározták az adott vidéken megfelelő mennyiségben és minőségben
megtalálható pattintott kőeszköz nyersanyagok. Kárpátaljai viszonylatban összesen 9 kőzet
játszott meghatározó szerepet az átmeneti szálláshelyek kialakításakor: a királyházi üveges dácit,
a rakaszi, kárpáti 3 obszidián, a Beregszászi-dombvidék 6 metaszomatikusan átalakult kőzete,
továbbá a II. típusú kovás homokkő. A paleolit közösségek teljes mértékben rátelepedtek a
felsorolt kőzetek elsődleges, illetve áthalmozott geológiai forrásaira: a régészeti lelőhelyek tehát
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a kőnyersanyagok elsődleges vagy másodlagos forrásterületein találhatóak, és ez a
törvényszerűség minden egyes jelentősebb kárpátaljai őskőkori telepre érvényes.
VI. A kárpátaljai paleolit időszak nyersanyagforgalmából, törvényszerűségeiből kiindulva
létrehoztam a vidéken felhasznált pattintott kőnyersanyagok geológiai forrásai és a régészeti
lelőhelyek közötti összefüggést bemutató, területi felosztáson alapuló csoportosítást. A területi
egységeket nyersanyagrégióknak neveztem el, és egyben megfogalmaztam az egymástól való
elkülönítésük kritériumait. A nyersanyagrégiók elnevezésénél az adott területen elsődlegesen
használt kőnyersanyagot és annak eredetét, kőzettani kategóriáját vettem figyelembe. Ennek
megfelelően Kárpátalja mai területén a paleolitikum időszakában három nyersanyagrégiót
különítettem el: vulkáni, metaszomatikus és üledékes.
VII. A nyersanyagrégiók további sajátosságainak – úgy mint az elsődleges nyersanyagok
geológiai forrásának elhelyezkedése, felhasználási területe – figyelembevételével két régió
esetében alrégiókat különítettem el, amelyeket területileg is lehatároltam:
1. a vulkáni régióban a Rakasz-Kisrákóc és a Királyháza-Veréce alrégiókat (az előbbiben a
kárpáti 3, az utóbbiban a királyházi üveges dácit volt az elsődleges nyersanyag);
2. a metaszomatikus régióban a beregszászi, nagymuzsalyi és Bene-Kovászó alrégiókat. Az
elsőben a metaszomatikus riolittufa I és II, a metaszomatikus tufit I, továbbá a metaszomatikus
riolit I voltak az elsődleges nyersanyagok. A másodikban a metaszomatikus tufit II, a
harmadikban pedig a metaszomatikus riolit II volt a legfontosabb kőnyersanyag.
VIII. A terepi kutatások igazolták, hogy a felsorolt nyersanyagrégiók elsődleges nyersanyagai a
régészeti lelőhelyek közvetlen közelében fordulnak elő, ezek még ma is nagy mennyiségben
előfordulnak ezek környezetében. A régészeti gyűjteményekben ennek megfelelően közel 85-95
százalékos arányban vannak jelen. Ez alól kivétel a II. típusú kovás homokkő, amely az üledékes
régió elsődleges nyersanyagaként mindössze 60-65 százalékos jelenléttel rendelkezik egy-egy
paleolit telep esetében. Figyelembe véve a nyersanyag-felhasználási stratégiákat, a viszonylag
kis mennyiségben megtalálható – de jó minőségű – kovás homokkő típusok mellett az
eszközkészítő mesterek megpróbáltak más kőzeteket is felhasználni, hogy kompenzálják az
elsődleges nyersanyag hiányát. Ilyen volt a kovás argillit, amelynek az eszközkészítés
szempontjából legjobb minőségű darabjait a folyók allúviumából válogatták ki.
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Geológiai egység
Település
Település
folyó
Település
Település

Település
Geológiai egység
Település
Közigazgatási
egység
A Beregszászidombvidék része
Település
Geológiai egység
Geológiai egység
Geológiai egység
Ungvár része
Település
Település
Geológiai egység
Település
Település
Település
Település
Geológiai egység
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Заставне
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Uzhhorod
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Vihorlat-chutinskiy
vulkanitchniy rayon
Viskovo
Dusino
Zastavne
Priborzhavske

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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Település
Település
Geológiai egység
Település
Intézmény

Település
Település
Geológiai egység
Település
Település
Település
Település

2. melléklet. A dácit és az obszidián kőeszközök (R) és terepi minták (G) teljeskőzet összetétele. Főelemek t%ban, nyomelemek ppm-ben.
Kőzet
Minta
főelemek (t%)
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3tot
MnO
MgO
CaO
Na2O
K 2O
P2O5
LOI
Sum
nyomelemek
(ppm)
Cs
Rb
Sr
Ba
Pb
Th
U
Zr
Hf
Nb
Ta
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Sc
V
Cr
Co
Ni
Zn
Cu

dácit

dácit

obszidián

obszidián

KH-1R

KH-1G

RAK-31R

RAK-30G

66,87
0,41
15,48
5,45
0,11
0,78
3,54
3,72
3,16
0,12
0,20
99,84

67,42
0,40
15,43
5,19
0,10
0,79
3,51
3,70
3,17
0,13
0,00
99,84

70,40
0,20
14,76
3,81
0,08
0,37
2,33
3,69
3,75
0,06
0,40
99,85

70,94
0,20
14,52
3,48
0,08
0,37
2,44
3,65
3,79
0,07
0,30
99,84

5,7
117,6
243
590
4,9
12,6
4,0
175
4,8
12,0
0,9
26
26
52
6,25
21,9
4,51
1,06
4,11
0,73
4,07
0,85
2,58
0,42
2,51
0,41
9
32
6,8
5,3
9,6
21
7,5

5,8
118,1
236
593
28,4
11,8
3,9
176
5,1
11,6
0,9
25
26
53
6,23
23,4
4,56
1,04
4,17
0,71
3,85
0,84
2,50
0,42
2,55
0,40
8
31
6,8
4,8
15,2
48
5,9

8,5
148,8
206
703
3,5
16,1
5,2
194
5,9
11,8
0,9
23
30
60
6,71
23,5
4,21
0,85
3,78
0,61
3,64
0,73
2,27
0,37
2,52
0,39
3
12
<6.8
2,7
6,0
7
6,3

7,5
144,4
198
686
3,3
14,4
5,0
187
5,6
11,8
1,0
23
29
57
6,40
23,4
4,09
0,80
3,39
0,60
3,45
0,73
2,24
0,37
2,28
0,37
3
12
<6.8
2,5
3,6
6
3,7
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3. melléklet. A dácit és az obszidián kőeszközökben (R) és a terepi mintákban (G) előforduló plagioklászok
összetétele (t%).
KH-1R dácit
minta

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

plagioklász fenokristály
SiO2

48,15

52,78 49,69 52,66 49,04

53,32

53,08 50,70 48,96

57,71

Al2O3

32,79

30,27 31,10 29,78 31,84

29,25

30,40 31,02 31,15

26,81

tot

0,51

FeO

0,17

0,23

0,43

0,53

0,49

13,50 14,98 12,89 15,44

11,92

0,21

0,35

0,26

0,89

13,20 14,28 15,93

10,05

CaO

16,95

Na2O

2,49

4,00

2,86

4,10

1,97

5,07

3,82

3,40

2,70

5,43

K 2O

0,00

0,12

0,00

0,06

0,09

0,50

0,22

0,09

0,06

0,38

BaO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

100,89 100,84 98,86 99,92 98,91 100,55 100,93 99,84 99,06 101,27
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,198

2,377 2,293 2,392 2,264

2,413

2,385 2,315 2,265

2,567

Al

1,764

1,607 1,691 1,594 1,732

1,560

1,610 1,670 1,698

1,406

Fe

0,019

0,006 0,009 0,016 0,020

0,019

0,008 0,013 0,010

0,033

Ca

0,829

0,651 0,741 0,627 0,764

0,578

0,635 0,699 0,790

0,479

Na

0,220

0,349 0,256 0,361 0,176

0,445

0,333 0,301 0,242

0,468

K

0,000

0,007 0,000 0,003 0,005

0,029

0,013 0,005 0,004

0,022

szélsőtag összetételek
Ab

21,0

34,7

25,7

36,4

18,7

42,3

33,9

30,0

23,4

48,3

An

79,0

64,7

74,3

63,2

80,8

55,0

64,8

69,5

76,3

49,4

Or

0,0

0,7

0,0

0,4

0,6

2,7

1,3

0,5

0,3

2,2

30

33

34

35
36
37
alapanyagban

KH-1R dácit
minta

25

26
27
28
29
plagioklász fenokristály

SiO2

51,94

46,76

49,77

52,08

47,62

57,61

48,91

56,71

56,00 57,03 56,67

Al2O3

29,82

33,75

32,21

31,66

33,72

27,38

32,10

27,35

28,10 25,93 26,67

tot

0,66

0,42

0,42

0,16

0,20

0,23

0,45

0,63

0,75

0,93

0,64

CaO

13,38

17,81

16,02

13,84

17,24

9,86

16,15

9,96

10,32

9,31

9,34

Na2O

3,95

1,67

2,91

3,45

2,14

5,74

2,55

5,71

5,72

5,35

5,50

K 2O

0,11

0,07

0,07

0,12

0,00

0,42

0,07

0,41

0,39

0,57

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FeO

BaO
Sum

99,86 100,48 101,40 101,31 100,92 101,24 100,23 100,77 101,28 99,12 99,20
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,369

2,146

2,251

2,334

2,170

2,557

2,239

2,538

2,501 2,589 2,567

Al

1,603

1,826

1,717

1,672

1,811

1,433

1,732

1,443

1,479 1,388 1,424

Fe

0,025

0,016

0,016

0,006

0,008

0,009

0,017

0,024

0,028 0,035 0,024

Ca

0,654

0,876

0,776

0,665

0,842

0,469

0,792

0,478

0,494 0,453 0,453

Na

0,349

0,149

0,255

0,300

0,189

0,494

0,226

0,495

0,495 0,471 0,483

K

0,006

0,004

0,004

0,007 0,000 0,024
szélsőtag összetételek

0,004

0,023

0,022 0,033 0,022

Ab

34,6

14,4

24,6

30,9

18,3

50,1

22,1

49,7

49,0

49,2

50,4

An

64,8

85,2

75,0

68,4

81,7

47,5

77,5

47,9

48,8

47,3

47,3

Or

0,6

0,4

0,4

0,7

0,0

2,4

0,4

2,3

2,2

3,5

2,3
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3. melléklet (folytatás)
KH-1G dácit
minta

1
2
plagioklász
fenokristály

3

4
5
zárvány
amfibolban

13

14

15

16

17

22

plagioklász fenokristály

SiO2

48,38 49,25

48,30

59,91

59,18

52,70

49,15

51,00 49,72

57,14 45,74

Al2O3

33,37 31,45

32,98

25,02

25,73

31,10

32,69

31,89 31,37

26,74 34,69

0,27

0,50

0,44

0,58

0,35

0,60

15,95 15,75

16,33

7,68

7,99

13,17

15,71

FeO

tot

CaO

0,48

0,36

0,43

15,01 15,44

0,71

0,59

10,28 17,04

Na2O

2,49

2,51

2,12

6,83

6,35

4,13

2,86

2,83

2,90

5,09

1,81

K 2O

0,09

0,02

0,00

0,68

0,45

0,11

0,17

0,25

0,09

0,21

0,07

BaO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

100,76 99,25 100,23 100,56 100,28 101,56 101,18 101,34 99,95 100,17 99,94
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,203 2,269

2,210

2,667

2,640

2,357

2,230

2,296 2,277

2,565 2,111

Al

1,791 1,708

1,778

1,313

1,353

1,639

1,748

1,692 1,693

1,415 1,887

Fe

0,018 0,010

0,019

0,016

0,022

0,013

0,023

0,014 0,016

0,027 0,023

Ca

0,778 0,777

0,800

0,366

0,382

0,631

0,764

0,724 0,758

0,494 0,843

Na

0,220 0,224

0,188

0,590

0,549

0,358

0,252

0,247 0,258

0,443 0,162

K

0,005 0,001

0,000

0,039

0,026

0,006

0,010

0,014 0,005

0,012 0,004

szélsőtag összetételek
Ab

21,9

22,4

19,0

59,3

57,4

36,0

24,5

25,1

25,2

46,7

16,1

An

77,6

77,5

81,0

36,8

39,9

63,4

74,5

73,5

74,2

52,1

83,5

Or

0,5

0,1

0,0

3,9

2,7

0,6

1,0

1,5

0,5

1,3

0,4

KH-1G dácit
minta

23

24

31

32
33
34
plagioklász fenokristály

35

36

37

38
39
alapanyagban

SiO2

50,06

57,23 50,07

54,01

50,06 53,70

51,29 53,81

48,46 58,94

57,45

Al2O3

32,36

26,19 30,37

28,96

32,13 28,74

31,39 29,36

32,37 25,04

27,09

tot

0,53

FeO

0,57

0,32

0,30

10,04 14,67

12,14

0,31

0,21

0,00

0,38

0,77

0,41

14,56 11,73

16,03

8,35

9,40

CaO

14,75

Na2O

3,54

5,59

3,22

4,71

2,61

4,85

3,14

4,61

2,80

5,64

5,72

K 2O

0,08

0,44

0,00

0,20

0,09

0,29

0,15

0,13

0,05

0,61

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BaO
Sum

15,22 11,89

0,33

101,32 100,06 98,65 100,32 100,42 99,68 100,86 99,64 100,09 99,35 100,40
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,262

2,577 2,316

2,439

2,274 2,441

2,317 2,437

2,223 2,655

2,568

Al

1,723

1,390 1,656

1,541

1,721 1,540

1,671 1,567

1,750 1,329

1,427

Fe

0,020

0,021 0,012

0,011

0,012 0,008

0,012 0,000

0,015 0,029

0,015

Ca

0,714

0,484 0,727

0,587

0,741 0,579

0,705 0,569

0,788 0,403

0,450

Na

0,310

0,488 0,289

0,412

0,230 0,427

0,275 0,405

0,249 0,493

0,496

K

0,005

0,025 0,000

0,012 0,005 0,017 0,009 0,008
szélsőtag összetételek

0,003 0,035

0,019

Ab

30,1

48,9

28,4

40,8

23,6

41,8

27,8

41,2

23,9

52,9

51,4

An

69,4

48,6

71,6

58,1

75,9

56,6

71,3

58,0

75,8

43,3

46,7

Or

0,4

2,5

0,0

1,1

0,5

1,6

0,9

0,8

0,3

3,8

2,0
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3. melléklet (folytatás)
RAK-30R obszidián
minta

15

17

16

24

25

26

27

28

29

30

plagioklász fenokristály
SiO2

50,57 53,88

53,73 46,06

47,01

47,11

53,81 51,97 50,79 52,45

Al2O3 30,18 29,22

29,88 33,10

33,95

33,60

29,22 29,51 30,79 28,70

0,63

0,48

0,27

11,73 17,90

FeOtot
CaO

0,04

0,46

0,38

0,30

0,26

0,44

16,86

16,76

Na2O

3,50

3,95

4,73

1,39

1,70

2,28

4,59

3,83

3,63

4,17

K2O

0,16

0,13

0,23

0,00

0,00

0,00

0,14

0,06

0,17

0,17

BaO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

14,64 11,91

0,45

12,18 13,28 13,61 12,52

99,09 99,55 100,75 99,08 100,00 100,02 100,32 98,95 99,25 98,45
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,329 2,443

2,415 2,146

2,159

2,166

2,430 2,385 2,329 2,417

Al

1,638 1,561

1,583 1,818

1,838

1,821

1,555 1,596 1,664 1,559

Fe

0,002 0,017

0,017 0,025

0,018

0,010

0,014 0,012 0,010 0,017

Ca

0,722 0,578

0,565 0,894

0,830

0,826

0,589 0,653 0,669 0,618

Na

0,313 0,347

0,412 0,126

0,151

0,203

0,402 0,341 0,323 0,373

K

0,009 0,008

0,013 0,000

0,000

0,000

0,008 0,004 0,010 0,010

szélsőtag összetételek
Ab

29,9

37,2

41,6

12,3

15,4

19,8

40,2

34,2

32,2

37,2

An

69,2

62,0

57,0

87,7

84,6

80,2

59,0

65,5

66,8

61,8

Or

0,9

0,8

1,3

0,0

0,0

0,0

0,8

0,4

1,0

1,0

RAK-30R obszidián
minta

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

plagioklász fenokristály
SiO2

45,40 45,09 46,14 55,79 56,68 51,18

54,37

53,07 52,12 49,46

Al2O3 33,20 34,36 33,87 26,48 26,39 29,57

29,19

29,78 29,13 31,58

FeO

tot

CaO

0,45

0,55

0,55

0,52

0,45

0,24

0,19

18,73 17,97 17,92

9,99

9,20 13,07

11,32

0,46

0,24

0,30

12,19 12,75 15,22

Na2O

1,16

0,94

1,30

5,23

5,84

3,97

4,73

4,26

4,15

2,28

K 2O

0,02

0,03

0,12

0,26

0,48

0,20

0,40

0,27

0,17

0,05

BaO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

98,96 98,94 99,90 98,27 99,04 98,23 100,20 100,03 98,56 98,89
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,123 2,102 2,132 2,554 2,573 2,369

2,451

2,405 2,400 2,280

Al

1,830 1,888 1,844 1,429 1,412 1,613

1,551

1,591 1,581 1,716

Fe

0,018 0,021 0,021 0,020 0,017 0,009

0,007

0,017 0,009 0,012

Ca

0,938 0,898 0,887 0,490 0,448 0,648

0,547

0,592 0,629 0,752

Na

0,105 0,085 0,116 0,464 0,514 0,356

0,413

0,374 0,371 0,204

K

0,001 0,002 0,007 0,015 0,028 0,012

0,023

0,016 0,010 0,003

szélsőtag összetételek
Ab

10,1

8,6

11,5

47,9

52,0

35,1

42,0

38,1

36,7

21,3

An

89,8

91,2

87,8

50,5

45,2

63,8

55,6

60,3

62,3

78,4

Or

0,1

0,2

0,7

1,6

2,8

1,2

2,3

1,6

1,0

0,3
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3. melléklet (folytatás)
RAK-30G obszidián
minta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

plagioklász fenokristály
SiO2

48,59

56,01 52,61 51,52 57,09 50,81

52,90 57,83 54,58 51,39

Al2O3 31,92

27,76 29,54 30,27 26,70 30,49

30,12 26,53 28,45 30,48

FeO

tot

0,31

0,54

0,48

0,37

0,24

0,29

9,92 13,66

13,17

0,31

0,40

0,20

CaO

15,46

Na2O

2,58

5,80

3,89

3,88

5,69

4,10

3,79

6,04

5,09

3,68

K 2O

0,14

0,42

0,28

0,29

0,30

0,08

0,13

0,31

0,28

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BaO
Sum

10,53 12,32 13,34

0,26

8,92 10,44 14,02

99,00 101,06 99,12 99,67 99,96 99,38 100,40 99,94 99,24 99,94
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,247

2,507 2,405 2,354 2,567 2,331

2,389 2,593 2,480 2,342

Al

1,739

1,465 1,592 1,630 1,415 1,649

1,603 1,402 1,523 1,637

Fe

0,012

0,020 0,018 0,014 0,010 0,009

0,011 0,012 0,015 0,008

Ca

0,766

0,505 0,603 0,653 0,478 0,671

0,637 0,428 0,508 0,685

Na

0,231

0,503 0,345 0,344 0,496 0,365

0,332 0,525 0,448 0,325

K

0,008

0,024 0,016 0,017 0,017 0,005

0,007 0,018 0,016 0,010

szélsőtag összetételek
Ab

23,0

48,8

35,7

33,9

50,0

35,0

34,0

54,1

46,1

31,9

An

76,2

48,9

62,6

64,4

48,2

64,5

65,3

44,1

52,2

67,1

Or

0,8

2,3

1,7

1,7

1,7

0,4

0,8

1,8

1,7

1,0

17

40

41

minta

11

12

13

RAK-30G obszidián
14
15
16

plagioklász fenokristály

42
43
mikrofenokristály

SiO2

51,89 56,16 53,00 54,39 50,50

54,49 52,53 47,34 57,21 45,06 56,59

Al2O3

29,29 27,62 29,08 28,84 31,10

29,42 29,26 32,61 26,99 34,09 26,62

FeO

tot

0,19

0,15

0,31

0,30

0,23

9,72 11,87 11,14 14,52

0,04

0,54

0,78

0,50

0,61

0,51

CaO

12,86

11,92 12,39 17,19 10,30 18,07 10,56

Na2O

3,94

5,47

4,18

4,74

3,18

4,57

4,04

1,66

4,51

1,08

4,73

K 2O

0,35

0,37

0,28

0,24

0,15

0,25

0,25

0,03

0,44

0,15

0,60

BaO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

98,52 99,49 98,72 99,65 99,68 100,69 99,01 99,61 99,95 99,06 99,61
kationszámok 8 oxigénre

Si

2,392 2,535 2,428 2,462 2,310

2,444 2,407 2,189 2,568 2,103 2,558

Al

1,591 1,469 1,570 1,539 1,676

1,555 1,580 1,777 1,428 1,875 1,418

Fe

0,007 0,006 0,012 0,011 0,009

0,002 0,021 0,030 0,019 0,024 0,019

Ca

0,635 0,470 0,583 0,540 0,712

0,573 0,608 0,852 0,495 0,904 0,512

Na

0,352 0,479 0,371 0,416 0,282

0,397 0,359 0,149 0,392 0,098 0,415

K

0,021 0,021 0,016 0,014 0,009 0,014 0,015 0,002 0,025 0,009 0,035
szélsőtag összetételek
34,9 49,3 38,3 42,9 28,1
40,4 36,6 14,8 43,0
9,7 43,2
63,0 48,5 60,0 55,7 71,0
58,2 62,0 85,0 54,3 89,4 53,2
2,0
2,2
1,7
1,4
0,9
1,5
1,5
0,2
2,8
0,9
3,6

Ab
An
Or
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4. melléklet. A dácit és az obszidián kőeszközökben (R) és a terepi mintákban (G) előforduló piroxének
összetétele (t%).
KH-1R dácit
minta

KH-1G dácit

5

6

7

8

9

10

11

18

19

21

26

27

SiO2

51,44

51,15

51,03

51,74

51,42

50,03

51,82

51,65

52,05

51,44

52,24

51,46

TiO2

0,29

0,15

0,37

0,37

0,33

0,23

0,28

0,53

0,23

0,13

0,40

0,29

Al2O3

0,56

1,03

1,32

1,04

0,87

0,77

1,27

1,27

0,94

1,19

0,54

0,97

FeOtot

25,81

27,04

25,12

25,88

26,02

33,10

25,93

27,12

26,45

26,05

27,15

27,47

MnO

0,69

0,56

1,02

0,82

0,92

1,04

0,69

0,72

0,70

0,63

0,72

0,72

MgO

20,30

19,41

19,63

19,14

19,69

13,97

19,00

18,45

18,57

19,19

18,92

18,63

CaO

1,59

1,56

1,57

1,28

1,29

1,14

1,51

1,36

1,37

1,67

1,37

1,64

Na2O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,34

0,22

0,13

0,01

Sum

100,68 100,90 100,06 100,27 100,54 100,28 100,50 101,27 100,65 100,52 101,47 101,19
kationszámok 6 oxigénre

Si

1,933

1,927

1,932

1,962

1,941

1,967

1,960

1,947

1,967

1,940

1,964

1,943

AlIV

0,067

0,073

0,068

0,038

0,059

0,033

0,040

0,053

0,033

0,060

0,036

0,057

VI

Al

0,000

0,000

0,000

0,009

0,000

0,003

0,017

0,003

0,009

0,000

0,000

0,000

Fe3+

0,093

0,091

0,057

0,008

0,060

0,016

0,007

0,032

0,036

0,076

0,036

0,055

Ti

0,008

0,004

0,011

0,011

0,009

0,007

0,008

0,015

0,007

0,004

0,011

0,008

Mg

1,137

1,090

1,107

1,082

1,108

0,819

1,071

1,037

1,046

1,079

1,060

1,048

Fe2+

0,718

0,761

0,738

0,812

0,761

1,073

0,814

0,823

0,800

0,745

0,818

0,812

Mn

0,022

0,018

0,033

0,026

0,029

0,035

0,022

0,023

0,022

0,020

0,023

0,023

Ca

0,064

0,063

0,064

0,052

0,052

0,048

0,061

0,055

0,055

0,067

0,055

0,066

Na

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,012

0,025

0,016

0,009

0,001

mg#(Fe2+)

0,613

0,589

0,600

0,571

0,593

0,433

0,568

0,558

0,567

0,591

0,564

0,564

mg#(Fetot)

0,584

0,561

0,582

0,569

0,574

0,429

0,566

0,548

0,556

0,568

0,554

0,547

szélsőtag összetételek
En

55,9

53,9

55,4

54,6

55,1

41,1

54,2

52,6

53,4

54,3

53,2

52,3

Wo

3,1

3,1

3,2

2,6

2,6

2,4

3,1

2,8

2,8

3,4

2,8

3,3

Fs

41,0

43,0

41,4

42,8

42,3

56,4

42,7

44,6

43,8

42,3

44,0

44,4
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4. melléklet (folytatás)
RAK-30R obszidián
minta

4

5

9

10

11

18

SiO2

47,74

47,89

49,83

TiO2

1,38

1,66

0,08

0,06

0,00

1,21

0,20

0,17

0,00

0,18

0,18

1,18

Al2O3

5,24

5,36

1,04

0,63

0,09

5,54

0,54

0,63

0,55

0,73

0,76

4,84

FeOtot

12,30

13,13

32,57

31,80 33,06

33,30

MnO

0,53

0,23

1,13

MgO

13,09

13,39

14,03

CaO

18,90

18,15

1,48

1,20

1,02 18,05

1,03

0,88

1,08

0,94

1,11 14,61

Na2O

0,15

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,82 48,98 47,76

33,22 33,11 15,00
0,95

1,23

0,48

14,98 14,57 11,28

0,26

19

20

21

50,37 50,15

49,84

1,30

1,07

1,05

14,79 13,96

14,49

22

23

35

49,67 49,64 47,91

33,17 33,24 15,79
1,24

0,84

0,41

14,50 13,95 12,28

0,30

Sum

99,33 100,03 100,16 100,86 99,00 99,58 100,03 99,92 100,31 100,43 99,72 97,36
kationszámok 6 oxigénre

Si

1,806

1,799

1,958

1,938 1,947 1,823

1,975 1,980

1,955

1,946 1,963 1,868

AlIV

0,194

0,201

0,042

0,062 0,053 0,177

0,025 0,020

0,045

0,054 0,037 0,132

AlVI

0,040

0,037

0,006

0,000 0,000 0,072

0,000 0,009

0,000

0,000 0,000 0,090

Fe3+

0,087

0,086

0,032

0,091 0,102 0,055

0,013 0,001

0,065

0,063 0,028 0,000

Ti

0,039

0,047

0,002

0,002 0,000 0,035

0,006 0,005

0,000

0,005 0,005 0,035

Mg

0,738

0,750

0,822

0,869 0,863 0,642

0,864 0,821

0,847

0,847 0,822 0,714

Fe2+

0,302

0,326

1,039

0,990 0,999 0,424

1,030 1,090

1,027

1,024 1,071 0,515

Mn

0,017

0,007

0,038

0,031 0,041 0,016

0,043 0,036

0,035

0,041 0,028 0,014

Ca

0,766

0,731

0,062

0,050 0,043 0,738

0,043 0,037

0,045

0,039 0,047 0,610

Na

0,011

0,016

0,000

0,000 0,000 0,019

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,023

mg#(Fe2+) 0,710

0,697

0,442

0,467 0,464 0,602

0,456 0,430

0,452

0,453 0,434 0,581

mg#(Fetot) 0,655

0,645

0,434

0,446 0,440 0,573 0,453 0,429
szélsőtag összetételek

0,437

0,438 0,428 0,581

En

38,6

39,5

41,3

42,8

42,1

34,2

43,4

41,4

41,9

42,0

41,2

38,5

Wo

40,1

38,4

3,1

2,5

2,1

39,4

2,2

1,9

2,2

2,0

2,4

32,9

Fs

21,3

22,1

55,6

54,8

55,7

26,4

54,5

56,8

55,8

56,0

56,5

28,5
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4. melléklet (folytatás)
RAK-30G obszidián
minta
SiO2

18

19

49,65 49,07

20

32

33

51,05 48,28

50,61

34

35

36

48,04 48,50 47,48

37

38

39

49,75 48,02 48,32

44

45

46

49,48 49,3 49,43

TiO2

0,20

0,00

0,02

1,05

0,23

0,96

1,04

1,28

1,29

1,46

0,63

0,33 0,23

0,15

Al2O3

0,49

0,83

0,61

5,55

2,58

5,83

4,68

6,11

4,52

5,70

5,18

1,12 0,99

3,00

33,29 13,55

18,30

9,59 11,11

9,22

0,19

0,17

FeOtot
MnO
MgO

33,94 33,21
0,87

1,06

13,33 14,15

1,20

0,44

0,76

14,17 13,13

16,55

13,80 13,92 13,22

14,08 12,54 13,98

10,70

21,50 19,83 20,48

19,20 20,40 18,46

CaO

1,12

1,12

1,12 17,48

Na2O

0,00

0,00

0,00

0,39

0,28

0,15

0,32

11,22 11,22 12,00

0,36

0,55

0,55

0,39

0,18

0,25

0,43

0,45

34,22

33 28,61

1,02 1,12

0,77

13,37 13,2 15,17
1,17 1,28

1,78

0,00

0,00

0

Sum

99,60 99,44 101,46 99,87 100,01 100,06 99,76 98,51 101,00 99,77 99,45 100,71 99,1 98,91
kationszámok 6 oxigénre

Si

1,975 1,943

1,983 1,816

1,902

1,784 1,812 1,788

1,839 1,805 1,810

1,946 1,97 1,935

AlIV

0,025 0,057

0,017 0,184

0,098

0,216 0,188 0,212

0,161 0,195 0,190

0,054 0,03 0,065

AlVI

0,000 0,000

0,011 0,062

0,016

0,039 0,018 0,059

0,036 0,058 0,039

0,000 0,01 0,074

Fe3+

0,015 0,075

0,004 0,092

0,090

0,134 0,137 0,120

0,081 0,073 0,149

0,037 0,01 0,000

Ti

0,006 0,000

0,001 0,030

0,006

0,027 0,029 0,036

0,036 0,041 0,018

0,010 0,01 0,004

Mg

0,790 0,835

0,821 0,736

0,927

0,764 0,775 0,742

0,776 0,703 0,781

0,784 0,79 0,885

Fe2+

1,113 1,025

1,077 0,334

0,486

0,164 0,210 0,170

0,266 0,280 0,227

1,089 1,09 0,937

Mn

0,029 0,036

0,039 0,014

0,024

0,006 0,010 0,005

0,017 0,006 0,014

0,034 0,04 0,026

Ca

0,048 0,048

0,047 0,704

0,431

0,855 0,794 0,826

0,760 0,822 0,741

0,049 0,05 0,075

Na

0,000 0,000

0,000 0,028

0,020

0,011 0,026 0,040

0,028 0,018 0,033

0,000

mg#(Fe2+) 0,415 0,449

0,432 0,688

0,656

0,823 0,787 0,813

0,745 0,715 0,774

0,419 0,42 0,486

mg#(Fetot) 0,412 0,432

0,431 0,633

0,617 0,719 0,691 0,719
szélsőtag összetételek

0,691 0,666 0,675

0,410 0,42 0,486

0 0,000

En

39,6

41,4

41,3

39,1

47,4

39,7

40,2

39,8

40,8

37,3

40,8

39,3 39,8

46,1

Wo

2,4

2,4

2,3

37,5

22,0

44,5

41,2

44,3

40,0

43,6

38,8

2,5 2,76

3,9

Fs

58,0

56,3

56,4

23,4

30,6

15,8

18,5

15,9

19,2

19,0

20,4

58,2 57,5

50,1
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5. melléklet. A dácit és az obszidián kőeszközökben (R) és a terepi mintákban (G) előforduló amfibolok
összetétele (t%).
KH-1R dácit
minta
SiO2

1

2

3

4

31

32

43,03 43,01 43,04 43,67 43,55 43,19

TiO2

2,45

2,53

2,58

Al2O3

9,99 10,31 10,38 10,15 10,58

9,80

FeO

tot

MnO

2,87

2,99

2,93

18,42 18,50 17,27 18,00 17,06 17,24
0,14

0,60

0,18

0,25

0,28

0,56

MgO

10,47 10,65 11,33 11,37 11,63 11,99

CaO

10,87 10,58 11,00 10,69 10,62 10,70

Na2O

1,89

2,00

1,98

1,87

1,95

2,10

K 2O

0,44

0,54

0,74

0,55

0,51

0,78

Sum

97,70 99,06 98,91 99,48 98,71 98,94
kationszámok 23 oxigénre

Si

6,492 6,419 6,404 6,454 6,459 6,420
IV

1,508 1,581 1,596 1,546 1,541 1,580

VI

0,268 0,232 0,224 0,221 0,308 0,137

3+

0,046 0,023 0,000 0,034 0,011 0,113

Al
Al

Fe
Ti

0,278 0,322 0,335 0,326 0,282 0,288

Cr

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mg

2,354 2,369 2,513 2,504 2,571 2,657

Fe

2+

2,278 2,286 2,149 2,190 2,105 2,031

Mn

0,018 0,076 0,023 0,031 0,035 0,071

Ca

1,757 1,692 1,754 1,693 1,688 1,704

Na

0,553 0,579 0,571 0,536 0,561 0,605

K

0,085 0,103 0,140 0,104 0,096 0,148

mg#(Fe2+) 0,508 0,509 0,539 0,533 0,550 0,567
mg#(Fetot) 0,503 0,506 0,539 0,530 0,549 0,553
Na (B)

0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000

Na (A)

0,553 0,579 0,567 0,536 0,561 0,605

név

Parg

Parg

Parg

Parg

Parg

Parg

Rövidítések
Parg

pargasit

Eden

edenit

Mag-Has

Mg-hastingsit

Fer-parg

Fe-pargasit
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5. melléklet (folytatás)
KH-1G dácit
minta

6

SiO2

7

8

9

10

11

12

44,09 43,51 42,34 43,64 43,04 43,32 43,13

TiO2

2,58

20

43,65 42,60 42,71

2,47

2,67

2,85

Al2O3

10,12 10,10 10,57

9,46

9,26

9,63 10,46

10,67 10,07 10,30

FeOtot

16,73 17,37 17,33 18,19 17,93 15,96 15,50

15,72 15,65 16,33

0,24

0,45

0,39

0,41

0,25

3,27

19

2,85

MnO

2,64

18

0,11

0,36

2,48

0,18

2,67

0,27

2,80

0,26

MgO

11,29 11,17 10,48 10,90 10,38 12,36 11,93

13,09 12,11 11,43

CaO

10,96 10,48 10,85 10,82 10,75 10,97 11,16

11,12 10,99 10,50

Na2O

2,06

1,82

1,86

1,94

1,93

1,78

1,81

1,75

1,89

2,16

K 2O

0,56

0,64

0,52

0,68

0,51

0,64

0,50

0,71

0,59

0,78

Sum

98,63 98,18 97,19 98,51 96,72 97,62 98,12

99,37 96,84 97,27

kationszámok 23 oxigénre
Si

6,539 6,507 6,413 6,542 6,562 6,470 6,410

6,368 6,415 6,437

IV

1,461 1,493 1,587 1,458 1,438 1,530 1,590

1,632 1,585 1,563

AlVI

0,308 0,287 0,300 0,213 0,226 0,165 0,243

0,203 0,202 0,267

Fe3+

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087 0,000

0,257 0,114 0,000

Ti

0,288 0,297 0,325 0,278 0,306 0,320 0,365

0,272 0,302 0,317

Cr

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Ni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Mg

2,496 2,490 2,366 2,435 2,359 2,752 2,643

2,847 2,718 2,568

2,075 2,172 2,195 2,280 2,286 1,907 1,927

1,661 1,857 2,058

Mn

0,030 0,057 0,050 0,052 0,032 0,014 0,045

0,022 0,034 0,033

Ca

1,742 1,679 1,761 1,738 1,756 1,755 1,777

1,738 1,773 1,696

Na

0,592 0,528 0,546 0,564 0,571 0,515 0,522

0,495 0,552 0,631

K

0,106 0,122 0,100 0,130 0,099 0,122 0,095

0,132 0,113 0,150

mg#(Fe2+) 0,546 0,534 0,519 0,516 0,508 0,591 0,578

0,632 0,594 0,555

Al

Fe

2+

tot

mg#(Fe ) 0,546 0,534 0,519 0,516 0,508 0,580 0,578

0,597 0,580 0,555

Na (B)

0,061 0,018 0,004 0,003 0,035 0,000 0,000

0,000 0,000 0,060

Na (A)

0,532 0,509 0,542 0,561 0,536 0,515 0,522

0,495 0,552 0,571

név

Eden Eden Parg

Eden Eden Parg

Parg

Rövidítések
Parg

pargasit

Eden

edenit

Mag-Has

Mg-hastingsit

Fer-parg

Fe-pargasit
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Mag-Has Parg

Parg

5. melléklet (folytatás)
RAK-30R obszidián
minta

1

2

3

6

7

SiO2

39,49

39,16

40,22

42,80

42,85

TiO2

3,18

3,07

3,24

2,28

1,95

Al2O3

12,64

12,70

12,56

9,82

FeOtot

22,39

21,72

21,32

MnO

0,53

0,12

MgO

6,39

CaO

RAK-30G
8

34

31

42,62 42,78 43,25

42,82

2,20

33

2,26

2,23

10,77

10,11 11,00 10,66

10,39

18,98

16,23

19,18 15,01 15,05

17,23

0,32

0,18

0,12

6,33

6,59

10,02

10,59

10,66

11,13

Na2O

1,99

1,93

K 2O

0,65

Sum

97,85

0,30

2,05

0,23

0,15

0,43

12,96

10,53 13,41 13,39

11,99

10,80

10,27

10,72 10,45

9,97

10,19

1,71

1,90

1,65

1,87

2,11

1,71

1,62

0,63

0,69

0,82

0,59

0,59

0,59

0,48

0,53

96,32

97,78

97,60

97,39

98,12 97,63 96,92

97,43

kationszámok 23 oxigénre
Si

6,116

6,136

6,189

6,507

6,364

6,414 6,340 6,432

6,403

IV

1,884

1,864

1,811

1,493

1,636

1,586 1,660 1,568

1,597

AlVI

0,424

0,481

0,467

0,266

0,249

0,208 0,261 0,300

0,235

Fe3+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,365

0,221 0,224 0,179

0,289

Ti

0,370

0,362

0,375

0,261

0,218

0,249 0,228 0,253

0,251

Cr

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

Ni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

Mg

1,475

1,478

1,512

2,271

2,869

2,362 2,962 2,968

2,673

2,900

2,846

2,744

2,413

1,650

2,193 1,636 1,693

1,865

Mn

0,070

0,016

0,042

0,023

0,015

0,038 0,029 0,019

0,054

Ca

1,757

1,790

1,835

1,759

1,634

1,729 1,659 1,589

1,633

Na

0,598

0,586

0,510

0,560

0,475

0,546 0,606 0,493

0,470

K

0,128

0,126

0,135

0,159

0,112

0,113 0,112 0,091

0,101

0,337

0,342

0,355

0,485

0,635

0,519 0,644 0,637

0,589

mg#(Fe )

0,337

0,342

0,355

0,485

0,587

0,495 0,614 0,613

0,554

Na (B)

0,004

0,027

0,026

0,007

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

Na (A)

0,594
Ferparg

0,560
Ferparg

0,484
Ferparg

0,553
Fereden

0,475
MagHas

0,546 0,606 0,493
MagHas
Parg Parg

0,470

Al

Fe

2+

mg#(Fe2+)
tot

név

Rövidítések
Parg

pargasit

Eden

edenit

Mag-Has

Mg-hastingsit

Fer-parg

Fe-pargasit
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Mag-Has

6. melléklet. A dácit és az obszidián kőeszközök régészeti (R) és terepi minták (G) minták üveges
alapanyagának kémiai összetétele.
KH-1R dácit
üveg
minta

KH-1G dácit

alapanyag átlag

üveg

38

39

40

41

SiO2

79,04

79,42

69,50

69,58

TiO2

0,64

0,16

0,60

0,19

Al2O3

11,52

11,78

16,45

15,46

FeOtot

0,65

0,61

2,67

3,32

3,15

1,15

MnO

0,00

0,00

0,41

0,03

0,02

0,06

MgO

0,00

0,05

0,57

0,50

0,26

CaO

0,42

0,55

3,91

3,88

Na2O

2,58

2,41

3,84

K 2O

6,00

5,92

2,92

Sum

42

41

42

43

44

70,82 78,39 78,21

69,67

70,58

70,07

0,39

0,57

0,27

0,60

15,38 11,05 11,21

15,45

15,71

15,77

1,09

3,50

2,63

2,94

0,08

0,05

0,06

0,00

0,15

0,04

0,61

0,47

0,43

3,32

0,43

0,38

3,55

3,46

3,64

4,34

3,91

2,55

2,35

3,77

3,81

3,72

2,94

3,36

5,45

5,63

3,22

3,19

3,31

0,22

40
0,38

100,85 100,90 100,87 100,24 100,44 99,61 99,38 100,39 100,18 100,48

RAK-30R obszidián
üveg
minta
SiO2
TiO2

13

14

46

47

73,71 72,73 73,78 73,36
0,10

0,33

FeO

RAK-30G obszidián
alapanyag
üveg
átlag

alapanyag átlag

0,20

0,40

Al2O3 13,75 13,75 14,63 14,44
tot

alapanyag átlag

48

49

50

47

48

49

50

72,31 72,54 72,67 73,53 73,77 71,28 72,34
0,17

0,12

0,09

0,23

0,18

0,09

0,13

14,85 13,81 13,68 13,81 14,39 14,05 13,78

2,21

2,40

1,46

1,70

2,99

2,49

2,37

2,55

1,23

3,10

2,39

MnO

0,13

0,24

0,16

0,00

0,12

0,00

0,14

0,00

0,05

0,18

0,36

MgO

0,00

0,04

0,31

0,00

0,41

0,16

0,17

0,20

0,09

0,58

0,47

CaO

1,84

1,89

2,06

1,84

1,98

2,00

1,98

2,02

2,10

2,11

2,23

Na2O

3,11

2,94

3,29

2,85

3,56

3,83

3,77

3,64

2,92

3,95

3,62

K 2O

3,97

3,82

3,91

4,22

3,84

3,99

4,08

0,00

4,06

3,75

3,93

Sum

98,82 98,14 99,80 98,81 100,23 98,94 98,95 95,98 98,79 99,09 99,25
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7. melléklet. Az obszidián kőeszközökben (R) és a terepi mintában (G) előforduló ilmenitek és olivinek
összetétele (t%).
RAK-30G
RAK-30R obszidián obszidián
ilmenit
minta

12

31

32

21

0,07

0,00

0,07

0,00

49,23 50,00 49,36

48,86

SiO2
TiO2
Al2O3
FeO

tot

0,00

0,30

0,02

0,37

47,86 46,94 47,09

47,26

MnO

0,96

0,53

0,84

0,98

MgO

1,05

1,53

1,34

1,24

CaO

0,00

0,00

0,00

0,00

99,17 99,30 98,72

98,71

Total

Ionszámok 3 oxigénre
Ti

0,954 0,959 0,957

0,948

0,000 0,009 0,001

0,011

1,030 0,999 1,014

1,018

Mn

0,021 0,011 0,018

0,021

Mg

0,040 0,058 0,052

0,048

Al
Fe

2+tot

RAK-30G obszidián
olivin
minta
SiO2
FeO

tot

25

37,89

38,93

37,96

38,32

37,68 38,59 38,44 36,48

37,98

26,14 22,36 22,07 35,16

22,82

22,35

21,3

21,96

0,23

0,26

0,44

MgO

39,16

39,11

40,8

39,63

CaO

0,17

0,17

0,25

0,19

Total

30

24

0,03

0,53

0,30

0,45

0,43

36,85 38,55 38,95

27,4

39,49

0,13

0,00

99,65 100,79 100,57 100,54 101,32 99,93 99,80 99,62

100,72

0,12

0,21

28

29

23

22,4

27

szegély

22

MnO

26

mag

0,22

0,04

Ionszámok 4 oxigénre
Si

0,99

1,004

0,98

0,992

0,987 1,004 1,001 1,016

0,985

0,489

0,481

0,459

0,474

0,572 0,486

0,48 0,817

0,494

Mn

0,001

0,005

0,006

0,01

0,012 0,005 0,007 0,011

0,009

Mg

1,525

1,502

1,569

1,528

1,439 1,495 1,511 1,137

1,526

Ca

0,005

0,005

0,007

0,005

0,003 0,006 0,001 0,004

0,000

76

76

77

76

Fe

2+

Forsterit

71

75
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76

58

75

8. melléklet. Szolyva környéki radiolaritok és kovás mészkő kőzetek PGAA vizsgálati eredményei (főelemek
t%, nyomelemek ppm).

Minta

KA-33
radiolarit

KA-35
radiolarit

KA-68
radiolarit

KA-SZ-1
radiolarit

KA-SZ-2
radiolarit

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3t
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
H2O
CO2
SUM

98,2
0,019
0,41
0,101
0,003
0,000
0,075
0,089
0,090
1,019
0,000
100,006

94,3
0,023
0,54
0,079
0,003
0,000
3,650
0,118
0,122
1,134
0,000
99,969

97,7
0,028
0,67
0,255
0,003
0,000
0,044
0,057
0,154
1,123
0,000
100,034

96,9
0,024
0,59
0,340
0,008
0,000
0,458
0,089
0,140
1,478
0,000
100,027

97,3
0,027
0,69
0,221
0,003
0,000
0,224
0,064
0,177
1,308
0,000
100,014

KA-SZ-3
kovás
mészkő
66,3
0,013
0,42
0,156
0,067
0,300
16,927
0,072
0,098
0,914
14,345
99,612

B
Cl
Sm
Gd
Nd

760
90
5,7
0,59
0

710
98
3,3
0,43
0

357
270
2,3
0,17
4

392
60
2,8
0,44
2

339
82
3,2
0,27
10

426
152
5,0
1,05
9
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KA-SZ-4
radiolarit

KA-Ke-1
radiolarit

98,0
0,016
0,31
0,170
0,003
0,210
0,038
0,040
0,066
1,310
0,000
100,163

98,0
0,33
0,14
0,081
0,002
0,000
0,050
0,000
0,006
0,620
0,000
99,229

290
160
3,1
0,37
0

11
40
0
0, 71
0

Összefoglalás
RATS ADALBERT (RÁCZ BÉLA)
Kárpátaljai őskőkori kőeszközök és lehetséges nyersanyagok archeometriai vizsgálati
eredményei
Munkám során a kárpátaljai paleolit régészeti lelőhelyekről származó kőeszközök elsődleges
nyersanyagainak leírását, továbbá a vidék potenciális pattintott kőeszköz-nyersanyagainak
feltérképezését, valamint a begyűjtött minták archeometriai, azon belül elsősorban petrográfiai
vizsgálatát végeztem el. A kitűzött célok elérése érdekében először kidolgoztam Kárpátalja majdnem
teljes területére kiterjedő kutatás módszertanát. Munkám legfontosabb céljai között szerepelt a
nevezéktani problémák megoldása, a pattintott eszközök és a geológiai minták pontos kőzettani
azonosítása, amit különböző vizsgálatokkal (petrográfiai mikroszkópi, PGAA, ICP-OES, ICP-MS,
SEM-EDX) sikerült elérni.
A kutatás során sikerült bebizonyítani, hogy a kárpátaljai vonatkozású régészeti szakirodalomban
számos esetben téves kőzetmegnevezéseket használtak különböző kőnyersanyagokra. A petrográfiai
elemzések által sikerült kőzettanilag pontosan meghatározni az olyan elsődleges és fontos
nyersanyagokat, mint a királyházi üveges dácit (régészeti szakirodalomban andezit), a Beregszászidombvidék 6 különböző metaszomatikusan átalakult kőzete (a régészeti szakirodalomban egységesen
beregszászi kovának nevezték), kovás argillit (feketepala), kovás homokkő (kova) stb.
Kutatásom egyik fontos módszere volt a tervszerű terepbejárás, amelynek köszönhetően sikerült
területileg lehatárolni, begyűjteni és részletesen leírni összesen 19 potenciális pattintott kőeszköznyersanyagot. Ezek közül eddig 11-et sikerült azonosítani a kárpátaljai paleolit lelőhelyekről származó
kőeszköz-gyűjtemények nyersanyagai között. Kárpátalja paleolitikumának legelterjedtebb pattintott
kőnyersanyagai tehát a következők voltak: királyházi üveges dácit (hialodácit), kárpáti 3 (rakaszi)
obszidián, a Beregszászi-dombság kőzetei (metaszomatikus riolittufa I és II, metaszomatikus tufit I és
II, metaszomatikus riolit I és II), kovás homokkő (első és második típus), továbbá a kovás argillit.
Kutatásomban olyan potenciális pattintott kőeszköz-nyersanyagok vizsgálatát is elvégeztem,
amelyeknek geológiai forráshelye a mai Kárpátalja területén található, de mindezidáig még nem
sikerült azonosítani őket a kárpátaljai kőeszköz-gyűjteményekben. Ennek ellenére – mind mennyiségi,
mind pedig minőségi tulajdonságaik alapján – a következő kőzetek is alkalmasak lehettek pattintott
kőeszközök készítésére: tiszakirvai limnokalcedonit és limnoopalit, I., II. és III. típusú szolyvai
radiolaritok, szolyvai és zárnyai kovás mészkő, illetve a bányafalui szaruszirt.
A régészeti és geológiai szakirodalom tanulmányozása során, majd pedig a terepi kutatások és a
begyűjtött kőzetminták vizsgálata által felismerhetővé váltak a Kárpátalja őskőkorának
nyersanyagforgalmával kapcsolatos törvényszerűségek. A paleolitikum időszakában az emberi
közösségek vándorlását és átmeneti jellegű letelepedését jelentős mértékben meghatározták az adott
vidéken megtalálható pattintott kőeszköz nyersanyagok. Kárpátaljai viszonylatban összesen 9 kőzet
játszott meghatározó szerepet: a királyházi üveges dácit, a rakaszi, kárpáti 3 obszidián, a Beregszászidombvidék 6 metaszomatikusan átalakult kőzete, továbbá a II. típusú kovás homokkő. A paleolit
közösségek teljes mértékben rátelepedtek a felsorolt kőzetek elsődleges, illetve áthalmozott geológiai
forrásaira, és ez a törvényszerűség minden egyes jelentősebb kárpátaljai őskőkori telepre érvényes.
A kárpátaljai paleolit időszak nyersanyagforgalmából, törvényszerűségeiből kiindulva
létrehoztam a vidéken felhasznált pattintott kőnyersanyagok geológiai forrásai és a régészeti lelőhelyek
közötti összefüggést bemutató, területi felosztáson alapuló csoportosítást. A területi egységeket
nyersanyagrégióknak neveztem el, és egyben megfogalmaztam az egymástól való elkülönítésük
kritériumait. A nyersanyagrégiók elnevezésénél az adott területen elsődlegesen használt
kőnyersanyagot és annak eredetét, kőzettani kategóriáját vettem figyelembe. Ennek megfelelően
Kárpátalja mai területén a paleolitikum időszakában három nyersanyagrégiót különítettem el: vulkáni,
metaszomatikus és üledékes. A nyersanyagrégiók további sajátosságainak figyelembevételével két
régió esetében alrégiókat különítettem el: a vulkániban a Rakasz-Kisrákóc és a Királyháza-Veréce
alrégiókat, a metaszomatikusban pedig a beregszászi, nagymuzsalyi és Bene-Kovászó alrégiókat.
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Abstract
RATS ADALBERT (RÁCZ BÉLA)
Results of archaeometric analysis of Paleolithic stone artefacts and potential raw materials
in Transcarpathia
My research focuses on the description and mapping the location of lithic raw materials from the
Palaeolithic period in Transcarpathian Ukraine and their archaeometry and petrography. In order to
achieve that goal a method was developed for the region under consideration. Issues of terminology of
lithic materials both in archaeological collections and geological samples were resolved with thin
section, PGAA, ICP-OES, ICP-MS, and SEM-EDX analyses.
These point out that the archaeological literature of Transcarpathian Ukraine used often incorrect
petrographic definitions for the lithic raw materials. The exact definitions, for example, for the raw
material of Korolevo Palaeolithic site is hyaline dacite, and the “flints” of Beregovo are indeed volcanic
origin rocks undergone metasomatic processes. Field survey for collecting geological samples localized
19 different raw material sources all of which yield rock breaking with conchoidal fracture thus suitable
for tool making with knapping.
Out of the 19 types 11 were found in archaeological assemblages of the studied area. The most
popular raw materials of Transcarpathian Ukraine are the Korolevo hyaline dacite, the type 3
Carpathian obsidian of Rokosovo, the metasomatic rhyolite tuff (type I and II), metasomatic tuffite
(type I and II), metasomatic rhyolite (type I and II) of Beregovo Hills area, silicified sandstone (type II)
and the siliceous argillite. Certain types of raw materials were not yet found in archaeological
assemblages. These are the Kriva limnochalcedonite and limnoopalite, radiolarite of Svalyava type I, II
and III, the siliceous limestone of Svalyava and Priborzhavske, and the hornfels of Suskovo.
The thesis also points out patterns in lithic raw material circulation in the prehistoric period of
Transcarpathia. In the Palaeolithic, the settlement system and location was largely dependent on the
lithic sources. All together 9 types of rocks played important roles: Korolevo hyaline dacite, the
Carpathian obsidian 3 of Rokosovo, the 6 types of metasomatites of Beregovo Hills, and the silicified
sandstone (type II). Upper Palaeolithic communities settled at the outcrops of primary and secondary
geological positions and this phenomenon is observable at each important Prehistoric settlement.
On the basis of the principal raw material circulation of the Palaeolithic three territorial groups
has been formulated. These are named after the most abundant and used rock types of the given region.
Thus three raw material regions are recognized in Transcarpathia: volcanic, metasomatic, and
sedimentary. Furthermore, sub-regions were also created in the volcanic region (Rokosovo-Maliy
Rakovets and Korolevo-Veryatsa sub-regions) and in the metasomatic region (Beregovo, Muzhiyevo
and Bene-Kvasovo sub-regions).
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