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Sajóbábony-Méhésztető, 2019. A Bábonyien kultúra névadó lelőhelyén Zsolt 
és a Lille-i egyetem képviseletében Agnès Lamotte folytattak ásatásokat. A 
mindig mosolygós Zsolt ez esetben a lelethez illő komolysággal mutatja a 
kamerának a szelvényből frissen kiemelt bifaciális megmunkálású eszközt. 
A francia - magyar csapat nagy örömére nem ez volt az egyetlen ilyen pél-

dány, amit a feltárás ideje alatt találtunk. Folytatása következik...
Fotó: Király Attila; rajz: Kozłowski et al., 2009 nyomán.



Kedves Zsolt!

Több mint egy évtizeddel ezelőtt, amikor az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kara, Régészettudományi Intézetébe kerültél, 
az általad képviselt szakterülettel teljessé vált intézetünknek az ember meg-
jelenésétől egészen az Újkor régészetéig terjedő oktatási palettája. Régibb 
kőkori emlékekben bővelkedő hazánkban a korszak kutatásának mindig is 
jelentős, nemzetközileg számon tartott művelői voltak, ám Vértes Lászlónak 
és Gábori Miklósnak korábban a múzeumok adtak teret kutatómunkájukhoz. 
A paleolitikum egyetemi szintű oktatásába Te már a Miskolci Egyetemen be-
kapcsolódtál, de oktatói és kutatói munkád intézetünkben új teret és lendü-
letet kapott. Ezáltal nemcsak egy, a természettudományokkal szorosan ösz-
szefonódott speciális szakterület jelent meg kutatóhelyünkön, hanem annak 
a későbbi történeti korok régészeti kutatásától némileg különböző módszer-
tana és kérdésfelvetései is. Tapasztalataidat eddig főként francia és lengyel 
kutatócsoportokkal történő együttműködésben szerezted, melynek köszön-
hetően kutató és oktató munkádat áthatja a modern kutatásnak a tárgyakat a 
folyamatokban értelmező szemlélete.

Ma már azt is világosan látjuk, hogy a paleolitikum kutatásában kialakí-
tott új vizsgálati eljárások miként termékenyíthetik meg a későbbi régészeti 
korszakok tanulmányozását. Intézetünkben közvetlenül is tapasztalhatjuk, 
hogy a chaîne opératoire alkalmazása (amelynek éppen Te voltál munkatár-
saddal együtt az első magyarországi leírója és a magyar kifejezés: „művelet-
sor” megalkotója: Holló et al., 2001), az anyagvizsgálatok, az eszközkészítési 
és használati nyomok aprólékos megfigyelése miként válik széles körben el-
terjedt gyakorlattá.

Kedves Zsolt! Már nemzetközileg elismert kutatóként kerültél hozzánk 
és magaddal hoztad kiépített kapcsolatrendszeredet, s ennek következtében 
folyamatosan hazai és külföldi hallgatók és kutatók adják szobádban egymás-
nak a kilincset. A rendszeres tudományos eszmecserét újabb és újabb konfe-
renciák, munkaértekezletek szervezésével segíted elő.

Mester Zsolt köszöntése



Megjelenésednek másik következménye az lett, hogy az intézet külön-
böző zugaiban látványos kőzethalmok bukkantak fel, amelyek szépsége még 
pusztán a kerülgetésük közben is felkelti bármely későbbi korszakkal foglal-
kozó diák vagy kutató érdeklődését és csodálatát. Örömmel támogatom fel-
vetésedet, hogy ebből jöjjön létre egy az oktató és kutatómunkát is elősegítő 
mintagyűjtemény.

Ami azonban mindnyájunkat a legjobban megragad az, ahogy Te látod és 
láttatod a tárgyak és jelenségek mögött a szerszámait kialakító és fejlesztő, 
a környezetének átalakításába fogó embert, aki folytonos küzdelmet folyta-
tott fennmaradásáért. A régibbkőkori életterek ma már csak a beavatottak 
számára olvasható nyomai alapján jól ismered és ismerteted a valaha élt 
emberek életmódját, környezethez való alkalmazkodását, rivális közösségek-
kel folytatott harcait vagy éppen együttműködését, s nem utolsó sorban az 
embert a hétköznapi, materiális világ fölé emelő hiedelmvilágát. Az elmúlt 
években sokan élvezhettük az ember felemelkedéséről és létfenntartó küz-
delmeiről tartott különböző előadásaidat.

De nemcsak kőhalmok, hazai és külföldi kutatók jelentek meg körülöt-
ted, hanem érdeklődő és elmélyült diákok csoportjai is, akik az asztalod kö-
rül ülve órák hosszat tanulmányozzák a lelőhelyekről származó pengéket, 
hulladékokat, megmunkált kő- és csonteszközöket. A lelkes diákok sokasága 
mutatja munkád igazi értelmét és elismerését.

Kedves Zsolt! Gratulálok eddigi eredményeidhez és további sikeres okta-
tói és kutató munkádhoz sok örömet, kitartást és jó kedvet kívánok az  ELTE 
BTK Régészettudományi Intézete munkatársainak nevében is.

Isten éltessen!

Ad multos annos!

Budapest, 2021. május 12.

Vida Tivadar
ELTE BTK Régészettudományi Intézet
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napvilágot. Az ásatáson talált 1083 pattintott kő több mint felét egy edény-
ben halmoztak fel, ami az egykori járószintbe süllyesztve helyezkedett el a 
házak között. Óvatos értelmezésük szerint a depóban gyakorlott mesterek 
által készített pengéket helyeztek el, amihez a közösség minden tagja hoz-
záférhetett. Ez a jelenség a mesterségbeli specializációt és az ezt feltételező 
társadalmi szerveződést bizonyítja. A leletek újabb revíziója eredménye-
képp Zsolt és munkatársai közösségi rítus nyomaként is értelmezhetőnek 

tartják a leletet. Rajz: Jean-Georges Marcillaud nyomán.
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A technológiai szemléletű kőeszköz-feldolgo-
zás és értelmezés, sokszor „francia iskolaként” 
vagy „francia technológiai megközelítésként” ke-
rül említésre (Audouze et al., 2017; Delage, 2017; 
Shott, 2003, 95–96. o.; Soressi et al., 2011, 334–337. 
o). Nem ok nélkül, hiszen a paleolitikus kőanya-
gokon kidolgozott részletes és szisztematikus 
pattintott kőeszközkutatást alapvetően határozta 
meg André Leroi-Gourhan (1911–1986), François 
Bordes (1919–1981), Jacques Tixier (1925–2018) és 
Jacques Pelegrin, francia ősrégészek munkássága 
(Le Brun-Ricalens et al., 2018). A régibb kőkori le-
lőhelyek, leletanyaguk mennyisége és minősége, 
valamint a kutatás kérdései gyökeresen eltérőek 
a fiatalabb korszakokhoz képest. A kérdés csupán 
az, hogy a paleolitikus kőegyüttesek feldolgozásá-
ban használt módszertan mennyire bizonyul meg-
felelőnek az újkőkori leletanyagoknál, valamint 
hogyan alkalmazható maga a megközelítés a lete-
lepedett életmódú közösségek esetében. A paleo-
litikus és mezolitikus közösségek nagymértékben 
mobil életmódja sajátos táplálkozási szokással, 
települési mintázattal és társadalmi szerkezettel 
rendelkezett, mindezek gyökeresen eltértek a 
Kr.e. 7–5. évezred újkőkori közösségeitől Európa 
délkeleti és középső területén. Ezek részletezése 
nem tartozik szorosan jelen cikk témájához, így a 
releváns adatokat lásd a hivatkozott irodalomban 
(Gamble, 2001; Mellars, 2001; Mithen, 2001; Whitt-
le, 1996; Whittle, 2001). Ezek az elütő jellegek mar-
kánsan különböző anyagi kultúrát, technológiai 
rendszert, eszközkészletet, hagyományokat, egyé-
ni és közösségi tevékenységeket jelentenek. Más 
relációban kapcsolódik össze környezet, ember és 
tárgy, így magának a megismerésnek a tárgya és 
kérdései is különbözőek.

A neolitikum kutatásában ember-tárgy össze-
fonódásán (human-thing entanglement, Hodder, 
2016) alapuló, valamint az adott környezet és a 
közösség oda-vissza ható interakcióját vizsgáló 
megközelítések mellett (landscape archaeology, 
Anschuetz et al., 2001; Müller, 2018; Shennan, 
2009), a társadalomrégészet számít meghatározó 
irányzatnak. Ez utóbbi meglehetősen szerteágazó 
megközelítés, ami a környezet-közösség-anyagi 
kultúra hármas egységének szinergikus kutatása-
ként foglalható össze. Az újkőkori társadalomré-
gészet középpontjában vagy éppen kiindulópont-
jaként sok esetben maga a háztartás áll (Bender, 
1967; Foster et al., 2012, 1–3. o). Egy háztartáshoz 
tartozó személyek tekinthetők a legkisebb elem-
zési egységnek egy közösség esetében. A háztartás 
olyan társadalmi egység, amelynek (együtt)műkö-
dését befolyásolják az adott közösségre és környe-
zetére jellemző társadalmi, gazdasági és ideológi-
ai folyamatok (Ames, 2006; Allison, 1999; Blanton, 
1994; Parker et al., 2012; Souvatzi, 2008). Az alap-
vető tevékenységek – mint az előállítás, terjesz-
tés, használat/fogyasztás, továbbítás és depozí-
ció – különösen jól vizsgálhatók a kőeszközökön, 
amelyek a legjobb állapotban megmaradt leleta-
nyagot jelentik az újkőkori települések esetében 
(Inizan et al., 1999; Odell, 2006). A kőegyüttesek 
olyan „ablakot” jelentenek, melyek a mindennapi 
tevékenységek meghatározásával a háztartásokat 
jelentő személyek/mikroközösségek településen 
belüli és kívüli aktivitását képes azonosítani.

Alapvetően kétféle nézőpontból lehet szem-
lélni egy háztartást, így magának a kutatásnak is 
két kiindulópontja lehetséges (Anders et al., 2013; 
Wilk et al., 1982). Az egyik kiindulópontnak a fi-
zikai épület tekinthető, ez valójában a régészeti 

„...mert sosem a válasz a legfontosabb, hanem az ahhoz vezető út!”
(Mester Zsolt, Magyar Nemzeti Múzeum udvara, 2009)



S Z I L Á G Y I  –  T Á R S A D A L M I  F O LY A M AT O K  A  K Ő E S Z K Ö Z K U T AT Á S B A N  |  2 5

jelenségeket foglalja magában, ami nem más, 
mint az épület vagy annak helyét jelző oszlophe-
lyek, illetve település-jelenségek, legtöbb esetben 
gödrök. A másik origót az épületben együtt élő 
személyek közössége alkotja, amit valójában csak 
lenyomatként azonosíthatunk, ugyanis sokszor 
ezek nem kézzel fogható jelenségek. A régészeti 
jelenségekből kiinduló szemlélet leggyakrabban a 
háztartáshoz tartozó egység(eke)et magukkal a ré-
gészeti leletekkel együtt, azoknak fizikai elhelyez-
kedése alapján és sztratigráfiai összefüggéseiből 
definiálja. Legfőképpen a tell-települések jelente-
nek erre tökéletes alapot, ahol a bonyolult sztra-
tigráfiai összefüggésekkel egyidőben a település 
belső és abszolút kronológiája is megismerhetővé 
válik, ami különösen hangsúlyos szereppel ren-

delkezik a közép-európai neolitikum kutatásában 
(top-down, deduktív megközelítés) (pl. Draşovean 
et al., 1995; Müller et al., 2011; Müller et al., 2013; 
Müller-Scheeßel et al., 2010; Raczky et al., 2006; 
Rosenstock, 2009). A tell-alkotó közösségekkel 
(vinča, tiszai kultúra) ellentétben a vonaldíszes 
és a lengyeli kultúraként meghatározott közössé-
gek egy síkban, horizontális települések nyomait 
hagyták maguk után, amelyek merőben eltérő 
térszemléletre utalnak. A vonaldíszes kultúra 
épületei és azoknak hosszanti falai mellett elhe-
lyezkedő gödrök (Längsgrube) összefüggései és te-
lepülésszerkezeti modelljei állnak – különösen a 
német nyelvterületen – a kutatás homlokterében 
(Bickle, 2020, Fig. 3; Lenneis, 2013; Lüning, 2005; 
Rück, 2007; Whittle et al,. 2013). A horizontális te-

1. ábra. A tell és horizontális települések régészeti kontextusaiból eredő eltérő szempontú (top-down – bottom-up) háztartás 

szemlélet sematikus ábrája (készítette: Szilágyi Kata).
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• Nyersanyagforrások helye 
és helyzete

• Pattintható kőnyersanyag 
begyűjtése

• Gyűjtés és beszerzés 
stratégiája

• Munkamegosztás és kom-
munikáció a Kelet-Mecsek 
és környékén található 
lengyeli lelőhelyek között

• Településszerkezet

• Kőeszközkészítő tevé-
kenység

• Nyersanyag megoszlása
• Technológiai és tipológiai 

kategóriák megoszlása
• Tevékenységi zónák
• Háztartási egységek

• Nyersanyag megoszlása
• Technológiai és tipológiai 

kategóriák megoszlása
• A nyersanyag értéke
• A kőeszközök mennyiségi 

megoszlása és gyakori-
sága sírcsoportonként, 
sírforma, nem és életkor 
szerint

• Speciális eszközök: 
nagyméretű pengék és 
trapézok

Környezet Település Temetkezés
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lepülések esetében a régészeti jelenségeket és tár-
gyakat létrehozó közösség, vagyis maga az emberi 
tevékenység és annak színterei jelentik a kutatás 
egyik fő irányvonalát, ami sokkal inkább egy ak-
tivitás központú technológiai szemléletet igényel 
(bottom-up, induktív megközelítés) (1. ábra). A 
háztartások vizsgálatában hasznos a technológiai 
megközelítés, ami az emberi tevékenységet, pél-
dául a kőeszköz-készítéshez kapcsolódó, települé-
sen belüli és azon kívüli aktivitást képes azonosíta-
ni, s talán bizonyos esetekben a „mesterkezet” is. 
Emellett fontos leszögezni, hogy a top-down és bot-
tom-up módszerek nem zárják ki egymást, és mindkét 
szemléletmód eredményes, hasznos következtetésekre 
alkalmas (Lucas, 2015). A két módszer összekapcso-
lásával, különösen a természettudományokban, a 
megismerés ciklikus köre valósítható meg, amit 
abdukciónak neveznek (Miall et al., 2004, 27–29. 
o., Fig. 1). Az alkalmazni kívánt helyes módszert 
a kutatás kérdéseinek függvényében lehetséges 
kiválasztani, amit erősen befolyásol a vizsgált le-
lőhely és a leletanyag jellege.

A „probléma forrása” vagy a kérdés eredője
Az elmúlt évtizedekben nem csupán a techno-

lógiai szemlélet terjedt el elsősorban világszerte, 
hanem ezzel együtt az eszközkészítés folyamatá-
nak, mint műveletsortnak a vizsgálata, az őskő-
kornál fiatalabb és nem kizárólag kőből készült 
leletanyagok esetében (Roux, 2016; Spataro, 2018; 
Spataro et al., 2020; Vieugue, 2014; Vukovic, 2010). 
Ami a Kárpát-medence fiatalabb őskori leletanya-
gait illeti, a csont és agancseszközök kutatását kö-
vetően a technológiai megközelítés a kerámiaké-
szítés vizsgálatában is elterjedt az elmúlt néhány 
évben (Bartosiewicz, 2006, 35, 51–52. o.; Csippán, 
2012, 2013; Füzesi 2019; Gomart et al., 2020; Mar-
ton et al., 2020; Tóth, 2014). A folyamat alapú és 

annak ok-okozati összefüggéseinek magyaráza-
tát vizsgáló processzuális, poszt-processzuális és 
kognitív-processzuális régészet gazdagon szerte-
ágazó kutatási témakörei, módszerei és azoknak 
létjogosultsága, illetve kritikája már sokszor le-
zajlott diskurzusok, melyek konferencia és egyéb 
gyűjteményes kötetek hasábjait töltötték meg 
(Hodder, 1991, 1992, 2013; Hodder et al., 2003; 
Meskell et al., 2004; Preucel et al., 2010; Renfrew, 
1973, 1994; Renfrew et al., 1996). A hagyományos 
kerámiaalapú relatív kronológiai szemlélet és a 
kétséget kizáróan kerámiaközpontú feldolgozási 
metódus cseréjének hatása egyre inkább hatás-
sal van a Kárpát-medencei őskorkutatásban. Így 
a technológiai szemléletű analitikai módszer és 
ezzel párhuzamosan a bottom-up, vagyis alulról 
felfelé építkező, induktív logikai eljárás szinte egy 
időben kerülnek kipróbálásra több lelőhely anya-
gának feldolgozásában is (Faragó, 2016; Siklósi et 
al., 2016). Ez a folyamat könnyebben, talán gyor-
sabban és zökkenőmentesebben történt Európa 
nyugati és északi felében, ami számos jelenségre 
vezethető vissza, a legfontosabb azonban mind 
közül, hogy a megmaradt leletanyag mennyisége 
és minősége sokkal szerényebb, mint Közép-Euró-
pa keleti felén (Bánffy, 2019; Vandkilde, 2007, 11–
23. o). Különösen bonyolult a helyzet a tell-telepü-
lések sok évtized alatt felhalmozódott leletanyagai 
és bonyolult sztratigráfiai összefüggései miatt, 
amelyek sokszor szinte áthatolhatatlan falként 
emelkednek az azt feldolgozó kutatók előtt. Nincs 
ez másként a horizontális települések több ezer 
darabos leletanyagaival sem, ahol a sztratigráfiai 
problémák helyett az egykorú összetartozó jelen-
ségek kapcsolatainak megállapítása jelent kérdést 
(Domboróczki, 2009, 83. o., Fig. 5).

Itt csatlakozik vissza a gondolatmenet a fran-
cia technológiai iskola eklatáns megközelítéséhez 

2. ábra (túloldalt fent). A mentális refitting/remontázs sematikus folyamatábrája a kőeszközkészítés technológiai folya-

mataival (készítette: Szilágyi Kata). 3. ábra (túloldalt lent). A disszertáció kérdésköreinek és elemzési egységeinek vázlatos 

szerkezeti ábrája (Szilágyi, 2019, 39. o.).
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a chaîne opératoire vagy magyarul műveletsor kon-
cepcióhoz. Tekintettel arra, hogy a chaîne opéra-
toire egy jól ismert, gazdagon publikált témakört 
jelent, így jelen cikkben eltekintek ennek részlete-
zésétől (pl. Audouze et al., 2017; Delage, 2017; Hol-
ló et al. 2001, 2002; Holló et al. 2004; Inizan et al., 
1999; Leroi-Gourhan, 1964; Le Brun-Ricalens & 
Potin, 2018; Sellet, 1993; Tixier, 2012). A kőeszköz-
készítés műveletsorának rekonstrukciója történ-
het fizikai és mentális módon. A fizikai eljárás egy 
leválasztás-sorozat darabjainak összeillesztése 
útján történhet, ami egy rendkívül idő-, munka-, 
és türelemigényes feladat. Döntő többségben pa-
leolitikus vagy mezolitikus, kisfelületű ásatásokon 
előkerült, aprólékos feltárási módszerrel megku-
tatott leletanyagok esetében lehetséges. Neoliti-
kus leletanyag összeillesztéssel történő komplex 
vizsgálatára kiváló példát jelent a boldogkőváral-
jai bükki kultúrához tartozó pengedepó (Mester et 
al., 2013; Király et al., 2020, 24–29. o). Az összeillő 
darabokkal a kőeszközkészítő tevékenység helyét, 
a stigmák alapján pedig akár a pattintó személy 
vagy személyek gyakorlottságát, egyedi fogásait 
lehet megállapítani. A refittingnek vagyis újrail-
lesztésnek nevezett eljárás azonban nagyfelületű, 
közel sem olyan aprólékos – nem rétegköveté-
ses – módszerekkel feltárt neolitikus ásatásokon 
napvilágot látott leletanyagok esetében szinte ki-
vitelezhetetlen. A kőeszközkészítő tevékenység 
rekonstruálásának másik módozata a mentális 
refitting vagy mentális remontázs, ennek alkalma-
zásával nincs szükség a pattintás során egymást 
követően leválasztott termékek fizikai összeillesz-
tésére. A leletanyagban megtalálható technológi-
ai kategóriák (a szakirodalomban  gyakran keve-
rednek technológiai és tipológiai csoportok) és a 
leleteken előforduló pattintási stigmák alapján, 
valamint a korszakra jellegzetes debitázs-eljárás 
ismeretében rekonstruálhatóvá válik a kőeszköz-
készítő tevékenység műveletsora. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy összeillesztés nélkül egy-egy 
pattintott követ a technológiai jellegek alapján a re-

konstruált műveletsor megfelelő „helyére” lehet men-
tálisan beilleszteni. Egy szemléletes példaként kívá-
nom használni a professzionális sakkozók technikáját, 
ugyanis esetükben nincs szükség a bábuk fizikai lépésé-
re a sakktáblán, elég a mezőkódokkal leírni a bábuk lé-
péssorait, így a sakktábla és a figurák fizikai jelenlétére, 
vagyis „összeillesztésükre” nincs szükség. A rekonst-
rukció pedig a sakkfigurák lépés kombinációinak egye-
di és sajátos mintázatot követő változásai, egy logikai 
és időbeli láncra felfűzve, amelyek csak a tábla keretei 
között nyernek értelmet (2. ábra).

Egy esettanulmány Alsónyékről
Alsónyék–Bátaszék lelőhelyre egy olyan ér-

dekes esettanulmányként tekinthetünk, ahol a 
pattintott kőeszközanyag nyújtotta információ-
halmaz és annak konklúziója még a kerámia le-
letanyag feldolgozása előtt ismertté vált a lelőhely 
lengyeli kultúrához tartozó részén. Ez rendhagyó 
eset, hiszen a korábban említett elsődleges kerá-
miafeldolgozás és egyben belső kronológiai értel-
mezés szinte mindig prioritással bír, s a kőeszkö-
zök mint kapcsolatjelző markerek, legfőképpen 
interkulturális csererendszerek egzakt bizonyíté-
kaiként kerülnek felhasználásra a teljes lelőhely 
narratívájában. Ezzel ellentétben Alsónyéken a 
hagyományos kerámiaalapú régészeti interpre-
táció nem érvényesül, ehelyett közel 200 darab 
14C koradat, izotóp és aDNA adatsorozatok állnak 
rendelkezésre a teljes pattintott kőanyag analízise 
mellett (Bánffy et al., 2016). A lelőhely közel 90%-
át jelentő késő neolitikus anyagban nincsenek a 
kerámia tipokronológia alapján felvázolva azok a 
sémák, amelyek a már meglévő gondolatrendszer-
rel együtt eredendően kijelölik és determinálják 
magát a régészeti interpretációt. Természetesen 
a korábbi kulturális, kronológiai és kerámiaalapú 
régészeti ismeretanyag fontos viszonyítási pont és 
közös koordinátarendszer is egyben, ezt sem elfe-
lejteni, sem figyelmen kívül hagyni nem szabad. 
Ugyanakkor a megszokottól eltérő helyzet Alsó-
nyék esetében mozgásteret biztosít azzal, hogy a 
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1. táblázat. A település jelenségekből és a temetkezésekből származó kőanyag nyersanyagainak mennyisége és aránya Alsó-

nyék–Bátaszék lelőhelyen

Nyersanyag Település (db) Arány (%) Temetkezés (db) Arány (%)

Mecseki radiolarit 3324 67,19 616 46,92

Bakonyi radiolarit 812 16,41 405 30,85

Radiolarit 328 6,63 113 8,61

Kova 194 3,92 46 3,50

Obszidián 131 2,65 36 2,74

Limnokvarcit 22 0,44 18 1,37

Azonosíthatatlan 114 2,30 19 1,45

Távolsági eredetű kőzet 22 0,44 60 4,57

Összesen 4947 100,00 1313 100,00

4. ábra. A település és temetkezések kőanyagainak nyersanyag megoszlása Alsónyéken és az előforduló helyi radiolarit 

változatok (készítette: Szilágyi Kata).
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pattintott kőeszközök alapján rekonstruált tevé-
kenységek és azoknak helyszínei csak a későbbiek 
folyamán kerülnek ellenőrzésre a többi lelettípus 
által. A 2019-ben megvédett doktori disszertációm 
alapját Alsónyék kizárólag a késő neolitikumra 
keltezett település jelenségekből és temetkezése-
iből származó, 6260 darabos pattintott kőeszköz 
leletegyüttese képezte. A dolgozat Mester Zsolt té-
mavezetésével készült el, így a technológiai szem-
pontú megközelítés meghatározó szerepet töltött 
be (Holló et al., 2001, 2002; Holló et al., 2004), 
melynek egyik célja volt az alsónyéki és a délke-
let-dunántúli késő újkőkori közösségek pattintott 
kőeszközkészítő tevékenységének rekonstruálása 
(3. ábra). Ennek vizsgálatában a nyersanyagbe-

szerzés, előkészítés, előállítás, használat szakaszai 
különíthetők el, majd ezeket követően az eldobás/
szemetesülés/régészeti leletképződés tartozik a 
tárgyak élettörténetéhez. Ezt a szemléletet tükrö-
zi a disszertáció alapstruktúrája (Szilágyi, 2019), 
ezért jelen cikk témájaként kijelölt újkőkori leleta-
nyagok vizsgálatában alkalmazott chaîne opératoi-
re koncepció használatának lehetőségeként kívá-
nom bemutatni, mint esettanulmányt.

Módszer és adatok
Az alsónyéki kőanyag legfontosabb számok-

ban kifejezhető alapadatait csak érintőlegesen 
ismertetem, mivel jelen cikkben a módszertani 
rész és a logikai gondolatmenet kap központi sze-

5. ábra. A kutatási terület (szaggatott vonallal kijelölt terület) és a kőanyag alapján feltételezett beszerzési zónák. Jelkulcs: 

piros: távolsági; kék: regionális; zöld: helyi beszerzési zóna területe. 1: Alsónyék-Bátaszék, 2: Lengyel-Sánc, 3: Mórágy-Tűzkő-

domb, 4: Villánykövesd, 5: Zengővárkony-Igaz-dűlő, 6: Pécsvárad-Aranyhegy (készítette: Szilágyi Kata).
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repet annak érdekében, hogy a chaîne opératoire 
koncepció használatát tudjam demonstrálni neo-
litikus kőanyagok vizsgálatában. Alsónyék tele-
pülés jelenségeiből összesen 4947 db pattintott 
kőeszköz került elő, amely a teljes lelőhely 6260 
darabos kőanyagának 79,03%-át képezi (Szilágyi, 
2019: 82), a temetkezésekből 1313 db pattintott kő-
eszköz származott, ami a teljes kőanyagnak közel 
egynegyedét jelenti (20,97%) (Szilágyi, 2019, 84. 
o). A település és a temetkezések kőanyagának 
döntő többsége radiolaritból, egészen pontosan a 
lelőhelytől 30–50 km távolságban található nyers-
anyagforrásból származó mecseki radiolaritból 
készült. A homogénnek tekinthető nyersanyag 
mellett az egész leletanyagra megállapítható tu-
lajdonság a penge, illetve pengealapon kialakított 
eszközök (pengevakaró, pengefúró, trapéz) domi-
náns előfordulása (1. táblázat; 4. ábra).

A kutatás egyik alappillérét jelentette a nyers-
anyagforrások helyének és helyzetének tisztázása, 
amely terepi geoarcheológiai kutatás során való-
sult meg. Ennek elsődleges célja a Kelet-Mecsek 
területén található pattintásra alkalmas nyers-
anyagok spektrumának feltérképezése, dokumen-
tálása volt, a minták begyűjtésével pedig egy olyan 
referencia kőzetgyűjtemény létrehozása, amely 
alkalmas a régészeti korú kőeszközök és a geológi-
ai minták összehasonlítására. A terepi kutatással 
a nyersanyagbeszerzés kérdéskörét vizsgáltam, 
amellyel a késő neolitikus közösségek pattintásra 
szánt kőzeteinek kiválasztási, begyűjtési és/vagy 
kitermelési stratégiáját kívántam megismerni 
(Szilágyi, 2018a).

A teljes pattintott kőanyag egységes szem-
pontú analízisével a kőeszközök előkészítési és 
előállítási szakasza, vagyis maga a gyakorlati kő-
eszközkészítés – és annak fogásai – azonosíthatók. 
Alapvető elemzési és összehasonlítási egységeket 
alkotnak a település jelenségeiből és a temetke-
zésekből előkerült kőegyüttesek. Az elsődleges 
jellegzetességek – úgymint a nyersanyag, tech-
nológiai kategória, eszköztípus, illetve ezeknek 

mennyiségi eloszlása – összehasonlításával egy 
komplex kép kialakítása érhető el. Ezzel a szem-
lélettel a településen folytatott kőeszközkészítő 
tevékenység általános összképe körvonalazható, 
amellyel bizonyossá válhat, hogy intenzív kőesz-
köz-előállítás történhetett a késő újkőkorban. 
Elemibb elemzési egységekként a település és a 
temetkezések kőegyütteseinek további analízise 
már eltérő módszertani megközelítést követel, így 
a településen a kőeszközök előkerülési jelensége-
ire, mennyiségi eloszlásukra és az oszlopszerke-
zetes épületekkel való kapcsolatukra szükséges, 
hogy irányuljon a kutatás.

A temetkezések sírmellékleteiként napvilá-
got látott kőeszközök már egy szelektált, sajátos 
szempontrendszer alapján válogatott leletegyüt-
test képeznek. Az alsónyéki lelőhelyen feltárt 2236 
sír egy jelentős része sírcsoportokba rendeződve 
helyezkedett el, ami a késő neolitikumban történt 
társadalmi és kognitív változást jelöl, hiszen az 
ezt megelőző időszakban az épületek között és a 
település különböző részein, rendszertelenül, el-
szórtan helyezkedtek el a temetkezések (Whittle 
et al,. 2013). Egy egységesedő temetkezési rítus 
képeként értelmezhetők az Alsónyéken előkerült 
sírcsoportok, emellett a sírok tájolásában, az elte-
metett egyén testhelyzetében, sírmellékleteinek 
jellegzetességeiben figyelhető meg rendszeres 
mintázat. Ennek fényében, a pattintott kőesz-
közök értelmezésében az a fő kérdés, hogy mint 
sírmellékletek, milyen jelentéstartalommal ren-
delkeznek a sírok kontextusában. Az eszközök 
nyersanyaga, típusa és a síron belüli pozíciójuk 
mind egy-egy határozott jel, amely a tárgyak pusz-
ta anyagiságán túlmutató szimbólumot képvisel. 
Az átfogó és szélesebb értelmezés érdekében az 
alsónyéki leletegyüttest egy tágabb perspektívá-
ban szükséges összehasonlítani, amelyre a len-
gyeli kultúra délkelet-dunántúli csoportjának 
eddig feldolgozott és publikált pattintott kőanya-
gai (Zengővárkony, Mórágy-Tűzkődomb, Pécs-
várad-Aranyhegy, Lengyel-Sánc, Villánykövesd) 
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tökéletesen megfelelnek (Bácskay 1989, 1990; T. 
Biró 1989, 1990, 1998; Zalai-Gaál, 2010, 114–122. 
o). Ezeknek a lelőhelyeknek a pattintott kőanyagai 
mind nyersanyagukban, mind eszközkészletük-
ben nagyfokú hasonlóságot mutatnak egymással. 
Ebből fakadóan az adott kulturális egység kőesz-
köz-készítésének technológiai rendszere és a helyi 
kőzet értékének és jelentéstartamának értelmezé-
se lehetséges (5. ábra).

Adatok elemzése
A lengyeli települések környezethasznosítá-

sáról sokat elárul a helyi pattintásra alkalmas kő-
nyersanyag begyűjtésének módja, többek között, 
hogy mi lehetett a kőzetkiválasztás stratégiája, 
mennyire lehetett intenzív az egykorú települé-

sek együttműködése, esetleg munkamegosztása 
a kőeszköz-készítésben. A terepi nyersanyagkuta-
tás és a feldolgozott kőegyüttesek alapján megál-
lapítható, hogy az alsónyéki közösségnek a helyi 
kőzet beszerzése nem igényelt speciális kitermelő 
tevékenységet, ellenben nagyfokú nyersanyagis-
meretet igen, továbbá feltételezhető az is, hogy 
nagyon jól ismerték a Kelet-Mecsekben található 
nyersanyagforrásokat. Ugyanis a terepi kutatás 
során a nagyobb völgyszakaszok és patakmedrek 
potenciális nyersanyag-forrásoknak bizonyultak, 
ahonnan viszonylag könnyen lehetett válogatni 
és begyűjteni a jó minőségű, pattintható kőze-
tet, csakúgy, mint Hódmezővásárhely-Gorzsa kő 
leletanyagának esetében (Starnini et al., 2015: 
118–124). Az alsónyéki kőanyag alapján a sírokba 

6. ábra. A nyersanyagbeszerzés két lehetséges stratégiája: 1 - elsődleges autochton forrás – szálfeltárás – nagyméretű 

pengék a temetkezésből; 2 - másodlagos autochton forrás – patakmeder hordalékanyaga – közepes méretű magkövek a 

településtől. (készítette: Szilágyi Kata).



S Z I L Á G Y I  –  T Á R S A D A L M I  F O LY A M AT O K  A  K Ő E S Z K Ö Z K U T AT Á S B A N  |  3 3

7. ábra. Pattintott kőeszközök Kernel sűrűsödés vizsgálata Alsónyék‒Kanizsa-dűlő település jelenségeiben (készítette: 

Czukor Péter), a településanyag nyersanyag és technológiai kategória megoszlása és három jellegzetes Bakonyi radiolarit 

magkő.

helyezett nagyméretű mecseki radiolarit pengék 
elkészítéséhez szükséges nagyobb nyersanyag-
tömböket nem a patak hordalékanyagából sze-
rezhették be, hanem a völgyekben lévő szálfeltá-
rásokból. Ezek a szálban álló kőzetkibukkanások 
nagyméretű radiolarit betelepülésekkel rendel-
keznek, így vélhetően alkalmas nyersanyagforrá-
sok voltak az őskor időszakában is. A szálfeltárá-
sok vékonypados szerkezete miatt, a kimozdult 
padok (nyersanyagtömbök) begyűjthetők lehettek 
speciális kitermelő tevékenység nélkül is, – a re-
cens jelenségekből következtethetően – az ezek-
ben lévő nagyobb méretű radiolarittömbök alkal-
masak voltak a nagyméretű pengékhez szükséges 
magkövek kialakítására. Mindez arra utal, hogy a 
nyersanyagbegyűjtést vélhetően olyan személyek 

végezhették, akik értettek a kőeszköz-készítéshez, 
megfelelő kőzet- és helyismerettel rendelkeztek, 
és pontosan tudhatták, hogy a patak mely szaka-
szán, illetve mely kőzetkibukkanásokban lehet 
alkalmas alapanyagot találni (Szilágyi, 2018a) (6. 
ábra).

A település kőanyagában nem fordult elő je-
lentős mennyiségű kortexes szilánk, ami a magkő 
településen belüli kialakítását bizonyítaná, így fel-
tételezhetően már magkő vagy olyan nyersanyag-
darab formájában érkezhetett a helyi nyersanyag, 
mely jelentős mennyiségű kéreggel nem rendel-
kezett. Ennek két magyarázata is lehet. Egyrészt 
számos esetben a kevésbé homogén, illetve tel-
jesen átkovásodott részekből is jó néhány kőesz-
köz készült, így nem volt szükségszerű minden 
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esetben a kéreg teljes eltávolítása. Másrészt a te-
repi tapasztalatok alapján a kavicsokat, nagyobb 
kőzetdarabokat mindenképpen szét kell törni 
ahhoz, hogy látható legyen, a darab alkalmas-e 
pattintásra vagy sem. Ez a fragmentáció nagyon 
éles törésfelületet és éleket eredményez, melyek 
a szállítás során mindenképpen problémát jelent-
hettek a begyűjtő személyeknek, hiszen a hor-
dozás során könnyen sérülést okozhattak, vagy 
egyszerűen szétvághatták azt, amiben tárolták. Ez 
mindenképpen gyakorlati szempontot jelenthe-
tett a késő neolitikumban is, hiszen vagy élőálla-
ton vagy saját maguk által cipelve tudták szállítani 
a nyersanyagot. Továbbá 20–30 km távolságban 
szállítani a pattintható nyersanyagot, tekintve a 
mecseki terepviszonyokat, nem lehetett egyszerű 
feladat, így felesleges energiaveszteséget jelentett 

volna olyan kőzet szállítása, amelynek jelentős 
része használhatatlan kőeszközkészítés céljából. 
Ezek szintén megerősítik, és életszerű magyará-
zattal szolgálnak arra, hogy a begyűjtés helyének 
közelében alakíthatták ki a kezdetleges vagy a 
teljesen megformált magköveket (Mateiciucová, 
2008, 144–145. o.; Starnini et al., 2015, 118–124. o.; 
Szilágyi, 2018b) (7. ábra).

A kőeszközkészítő tevékenység rekonstrukció-
ja szempontjából fontos összehasonlítást jelente-
nek a technológiai kategóriák is, melyekből a len-
gyeli kultúra kőeszközökben tükröződő kulturális 
hagyományaira lehet következtetni. A technológi-
ai jellegzetességek alapján a lengyeli kultúra dél-
kelet-dunántúli csoportja „pengekultúraként” 
jellemezhető, hiszen mindegyik kőegyüttesben a 
pengék és a pengeszupporton kialakított eszkö-

6. ábra. Temetkezések kőanyagának nyersanyag és technológiai kategória megoszlása és a kőeszköz mellékletek leggyak-

rabban előforduló pozíciói a sírban.
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zök dominálnak. A pengék magas aránya annak 
függvényében változik, hogy a kőanyag mekkora 
része származott temetkezésből. Az alsónyéki és a 
mórágyi lelőhelyeken került elő a legtöbb temet-
kezés, s mindkét kőegyüttesben kiugróan magas 
a pengék száma. A település jelenségekből szár-
mazó kőanyagra alapvetően a magas penge és 
szilánk arány jellemző (Zengővárkony, Pécsvárad, 
Villánykövesd, Alsónyék), emellett a magkő és az 
eszközök aránya a legmagasabb másodsorban. A 
sírba helyezett pattintott kövek esetében a pengék 
és eszközök szerepelnek a legnagyobb mennyi-
ségben, azonban itt is a penge tekinthető a legy-
gyakoribbnak.

Alsónyékhez hasonló nagy intenzitású temet-
kezési tevékenység és hasonló mennyiségű pat-
tintott kőanyag nem található a lengyeli kultúra 
délkelet-dunántúli csoportjában. Ez a jelenség 
önmagában új megvilágításba helyezte az említett 
csoportot és a lengyeli kultúrát is. A lelőhelyen fel-
tárt 2236 temetkezés túlnyomó többségét a hagyo-
mányos ovális sírformájú temetkezések alkották, 
ezek mellett mindösszesen 130 cölöpszerkezetes 
temetkezést dokumentáltak a feltárók, amely ezi-
dáig ismeretlen sírszerkezet volt a lengyeli kör-
ben. A temetkezések és a sírcsoportok eloszlása 
a teljes lelőhelyen nagy különbséget mutat. A sír-
csoportokban található temetkezések száma nem 
befolyásolta a kőeszközmellékletek gyakoriságát, 
ugyanis a kőanyag közel fele sírcsoportokhoz nem 
tartozó temetkezésekből látott napvilágot. Éppen 
ezért nem jelenthető ki, hogy gyakrabban helyez-
tek volna pattintott kőeszközöket mellékletként a 
sírcsoportokban lévő temetkezésekbe. A sírcso-
portok egymáshoz képest jelentősen eltérnek egy-
mástól a temetkezések számában, azok elhelyez-
kedésében, szerkezetében, a sírok formájában és 
a kőeszköz mellékletadás gyakoriságában is. Az 
elhunyt testhelyzetének tájolása és pozíciója mu-
tat határozott szabályszerűséget, vagyis ezekben 
egyfajta rendszer felismerhető, ellenben a cso-
portminőségben már számos „szabálytalanság” 

figyelhető meg, mind mennyiségben, mind pedig 
minőségben (8. ábra).

Következtetések
Az alsónyéki pattintott kőleletanyag esetében 

a technológiai megközelítés hatékonynak bizo-
nyult a településen belüli és azon kívüli kőeszkö-
zökkel kapcsolatos tevékenységek azonosítására. 
A korábban említett deduktív és induktív logikai 
eljárás, vagyis – a régészeti szakirodalomban 
előszeretettel használt – top-down és bottom-up 
megközelítések közül, az alulról felfelé építkező 
módszer kiválóan alkalmas technológiai jellegű 
adatok összekapcsolására. Ezek az adatok külön-
böző „adatkapcsolással” kombinálhatók, amelyet 
erősen meghatároz, hogy a vizsgált tevékenység 
milyen társadalmi egységhez kapcsolódik, és mi-
lyen folyamatot jelöl. Hiszen egyetlen személyre 
vagy éppen egy egész háztartási közösségre, de 
akár egy kulturális egységre jellemző kőeszköz-
készítő tevékenység rekonstruálása is lehetséges 
technológiai jellegzetességek alapján. Ez adja 
az esszenciáját a kőeszközök technológiai szem-
pontú feldolgozásának a társadalomrégészeti ér-
telmezésben. Ugyanis a kőeszközökkel az egyéni 
pattintótól a közösségi „műhelyek” technológiai 
rendszeréig bezárólag skálázhatók a tevékenysé-
gek. A skála alatt azt a szociális mértéket értem, 
amelynek tengelyén az egyén-közösség, valamint 
település közössége-kulturális egység „társadal-
ma” szerepel, ezek a skála legkisebb (egyéni) és a 
legnagyobb (társadalom) mértékegységei is egy-
ben.

Összefoglalásként egy áttekintő táblázatban 
részletezem a régészeti kontextustól függő, egyé-
ni és közösségi kőeszközkészítő tevékenységek 
jellegzetességeit. A három jól elkülöníthető ré-
gészeti kontextust a tevékenységek helyszínei és 
azoknak típusai alapján különítettem el, amelyek 
(1) a településen kívüli tevékenység, vagyis a kő-
nyersanyag begyűjtése és esetleges a megmun-
kálásának előkészítése; (2) a településen belüli 
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2. táblázat. Egyéni és közösségi kőeszközkészítő tevékenységek jellegzetességei régészeti kontextus alapján.

Egyéni Közösségi

1) A településen kívüli tevékenységet erősen befolyásolta az adott környezetben rendelkezésre álló megmunkálható nyers-

anyag jellege és a megszerzéshez szükséges tevékenység típusa. Amennyiben a kőzet begyűjthető a nyersanyagforrás fel-

keresésével, úgy a beszerzés sokkal függetlenebb, erősen individuális módon történhetett. Míg a sajátos kitermelő tevé-

kenységet igénylő kőzetek esetében az adott közösség – bizonyos mértékben – kollektív energiabefektetését igényelheti.

• nyersanyag begyűjtése

• nincs szükség munkamegosztásra

• egyéni nyersanyagbeszerző „expedíció” lehetősége, keve-

sebb kooperáció

• nincs vagy nagyon kevés az esély a nyersanyagforrás fe-

letti kontrollra

• egyéni preferenciák, sajátos kiválasztási stratégia

• nagyobb diverzitás a kiválasztott nyersanyagváltozatok-

ban (akár több gyenge minőségű nyersanyag is bekerül-

het a településre, amely több pattintási hiba forrása lehet)

• szükséges megfelelő nyersanyagismeret, de az adott kör-

nyezet helyismerete nagyobb előnyt jelent

• kitermelő tevékenység

• lehetséges munkamegosztás

• nagyobb személyigény, akár szervezett energiabefektetés

• nyersanyagforrás feletti kontroll lehetősége, (kőzettől füg-

gően központosított vagy erősen korlátozott kitermelési 

lehetőség)

• nyersanyagforrástól függő kőzet dominancia

• célirányos nyersanyagbeszerzés, kisebb méretékű kőzettí-

pus diverzitás

• speciális szaktudás az adott kőzet(ek) megszerzéséhez

2) A településen belüli kőeszközkészítő tevékenység

• a kőeszközkészítő tevékenységre utaló nyom a település-

nek csak bizonyos részeire koncentrálódik

• a nyersanyag és technológiai kategóriák szóródása speci-

ális mintázatot mutat (pattintó specialista feltételezhető)

• speciális szaktudás (csak bizonyos pattintási hibák fordul-

nak elő)

• pattintási hulladék, debitázs melléktermék koncentráció-

ja

• kőeszközkészítő tevékenység nyoma a település egészén 

felfedezhető

• a nyersanyag és technológiai kategóriák szóródása közel 

azonos, egységes mintázatot mutat

• változatos pattintási hibák, amelyek a település számos 

pontján megfigyelhetők

• pattintási hulladék, debitázs melléktermék egyenletes el-

oszlása

3) A kőeszközök temetkezésekben történő deponálása

• egy-két (kiemelkedő) esetben szerepel kőeszköz melléklet

• véletlenszerű sírbeli pozíciók, nincs szándékosan preferált 

mellékletadási hely

• rendhagyó, különleges temetkezések (kiemelkedően sok 

kőeszköz vagy összeillő darabok)

• távolsági eredetű (egzotikus) nyersanyagok

• a település nyersanyag és technológiai kategóriáitól telje-

sen eltér

• gyakori a kőeszköz mellékletadás szokása 

• a kőeszközök síron belüli pozíciójának rendszeres, vissza-

térő mintázata van

• a nyersanyagok és technológiai kategóriák mintázatot 

mutatnak (speciális szelekció)

• homogén nyersanyag (rendszerint helyi vagy regionális 

kőzet)

• a település nyersanyag és technológiai kategóriával meg-

egyező vagy nagyon hasonló jellegű
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kőeszközkészítő tevékenység; és (3) a kőeszközök 
temetkezésekben történő deponálása. Alsónyé-
ken nem fordult elő, de a teljesség érdekében 
(4) a településen belüli depozíciókat is szükséges 
megemlíteni, mint lehetséges régészeti kontext-
ust, amelyet ugyan lengyeli kultúrához sorolt le-
lőhelyről még nem ismerünk , több azonban már 
publikált a neolitikum időszakából (Endrőd 39, 
Boldogkőváralja, Kašov/Kasó-Čepegov I, Kosd-Ké-
méndvég, Szegvár-Tűzköves, Nyírlugos) (Bánesz, 
1991; Biagi et al., 2013; T. Biró, 2009; Mester et al., 
2013; Szilágyi, 2018c: 10).

Az áttekintő táblázatokkal azokat a szempon-
tokat emeltem ki, amelyek egy újkőkori lelőhely 
esetében vizsgálati egységeket alkothatnak, s 
ezek adataiból, technológiai jellegzetességükből 
és statisztikai mintázatukból, valamint induktív 
módon, az adott közösség kőeszközkészítő tevé-
kenységének rekonstrukciója lehetséges. Ezzel a 
mentális refittinggel a közösség településen belüli 
és kívüli kőeszközökkel kapcsolatos tevékenysége 
skálázható, vagyis egzakt adatokkal kifejezhetővé 
válik. A neolitikum kutatásában hangsúlyos kro-
nológiai kérdésekre számokban kifejezett abszo-
lút adatokkal kapott válaszok mellett olyan finom 
társadalmi folyamatok modellezhetők a kőeszkö-
zök nyújtotta technológiai skálán, amely valójá-
ban a tevékenység alapú rekonstrukcióval egyéni 
és közösségi narratívát egyaránt képes adni. A „fi-
zikai idő” relatív jellege, hogy különböző skálákon 
különböző típusú folyamatok zajlanak le, így a 
kőeszközök jelentette skála különböző típusú tár-
sadalmi folyamatokat, közösségi és egyéni szintű 
tevékenység-sorozatokat és eseményeket képes 
azonosítani.

Köszönetnyilvánítás
Sem jelen cikk, sem a doktori disszertáció 

nem jöhetett volna létre Mester Zsolt nélkül. Ked-
ves Zsolt, köszönöm szépen a rengeteg beszélge-
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számomra. A legtöbbet az együtt gondolkodás, a 

töretlen bizalom és a végtelen türelem jelentett, 
amelyből kiapadhatatlan készlettel rendelkezel.
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vitálást és a publikációs lehetőséget, és egyben a 
szervezést is, amellyel felkarolták az ötletét egy 
közös „technológiai kerekasztal beszélgetésnek”, 
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munkámat.

Bringing social process into lithic studies. 
Implementing the chaîne opératoire concept 
into the analysis of Neolithic stone material

Lithic technological analysis, experimental 
studies, ethnoarchaeology, together with cultural 
and social anthropological approaches all provide 
excellent tools for the interpretation of knapped 
stone artefacts – not only from the Palaeolithic 
era but the Neolithic as well. The fundamental 
concept of chaîne opératoire was developed by 
French scholars studying Palaeolithic materials, 
providing a consistent framework for the recogni-
tion of the technological system of a community. 
This approach can take into account not only the 
technological knowledge, skills and abilities of the 
individual but also the traditions of the commu-
nity and the surrounding environment that influ-
ences the qualities of the community (potential 
knappable raw materials, characteristic toolkits, 
etc.). By contrast, the conventional archaeological 
approach to lithics too often narrowly focuses on 
the spatial distribution of raw materials, and the 
occurrence of specialised tools, to reconstruct, 
for example, the communication networks bet-
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ween communities. However, the technological 
approach can explore a broader range of activities 
in more detail – stone tool production, usage and 
deposition. Observed technological traits of lithic 
implements enable us to recognise these activiti-
es at different levels on spatial and social scales. 
Thus, we can identify technical choices and ges-
tures, as well as recurring activities, i.e. practices, 
even with a ritual character, inside and outside 
the settlements, within the scopes of individuals, 
households or an entire community. This paper 
presents a Late Neolithic case study on how the 
technological approach facilitates the study of sto-
ne tool production on different levels, scales, their 
use and their deposition, and integrate them into 
the Neolithic narrative.
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Eger - Kőporos-tető, 2003. augusztusa. Zsolt elemében, az Eger-környéki ko-
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próbálnak mintát gyűjteni kézi erővel. Mindenki sorra került aznap fúró-
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Kivonat. A magyarországi felső paleolitikum kontextusában legnagyobb 
mennyiségben előkerült, praktikus funkcióval nem rendelkező leletek a 
fosszilizálódott harmadidőszaki puhatestű vázak. A kutatás jelenlegi, leg-
elterjedtebb értelmezése szerint ezeket a tárgyakat ékszerként, a szociális 
identitás kifejezésére használták. Ez a cikk a puhatestű váz leletanyaggal 
kapcsolatos problémákra próbál rávilágítani. A feltett kérdések érintik a tár-
gyalt leletanyag nyersanyag forrásainak hatását a korabeli megtelepedésre, a 
puhatestű váz leletanyagok összetételének egymástól való eltérését és ennek 
kapcsán a forma szerinti preferenciák szerepét, valamint a tárgyakhoz ren-
delt funkciók problémáját. A hazai puhatestű váz leletanyagok nagy része a 
Dunakanyar térségére koncentrálódik. A cikk a földrajzi elhelyezkedés kér-
désére is igyekszik felhívni a figyelmet. Konklúziója, hogy az egymástól nagy 
mértékben eltérő formabeli preferenciákkal rendelkező leletanyagok egy-
mástól eltérő szociális identitást sejtetnek. A viszonylag kis földrajzi térségen 
belül elterjedésük egy olyan refúgiumnak számító területre utalhatnak, ahol 
az eltérő önazonossággal Biró csoportok találkozása gyakori lehetett.

Kulcsszavak: felső paleolitikum, művészet, ékszerek, Kárpát-medence, 
Gravettien

Hivatkozás: Bálint, Cs. (2021). A fosszilis puhatestű vázak szerepének kérdé-
se a magyarországi felső paleolitikumban (The role of mollusc shells in the 
Carpathian Basin during the Upper Palaeolithic). In N. Faragó, A. Király, & 
K. I. Szegedi (szerk.), A tealevelektől a levélhegyekig. Tanulmányok Mester Zsolt 
tiszteletére 60. születésnapja alkalmából (pp. 45–61). Litikum & ELTE BTK Régé-
szettudományi Intézet.
https://doi.org/10.23898/litikumsi01a02

A fosszilis puhatestű vázak
szerepének kérdése
a magyarországi
felső paleolitikumban

2

L I T I K U M  K Ö N Y V T Á R  1



4 6  |  B Á L I N T  –  F O S S Z I L I S  P U H AT E S T Ű  V Á Z A K  A  M A G Y A R O R S Z Á G I  F E L S Ő  P A L E O L I T I K U M B A N

A magyarországi felső paleolitikum legna-
gyobb mennyiségben előkerült, egyértelmű prak-
tikus funkcióval nem rendelkező leletei a fosz-
szilizálódott, zömében a harmadidőszak során 
keletkezett puhatestűek meszes vázai. Annak el-
lenére, hogy ezeknek a túlnyomó része nem volt 
emberi kéz által megmunkálva vagy módosítva, 
a szakmán belüli klasszikus értelmezés szerint  a 
begyűjtésük mögött ékszerként való felhasználás 
szándéka húzódik (Gábori, 1969, 8. o). Jelenlétük 
a felső paleolit leletanyagban a több esetben bi-
zonytalan funkción túl egyéb kérdéseket is felvet. 
Ennek a tárgytípusnak a vizsgálata potenciálisan 
új dimenziókat nyithat a kutatásban, és kiegészít-
heti a korszakról alkotott képünket. Jelen tanul-
mány célja rávilágítani, hogy a korabeli emberek 
életében ezek a tárgyak milyen szerepet töltöttek 
be, az alábbi kérdések alapján:

A puhatestű vázak nyersanyagforrásainak el-
érhetősége közre játszott-e a térségben való meg-
telepedéshez? Az elérhetőség mennyiben befolyá-
solhatta az értéküket?

Tetten érhető-e a tárgyak formai spektruma 
alapján egy lelőhelyeken átívelő rendszeresség, 
melynek segítségével körvonalazhatóak hasonló 
preferenciákkal rendelkező csoportok?

Valóban tekinthetőek e ékszerek alapanyagá-
nak, felvethető-e esetleg egyéb praktikus funkció?

Magyarországon belül miért egy viszonylag kis 
földrajzi területre koncentrálódnak a fosszilis pu-
hatestű vázak? 

A kérdések megválaszolásában nagy segítsé-
get nyújtanak a tárgyalt jelenségek egykorú külföl-
di párhuzamai és a szóban forgó leletanyagokkal 
kapcsolatos kutatási eredmények. 

A tárgyalt leletanyag
Magyarországról összesen tizennégy felső 

paleolit lelőhelyen, szinte kizárólag Gravettien 
környezetben kerültek elő ember által gyűjtött 
fosszilis puhatestű vázak. Ezek közül tizenegy a 
Dunakanyar térségében vagy annak legfeljebb 30 

km-es sugarú körzetén belül található (1. ábra). 
A kivételt Tarcal-Citrombánya, Jászfelsőszent-
györgy-Szunyogos, valamint Ságvár-Lyukas-domb 
képezik. A legtöbb ilyen tárgy a T. Dobosi V. által 
kidolgozott kronológiai rendszer szerint a ka-
vics-gravetti kultúrába (19000–17000 BP) (T. Do-
bosi, 2009) sorolható Szob-Ipolyparton került elő, 
összesen 398 darab (Dulai, 2007, 24. o. Table 1 
táblázatában 398 darab fosszilis puhatestű váz van 
részletezve, Markó et al., 2018, 234 .o. Table 3 táblá-
zatban már csupán 397 darabot említ) (2. ábra). Száz 
körüli darabszámmal két lelőhely, a szintén ka-
vics-gravetti Mogyorósbánya-Újfalusi-dombok (95 
darab) (3. ábra) és az Epigravettien (18000–12000 
BP) Esztergom-Gyurgyalag (91 darab) (4. ábra) 
rendelkezik. Tíz fölötti darabszámmal az Epigra-
vettien Pilismarót-Pálrét (11 darab) bír. Tíz vagy az 
alatti mennyiségű fosszilis puhatestű váz öt lelő-
helyről (Pilismarót-Bitóc, Verseg-Kertekalja, Ság-
vár-Lyukasdomb, Csővár-barlang, Tarcal-Citrom-
bánya), további ötről pedig csak egy-egy darab 
ismert (Jászfelsőszentgyörgy-Szunyogos, Vác-Kis-
hermányi út, Bivak-barlang, Pilisszántó I. kőfülke, 
Nagykovácsi, Remete-felső-barlang) (Markó et al., 
2018, Table 1, Table 3; T. Dobosi & Vörös, 1984; T. 
Dobosi, 1985; Gáboriné-Csánk, 1984). Tekintve, 
hogy a Dunakanyartól viszonylag távol eső, föld-
rajzilag egymástól is elkülönülő három lelőhelyen 
(Tarcal, Jászfelsőszentgyörgy, Ságvár) minimális 
mennyiségű, összesen 8 darab fosszilis puhatestű 
váz került csupán elő (T. Dobosi, 1985, 1993; Len-
gyel, 2010; Markó et al., 2018, Table 3), a további-
akban a vizsgálatom főként a Dunakanyarra fog 
koncentrálni (1. ábra). Ez az észak-közép-magyar-
országi terület számos, puhatestű és egyéb állati 
illetve növényi maradványok fosszíliáit rejtő har-
madidőszaki kiemelkedést tartalmaz. Egy részük 
feltételezhetően nyersanyagforrásként hasznosult 
a felső paleolitikum során (Dulai, 2007, Table 1; 
Markó et al., 2018). Megjegyzendő, hogy számos 
esetben a puhatestű vázak keletkezését tekintve 
nehéz eldönteni, hogy fosszilis, harmadidőszaki 
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1. ábra. A Dunakanyar térségében található felső paleolit lelőhelyek, melyek leletanyaga fosszilis puhatestű vázat tartalma-

zott. Jelagyarázat: 1 - Esztergom-Gyurgyalag, 2 - Mogyorósbánya-Újfalusi dombok, 3 - Pilismarót-Bitóc, 4 - Pilismarót-Pálrét, 

5 - Verseg-Kertekalja, 6 - Szob-Ipolypart, 7 - Vác-Kishermányi út, 8 - Nagykovácsi, Remete-barlang, 9 - Pilisszántói I. kőfülke, 

10 - Bivak-barlang, 11 - Csővár-barlang. A színek T. Dobosi 2009 kronológiai rendszerének besorolását jelölik. Kék jelölő: 

Epigravettien, zöld: kavics-gravetti, fehér: pavlovi kultúra vagy kulturálisan nehezen beazonosítható. (Térkép: Király Attila).

geológiai forrásokból származó vagy szubrecens, 
tengerparton gyűjtött darabok kerültek elő a fel-
ső paleolit lelőhelyeken. Az egyes darabok ere-
detének kérdéseire döntő választ természettudo-
mányos vizsgálatok adhatnak (Vanhaeren et al., 
2004). Magyarországi viszonylatban a tengerparti 
területek messzesége miatt nem sok kétség fűző-
dik hozzá, hogy a leletanyag főleg fosszilis vázakat 
tartalmaz, azonban külföldi analógiák alapján el-
képzelhető, hogy egy-egy darab távoli, szubrecens 
forrásokból kerülhetett hazai lelőhelyre.

A fosszilis puhatestű vázakkal Biró lelőhelyek 
datálását tekintve egyértelműen látszik, hogy T. 
Dobosi V. rendszere szerint a legtöbb a kavics-gra-

vetti és az Epigravettien kulturális-kronológiai ho-
rizontokba sorolható. Ez természetesen következ-
het abból a tényből, hogy a kutatás jelenlegi állása 
szerint a Dunakanyar térségéből nem nagyon is-
merünk a Gravettien entitás idősebb pengés fílu-
mába (28000–26000 BP) sorolható lelőhelyeket (T. 
Dobosi & Holl, 2013). A Kárpát-medence környé-
kén, pl. Dél-Morvaországban már a pavlovi kultú-
ra ideje alatt is népszerűek voltak ezek a tárgyak 
(Hladilová, 2005). Ebből akár arra is következtet-
hetünk, hogy ebben az időszakban a Dunakanyar 
térségében található források még nem voltak is-
mertek.
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Lengyel Gy. újabb kronológiai rendszere a 
magyarországi Gravettien entitást illetően eltérő 
képet mutat a fent említett lelőhelyek besorolá-
sáról. A hazai anyagban az idősebb pengés fílum-
nak is nevezett pavlovi kultúrával valójában nem 
számolhatunk, csupán a 25000 és 21000 BP közé 
datálható késő Gravettiennel. Lengyel Gy. rend-
szerében Szob, Mogyorósbánya és a pilismaróti 
lelőhelyek az utolsó hidegmaximummal egybeeső 
korai Epigravettienbe (21000–17000 BP) lettek he-
lyezve, Esztergom pedig a késői Epigravettienbe 
(17000–13000 BP) (Lengyel, 2018).

Nemek tekintetében az egyes lelőhelyek fosz-
szilis vázai feltűnő eltérést mutatnak (1. táblázat, 
2–4. ábra). A száz fölötti vagy az akörüli darab-
számmal rendelkező leletanyagok közül minde-
gyik esetében más a vezető csiganem. Az eltérés 
még olyan, egymástól nem nagy távolságra (kb. 
20 km) található lelőhelyek között is feltűnő, mint 
Szob és Mogyorósbánya, melyek ugyanabba a kul-
turális fílumba tartoznak (Markó et al., 2018).

Puhatestű vázak forrásainak elérhetősége
Egy adott térségen belüli korabeli megtelepe-

désben, ha nem is kizárólagos indokként, de bi-
zonyos mértékig közre játszhatott a feltehetően 
ékszerekhez használt puhatestű váz nyersanyagok 
fellelhetőségének közelsége. Ez külföldi lelőhe-
lyekkel, például a görögországi Franchthi-bar-
langgal kapcsolatban is felmerült (Baysal, 2019). 
A nyersanyagforrás szomszédsága miatt ez a 
tényező olyan hazai lelőhelyek, mint Szob-Ipoly-
part, Esztergom-Gyurgyalag, Pilismarót-Pálrét 
valamint Mogyorósbánya-Újfalusi-dombok eseté-
ben is lehetséges. A Dunakanyar térségének sűrű 
megtelepedésére ez a tényező már T. Dobosi V. és 
Kövecses-Varga E. (1991) számára is felmerült in-
dokként esztergomi kutatásaik kapcsán. Szobon a 
nagy mennyiségű módosítatlan váz előfordulása 
a nyersanyagforrások közelségével is magyaráz-
ható. Mogyorósbánya esetéből kiindulva a tér-
ségben lévő települések egy része azonban nem 
csupán egy közeli nyersanyagforrást aknázott ki a 
puhatestű vázak beszerzésére (Markó et al., 2018).

Turritella; 302; 78%

Genota; 5; 1%

Drillia; 3; 1%

Clavatula; 5; 1%

Pelecyora; 12; 3%

Glycimeris; 9; 2%

Anadara; 4; 1%

Pecten; 2; 1%

Cardiocardita; 2; 1%

Egyéb kagylónemek; 3; 1%

Ancilla; 12; 3%

Polinices; 12; 3%

Semicassis; 3; 1%

Conus; 3; 1%
Dentalium; 5; 1%

Egyéb csiganemek; 7; 2%

SZOB-IPOLYPART

2. ábra. Szob-Ipolypart 

puhatestű váz leletanya-

gának nemek szerinti 

megoszlása (a csupán 1 

db-al rendelkező nemek 

összevonva) (Dulai 2007, 

Table 1 alapján)
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A hazai leletanyag alapján a felső paleolitikum 
közösségei csak a lokális forrásokból származó 
puhatestű vázakat használták. Az egzotikus ko-
vakő nyersanyagokhoz hasonlóan azonban arra is 
ismerünk példát Európa egyéb területeiről, hogy a 
fosszilis vagy szubrecens puhatestű vázak messzi 
területekről kerültek egy-egy lelőhelyre. Ennek a 
tárgytípusnak a mozgatása, figyelembe véve mé-
retét és csekélynyi súlyát, még a kova nyersanya-
goknál is egyszerűbb. A Kárpátok keleti lábánál 
található romániai Poiana Cireşului-Piatra Neamț 
lelőhely Gravettien III-as rétegében (26000–27000 
uncal. BP) előkerült átfúrt csigaházak a legköze-
lebb, kb. 800 km-re található Égei-tenger partvi-
dékéről származnak, ugyanakkor már minden bi-
zonnyal késztermékként érkeztek a területre (Nițu 
et al., 2019). Délnyugat-Németország Magdalénien 
lelőhelyein előkerült fosszilis és szubrecens pu-
hatestű vázak több, különböző távolságokra lévő 
területekről származnak (Eriksen, 2002, Fig. 12). A 
viszonylag közelinek mondható forrásokon kívül 
a mintegy 250 km-re található Mainzi-medence, 

az 500 km-re található Párizsi-medence, illetve a 
még annál is távolabb lévő atlanti és mediterrán 
partvidékekről is érkeztek tárgyak. B. V. Eriksen a 
Mainzi-medencével való kapcsolatok egyik lehet-
séges magyarázataként a Délnyugat-Németország-
ban feltételezett alaptáborokba az időnként északi 
irányból érkező közösségeket veti fel. A távolsági 
kapcsolatok egy része különböző térségeken át-
ívelő hálózatok mentén szerveződött, melyben 
elsősorban a szomszédos közösségek kommuni-
káltak egymással (Eriksen, 2002, Fig. 12). A dél-
nyugat-franciaországi Peyrazet felső Magdalénien 
telepén feltárt puhatestű vázak, mint pl. Dentali-
um és Glycymeris darabok az akkori alacsonyabb 
tengerszint miatt 300 km-re található atlanti és a 
mediterrán partvidékekről származnak. S. Rigaud 
és szerzőtársai a beszerzésüket szintén kiterjedt 
hálózatokkal magyarázzák (Rigaud et al., 2019).

B. V. Eriksen meglátása szerint a közvetlen be-
szerzés ilyen kis tárgyak esetében túl nagy ener-
giabefektetést jelenthetett. A helyi és távolsági 
forrásokból származó puhatestű vázak gyűjtése 

Tympanotonus; 32; 34%

Turritella; 4; 4%

Cerithium; 2; 2%

Bittium; 2; 2%

Diastoma; 1; 1%

Melanopsis; 26; 27%

Ampullina; 2; 2%

Aporrhais; 1; 1%

Ancilla; 1; 1%

Conus; 1; 1%

Dentalium; 9; 9%

Csöves csigaház 
töredékek; 4; 4%

Vermetus; 1; 1%

Ostrea; 4; 4%

Glycimeris; 1; 1%

Gastropoda (meghatározatlan); 4; 4%

MOGYORÓSBÁNYA-ÚJFALUSI-DOMBOK

3. ábra. Mogyorósbá-

nya-Újfalusi dombok pu-

hatestű váz leletanyagának 

nemek szerinti megoszlása 

(Markó et al. 2018, Table 1 

alapján).
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Délnyugat-Németország esetében a közösségek 
szezonális mozgásának keretében történő egyéb 
beszerzési tevékenységekbe lehetett ágyazva 
(Eriksen, 2002). Ezt a képet árnyalhatja, hogy a ko-
rabeli csoportok számára az egyes puhatestű vá-
zak milyen értéket képviseltek. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy ha az adott vázak hangsúlyos szere-
pet játszottak a közösség életében, akkor a közvet-
len beszerzés bizonyos esetekben (pl. rendkívüli 
események a csoport életében) vállalható befek-
tetés volt. Az érték koncepciója természetesen 
rendkívül változó és sok tényezőtől függ, legyen 
az a távolság, a beszerzés nehézsége, szín, forma, 
más közösségek kereslete a tárgy iránt stb. (Bay-
sal, 2019). Láthatunk példát arra, hogy puhatestű 
vázak beszerzésére két forrás közül a távolabbit 
választották. M. Vanhaeren és szerzőtársai stron-
cium izotópos vizsgálat segítségével állapították 
meg, hogy az 1926-ban feltárt La Madeleine gyer-
mektemetkezéséből előkerült csigaház-ékszerek 
alapanyaga nem a korábban felvetett közelebbi, 
mintegy 80 km-re található miocén kibúvásból, 

hanem (beleszámolva a tengerszint akkori magas-
ságát) az attól kb. 50 km-el távolabb lévő atlanti 
partvidékről származott. A távolabbi forrás vá-
lasztása mögött nagyrészt morfometriai indokok 
álltak, hiszen a miocén Dentalium csigaházak át-
mérője nem elég nagy ahhoz, hogy a La Madele-
ine lelőhelyen előkerült, felfűzéshez használt 
csonttűk átférjenek a méretre vágott darabokon 
(Vanhaeren et al., 2004).

Az érték szempontjából fontos tényező lehe-
tett, hogy az adott puhatestű vázakhoz a közösség 
közvetlenül a forrásnál, vagy más közösségeken 
keresztül jutott hozzá. Ebben a tekintetben azok 
a közösségek, akik a nyersanyagforráshoz köny-
nyen fértek hozzá, majd megmunkáltan vagy akár 
módosítatlanul tovább adták a félkész darabokat, 
az értéket maga a cserével létrejött kulturális in-
terakció valamint az ellenértékként kapott javak 
jelenthették. Talán a Dunakanyar térségében 
talált kisszámú kialakított ékszer hátterében is 
hasonló indok húzódhatott, ebben az esetben vi-
szont egyfajta csereeszköz funkció felmerülhet.

Dentalium; 71; 78%

Tympanotonus; 7; 8%

Genota; 4; 5%

Pirenella; 4; 4%

Surcula; 1; 1%

Terebra; 1; 1%

Ancilla; 2; 2%

Conus; 1; 1%

ESZTERGOM-GYURGYALAG

4. ábra. Esztergom-Gyur-

gyalag puhatestű váz lele-

tanyagának nemek szerinti 

megoszlása (Magyar 1991, 

265 alapján).
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A Dunakanyar megtelepedésével kapcsolatban 
érdemes szem előtt tartani a felső paleolitikus kö-
zösségek változó mértékű mobilitását is (Lengyel, 
2018). Az ebből fakadóan felmerülő kérdés, hogy 
ezekhez a nyersanyag-forrásokhoz közeli telepek 
mennyiben számítottak periférikus, időszakosan 
látogatott térségeknek olyan központinak szá-
mító, refúgiumként is értelmezett területekhez 
képest, mint Dél-Morvaország térsége. Észak-Kö-
zép-Magyarország Gravettien lelőhelyei nem 
rendelkeznek az összes jellegzetességgel, amit A. 
Wiśniewski és szerzőtársai a központi területek 
kritériumaiként feltüntetnek, mint pl. a temetke-
zések vagy a geometrikus művészet (Wiśniewski 
et al., 2015, Table 6). Lengyel Gy. ennek ellenére 
számol azzal, hogy a korai Epigravettien során az 
eurázsiai jégtakaró legnagyobb kiterjedésével a 
Kárpát-medence is refúgium területté válhatott, 
melyre a távolsági (transzkárpáti) kőnyersanya-
gok alacsony aránya is utalhat (Lengyel, 2018). 

A térség állandó jellegű megtelepedése az utolsó 
hidegmaximum során azzal is összefügghet, hogy 
a fosszilis puhatestű vázakat tartalmazó leletanya-
gok nagy része szintén a korai Epigravettienre kel-
tezhető Lengyel Gy. rendszere szerint.

Ahogy A. Wiśniewski és munkatársainak ku-
tatása rámutatott, egy adott területen való megte-
lepedést nehéz meggyőzően egy bizonyos ténye-
zőhöz kötni, tekintve, hogy számos környezeti, 
klimatikus és szociális jellemző függvénye volt 
(Wiśniewski et al., 2015). Bizonyos mértékig a pu-
hatestű vázak beszerezhetősége közrejátszhatott 
a Dunakanyar benépesítésében, értékük azonban 
az elérhetőségtől függően idővel átalakulhatott. 
A késői Epigravettien időszakában Lengyel Gy. 
felvetése szerint a közösségek életvitelére a nagy 
távolságokat felölelő mobilitás vált jellemzővé, és 
elsősorban ideiglenes táborokkal lehet számolni 
(Lengyel, 2018, 148). Ez utalhat arra, hogy a fosz-
szilis puhatestű vázak (valamint a kovanyersanya-
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Toronyszerű, spirál alakú Ovális, sima felületű Hengeres, csőszerű Kagyló Egyéb forma

5. ábra. A vizsgált lelőhelyek puhatestű váz leletanyagának forma szerinti megoszlása. Szob-Ipolypart esetében a Charonia, 

Murex és Strombus nemekbe sorolható darabok szerkezete spirálos alakú, azonban rövidebb, tömzsi formájuk alapján 

nem helyeztem őket a hosszúkás darabokat tartalmazó ’Toronyszerű, spirál alakú’ kategóriába (Magyar Nemzeti Digitális 

Archívum, n.d. a, n.d. b, n.d. c). Szob-Ipolypart adatok: Dulai, 2007, Table 1. Mogyorósbánya-Újfalusi dombok adatok: Markó 

et al., 2018, Table 1. Esztergom-Gyurgyalag: Magyar, 1991, 265.
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gok) elérhetőségének nem volt olyan döntő sze-
repe a korabeli emberek számára, hogy felülírja 
vagy akár nagymértékben befolyásolja a mobil 
életmódot.

Formai szempontok
Azért, hogy közelebb kerüljünk azokhoz a 

szempontokhoz, ahogy a felső paleolitikum során 
tekinthettek a puhatestű vázakra, a modern rend-
szertani felosztásoknál tágabb, egyszerűbb kate-
góriákra van szükségünk. Egy ilyen csoportosítást 
Š. Hladilová végzett el korábban a morvaországi 
Pavlov I lelőhelyén előkerült fosszilis puhatestű 
vázakkal kapcsolatban (Hladilová, 2005). Rend-
szerében az általános formatípusokat alak és felü-
let szerint határozta meg. Az első csoport a sima 
felületű, tojásdad alakú vázaké, melyek közé pl. a 
magyarországi leletanyagban is meglévő kúpcsi-
gák családjába tartozó Conus-t vagy a szurokcsigák 
családjába tartozó Melanopsis-t sorolta. A követke-
ző a hosszúkás, toronyszerűek csoportja, melyek 
közé a toronycsigát (Turritella) sorolta, Szob-Ipoly-
part leletanyaga ilyen példányokban bővelkedik. 
A harmadik a hengeres, csőszerű vázak csoportja, 
melyek közül leginkább említésre méltó a magya-
rul agyarcsigának is nevezett Dentalium. Utóbbi 
a legnagyobb számban Esztergom-Gyurgyalag 
leletanyagában képviselteti magát. A negyedik 
kategóriába a bordás felületű kagylók tartoznak, 
ilyenek a Szob-Ipolyparton kis számban előfordu-
ló Anadara és Cardium kagylók.

Ez a csoportosítás a Dunakanyar leletanya-
gai esetében is kirajzolja az egyes lelőhelyek kö-
zösségeinek preferenciáit (5. ábra). Š. Hladilová 
rendszerét, kiváltképp az első kategóriát, formai 
szempontok alapján további kategóriákra lehetne 
bontani, hiszen a benne foglalt fajták a korabeli 
ember számára is feltűnően eltérő formákkal ren-
delkeznek. Ilyen alcsoportot képezhetnek például 
a kúpcsiga (Conus) nembe sorolható fajok, melyek 
oldalnézetben lekerekített sarkú deltoid alakúak 
(Peters et al., 2013, Fig. 1 illusztráció alapján), míg 

az Ancilla nembeliek ellipszis vagy lencse formá-
júak (Kilburn, 1981, Fig. 71–78 illusztrációk alap-
ján). Ugyan forma, felület és akár méret alapján 
felvethetőek további vagy újabb kategóriák is, be-
ható malakológiai ismeretek hiányában egy eltérő 
rendszer felállítására nem teszek kísérletet. Mar-
kó A. és szerzőtársai ezeket a kategóriákat némileg 
leegyszerűsítve alkalmazták a hazai leletanyagra 
és az első két kategóriát csak felület alapján ha-
tározták meg egyszerű (simple) és díszített (orna-
mented) felülettel rendelkezőkre. Rendszerükben 
a bordás felületű kagylók kategóriát általánosan 
használták az összes kagylóra (Markó et al., 2018, 
Table 3). A Š. Hladilová által felvázolt négy kategó-
ria szerinti felosztást tartom a továbbiakban szem 
előtt, a Markó A. által is felvetett kagyló kategória 
kiszélesítésével.

A formai kategóriák arányai szerint a Dunaka-
nyarban előkerült négy legnagyobb puhatestű váz 
leletegyüttes a felosztását lásd az 1. táblázatban.

Csoportok elkülönítése összetétel alapján
Amennyiben az ékszerekként használt tárgyak 

több darabból álló nyakláncok elemei, vagy a fel-
ső paleolitikus temetkezések alapján sapkákhoz, 
vagy a viselet egyéb elemeihez rögzített díszek 
voltak, érdemes lehet nagyobb egységekként te-
kinteni rájuk (Bahn, 2016, 131. o.). Ebből kiindulva 
a leletanyagokban felismert egykori formai prefe-
renciák kiemelten fontosak lehetnek.

A Dunakanyar térségében található Gravetti-
en fosszilis puhatestű váz együttesek egymáshoz 
képest nagy heterogenitást mutatnak. Joggal me-
rülhet fel a kérdés, hogy mi okozza ezt a nagy-
mértékű eltérést a forma iránti preferenciákban 
egymáshoz viszonylag közeli lelőhelyek között. A 
bizonyos lelőhelyek között közre játszhat az idő-
beli eltérés. Ha megnézzük Dél-Európa folyama-
tos megtelepedéssel rendelkező lelőhelyeit, mint 
pl. Riparo Mochi vagy Klissoura, láthatjuk, hogy 
a felső paleolitikum során az ékszercsiga együt-
tesek forma és nem szerint egy adott lelőhelyen 
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belül többnyire változatlanok maradtak, vagy csak 
kis mértékben változtak (Stiner, 2014, 55. o., Fig. 
4). További kérdésre adhat okot Szob és Mogyorós-
bánya fosszilis puhatestű váz összetételeinek már 
említett eltérése.

A hazai lelőhelyekhez hasonló szintű heterog-
enitás Dél-Morvaország pavlovi kultúrájának tele-
pei esetében is tetten érhető (1. táblázat). Pavlov 
I anyagában a hengeres, csőszerű darabok, mint 
pl. a Dentalium az együttes 56%-át teszik ki, Pavlov 
II esetében a toronyszerűek dominálnak 60%-al, 
Pavlov VI anyaga pedig már sokkal kiegyensú-
lyozottabb, a toronyszerű, csőszerű és az ovális, 
sima felületűek ugyanakkora, 30% körüli arányt 
tesznek ki. Érdemes talán észben tartani ezeknél 
a lelőhelyeknél, hogy egymáshoz rendkívül kö-
zel, pár száz méter távolságra találhatóak, illetve 
eltérő mennyiségű puhatestű vázból állnak az 
együttesek (Pavlov I 672 darab töredékek nélkül, 
míg Pavlov II csupán 67 darab) (Hladilová, 2005, 
Table 1, 384. o. 2011, Table 1). Š. Hladilová az el-
térő arányokat a nyersanyagforrások hozzáférhe-
tőségének geológiai viszonyok miatti változásával 
magyarázza, semmint kulturális átalakulással 
(Hladilová, 2011, 58, 59. o.). Persze nem kizárha-
tó, hogy a nyersanyagforrások hozzáférhetősé-
gének változása közrejátszott bizonyos kulturális 
szokások megváltozásában. A nézetet, miszerint a 
nyersanyag elérhetősége alapvetően befolyásolta 
az ékszerkészítés szokását, M. C. Stiner is osztja 
(Stiner, 2014, 54. o.). A moldovai, Prut és Dnyesz-
ter menti, 26000–27000 uncal. BP, valamint 17000 
uncal. BP környékére datált lelőhelyek esetében 
szintén nagymértékű a heterogenitás az ékszerek 
között. Egy részük nyersanyaga itt nem puhatestű 
váz, hanem többek között állatfog és mamutcsont. 
A különbségek kifejezetten szembetűnőek, ha a 
már fent említett Poiana Cireşului-Piatra Neamț 
lelőhely mediterrán térségből származó éksze-
reivel vetjük össze (Cârciumaru et al., 2019). A 
hazai Epigravettiennel egyidős dél-németországi 
Magdalénien lelőhelyek (1. táblázat) (pl. Peters-

fels, Hohle Fels) szubrecens és fosszilis puhatestű 
vázai összetételben ugyancsak eltérő arányokat 
mutatnak. Közös vonásként azonban a kagylók, 
főleg a Glycymeris iránti preferencia kimutatható 
(Eriksen, 2002).

Ha a szinte állandó jelleggel lakott dél-európai 
lelőhelyek, mint Riparo Mochi példájából indu-
lunk ki, feltételezhető, hogy egy adott közösség 
ékszerkészítési tradíciói alig változtak több évez-
reden keresztül. Ebből adódóan egy-egy földrajzi 
térségen belül az eltérések indoka az egymástól 
eltérő szokásokkal rendelkező közösségek jelenlé-
te lehet. Kapcsolatuk egymással a mobilitásuktól 
függött. Ahogy E. Baysal rámutatott, a felső pale-
olitikum nagymértékben mozgékony közösségei 
számára az érintkezés útvonalak és nem pedig ál-
landó telepek alapján szerveződött, az általunk ér-
telmezett közelség nem volt elsődleges szempont 
(Baysal, 2019, 55). Ez hazai tekintetben is fontos 
szempont lehet, főleg ha figyelembe vesszük a 
földrajzi akadályokat, mint pl. a Szobot és Mogyo-
rósbányát egymástól elválasztó Dunát. Ebből ki-
folyólag nem feltétlenül meglepő, ha nem látunk 
közös nevezőt a nagyobb mennyiségű puhatestű 
vázzal rendelkező leletanyagok között a formák 
szempontjából. Egy feltűnő jellegzetesség, amit 
Esztergom, Pilismarót, Pálrét, és Pilismarót, Bitóc 
felső rétege alapján látunk, a csőszerű darabok, 
többnyire a Dentalium kedveltsége, ám ez egybe-
vág a felső paleolitikum végén látható általános 
tendenciával (Markó et al., 2018, Table 3; Stiner, 
2014).

A fosszilis puhatestű vázak funkciói
A felső paleolitikus lelőhelyeken előkerülő 

fosszilis illetve szubrecens csiga- és kagylóhéjak 
elterjedt értelmezése, hogy dekoratív tulajdonsá-
gaik miatt ékszerként voltak használva, vagy ilyen 
használatot szántak nekik (Bar-Yosef Mayer, 2005; 
T. Dobosi, 1985; Eriksen, 2002). Ez a hazai leleta-
nyag esetében vita tárgyát képezheti, tekintve, 
hogy egy sem került elő olyan kontextusban (pl. 
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sírmellékletként), ami egyértelműen bizonyítaná 
az ékszer funkciót. Hazai viszonylatban ékszer-
ként való felhasználásra leginkább közvetett bizo-
nyítékok utalnak.

Amennyiben feltételezzük, hogy ékszerkészí-
tés céljából gyűjtötték őket, a hazai leletanyagban 
található, nagyszámú, ember által nem módosí-
tott fosszilis puhatestű vázak megmunkálatlan 

nyersanyagként értelmezhetőek. Szob, Ipolypart 
esetében az ilyen vázak zöme három, depóként 
értelmezhető kupacban került elő Gábori M. 1964-
es feltárása során. A feltáró értelmezése szerint, 
elhelyezkedésük alapján eredetileg kis zsákokban 
előkészítve vártak a továbbszállításra (Gábori, 
1969). Megmunkálásuk hiánya bizonyára annak 
tudható be, hogy az ékszerkészítés műveletsorá-

1. táblázat. A dél-morvaországi Pavlovien, a Dunakanyar környéki Gravettien és a délnyugat-németországi Magdalénien 

lelőhelyek puhatestű váz leletanyaga Š. Hladilová által felvázolt formabeli rendszerbe rendezve (az általa nem említett 

csiganemeket általános formái alapján soroltam a meglévő kategóriák egyikébe. A leletanyag közvetlen vizsgálatával így 

ez változhat) (T. Dobosi, 1985, 25, 28. o.; Hladilová, 2005, Table 1., 378–384. o., 2011, Table 1, Table 2; Dulai, 2007, Table 1; 

Markó et al., 2018, Table 1; Magyar, 1991, 265. o.; Eriksen, 2002, Table 2).

Régió Lelőhely

Toronyszerű, 

hosszúkás, 

spirál alakú

Hengeres, 

csőszerű

Ovális, sima 

felületű
Kagylók

Egyéb

formák
Összes

db % db % db % db % db % db

Dél-Morvaor-

szág (pavlovi 

kultúra)

Dolní Věstonice 8 15 35 66 10 19 0 0 0 0 53

Pavlov Ia 124 18 377 56 64 10 94 14 13 2 672

Milovice IVb 6 17 11 30 10 28 5 14 4 11 36

Pavlov II 40 60 19 28 9 9 2 3 0 0 67

Pavlov VIb 55 39 43 31 40 29 0 0 2 1 140

Dunakanyar 

(kavics-

gravettien és 

Epigravettien)

Szob, Ipolypart 317 80 5 1 41 10 32 8 3 1 398

Mogyorósbánya, Újfalusi 

dombok

41 44 14 15 31 32 15 5 4 4 95

Esztergom, Gyurgyalag 17 19 71 78 3 3 0 0 0 0 91

Pilismarót, Pálrét 2 17 9 75 0 0 0 0 0 0 11

Délnyugat-

Németország 

(Magdalénien)

Monruz 1 3 0 0 30 79 7 18 0 0 38

Kohlerhöhle felső réteg 20 50 0 0 2 5 18 45 0 0 40

Hohlenberg höhle 3 14 41 0 0 0 0 20 59 0 0 34

Petersfels (1927-32-es 

feltárás)

4 3 0 0 0 0 115 82 21 15 140

Petersfels (1974-76-os 

feltárás)

18 16 18 16 40 37 31 29 2 2 109

Felsställe IIIb 0 0 0 0 44 76 5 9 9 15 58

a – töredékek nélkül; b – töredékek nélkül, csak harmadidőszaki vázak;
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nak korai, begyűjtést követő fázisában lehettek. 
A görögországi Franchthi-barlang felhalmozott, 
megmunkálatlan csigaházai esetében már felme-
rült az ötlet, hogy egyes vázakat megmunkálatla-
nul ragasztottak fel a ruházatra (Baysal, 2019). Ez 
a gondolat a szobi anyag tekintetében sem zárható 
ki.

A felfüggesztés nyoma az egyik legkézenfek-
vőbb mutatója annak, hogy egy adott fosszilis 
puhatestű váz ékszerként volt hordva, vagy lega-
lább is ilyen használatot szántak neki. Ez olyan, 
elsősorban ember által létrehozott módosítás 
(leggyakrabban lyuk vagy furat), mely lehetővé 
teszi, hogy az ékszert felfüggesszék vagy ráerő-
sítsék a ruházatra, esetleg közvetlenül a testre. A 
magyarországi leletanyagban az emberi kéz által 
megmunkált vázak száma meglehetősen csekély. 
A jelenség nem egyedi, több közép-európai felső 
paleolitikus lelőhelyen számos feltárt puhatestű 
váz megmunkálatlan (Eriksen, 2002; Nițu et al., 
2019). Egyes darabokon gyakran találni olyan 
lyukakat, melyeket paraziták, vagy egyéb raga-
dozó puhatestűek vájtak (Magyar, 1991; Dulai, 
2007). Ezeket a természetes lyukakat ugyancsak 
használhatták felfüggesztéshez. Ez az ötlet már 
korábban felmerült konkrét külföldi és hazai lele-
tanyagok kapcsán is (Eriksen, 2002; Markó et al., 
2018). Egyes kutatók szerint ezeknek a nem em-
ber által létrehozott lyukaknak köszönhető, hogy 
a paleolitikum során felmerült a puhatestű vázak 
felfüggesztésének koncepciója (Baysal, 2019, 83. 
o.). Minden bizonnyal a felső paleolitikum em-
berének esztétikai érzéke nagyban befolyásolta, 
hogy a ragadozók által létrehozott, véletlenszerű-
en elhelyezkedő lyukak által tarkított váz hordá-
sa elfogadható volt-e ékszer gyanánt. Erre adhat 
részleges választ A. M. Kubicka és szerzőtársainak 
kutatása, miszerint nagy a valószínűsége annak, 
hogy a ragadozók által létrehozott lyukak egy-egy 
vázon a felfüggesztéshez kifejezetten kedvező ré-
szen helyezkednek el (Kubicka et al., 2017). Ezt 
a megállapítást szem előtt tartva érdemes lehet 

megvizsgálni a hazai leletanyagot. A Szob-Ipoly-
part lelőhelyen előkerült, legnagyobb számban 
jelen lévő, 302 darab Turritellából 24 darabon volt 
ragadozó csiga által fúrt lyuk (Dulai, 2007). A lele-
tanyagról szóló publikációkban nincs részletezve, 
hogy az utóbbi darabokon a lyukak a csigaházak 
mely részein helyezkednek el, de mindenképpen 
érdemes lenne őket összevetni a korszakban hasz-
nált, hasonló formájú és ember által átlyukasztott 
darabokkal, mint pl. a La Madeleine gyermeksír-
jából előkerült Turritella gyöngyökkel (Vanhaeren 
et al., 2004).

Az ékszer funkcióra a tárgyak festékanyaggal 
való borítása is utalhat. Számos példát ismerünk 
arra, hogy a felső paleolitikum során a szemé-
lyes ékszerek felületei kész állapotukban festve 
voltak, túlnyomórészt okkerrel (Hromada, 1998; 
Baysal, 2019; Cârciumaru et al., 2019; Fernández 
& Jöris, 2008). A Dunakanyar esetében Esztergom, 
Gyurgyalag anyagában is fel lehetett egyes Den-
talium csigaházakon fedezni okkerrel való festés 
nyomait, de ahogy T. Dobosi V. és Kövecses-Var-
ga E. (1991, 239. o.) megjegyzi, ez a szín akár a 
leleteket befoglaló földrétegnek is köszönhető. 
Amennyiben az ékszer funkció egyik követel-
ménye volt a befestés, úgy az is alátámaszthatja, 
hogy szobi csigadepók tovább szállításra voltak 
előkészítve, hiszen Szob-Ipolypart lelőhelyen 
nem került elő okker, vagy egyéb színezésre al-
kalmas anyag (Markó 2007, 7–21. o.). Mogyorós-
bánya-Újfalusi-dombok lelőhelyen ellenben nagy 
mennyiségű okker került elő, így feltehetően ezen 
a helyen történhetett ilyen munkafolyamat (T. Do-
bosi, 2015; Markó et al., 2018). Figyelembe véve, 
hogy a mogyorósbányai leletanyag tartalmaz né-
hány megmunkált puhatestű vázat, köztük olyan 
darabokat, melyen a lyukasztást nem fejezték be, 
illetve olyat, ami eltörött a kialakítás során, joggal 
feltételezhetjük, hogy a lelőhelyen az ékszerkészí-
tés teljes munkafolyamatát végezték (Markó et al., 
2018). Azt, hogy a két, hasonló időhorizontot, va-
lamint azonos kulturális egységet képviselő Szob 
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és Mogyorósbánya telepeinek funkciója az ékszer-
készítés és a nyersanyag beszerzés szempontjából 
elkülöníthető, a retusált kőeszközök mennyisége 
és azok tipológiai összetételük arányainak eltéré-
se is indokolhatja (T. Dobosi, 2002, 2014). Ugyan-
akkor a már korábban említett eltérés a puhatestű 
vázak nemeinek összetételét illetően nem utal rá, 
hogy a két lelőhelyet esetleg ugyan az a közösség 
használta volna.

T. Dobosi V. 1984-es cikkében Esztergom, 
Gyurgyalag Dentalium vázai kapcsán az önéke-
sítés mellett a fizetőeszköz funkciót is felveti 
Észak-Amerika északkeleti partvidékén élt őslako-
sok etnográfiai jellegzetességeire támaszkodva (T. 
Dobosi, 1985, 29. o.). A jelenség nem egyedülálló a 
természeti népek körében. Szintén az Újvilágból 
ismerünk rá példát, hogy az i.sz. 12–13. század 
során Kaliforniában élt csumas őslakosok Olivel-
la csigaházakból készült gyöngyöket használtak 
fizetőeszközként. Igaz, ez a fajta „pénz” a gazdasá-
guk fejlettebb szakaszában vált általánossá (Nigra 
& Arnold, 2013). A felső paleolitikum puhatestű 
vázait illetően a fizető vagy csereeszköz funkciót 
nehezebb bizonyítani, mint az ékszer/dekoratív 
funkciót. A csumasok fizetőeszközeiből kiindulva 
abban az esetben valószínűbb, hogy ilyen tárgya-
kat egyfajta ’pénzként’ használták, ha formájuk ál-
talánosított volt és széles körben voltak elterjedve 
a társadalmon belül (Gamble, 2020). Ezek a krité-
riumok a Dunakanyar puhatestű váz összetételei-
re nem jellemzők.

Kagylóhéjak, valamint egyszerűbb formájú 
csigaházak alakjukból kifolyólag különféle prak-
tikus funkciókat is elláthattak. Sajnálatos mó-
don, ahogy az ékszer célú felhasználásra, úgy az 
esetleges eszközként való használatra sincsen 
közvetlen bizonyítékunk a hazai leletanyagból. 
Külföldi párhuzamok azonban szolgálhatnak eh-
hez is támpontként. Pavlov I lelőhelyén egy Spon-
dylus kagylóhéj egyfajta edényként szolgált festék 
előállításához (Svoboda, 1999, 196. o., Obr. 79). A 
dél-spanyolországi Nerja-barlang Epimagdalénien 

rétegeiből előkerült Pecten és Ostrea kagylók meg-
égett felületéből ítélve lámpásként lehettek hasz-
nálva (Pardo et al., 2016). A francia Périgordien 
kultúr-komplexumban meglévő nagyobb méretű 
kagylók, főleg a Pecten és Cardium nembe sorol-
tak elsősorban használati tárgyak lehettek, amire 
az egyes darabokon látható sérülések is utalnak 
(Hladilová, 2005).

Bizonyos esetekben a puhatestűek vázai át-
alakított eszközök alapanyagául is szolgálhattak. 
Az észak-spanyolországi Fuente de Salín-barlang 
Gravettien rétegeiben Patella vulgata (közönséges 
csészecsiga) vázaiból készített eszközök kerül-
tek elő, melyekről traszeológiai vizsgálatok alap-
ján megállapították, hogy okker feldolgozásához 
használták őket. Ugyanebből a leletanyagból csé-
szecsiga vázból készült fúrót bőr megmunkálásá-
hoz használtak (Cuenca-Solana et al., 2013). Több 
recens etnográfiai példát is ismerünk arra, hogy 
puhatestűek vázai eszközként vagy eszközök alap-
anyagaként szolgáltak, pl. a tűzföldi selk’namok 
Mytilus kagylókból késeket készítettek, az Amazo-
nas-medencében pedig a gumifa lecsapolt nedvét 
hagyományosan Ampullaria gigas csigaházakba 
gyűjtötték (Cuenca-Solana et al., 2011). Ugyan a 
hazai paleolitikus leletanyagból nem ismerünk 
eszközt, ami puhatestű váz töredékeiből lett vol-
na kialakítva, mindenesetre egyes jobb megtar-
tású daraboknál felvethető akár ez a szándék is. 
Ez olyan, nemek tekintetében heterogén összeté-
telnél, mint a Szobon előkerült kagylók esetében 
(nyolc különböző kagylónem fordult elő kis meny-
nyiségben) is valószínűsíthető (Dulai, 2007, Table 
1). Ha ezek a modern rendszertani különbségek 
a korabeli emberek számára is feltűnő eltérést 
jelentettek, a hétköznapi felhasználás esetében a 
praktikusság fontosabb lehetett, mint az egységes 
forma.

Hazai viszonylatban közvetett és egyben vi-
tatható bizonyítékként szolgálhat Tiszaörvény, 
Varjashátnál, a Tisza hordalékából előkerült, 
pleisztocén korúnak gondolt, jávorszarvas agancs-
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rózsájából kialakított, csonkakúp alakú csésze (T. 
Dobosi, 1985). Amennyiben ezt azért készítették, 
hogy a fenti példákból kiindulva akár festéka-
nyagot vagy világításra alkalmas állati zsiradékot 
tároljanak benne, úgy a hasonló űrtartalommal 
rendelkező kagylók esetében is felvethető ez a 
funkció. Ilyen a varjasháti csészéhez hasonló mé-
retű fosszilis Glycymeris obovata kagylóhéj, mely a 
nagykovácsi Remete-Felső-barlang késői középső 
paleolit rétegéből került elő (Gáboriné-Csánk, 
1984).

Az egyértelmű bizonyítékok megléte ellenére, 
a fenti adatok alapján a hazai felső paleolit lelő-
helyeken előkerült puhatestű vázak nagy részének 
valószínűsíthető funkciója ékszer vagy legalábbis 
dekorációként való felhasználás, vagy az az iránti 
szándék lehetett.

Konklúzió
A hazai felső paleolit leletanyag tekintetében 

további kérdés merülhet fel annak kapcsán, hogy 
miért egy viszonylag kis földrajzi térségben kon-
centrálódnak a puhatestű vázak. Kézenfekvő ma-
gyarázat erre a kiaknázott nyersanyagforrások 
közelsége, melyet a megmunkálatlan darabok 
nagy aránya is alátámaszthat. Érdekes módon Eu-
rópában több olyan térség is van, ahol az ékszer-
ként használt puhatestű vázak (vagy akár egyéb 
anyagból készült ékszerek) nagy mennyiségben 
előfordulnak. Ilyenek Dél-Morvaország vagy Dél-
nyugat-Németország, melyek olyan központi terü-
letekként vannak számon tartva, ahol több külön-
böző csoport találkozott és a kulturális interakciók 
megtörténtek (Eriksen, 2002; Svoboda, 2007). Így 
hazai viszonylatban is akkor kapnak leginkább ér-
telmet ezek a tárgyak, ha ékszerekként tekintünk 
rájuk. Hasznuk a szakma egyik legelterjedtebb 
nézete szerint a szociális és az egyéni identitás ki-
fejezéséhez és ennek közvetítéséhez köthető (Bay-
sal, 2019). S. L. Kuhn és szerzőtársai véleménye, 
hogy a vizuális kommunikáció egy formájaként 
elsősorban olyan területeken ékesítik magukat az 

emberek, ahol nagy az esélye az idegenekkel való 
találkozásnak, és előnnyel jár az identitás illetve 
a státusz kimutatása (Kuhn et al., 2001, 7645. o.). 
Amennyiben feltételezzük, hogy az eltérő formai 
preferenciák mögött eltérő szociális identitás 
húzódhat, úgy elképzelhető, hogy a Dunakanyar 
egy olyan terület volt, ahol egymástól eltérő tár-
sadalmi-kulturális azonosságtudattal rendelkező 
csoportok fordultak meg, és aknázták ki a helyi 
nyersanyag-forrásokat. Ez különösen igaz lehet, 
ha számolunk Lengyel Gy. elméletével, miszerint 
a korai Epigravettien során a Kárpát-medence re-
fúgiumként funkcionált, hiszen ez indokolhatta 
az eltérő önazonosítással rendelkező közösségek 
egymáshoz közeli jelenlétét.

The role of mollusc shells in the Carpathian 
Basin during the Upper Palaeolithic

Within the context of the Paleolithic of Hun-
gary the most abundant finds that do not bear 
any obvious practical function are tertiary fossil 
molluscs. The scientific consensus is that these 
were used as personal ornaments expressing so-
cial identity. This paper’s goal is to shed light on 
the problems related to the mollusc shell find as-
semblages. This study touches on the discussed 
finds’ raw material sources and their role in the 
settlement of a specific region, the differences 
and relations between the mollusc shell assemb-
lages, the importance of certain form preferen-
ces, and the problem of the possible function of 
these items. This work also raises attention to the 
question of geographical location. The mollusc 
shell find assemblages are concentrated to the 
Danube bend area. It’s overall conclusion is that 
assemblages with diverse form preferences imply 
different social identities. Their situation within 
a relatively small territory could indicate a refu-
ge area where the meeting of groups with distinct 
self-identification was commonplace.
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2002. május 9., Sopron. Zsolt és hallgatói a középkori városfalat támasztják. 
Zsolt a Miskolci Egyetemen docensi minőségben oktatta az őstörténet szak-
irányt felvett történész és kulturális antropológus hallgatókat. A tanulmá-
nyi kirándulást Jerem Erzsébettel közösen szervezte a Paleolit Öntevékeny 
Csoport (későbbi nevén a Herman Ottó Közhasznú Egyesület), aminek jórészt 
a képen látható hallgatók, és e sorok írója, a kép készítője is tagja volt. A 
túra a Fertő-vidéket és Alsó-Ausztriát érintette, ez volt az első alkalom, hogy 
fiatal borsodi diákokként "nyugati" ásatásokat, örökségvédelmi projekteket 
láthattunk. Jerem tanárnő a kora vaskori helyszíneken volt aktív, Zsolt pe-
dig a híres alsó-ausztriai löszvidék paleolit lelőhelyeiről tartott előadásokat. 
Mondanunk sem kell, milyen remek élmény volt mindannyiunk számára. 

Fotó: Király Attila; rajz: Kozłowski et al., 2009 nyomán.
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Kivonat. Az utóbbi évtizedekben a Déli-Bükk területén több új lelőhely vált is-
mertté. Ezek egyike a Demjén feletti Szőlő-hegyen 2017-ben azonosított Sző-
lő-hegy III. Az új lelőhelyen előkerült régészeti anyag 81 leletéből 29 típusos 
eszközt tudtunk azonosítani. A típusos, mindennapi tevékenységhez szük-
séges eszközök magas aránya alapján a megtelepedés inkább alaptábornak 
minősíthető, melyen csak mérsékelt műhelytevékenység folyt. Dolgozatunk 
célja az új lelőhely kronológiai besorolása mellett a Szőlő-hegyen korábban 
megismert telepek régészeti anyagával történő összehasonlítása, valamint tá-
volabbi analógiák megkeresése. Az újonnan felfedezett lelőhely anyaga rend-
kívüli hasonlóságot mutat a platón régebb óta ismert Szőlő-hegy I lelőhely 
gyűjteményével mind tipológiai értelemben, mind a nyersanyag-összetétel 
alapján. Az utóbbi megfigyelés azért is fontos, mert a korai felső paleolit te-
lepeken az egész északkelet-magyarországi régióban nem találkoztunk ha-
sonló nyersanyag-összetétellel. Az Aurignacien iparra jellemző eszközök és 
technológiai jegyek, valamint a korábban megismert Szőlő-hegy I és II lelő-
helyek anyagával történt összehasonlítás alapján lelőhelyet Aurignacien kul-
túra korai szakaszába soroltunk.

Kulcsszavak: Aurignacien kultúra, nyersanyag-gazdálkodás, technológia, 
tipológia

Hivatkozás: Béres, S., & Kerekes, D. (2021). Demjén-Szőlő-hegy III korai felső 
paleolit lelőhely (The Demjén-Szőlő-hegy III Early Upper Palaeolithic Site). 
In N. Faragó, A. Király, & K. I. Szegedi (szerk.), A tealevelektől a levélhegyekig. 
Tanulmányok Mester Zsolt tiszteletére 60. születésnapja alkalmából (pp. 63–76). 
Litikum & ELTE BTK Régészettudományi Intézet.
https://doi.org/10.23898/litikumsi01a03
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Demjén-Szőlő-hegy kutatása T. Dobosi Viola 
1975. évi Demjén-hegyeskőbérci ásatásával kez-
dődött (T. Dobosi, 1976), aki a Szőlő-hegyen is 
gyűjtött kisebb, pattintott kovákból álló anyagot, 
amely a Magyar Nemzeti Múzeumban került be-
leltározásra (Zandler, 2012). Ezt követően a szerző 
(B. S.) kereste fel az érintett területet 1999-ben és 
2000-ben, viszont ezek a terepszemlék csak a plató 
nyugati (község feletti) peremét érintették. Ez a te-
rület jelenleg a Szőlő-hegy II lelőhelyhez tartozik, 
aminek kulturális besorolása (feltehetőleg Aurig-
nacien előtti) korai felső paleolitikum. A 2005-től 
a szerző (B. S.), valamint Zandler Krisztián részvé-
telével folyt intenzívebb terepbejárások során si-
került megállapítani a platón található lelőhelyek 
elhelyezkedését és kiterjedését, valamint nagy 
vonalakban tisztázódott a leletanyagok kulturális 
hovatartozását. 2017-től a talált leletek GPS koor-
dinátái is feljegyzésre kerültek, ami lehetővé tette 
a leletszóródás pontosabb megállapítását.

Demjén-Szőlő-hegy III lelőhely 2017 tavasza 
óta ismert, a régészeti leletanyag a szőlő-hegyi 
plató déli lejtőjén, kisebb koncentrációkban je-
lent meg a felszínen (2017-től a szerzők közösen 
kutattak a területen). A kb. 80×60 m kiterjedésű 
lelőhely centruma 47° 49′ 53″ N; 20° 20′ 26″ E koor-
dináták alatt található, a tengerszint feletti magas-
sága 218 m. Egyelőre nem tisztázott, hogy a meg-
telepedés ténylegesen a déli lejtőn helyezkedett 
el, vagy a leletek a kultúrréteg kiékelődése, majd a 
lejtő későbbi lepusztulása során kerültek a megta-
lálási helyükre. A Szőlő-hegy platója Laskó-patak 
bal partján, közvetlenül Demjén község felett fek-
szik, a plató legmagasabb pontja 90 m-re a Laskó 
patak felett helyezkedik el. A Bükkalját fedő tufit 
a harmadkori vulkanizmus hatására alakult ki. 
Kiemelkedése során, a késő pliocén–korai pleisz-
tocén idején tömegét észak-déli irányban völgyek 
szabdalták föl. A Bükkalja területének legnyu-
gatibb ilyen völgyében fut a Laskó-patak (Tóth, 
1983). A patakra merőleges zsákvölgyek a pleisz-

tocén időszakban kisebb platókat hoztak létre, 
melyek egyike a Demjén feletti Szőlő-hegy. A terü-
let a mai felszínalaktani képét tehát a negyedidő-
szakban nyerte el, ami előnyösnek bizonyult a jég-
kori csoportok megtelepedésére. A plató nyugati 
széle meredeken törik le a patakvölgy irányába, 
megfigyelhetővé téve a völgy jelentős szakaszát, 
valamint a szemben fekvő laposabb területeket, 
miközben a magaslatot szegélyző zsákvölgyek a 
platóra való feljutást tették kényelmessé (1. ábra).

Szőlő-hegy III lelőhely pattintott kő nyers-
anyagai

A lelőhelyen talált pattintott kövek nyersanya-
gait a szakirodalomban ismert szempontok sze-
rinti három csoportra bontottunk (T. Biró & T. Do-
bosi, 1991, 8. o.). Jelen dolgozatunkban helyinek 
tekintjük a 25 km-nél nem távolabbi nyersanya-
got, regionálisnak a 25–100 km távolságban lévő 
nyersanyagot és távolságinak az ennél távolabbról 
beszerzett nyersanyagot.

Esetünkben a helyi csoportba a déli-bükki 
nyersanyagok tartoznak. A tárgyalt lelőhelyen 
a helyi nyersanyagok csoportjából a radioláriás 
márgának van a legnagyobb szerepe, ebben a ka-
tegóriában csak ilyen retusált darabokat találunk. 
A beszerzési terület a Déli-Bükk hegylábi kavics-
depóira eshetett, ahol másodlagos helyzetben, ka-
vics formában fordul elő (Mónosbél, Bükkzsérc) 
(Pelikán, 1986). Ebből a kovafajtából többnyire jó 
minőségű változatokat találunk a demjéni lelőhe-
lyen. A kavicskérges darabok előfordulása alapján 
feltételezhető, hogy többnyire kavics formában 
kerültek a Szőlő-hegyre. További helyi (déli-bükki) 
nyersanyagok, úgymint az átkovásodott homokkő 
(régebbi nevén Mátraháza-Felnémet típusú opál) 
(T. Biró & T. Dobosi 1991, 16. o.), valamint a bükki 
radiolarit (Pelikán, 1986) alárendelt szerepet ját-
szanak, melyekből a gyűjteményben csak egy-egy 
szilánkot találunk. Mind a két szilánkon kavicské-
reg látható, így valószínűleg ezek is kavicsdepók-
ból származnak.
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A helyi nyersanyagokon belül külön csoportba 
soroltuk a Laskó-patak völgyében megtalálható 
egerbaktai átkovásodott homokkövet, átková-
sodott tufitot, valamint a Szőlő-hegy közvetlen 
szomszédságában is előforduló, tufába ágyazódott 
opálféleségeket (helyi I. csoport). A többi, 25 km-
en belüli nyersanyag a helyi II. kategóriába került. 
A helyi nyersanyagok e felosztását indokolja, hogy 
az egyes őskori kultúrák az átkovásodott homok-
követ, a tufitot és a helyi opálokat (azaz helyi I. 
csoportba tartozó kovákat) szinte egyáltalán nem 
alkalmazták, mások viszont kifejezetten előnyben 
részesítették ezeket a nem túl jó minőségű, vi-
szont bőségesen rendelkezésre álló kovákat.

A regionális nyersanyagok közé a 25–100 km 
távolságból beszerezhető kovaféleségeket sorol-
tuk. Ebbe a csoportba az Északi-középhegységben 
előforduló nem-helyi nyersanyagok tartoznak. A 
regionális nyersanyagok szerepe a helyi kovákhoz 
képest valamivel jelentősebb. Legnagyobb részük 

limnoszilicit változatokból áll, melyek geológiai 
eredetét sok esetben nem tudjuk meghatározni. 
Emellett egyes kavicskéreggel rendelkező, sok-
szor patinás kovákat nehéz megkülönböztetni a 
limnoszilicitektől (pl. nummulitiszes tűzkő), me-
lyeket szintén regionális csoportba soroltuk (Mar-
kó & Kázmér, 2004).

Következő regionális nyersanyagunk a Kárpáti 
obszidián, amit egy retusált darab és egy retusá-
latlan szilánk képvisel a lelőhelyen. A limnoszi-
licittel ellentétben ezek egyértelműen jelzik a 
nyersanyag beszerzési irányát (a Tokaj-Eperjesi 
hegység felé). A tárgyalt lelőhelyen a makrosz-
kopikusan felismerhető két gyakoribb kárpáti ob-
szidián változatból (T. Biró, 1981), csak a kárpáti 
1. típust azonosítottunk, ezzel szemben a szom-
szédos Szőlő-hegy II telepen a kárpáti 2. változat 
fordult elő.

A távolsági csoportot a 100 km-nél távolabbi 
geológiai forrásból származó nyersanyagok alkot-

1. ábra. Demjén-Szőlő-hegy pozíciója az Északi-középhegységben, és a lelőhelyek pozíciója  a Szőlő-hegyen. Alaptérkép: 

Google Earth; Grafika: Béres Sándor
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ják. Ezek közé tartozik lelőhelyünk legfontosabb 
nyersanyaga, a kárpáti radiolarit. A retusált da-
rabok 72%-a, az összes lelet 68%-a készült ebből 
a nyersanyagból. A kárpáti radiolarit darabokon 
kavicskéreg gyakorlatilag nem fordul elő, tehát a 
nyersanyag (legalábbis zömmel) elsődleges geoló-
giai forrásból származik. Pontos beszerzési helyét 
nehéz megállapítani, a Klippen-öv nevű formáci-
óban a Fehér Kárpátoktól a Lőcsei-hegységig 250 
km-en át többfelé előbukkan a Kárpát-medence 
északi peremén (Plašienka, 2018). A geológiai 
források Demjéntől 120 és 200 km közötti távol-
ságra helyezkednek el. Ezek közül a Demjénhez 
legközelebbi primer előfordulások a Eperjestől 
északnyugatra, a Tarca-folyó mentén ismertek, a 
tárgyalt lelőhelyünktől 120–140km-re (Voľanská, 
2014, 175. o.). Az egyetlen Kárpátokon túli nyers-
anyag a volhíniai (pruti) kova. Nyugat-Ukrajnában 
a Dnyeszter mentén nagy területen megtalálható, 
Demjénhez legközelebbi előfordulásai 300 km 
távolságra fekszenek Ivan-Frankivski körzetben, 
Halics város környékén (Sytnyk et al., 2008), A 
vizsgált gyűjteményben csak egy lelet szerepel a 
fenti kovafajtából, viszont a geológiai forrás távol-
sága fontossá teszi a nyersanyag megjelenését.

A leletanyag összetétele
A feldolgozott régészeti anyag összesen 81 

darabot számlál, melyekből 29 megmunkált esz-
köz (36%). A műveletsor kezdeti lépését jelentő 
nyersanyag darabokból két példányt találunk, a 
magkövek száma 3, szupportoknak tekinthető 
pengéből 7, szilánkból 25 található a gyűjtemény-
ben. A gyártási hulladék kategóriába 5 darab 
nyersanyag-töredék és 10 kisméretű retusszilánk 
került. A leletek nyersanyag szerinti megoszlását 
az 1. táblázat foglalja össze.

Nyersanyag darabok: a két nyersanyag darab 
egyike feltehetőleg limnoszilicit kavics, kezdeti 
leválasztásokkal, de a kiterjedt kéreg miatt a le-
let pontos nyersanyaga nehezen állapítható meg. 
A másik nyersanyag darab: radioláriás márga, 
amely viszont blokk formában kerülhetett begyűj-
tésre. Mind a két darabot a lelőhelyhez viszonylag 
közel találhatták (maximum 25–50 km-en belül).

Magkövek: a 3 darab magkő egyike helyi ra-
dioláriás márga, kettő kárpáti radiolarit. Az egyik 
radiolarit példány (2.2. ábra) és a radioláriás már-
gából készült darab (2.1. ábra) prizmatikus pen-
gemagkövek egy leütési felülettel és egy debitázs-
felszínnel. Mindkét magkő debitázsfelszínén csak 

1. táblázat. Szőlő-hegy III, lelettípusok nyersanyag szerinti megoszlása.
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Nyersanyagdarab 1 1 2

Magkő 2 1 3

Penge 3 3 1 7

Szilánk 17 1 1 2 2 1 1 25

Töredék 1 2 2 5

Pattinték 10 10

Eszköz 21 1 3 3 1 29

Összesen 54 1 2 12 9 1 1 1 81
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azonos irányú leválasztások nyomai figyelhetők 
meg. A radioláriás márga magkő leütési felülete 
sima, a kárpáti radiolarit magkövön pedig prepa-
ráció nyomai láthatók.

A másik kárpáti radiolarit magkő (2.3. ábra) 
egy már korábban kimerített darab újrahasznosí-
tási kísérletének eredménye. A magkő alsó részé-
nek eltávolítása után (foot preparation) ellentétes 
irányban folytatták a penge és lamella leválasz-
tásokat a magkő kimerüléséig. Emellett a kimerí-
tett darabon egy gerinc kialakításának nyomai is 
láthatók. Az utolsó fázishoz tartozó leütési felület 
sima, preparáció nyomai nem láthatók, a debitázs 
felszín azonos irányú leválasztásokat mutat.

Pengék: összesen 7 darab penge és pengetöre-
dék található a feldolgozott anyagban, nyersanyag 
szerint 3 db kárpáti radiolarit, 3 db limnoszilicit, 
vagy kovakavics és 1 db radioláriás márga. Csak 
egy teljes penge fordult elő, mellette egy proximá-

lis, egy disztális és 4 meziális pengetöredék talál-
ható. A penge szupportok hosszméretei 36 és 46 
mm közötti értékeket mutatnak, tehát viszonylag 
szűk sávban szóródnak. Talon két pengénél volt 
vizsgálható, leválasztásuk, lágy ütővel történt (a 
talonokon ajak figyelhető meg).

Szilánkok: a gyűjtemény 25 szilánkja 61×48 
mm és 21×16 mm közötti méretekkel rendelkezik. 
A szilánkok között csak kettőn látható kéreg, ezek 
nyersanyaga átkovásodott homokkő és bükki zöld 
radiolarit. A szupport szilánkok leválasztása két 
kivétellel kemény ütővel történt.

A szilánkok nyersanyaga 65%-ban kárpáti ra-
diolarit (17 db), melyek mellett két ép radioláriás 
márga szilánk, illetve egy-egy limnoszilicit, kova-
kavics, kérges bükki radiolarit, kérges átkováso-
dott homokkő, kárpáti 1. obszidián és (retusált?) 
volhiniai kova szilánktöredék szerepel a gyűjte-
ményben.

2. táblázat. Szőlő-hegy III, eszköztípusok nyersanyag szerinti megoszlása.
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Pengevakaró 4 4

Szilánkvakaró 1 1 1 3

Carenoid vakaró 1 1

Fúró 1 1

Diédre véső 1 1 2

Véső csonkításon 1 1

Retusált penge 5 1 1 7

Csonkított eszköz 2 1 3

Völgyelt eszköz 1 1

Fogazott eszköz 1 1

Kaparó 1 1

Egyéb 2 1 1 4

Összesen 21 0 1 3 3 0 0 1 29
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2. ábra (fent). Szőlő-hegy III, magkövek. Rajzok, grafika: Béres Sándor.

3. ábra (túloldalon). Szőlő-hegy III, eszközök. Rajzok, grafika: Béres Sándor, Kerekes Dalma.
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Retusált eszközök
A retusált darabok alacsony száma (29 db) nem 

teszi lehetővé a gyűjtemény elemzését statisztikai 
módszerekkel, ennek ellenére van lehetőség ten-
denciák megfigyelésére, és hasonló karakterű 
anyagokkal való összehasonlításokra (2. táblázat).

Az eszközök között legnagyobb mennyiségben 
megmunkált pengéket találunk (9 db). Ezek között 
7 retusált és kettő retusált-csonkított penge talál-
ható.

Retusált pengék: a lelőhelyen teljes retusált 
pengét nem találtunk, a törött darabok között 2 
proximális, 1 disztális és 4 meziális töredék szere-
pel. Méreteik 47×26×14 mm és 18×20×2 mm között 
szóródnak, de a legkisebb szélességi adat 14 mm. 
Retusált lamella vagy mikropenge (szélesség < 12 
mm) nem került elő. Nyersanyag szempontjából 
a retusált pengék között 5 kárpáti radiolarit, egy 
limnoszilicit és egy nem azonosított fekete színű 
kova (lidit?) fordult elő. Retus kettő esetben mind-
két élen végig (3.7, 9 ábra), egy esetben jobb élen 
végig, bal élen szakaszosan látható. Négy esetben 
a retus csak az egyik élen figyelhető meg (3.8. 

ábra), egy pengére Aurignacien retust vittek fel 
(3.10. ábra). A 40×25×13 mm méretű vaskos ge-
rincpenge meziális töredéke bal élén retusált, vál-
lazott, jobb élén völgyelt darab (3.11. ábra).

Csonkított darabok: két eszköz esetében a 
csonkítás retusált pengén, egy esetben retusálat-
lan szilánkon történt. Az utóbbi nyersanyaga kár-
páti radiolarit, mérete 50×28×13 mm, a csonkítás 
a törést követően a disztális végen történt. A cson-
kított retusált darabok egyike kárpáti radiolaritból 
készült, mérete 47×15×4 mm (3.6. ábra). A másik 
nyersanyaga radioláriás márga, mérete 52×25×10 
mm, a retus a bal élen részleges, hátlapi.

Vakarók: a megmunkált pengék után a máso-
dik legjelentősebb eszközkategória (8 db). Ezek 
között 4 pengevakarót, 3 szilánkvakarót és egy 
caréné kettős vakarót találunk. Egy vakaró szup-
port típusa nem állapítható meg. A caréné vakarón 
kívül az összes további darab vékony szupporton 
készült.

Mind a négy pengevakaró retusált pengén ké-
szült, és mindegyik nyersanyaga kárpáti radiola-
rit. A 62×23×10 mm méretű pengevakaró fordított 
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4. ábra. Demjén-Szőlő-hegy I–III. Retusált eszközök nyersanyag kategóriák szerinti megoszlása (normalizált értékek %-ban).
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tájolású (vakarófront a szupport bázisán talál-
ható), a disztális vége letört, a törés részlegesen 
csonkított. A jobb oldali éle részlegesen retusált, 
a bal oldali élen váltakozó retus található (3.4. 
ábra). A 36×16×6 mm méretű pengevakaró talon-
ját eltávolították (csonkítás), a jobb éle retusált. A 
45×16×5 mm méretű pengevakaró előlapjának egy 
részét kéreg fedi, a bal oldali él a hátlapon retu-
sált, a talonját részben eltávolították (3.3 ábra). 
A negyedik, 16×22×5 mm méretű eszköz rövid 
pengetöredéken készült, a proximális végén egy 
völgyelés került kialakításra, mindkét éle retusált 
(3.1. ábra).

Mind a három szilánkvakaró vékony szilánkon 
készült, szilánk szupportjaik szabálytalan formá-
júak, a vakarófrontok kialakítása esetleges (atipi-
kus eszközök). A 46×39×8 mm méretű szilánkva-
karó nyersanyaga limnoszilicit, talonja nincs (a 
bázis letörött). A kb. 20 mm széles vakarófront a 
szupport jobb élén került kialakításra, a vakaró-
fronton kívül a szilánk disztális vége is részlege-
sen retusált a hátlapon. A 17×22×7 mm méretű 
szilánkvakaró nyersanyaga sötétszürke radiolarit 
(kárpáti?), a bal oldali éle retusált, talonja hiány-
zik (3.2. ábra). A harmadik, 20×20×4 mm méretű, 
kárpáti 1. obszidián eszköz vakarófrontja inverz 
retussal került kialakításra, az eszköz bal oldali 
éle részlegesen retusált, talonja hiányzik.

Hajógerinc alakú vakaró (caréné vakaró-mag-
kő): Egyetlen darab került elő a lelőhelyen, mére-
te: 33×19×16 mm. Tipológiai értelemben hajóge-
rinc alakú-orros kettős vakaróról beszélhetünk, a 
proximális végen hajógerinc alakú, disztális végen 
orros kialakítás található. Nyersanyaga kárpáti ra-
diolarit, a szupport feltehetőleg vaskos penge le-
hetett. Az eszköz mindkét oldaléle retusált. Mind 
a proximális, mind a disztális végeken szabályos 
lamellaleválasztások negatívjai láthatók, a darab 
minden szempontból tipikus (3.5. ábra).

Fúró: Egy fúró található a vizsgált anyagban, 
a szilánkon készült eszköz mérete: 48×34×10 mm, 
anyaga kárpáti radiolarit. A szupport talonja hi-

ányzik, mindkét éle retusált (3.14. ábra).
Vésők: A három vésőből kettő kárpáti radiola-

rit és egy radioláriás márga nyersanyagú, az előb-
bi kettő szilánkon, míg az utóbbi pengén készült. 
A 38×19×6 mm méretű kárpáti radiolarit dièdre 
véső bal éle retusált, talonja hiányzik, a töréssel 
eltávolított bázison kisebb megmunkálási nyo-
mok figyelhetők meg. A másik 17×33×8 mm mére-
tű kárpáti radiolarit eszköz tipológiai értelemben 
csonkításon készült véső (bár formai szempontból 
inkább transzverzális vésőre emlékeztet), az esz-
közön egyéb alakítást nem találunk (3.13. ábra). A 
harmadik, radioláriás márga dièdre véső pengén 
készült, mérete 46×13×8 mm, az előlapon kavics-
kéreg látható, a vésőél befejezetlen (félbehagyott 
darab?).

Kaparó: Egy darab 30×22×6 mm méretű egye-
nes élű egyszerű kaparó szerepel a gyűjtemény-
ben. A kárpáti radiolarit szilánkon készült darab 
talonja hiányzik.

Völgyelt és fogazott eszközök: A gyűjtemény-
ben egy völgyelt és egy fogazott eszköz található. 
A völgyelt eszköz egy 54×42×12 mm méretű szi-
lánkon készült, melyen három különböző helyen 
alakítottak ki völgyeléseket, kettőt a bal és egyet 
a jobb élen. A bal él a két völgyelés között kissé 
fogazott, a jobb élen alakított völgyelés hátlapi re-
tussal került kialakításra (3.15. ábra). A fogazott 
szilánkon a munkaél a hátlap felől lett kialakítva, 
mérete 41×34×13 mm (3.16 ábra).

Atipikus darabok: Kisméretű kárpáti radiola-
rit retusált szilánk, a disztális végén megkezdett, 
előlapra felfutó retussal, feltehetőleg félbehagyott 
vakaró (3.13. ábra).

Bükki radioláriás márga szilánk, a bal élen 
váltó retussal kialakított orral (félbehagyott orros 
vakaró vagy fúró?).

Kárpáti radiolarit magkőperem eltávolító szi-
lánk, melyen szilánk (vagy penge) leválasztások 
mellett lamella leválasztási nyomok is láthatók. A 
bázisánál vállazás figyelhető meg, a disztális vé-
gén egy rövid szakaszon retusált (2.4. ábra).
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Egy 29×20×6 mm méretű limnoszilicit retusált 
szilánk, vakaróra emlékeztető morfológiával. A 
retus a szilánk bal élén található és nem terjed ki 
a teljes élre.

Technológiai megfigyelések
A három magkő és a hajógerinc vakaró-magkő 

mindegyike penge, vagy lamella debitázshoz kap-
csolódik. Kifejezetten szilánk magkő nem került 
elő. Ennek ellenére a retusált darabok csak 48%-a 
készült pengén, a többi szilánkon. A retusálás nél-
küli szupportok esetében is a szilánkok túlsúlya 
figyelhető meg, a pengékhez viszonyított arányuk 
25:7 (76% : 24%). A szupportok közül viszont telje-
sen hiányoznak a lamellák és a mikropengék, mi-
közben a magköveken és a magkőalakításból szár-
mazó darabokon egyaránt több esetben találunk 
lamella negatívokat. Ezen szupportok hiányát a 
felszíni gyűjtés jellemző problémájának tudhat-
juk be, apró darabok a felszínen nehezen vehetők 
észre.

Figyelemre méltó a leggyakoribb nyersanyag, 
a kárpáti radiolarit alacsony aránya a retusálat-
lan pengék között (3 db a 7-ből, azaz csak 37%), 
miközben a másodlagos megmunkálás nélküli 
szilánkoknál jelentős a kárpáti radiolarit túlsúlya 
(17 db a 25-ből, azaz 68%). Még szembe tűnőbb 
a különbség, ha a kárpáti radiolarit retusálatlan 
pengék darabszámát a retusált radiolarit pen-
geeszközök számával vetjük össze (3 db : 13 db). 
Tehát az összes talált radiolarit penge 81%-át meg-
munkálták. A fenti arányoknak az lehet a magya-
rázatra, hogy a kárpáti radiolarit pengék voltak 
az eszközkészítés legfontosabb céltermékei, azaz 
a radiolarit szupportok döntő hányadát további 
megmunkálásnak vetették alá, eszközkészítésre 
használták.

A pengék esetében két példányon látható ta-
lon. Mindkét penge limnoszilicit, az egyiknél a 
talon vonal-szerű, a másiknál kétlapú.

A pengeeszközök között öt esetben figyelhet-
jük meg a talonokat. A két lágy ütővel leválasztott 

kárpáti radiolarit retusált penge közül az egyik 
talonja sima, a másiké preparált. A kemény ütő-
vel leválasztott vaskos, szintén kárpáti radiolarit 
Aurignacien retusú penge talonja sima. Két radio-
láriás márga pengeeszköz rendelkezik talonnal. A 
csonkított penge talonja pontszerű, a dièdre vésőé 
sima. A leválasztás mindkettőnél lágy ütővel tör-
tént.

A megvizsgált 11 pengéből 10-nél (ezek nyers-
anyaga kárpáti radiolarit) az előlapi negatívok és 
a szupport leválasztása azonos irányú, ami meg-
szokottnak mondható az Aurignacien leletanya-
goknál. Egy esetben, egy átkovásodott márga pen-
génél az előlapon ellentétes irányú leválasztási 
negatívok nyomai látszanak.

A szilánkok legnagyobb része valószínűleg a 
magkövek formázása és előkésztése során szület-
hetett, így ezek nem voltak a műveletsor termékei. 
A négy darab talonnal rendelkező szilánkeszköz 
szupportja kemény ütővel lett leválasztva, a talon 
típusa mind a négy esetben sima. A nem retusált 
szilánkok esetében a kép változatosabb. Hat kár-
páti radiolarit szilánkból négy kemény, kettő lágy 
ütővel lett leválasztva. A lágy ütős darabok talonja 
sima, a kemény ütővel leválasztott példányok kö-
zött kettő facetált, egy kétlapú és egy madárszárny 
típusú található. Mindkét nem-radiolarit bulbusos 
szilánk kavicskéreggel rendelkezik. A radioláriás 
márga szilánk kavicskéreg borítottsága 100%-os 
(primer kéregeltávolító szilánk), így a talonja is 
kérges. Az egerbaktai átkovásodott homokkő szi-
lánk talonja facetált, kéreg borítottsága 50% és 25 
% közötti.

A kárpáti radiolarit felhasználásának inten-
zitására a retusszilánkok jelentős mennyisége is 
utalhat (10 db), miközben a többi nyersanyagfaj-
tából egyáltalán nem találtunk ilyen darabokat. 
A retusszilánkok magas száma a kárpáti radiola-
rit darabok átalakítására, az elhasznált eszközök 
többszöri megújítására jelenthet bizonyítékot.

Összefoglalva a Szőlő-hegy III leleteinek tech-
nológiai jellemzőit megállapítható, hogy a az egy-
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irányú pengedebitázs prizmatikus magköveken 
folyt. Az azonos irányú leválasztások nyomai a 
pengék előlapi mintázatán is megfigyelhetők. El-
lentétes irányú pengenegatívokkal csak egyetlen 
esetben találkoztunk. A lamella és mikropenge 
debitázs közvetett bizonyítékai a hajógerinc alakú 
vakaró-magkövön, és a leválasztott magkőpere-
men figyelhetőek meg, lamellanegatívok formájá-
ban. A szilánkmagkövek hiányából arra következ-
tethetünk, hogy a szilánk szupportok (legalább is 
a legnagyobb részük) a pengemagkövek formázá-
sa, illetve átalakítása során jöttek létre. Fentivel 
megegyező technológiát Willendorf II lelőhely AH 
3. rétegében figyeltek meg (Nigst et al., 2008).

Demjén-Szőlő-hegy paleolit telepei
A Szőlő-hegy platón a dolgozat tárgyát képező 

(Szőlő-hegy III) telep mellett további két lelőhely 
ismert (1. ábra).

A magassági pont körüli lelőhely (Szőlő-hegy 
I) régészeti anyagában szintén a kárpáti radiolarit 
dominál (aránya a retusált eszközök között 56%), 
emellett jelentős a retusált eszközök aránya a tel-
jes régészeti anyagban (33%). A gyűjteményben 
számottevő az Aurignacien iparra jellemző hajó-
gerinc alakú típusok száma. Fentieknek megfele-
lően a lelőhely Aurignacien besorolást kapott.

Szőlő-hegy I régészeti anyaga összességében 
gazdagnak mondható, a feldolgozott leletek da-
rabszáma 414, ezen belül típusokba sorolható 
eszközök mennyisége 140. Ehhez képest csak 6 
magkő, 2 magkőnek előkészített nyersanyagtöre-
dék, és 2 magkőmaradék került elő a magassági 
pont körüli területen. Fentiek alapján az I lelőhely 
vadásztáborként értelmezhető, melyen a műhely 
tevékenység csak kisebb mértékben folyhatott.

A második lelőhely (Szőlő-hegy II) a plató 
Laskó-patak feletti peremén található. A régé-
szeti anyagot limnoszilicit mellett különböző 
helyi kovák uralják, melyek között az egerbaktai 
átkovásodott homokkő, régebbi nevén Mátrahá-
za-Felnémet típusú opál a leggyakoribb (helyi I. 

nyersanyag kategória). A kárpáti radiolarit ezzel 
szemben gyakorlatilag hiányzik a lelőhelyről. A 
régészeti anyag hasonlóan gazdag, mint a Sző-
lő-hegy I lelőhelyen, 197 retusált eszköz mellett 
1049 egyéb kovalelet került elő, melyek között 
49 magkő is szerepelt. A magkövek és a gyártási 
melléktermékek magas száma jelentős műhely-te-
vékenységre utal, amely első sorban a helyi I. 
kategóriába sorolt kovák feldolgozását jelenti. El-
térően a Szőlő-hegy I teleptől, az Aurignacien kul-
túra emblematikus típusai itt hiányoznak, tehát a 
lelőhely biztosan nem Aurignacien. Szőlő-hegy II 
lelőhely régészeti besorolását nehezíti a hasonló 
leletanyagok hiánya. Analógiaként az Eger-Kőpo-
ros-tető és az Egerszalók-kővágó-dűlő lelőhelye-
ken Janusz Kozłowski által kimutatott korai felső 
paleolit ipar szolgálhat (ún. Macrolaminaire ipar), 
amely a fenti lelőhelyeken más korszakok anyagá-
val keverve jelenik meg, területileg nem elkülönít-
hető formában (Kozłowski et al., 2009; Kozłowski 
et al., 2012). A Szőlő-hegy II lelőhelyen a régészeti 
anyag viszonylag homogénnek mutatkozik, de a 
leletanyagban, néhány darab erejéig előforduló 
bifaciálisok kérdése egyelőre megoldatlan.

A dolgozatunk témáját képző Szőlő-hegy III 
lelőhely a II telep alatti lejtőn helyezkedik el, pa-
leolit megtelepedés szempontjából szokatlan geo-
morfológiai helyzetben. Bár a régészeti anyaga 
jelentősen szegényesebb, mint az I és a II telepeké 
(81 lelet, ezen belül 29 retusált darab), viszont a 
nyersanyag-összetétele nagymértékben hasonlít a 
Szőlő-hegy I telep nyersanyag-spektrumához, ami 
segítséget nyújthat a leletegyüttes értelmezéséhez 
és értékeléséhez.

Az szőlő-hegyi I és III telepek hasonlósága mel-
lett szembetűnő a II lelőhely nyersanyag-spektru-
mának markáns eltérése az előbbiektől (4. ábra). 
Miközben a II telepen egyáltalán nem találunk 
kárpáti radiolaritból, vagy bármely más távolsági 
nyersanyagból készült retusált eszközt, addig a III 
telepen az egerbaktai átkovásodott homokkőből 
nincsenek megmunkált kovák. Annak ellenére, 
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hogy a két lelőhely között mindössze néhányszor 
tíz méter a távolság, a lelőhelyek régészeti anyagai 
gyakorlatilag nem keveredtek egymással. 

A fenti megállapítások mellett ki kell hang-
súlyozni, hogy az Északi-középhegység területén 
ismert korai felső paleolit lelőhelyek között egy-
nél sem tapasztalható hasonló, kárpáti radiolarit 
uralta nyersanyag-összetétel, emiatt is az I és a III 
telepek azonos csoportba tartozása több mint va-
lószínű.

Következtetések
Szőlő-hegy III lelőhely anyaga az előforduló 

típusok és a technológia alapján, hasonlóan az 
I telephez, az Aurignacien kultúrába sorolható. 
A leletegyüttesben mind a korai, mind a tipikus 
Aurignacienre jellemző típusok megtalálhatók. 
Összehasonlítva a hazai tipikus Aurignacien nagy-
rédei lelőhelyeivel (Lengyel et al., 2006), mind 
tipológiai, mind technológiai értelemben eltéré-
seket találunk. Nagyréde-Öreg-hegy és Nagyré-
de-Vájsz tipikus Aurignacian anyagaiban kevés re-
tusált penge található, 5%, illetve 15 %, miközben 
a Szőlő-hegy III lelőhelyen 31%. A két nagyrédei 
telepen a vakarók 27%-a illetve 11,5%-a készült 
pengén, a tárgyalt szőlő-hegyi lelőhelyen viszont 
több mint 50%. Technológiai tekintetben a nagy-
rédei leletanyagokban jelentős a szilánkdebitázs, 
és gyakoriak az ellentétes irányú pengeleválasztá-
sok a magköveken, míg a Szőlő-hegy Aurignacien 
anyagaiban ezek ritkák vagy hiányoznak.

Fentiek mellett a Szőlő-hegy I és III leletegyüt-
tesekből hiányoznak a késői Aurignacienre jel-
lemző busqué, Vachons és hajógerinc alakú (caréné) 
vésők, ezért a kultúra késői szakasza sem illik a 
vizsgált leletanyagra. Fenti véső típusok késő Au-
rignacienben betöltött „fossile directeur” szerep-
ről a délnyugat németországi lelőhelyek kapcsán 
(mások mellett) Bataille és Conard kutatásaiból 
tudunk (Bataille & Conard, 2018).

Magyarország területén a Szőlő-hegy I és III 
telepekhez hasonló leletegyüttes ez ideig nem 

ismert, annak ellenére, hogy a bükki barlan-
gokban (Istállós-kői-barlang, Pes-kő barlang és 
Szeleta-barlang) előkerültek a korai Aurignacien 
csonteszközei. Viszont az említett barlangi lelő-
helyeken az Aurignacien kultúrához köthető kova 
ipar igen szegényes és alig tartalmaz típusos dara-
bokat (Patou-Mathis et al., 2016). A legközelebbi 
analógiákat technológiai vonatkozásban Ausztri-
ában (Willendorf II, AH3) találunk (Nigst et al., 
2008). Emellett a szőlő-hegyi Aurignacien lelete-
gyüttesek hasonlóságot mutatnak a Vogelherd IV., 
V. rétegeinek korai Aurignacien anyagával (Hahn, 
1977), elsősorban a Szőlő-hegy I telepen talált 
pengehegyek (Spitzklinge) előfordulása miatt. 
Fentieknek megfelelően a Szőlő-hegy III lelőhely 
(hasonlóan az I telephez) az Aurignacien kultúra 
korai szakaszához áll közelebb.

The Demjén-Szőlő-hegy III Early Upper Pala-
eolithic Site

Over the last decades, northeastern Hungary 
became a main target of intensive archaeologi-
cal research focusing on the Upper Palaeolithic 
period, due to  the geographical location and raw 
material resources of the area. As a result, seve-
ral sites from different periods and cultures were 
discovered around Eger. One of them is the Sző-
lő-hegy overlooking the village of Demjén. The 
archaeological potential of the Szőlő-hegy plateau 
had discovered by Viola Dobosi already in 1975 but 
the Szőlő-hegy III spot has been identified only in 
2017, during a field survey. This study aims to de-
termine the age and cultural affiliation of the finds 
by comparing them to similar archaeological ma-
terial from Hungary and the surrounding countri-
es. The investigated assemblage is classified into 
the Aurignacian complex, displaying both Early 
and Typical typological characteristics. However, 
the morphology and production technology of the 
finds suggest Early Aurignacian origins.
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2012 augusztusában, a 
sziléziai Mokrzeszów 
melletti kavicsbányá-

ban, balti erratikus 
kova után kutatva. 

A Nemzetközi Viseg-
rádi Alap jóvoltából 

2011-ben és 2012-ben 
lehetőség nyílt egy 

nemzetközi együttmű-
ködés keretein belül 

a Kárpátok vonalát 
felölelő országokban, 

Magyarországon, 
Lengyelországban, 

Szlovákiában és 
Ukrajnában közvetlen 

közelről megismer-
kedni a hazai őskori 

lelőhelyeken is előfor-
duló kovás kőzetekkel. 

A Mester Zsolt által 
vezetett projekt rend-

kívül gyümölcsözőnek 
bizonyult, a négy 

országban megszerve-
zett 21 kutatóút, a 64 

terepen eltöltött nap, 
a 20 ezer megtett ki-

lométer és a közel 100 
nyersanyag lelőhely 

eredményeképp meg-
született az az össze-

hasonlító nyersanyag 
gyűjtemény, amely ma 

is gerincét képezi az 
ELTE Régészettudo-

mányi Intézetében fo-
lyó, pattintott kövekre 
fókuszáló oktatásnak 

és kutatásnak.



Technológiai megfigyelések
a rákóczifalvi temető
bifaciális levélhegyén

Faragó Norbert
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest 
E-mail: faragonorber@caesar.elte.hu

Kivonat. Jelen tanulmány tárgyául Rákóczifalva-Bivaly tó 1/C lelőhely 
218/230-as szimbolikus sírjának bifaciális kidolgozású levélhegye került ki-
választásra. A tárgy megnevezése használati nyom elemzés hiányában szán-
dékosan nem nyílhegy, lándzsahegy vagy tőr, mivel ezek a terminusok mind 
egyúttal valamilyen funkcióbeli sajátosságra is utalnak. A lelet és lelőhely-
körülmények, a lehetséges párhuzamok ismertetésén túl a tárgy technoló-
giai elemzése került előtérbe, a készítés során megvalósult, egymást követő 
lépések és fogások megfigyelése és rögzítése történt meg. Az elemzés célja 
közvetlen módon felfedni a levélhegy készítésének körülményeit, a készítés 
helyét és a készítő(k) szakértelmének szintjét, közvetett módon pedig adalé-
kot szolgáltatni a rézkorban tapasztalható technológiai újítás megjelenéséhez 
és a kapcsolatrendszerek kibővüléséhez. Az eredmények alapján a helyi ké-
szítés szinte teljesen kizárható, ugyanakkor a levélhegy nyersanyaga, magas 
szintű kivitelezése és a leletkontextusban megnyilvánuló szokás általános 
képe mind nagyon erős kapcsolatokat valószínűsít az észak-bulgáriai régió-
val.

Kulcsszavak: bifaciális levélhegy, balkáni kova, rézkor, Bodrogkeresztúri 
kultúra

Hivatkozás: Faragó, N. (2021). Technológiai megfigyelések a rákóczifalvi 
temető bifaciális levélhegyén (Technological observations of a bifacial leaf 
point from the cemetery of Rákóczifalva). In N. Faragó, A. Király, & K. I. Sze-
gedi (szerk.), A tealevelektől a levélhegyekig. Tanulmányok Mester Zsolt tisztele-
tére 60. születésnapja alkalmából (pp. 77–94). Litikum & ELTE BTK Régészettu-
dományi Intézet.
https://doi.org/10.23898/litikumsi01a04
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Jelen tanulmánnyal szeretném köszönteni a 
60 éves Mester Zsoltot, akit nem csak tanárom-
nak, témavezetőmnek, mentoromnak, hanem 
barátomnak is van szerencsém tartani. Ezúton 
is köszönöm az elmúlt évek megannyi útmutatá-
sát, tanácsát, amelyek mentén elmélyülhettem a 
kőeszközök tanulmányozásában! Kívánom, hogy 
még legalább ennyi éven át folytathassuk azokat 
a ránk jellemző hosszú és alapos diskurzusain-
kat, amelyeknek a végén mindig rájöttünk, hogy 
tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, csak más 
szemszögből!

Isten éltessen Zsolt!

Bevezetés

Kőeszközök a magyarországi neolitikus és rézko-
ri sírokban

A késő neolitikum végén alapvető változások 
történtek az addigi gazdasági, társadalmi és kul-
turális jellemzők tekintetében. A tellek felhagyá-
sával és a nagy kiterjedésű, soros temetők meg-
jelenésével a pattintott kőanyagban is jelentős új 
vonásokat lehetett megfigyelni (Kaczanowska, 
1985; T. Biró, 1998). Ezeknek a rézkorban általá-
nossá váló jelenségeknek egy része ugyanakkor 
nyomokban felbukkant már a neolitikum korábbi 
időszakaiban a Kárpát-medencében. Az első ilyen 
jelenség a pattintott kövek sírokban, melléklet-
ként való elhelyezése, különös tekintettel az ép 
pengékre, pengetöredékekre. Noha a rézkor ide-
jén gyakoribbá váló temetők alapján természetes-
nek tűnik, hogy a tárgyi kultúra előkerülési helye 
is nagyobb valószínűséggel köthető sírokhoz, a 
pattintott kövek tekintetében ez mégsem magától 
értetődő kulturális elem. Mégis, az Alföldön már 
a középső neolitikum időszakában lehet számol-
ni ezzel a szokással, ráadásul eléggé markáns, 
konzekvens formában (Whittle et al., 2013, 75. 
o.; Oravecz, 1996; Faragó et al., 2016). A Dunán-
túl területén ezzel párhuzamosan, a Vonaldíszes 
időszakban hasonló trend bontakozott ki (Oross 

& Marton, 2012; Fábián et al., 2007). A következő, 
Lengyeli kultúra időszakában a Dunától nyugatra 
hangsúlyos elemmé vált a nagy sírszámú temetők 
használata, ezzel együtt a pattintott kő mellékle-
tadási szokás is egyre gyakoribbá vált (Bácskay, 
1989, 1990; Zalai-Gaál, 2010, 114–122. o.). Az Alföld 
területéről származó pattintott kő sírmellékletek 
jellemzőiről egyelőre még keveset tudunk, a leg-
több esetben csak az ilyen tárgy előfordulásáról 
vagy hiányáról, esetleg nyersanyagáról tájékozód-
hatunk a szakirodalomból (Siklósi, 2013). Kivételt 
jelent Polgár-Csőszhalom, ahol a külső telep 20 
sírja alapján sikerült kimutatni, hogy a pattintott 
kő melléklet hangsúlyosan a fiatal–középkorú 
férfiak (30–40 év) attribútuma, és jellemzően tra-
pézokat, csonkított vagy sima pengetöredékeket 
és ép pengéket helyeztek melléjük (Faragó, 2017, 
2019).

A volhíniai/pruti kova
A második jelenség, ami a magyarországi réz-

kori kőegyüttesek sajátja, egy specifikus nyers-
anyag, az ún. volhíniai/pruti kova széles körben 
való előfordulása. A két elnevezés között szüksé-
ges lenne különbséget tenni, hiszen hiába szár-
mazik mindkét nyersanyag hasonló, kréta kori 
környezetből, földrajzilag némileg eltérő terüle-
ten fordulnak elő, és a keletkezésükben is vannak 
eltérések (Rhyzov et al., 2005, Fig. 3; Crandell & 
Vornicu, 2015, Fig. 1–2). Makroszkopikusan mind-
kettő nagyon hasonló, a sötétszürkétől a fehéresig 
terjedhet a színük, lehetnek áttetszők, homogé-
nek, vagy akár sávos mintázatúak, viszont egysé-
gesen finom szerkezetűek, a kérgük a kréta kori 
mészkőnek megfelelően pedig fehér színű. Mivel 
magyarországi leleteken még nem történt kísér-
let a két nyersanyag forrásának elkülönítésére, 
így a továbbiakban is érdemes volhíniai/pruti 
kovaként hivatkozni rá. Ez a nyersanyag ugyan 
már a paleolitikumban megtalálható itthoni lele-
tanyagokban (T. Dobosi & Varga, 1991; Kozłows-
ki et al., 2009, 418. o.; Mester & Kozłowski, 2014, 
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356. o.), a mi szempontunkból viszont a középső 
neolitikumra datálható adatok a fontosak. Ilyen-
re példa Gerla-Kászmán, Felsővadász-Várdomb, 
Ináncs-Dombrét, Szécsény-Ültetés (T. Biró, 1998, 
39., 44., 45. o.), illetve Borsod-Edelény (Kacza-
nowska, 1985, 59. o.). A késő neolitikum kutatásá-
ban a volhíniai/pruti kova neve ma már összeforrt 
Berettyóújfalu-Herpály lelőhelyével, és a vele 
fémjelzett kultúrával (Kaczanowska, 1985; T. Biró, 
1998; Raczky et al., 2020). Ez is jelzi a Kárpátokon 
túli kapcsolatok intenzívebbé válását, ezen a lelő-
helyen ugyanis a pattintott kőegyüttes több mint 
felét ez a nyersanyag alkotja. Az Alföld egyéb késő 
neolitikus lelőhelyein, mint Polgár-Csőszhalmon, 
Polgár-Bosnyákdombon, Öcsödön vagy Gorzsán 
ez az intenzivitás még csak hasonló mértékben 
sem fordul elő, mégis megszokott komponense 
ezeknek az együtteseknek (Kaczanowska et al., 
2009; Kaczanowska & Kozłowski, 2015; Starnini 
et al., 2007, 2015; Faragó 2017, 2019). A kora réz-
kortól kezdve ez a nyersanyag aztán elengedhe-
tetlen kísérőjévé vált a férfi sírok együtteseinek 
(Bognár-Kutzián, 1963), noha a forrásterület hazai 
felismerése némiképp később történt csak meg 
(Kaczanowska, 1985).

Bifaciális technológiával készült hegyek
A harmadik hangsúlyos jellemző, amelyet a 

rézkori kőegyüttesekkel összekapcsolhatunk, az 
a bifaciális megmunkálású eszközök, illetve tech-
nológia felbukkanása. Ennek a tárgytípusnak és 
eszközkészítési hagyománynak nincs egyértelmű 
közvetlen helyi előzménye a Kárpát-medencében, 
paradox módon mégis újra feltalálásról beszélhe-
tünk, hiszen a bifaciális kőeszközkészítés, párhu-
zamosan a kavicseszközökkel és a szilánkeszkö-
zökkel hosszú évezredekig jelen volt Európában 
és a szűkebb régiónkban is (Gábori, 1976, 157–
185. o., Fig. 54). Az utolsó eljegesedés maximuma 
idején még a hazánkban is jellemző levélhegyek 
fokozatosan eltűntek, és ez az eszköztípus illet-
ve eszközkészítési metódus majdnem húszezer 

évig teljesen feledésbe merült (Lengyel & Mester, 
2008; Lengyel et al., 2015). Az epipaleolitikum és 
mezolitikum idején hegyként funkcionáló kőesz-
közök Nyugat- és Északnyugat-Európában igen 
változatos képet mutattak, de ezek nem bifaciális 
technológiával készültek (Rozoy, 1989). A geomet-
rikus mikrolit hegyeket később a nyugat-európai 
Vonaldíszes kerámia kultúrájának időszakában is 
nyomon lehetett követni (Marton, 2011, 175. o.; 
Gronenborn, 1997). Számunkra azonban a bifa-
ciális technológiával készült hegyek a fontosak, 
amelyek Kelet-Európában és a Balkánon úgy tű-
nik, kétféle tradíció mentén bukkantak fel újra a 
késő neolitikumban (Marton, 2011, 169–175. o.). 
Ezek közül a rombusz alakú, nyelezett eszközök 
nagyrészt a Nyugat-Balkánon, illetve az Adria 
mentén és az Égeikumban terjedtek el, és főleg 
a Butmir időszakra keltezhetőek (Marton, 2011, 
173. o.). Egy másik tradíció, melyhez a nyújtott, 
háromszög alakú hegyek és a nagyobb levél ala-
kú hegyek köthetőek, a bulgáriai-romániai terü-
leteket kapcsolja össze az Észak-Pontus-vidékkel, 
vagyis a Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI 
komplexumot a Sălcuţa és a Pre-Cucuteni, Cucu-
teni-Tripolje körrel hozza szoros összefüggésbe 
(Marton, 2011, 169. o.; Boyadzhiev, 2015; Lichar-
dus & Lichardus-Itten, 1993). A két régió között 
térbeli és időbeli szempontból is Szerbia képezett 
határvidéket, ahol a késő neolitikumra keltezhe-
tő, és a Vinča kultúrával összefüggésbe hozható 
nyelezett, vállas darabok még az adriai területek 
hatásáról árulkodnak (Šarić, 2005, 14. o., Fig.2). A 
kora rézkor elején aztán megfordult ez a trend, és 
hasonló, nyelezés nélküli levél alakú hegyek kezd-
tek el megjelenni a szerbiai együttesekben.

A technológiai vizsgálat alapjai
A technológiai elemzés gyakorlatilag a készí-

tés lépéseinek visszafejtését jelenti a tárgyon fel-
ismerhető jegyek alapján. A kőeszközök esetén 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
az egyes lépések jeleket, úgynevezett stigmákat 
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hagynak maguk után, melyek a szakemberek szá-
mára olvashatók (Inizan et al., 1999; Holló et al., 
2004). Ehhez a vizsgálathoz tehát nincs szükség 
az összes darab tényleges meglétére, elég csak a 
megmaradt leválasztásokat, negatívokat tanulmá-
nyozni. A rekonstrukciót ami előáll a kutató elmé-
jében, mentális újraillesztésnek, remontázsnak 
hívjuk. Ami még fontosabb, egy ilyen vizsgálat 
során nem csak mechanikusan felfedjük, és rög-
zítjük a készítés egyes lépéseit, hanem értelmez-
zük is a lépések mögött megbúvó szándékot.Erre 
a szándékra ugyanúgy kényszerítő erővel hatnak 
a nyersanyagban fellépő fizikai-kémiai jellemzők, 
a készítő ember meghatározó tulajdonságai (mo-
torikus képességei, megszerzett tapasztalatai), és 
az őt befogadó, magába foglaló közösség szokásai-
nak összessége (Tixier, 2012, 39–42. o.).

Az egyes lépések mögött megbúvó szándék 
felfedésében nyújt segítséget az az elméleti hát-
tér, amelyet az ún. paleoetnológiai iskola dolgo-
zott ki a hatvanas évektől kezdődően (Delage, 
2017). Ennek megfelelően több fázison keresztül 
vizsgálható az a folyamat, amíg egy elképzelésből 
megvalósul az eszköz a maga fizikai valójában. 
Első fázisként az elképzelést, az ötletet kell meg-
vizsgálnunk, amelyhez a majdani tárgynak hason-
lítania kell. A mentális kép, ami a készítő fejében 
létezik a tárgyról, annak méretéről, formájáról 
az elvi séma (schéma conceptuelle) (Inizan et al., 
1999, 14–15. o.; Holló et al., 2004, 78. o.; Mester, 
2014, 43. o.). A következő fázis annak az elméleti 
és gyakorlati tudásnak az összessége, ami az adott 
közösség tagjai számára rendelkezésre áll ahhoz, 
hogy ténylegesen el lehessen készíteni az adott 

1. ábra. A Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/C lelőhely elhelyezkedése és kapcsolatrendszere a Kárpát-medencén kívüli régiókkal a 

pattintott kő és a réz tárgyak nyersanyagai alapján (Siklósi et al., in press, Fig. 1. nyomán).
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produktumot. Ez a készítés különböző lépcsőfo-
kait és a hozzájuk köthető gyakorlati tudnivalókat 
tartalmazza, és műveleti sémának (schéma opéra-
toire) hívjuk. Ideális esetben a fenti két fázisnak 
megfelelően készül el az eszköz, ám a valóságban 
kevés ilyen eset létezik. A megvalósulás tényleges 
eseménysorát hivatott felfedni a műveletsor (chaî-
ne opératoire) vizsgálata. A régészeti gyakorlatban 
mind a három fázisnak megvan a jellemző kuta-
tási módszere: a morfometrikus statisztikai mód-
szerek hivatottak felfedni az elvi sémát, a külön-
böző technológiai kategóriák és azok arányainak 
vizsgálata segít a műveleti séma rekonstrukciójá-
ban, az egyes leletek és rajtuk lévő stigmák apró-
lékos vizsgálata pedig a műveletsorról nyújt fontos 
információkat (Mester, 2014, 45–47. o.).

Egy kész eszköz vizsgálatakor ugyanazt az utat 
tesszük meg, mint a készítője, csak éppen vissza-
fele haladva. Először a konkrét műveletsort kell 
szemügyre vennünk az összes lépésével, fogásá-
val együtt. Minél több kapcsolódó tárgyat tudunk 
vizsgálni, és azok minél több fázisról tanúskod-
nak, annál inkább megközelíthető a közösség el-
méleti eszközkészítő metódusa, a műveleti séma. 
Végezetül, ha az elkészült eszközök, formai, alak-
tani jellemzőit, és közös vonásait nézzük, akkor 
gyakorlatilag az elvi sémát látjuk magunk előtt.

Lelőhely, leletanyag

Leletkontextus
2005-től kezdődően két éven át a Vásárhe-

lyi-tervhez kapcsolódóan az ELTE Régészettudo-
mányi Intézete és a Szolnoki Damjanich János 
Múzeum régészei közösen végeztek feltárásokat 
Rákóczifalvától délnyugatra, a Bagi föld nevezetű 
határrészen (Csányi et al., 2009, 2010)(1–2. ábra). 
Az 1/C lelőhely által érintett 100–120 méter széles, 
és mintegy kétszáz méter hosszú sávban Csányi 
Marietta és Tárnoki Judit vezetésével egy rézkori, 
Bodrogkeresztúri kultúrába sorolható települést 
és vele egykorú temetőt sikerült feltárni. Szeren-

csés körülmény, hogy mind a település, mind a 
temető térben jól elkülönülten volt megfogható, 
így gyakorlatilag mindkettőt sikerült teljesen meg-
kutatni. A település a vonatkozó sáv északnyuga-
ti sarkában található, a temető tőle délkeletre, 
mintegy 120–140 méteres üres rész után bukkant 
elő. Itt a szelvény középső részében szabályos két 
csoportba rendeződve 79 sírt tártak fel. A két sír-
csoport közül a nyugati a nagyobb, itt többé-kevés-
bé szabályos ÉK-DNY irányú temetkezési sorokat 
lehetett megfigyelni. A keleti csoportba jóval ke-
vesebb, mintegy tucatnyi sír tartozott. A legújabb 
eredmények alapján a két sírcsoportot eltérő idő-
ben, egymás után létesítették, a nyugati volt a ko-
rábbi (4345/4270 és 4300/4225 cal BC között), míg 
a keleti a későbbi (4250/4110 és 4150/4015 cal BC 
között)(Siklósi & Szilágyi, 2020, Table 2). A telepü-
lést 4380/4285 és 4295/4125 cal BC között használ-
hatták, így inkább a nyugati sírcsoporttal mutat 
egyidejűséget.

Általánosságban véve a sírmellékletek száma 
és jellege a korábbi kutatásban már részletesen 
megismert rézkori Bodrogkeresztúr kultúra ké-
pet mutatta (Bognár-Kutzián, 1963; Patay, 1974). 
Ebből a szempontból fontos megemlíteni a jelleg-
zetes, hálómintás ún. „tejesköcsög” alakú edényt, 
amely a sírok mintegy felében előfordult, vagy az 
arany lemezcsüngőket, a rézből készült csákányo-
kat, tőröket és karpereceket (Csányi et al., 2009, 
22–24. o.). Ez utóbbi leleteket archeometallurgiai 
vizsgálatnak is alávetették, melynek során bebi-
zonyosodott, hogy a nyersanyaguk a szerbiai Maj-
danpek környékéről származik (Siklósi & Szilágyi, 
2019).

Áttérve a kőleletekre, itt is számos bizonyíté-
kát lehetett találni a távolsági kapcsolatoknak. Az 
összesen 108 darab pattintott kőnek majdnem 60 
százaléka a már említett volhíniai/pruti kovából 
készült. Egy további penge krakkói jura kovából 
készülhetett, ami körülbelül 350 kilométeres tá-
volságot jelent a nyersanyag forrásától (Krajcarz 
et al., 2012). A leletanyag többi része, mintegy 30 
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2. ábra. A telep, a temetkezési csoportok és a szimbolikus sír elhelyezkedése, illetve pattintott kő mellékletei (Csányi et al., 

2009 és Siklósi & Szilágyi, 2019 nyomán).
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darab az Északi-középhegységből eredeztethető, 
ezeknek vegyesen limnoszilicit vagy obszidián a 
nyersanyaguk (Mester & Faragó, 2016; Szepesi et 
al., 2018), míg a dunántúli, bakonyi radiolaritokat 
négy darab képviselte (Szilasi, 2017). Déli irányú 
kapcsolatokra összesen két lelet utal, az egyikük 
bánáti kovából, a másik balkáni kovából készült. 
Az előbbi természetes előfordulásában több mint 
200 kilométerre (Băltean, 2011), az utóbbi viszont 
akár több, mint 500 kilométerre található Rákóczi-
falvától (Gurova et al., 2016, Fig. 1).

A temetőben és a telepen előforduló darabok 
technológiai jellemzőiről röviden elmondható, 
hogy egyik helyen sem tükröződik intenzív kőesz-
köz készítés. Sehol nem volt jellemző a kérgesség, 
mint ahogy nem volt magkő, vagy magkőmaradék 
sem az egész lelőhelyen. Ugyanakkor két esetben 
is olyan törött pengét helyeztek a sírokba, amelyek 
nyelv alakú (languette) törés nyomait hordozták 
magukon, így szinte biztosan ugyanazon műhely 
és folyamat termékei.

A klasszikus tipológia szerint az együttes nagy 
többsége, 63 lelet eszköznek minősíthető. Közöt-
tük a leggyakoribb típus a retusált penge, ebből 26 
darab fordult elő. A második legnagyobb csoport a 
bifaciális hegyeké (13 darab), melyeknek a bázisa 
lehet egyenes vagy konkáv, viszont pár kivételtől 
eltekintve obszidiánból készültek. Ezek közül is 
az egyik magyarországi viszonylatban egyedülál-
lónak számít, ugyanis a már említett szimbolikus 
sírból egy balkáni kovából készült, nagy méretű 
bifaciális levélhegy került elő.

Maga a sír a nyugati sírcsoport közepén he-
lyezkedett el, nagyjából két sírsor között kihagyott 
kis térség közepén (2. ábra). A négyszögletes sír-
gödör keleti oldalánál hálómintás tejesköcsög és 
egy kisméretű csésze, valamint egy ellentett élű 
rézcsákány, rézár, állatmelléklet, egy nagyméretű 
és egy kisebb méretű penge volt. Nagyjából a sír-
gödör középső tengelyében voltak megtalálhatóak 
az egyéb pattintott kőeszközök, melyekből egyéb-
ként az említett levélheggyel együtt összesen 10 

darab került elhelyezésre nagyjából három, elkü-
lönülő csoportra bontva. Ezek között volt bifaciá-
lis hegy, háromszög alakú unifaciális hegy, trapéz, 
retusált és ép pengék. Egy-egy esetben limnoszi-
licitből és radiolaritból is készültek darabok, de 
nagyobb részt volhíniai kova tárgyak kerültek a 
sírba. A nyugati oldalnál egy bütyökdíszes edény 
és további állatcsontok kerültek kibontásra. Em-
beri maradványok ugyan nem kerültek elő, de a 
réztárgyak és a pattintott kőeszközök együtt még-
iscsak egy jelképes férfisírt valószínűsítenek (Csá-
nyi et al. 2009, 25. o.). Kőeszköz ugyanis három 
kivétellel csak férfiakkal került eltemetésre, és 
csak négy olyan férfi ismert, akik mellett nem volt 
ilyen tárgy. Bifaciális hegy azonban kizárólag csak 
a férfiak attribútuma volt, ilyen tárgyból pedig a 
vonatkozó sírban kettő is előfordult. Az egyikük a 
korszakban szokványosnak mondható kisebb mé-
retű hegyek közé sorolható, a másik, nagyméretű 
bifaciális levélhegy azonban unikális a magyaror-
szági rézkor vonatkozásában.

A tárgy leírása és klasszikus tipo-kronológiai 
meghatározása

Megnevezés: Sárgás színű, fehér foltos kovából 
(balkáni kova) készült bifaciális levélhegy töredéke 
(2–3. ábra).

Leírás: Nyújtott, szabályos háromszög alakú, 
ovális keresztmetszetű, mindkét éle enyhén ívelt, 
domború, bázisánál átlósan törött, részben eldolgo-
zott, előlapján és hátlapján is bifaciális retussal meg-
munkált levélhegy töredéke. Nyersanyag: kő (balkáni 
kova)

Méretek (hossz. × szél. × vas.): 86 × 35 × 7 mm.
A tárgy megnevezése szándékosan nem nyíl-

hegy, lándzsahegy, vagy akár tőr, mivel ezek a 
terminusok már egyúttal valamilyen használat-
beli sajátosságra is utalnak. A tényleges funkció 
meghatározása azonban még használati nyom 
elemzéssel is problémás, ráadásul tipológiailag, 
metrikusan sem egyértelmű a határvonal a nyíl-
hegyek és lándzsahegyek között (Boyadzhiev, 
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2015, 108–109. o.). A sírban elfoglalt pozíció né-
miképp utalhat az egykori használatra, de akár 
tovább is növelheti a zavart, hiszen ez a levélhegy 
a sír tengelyéhez közel, középen bukkant elő. Ha 
elfogadjuk azt az interpretációt, hogy a sírunk egy 
férfisírt szimbolizál, akkor a hegyünk derék tájé-
kon, heggyel a lábak felé került elhelyezésre.

A levélhegy nyersanyagául szolgáló balkáni 
kova megnevezése egészen az elmúlt évtizedig 
sok félreértésre adott okot (Biagi & Starnini, 2010, 
124. o.; Gurova, 2012, 15–19. o., 2018). A szakiro-
dalomban számos néven felbukkanó (Pre-Balkan 
platform flint, Balkan flint, honey-brown flint, Banat 
flint, silex blond) méz-sárgás, fehér pöttyöket, fol-
tokat tartalmazó nyersanyagon nem minden kuta-
tó értette feltétlenül ugyanazt, miközben a kőzet 
pontos eredete is kérdéses volt egészen kétezres 
évekig. Az elmúlt évtizedekben elvégzett kuta-
tások szerint Bulgáriában többféle kovás kőzet 
megtalálható, melyek közül balkáni kován egy-
részt érthetjük az Elő-Balkán részét képező Bol-
gár-tábla területén előforduló, felső kréta időszak-
ból (Campaniai és Maastrichti emelet) származó 
kovás nyersanyagokat (moesiai kova). Másrészt, 
ugyanezen a Bolgár-tábla területen makroszkopi-
kusan nagyon hasonló, ám eltérő geológiai korú, 
alsó kréta (Apti emelet) kőzetek is előfordulnak 
(ludogorie/dobrudzsa kova) (Gurova, 2012, 27–28. 
o.). Az eddigi geokémiai és műszeres vizsgálatok 
egyértelműen bebizonyították, hogy a Duna men-
ti Nikápoly/Nikopol tágabb régiójából származó 
moesiai kovás kőzeteket biztosan használták a 
bulgáriai kora neolitikumtól kezdődően egészen a 
késő neolitikumig, így bizonyos vélemények sze-
rint ez nevezhető balkáni kovának (Gurova et al., 
2016, 2018). Ugyanakkor, az északkelet bulgáriai 
eredetű, tehát távolabbi ludogorie/dobrudzsa ko-
vához köthetőek a bulgáriai rézkorban elterjedt, 
nyomásos technikával előállított „szuper-pengék”, 
melyek a várnai sírokat és a korszakhoz tartozó 
telleket is egyaránt jellemzik (Biagi & Starnini, 
2010; Gurova, 2016b). A kérdés, hogy vajon melyik 

nyersanyag variánshoz köthető a rákóczifalvi le-
vélhegy jelen pillanatban nem dönthető el, így a 
leghelyesebb, ha a meghatározása marad egysze-
rűen balkáni kova.

A tárgy tipológiai besorolása szintén problé-
más, hiszen a párhuzamként szolgáló különböző 
bulgáriai típusok tisztán morfológiai jegyek alap-
ján lettek elkülönítve (Boyadzhiev, 2015, 173–174. 
o.; Lichardus & Lichardus-Itten, 1993, 24–26. o.). A 
vizsgálatunk tárgya viszont törött, így az egyik leg-
fontosabb tipológiai jegy, a bázis jellege, illetve a 
bázis közelében az oldalélek kialakítása nem vizs-
gálható teljes terjedelmében. Mégis, több érv is 
szól amellett, hogy a levélhegy Kamen Boyadzhiev 
rendszerében a IV. vagy a VI. csoportba tartozik. 
Egyrészt, ezeknél a típusoknál az élek konvexitá-
sa, általános ívelődése megegyezik a rákóczifalvi 
darabéval, másrészt a IV. csoport a leggyakoribb a 
bulgáriai területeken az összes előkerült levélhe-
gyet tekintve (30%).

A bifaciális levélhegy technológiai vizsgálata
A műveletsor vizsgálata során a levélhegy 

mindkét oldalán a leválasztások időbeli sorrendje 
került meghatározásra (4. ábra). Az ábrán meg-
jelenő színek kronológiai sort jelentenek, vagyis 
minél sötétebb az eszközökön egy-egy leválasztás 
tónusa, az annál később történhetett meg. Ez az 
egymás mellett lévő, szomszédos leválasztások 
esetében a lépések pontos egymásutániságát je-
lenti, hiszen ott megállapítható a formálás pontos 
sorrendje. Ugyanakkor minél távolabb vannak 
egymástól az egyes negatívok, annál nehezebb 
megállapítani az egymáshoz való időbeli viszo-
nyukat. Egymással kapcsolatban nem álló, távoli 
leválasztások esetén a színek csak tájékoztató jel-
legűek, a lehetséges legkorábbi időpontját jelentik 
az adott leütésnek. Ennek megfelelően az egyfor-
ma színű, távoli negatívok nem jelentenek feltét-
lenül egyidejűséget. Ebből a szempontból a tárgy 
két oldala közötti kronológiai viszonyt sem lehet 
egyértelműen tisztázni.
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Az elemzést a 4. ábra bal oldalán kezdve, a leg-
korábbi leválasztás (világos színnel) az eszköz alsó 
harmadában, középen, jobb oldalról indítva, átló-
san húzódik. Noha ez a szilánk a jobb oldali él irá-
nyából került leütésre, az ezt követő leválasztások 
mind a bal oldali él felől történtek, vagyis a készí-
tő fokozatosan haladt az eszköz csúcsa felé. A túl-
oldalon, a jobb oldali élen folytatva az ellenkező 
irányba határozottabb időrendiség bontakozott ki, 
itt a negatívok egyértelműbben követték egymást, 
egészen az él középső szakaszáig. Itt látszik, hogy 
további kiigazításokra volt szükség, úgyhogy itt 
rengeteg további negatív követte egymást. Ezek-
kel a leválasztásokkal egy időben a jobb oldali él 
felől a bázis közelében is megtörtént a levélhegy 
további elvékonyítása. A középső részről elindul-
va történt meg az él középső ívének a kialakítása, 
egyúttal a csúcs felé haladva a végső retusálása. A 
bal oldali élen, részben ezzel egy időben, részben 
kicsivel utána egy teljesen más stratégia bontako-
zott ki, itt a legkorábbi, nagyobb szilánkok úgy lát-
szik, pont a megfelelő formára vékonyították el a 
levélhegyet, úgyhogy csak rövid, szakaszos kiiga-
zításokra volt csak szükség, melyet három etapra 
lehetett bontani. Ezek közül kettő egyértelműen a 
csúcs felől haladt a bázis irányába. A végső retusá-
lás ezen az oldalon szintén csak rövid szakaszokat 
érintett, és csak eseti jellegű volt. 

A másik oldal kialakítása első pillantásra és 
nagy vonalakban ugyanilyen metódus szerint tör-
tént, ami a pattintó begyakorlott, megtanult sémá-
jára utal. Ugyanakkor közelebbről megvizsgálva 
érhető tetten az a magas fokú szakértelem, ahogy 
a pattintó a vélhetően évtizedes tapasztalatára tá-
maszkodva az eszköz készítése közben adaptáló-
dott a változó körülményekhez. A haladási irány 
itt is a bal él felől indult, majd a csúcshoz köze-
lebb a jobb oldalon folytatódtak a leválasztások, 
egészen a jelenlegi bázisig. A kiigazítások újra a 
középső szakaszt érintették, itt a csúcs felől indult 
el egy hosszabb, majd egy rövidebb elvékonyító 
szakasz. Harmadszor újra a középső szakaszt kel-

lett retusálni, illetve a disztális véget kellett végső 
formájára alakítani. A bal oldali él szintén időben 
kicsit későbbre tolódva nyerhette el végső formá-
ját, itt a csúcshoz közel kicsit több alakításra volt 
szükség, mint az előző oldalon, mindenesetre újra 
a szakaszos, legyező-szerű vékonyítást figyelhet-
jük meg. A bázis közelében ezen az élen az előző 
oldal finom beavatkozásai köszönnek vissza, majd 
az él végső, szakaszos retusálással fejeződött be az 
eszköz készre alakítása.

A műveletsor azonban itt nem fejeződik be, 
hanem további eseményekkel tudjuk kiegészíteni, 
amelyek időben akár több évvel is követhették az 
eszköz elkészültét. A jelenlegi bázisánál, az egyik 
oldal felől egy merőleges erőhatás érte a levélhe-
gyet, aminek következtében átlósan eltört a dara-
bunk. A megmaradó és árulkodó párkányt kisebb 
leütésekkel, preparálásokkal próbálták eltüntetni, 
vagy részben tompítani.

A műveleti séma rekonstrukciójához további 
tárgyakra lenne szükségünk, amelyek felfednék 
a készítés pontos menetét. Ezek lehetnek nyers-
anyagdarabok, különböző készítési fázisban fél-
bemaradt félkész és rontott darabok, kisebb-na-
gyobb leválasztott szilánkok és elhasznált, törött 
levélhegyek. Ezen a lelőhelyen, sem a sírokban, 
sem a telepen ilyen darabokkal egyáltalán nem 
rendelkezünk. Számba véve a két oldalon összesen 
látható negatívokat (269 darab!), és hozzászámol-
va azokat, amelyek már nem látszanak, könnyen 
belátható, hogy egy ilyen levélhegy elkészítése 
jelentős mennyiségű melléktermékkel jár együtt. 
Ugyanakkor más, ebből a szempontból gazdagabb 
régiók és lelőhelyek megjelent közlései, valamint 
a kísérleti régészet tapasztalatai alapján ismert az 
a többé-kevésbé kötött folyamat, ami egy levél-
hegy előállításához szükséges. Az egyik, skandi-
náviai bifaciális tárgyakhoz köthető kísérleti régé-
szeten alapuló műveleti séma a következőképpen 
néz ki (Apel, 2008, 103. o., Fig. 3–4).Az első fázis-
ban alkalmas nyersanyagdarabokra van szükség, 
amelyek meghatározott formával és mérettel ren-
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delkeznek. A második fázisban egy körbefutó élt 
kell kialakítani a nyersanyagdarab körül. A har-
madik fázisban el kell érnünk, hogy a darabunk 
lencse keresztmetszetet vegyen fel, vagyis kellően 
el kell vékonyítanunk. Minél jobban teljesül ez a 
feltétel, annál egyszerűbb a további munka a ne-
gyedik fázisban, amikor is folytatódik a darabunk 
arányos elvékonyítása, így elnyeri végső kereszt-
metszetét és szimmetrikus kontúrját, miközben a 
szélesség-vastagság arány 4:1 és 5:1 értékek között 
marad. A gyakorlati tapasztalatok alapján ennek 
a fázisnak a sikeres kivitelezése az egyik legne-
hezebben elsajátítható, évtizedes gyakorlásra van 
szükség hozzá. A legutolsó fázis esetünkben – mi-
vel ezeken a darabokon rendszerint nincsen nyél, 
és nincsen rajtuk párhuzamos felületi megmun-
kálás – az él finom kialakítása a kívánt formára, 
ehhez retusálásra van szükség.

A rákóczifalvi bifaciális hegyen érthető mó-
don az első és a második fázis nem figyelhető 
meg, hiszen a későbbi alakítások ezeknek a nyo-
mait mind eltávolították (3. ábra). A harmadik 
fázis elvékonyító hatását úgy tudjuk azonosítani, 
ha olyan leválasztásokat keresünk a konkrét da-
rabon, amelyek a tárgy középvonalán túlfutnak. 
Mindkét oldalon a legkorábbi negatívok ugyan 
rendelkeznek ilyen jellemzővel, de ezek tartozhat-
nak a negyedik fázis elvékonyító lépései közé is. 
A konkrét eszköz készítője általában a csúcs felé 
haladt ebben a fázisban, legalábbis a kevés, nagy 
leválasztásokat tekintve ez tűnik a valószínűbb-
nek. Az őket követő leválasztások már a szimmet-
rikus forma kialakítására közvetlenül irányuló 
leválasztások nyomai. A pattintó a negyedik fázis-
ban már inkább a csúcs felől haladt a bázis felé, 
és óvatosan, rövid szakaszokban, legyező-szerűen 

3 ábra. A balkáni kovából készült bifaciális levélhegy. Ávra: Faragó Norbert.
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szétterülő leválasztás csoportokkal vékonyította 
el a végső formára a levélhegyet, miközben elke-
rülte, hogy a vastagsága helyett a szélességéből 
veszítsen az eszköz. A metódus sikeressége abban 
is látszik, a legvégső, ötödik fázis retusálása már 
csak az élek végső simításait jelentették, egyálta-
lán nem volt rájuk mindenhol szükség. Végered-
ményül, ha megvizsgáljuk a konkrét tárgyunk szé-
lesség-vastagság arányát, akkor pont a kívánt 5:1 
arányt kapjuk.

Az elméleti séma megközelítéséhez a levél-
hegy arányait, formáját érdemes szemügyre 
vennünk. Ehhez a legtöbb esetben szintén több 
tárgyra van szükségünk, hiszen nem feltétlenül 
lehetünk tisztában azzal, hogy az elkészült termék 
pontosan olyan lett, mint amilyennek a készítője 
megálmodta. Sorozatban készült tárgyak esetében 

azonban a kivitelezés közelíteni fog egy elméleti 
átlaghoz, ami viszont az elvi sémát fogja tükrözni. 
Ebben az esetben nincs több hasonló tárgyunk a 
lelőhelyről, viszont szinte biztosak lehetünk ben-
ne, hogy az elkészült forma híven tükrözi a készí-
tő fejében lévő képet. Erre bizonyíték a levélhegy 
alakja, ami szinte minden oldalról tökéletesen 
szimmetrikus önmagával (3. ábra). Az egyetlen 
kivétel oldalnézetből adódik, ebben az esetben 
egy enyhe hajlást figyelhetünk meg az egyik lap 
irányába, így a levélhegy ebből a szögből enyhe 
aszimmetriát mutat. Természetesen ez nem je-
lenti azt, hogy az aszimmetria nem lehet tudatos 
szándék eredménye, viszont a szimmetria szinte 
biztosan nem véletlen.

4. ábra. A készítés fázisai (1., megfelelő nyersanyag kiválasztása, 2., körbefutó, koncentrikus él kialakítása, 3., lencse kereszt-

metszet elérése, 4., elvékonyítás, 5., végső kialakítás) és a leválasztások időrendi sorrendje. Ábra: Faragó Norbert.
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A lelet párhuzamai kárpát-medencei viszony-
latban és azon túl

A magyarországi lelőhelyeket számba véve a 
bifaciális hegyek, amelyeken az előkerült tárgyak 
alapján kizárólagosan nyílhegy méretű tárgyakat 
értünk, és hagyományosan a Bodrogkeresztúri 
kultúra időszakára keltezhetőek (Patay, 1979, 
37. o.). Az egyetlen enigmatikus kivétel Bükkáb-
rány-Bánya VII. lelőhelyén a 4. objektumból elő-
került tökéletes állapotú, bifaciális kidolgozású 
obszidián hegy, melyet egyértelműen az Alföldi 
Vonaldíszes kerámia kultúrájának legelső, kiala-
kuló fázisára lehetett keltezni (Faragó et al., 2015, 
Fig. 9). Különlegességét csak fokozza, hogy nem 
csak Magyarország területén, hanem tágabb ré-
giónkban, Közép- és Kelet-Európában illetve a 
Balkánon is hasonló kidolgozású hegyek egysé-
gesen a neolitikum végétől, a rézkor legelejétől 
figyelhetőek csak meg. (Csongrádiné Balogh, 
2000, Boyadzhiev, 2014, 121–123. o.; Lichardus & 
Lichardus-Itten, 1993, 47–48. o.).

A hazai, rézkori bifaciális hegyekről általá-
nosságban elmondható, hogy nagyobbrészt a 
Bodrogkeresztúri kultúrára jellemzőek, szinte 
mindegyikük temetkezésben fordult elő, és szin-
te mindegyikük obszidiánból készült. (Patay, 
1979, 37. o.; Marton, 2011, 167–168. o.). Az Alföl-
dön helyinek tekinthető nyersanyag ellenére ez 
a tárgytípus és technológia, mint láthattuk, nem 
rendelkezik helyi előzményekkel. Az egyetlen 
magyarországi lelet, amely a rákóczifalvi levél-
hegyünkkel rokonítható, az egy Szelevény-Ötha-
lomról származó, volhíniai/pruti kovából készül 
szórványlelet (Patay, 1958; Csongrádiné Balogh, 
2001, 94, 98. o.).

Tágabb kitekintéssel megvizsgálva a hasonló 
levélhegyeket, a Magyarországhoz közelebb eső 
Északnyugat Bulgáriában a már korábban említett 
IV. típus, együtt az V. típussal szinte kizárólagos 
arányban fordul elő (90%)(Boyadzhiev, 2015, 122. 
o.). Itt, főleg Lovecs régióban számos szórványle-
let került elő az elmúlt évtizedekben, ami helyi 

előállítási központot valószínűsít. Ami viszont 
mindenképpen érdekes, az a leletünk előkerülési 
kontextusa, hiszen egész Bulgáriában ezek a da-
rabok szinte majdnem mindig temetőkön kívül, 
barlangokban, településeken vagy akár telleken 
kerültek elő (Boyadzhiev, 2015, 174. o.). A négy ki-
vétel a Várna I. temető 43. és 97. sírjai, a Duranku-
lak temető 597. számú temetkezése (Boyadzhiev, 
2015, 123. o.), illetve a Reka Devnja-i sír (Lichar-
dus & Lichardus-Itten, 1993). Ezek mindegyike 
Északkelet Bulgáriában található, ráadásul közöt-
tük is a 97. sír kenotáfiumként volt meghatározva. 
Kronológiailag a legtöbb levélhegy a bulgáriai réz-
kor kései szakaszára (4500/4400-4100/3800 cal BC), 
annak is inkább a középső és utolsó harmadára 
keltezhető. Kulturálisan ez a Krivodol-Sălcuţa-Bu-
banj Hum 1a és Kodžadermen-Gumelniţa-Karano-
vo VI időszakkal párhuzamosítható.

Hasonló technológiai vizsgálat még nem tör-
tént a hazai, vagy akár balkáni rézkori bifaciális 
hegyekhez kapcsolódóan, így egyelőre sajnos 
nincs mód arra, hogy eltérő szaktudású meste-
rembereket, tradíciókat kövessünk nyomon. Egy 
pozitív példa a nemzetközi kutatásban viszont 
létezik a skandináviai késő neolitikumból (2350–
1500 cal BC), ahol is regionális szinten sikerült 
megvizsgálni, hogy milyen lelőhelyeken történt 
a nyersanyag előkészítése, az elsődleges és má-
sodlagos forma, illetve a végső eszköz kialakítása 
(Apel, 2008, 106–108. o.). A lelőhelyenként előke-
rülő melléktermékek és hulladékok számba vétele 
mellett intenzív kísérleti régészeti módszerekkel 
határozták meg az egyes készítési fázisokat és 
azok nehézségi fokát. A kutatás meglepő eredmé-
nye az volt, hogy a legkönnyebben elvégezhető, 
korai készítési fázisokat a nyersanyagforrásokhoz 
közel, a településektől távol, eldugottabb helyeken 
végezték. Mindeközben a nagy gyakorlati tudást 
és tapasztalatot igénylő, látványosabb készítési fá-
zisokat a végső felhasználási helyhez közel, a for-
rástól akár több száz kilométerre a településeken, 
kvázi reprezentatív módon gyakorolták.
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Összegzés
A rákóczifalvi levélhegy lelőkörülményei, 

nyersanyaga, tipokronológiai párhuzamai és tech-
nológiai elemzése mind amellett szólnak, hogy 
ez a tárgy nem a Kárpát-medencében készült, 
hanem valahol Észak-Bulgáriában. Ugyanakkor, 
a távoli készítés ellenére az Alföldön is találkozott 
az a magas fokú tudás, amely egy ilyen levélhegy 
elkészítéséhez szükséges ugyanazzal a kulturális, 
társadalmi háttérrel, amelyben ezek a tárgyak ér-
telmet nyertek. Így ez a levélhegy is ugyanolyan 
kiemelt szerepet kapott az egykori közösségben, 
mint a bulgáriában maradt hasonló tárgyak. 
Mindez, itt a Kárpát-medencében csak a korszak-
ban már többször bizonyított európai léptékú kap-
csolatrendszernek lehetett köszönhető (Pétrequin 
et al., 2017, Fig. 12), melynek következményeképp 
a rákóczifalvi lándzsahegy a bulgáriai rokon tár-
gyakkal hasonló kivitelezésben, hasonló kultu-
rális értelmezésben, szinte egy időben képezte a 
részét a közösség életének.

A nemzetközi, de akár a hazai paleolit kutatás-
ban is számos tanulmány bizonyítja, hogy érde-
mes a bifaciális eszközök készítését a műveletsor 
megközelítés szemszögéből vizsgálni (Szolyák & 
Lengyel 2014). Sőt, a debitage és a retusálás műve-
letekkel szemben a formálás tárgykörébe tartozó 
lépések azok, amelyek igazán demonstratív mó-
don, egyetlen darab pattintott kövön tudják meg-
mutatni ennek a módszernek az igazi erejét, leg-
alábbis ha az őskori eszközkészítést akarjuk tetten 
érni. Nyersanyag és tipológiai szempontból már 
több elemzés is foglalkozott ezekkel a tárgyakkal 
(Csongrádiné Balogh, 2000), ám részletes, készí-
téstechnológiai szempontok ezidáig csak korlá-
tozottan merültek fel (Marton, 2011). Egy ilyen 
vizsgálat új szempontokat világíthat meg a készí-
tés helyét és a készítés személyét illetően, hiszen 
ezidáig a hazai kutatásban az az óvatos vélemény 
fogalmazódott meg, hogy a helyi, vagyis kár-
pát-medencei nyersanyag (obszidián) miatt ezek 
a bifaciális hegyek nem lehetnek import darabok, 

és így talán a bifaciális technológia is helyben ke-
rült újra feltalálásra (Marton, 2011, 168–169. o.). 
További tárgyak részletes technológiai vizsgála-
tával lehetőség nyílik különböző eszközkészítési 
tradíciókat is rekonstruálni, vagy akár készítési 
régiókat is elkülöníteni.

Technological observations on the bifacial 
leafpoint from the cemetery of Rákóczifalva

The subject of this study is a bifacial leaf 
point found in the symbolic grave no. 218/230 at 
the site of Rákóczifalva-Bivaly-tó 1/C. In the lack 
of use-wear analysis the denomination „bifacial 
leaf point” seemed more accurate, as other terms, 
such as arrowhead, spearhead, or dagger are rat-
her functionally determined. Besides, the descrip-
tion of the find and its archaeological context, and 
the outline of the possible analogies, the study fo-
cuses to an exhaustive technological analysis.

This analysis relied on the detailed observa-
tion of the consecutive steps and techniques re-
alized during production. The main goal was to 
directly shed light on the circumstances of the 
preparation, the location, and the maker of this 
artefact. Indirectly, the study offers additional 
clues on the extended contacts and the technolo-
gical innovation experienced during the Copper 
Age. According to the results, it can be excluded 
that this leaf point was manufactured on-site, but 
its raw material together with high-quality craft-
smanship and cultural tradition manifested in its 
find context represents strong connections with 
Northern Bulgaria.
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Kivonat. Nagykovácsi-Remete-barlangot a 10. rétegben előkerült obszidián 
penge miatt a szakirodalomban korai mezolit lelőhelyként tartják számon. 
A lelet technológiai szempontból olyan jegyeket hordoz magán, amelyek in-
kább a mezolitikum második feléhez vagy a fiatalabb őskorhoz köthetik. A 
pengét befoglaló üledék jelen ismereteink alapján lehet korai holocén korú 
is, de mivel nem lehet kétségtelenül emberi tevékenységhez kapcsolni a kor-
határozó természettudományos adatokat, igy azok nem feltétlenül keltezik a 
pengét. Az adatok alapján a Remete-barlangot a lelőhely jövőbeli hitelesítésé-
ig a bizonytalan mezolit lelőhelyeink közé kell sorolni.
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1. Bevezetés
A Remete-barlangot (1. ábra) a hazai régibb 

kőkor kutatás mezolit lelőhelyként tartja számon 
(Kertész és Demeter 2011, 113). A barlang kitöl-
tésének vörösesbarna agyagként leírt 10. rétegét 
(2. ábra) természettudományos adatok alapján az 
1950-es évekbeli terminológiával az óholocén mo-
gyorókorba, 10–7 ka BP közé helyezték (Jánossy 
1953; Vértes 1954). Gábori Miklós a 10. réteget így 
a korai mezolitikumnak feleltette meg, beleértve 
annak egyetlen régészeti leletét, egy darab obszi-
dián pengét (Gábori 1958, 18). 

2. A Nagykovácsi-Remete-barlang 10. rétege
A Pest megyei Nagykovácsi mellett található 

Remete-barlang régészeti kutatását Kadić Otto-
kár kezdte el 1914-ben (Kadić 1915). A barlang 
középső részén 2 m mély gödröt ásott, amelyből 
őskori pattintott kőeszközök, csontok és kerámia-

töredékek kerültek elő. 1949-ben négy egyete-
mista (Bálint Béla, Gábori Miklós, Káldy Adrien, 
Mihalkovszky Mária) folytatta a munkát, majd 
Vértes László vette át az ásatás irányítását (Vértes 
1954). A szálkövet csak részben érintették a meg-
nyitott 8,5×5 m széles és 10,5 m mély szelvényben, 
amelyben 13 réteget különítettek el. A régibb kő-
korinak meghatározott 10–13. rétegek közül csak 
a 10. réteg tartalmazott egyetlen obszidián pengét 
(Gábori 1958; Vértes 1954). A penge párhuzamait 
Vértes László a Pilisszántói-kőfülke, a Kiskevé-
lyi-barlang és a Jankovich-barlang Würm III-ra 
keltezhető iparaiban látta (Vértes 1954, 15). A lelet 
korát természettudományos adatok alapján a ko-
rai mezolitikumra helyezték, kulturálisan epipale-
olitikusnak határozták meg, a pilisszántói kultúra 
„barlangi mikrolitikájának” továbbéléseként (Gá-
bori 1958, 22; Vértes 1965, 213).

1. ábra. Nagykovácsi–Remete-barlang elhelyezkedése és a szövegben említett magyarországi lelőhelyek. 1) Nagykovácsi–Re-

mete-barlang, 2) Kiskevélyi-barlang, 3) Pilisszántói I. kőfülke, 4) Jankovich-barlang, 5) Sződliget, 6) Jásztelek I, 7) Regöly 2, 8) 

Kaposhomok. Térkép: Király Attila.
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3. A vizsgált lelet és technológiai megfigye-
lések

A vizsgált lelet (Ltsz.: BTM 70.7.21.) nyersanya-
ga obszidián, átlátszatlan, kivéve a szélein, színe 
sötét grafitszürke így a C2E változatként azonosít-
ható (Bíró 2004). Hossza 21,5 mm, szélessége 4,8 
mm és vastagsága 1,5 mm (3. ábra). Élei majdnem 
párhuzamosan futnak, disztális harmadában a 
hossza mentén enyhén balra hajlik, keresztmet-
szetben háromszögű, oldalnézetben enyhén ívelő-
dik. Előlapján egy viszonylag egyenes borda fut 
végig, amitől jobbra a meziális részen az obszidi-
ángumó kérgének maradványa található. A penge 
disztális csúcsa lapos. A bordától jobbra és balra 
is a korábbi leválasztások negatívjában hullám-
fodrokat lehet megfigyelni. Az előlap proximális 
végén a borda elágazik, kiemelkedik és egyenlőt-
len háromszög alakot zár be a talonnal párkányt 
alkotva (4. ábra). A penge talonja sima, nagyobb 
méretű, „tetőszerű” szöggel, amely a morfológi-

ai tengelyhez képest kissé ferdén áll (5. ábra). A 
hátlap sima. A bulbus enyhén domború és rövid, 
hirtelen végződik, és két kipattanás negatívja lát-
ható rajta (6. ábra). Enyhe ajak is megfigyelhető a 
talon hátlap felőli részén. A penge jobb és bal élén 
a proximális és meziális részen részleges, margi-
nális retus található.

Kiemelt figyelmet érdemel, hogy a penge leü-
tési szöge 86º. Kísérleti régészeti és technológiai 
vizsgálatokból ismert, hogy ilyen leütési szögnél 
a leválasztás kifejezetten közvetett ütéses (percus-
sion indirecte = PI) vagy nyomásos pattintási tech-
nikával (technique pression = TP) sikeres (David és 
Sørensen 2016; Inizan et al. 1999, 76–79). A penge-
debitázs során a TP-vel leválasztott pengék leüté-
si szöge áltagosan 85–95º, míg PI-vel leválasztott 
pengéké 80–95 º (David és Sørensen 2016; Mateici-
ucová 2008). A közvetlen ütéses technika alkalma-
zása a penge leválasztásához kizárható a leütési 
szög és a penge előlapján a bázisnál meghagyott 
párkány miatt. A párkányt a közvetlen lágy ütéses 
technika alkalmazása előtt leggyakrabban sorjá-
zással eltávolítják (Inizan et al. 1999, 74), ami nem 
történt meg esetünkben. A közvetlen ütéses tech-
nika ellen szól az is, hogy míg ennél a technikánál 
a leválási szög több mint 90º, addig jelen esetben 
közelíti azt 89º-al (Inizan et al. 1999, 76). A Reme-
te-barlang 10. rétegének pengéje a TP és PI pattin-
tási technika jellemzőit is magán hordozza:

1) szabályos, de nem mutat extrém szabályos-
ságot, az élek nem teljesen párhuzamosak

2) a hátlapon megfigyelhetők enyhe hullám-
fodrok, ill. az előlapon is a korábbi leválasztások 
negatívjain is, ez inkább a PI-hez köti (Clark 2012, 
56; Pelegrin 1988, 49)

3) a nagyobb méretű sima talon inkább a PI-re 
jellemző (Mateiciucová 2008, 69)

4) a 86º-os leütési szög és 89º-os leválási szög 
mindkét technikára jellemző

5) a penge vastagsága (bázistól a disztális végé-
ig: 1,2; 1,5; 1,5; 1,2; 1 mm) nem teljesen egyenle-
tes, ahogy a szélessége sem (bázistól a disztális vé-

2. ábra. Nagykovácsi-Remete-barlang 10. rétege (Gábori 

1958 alapján). Ábra: Szegedi Kristóf István.
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géig 3; 4; 4,5; 4; 3,5; 2 mm), de tény, hogy a penge 
a disztális végén nem vastagabb, mint a meziális 
vagy proximális részén, ez inkább a TP technikát 
feltételezi (Mateiciucová 2008, 69; Pelegrin 1991, 
122)

6) az enyhén domború bulbus inkább a PI-hez 
köti, de meredeken végződik, alatta enyhe hul-
lámfodor található, ami inkább a TP-hez áll közel 
(Binder et al. 2012; Mateiciucová 2008, 69)

7) a penge egyenletes ívelődése inkább a PI 
technikához köti a darabot (Pelegrin 1988, 49).

A sima talon, a kisméretű ajak, a penge szabá-
lyossága és egyenletes ívelődése mindkét pattintá-
si technikánál jellemző lehet. A TP és PI közötti 
átfedések a pattintási stigmák terén igen na-
gyok, emiatt a 10. rétegben talált pengén végzett 
technológiai a megfigyeléseim alapján nem lehet 
teljes biztonsággal az egyikhez kötni, ehhez szük-

ség lenne a kőipar és műveletsor további eleme-
inek ismeretére, mint a magkövekre és pengék 
sorozatára (Mateiciucová 2008; Sørensen et al. 
2013).

4. Időrendi kérdések

4.1. A 10. réteg pengéje
A TP és PI technikákkal elállított szabályos 

pengék Európában egy késő mezolitikus hori-
zontot alkotnak – kiegészülve a szabályos penge 
szupportokon készült trapézokkal – amelyet „pen-
ge és trapéz iparok”-nak (PTI) neveznek szakiro-
dalomban (Clark 1958; Gronenborn 2017; Taute 
1974). A folyamatot „Castelnovization”-nak is hív-
ják, mivel a Castelnovient jellegzetesen szabályos 
pengék (Montbani-típusú), illetve a TP és PI tech-
nika alkalmazása is jellemzik (Fontana et al. 2015; 

3. ábra. A 10. réteg obszidián pengéje. Fotó: Szilágyi Nóra, Budapesti Történeti Múzeum.
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Kozłowski 2009). A TP és PI technikával készült 
szabályos pengék Kelet-Európában legkorábban, 
a fiatalabb Dryasban, 12–11,8 ka cal BP körül je-
lennek meg a Felső-Volga-vidékén, Zalatarucsje 1 
lelőhely alsó rétegében (Hartz et al. 2010; Жилин 
2007). Ugyanakkor több kelet-európai régésze-
ti kultúra kőipara jellemezhető TP technikával, 
szabályos pengékkel és trapézokkal, már a végső 
felső paleolitikumban és kora mezolitikumban is 
(Galimova 2006; Матюшин 1976). A trapézok az 
észak-kaukázusi Mezmajszkaja-barlangban már 
15,1–13,8 ka cal BP körül előfordulnak epipaleoli-
tikus leletanyagban (Golovanova et al. 2014). A PTI 
Nyugat-Eurázsia felé fokozatosan terjedt el, ahogy 
ezt jelzik a Krím-félszigeten Laszpi 7 lelőhely D 
rétegének 9,6–9,5 ka cal BP korú és a Duna-tor-
kolatvidéki Mirnoje 9,5–9,4 cal BP korú leletanya-
gai (Biagi és Kiosak 2010; Biagi és Starnini 2016). 
Noha felmerült, hogy a szabályos pengéket TP 
technikával elállító idősebb Kukrekientől (11,2 ka 
cal BP) vette át a legkésőbbi Swidérien (11,7–10, 
7 ka cal BP) a Polisszjai-alföldön és fejlődött át a 
„Poszt-Swidérien”-be, de utóbbi elmélet 14C-vel 

keltezett lelőhelyek hiányában egyelőre bizonyta-
lan (Stupak 2006).

A magyarországi őskorból PI és TP technikát 
kora neolitikus (Kaczanowska és Kozłowski 2012), 
míg PI technikát középső neolitikus pattintott kő-
iparokban sikerült megfigyelni (Mester és Faragó 
2010; Mester és Tixier 2013). A mezolitikumban 
nem találjuk a Remete-barlang 10. rétegében ta-
lált pengének a párhuzamait, noha a paleolitikum 
legvégi és mezolitikus iparaink technológiai elem-
zései nem történtek meg. Tágabb értelemben vett 
párhuzamnak tekinthetők a szabályos pengéket és 
szabályos pengéken készült trapézokat tartalma-
zó, késő mezolitikus Regöly 2 (Marton et al. 2021), 
Kaposhomok (Marton 2003) és Jásztelek I (Kertész 
1994) leletanyagai. Sződliget/Vác 31/9. II. késő 
mezolitikus leletanyagában szintén megtalálható-
ak kis számban szabályos pengék (Kraus 2011, I. 
tábla 5–6.) és egy viszonylag szabályos pengenega-
tívokat mutató unipoláris magkő (Kraus 2011, IV. 
tábla 4.). Regöly 2. lelőhelyen TP technika alkal-
mazását feltételezik a szabályos pengék esetében 
(Marton et al. 2021).

4. ábra (balra). A penge proximális része, előlap. 5. ábra (középen). A penge oldalnézete, a talonnal. 6. ábra (jobbra). A penge 

proximális része, hátlap. Fotók: Szilágyi Nóra, Budapesti Történeti Múzeum.
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4.2. A 10. réteg környezettörténeti adatai
A 10. rétegből származó 19 db faszenet Sár-

kány Sándor és Stieber János elemezte. Köztük a 
tölgy (Quercus) nemzetség volt többségben, mel-
lette mogyorót (Corylus), galagonyát (Crataegus) és 
kőrist (Fraxinus) azonosítottak, ill. 2 db általáno-
san lombosfának és 1 db fenyőnek meghatároz-
hatót is leírtak (Vértes 1954, 13). Zólyomi Bálint 
(1952) balatoni fúrásokra alapozott kronológiája 
szerint a holocén elejére, a mogyorókorba helyez-
ték a réteget a faszenek alapján.

Az új paleoökológiai kutatások azonban rámu-
tattak, hogy a Corylus a holocént megelőzően, a 
késő glaciális maximumot követően már 17,7 ka 
cal BP körül megjelent régiónkban, és 14,7 ka cal 
BP után erőteljesebb terjeszkedésbe kezdett az Ul-
mus, Quercus és Fraxinus excelsior mellett (Magyari 
et al. 2019).

Az ásatás során előkerült állattani leleteket Já-
nossy Dénes értékelte ki (1953). A fauna sarki hó-
fajdot (Lagopus lagopus), alpesi hófajdot (Lagopus 
mutus), horgasszőrű denevért (Myotis nattereri), 
közönséges vakondot (Talpa europaea), mezei nyu-
lat (Lepus europaeus), kisfülű pocoknyulat (Ochoto-
na pusilla), csíkos szöcskeegeret (Sicista subtilis), 
közönséges erdei egeret (Apodemus sylvaticus), 
mezei hörcsögöt (Cricetus cricetus), Arvicola sp-t; 
vöröshátú erdei pockot (Clethrionomys glareolus), 
mezei pockot (Microtus arvalis), keskenyfejű poc-
kot (Microtus gregalis), és hermelint (Mustela ermi-
nea) tartalmaz (Jánossy 1953, 420). Jánossy Dénes 
a faunát a Würm legvégére, a posztglaciális idő-
szakra helyezte. Ez a kormeghatározás – ameny-
nyiben az emlős faunát tekintjük – ma is helytálló, 
mivel az a pleisztocén végére és kora holocénre 
tehető állatokat tartalmaz (Pazonyi 2009).

5. Konklúzió
Nagykovácsi-Remete-barlang 10. rétegének 

egyetlen pattintott kő leletén a TP vagy PI levá-
lasztási technikák jegyei figyelhetők meg, me-
lyek jelenlegi tudásunk szerint a mezolitikum 

második felétől mutathatók ki a magyarországi 
leletanyagban. A hazai késő mezolitikus lelőhe-
lyeink viszont nem rendelkeznek 14C keltezéssel, 
és a mezolitikus iparok penge debitázsát sem is-
merjük, igy azokkal nem lehet összehasonlítani 
jelenleg. A természettudományos adatok alapján 
megállapított kora mezolit kor két szempontból 
is kétségbe vonható. Egyrészt az új paleoökogi-
ai kutatások szerint a késő glaciális maximumot 
követően a tűlevelű erdőket a vegyes erdők foko-
zatosan váltják le a Kárpát-medencében, ami egé-
szen a holocénig folytatódott, így a mogyoró fa-
szén jelenléte a rétegben nem tekinthető a mezolit 
kort alátámasztó időrendi jelzőnek. Másrészt, ta-
fonómiai szempontból nem találunk kapcsola-
tot a régészeti lelet és a befoglaló üledék között. 
Az üledékben lévő állatcsontok és faszenek, 
amennyiben nem kapcsolódnak emberi tevé-
kenységhez, abban az esetben bizonytalanul 
keltezik a régészeti leletanyagot. Felmerülhet an-
nak is a lehetősége, hogy a penge fiatalabb, akár 
a neolitikus korú kerámiákat tartalmazó rétegből 
származik, de ez az ásatási dokumentáció alapján 
és az előkerülés körülményeinek pontosabb isme-
rete nélkül nem eldönthető.

A bemutatott adatok alapján Nagykovácsi-Re-
mete-barlangot – további kutatásáig – a bizonyta-
lan mezolitikus lelőhelyeink közé kell sorolnunk.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm a Budapesti Történeti Múzeum 

munkatársai, Szilas Gábor és Tóth András segít-
ségét, akik lehetővé tették a leletanyag kutatását. 
Külön köszönettel tartozom Szilágyi Nórának a le-
letről készített fotókért.

Chronological issues of Layer 10 in 
Nagykovácsi-Remete-cave

The Nagykovácsi-Remete-barlang site is consi-
dered Early Mesolithic in the literature, due to an 
obsidian blade found in Layer 10. However, this 
artefact carries technological markers that are 
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rather indicative of the second half of the Meso-
lithic or a later prehistoric period. The sediment 
containing the blade can be dated to the Early 
Holocene, but the scientific evidence for this 
chronology cannot be associated with human ac-
tivity, thus the age of the blade remains uncerta-
in. Based on the available data, the Remete cave is 
considered a dubious Meolithic site until further 
studies in the field.
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Kivonat. A magyarországi felső paleolitikum lelőhelyeinek többsége felszí-
ni előfordulás gyenge kronológiai kontrollal. A leletek technológiai, mor-
fometriai és tafonómiai jellemzői, valamint előkerülésük földrajzi helyzete 
azonban így is hasznosítható adatok regionális tájhasznosítási modellekben. 
Acsa-Rovnya korai felső paleolitikus lelőhely a pattintott kövek nagy mennyi-
sége, a vakarók túlsúlya, a dombtető stratégiai helyzete miatt a régiót hasz-
náló csoportok fogyasztásában játszhatott fontos szerepet mint alaptábor. A 
helyhasználat időtartama és a felhasználó csoportok régészeti taxonómiai 
hovatartozása egyelőre nem ismert. Abszolút kronológiai kontroll hiányában 
a domináns leletcsoportot, a vakarókat vizsgáltam annak érdekében, hogy 
megállapíthassuk az általuk képviselt változatosság kronológiai, taxonómiai 
vagy funkcionális eredetét. A vakarókat előállítási technológiáik és metrikus 
jellemzőik alapján főkomponens- és hierarchikus klaszteranalízis segítségé-
vel csoportosítottam. A csoportosítás eredményeképp világossá vált, hogy a 
tipológiai szempontból vegyes képet mutató eszközök lehetnek ugyanolyan 
eszközkészítési- és használati műveletsorok elemei. Ez az eredmény támogat-
ja a lelőhely egységes tájhasználati szerepéről alkotott képet, akár egy, akár 
több régészeti kultúrához sorolt leletek palimpszesztje alkotja a leletanyagot.

Kulcsszavak: felső paleolitikum, Acsa-Rovnya, vakarók, klaszteranalízis, 
tájhasználat
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Arra számítottam, hogy a tanulmány megírá-
sát követően alaposan el kell gondolkodnom, mit 
mondhatott Zsolt a témához kapcsolódóan. Nem 
volt erre szükség, hiszen mindenről beszélgettünk 
már ismertségünk két évtizedében, tanteremben, 
konferencián, a terepen hegynek fel (ritkán le) és 
a pihenőhelyeken. Zsolt minden helyzetben figyel 
rád, mérlegel, beszélget, tanít és tanácsot ad. Kö-
szönöm az eddigieket, és várom a folytatást, az is-
tenek éltessenek!

Bevezetés
Magyarországon a paleolit korúnak meghatá-

rozott lelőhelyek túlnyomó többsége nyíltszíni és 
felszíni előfordulás, vagyis nem valamilyen szik-
laüregben, és nem felszín alatti üledékben gyűj-
tött pattintottkő leletanyag. Ezek a lelőhelyek több 
tényező következményeként a régészeti kutatás 
perifériájára szorultak hazánkban, melyek közül 
a gyenge kronológiai kontroll és a keveredés le-
hetősége releváns e tanulmány szempontjából. A 
felszínen heverő pattintott köveket Magyarország 
geomorfológiai viszonyai között egész biztosan 
eredeti helyzetükből kimozdítva találjuk. Abszolút 
kormeghatározásra alkalmas anyag és a relatív da-
tálást pontosító téri viszonyok hiányában az ilyen 
leleteket nem tudjuk a kívánt időhatárok közé szo-
rítani. A gyenge kronológiai kontroll gyakran em-
lített probléma a paleolitikum kutatásában, ahol 
akár ezredéven belüli pontosságra lenne szükség 
(Barton & Clark, 2021; Discamps et al., 2015; Dou-
ka & Higham, 2017). Hasonlóan gyakran tárgyalt 
az ún. palimpszeszt-jelenség, vagyis a különböző 
időpontokban lerakódott anyagi maradványok fel-
gyülemlése a tér és az idő egy kitüntetett pontján, 
ez esetben a felszíni lelőhely felfedezésének ak-
tusában (Bailey, 2007; Clark et al., 2019; Mallol & 
Hernández, 2016). Egy-egy ilyen gyűjteményben 
olyan tárgyak keveredhetnek össze, melyek hasz-
nálatát akár több tízezer év választja el egymástól 
– nem beszélve az újrahasznosítás speciális ese-

téről, ami tovább bonyolítja az együtt előforduló 
leletek közötti viszonyokat.

Sajnos „nem-felszíni” paleolit lelőhelyeink 
többségét szintén a gyenge kronológiai kontroll 
és a keveredés lehetősége jellemzi, amint arra 
számos kutatás rávilágított az elmúlt évek során. 
Néhány példát felsorolva: a felső paleolitikum 
radiokarbon dátumai és a datálni kívánt régésze-
ti jelenségek közötti kapcsolat több esetben két-
ségessé vált (Lengyel, 2009; Lengyel & Mester, 
2012). Nemzetközileg is számon tartott barlangi 
lelőhelyeink revíziói rendre korábban evidencia-
ként kezelt toposzokat kezdenek ki a leletanyagok 
integritását illetően (Lengyel et al., 2016; Markó, 
2015, 2019; Mester, 2018). Mindeközben a ma-
gyarországi paleolitikumra vonatkozó adatállo-
mány túlnyomó többségét továbbra is a felszíni 
lelőhelyek szolgáltatják, így részletes tanulmá-
nyozásuk minden nehézség ellenére indokolt 
és szükséges. Az itt bemutatott problémák meg-
oldásának egyik kézenfekvő módja, hogy számo-
lunk velük, és kérdéseinket a rendelkezésre álló 
adatokhoz igazítjuk a felszíni leletanyagok ese-
tében (Chu et al., 2018; Fitzsimmons et al., 2020; 
Holdaway & Davies, 2020; Škrdla et al., 2016). Erre 
teszek kísérletet doktori kutatásom során, illetve 
annak részeként, ebben a tanulmányban, ahol a 
pattintott kőeszközök egy csoportját, a vakarókat 
vizsgálom.

Háttér: tájhasználat, eszközhasználat és 
vakarók

Az elmúlt években több tanulmány foglakozott 
a kárpát-medencei felső paleolitikus megtelepe-
dések topográfiájával (Péntek & Zandler, 2016; T. 
Dobosi & Holl, 2013), tájhasználatával (Chu, 2018; 
Gutay et al., 2019; Hauck et al., 2018; Vörös, 2000), 
illetve a hazai kutatásban rendre felmerül a le-
lőhelyek egykori funkciójának kérdése (Markó, 
2017; Péntek, 2016; Simán, 1988). Ebben a tanul-
mányban a felszíni lelőhelyek és az őket körülvevő 
táj regionális léptékű, szocioökológiai vizsgálatára 
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teszek kísérletet (Banks, 2017; Barton et al., 2011; 
Clark et al., 2019; Fitzhugh et al., 2019; Kuhn & 
Miller, 2015; Nettle et al., 2013; Robinson & Sel-
let, 2018). A hivatkozott megközelítések közös jel-
lemzője, hogy az emberi közösségek és természeti 
környezet interakcióit vizsgálják, és tekintettel 
vannak arra, hogy az élelemtermelés elterjedését 
megelőzően ezek az interakciók sajátosan mobilis 
tájhasználati stratégiákba rendeződtek. Az embe-
rek számára hasznos erőforrások a pleisztocén 
során ugyanis azóta már nem tapasztalható mó-
don oszlottak el térben és időben (Gamble, 1999). 
A paleolitikum embere az erőforrás-ingadozáso-
kat részben mobilitással és migrációval ellensú-
lyozta (Bettinger et al., 2015; Binford, 1980; Clark 
et al., 2019; Kelly, 1995; Picin & Cascalheira, 2020). 
Tájhasználati stratégiáit következésképp csak 
részleteiben tudjuk vizsgálni egy régészeti lelőhe-
lyen, ami az egykori zsákmányterületnek egy kis 
szeletét reprezentálja, míg regionális léptékben 
vizsgálódva a zsákmányoló-gyűjtögető táj átte-
kintő képe tárul elénk (Barton et al., 2011; Kuhn 
& Miller, 2015; Maher & Conkey, 2019). Az egyes 
lelőhelyeken gyűjtött részeredmények így egy-
mást erősítve új összefüggéseket tárhatnak fel.

A paleolitikum regionális tájhasználati straté-
giáinak elsőszámú forrásai a pattintott kövek, me-
lyek előállítása, használata, karbantartása és eldo-
bása az egykori közösség mindennapjaiba ágyazva 
oszlott el időben és térben. A kőpattintás, ellentét-
ben például az agyag- vagy fémművességgel, csak 
kismértékben alakítja át a nyersanyagot, emellett 
reduktív folyamat, vagyis a megmunkálás anyag-
veszteséggel jár. A technológia e két jellemzője 
lehetővé teszi, hogy a pattintottkő leleteket egy-
máshoz rendelve rekonstruáljunk múltbéli tech-
nológaiai rendszereket. E módon több lelőhely 
tárgyait képesek vagyunk egy rendszerben ke-
zelni, ritka esetekben akár konkrét, fizikai illesz-
kedést is felfedezünk egymástól távol előkerült 
pattintott kövek között. A lelettípus sajátosságait 
kiaknázva elsősorban az egyesült államokbeli ku-

tatás vázolt fel összefüggéseket a lelőhelyeken ta-
lált pattintott kövek és a lelőhelyek egykori funkci-
ói, másképpen fogalmazva: az egykori közösségek 
eszköztechnológiai és tájhasználati rendszerei 
között (Andrefsky, 2009; Bamforth & Bleed, 1997; 
Barton & Clark, 2021; Brantingham, 2006; Collard 
et al., 2005; Fitzsimmons et al., 2020; Holdaway & 
Douglass, 2012; Holdaway & Davies, 2020; Kuhn, 
1992; Nelson, 1991; Robinson & Sellet, 2018; M. 
Shott, 1986; Torrence, 1983).

A vakarók, viszonylag kötött kialakítású esz-
közökként a természeti erőforrások kiaknázásá-
nak egy jellegzetes szegmensét jelenítik meg (de 
Sonneville-Bordes & Perrot, 1954). Traszeológiai 
és etnorégészeti kutatások alapján ezeket a disz-
tális végükön retusált eszközöket általában bőr, 
csont és növényi részek megmunkálásához hasz-
nálták (Beyries & Rots, 2008; Domingo et al., 2012; 
Shott & Weedman, 2007; Weedman Arthur, 2008). 

1. ábra. Acsa-Rovnya lelőhely földrajzi helyzete, domborzati 

képe és egyszerűsített földtani térképe. Világossárga: lösz és 

homokos lösz; narancssárga: agyag, homokkő; barna: derá-

ziós és lemosódott terület; sötétbarna: vulkanikus eredetű 

kőzetek; bordó: pattintásra alkalmas kőzetek; zöld: holocén 

fluviális üledék. Adatok: EOTR 1:10 000; Magyarország föld-

tani térképe, M=1:100 000. Ábra: Király Attila.
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A különféle tájhasználati modellekben ezért a 
feldolgozóeszközökhöz sorolják őket, melyek 
hangsúlyos jelenléte a telepen végzett tevékeny-
ségek jellegére, ebből adódóan a megtelepedés 
időtartamára, látogatottságának intenzitására is 
utalnak (Clark et al., 2019). A vakarók számos más 
tájhasználati jellemző felderítésére is alkalmasak. 
A retus intenzitása, a vakarók megújításának mér-
téke árulkodik a gondozó vagy alkalmi pattintási 
technológiákról, a készítők ezek által feltételezett 
mobilitási stratégiájáról, adott lelőhely használati 
idejéről (Blades, 2003; Morrow, 1997; Shott & Se-
eman, 2015; Shott & Weedman, 2007). A vakaró-
front mellett a szupportokon gyakran jelenik meg 
egyéb megmunkálás, ami tovább gazdagítja az 
eszközök értékelési lehetőségeit. Összességében a 
felső paleolit vakarók gyakorisága és formai vál-
tozatossága ígéretes tájhasználati markerré teszi 

a típust palimpszeszt helyzetekben is. A megtalá-
lás helye és a megtalált darabok funkciója nyitott, 
nagy időtartamot átfogó régészeti kontextusokban 
is valós kapcsolatban állnak egymással, ami adott 
tájszelet használati módjáról ad tájékoztatást füg-
getlenül a kulturális taxonómiai kérdésektől. Eze-
ket az előnyöket használom ki Acsa-Rovnya lelő-
hely vakaróinak vizsgálatakor. Kérdéseim, hogy 
1) az itt talált vakarók technológiai-morfológiai 
változatossága funkcionális, kulturális-kronológi-
ai, vagy vegyes okokra vezethető vissza, illetve 2) 
a vakarók jelenléte mit mond el a tájhasználatról 
a leletanyag által felölelt időszakra vonatkozóan.

Anyag és módszer
Acsa-Rovnya (1. ábra) az 1990-es évek óta is-

mert lelőhelyen Péntek Attila, Béres Sándor és 
Homola István felszíni gyűjtéseit követően T. Do-

1. táblázat. Acsa-Rovnya. A tanulmányhoz felhasznált pattintottkő leletanyag összetétele típus és nyersanyag szerint.

limnoszilicit tűzkő, kova radiolarit kvarcporfír egyéb összesen

db % db % db % db % db % db %

debitázs összesen 2193 78,5 20 0,7 7 0,3 14 0,5 54 1,9 2288 81,9

tömb 1047 37,5 5 0,2 33 1,2 1085 38,8

tömbszerű szilánk 364 13,0 7 0,3 2 0,1 373 13,3

szilánk 649 23,2 5 0,2 4 0,1 13 0,5 19 0,7 690 24,7

penge 89 3,2 3 0,1 1 0,0 1 0,0 2 0,1 96 3,4

lamella 15 0,5 15 0,5

preparációs elem 29 1,0 29 1,0

magkő 88 3,1 2 0,1 2 0,1 92 3,3

vakaró 166 5,9 5 0,2 2 0,1 1 0,0 174 6,2

kombinált és fúró 15 0,5 1 0,0 16 0,6

véső 24 0,9 24 0,9

tompított és csonkított 33 1,2 1 0,0 1 0,0 35 1,3

retusált és völgyelt 98 3,5 6 0,2 1 0,0 2 0,1 2 0,1 109 3,9

bifaciális eszköz 19 0,7 6 0,2 25 0,9

pikkelyes "retus" 31 1,1 1 0,0 32 1,1

Végösszeg 2667 95,4 36 1,3 11 0,4 22 0,8 59 2,1 2795 100,0
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bosi Viola végzett hitelesítő ásatásokat 2002-ben és 
2004-ben (T. Dobosi, 2008, 2010, 2013). Kb. 12000 
felszíni és kb. 350 ásatásból származó pattintottkő 
anyaga az ország egyik legnépesebb paleolit gyűj-
teményének számít. A leleteket magában foglaló 
talajréteget és a leletanyagot az ásató, megfelelő 
abszolút kormeghatározási eredmények hiányá-
ban, eszköztipológiai és rétegtani megfontolások 
alapján az Arcy interstadiális idejére keltezte (DO 
6–7, 31500–30000 BP). A felszíni gyűjtésekből és az 
ásatásokból származó leleteket T. Dobosi egy ösz-
szetartozó mintaként értelmezte, és szintén tipo-
lógiai megfontolások alapján fiatal Aurignacien-
nek határozta meg. Ugyanakkor megjegyzi, hogy 
a jellegzetes Aurignacien eszköztípusok közül 
több hiányzik, de a Gravettien taxon vezérleletei 
is; mindemellett az átmeneti iparokra jellemző bi-
faciális elemek és kaparók jelen vannak. T. Dobo-
si ezeket az „átmeneti” elemeket az Aurignacien 
anyag részének tekinti (T. Dobosi, 2013).

Ebbe a tanulmányba a doktori kutatásom ke-
retei között eddig feldolgozott acsai pattintott 
kövek (2795 db) kövek közül a megmunkálatlan 
leválasztásokat és a másodlagosan megmunkált 
darabokat, tehát eszközöket vontam be (1566 db), 
közöttük a mintát alkotó 174 vakarót (1. táblázat).

A darabok előállítási technológiái és a szup-
portok morfológiája szerint hat csoportot külö-
nítettem el. A technológiai vizsgálathoz Inizan 
munkáját (Inizan et al., 1999), illetve Mester és 
munkatársai erre alapuló magyar nyelvű cikke-
it (Holló et al., 2001, 2002, 2004) használtam fel. 
A szupport preferenciák további vizsgálatához a 
vakarók méretadatait vizsgáltam. Feltételezésem 
szerint, ha valamilyen méretbeli sajátosság ki-
tüntetett szempont volt a vakarók szupportjának 
kiválasztásában, akkor adott méretbeli jellemző-
ik megoszlása szignifikánsan eltér a leletanyag 
más csoportjainak hasonló jellemzőitől. A vizs-
gálatban csak a vastagság, a szélesség és a tömeg 
adatokat használtam fel, a hosszúságot nem. A 
vakarók disztális kiképzése és a tafonómiai hatá-

sok, törések miatt utóbbi méretadat nem feltétle-
nül reprezentálja a szupportok eredeti hosszát. A 
kőeszközök megmunkálásából, használatából és 
roncsolódásából eredő formaváltozás a vastagsá-
got érinti a legkisebb mértékben (Blades, 2003). A 
vakarók esetében előfordulhat vékonyítás a nyél-
be foglalás helyén, de ez a művelet általában a da-
rabok proximális és meziális szakaszait érinti, így 
a maximális vastagság ritkán sérül (Shott, 1995). A 
vakarókon végzett metrikus vizsgálatok általában 
a szélesség értéket is állandónak tartják, azon-
ban itt fontos megjegyezni, hogy a legtöbb ilyen 
vizsgálat szabályos pengéken készült vakarókra 
vonatkozott, melyek szélessége valóban keveset 
változik a szupport leválasztása és az eldobás kö-
zött (Blades, 2003; Morrow, 1997; Shott & Seeman, 
2015). Az acsai vakarók „robusztus” csoportjainak 
kialakításakor (ld. lejjebb) csökkenhetett az ere-
deti szélesség, ezért ezt a szélességre vonatkozó 
következtetéseket kellő óvatossággal kezelem.

A leíró statisztikák mellett a különböző tárgy-
csoportok méretadatainak összehasonlításához 
nem parametrikus Mann-Whitney U teszteket al-
kalmaztam. A Kolmogorov-Smirnov normalitásvi-
zsgálat alapján a hosszúság, szélesség, vastagság 
és súly adatok egyaránt nem-normális eloszlást 
mutatnak a teljes mintában (n = 1566, mindegyik 
esetben df = 1566, p < 0,001; 2. táblázat). A mintá-
ból képzett különböző csoportok méretadatainak 
eloszlása szintén nem-normális eloszlást követett 
(minden szilánk és penge: n = 1158; minden ép 
szilánk és penge: n = 700; minden vakaró: n = 174; 
minden ép vakaró: n = 90; minden egyéb eszköz: 
n = 234), a normális eloszlást követő jelenségek a 
szignifikancia szint alsó határán helyezkednek el 
(vakarók hosszúsága df = 174, p < 0.2; ép vakarók 
hosszúsága df = 90, p < 0,2, egyéb eszközök széles-
sége df = 234, p < 0,07). Az esetszám két csoportot 
kivéve 40 feletti, ami a centrális határeloszlás-tétel 
alapján indokolhatja a paraméteres próbák alkal-
mazását annak ellenére, hogy a változók többsége 
nem követi a normális eloszlást, de a csoportok-
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ban nem teljesültek a parametrikus páros tesztek-
hez előnyös robusztussági feltételek és szórásho-
mogenitás.

A morfológiai változatosság trendszerű együtt 
állásait főkomponens analízissel (principal com-
ponent analysis, ezentúl PCA) tártam fel, majd az 
eredményül kapott látens változók mentén hie-
rarchikus klaszteranalízissel csoportosítottam az 
eseteket (hierarchical clustering on principal compo-
nents, HCPC). A klasztereket végül összevetettem 
az előállítási módszerek szerinti csoportosítással. 
A vizsgálatban olyan változókat szerepeltettem, 
melyeket minden esetben lehetett mérni, az ada-
tokat nem torzította a darabok töredékessége, 
megfeleltek a PCA előfeltételeknek, és természe-
tesen relevánsak a kutatáshoz.

Különféle összetételű HCPC protokollok alkal-
mazása ismert a régészeti kőanalízisben (Jennings 
et al., 2015; Seeman et al., 2013), de inkább más 
tudományterületeken gyakoribb eljárás (Abdul-
hafedh, 2021; Maugeri et al., 2021). A gyűjtemény-
ben eddig 174 vakarója közül 150 esetben teljesült 
a PCHC vizsgálat minden feltétele. Tizenkét darab 
az adatfelvétel hiányosságai miatt nem kerülhe-
tett a vizsgálatba, tizenegy további darabot a min-
ta koherenciájának növelése érdekében zártam 
ki. Ez utóbbi eszközök a fő leletkoncentrációtól 
kissé távolabb, alacsonyabb térszínen kerültek 
elő. Végül egy további darab mind nyersanyagá-
ban (andezit), mind arányaiban eltért a lelőhelyen 
eddig megismert többi vakarótól, talán lamella-
magkőként hasznosították. Mivel a főkomponens 

2. táblázat. Acsa-Rovnya, a pattintott kő minta és csoportjainak leíró statisztikái.

Minta Paraméter
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Teljes minta 

(n=1566)

hosszúság (ép) 31,05 30,00 10,49 7,00 73,10 0,65 0,43 0,04 1566,0 0,00

szélesség 26,80 25,10 9,27 0,70 69,00 0,95 1,27 0,08 1566,0 0,00

vastagság 9,62 9,00 4,02 1,60 26,40 0,74 0,42 0,07 1566,0 0,00

tömeg 9,33 6,40 9,31 0,30 73,30 2,30 7,01 0,17 1566,0 0,00

Szilánkok 

(n=1158, ép 

n=700)

hosszúság (ép) 31,25 30,00 11,03 10,20 73,10 0,81 0,77 0,05 700,0 0,00

szélesség 26,92 25,20 9,67 0,70 67,40 0,86 0,88 0,08 1158,0 0,00

vastagság 9,41 8,80 4,08 1,60 26,40 0,77 0,52 0,07 1158,0 0,00

tömeg 8,84 5,40 9,50 0,30 73,30 2,44 7,70 0,18 1158,0 0,00

Vakarók (n=174, 

ép n=90)

hosszúság (ép) 29,97 31,00 8,97 12,80 52,00 0,11 -0,50 0,07 90,0 0,20

hosszúság 34,37 34,65 9,74 11,10 59,00 0,06 -0,03 0,04 174,0 0,20

szélesség 24,76 24,10 5,89 8,00 49,60 0,74 1,92 0,08 174,0 0,01

vastagság 10,48 9,75 3,69 4,00 20,10 0,80 0,09 0,09 174,0 0,00

tömeg 10,10 8,30 7,13 0,90 44,10 1,68 3,84 0,13 174,0 0,00

Egyéb eszközök 

(n=234)

hosszúság 29,43 28,90 7,72 10,30 53,50 0,38 -0,11 0,07 234,0 0,01

szélesség 26,04 25,40 7,00 11,00 51,40 0,65 0,57 0,06 234,0 0,07

vastagság 9,79 9,75 3,17 3,00 20,10 0,38 0,02 0,07 234,0 0,00

tömeg 7,43 5,95 4,80 1,30 24,80 1,20 1,24 0,13 234,0 0,00
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vizsgálat megbízhatóságának egyik feltétele leg-
alább 150 eset jelenléte, további darabokat nem 
iktattam ki. Ennek megfelelően számos széltében 
törött eszköz is a mintában maradt, ezek miatt a 
hosszúságot érintő változókat nem használhattam 
fel. A PCA során így elsősorban a vakarófront for-
mai és tafonómiai tulajdonságaira koncentráltam, 
másodsorban azokra a töredékes darabokon is 
mérhető morfológiai jegyekre, amik szignifikáns-
nak bizonyultak a szupport preferenciák eseté-
ben. A következő tíz változót állapítottam meg (2. 
ábra).

A vakarófront szélessége a megmunkálás két 
végpontjának távolsága a dorzális felület síkjában, 
milliméterben megadva. A vakarófront mélysége a 
vakarófront szélességét jelentő szakaszra merőle-
ges szakasz hossza milliméterben kifejezve, ami 
a vakarófront legtávolabbi pontjáig vezet. A va-
karófront hossza a szélesség két végpontja közötti 
távolság a darab disztális pereme mentén, milli-
méterben kifejezve. A retus magassága a távolság a 
ventrális és dorzális felületek között a darab mor-
fológiai tengelyének azon a pontján, ahol a retus 
eléri legnagyobb kiterjedését a darab proximális 

végének irányában. A retus hossza a megmunkálás 
proximális és disztális végei közötti legnagyobb 
távolság a dorzális felületen, milliméterben meg-
adva. A retusszöget a vakarófronton, a dorzális és 
ventrális felületek három helyen mért találkozási 
szögeinek átlagolásával, fok mértékegységben ad-
tam meg. A maximális vastagság a szupport ventrá-
lis és dorzális felülete közötti legnagyobb távolság 
milliméterben kifejezve. A maximális vastagság 
és a retus magasság közötti távolságot a morfológi-
ai tengely mentén mérjük milliméterben, és azt 
mutatja meg, hogy a darab legvastagabb pontja a 
vakarófront kezdeténél található, vagy sem. A ma-
ximális vastagság és a proximális vég közötti távol-
ság szintén milliméterben mért adat. A maximális 
szélesség szintén milliméterben mért adat, amit a 
vakarófront szélességével összevetve megközelítő 
képet kaphatunk arról, hogy a darab alakja a va-
karófront irányában szélesedik vagy keskenyedik.

A főkomponens analízis a tíz kiinduló változó 
által kijelölt multidimenziós vizsgálati tér egy-
szerűsítésére, a változók közötti összefüggések 
felderítésére szolgál (Hair et al., 2010; Ho, 2013; 
Jolliffe, 2002; Nguyen & Holmes, 2019; VanPool 

2. ábra. Acsa-Rovnya vakarók; 

a PCHC analíziséhez felhasznált 

kiinduló változók helye a szup-

portokon. 1: vakarófront széles-

sége, 2: vakarófront mélysége, 

3: vakarófront hossza, 4: retus 

magassága, 5: retus hossza, 6: 

retusszög, 7: maximális vastag-

ság, 8: maximális vastagság és 

a retus magasság közötti távol-

ság, 9: maximális vastagság és a 

proximális vég közötti távolság, 

10: maximális szélesség. Ábra: 

Király Attila.
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3. ábra. Acsa-Rovnya, vakarók, példák a szövegben tárgyalt technikai csoportokra. Pb 2003/413 – robusztus 1 csoport, Pb 

2003/418 – robusztus 2 csoport, Pb 2003/426, Pb 2003/429 – vékonyított csoport, Pb 2003/434 – egyéb csoport, Pb 2003/436 

– sima csoport, Pb 2003/454 – párhuzamos csoport. Ábra: a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött darabok alapján Király Attila.

3 CM

Pb 2003/413 Pb 2003/418

Pb 2003/426 Pb 2003/429

Pb 2003/434 Pb 2003/454Pb 2003/436



K I R Á LY  –  A C S A - R O V N Y A  V A K A R Ó I N A K  K O M P L E X  V I Z S G Á L AT A  |  1 1 3

& Leonard, 2011). A módszer közvetlenül nem 
megfigyelhető háttérváltozókat, vagyis faktorokat 
határoz meg a változók közti korrelációk alapján. 
A faktoranalízisek közül a PCA a mintában jelen 
lévő teljes változatosságot figyelembe veszi, és 
nem prediktív, hanem feltáró jellegű. Ezek a tulaj-
donságai teszik alkalmassá az acsai vakarók vizs-
gálatára, egyrészt, mert a nyitott kontextusú lele-
tanyag tagolásához a változók által képviselt teljes 
variabilitást kívántam használni. Másrészt, nem 
egy adott korszak vagy kultúra vakaróinak általá-
nos jellemzésére törekszem, csupán az előkerült 
leletek jobb megismerésére. A PCA használatának 
feltételei között szerepel a megfelelő esetszám, 
az intervallum- vagy arányskálán mért változók, 
melyek között megfelelő erősségű és geometriájú 
korreláció áll fent, illetve a lehető legkisebb szá-
mú outlier a mintában. A Kaiser-Meyer-Olkin-pró-
ba szerint az acsai minta alkalmas a vizsgálatra, 
a kapott faktorok megbízhatók (KMO = 0,724). 
A Bartlett-próba szintén arra utal, hogy az ele-
mek között megfelelően erős a korreláció (χ2 
(df = 45) = 1085,089, p < 0,000). A korrelációs táb-
lában található néhány túlzottan erős töltés, de a 
determináns értéke alapján nincs erős multikolli-
nearitás (D = 0,001).

A vizsgált változók eloszlása a mintán végzett 
Kolmogorov–Smirnov próbák alapján nem telje-
sítette a normalitás előfeltételét. A PCA azonban 
elég robusztus vizsgálat ahhoz, hogy ilyen esetek-
ben is alkalmazható legyen, különösen ha a vizs-
gálat célja a változók redukciója (Jolliffe, 2002, p. 
339; Zygmont & Smith, 2014). Ezt erősítette meg a 
normalizált adatokon végzett HCPC protokoll, ami 
szinte megegyező részeredményekre és végered-
ményre vezetett. A tanulmányban a standardizált 
adatokat használom annak érdekében, hogy min-
den vizsgálatba vont változó értékei azonos skálán 
szerepeljenek, ne fokban és milliméterben. A ma-
tematikai transzformációval kapott főkomponen-
sek mindegyikéhez sajátérték tartozik, ami azt 
mutatja meg, hogy adott faktor az adatállomány-

ban jelen lévő teljes variabilitás mekkora részét 
képviseli. Az egyszerűsítés érdekében csak azokat 
a faktorokat vettem figyelembe a vizsgálatban, 
melyek a változatosság legnagyobb részét hor-
dozzák, vagyis nagy sajátértékkel rendelkeznek. 
A releváns faktorok számát a Kaiser-kritérium, a 
könyökszabály, a varianciahányad és a Horn féle 
párhuzamosság-próba alapján határoztam meg 
(Josse & Husson, 2012; Patil et al., 2008). A köny-
nyebb értelmezhetőség kedvéért a faktorokat 
Promax módszerrel (κ = 4) forgattam, korrelációt 
feltételezve a faktortengelyek között. Végül min-
den vakaró egyedi értékeket kapott a változóként 
megtartott faktorok mentén.

A mintát ezt követően a faktorokra kapott ér-
tékek szerint, hierarchikus klaszteranalízissel 
csoportosítottam (Abdulhafedh, 2021; Hair et al., 
2010; Husson et al., 2010). Ez a vizsgálattípus ide-
ális a kis esetszámú minták esetében, ahol előze-
tesen nincs tudomásunk diszkrét halmazokról. A 
módszer minden esetet külön csoportként kezel, 
és fokozatosan egyre magasabb rendű halmazok-
ba rendezi őket adott tulajdonságaik egymástól 
való távolsága, különbsége szerint. A távolság 
megállapítására számos módszer létezik, az acsai 
vakarók esetében a Ward-eljárást használtam, 
ami a létrejövő klaszter varianciájának mérésén 
alapul, így optimális a főkomponensek által kép-
viselt multidimenziós terek kezeléséhez. A hasz-
nált klaszterek számát (4) a kapott dendrogram 
alapján állapítottam meg. A klaszterek minőségét 
variancia-analízissel (ANOVA) ellenőriztem, amit 
Tukey post-hoc teszttel egészítettem ki. Ezekkel a 
halmazok elkülönültségének mértékét határozták 
meg az egyes változók mentén, amiket a faktorok-
ból képeztem.

A vizsgálat utolsó lépéseként az eseteket a 
főkomponensek tengelyei mentén ábrázoltam a 
klaszterbe való tartozás és a kialakítás módja sze-
rint csoportosítva. Ezeket az összetett pontdiagra-
mokat már nem statisztikai módszerekkel, hanem 
kvalitatív módon értelmeztem. Az adatfelvétel 
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kézi tolómérővel és ékszermérleggel, illetve a Fiji 
morfometriai szoftver segítségével történt (Schin-
delin et al., 2012), a statisztikákhoz az SPSS 25.0 és 
JASP 0.14.1 szoftvereket, illetve a Horn féle párhu-
zamosság-próba esetében R-alapú webes appliká-
ciót használtam (Ho, 2013; IBM Corp, 2017; JASP 
Team, 2021; Patil et al., 2017).

Eredmények

Technológiai és morfológiai csoportok
A mintában szereplő 174 vakaró szinte mind-

egyike helyi, esetleg mátrai eredetű limnoszi-
licitből készült. Szupportjuk morfológiája és 
kialakításuk módja szerint hat csoportjukat kü-
lönítettem el. A vékonyított csoport (23 db) kiala-
kításának jellemzője, hogy a dorzális felszínen a 
morfológiai tengellyel párhuzamosan, proximá-
lis irányból nagyobb leválasztás negatívja látszik, 
ami az eszköz testét oldalnézetben elvékonyítja 
(3. ábra). A párhuzamos csoportba (70 db) a pár-
huzamos, egyirányú dorzális negatív mintázattal 
rendelkező, egyéb különleges kialakítást nélkü-
löző szupportok kerültek, általában párhuzamos 
oldalélekkel (3. ábra). A robusztus 1 csoport (15 db) 
vaskos szupportjainak dorzális felszínén, a mor-
fológiai tengely mentén magas gerinc húzódik 
végig. E gerincre merőlegesen alakító negatívok 
indulnak az oldalélek irányában; ezek a negatívok 
általában mélyek, szélesek, párkányos kifutásúak, 
nagy erő kifejtésére utalnak. Megjegyzendő, hogy 
sokszor az él irányából a gerinc felé is indulnak 
hasonló alakító leválasztások ezeken a darabokon 
(3. ábra). A megmunkálás eredménye hasonlít az 
elhasznált magkőperemet eltávolító karbantartó 
szilánkok morfológiájára, ahol a központi „gerinc” 
a magkő pereme, vagyis a leválasztási és debitázs-
felszínek találkozása. Fontos különbség, hogy a 
harmadik csoportba tartozó vakarók túlnyomó 
többségén a gerincre merőleges alakító negatívok 
teljesek, vagyis nem feltétlenül egy magkő debi-
tázsfelszínéről leválasztott szupportok részleges 

negatívjai. A gerinc felől induló negatívok vagy a 
vakaró szupportjának leválasztása után keletkez-
tek, vagy a leválasztása előtt, de alakítási célból, 
nem magkőredukció termékeinek tanújelei. Ez 
utóbbi esetben nem zárhatjuk ki, hogy a szup-
portok eredetileg gerincpengék vagy gerinc-szi-
lánkok (lame à crête) töredékei, az ezt feltételező 
magkőredukció jelenléte kimutatható a lelőhely 
anyagában (Demidenko & Usik, 1993). A robusztus 
2 csoport (9 db) megjelenésében a harmadik cso-
porthoz hasonlít azzal a különbséggel, hogy itt az 
élek felől a gerinc irányába tartó alakító negatívok 
uralkodnak a darabok morfológiáján (3. ábra). 
Ha a harmadik csoport darabjait gerinc-szilán-
kokként értelmezzük, akkor a negyedik csoport 
technológiai szempontból különbözik tőle, mivel 
itt kifejezetten a szupport formálása lehetett cél, 
nem a magkőé. A sima csoport (22 db) példányain 
a dorzális felszín a retust leszámítva sima, egy le-
választási negatív határozza meg (3. ábra). Végül 
az egyéb csoportba (35 db) tartoznak a több irányú 
dorzális negatív mintázattal rendelkező darabok 
és egyéb, a fenti kategóriákba nem illeszthető va-
karók (3. ábra).

A csoportok összességében két halmazra oszt-
hatók, ami a szupportok szélesség és vastagság 
értékein is megmutatkozik (4. ábra). Az első, má-
sodik és ötödik csoport példányai általában véko-
nyabbak, dorzális negatívjaik mintázatát illetően a 
debitázs előrehaladottabb fázisaiban keletkeztek, 
a debitázs pedig többnyire egy irányból történt, és 
párhuzamos élekkel rendelkező szilánkokat ered-
ményezett. A harmadik és negyedik csoportot 
magába foglaló halmaz robusztusabb vakarókból 
áll. A másik halmazhoz képest a szélesség adatok 
kissé szűkebben meghatározottabbak, bár alig 
térnek el az első halmaz értékeitől. A vastagság 
értékek viszont nagyobb határok között szórnak, 
és általában nagyobbak, mint az első halmazéi. A 
3–4 csoport példányai általában a szupport formá-
lásának erőteljes nyomait viselik, rövid és széles, 
pikkelyes sokszor párkányos kifutású negatívokat, 
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repedéseket. A szilánkok morfológiája a vakaró-
frontokra is hat, melyek általában magasabbak, 
egyéb megmunkálás pedig ritkábban fordul elő 
ezeken a darabokon.

Főkomponens- és klaszteranalízis
A PCA három olyan főkomponenst állapított 

meg, melyek a mintában (n = 150) jelenlévő válto-
zatosság több mint háromnegyedét magyarázzák. 
A három komponensre határozottan eltérő jellegű 
változók töltöttek jobban, tehát a komponensek 
jól elkülönülnek egymástól, amit post hoc varian-
ciaanalízis is alátámasztott (mindhárom kompo-
nens esetében a p < 0,000)(3. táblázat és 5. ábra).

Az első komponensre a vakarófront hossza 
(0,967), szélessége (0,914), mélysége (0,885) és a 
darab szélessége (0,801) töltött nagymértékben, 
ezek a változók a többi komponens által képviselt 
varianciában szinte nem játszottak szerepet (ér-
tékük < 0,0). A szélességgel kapcsolatos változók 
közötti összefüggés nem meglepő, a vakarófront 
mélysége viszont nem feltétlenül változik együtt 
a többi paraméterrel. Ha a vakarófront hosszúsá-
ga és szélessége nagy, a mélység viszont kicsi, ak-

kor a vakarófront alakja dorzális nézetben szinte 
egyenes, és a retus jó eséllyel meredek. Ha a mély-
ség nagy, akkor a vakarófront erősen ívelt vagy 
csúcsos. A paraméterek szoros korrelációja arra 
utal, hogy a vakarófront alakjára a pattintók külön 
figyelmet fordítottak – még esetleges újraélezések 
alkalmával is. A vakarófront és a szupport maxi-
mális szélessége közötti összefüggés az eszközök 
sziluettjének rögzítettségére enged következtetni.

A második komponens a vakarók vastagságá-
val kapcsolatos tulajdonságokat egyesítette, így 
a szupport vastagságát (0,916), a retus hosszát 
(0,855), magasságát (0,914), és kisebb mértékben a 
retusszöget (0,555). A retus magassága és a vastag-
ság között egyértelmű összefüggés áll fent, a retus 
hossza viszont a retusszög függvényében is válto-
zik: a meredek retus inkább rövidebb, a kevésbé 
meredek retus inkább hosszabb.

A harmadik komponens tartalmazza a hosz-
szúságra is utaló változókat, hiszen a vastagságo-
kat a morfológiai tengely mentén mértem. Ezek 
a változók azt hivatottak bemutatni, hogy hol he-
lyezkedik el az eszközök legvastagabb szakasza: 
a munkaélt támogatja, vagy inkább a proximális 
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4. ábra. Acsa-Rovnya, hegedű- és dobozdiagramok a pattintott kövek szélesség- és vastagságadatairól. A dobozdiagramokon 

medián, második kvartilis, negyedik kvartilis és outlierek (pontok) láthatók. Balra: a vakarók technikai csoportjainak széles-

ségadatai. 1: vékonyított csoport (23 db); 2: párhuzamos csoport (70 db); 3: robusztus 1 csoport (15 db); 4: robusztus 2 csoport 

(9 db); 5: sima csoport (22 db); 6: egyéb csoport (35 db). Jobbra: a vakarók technikai csoportjainak vastagságadatai, az előző 

ábraszegmenssel megegyező bontásban. Ábra: Király Attila.
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rész rögzítésében (markolásában vagy nyelezé-
sében) vesz részt. A mintában ugyan széltükben 
törött, tehát megrövidült darabok is szerepelnek, 
de a változók így is képesek a vastagság helyének 
jellemzésére, hiszen vagy a vakarófrontnál vasta-
godnak meg, vagy szükségszerűen a munkaéltől 
proximális irányban. A komponens végül erősen 
inverz összefüggésre derített fényt: ha a szupport 
maximális vastagsága és a retus magassága közöt-
ti távolság (-0,909) csekély, akkor a maximális vas-
tagság helye viszonylag távol esik a lelet proximá-
lis permétől (0,803). Ha a szupportok vastagsága 
egész hosszukban viszonylag állandó lenne, ilyen 
összefüggés nem volna megfigyelhető. Az acsai 
vakarók vagy a disztális, vagy a proximális végük 
felé határozottabban vastagabbak, amiben két-
ségkívül szerepet játszik a sok esetben megfigyelt 
proximális vékonyítás.

A klaszteranalízis eredményeképp négy szig-
nifikánsan különböző halmazt állapítottam meg 
(6. ábra). A kékkel jelölt klaszter esetei jellemző-

en vastagabb szupporton készült darabok, a va-
karófront alakja és kiterjedése, a szupport egyéb 
dimenziói kevésbé fontos paraméterek. A pirossal 
jelölt klaszter ezzel ellenétes trendeket ölel fel, a 
vékonyabb szupportokat tartalmazza, melyeknél 
viszonylag hosszú és mély a vakarófront, és álta-
lában távolabb esik a szupport legvastagabb sza-
kaszától. A sárga klaszter az első főkomponens 
mentén egy harmadik markáns csoportot alkot a 
kék és piros elemekkel szemben: kevésbé vastag, 
kevésbé széles darabok tartoznak ide rövidebb va-
karófronttal, ami közelebb helyezkedik el a szup-
port legvastagabb szakaszához. A zöld klaszter 
elemei az első és második főkomponens mentén 
viszonylag egyenletesen oszlanak el, de a harma-
dik főkomponens esetében negatív irányban he-
lyezkednek el, vagyis a darabok vastagsága egész 
hosszukban viszonylag egyenletes lehet. Különö-
sen érdekes eredmény, hogy a technológiai cso-
portok példányai nem különülnek el erőteljesen 
a klaszterek szerint is. Gyenge trendek, hogy a 
robusztus csoport darabjai inkább a kék és a zöld 
halmazokban szerepelnek, illetve a vékonyított, 
párhuzamos és sima darabok inkább sárga vagy 
vörös halmazokhoz tartoznak.

Szupport preferenciák a méretadatok alapján
A vakarók, a többi eszköz és a kollekció egyéb 

szilánkjának méretadatait annak érdekében ha-
sonlítottam össze, hogy a lelőhelyen belüli prefe-
renciákra következtessek az eszközök kialakítását 
illetően (4. táblázat és 7. ábra). A vakarók és a 
megmunkálatlan szilánkok összevetéséből kide-
rül, hogy a keskenyebb és vastagabb szupportok 
preferáltak a vakarókhoz. A vakarók szélessége 
(24,76 mm) szignifikánsan kisebb a megmun-
kálatlan szilánkokénál (26,92 mm), U = 91726, 
Z = -1,907, p = 0,028 (egyoldalú), és a vakarók vas-
tagsága (10,48 mm) szignifikánsan nagyobb a meg-
munkáltalan szilánkokénál (9,41 mm), U = 83373, 
Z = -3,675, p < 0,000 (egyoldalú). A vakarók szé-
lessége (24,76 mm) szignifikánsan kisebb, mint 

3. táblázat. Acsa-Rovnya vakarók, a főkomponensek tölté-

sei a kiinduló változókra.

Paraméter FK
1

FK
2

FK
3

vakarófront hossz (bl) 0,967 -0,054 0,006

vakarófront szélesség (bw) 0,914 0,028 0,027

vakarófront mélység (bd 0,885 -0,096 -0,089

maximális szélesség (w) 0,801 0,033 0,009

maximális vastagság (t) 0,042 0,916 -0,161

retus magassága (rh) 0,030 0,914 0,115

retus hossza (rl) 0,093 0,855 0,118

retusszög (ra) -0,234 0,555 -0,134

(t) - (rh) távolság 0,014 0,267 -0,909

(t) - proximális vég táv -0,037 0,224 0,803

PCA faktorkinyerés, Promax rotáció Kaiser normalizáció-

val, a függvény 4 iterációban konvergens.
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a többi feldolgozóeszközé (28,31 mm), U = 14956, 
Z = -3,598, p < 0,000 (egyoldalú); a vastagságaik kö-
zött azonban nincs számottevő különbség (10,48 
és 10,16 mm, U = 17995, Z = -0,871, p = 0,185 (egy-
oldalú)). A vakarók és az armatúrák közötti mé-
retkülönbségek jól érzékelhetők. A vakarók szé-
lessége szignifikánsan nagyobb az armatúrákénál 
(20,1 mm), U = 781, Z = -2,903, p = 0,001 (egyolda-
lú), vastagságuk szintén szignifikánsan nagyobb 
(armatúrák: 7,82 mm, U = 798, Z = -2,822, p = 0,002 
(egyoldalú)). Az összes eszköz és a megmunkálat-
lan szilánkok közötti méretviszonyok szelídebbek, 
amit részben az armatúrák jelentősen kisebb át-
lagos mérete okoz. A megmunkálatlan szilánkok 
és az eszközök szélessége (26,92 és 26,47 mm) 
között nincs szignifikáns különbség, U = 235351, 
Z = -0,112, p = 0,455 (egyoldalú). A megmunkálat-

lan szilánkok vastagsága azonban még így is szig-
nifikánsan alacsonyabb az eszközökénél (9,41 mm 
és 10,21 mm), U = 206382, Z = -3,800, p < 0,000 (egy-
oldalú). A méretadatok közül a vakarók csoportját 
a jól definiált, 20–35 mm közötti szélességük külö-
níti el mind az egyéb feldolgozóeszközöktől, mind 
az armatúráktól, mind az eszközkészítésre opti-
mális egyéb szilánkoktól. Vastagságban az átlag-
tól inkább a gracilis armatúrák térnek el, a többi 
tárgykategória e tekintetben hasonló. A hosszúság 
adatokat a töredezettség miatt nem értékeltem.

Diszkusszió
A „robusztus” és „gracilis” technológiai cso-

portokba sorolt vakarók szupportja és kialakítá-
sa különböznek egymástól, azonban nem kizárt, 
hogy a szupportok egyetlen magkőredukciós me-

(t) - (rh) távolság

(t) - proximális vég táv

maximális vastagság (t)

retusszög (ra)

retus hossza (rl)

retus magassága (rh)

maximális szélesség (w)

vakarófront hossz (bl)

vakarófront mélység (bd)

vakarófront szélesség (bw)

FK3

FK2

FK1

5. ábra. A főkomponens 

analízis eredményét ábrá-

zoló ösvénydiagram. A zöld 

vonalak pozitív, a vörös 

vonalak negatív korrelációt 

jelentenek, a vonalak vas-

tagsága a korreláció erőssé-

gére utal. Ábra: Király Attila.
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egyéb csoport (34 db)

sima csoport (22 db) 

robusztus 2 csoport (9 db)

robusztus 1 csoport (15 db) 

párhuzamos csoport (70 db)

vékonyított csoport (23 db)

4. klaszter

3. klaszter 

2. klaszter

1. klaszter 

6. ábra. Acsa-Rovnya 

vakarók, a PCHC analízis 

eredménye. Fent: az 1. és 

2. főkomponensek mentén, 

a technikai csoportok 

viszonylatában. Középen: 

az 1. és 3. főkomponen-

sek mentén, a technikai 

csoportok viszonylatában. 

Lent: a 2. és 3. főkompo-

nensek mentén, a technikai 

csoportok viszonylatában. 

A színek klasztereket, 

a formák technológiai 

csoportokat jelölnek. Ábra: 

Király Attila.
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tódus termékei (Ld. pl. Bataille & Conard, 2018). 
A vaskos, alakítási nyomokat viselő szilánkok a 
magkövek kezdeti megmunkálási fázisához ille-
nek, míg a szabályos sziluettű, vékonyabb, unipo-
láris dorzális mintázatú darabok a magkőredukció 
debitázs fázisának termékei. Erre az összefüggés-
re utal a nyersanyagfelhasználás. A limnoszilicit 
tömbök rosszabb minőségű, zárványos és kérges 
külső szakaszai inkább a robusztus vakarók nyers-
anyagai, a finomabb megmunkálású daraboknak 
általában a nyersanyaga is jobb minőségű, keve-
sebb zárvánnyal terhelt. A debitázs egyéb jellem-
zői nem térnek el nagymértékben a csoportok 
között: ha a bázis nem megmunkált vagy törött, 
a talonok túlnyomó többsége sima, a leválási szög 
pedig derékszögű vagy enyhén tompaszögű.

A vakarók szélesség és vastagság adatai a ro-
busztus-gracilis kettősséget támogatják, ezen felül 
kis különbségeket mutatnak. Bár a hosszúság ada-
tokat a statisztikai vizsgálatból kizártuk, érdemes 
megemlíteni, hogy az ép vakarók (n = 76) átlagos 
hossza 40,3 mm, a szándékosan tört daraboké 
(n = 23) 28,7 mm, a törötteké (n = 61) 28,9 mm, 
míg a disztális és proximális végen is megmun-
kált dupla vakaróké (n = 14) 35,4 mm. A feldolgo-
zóeszközök (n = 218) áltaghossza 34,5 mm, az ép 
megmunkálatlan szilánkoké (n = 700) 31,2 mm, az 
összes szilánké (n = 1158) pedig 29,9 mm. Ebből 
azt az előzetes következtetést szűrhetjük le, hogy 
az átlagosnál hosszabb szupportokat választották 
vakarók kialakítására, de a rövidebb szilánkokat is 
felhasználták, amint azt a proximális és disztális 
szakaszokon egyaránt megmunkált kettős vakarók 
mutatják. A kettős vakarók gyakrabban fordultak 
elő a gracilis technológiai csoportokban, hasonló-
an az egyéb megmunkálásokhoz (pl. retusált olda-
lél), ami e darabok hosszabb használati idejére is 
utalhat. Az acsai vakarók újrahasznosításának és 
újraélezésének kérdésével egy következő kutatás-
nak érdemes foglalkoznia.

A főkomponens analízis a várt összefüggése-
ket erősítette meg a metrikus változók között. Az 

első főkomponens a vakarófront kiterjedését és 
lefutását a szupport szélességével kapcsolta össze. 
A második főkomponens alapján a vakarófront 
meredeksége és mélysége javarészt a szupport 
vastagságának funkciója. A harmadik főkompo-
nens inverz kapcsolatot állapított meg a proximá-
lis és a disztális vég (vakarófront) között a szup-
port legvastagabb szakaszának helyét illetően. Bár 
nem törvényszerű, hogy ez a két paraméter együtt 
változzon, a vakarófront sokszor a vakarók szup-
portjának legvastagabb része, következésképp 
távol helyezkedik el a proximális végtől. Ezért is 
érdekes a klaszteranalízis zöld csoportja, ahol ez 
az összefüggés nem rendelkezett túl erős töltéssel, 
ami alapján e szupportok vastagsága viszonylag 
egyenletesnek mondható.

A klaszteranalízis megmutatta, hogy nincs 
kitüntetett együttállás egy technológiai csoport 
és egy klaszter között, a technológiai csoportok 
példányai szinte egyenlő mértékben szóródnak 
a négy megállapított halmazban. Ezt a jelensé-
get többféleképpen értékelhetjük, melyek közül 
az első, hogy a csoportképző változókat rosszul 
állapítottam meg a technológiai és statisztikai 
vizsgálat tervezésekor. Egy következő értelmezési 
lehetőség, hogy a HCPC analízis során figyelembe 
vett morfológiai jellemzők együttállásai egyaránt 
érvényesek a gracilis és robusztus technológi-
ai csoportok vakaróira. A kőnyersanyagból és a 
szupportok méreteiből adódó kényszerek min-
denképp okai a homogén szóródásnak, például 
egy szilánk vastagsága meghatározza a vakaróre-
tus meredekségét vagy mélységét. A morfológiai 
hasonlóságok, a vakarók szűk méretspektruma 
e kényszereken felül arra utalnak, hogy a külön-
böző technológiai csoportokba tartozó vakarók 
hasonló magkőredukciós folyamatok termékei 
lehetnek, hasonló szupport preferenciáknak en-
gedelmeskedtek, illetve használatuk spektruma 
átfedésben volt. Használati nyomelemzés nélkül 
csak feltételezni tudjuk a különböző vakaró for-
mák – technológiai csoportok – funkcionális kü-
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lönbségeit. A vékonyított bázisú darabokat talán 
nyélbe foglalták, a szándékosan tört és kettős va-
karók pedig lehettek újrahasznosított példányok.

A vizsgálat eredményei alapján nem dönthető 
el biztonsággal, hogy a vakarók előállítási módja-
inak különbözősége időbeli, régészeti taxonómiai 
(„kulturális”) vagy funkcionális okokra vezethe-
tő-e vissza. A különböző technológiai csoportokba 
tartozó vakarókról mindenesetre nem állítható, 
hogy különböző iparok eszközei, hiszen lehettek 
egyazon magkőredukciós folyamat termékei, mé-
reteik hasonlóak, funkciójuk pedig jelenlegi tudá-
sunk szerint egyezik. A magasvakarók esetében 
felmerülhet annak lehetősége, hogy az eszközt 
lamellamagkőként hasznosították. Acsán meg-
felelő hosszúságú és szabályos formájú lamellák 
leválasztására egyik vakaróként meghatározott 
eszközön sincs bizonyíték, az ilyen példányokat a 
magkövek közé soroltam. A vakarók funkciója így 
a névben említett vakarás lehet.

A vizsgált acsai kollekció vakaróinak és egyéb 
elemeinek összevetéséből több, a lelőhely funkci-
ójára utaló következtetést vonhatunk le. A leleta-
nyag mennyisége magyarországi viszonyok között 
kivételesen magas, ami a hely fontos tájhasználati 

szerepét jelzi, akár egy hosszabb, akár több rö-
videbb megtelepedés eredménye (Barton et al., 
2011; Clark et al., 2019). A retusált eszközök ará-
nya a készleten belül alacsony, T. Dobosi (T. Do-
bosi, 2013) közlése alapján 7390 vizsgált darabból 
537 (7,3%). A kevés eszköz a helyi nyersanyagfor-
rásból származó töredékek nagy mennyiségének 
függvénye. Nyersanyagban gazdag területekre 
általában jellemző a több retusált eszközzel járó 
gondozó technológiák elmaradása, hiszen az 
újabb és újabb szupportok beszerzése nem jár je-
lentős energiabefektetéssel (Kuhn & Miller, 2015). 
A dupla vakarók és a kombinált eszközök jelenléte 
mégis egyfajta takarékoskodásra utal, ami a helyi 
nyersanyag rossz minőségére vezethető vissza – 
a homogén szövetű, zárványoktól mentes, tehát 
jobban pattintható darabok intenzív megmunká-
lás alá estek. A vakarók aránya az eszközök között 
minden számítás szerint magas Acsán: T. Dobosi 
mintájában 327 darab (60,9%) (T. Dobosi, 2013), az 
itt vizsgált mintában 174 darab (42,6 % a 408 esz-
köznek). Az egyéb feldolgozóeszközöket is figye-
lembe véve az armatúrák abszolút kisebbségbe 
kerülnek a kollekcióban. Ez a megoszlás árulkodó 
a lelőhelyen végzett tevékenységek jellegét illető-
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7. ábra. Acsa-Rovnya, hegedű- és dobozdiagramok a pattintott kövek szélesség- és vastagságadatairól. A dobozdiagramokon 

medián, második kvartilis, negyedik kvartilis és outlierek (pontok) láthatók. A: a vizsgált minta (n = 1566) szélességadatai: 

vakarók (n = 174), egyéb feldolgozóeszközök (n = 218), armatúra (n = 16), megmunkálatlan szilánkok (n = 1158). B: a vizsgált 

minta vastagságadatai, az előző ábraszegmenssel megegyező bontásban. Ábra: Király Attila.
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en, jelenlegi tudásunk szerint talán alaptáborról 
van szó, ahol az erőforrások feldolgozása és fo-
gyasztása zajlott (Ld. pl. Domingo et al., 2012).

A rovnyai lelőhelyen a feltáró technológiai és 
tipológiai érvek alapján egy régészeti taxon, az 
Aurignacien jelenlétét határozta meg (T. Dobosi, 
2013). A lelőhely revíziójának jelenlegi állása sze-
rint Gravettien elemek nem fordulnak elő az acsai 
anyagban, viszont akár több korai felső paleolit ta-
xon nyomai jelen lehetnek. A leletanyag akár egy, 
akár több régészeti kultúrához tartozó csoportok 
anyagi lenyomata, a rovnyai dombtetőn hason-
ló tevékenységeik nyomai maradtak fent, ami a 
tájszelet hasonló hasznosítását feltételezi a korai 
felső paleolitikum idején, és elhagyását a felső pa-
leolitikum későbbi szakaszaiban. A megtelepedés 
dombtetőn található 260–270 méter tengerszint 
feletti, 106 méter relatív magasságban. A Dobosi 
által meghatározott taxont figyelembe véve, az 
Arcy interstadiális idején a megtelepedés a hason-
ló tájegységeken végzett paleoökológiai kutatások 
alapján kevert tajgaerdőkkel kísért Galga-völgy és 
a lucfenyős-sztyeppés vegetációjú Rovnya domb 
területére esett (pl. Feurdean et al., 2014; Sümegi, 

2014; Sümegi et al., 2019). Pozíciója megfelel az 
Aurignacient jellemző települési mintának, 150–
300 méter közötti hegylábi környezet, ahonnan 
többféle bióma könnyen elérhető (Hauck et al., 
2018). A Galga formájában az állandó vízforrás 
is közel esett (2090 m), a pattintáshoz szükséges 
nyersanyagok szintén helyben elérhetők voltak. 
A láthatósági vizsgálatok érdekes pozíciót rajzol-
nak ki a lelőhely számára (8. ábra). Acsa-Rovnya 
láthatósága kifejezetten rossz a vizsgált terület 
különböző korú lelőhelyeiről. A régió többi terü-
letéhez, főleg a patakok menti területekhez ké-
pest maga a domb is kevésbé látható. Acsát csak 
néhány lelőhelyről látni, és fordítva, ezek: Püs-
pökhatvan-Takács-hegy, Acsa-Provosznya, Erdő-
kürt-Cigány-part, Erdőkürt-Szedmina. Utóbbi egy 
holocén korú lelőhely, a többi mind korai felső 
paleolitikusnak mondott, de jelenleg közöletlen 
leletanyag (Péntek & Zandler, 2016). Ezeket az ada-
tokat figyelembe véve a rovnyai dombtető a korai 
felső paleolitikum idején kevésbé volt alkalmas 
vadászatra, mert a feltételezett zsákmányállatok 
vonulását lehetővé tevő folyóvölgytől távolabb he-
lyezkedett el. Kevésbé volt alkalmas limnoszilicit 

4. táblázat. Acsa-Rovnya, a vizsgált kollekció különböző szegmenseinek és változóinak páronkénti összevetése Mann-Whit-

ney U próba segítségével. 

1. csoport n 2. csoport n Változó
Mann- 

Whitney U

As
ym

p.
 si

g.
 

(2
-ta

ile
d)

M
C 

si
g.

 

(2
-ta

ile
d)

M
C 

si
g.

 

(1
-ta

ile
d)

r (
eff

ec
t 

si
ze

)

Vakaró, összes 174 Szilánk, összes 1158 Szélesség 91726,000 0,057 0,057 0,028 -0,052

Vakaró, összes 174 Szilánk, összes 1158 Vastagság 83373,500 0,000 0,000 0,000 -0,101

Vakaró, összes 174 Armatúra 16 Szélesség 781,000 0,004 0,004 0,001 -0,211

Vakaró, összes 174 Armatúra 16 Vastagság 798,000 0,005 0,004 0,002 -0,205

Vakaró, összes 174 Feldolgozóeszköz 218 Szélesség 14956,000 0,000 0,000 0,000 -0,182

Vakaró, összes 174 Feldolgozóeszköz 218 Vastagság 17995,500 0,384 0,379 0,185 -0,044

Szilánk, összes 1158 Eszköz, összes 408 Szélesség 235351,500 0,911 0,915 0,455 -0,003

Szilánk, összes 1158 Eszköz, összes 408 Vastagság 206382,000 0,000 0,000 0,000 -0,096

A Monte Carlo szimuláció 10000 mintatáblán alapszik.
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8. ábra. Acsa-Rovnya és környezete. A fehér vonalak a vizsgált lelőhelyek közötti látási kapcsolatot fejezik ki. A nagyméretű 

piros ponttal jelzett Acsa-Rovnya körül gyűrűzik a szürkével jelzett beláthatósági terület: a sötét árnyalatú részeken felismer-

hető egy személy kiléte; a közepes árnyalatú részeken felismerhető, hogy személyről van szó; a világosabb részeken észlelni 

lehet a mozgást, ez a látótávolság határa. Adatok és térkép: Király Attila.

nyersanyag gyűjtésére, mivel a kibúvások mint-
egy két kilométerre délnyugatra, szintén a Galga 
völgyének peremén elhelyezkedő domboldalakon 
voltak elérhetők. Pozíciója stratégiai szempont-
ból optimális lehetett, az említett erőforrásoktól 
kéznyújtásnyira, mégis védett helyen, feltehető-
en egykorú táborokra való rálátással, illetve köz-
vetlenül egy ÉNy-DK irányú eróziós völgy fölött, 
ami az Ecskendi-hátat átvágva összeköttetést biz-
tosított a Galga és a Zagyva völgye között. Ezzel a 
paleoökológiai és települési képpel harmonizál a 
leletanyag mérete, összetétele, és a vakarók által 
sugallt funkciója.

Más Aurignaciennek meghatározott leleta-
nyagokkal összevetve a vakarók aránya az eszköz-

készlet többi eleméhez képest magas Acsán, az 
armatúrák csoportja azonban Istállóskő felső kul-
túrrétegét leszámítva minden lelőhelyen erősen 
alulreprezentált (5. táblázat). A feldolgozóeszkö-
zök és armatúrák egymáshoz viszonyított aránya 
további magyarázatot igényel. Az Aurignacien 
sensu lato iparok esetében a különféle lamellákat 
tartja számon vadászfegyverek elemeiként a ku-
tatás (Teyssandier et al., 2010). A magyarországi 
lelőhelyeken emellett ide sorolhatunk különféle 
retusált hegyeket, esetleg csonkított darabokat, 
melyek lehettek kézben tartott vadászfegyverek 
részei (Shea & Sisk, 2010). Az armatúrák alulrep-
rezentáltsága nem feltétlenül tükrözi az egykori 
megtelepedések szerepét a regionális tájhaszná-
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latban. A kisméretű lamellákat kis valószínűség-
gel találjuk meg felszíni gyűjtéskor, és szintén kis 
valószínűséggel maradtak ránk a korai ásatások 
nagyléptékű feltárási módszerei mellett. Nem 
zárhatjuk ki a félreértelmezés lehetőségét sem, 
hiszen használati nyomelemzés hiányában a hegy 
morfológiával rendelkező darabokat az armatú-
rák közé, egy egyszerű szilánkot pedig a debitázs 
osztályba sorolunk. Gravel-Miguel és munkatársai 
kísérlete emellett meggyőzően mutatja be, hogy 
az armatúrák általában olyan helyeken kerülnek 
eldobásra, melyek elenyésző eséllyel kerülnek 
régészeti kutatás látóterébe (Gravel-Miguel et al., 
2021). Az értelmezést tovább gazdagítják a szerves 
anyagból készült leletek, hiszen a korai Aurignaci-
en egyik vezérleletének az agancshegyek számíta-
nak, melyeket vadászfegyverkét értékel a kutatás 
(Doyon, 2020; Tartar, 2015). Emellett egyéb esz-
közök, így vakarók is egészen biztosan készültek 
csontból és más szerves anyagokból (Tartar, 2012). 
Nyíltszíni korai felső paleolitikus lelőhelyeink túl-
nyomó többségén tafonómiai okokból egyáltalán 
nem maradtak ránk szerves anyagú leletek, így 
potenciális vadászfegyverek sem (pl. Chu et al., 
2018). Nagy mennyiségű agancsból készült tárgy 
ismert viszont Istállóskőn, közöttük legalább 23 
hasított alapú és 9 csapott bázisú hegy az alsó 
leletes rétegből (Markó, 2017; T. Dobosi, 2002). 
Markó a lelőhely elzárt topográfiai helyzete, idő-
szakos látogatottsága, a kis mennyiségű pattintott 
kő leletanyag, azon belül az eszközkészítésre utaló 
hulladék kis mennyisége, valamint a hegyek je-
lenléte alapján időszakos vadásztanyának írta le a 
sziklaüreget (Markó, 2017). Tájhasználat terén ez 
a meghatározás kiváló ellenpólust képez az acsai 
lelőhellyel, fenntartásokkal kezelve az armatúrák 
hiányát az összehasonlításba vont lelőhelyeken.

Konklúziók
Ebben a tanulmányban a főkomponens és 

klaszteranalízis az acsai vakarók olyan morfológiai 
és tipológiai jegyeit érintette, melyekkel általában 

ezt az eszköztípust jellemezzük. A főkomponen-
sanalízis során megállapított faktorok összetevői 
egymással jórészt allometrikus kapcsolatban álló 
morfometriai változók. A klaszteranalízis így el-
sősorban a vakarók vastagsága és a szupport leg-
vastagabb szakaszának helye, illetve a retus ebből 
eredő tulajdonságai alapján különített el halma-
zokat. A szupport preferenciák és eszközkészítési 
módszerek alapján megállapított technikai cso-
portok nem igazodtak ezekhez a klaszterekhez. A 
robusztusabb, durvábban megmunkált és a gon-
dosabban megmunkált, gracilis eszközök közötti 
különbséget sokkal inkább a szupportok eltérő 
minőségű nyersanyaga, és a magkőredukcióban 
betöltött eltérő szerepeik okozzák. Előbbiek a re-
dukció előkészítő vagy kezdeti fázisaiban kelet-
kezhettek, anyaguk általában rosszabb minőségű, 
zárványos. Utóbbiak általában a redukció debitázs 
fázisának homogénebb nyersanyagú termékein 
készültek, így kidolgozásuk is szabályosabb, keve-
sebb pattintási hibával. E technológiai csoportok 
a metrikus adatok szerint hasonló méretű eszkö-
zökből állnak, melyekre a HCPC vizsgálat szerint a 
használattal járó morfológiai változások, például 
a törések vagy a retus alakjának változása viszony-
lag egységes módon hatottak. A leletanyag többi 
részével összevetve az is látszik, hogy a vakarók 
szupportjai általában keskenyebbek és vastagab-
bak a többi feldolgozóeszköznél és a megmunká-
latlan szilánkoknál, de mérettartományuk szűk, 
nincsenek kiugró különbségek, leszámítva az ar-
matúrákat.

A tanulmány első kérdésére, az acsa-rovnyai 
vakarókban jelentkező változatosság okaira a vizs-
gálat nem adott kizárólagos választ, de a leggazda-
ságosabb magyarázat szerint az okok inkább funk-
cionálisak mint kulturálisak vagy korszakosak. A 
vakarók nagy mennyiségben a felső paleolitikum-
tól kezdve jelennek meg az európai leletanyagok-
ban, így joggal feltételezhetjük itt is ezt a maxi-
mális kort. A Gravettienre jellemző eszközök és 
pattintási metódusok teljes hiányában az acsai le-
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letanyag alsó korhatárát a korai felső paleolitikum 
végére tehetjük. Ezen az időszakon belül jelenleg 
az Aurignacient (Chu et al., 2020), egy közelebbről 
nem azonosított korai felső paleolit ipart (Bu-
dek et al., 2013), illetve a szeletai átmeneti ipart 
(Mester, 2018) ismerjük hazánk területén, pontos 
kronológiai kapcsolatuk azonban máig vitatott. 
Mindhárom taxon kollekcióiban ismertek vaskos 
pengéken és szilánkokon készült vakarók, me-
lyek akár lelőhelyenként nagy tipológiai változa-
tosságot mutatnak. Az acsai leletanyag akár több 

taxonhoz is sorolható – ez jelenleg revízió tárgya 
–, de az egységes nyersanyag, méretarányok és a 
magkőredukció szempontjából egymást kiegészí-
tő technológiai csoportok nem indokolják a min-
ta felosztását vélt kulturális vagy esztétikai érvek 
mentén, csupán nem mondanak ellent neki. A kü-
lönböző kivitelű vakarók funkcionális-tafonómiai 
értékelése egy következő kutatás tárgya.

Az acsa-rovnyai lelőhely tájhasználati jellem-
zőiben szintén egységesség figyelhető meg. A 
nagy mennyiségű pattintott kő a helyszín intenzív 

5. táblázat. Pattintott kövek típusainak megoszlása néhány Aurignaciennek meghatározott felső paleolitikus lelőhelyen. 
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Acsa-Rovnyac NyFA 327 60,9 13 2,4 197 36,7 537 7,3 57 0,8 6796 92,0 7390

Legénd- 

Hosszú-földek
NyF 25 23,8 6 5,7 74 70,5 105 7,1 26 1,7 1358 91,2 1489

Nagyréde 1 NyF 66 58,9 0 0,0 46 41,1 112 8,6 105 8,0 1088 83,4 1305

Nagyréde 2 NyF 43 54,4 0 0,0 36 45,6 79 4,2 71 3,8 1735 92,0 1885

Andornaktálya- 

Zúgó-dűlő 

felső rétegd

NyA 4 16,7 4 16,7 16 66,7 24 17,1 7 5,0 109 77,9 140

Andornaktálya- 

Alsó-tető
NyF 4 21,1 0 0,0 15 78,9 19 14,5 7 5,3 105 80,2 131

Andornaktálya- 

Rózsa-hegy
NyF 12 48,0 0 0,0 13 52,0 25 9,0 5 1,8 246 88,5 278

Demjén- 

Pünkösd-hegy
NyF 31 46,3 0 0,0 36 53,7 67 9,0 32 4,3 646 86,7 745

Istállóskő 

alsó rétege
BA 1 5,9 0 0,0 16 94,1 17 44,7 2 5,3 21 55,3 38

Istállóskő 

felső rétege
BA 4 10,8 6 16,2 27 73,0 37 37,0 ? - 63 63,0 100

Peskő BA 3 11,5 0 0,0 23 88,5 26 96,3 0 0,0 1 3,7 27

Ny - nyílt színi lelőhely; F - felszíni gyűjtés; A - ásatás; B - barlangi lelőhely. Armatúra: tompított darabok, csonkított darabok, retusált lamel-
lák, retusált hegyek, levélhegyek. Egyéb eszköz: kaparó, véső, retusált darab, bifaciális darab, kés, völgyelt és fogazott darab. (a) - Az összes 
eszköz arányában; (b) - Az összes pattintott kő arányában; (c) - Dobosi 2013 adatai; (d) - A 2002-es ásatás szelvényeinek anyaga; (e) - Vértes 
ásatásai 1950-65. Források: Kozłowski & Mester 2004; Lengyel et al. 2006; Markó 2015; Péntek 2016; T. Dobosi 2013; Vértes 1965; Zandler 2012.
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használatára utal a korai felső paleolitikumban, 
ami gyakori látogatást, hosszabb tartózkodást je-
lent, vagy ezeket együtt. A leletanyag kis része for-
mális eszköz ( jelenleg 7,3 %), amit a nyersanyag 
bősége és rossz pattinthatósága egyaránt okozhat. 
Nyersanyagbőség esetén gyakran alkalmi eszköz-
gazdálkodás figyelhető meg a gondos előkészítés 
és retus helyett, a nehezen feldolgozható kőze-
tekből pedig nagyobb eséllyel keletkezik több 
hulladék (Király, 2020). A sok hulladék és debitázs 
mindenesetre arra utal, hogy helyben zajlott az 
eszközkészítés. A kőeszközök túlnyomó része az 
általában szerves anyagok feldolgozására használt 
vakaró ( jelenleg 60,9 %), az armatúrák csupán 
2,4 %-át teszik ki a kőeszközöknek. A leletanyag 
mennyisége és összetétele az erőforrások fogyasz-
tását és átalakítását helyezi fókuszba, a lelőhely 
földrajzi pozíciója pedig az erőforrások feltétele-
zett beszerzési helyeitől kissé távolabb helyezke-
dik el. A limnoszilicit padok mintegy két kilomé-
terre buknak felszínre, a Gravettien telepeket már 
itt találjuk; a zsákmányállatok számára megfelelő 
bióma, a Galga völgye szintén távolabb húzódik. 
Ellenben a rovnyai dombtető remek stratégiai 
pont lehetett, rálátással a környék egykorú tábora-
ira, illetve a Galga és a Zagyva völgyeket összekötő 
eróziós árokra a domb lábánál.

Mindezen tulajdonságok alapján akár egy, 
akár több régészeti kultúrához tartozó embercso-
port telepedett meg a dombon, egészen hasonló 
tájhasználati repertoár nyomait hagyták ránk: egy 
gyakran látogatott alaptáborét, ahol elsősorban kő 
és szervesanyag eszközök készítése, bőrök kikészí-
tése és az erőforrások fogyasztása történhetett.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Markó Andrásnak (MNM), amiért 

lehetővé tette a leletanyag kutatását, Puskás Jó-
zsef és Kovács Erika (MNM) segítségét a hozzáfé-
résben, nem utolsó sorban köszönet illeti Péntek 
Attilát segítségéért, és állhatatos munkájáért a 
terepen.

Complex study of the Acsa-Rovnya 
endscrapers: surface collections in the 
reconstruction of Upper Palaeolithic land use

The majority of Upper Palaeolithic sites in 
Hungary is surface scatter with poor chronostra-
tigraphic control. However, the technological, 
morphometric and taphonomic characteristics of 
the finds, as well as the geographical location of 
their recovery constitute valuable input data for 
regional-scale land-use models. The Acsa-Rovnya 
Early Upper Palaeolithic site is considered an ag-
gregation site or basecamp due to its numerous 
finds, the dominance of endscrapers, and its stra-
tegic location. The duration of its occupation and 
the archaeological-taxonomic identity of its users 
are yet to be known. In the absence of absolute 
chronological controls, I investigated the domi-
nant tool type of the site, endscrapers, in order to 
explain their variability by chronological, taxono-
mic or functional reasons. Based upon morpho-
metric and production methods, I classified these 
tools with the help of hierarchical clustering on 
principal components (HCPC). The results show 
that the typologically diverse set can be the result 
of similar tool production methods and usage. 
This result confirms the view about the similar 
function of the site in the landscape, whether it 
was used by groups classified into one or more 
culture-taxonomical units.
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